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Lietuvos Lenkijos byla vėl T. Sąjungoj
Lenkai skųs Lietuvą 
de! Sąjungos spren

dimo ignoravimo
Valdemaras, gruodžio mėnesi 

davęs Genevoje prižadėjimą 
tuojau pradėti taikos dery
bas, prižadėjimo nelaikė.

V ARS A VA, vas. 26. [APJ.
— Tautų Sąjungos Tarybai 
susirinkus kovo mėnesi, Len
kija vėl pristatys jai lenkų- 
lietuvių santykių reikalą. Tuo 
tikslu lenkų delegacijos Gene
voje prieky bus patsai užsie
nio reikalų ministeris Zales
kis.

Varšava sako, kad Lietuva, 
neatsakydama į Lenkijos pa- 
siūlymą pradėti derybas dip
lomatiniams santykiams tarp 
abiejų valstybių atsteigti, pa- 
raližavus Tautų Sąjungos Ta
rybos padarytą gruodžio mė
nesį rekomendaciją.

Prie šios telegramos Asso- 
♦. ciated Press prideda dar pa

staba :
“Gruodžio mėnesio susirin

kime l^enkija ir Lietuva For
maliai pareiškė, kad tarp jų
dviejų yra taika. Toks pareišJ 
kimas įvyko po to, kad Tautų 
Sąjungos Tarybos mitinge 
Lenkijos premjeras Pilsudskir. 
stačiai paklausė Lietuvon prem
jerą Voldemarą:

“ ‘Taika, ar karas?’
“ ‘Taika’, atsakė Volde

maras.

Pilsudskis tuomet pareiš
kė:

“ ‘Kad jau taika, tai man 
pačiam nebėra reikalo disku- 
suoti susitaikymo detalius. Pa
lieka tai savo užsienio reika
lų ininisteriui, p. Zaleskiui, o 
aš įsakysiu visoms Lenkijos 
bažnyčioms giedoti džiaugsmo 
Te Deum.*

“Tuomet I^enkija ir Lietu
va buvo sutarusios pradėti tie
siogines derybas savo gin
čams išlyginti. Buvo sutarta, 
kad derylx>se hieku budu ne
bus liečiami ‘klausimai, ku
riais abidvi valdžios laikosi 
skirtingų nuomonių’. Tai reiš
kė, kad nebus liečiamas Len
kijos okupavimas Vilniaus, ku
rį Lietuva kontestuoja.

“Lenkija tuomet sutiko re
spektuoti Lietuvos nepriklau
somybę, o ministeris pirmi
ninkas Voldemaras sutiko, kad 
Lietuva nebelaikys daugiau 
karo padėties su Lenkija’’.

J. V. rengias imti na- 
gan Levine’ą dėl ne
sumokėtų $500,000

\VASHINGTONAS, vas. 26. 
— Teisingumo departamentas 
vakar pranešė, kad jeigu 
Charles A. Levine, žinomas 
Atlanto skridikas, urnai neat
siteisiąs valdžiai už paimtus 
parduoti atliekamas karo me
džiagas, jis bus pašauktas tei
smo atsakomybėn. Levine yra 
kaltas Jungtinių Valstybių val
džiai apie 500 tūkstančių do
lerių.

Bankas bankrotavo

MALTIMORE, Md„ vas. 26.
Bankrotavo Huntington Sav- 

ings bankas. Jo kasierius, Louis 
Levy, pabėgo su $40,000.

Rusija švenčia Raudo
nosios armijos gimi- 

mo sukaktuves
MASKVA, vas. 26. - Mas

kva švenčia dešimties melų 
Raudonosios Armijos gimimo 
sukaktuves, šventė prasidėjo 
vakar milžinišku susirinkimu 
didžiuliame Maskvos operos 
teatre. Diktatoriui Stalinui ir 
kitiems aukšeiaus sovietijos va
dams pasirodžius estradoje, 
juos pasitikta triukšmingomis 
ovacijomis.

Orkestras ėmė griežti “In
ternacionalą“ ir visi sustojo, 
tečiau atrodė juokinga stovė
ti su pagarba, tuo tarpu kai 
aplinkui kaukši policininkų vėz
dai.

Voldemaras vis atsi
sako pradėti dery

bas su Lenkija
Ir paskiausioje savo notoje 

preponuoja, kad pirma Len
kai tartųsi dėl Vilniaus.

RYGA, Latvija, vas. 26. - 
Paskiausia savo nota Lietu
vos diktatorius Voldemaras 
vėl neatsako Lenkijai į klau
simą, ar Kauno valdžia nori 
pradėti taikos derybas, ar ne.

Pasak vielos lietuvių diplo
matų, diktatorius Voldemaras 
vėl proponuojąs, kad, ligi bus 
pradėtos taikos derybos, Len
kija pirmiau sutiktų tartis 

tam tikrais preliminariais 
klausimais, būtent, dėl Vil
niaus.

Diktatoriaus Voldemaro no
ta palieka Lenkijai du atdaru 
keliu: arba siųsti Lietuvai ul
timatumą ir reikalauti, kad 
diktatorius Voldemaras pildy
tų Genevoje pasirašytą suta
rimą tuojau pradėti taikos de
rybas, arl>a vėl apeliuoti j Tau
tų Sąjungą,

Lenkai sako, kad ultimatu
mo Varšuva veikiausiai Besiu
sianti, kadangi ji dabar dera
si dėl naujos paskolos New 
Yorke.

Nė Suomiai nesveikino Lietu
vos jos nepriklausomybės 

šventę
Francija, Suomija ir Lenki

ja, kurios nesiuntė Lietuvai 
sveikinimų, kai vasario 16 d. 
pastaroji šventė savo dešim
ties metų nepriklausomybės su
kaktuves, atsiuntė gražių lin
kėjimų Estijai, kuri savo de
šini t metines nepriklausomybės 
sukaktuves šventė vakar.

Islandija nori vėl būt 
nepriklausoma

KOPENHAGA, Danija, vas. 
26. — Islandijos parlamentas 
nutarė pranešti Danijai, kad 
nuo 1940 metų Islandija nori 
patapti vėl nepriklausoma sala.

Alsatijos autonominin
kų vadai suimti

MULIIOUSE, Francija, vas. 
26. — Francuzų vyriausybė 
areštavo du Alsatijos autono
mininkų vadus, inžinierių Fr. 
Schvveitzerą ir Elsaesser Ku- 
rier laikraščio redaktorių M. 
šturmelj.

Vengrija nepaklausė 
T, Lygos įspėjimo

Penkis vagonus šmugeliuotų 
ginklų, kaino jusiu $500,000, 
pardavė iš aukciono už $413.

VIENA, Austrija, vas. 26.
Nežiūrint Jautų Sąjungos 

įspėjimo, Vengrija pardavė iš 
aukciono suardytas 2,000 kul
kosvaidžių dalis. Aukcionas 
įvyko S t. Gotharde, sienoje, 
kur tie šmugeliuoti ginklai 
buvo suimti, ir visą tą meta
lą nupirko už $113 vengrų 
pirkliai. Tos medžiagos buvo 
35,006 svarų plieno, 33,000 sva
rų vario, 15,500 svarų patro
nų diržų apsodų, 40C cftėžių 
patronų lukštų ir daugybė švi
no.

Originalinė visos tos med
žiagos vertė, kaip apskaičiuo
ja, sieke 500 tūkstančių dole
rių.

Kaip jau buvo pirmiau pra
nešta, tie ginklai, viso penki 
vagonai, prieš keletą mėnesių 
buvo siunčiami kaip “mašinų 
dalys“ iš Italijos į 'Vengriją. 
St. Gotrarde jie buvo suimti, 
ir dėl to šmugelio užprotes
tavo Tautų Sąjungai ypač ma
žosios antantės valstybės 
Čechoslovakija, Jugoslavija ir 
Rumanija.

------------------

Shaw pliekia vysku
pui kailį už rykšte
1)1 RUNAS, Airija, vas. 26. 

— Garsus anglų dramaturgas 
Bernard Sha\v, kilme ai rys, 
ima nagan airių katalikų vy
skupą, Gaughraną, už tai, kad 
pastarasis liepia tėvams nesi
gailėti rykštės vaikams. Per 
pamokslą vyskupas Gaughran 
sakė:

“Rykštė turi būt vartojama 
kiekvieną kartą, kada tik vai
kas nenori klausyt savo tėvo 
ar motinos. Nieku kitu vaikų 
nepamokysi, kaip rykšte. Vai
kas tik rykštės bijo ir tik ryk
štės teklauso. Rykštė yra ge
riausias jam vaistas. Jei tik 
vaikas rodo lient mažiausio 
pykčio ženklų, jei jis bando 
meluoti, arba prieštarauti, jis 
turi būt nubaustas rykšte’’.

Bernard Shaw dėl to laik
rašty Dublin Irish Times sa
ko:

“Sunku tikėti, kad aukštas 
kunigas /galėtų skelbti, jogei 
jo bažnyčia laiko vaikus rip
komis, kurios tik pagalio klau
so, ir nepripažįsta, kad jie tu
rėtų sąžinę. O betgi jis sako, 
kad jeigu vaikas nepakyla 
aukščiau už Dievų, kaip tasis 
pats pasireiškia biblijoje, tai 
jį reikią mušti.

“Kaip gali atsakingas airių 
katalikų bažnyčios vyresnin- 
kas skelbti šitokių biaurių da
lykų? Ką jis pasakytų, apie 
mane, jeigu aš raginčiau nu
plakti vyskupą Gaughraną 
kiekvieną kartą, ‘kada tik jis 
rodo bent mažiausių pykčio 
ženklų’, arba kada jo prigim
tas širdies gerumas verčia jį 
nepasakyti savo draugams tie
sos, visos tiesos ir tiktai tie
sos?’’

LIMA, Peru, vas. 26.— Sem- 
ka Kitsutani, japonų pirklys ir 
bankininkas, dėl nepasisekimo 
bizny, pasidarė harakiri — nu
sižudė, persiskrosdamas pilvą.

(Atlantic and Pacific Photo)

P-lė Sadie Holland norėjo gražesnių kojų. Jai Chicagoje 
padarė operaciją ir pasėkoje ji, dėl gangrenos, neteko abiejų 
kojų.

Ratifikavo ekstradici- 
jos sutarti su Lenkija

\VAS11INGTONAS, vas. 26. 
— Senatas vakar patvirtino 
ekstiadicijos sutartį su Len
kija, pasirašytą 1927 m. lap
kričio 22.

Kova suxantisemitiz
mu Rumunijoj

Nacionalistų studentų eksce
sams prieš žydus suvaldyti. 
Buchareste paskelbta ap
siausties padėtis.

BUGlIARESTAS, Rumanija, 
vas. 26. Del rumanų stu
dentų bandymų atnaujinti po
gromus prieš žydus, nors tie 
bandymai buvo policijos tuo
jau patrempti, gen. Popescu 
įsakymu mieste tapo paskelb
ta apsiausties padėtis. Studen
tai ir šiaip asmens, kurie lam
dys priešintis vyriausybei, bus 
tuojau areštuojami ir atiduo
dami kariuomenės teismui. 
Studentų organizacijos išleido 
antisemitinius atsišaukimuš.

ASTUONI TRAUKINIO PASA- 
ŽIERIAI SUŽEISTI

POLLY, Wis., vas. 26. — Soo 
linijos pasažierinio traukinio 
dviem Pullmano vagonam iššo
kus iš bėgių, buvo astuoni pa- 
sažieriai sužeisti. Nelaimė atsi
tiko dvi mylias nuo čia.

KORHSa
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Didėjąs debesiuotumas; ne
didele temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąsis vejas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 29’ F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 5:35. Mėnuo leidžiasi 
12:07 ryto.

Sovietai nori gaut iš 
Vokiečių dar 300 milio- 

nų markių paskolos
BERLYNAS, vas. 2(>. — So- 

vietų valdžia nori išsiderėti 
Vokietijoje dar 300 milionų 
markių kreditų. Ji taipjau pra
šo, kad Rusijos paskolos emi
sijos butų priimtos Vokiečių 
biržose.

Vokiečiai tuo labai nepa
tenkinti, juo labiau, kad, kaip 
praneša, vietoj pirk^ iš Vokie
tijos, gautus iš vokiečių 300 
milionų kreditų sovietai su
vartoję, pirkimams reikalingų 
sau prekių iš Anglijos ir kitų 
kraštų.

Meksikos vyskupas 
deportuojamas

Kaltinamas dėl kurstymo mai
štų prieš valdžią; keturi ku
nigai suimti.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
26. Tamaulipas vyskupas 
Serafin Armora, kaltinamas 
dėl kurstymo maistų prieš 
valdžią, deportuojamas į Jung
tines Valstybes.

Keturi klerikalų organizaci
jos “Sąjungos Tikėjimo Lais
vei Ginti“ vadai bus ištremti 
į Las Tres Marias salas — 
nusikaltėlių koloniją vakari
niame Meksikos pakrašty.

Keturi kunigai, kariuomenės 
vyriausybės suimti Jaliscoj, ta
po pargabenti į Meksikos Mie
stą tardyti.

O mes, chicagiečiai, to 
nė nežinojome

GENEVA, Šveicarija, vas. 26. 
— Tautų Sąjungos sostinės 
laikraščiai skelbia, kad dėl ban
ditų teroro Chicagoje tapus pa
skelbta apsiausties padėtis. 
Banditai, girdi, beveik visai ap- 
valdę miestą, terorizuoją gy
ventojus bombomis, ir miesto 
vyriausybė, baimės apimta, bė
ganti iŠ Chicagos.

Francuzas išradęs ma
šiną deimantams iš 

anglies dirbti
PARYŽIUS, vas. 26. In- 

žinierius James Basei t skel
biasi išradęs mašiną, su kuria 
busią galima iš paprastos an
glies dirbti deimantus.

Mokslininkai sako, kad prie 
1,000 laipsnių karščio ir 20,- 
000 ar daugiau svarų spaudi
mo anglis ima virsti deiman
tu. Basset sako, kad jo pa
dirbta mašina sugebanti pada
ryti 3,500 laipsnių karščio ir 
50,000 svarų spaudimo.

30 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

Nelaimė atsitiko italų garlai
viui, dėl tirštos miglos, su
sidūrus su rusų laivu.

LONDONAS, vas. 26. Do- 
v/ero sąsiaury, susidūręs su 
Rusijos laivu Tovarišč, pa
skendo Italijos garlaivis Al- 
cantara. Trisdešimt jo įgulos 
žmonių nuėjo dugnan kartu su 
laivu.

Rusų laivas buvo stipriai 
sužalotas, bet išsilaikė.

Laivų susidūrimas įvyko.dėl 
tirštos miglos.

Rusai remia metalo 
streiką Vokietijoj

Vokiečių spauda reikalauja, 
kad valdžia užgintų sevie 
tams vesti savo propagandą 
krašte.

BERLYNAS, vas. 26. — Vo 
kiečių spauda protestuoja prieš 
Rusijos diktatorių Staliną, 
kurs “vardan pasaulio revoliu
cijos”, streikuojantiems cen- 
tra?inėj Vokietijoj metalurgi
jos darbininkams atsiuntęs 
$5,000 paramos, kad jie savo 
streiką tęstų toliau. Laikrašr 
čiai reikalauja, kad valdžar 
užgintų rusams maišytis i Vo
kietijos vidaus dalykus. Jie sa
ko, kad Vokietija turinti sek
ti čia Anglijos pavyzdžiu, ku
ri nutraukė su Rusija santy
kius dėl to, kad Maskva ki
šus savo nagus į visuotini 
streiką.

Nikaraguoj rado nu
kritusį milžiniškų 

meteorą
MANAGUA, Nikaragua, vas. 

26. Ramiojo vandenyno ant- 
krantėj rado milžinišką meteo
rą, kurį praeitą sekmadienį 
Leono miesto gyventojai matė 
krintant iš dangaus ir buvo la 
bai išsigandę, kadangi atrodė, 
jogei tas degąs milžinas krinta 
tiesiai ant miesto. Meteorą, kurr 
yra 600 pėdų ilgumo ir 50 pė 
dų platumo, rado nukritusį pa
jūry tarp Leono ir Koirnto 
miestų.

WASHINGTONAS, vas. 26. 
— Atstovų butas priėmė bilių, 
kuriuo skiriama $825,000 nau- 
jieems kadetų barakams West 
Pointe pastatyti.

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, vas. 26. — Europos Tur
kijoj siaučia didelės sniego au
dros. Trofikas Konstantinopo
ly ir kitose vietose paraližuo- 
tos.

Mussolini atšaukia 
ministerį iš Vienos

Diktatorius užsigavęs Austrų 
parlamento kritikomis fašis
tų režimo pietų Tiroliuje.

ROMA, Italija, vas. 26. — 
Diktatorius Mussolini telegra
favo Giacinto Auriti, Italijos 
ministeriui Vienoje, tuojau grį
žti į Romą.

Mat andai Austrijos parla- 
mente buvo aštriai puolama 
fašistinės Italijos valdžios po
litika pietų Tiroliu je, — vo
kiečių gyvenamame krašte, ku
ris po karo buvo atimtas iš 
Austrijos ir atiduotas Italijai. 
Mussolini tad paršaukia savo 
ministerį iš Vienos, kad jis 
papasakotų jam, kas tikrai 
buvo kalbėta Austrų parla
mento atstovų ir kancleriam; 
Seipelio apie Tiroliu ir apie 
represijas prieš vokiečius ta
me krašte. Gavęs ministerio 
raportą, Mussolini tuo dalyku

* pasakys Itali jos parlamente 
kalbą.

Spėliojama, kad atšaukimas 
ministerio iš Vienos gali pa
tapti visišku Italijos nutrau
kimu diplomatinių santykių 
su Austrija, o jei ne, tai mi
nisteris Auriti gal būt bus pa
keistas kitu diplomatiniu at- 

i&Uu.’ * -1, j . .

Austrija stengsiantis 
dėl-išlaikymo santy

kių su Italija
VIENA, Austrija, vas. 26.

Nors Austrijos užsienio 
reikalų departamentas rimtai 
žiuri į pastarąjį ginčą su Ita
lija, vis tik turi vilties, kad 
diplomatiniai santykiai nebus 
nutraukti.

Valdžios laikraštis Neue 
Freie Presse sako, kati Aus
trija darysianti visų pastangų 
neleisti santykiams nutraukti, 
nors tam tektų dagi teisingi 
tiroliečių skundai prieš Itali
ją patrempti.

Planuota laikyti Insbruke 
milžiniška protesto prieš Ita
liją demonstracija tapo atidė
ta.

KETURI VAIKINAI SUDEGĖ

SMYRNA MILLS, Me., vas.
26. Keturi vaikinai žuvo 
gaisre, kuris čia sunaikino gy
ventojo G. Grisby namus.

Didelis gaisras

LOCKPORT, N. Y, vas. 26. 
— Gaisras, siautęs čia Hodge 
bloke ir Merchants Oil trobesy 
padarė apie $400,000 nuostolių.

“Naujieną” Kon- 
. testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
jvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas, musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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saldžios smeto-

miltų 
komų krakmolo

PUPŲ SRIUBA 
puoduku mažų pupų 
šaukštu svogūnų 
šaukštu smulkiai supiaus- 
tytų lašinukų 
šaukštukų druskos 

Lį šaukštuko pipirų
2 šaukštuku sukapotų petruš- 

kų
3 šaukštai miltų
Išmirkyk pupas vandeny ir 

laikyk per naktį. Nusunk van
denį, užpilk 6 puodukus van
dens ir virk 2 valandas. Pridėk 
pakeptus svogūnus ir lašinu
kus. Virk 5 minutes; pridėk 
likusius pridėčkus. Jeigu nori 
puree, tai su šaukštu sumai
šyk pupas ir perleisk i>er šitų, 
patirštink su miltais ir paduok 
karštą su krekesais.

o 
9M
2

GOULASH
1 o puoduko sviesto
1 sv. maltos jautienos
1 didelis kenas tomatų 

puoduko Tapiokos
1 žalias pipiras, sukapok
1 svogūnas, supiaustyk smul
kiai
2 šaukštuku druskos, trupu

tį cayenne *
2 puoduku sutarkuoto Ame

rikoniško sūrio.
Padėk sviestą ant skaurados. 

Uždėk mėsą ir pakepink. Pri
dėk tomates, tapioką, žalius pi
pirus, svogūnus ir prieskonius, 
tegul verda ant mažos ugnies 
1 o valandos. Maišyk nuolat. 
Prieš paduosiant stalan pridėk 
tarkuoto sūrio.

Kartu gali paduoti virtų 
vių, arba makaronų.

bul-

dutes. Išplak likusį kiaušinį su 
pienu ir įmerk į šį kiaušinio mi
šinį kiekvieną kotletėlį; paskui ( 
apiberk baltos, sausos duonos J 
trupiniais ir kepk 
taukuose, ą 

Paduok karštus
Smetona arba vaisių

1

sviesto
sukapotų pet-

šaltu vandeniu

RYŽIU KOTLETAI 
puodukas ryžių 
kiaušiniu 
šaukštukas druskos 
šaukštukai pieno 
šaukštukas' cukraus 
šaukštukas 
šaukštukas 

ruškų.
Nupilk ryžius

ir virk 2 kvortose vandens 30 
minutų. Nusunk ir sudėk dvi- 
guban puodan. Pridėk 1 kiau
šinį išplaktą su 2 šaukštai pie
no, druską, cukrų, sviestą ir 
Petraškas. Virk pakol kiauši
nis sutirštės. Atšaldyk ir pa
daryk mažus kotletelius—ban-

3123

3229

3229—Jaunam berniukui iš vieno 
šmoto aprėdalas. Galima siūdinti 
iš lengvos arba sunkesnės materi
jos. Sukirptos mieros 1, 2, ir 4 
metų berniukui.

Norint įgauti vieną ai daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... .
Mioros ......................— per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst )

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

LIETUVI.
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

ė

Naujienų Ekskursija

puoduko 
nos

1 puodukas 
!/j puoduko
3 š»nKštvika

Ištrink sviestą, dek po trupu
tį sviestą, išplaktus kiaušinio 
trynius ir citrinų ekstraktą. 
Pilk smetoną po truput). Persi- 

i su baking pauderiu 
. .. ’ ir krakmolu, pridėk prie miši-karštuose . . . , . .

į nio. Ant galo sudek išplaktus 
baltymus.

Sudėk išsviestuotan blėtyn, 
kepk 3.') 45 minutas. Apdėk 
virtom uogom ar šiaip vaisių 
koše.

su rūgščia 
koše.

ŽUVIES CHOWDER

2 
nių
6

3
2
2

ar 8 riekutes sūdytų laši- KAVOS IR VAISIŲ
kėksas

vidutines bulves 
mažas svagunas 
sv. šviežios žuvies 
kvortas pieno 
šaukštuku druskos 

. šauktuško pipirų .
Supiaustyk lašinius į mažus 

šmotukus, pakepink ir sudėk 
puodan, kuriame virsi chowde- 
rį. Nulupk ir supjaustyk bul
ves. Nuka|X)k svogūnus, su
piaustyk žuvį į nedidelius šmo
tukus, sudėk puodan. Užpilk 
gana vandens, kad apsemtų, 
tampriai apdengk ir virk pakol 
bulvės nebus minkštos. Paskui 
užpilk pienu ir 
pūtį virtų, bet 
I risviltų. 
kėsų

Gali 
ir sudėti.

duok, kad tru- 
žiurėk, kad ne
sutrupinti

SLYVŲ PŪKAS

smulkaus

kre-

c u Iš

virtų, džiovintų

išplak kiaušinių 
ir vėl

4 kiaušiniai 
1/2 puoduko 

raus
1 puodukas 
slyvų 
Atskirk ir
baltymus, dėk cukrų 

plak. Pridėk išvalytas ir su- 

kapotas, išvirtas slyvas. Ir vėl 
nuplak. Sudėk į molinį, tam 
tikrą indą ir padėk į pečių de
šimčiai minutų. Paduok su sal
džia Smetona, šaltą arba karš
tą. Jeigu kam nepatinka sly
vos, gali vartoti kokią kitokią 
vaisių košę. Labai skanu iš 
keptų obuolių.

KARALIŠKAS SMETONOS

’/•> puoduko sviesto 
puodukas cukraus 
kiaušiniu
šaukštukas citrinos eks
trakto

2

3222
Su-

ti a-
3222—laibai mažutei panelei, 

kirptos mieros 1, 2, ir I metų. 
Įima siūdinti iš bile materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
akymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago. 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Vi* puoduko sviesto
1 puodukas rusvo cukraus
2 kiaušiniu
Ui puoduko stiprios kavos 
'6 puoduko saldžios smetonos 
13/į puoduko miltų
3 šaukštukai Baking 

rio
l/2 sv. razinkų
1/8 sv. smulkiai supiaustytų 

“citrinos”
sv. fjgų, smulkiai su

pjaustytų.
Ištrink cukrų ir sviestą, pri

dėk kiaušinio trynius, kavą ir 
smetoną Persijok miltus kartu 
baking pauderiu ir pridėjus po 
truputį maišyk; paskui pridėk 
vaisius apibertus miltais ir ant 
galo figas ir išplaktus kiauši
nio baltinius. Supilk i išsvies- 
tuotą blėtį ir kepk nuo 60 iki 
90 minutų.

paude-

lPa<IH<‘ and Atlantic Photo I

John Beyer, 21 m., iš Janes- 
ville, Wis., sausųjų šnipukas 
(“snooper”), kuris III. valstijoj 
nušovė William Petroff, kuris 
buk pardavinėjęs alų. Teismas 
pripažino Beyer kaltu už užmu- 
šėjistę ir jam gręsia iki 14 m. 
kalėjimo.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Hcateng

Kaipo lietuviu, lietuviams v»sado» 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YIJŠKA & CO

4604 So. Paulina St„ Chicago, III

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

✓

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKI'!’ savo narną ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdeda m purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Mihvaukce Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tol. Irvinu 5475

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip'virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........    $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra ♦ 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ..........................................   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRCVCS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

APSIDRAUSK!

$10,000 policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ..........................................................................
Adresas (gatvė) ...........................................................
Miestas ir Valst.............................................................
Užsiėmimas .................. *.................Amžius............
Pašelpgavis ...........—-................................ -.............
i--------------------- ■................................................. 1 u . --------- r-s
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Iš new York o Klaipėdon 
Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipėdon 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich.
East St. Louis, III.

Springfield, III.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westvillc, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais kėliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

■m



Pirmadienis, vas. 27, 1928 NAUJIENOS. Chicago, IR

[KORESPONDENCIJOS,

Detroit, Mieli Herminie, Pa

Operetė “Prieglauda Mirė Birutė Andrušiutė- 
Wilhelm

Kritika ir polemika

Dar apie “Vis

Det raito Operos Choras 
lė operetę “Prieglauda“ ir 
tu davė koncertą. Operetė 
v o 
tuvių svetainėj, vadovaujant 
komp. M. Petrauskui.

Publikos buvo daug, bet ga
lėjo būti ir daugiau. Atsilan
kiusi publika buvo patenkinta. 
Daugelis net stebėjosi, kad dar
bininkai gali tokius veikalus 
vaidinti ir dar taip gerai.

Svarbiausias roles išpildė: 
P. A. šatulaitienė 4 Lėlės mo
kinės (soprano); P. M. Kucin-

statoma vasario 18 d., 
svetainėj,

sta-

bu-
l.ie-

jos ii- prižiūrėtojos (alto); A. 
Zinkevičius Migausko, “kom
pozitoriaus” (baritonas). FMė 
Zofija Žukauskaitė, soprano, 
dalyvavo tik koncerte; ji su
dainavo solo “Dainius”, kaip vi
sada, gana gerai. Prieglaudos 
mergaites šoko ir dainavo gra
žiai tautiškais rūbais pasirėd
žiusios, kas publikai labai pa
tiko. Ant pabaigos tos pačios 
mergaitės pašoko “kryputį”. 
Pagirtinos yra šokėjos, kad to
kios jaunos, o moka gražiai 
šokti ir vaidinti. Ištikrųjų, jei
gu M. Petrauskas pagyvens De
troite keletą metų, tai mes. 
dėt roi t iečiai 
kitas kolonijas, 
lenksim, jei tik 
sidarbuoti.

Reikia tarti

metų, tai
netik pasivysiu)

bet ir jas pra-
netingėsime pa-

žodžių J 
apie tas tris y patas, kurios at
liko didžiausi darbą šiame pa
rengime. Tai p-ios A. šatulai
tienė ir M. Kučinskienė ir p. 
A. Zinkevičius. Ištikrųjų, jie 
savo gražiais balsais ir geru 
vaidinimu stačiai sužavėjo pul>- 
liką. Nors A. šatulaitienė ii 
M. Kučinskienė yra čia gimu
sios, bet daug darbuojasi tarp 
Detroito lietuvių. Kaip tik 
komp. M. Petrauskas atvyko i 
Ihtn.itą, jos tuoj prisidėjo prie 
jo suorganizuoto choro ir ja
me daug darbuojasi, žinoma, 
detroitiečiai tą jų darbą giliai 
įvertina. Visi trys minėtose ro
lėse buvo labai tinkamai ir ge
rai vaidino, ką liudija ir gau
sus publikos aplodismentai. Gal 
daugelis detroitiečių ir nema
nė, kad Detroito lietuvių tar
pe yra lokių gerų aktorių ir 
dainininku.

Po vaidinimo buvo šokiai ir 
publika iki vėlos nakties šo
ko lietuviškus šokius ir žaidė 
lietuvių žaismes. Skirstydamosi 
publika gi klausinėjo rengėjus 
kada bus kitas panašus paren
gimas. šiuo tai*pu galima tik 
tiek, pranešti, kad choras jau 
pradėjo mokintis 
Milionierių“. Jis 
publikai patiks 
rėtę. Laikas ir 
skelbti vėliau.

Taigi Detroitas pradeda at
gyti. — X. X.

LietuviŠka 
gal dar labiau 
ir už šią ope- 
vieta bus pa-

SPORTAS
POŽĖLOS RISTYNĖS

DETROITE

Vasario 29 d. South Slavic 
\Vcrkers 
E. Ferrv

Vasario 10 d., 11 vai. nak
tį, po dvejų metų sunkios li
gos pasimirė Birutė Andrušiu- 
tė-Wilhelm. Ji sirgo džiova ir 
turėjo apleisti šį pasaulį dar 
jauna, vos 28 m. amžiaus su
laukusi.

Velionė Birutė buvo vedusi 
dideliame nubudime 
VVilliam VVilhclm irsavo vyrų

dvi dukreles. Taipgi paliko liū
desy savo tėvus Juozą ir Mag
daleną Andrušius, 3 brolius, 
Joną, kuris tarnauja J. V. lai
vyne, Vytautą ir Gediminą ir

Herminie. Taipgi liko ir dau
giau giminių — dede K. An
driušis, gyvenantis Benki, III., 
dvi tetos, kurių viena gyvena 
Rockford, 111., o kita Colorados 
valstijoj, taipgi kelis pusbrolius 
:r pusseseres ir daug tol i mėš
lių giminių. Taipgi paliko nu- 

’iudusius ir daugelį draugų.
Birutė sirgo džiova dvejetą 

metų. Per penkis mėnesius bu
vo (’ressono sanitarijoje, bet 
icpagclbėjo nū tyras Cressono 
kalnų ir miškų oras, nė rūpes
tingas gydymas.

Birutės tėvas yra senas “Nau
jienų“ skaitytojas. Taipgi se
nas SLA. narys, daug veikią: 
kaip SLA., taip ir kitose pro- 
gresyvėse draugijose.

Velionės Birutės laidotuvės 
buvo vasario 13 d., 2 vai. po 
piet, iš velionės namų į seno 
Madiseno kapines. Nors buvo 
darbo diena, bat į laidotuves 
susirinko daug žmonių ir į ka
pines lydėjo net 30 automobi
lių. Ant kapo tapo sudėta 14 
vainikų nuo tėvų, vyro, brolių, 
giminių ir draugų.

Anksti užbaigusi žemės ke- 
’ionę, teilsisi Birute ant seno 
Madisono augšto kalnelio, šal
toje žemelėje, musų visų tė
vynėje !

— Pasaulio Vergas.

atstovus“, 
musų inte- 
daro!
kad Lietu- 
savo vor-

Aberdeen, Wash
Ienas Grybas užmuštas 

kuone
miš-

Jonas Grybas, 35 m. amžiaus, 
gyvenęs Aberdeen’e prie 1313 
W. Ilood st., liet per 14 metų 
gyvenęs Grays Ilarbor, liko 
užmuštas nelaimėj miške ties 
Pacific Beach, kur jis dirbo 
Hobi Timber kompanijai. Jis 
iko užmuštas vas. 1(> d., apie 4 
vai. po pietų, kada besiritan
tis nuo kalno rąstas, prispau- 
lė jį prie kelmo ir sutriuškino, 
‘ai p kad veik ant vietos jis pa
simirė. Velionis paliko Lietu
voj motiną, dvi seseri ir brolį. 
Hobi 
dirbo 
tus.

Timber kompanijai jis 
jau apie keturius me-

— R.
i-------------- --- ------------

South Haven, Mich
Jurgis Burtninkas užmuštas au

tomobilio

Sausio 16 d., einant į darbą, 
ant U. S. 31 (buvusio M—11) 
kelio, liko troko suvažinėtas 
ir sunkiai sužeistas lietuvis Jur
gis Burtninkas (Burtnick), 42 
metų amžiaus. Ant rytojaus, 
sausio 17 d., sužeistasis pasi
mirė. Laidotuvės buvo penkta
dieny, sausio 20 d.

Velionis paliko našlę ir pen
kis vaikus, kurių vyriausias 
yra 18 m., o jauniausias 12 me
tų.

Velionio giminės ir draugai,

svetainėj (1313-49 
ve., netoli nuo Bus- 

sell St.) įvyks dideles risty- 
nės. Risis K. Požėla su rusu 
M. Ziminu. Tai bus labai svar
bios ristynės, nes Ziminas yra 
pasiryžęs atimti nuo Požėlos 
Rusijos pusiau sunkiojo svo
rio Čempionatą. Detroito lietu
vių ri.stikas Young Gotch tu
rės gan kietą riešutą “dzūko“|kurie norėtų gauti platesnių ži- 
Bancevičiaus 
kas, 
nyn, 
tikas. 

Be
kų: Jordan su 
los.

Ristynės prasidės 8 valandą 
vakare.

tuo

to,

ište-
“Vi-
Dr.

galin- 
nelai-

barbarai ap-

“Visuomybū- 
progos “pik-

“Visuomybė“ 
žada tiktai 

nūn Komos 
saviems tik-

(čionai kalbame

su laiku prie

kaip “neklai-
katalikų gal-

ne-
Reikia atsiminti,

asmenyj. Dzu- nių, gali kreiptis į velionio na- 
vynas, juo eina se- šlę, adresu: Anna Burtnick, P. 
darosi geresnis ris- O. Box 132, South Haven, Mieli.

— R.
dar risis pora grai- 

laukiniu” Too- PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kąi-

— S. Ina 10 centų.

Domo šidlauskio “Visuomy- 
bę“ - nedraugingai, rasit, net 
piktai, “Naujienose“, vasario 
pradžioje, tūlas G. J. Y. kriti
kavo ir “Visuomybės“ kūrėją 
mokino, kaip ans privaląs elg
tis. 'Likis ant dorovės mokin
tojo pasikėsinimas “Visuomy
bės“ cenzorių butų minusais ap 
ženklintas. Nei G. J. Y., nei jo 
vaikų vaikai iš “Visuomybės“ 
garbės, nei “pliusų“ nelaimė
tų.

“Visuomybė“, jeigu įsigalėtų, 
butų valdžios ramstis (it armi
ja). “Visuomybė“ savu šnipa- 
vimu piliečius j tris luomus iš
skirstytų. Turčiai, mokslininkai, 
gražuolės ir donžuanai butų 
žemiško dangaus luome.

Rauplėmis sirgusieji ir kai
miečiai, bemoksliai, , sudarytų 
antrą luomą. Silpnais apsigimę 
Ir ligoti, luoši sudarytų it už
keiktųjų luomą, šitie žemojo 
’ucmb žmonės nebus leidžiami 
ui aukštesniais luomais susi
tikti, nei gi iš aukštesnių luo
mų vesti merginą — ar mergi
nai j aukštesnius luomus 
keti. Klausimas kyla, kur 
suomybe“ skirtų Jovarą ir 
V. K u d i rk ą -d ži o v i n i n k ą ?

Tokis “Visuomybės“ 
Tiems pataikavimas, o
mingųjų skriaudimas tikrai ža
dintų “piktės“ dvasių tautos 
didžiumoje. Netrukus atsitiktų 
Laip, kaip atsitiko Romos kar
žygiams, kuomet 
valdė Romą.

Aš spėju, kad 
ie“ yra daugiau
'ės“ dvasiai apsireikšti, negu 
dievinamąja! prie tobulybės ve
dančiai dvasiai, 
dangų ant žemės 
Hikiems, kokiems 
katalikų bažnyčia 
rai suteikia
»pie kunigiją); o tikintieji pro
letarai apdovanojami, žino
ma, po mirties — iš žvaigždžių 
uipintais vainikais ir karališ
kai išpuoštame danguje viso
kiomis linksmybėmis, gi savų 
priešų, pragaran patekusių ken
tėjimais palaimintieji džiugins 
savąjį “Aš“ per amžių amžius. 
“Visuomybė šitokių jausmų ne
sužadina. Gi tikyba, kuri jau
smų, it stygų, nekutena, netu
ri ateities.

Katalikybė nors prieš moks
lą šiaušiasi, bet galų-gale mok
slu naudojasi ir 
mokslo derinasi.

“Visuomybė“, 
diilgasis“ Romos
va, užsiims disciplina ir įsaky
mų davimu — taigi irgi 
klaidinga“.
kad religinė kova pažangai pra
gaištinga. Ar ne geriau leisti 
pasenusioms dogmoms savaime 
suputi be kovos?

Domas šidlauskis sako, kad 
lengva šekėjus laimėti. Aš tvir
tinu, kad jam nesiseks naują 
tikybą įkurti — jau vien to
dėl, kad jisai pats netinka nau
jos tikybos skelbėjo vietai! Ji
sai ne oratorius ir nepajėgia iš
laikyti mintį be nutraukimų. 
Jisai, patekęs į psychiatrų ran
kas, išeitų su diagnozu, kaipo 
turintis “Idee fixe“. Dabar Do
mas šidlauskis klausytojų aty- 
da dažnai kreipia į savąjį 
Aš.

Dr. Margeris “Naujienų“ 34 
numeryje, vasario 10 d. 1928 
m. laidoje, šitaip rašo: “Inteli- 
gentingumas nėra tikras, ir, 
kas blogiausia, kad jis paver
čia žmogų į labai daug apie sa
ve manantį.... Toks žmogus,
pažvelgęs į save, pamato ne tą, 
kuomi jis ištikrųjų yra, bet tą, 
ką įsivaizduoja. Aš tada nėra 
tikrasai aš, bet fantazijos pa
dirbtas aš. Baisiausia šitokių 
žmonių savybė — tai troški
mas.... paskilbti“.

Šitą mintį sekant, nūn Lie
tuvos valstybei atgimstant, vi
si garbės ieškotojai Lietuvos 
istorijon bruka ir savus “aš“, 
kad tapus istoriniais asmeni-, 
mis.

. _______________________________________ ____________- ■ ■ -■..............................................

j RADIO PROGRAM f READE^JIEN0S I
k.,.,, ---------------------- ------- --------------------------------------- -

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

Kun. F. Kemėšis ir Juozas 
Paršaitis (Gabrys) anais 
(1914) metais piršo Lietuvos 
vėliavai spalvas, kad savo as
menį su tautos vėliavos spal
vų priėmimu kaip nors istori
niai sujungti.

Vėliaus Lietuvos teatro “tė
vai” ėmė varžytis dėl pirmeny
bės. Nūn dėl lietuvių rašybos 
keitimo.... tai vėl tautybės at
stovavimui tarp svetimtaučių: 
mes Chicagoje bent — tu
rime “patentuotus 
kurie, kai prabyla, 
ligentiškumui gėdą

Musų klerikalai, 
vos jaunimą į
tinklį, it muses, įpainioti, pa
sikvietė jauną šveicarietj Ere
tą ir šio juodakio žavėjimu au
gino Ateitininkų ir Pavasari
ninkų organizacijas. Pranašai, 
iš savųjų tarpo kilę, nepasek- 
mingi.

Domas šidlauskis, jeigu liau
tųsi save klausytojams už va
dą piršęs ir, nuo žydų Mozės 
pasimokinęs, klausytojų dome
sį kreiptų į skelbiamąjį idealą 
(j simbolį), sakysime, į tą bai
siąją akį (kuri yra ant “Visuo
mybės“ knygelės viršelio at
vaizduota), bet kad iš tos akies 
spindėtų įvairiaspalvė nuostabi 
šviesa....

Vėla, Domas Šidlauskis net 
dievų žeminimu pats save ban
do išaukštinti. Skelbdamas tik
tai savos tikybos tobulybes be 
nutraukimo minties nuo asme
ninės laimės, ir Domas šidlau
skis gal vieną, kitą klausytoją 
užžavėtų. Ligoniams ir gamtos 
nuskriaustiemsiems vilties at
ėmimas yra "Visuomybės“ pa
žangai ant kelio iškasta duo
bė. — Tylintis.

Lietuvos žydų 
vakaras

CHICAGO STATIONS TODAY 
MONDAY

570—KYW-KEKX—526m.
9 ą. m.—Food talks and orchestra 
10—Time signals; vveather; mar-

kets (service repeated ai II, 12, 
1:30 and 3)

t—Musical program
2—Health talk; N. I. C. report
5:15—N(*ws reports; innrket quota- 

tions
(I—Bedtime story; weather report 
6:30-8-— R<xxy program 
8—Biverside hour 
8:30—Rise and shine 
0:30—Book talk; the Dixie Trail. 
10:30—Wcather; time; orchestra 

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program
12—Organ recfiiest concert; farm 

talk
1—Best hour program
5— Organ recitai
6— Musical program; talks 
7:10—Popular program; songs;

chestra 
670k—WMAQ-WQJ—448m.

6:30 a. m.—Exercises; famjly wor- 
ship

or-

nepavydėtinas, 
nežada ateičių 
ve, musų Žydų 
Amerikon.

krautuvninkėlio 
Jų gyvenimas 

j nieko gera. Ir 
šeima važiuoja

Antras operetės aktas jau
[šioje šalyje, šeimai Amerikoje 
(pavyko. Ji dagi tarnaitę sam

do. Ir jau suamerikoniejusi. 
Vietoje rusiškų žodžių, įgytų 
kariuomenėje ir turgavietėje, 
naudojama “good“, “allright” 
ir ištisi amerikoniški posa
kiai. Dukterys greitai aklima- 
tizuojaai, bet tėvams nevyk
sta. Nors motina pasirėdžiusį 
gero 
rudų 
nauji 
timi,

Į brangus kailiai, 
šioja kai kurios 

imu.
Atsitinka ir

“Jaška Chvat“, apsukrusis vai
kinas, svajotas vienos dukterų 
kaii> busimas vyras, pasileid
žia, suliomėja, kaip kad pasi
laiko ir su lietuviais vaiki
nais. Žinote, ne vienas jaunas 
lietuvis, kuris išrodė Lietuvo
je toks vikrus, toks apsukrus, 
atvykęs Amerikon, subomėja 
gal būt kaip tik dėl to vikru
mo ir apsukrumo.

Musų Jaška nebetinka žen
tui. Jam parodoma durys. Jo 
mergina gauna amerikietį vy
rą, o Jaška veda tarnaitę. Ve
dęs tečiaus Jaška sutvarko sa
vo gyvenimą, [gimti gabumai 
padeda jam atgriebti su kau
liu tai, ką prabomavo, ir tre-

kirpimo šilkais, jos pa- 
smulkmenės 
drabužiai

kaip kad

rodo, kad 
yra jai sve- 

svetimi išrod^ 
kuriuos ne

lietuviškų ma-

kita nelaimė.

Lictuvos išeivių žydų fede
racija Chicagoje turėjo perei
tą ketvirtadienį, vasario 23 

d., spektaklį Glickman teatre. 
Vaidinta operetė “Jaška Ch
vat“ žydų, tiksliau pasakius, 
— žargono kalba.

žmogus, nesuprantąs kalbos, 
kuria teatralis veikalas vaidi
nama, tikrai gali jaustis, kad 
jis gauna ne viską, ką akto
riai gali jam duoti, nes kal
ba, bent operetėje, yra viena 
svarbiausių priemonių aktorių | y^e ’akte- ' matome 'jj "ir "jo

Da- 
pa- 
pa-

susisiekimui su p.iblika. O vis-U,^ kaip ‘■rniii()nierius”. 
gi tuo vaidinimu gėrėjosi ir bar prieš juos lenkiasi ta 
keletas lietuvių, atsilankiusių Lj įįejma> kurj jiems buvo 
spektaklin, nors jie nesuprato Įrodžiusi duris.

e Į Aukščiau minėjau, kad ..
Dalykas toks, kada dabar- vo suprasti veikalas ir 

tinę teatro dailė susidaro ne1 
vien iš 
racijoj drabužiai, aktorių ju-| ^ 'aktoriai kalbėjo, 
dėjimas, v 1 įI-:----
bendrai

bu-

- ----- ----------  - ' akcentuotos jame vietos (fine
kalbų, šviesos, doko-j points) net, ir nesupraptant 

Kreditas 
balso kontroliavimas, I £įnoma, priklausė ben- 
imanį, visa pastaty- Ljraį pastatymo kompozicijai 

mo kompozicija lošia galų gar L aktoriams. Vaidino profesin
ių nulemiančią rolę ir pasiun- naiaį. kurie vaidintojų, pri- 
čia veikalo ir jo pastatymo Lįmenant vaidinimo smulkme- 
ideją publikai. Ir šitą idėją ne8, reįkia pasakyti, pasirodė 
taip jau galėjo suprasti 11 
tas buvusių spektaklyje 
vių, kaip patys žydai.

Siužetas operetes “Jaška 
Chvat“ yra daug maž toks: 

Žydų šeima, regis Ukraino-

kele- tiesiog talentingi.
lietu-1 Dabar apie publiką. Jos bu

vo 400-500 ypatų. Veik visi 
pagyvenusieji ir, kad ir jau
nesni, — “grynoifajl“. tčiagi- 
mio ir čia augusio jaunimo 

je, susidedanti iš buvusio ka- nesimate. Išrodo, kad žydų jau- 
reivi°, j°^ žmonos ir dviejų | nuomenč dar i^u, negu lie

tuviškoj, yra nutolusi nuo tė
vų. Nebuvo nei vaikų, kurie 
keltų triukšmą.

Palyginus žydų publikos už
silaikymą su mūsiškės publi
kos užsilaikymu, reikia pasa
kyti, kad žydų publikos užsi
laikymas buvo daug gražesnio, 
negu mūsiškės- lietuviškuose 
parengimuose.

— Reporteris.

reivio, jo žmonos i 
dukterų, laiko krautuvėlę ar 
karčiamą. Pora jaunų gražių 
mergšių šeimoje reiškia visuo
met centrų jaunuomenei trau
kti savep. Na, o kur susiren
ka jaunuomenes, ten neapsi
eisi be dainų, šokių ir... be 
tėvų minties pasigauti tinka
mą žentą, o merginų — vy
rą.

Bet tiek Ukrainos, tiek Lie
tuvos miestelyje gyvenimas 
smulkaus karčiamninkėlio arba

EIK SU MINIA 
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling”

Ši važiuojama virtuvė yra ką .tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
derintus įrengimus, elektros šviesą 
.ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500 
$1,500 cash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

lAustin Welding Works
553 W. Quincy St.

Untulis Mraktorius
Suvedam IvImu Ii 
elektros jiegą f nau 
lua Ir senui namui Ii 
mainom naujas Banį- 
pas j senas; duodame 
ont lengvo ilinokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

3216 W. 22nd Street 
Phone Caual 2691

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
CreOmulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
tnulsion yra naujas medikai iškas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimų. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausią vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

1 P*- 
. sėkmingam gydymui pastovaus ko

sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 

veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste- 

: mos po blogo šalčio ar “flu."< Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių,9Creomulsion Com- 

; pany, Atlanta, Ga. (apg)

9— l’uhlic schools program
9:15—(įverture hour; trio; Drama 

league
11— Home economics; musie
12— Farm talks; club luncheon; 

Lenten service
1:45—Musical potpourri; Oddz-n- 

Endz.
2:30—Artists; recitai; French les- 

son
3:45—Pianist; Y* W. C. A. program; 

organ
15—lopšy Turvy time
(i—Organ rfecital; dinncr concert; 

time.
7— Tenor; musical calendar
8:10—Columbia chain program
10— Musical potpourri—Pratt, Sher- 

man and Hudolph
11— 1—Dance orchestra; popular

STATIONS OUTSIDE CHICAGO Į P*'
Evening Programa . 3 1

87>ou.-V (5W’ Chitl,'<"-"iVersid,i
8— W0R (710), Newark—Columbia 

network—Musical album
8—W()S (830), Jefferson City — 

AVilliam Woods college
8—WSOE (1110), Milvvaukec — 

Dance musie
8— WSM (890),

tra
8:30— KPHG

Concert
8:30—W B AP

Sunflowcr
8:30—WEAF

Party to WGN
8:30—W.1Z (660), N'cw York—Bise 

and Shine to KYW
9— KMA (760), Shenandoah — Pro

gram >
9—KOA (920), Denver—Orchestra
9—KFI (610), Los Angeles—Sym- 

phonet
9— KTU S (780), Hot Springs — 

Concert
9—WHB (880), Kansas City—Prog

ram
9—W()R (710), Newark—Columbia 

netvvork—Captivators’ orchestra
9—WS()E (1110), Mihvaukee — Or

gan

Nash vi) le—Orches-
(1020), Houston —

(600), Fort Worth — 
Giri
(610), New York — Grant Works

Pharmacy .
4847 W. 14th St.
užlaikome šviežią tavorą, kai-Mps užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra mažesnės neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kaa suteiksime?ptus. Užtikriname, kad suteiksiu 

Jums pirmos rūšies patarnavimą.
John Malachauskas, R. Ph.

Kur Randasi Nu 
mirusieji?

Biblijos Studentai turės ' 
gramą per radib šį vakarą 
6 iki ’7 vai. W. O. R. D. 
m. Bus kalbėtd virš minėta 
tema; bus choras, kvartetas 
ir solo. Visi, kuriems teks gir
dėti tą programą, malonėkite 
parašyti keletą žodžių, nes 
taip darydami atidarysime pla
tesnes duris skelbimui per 
Radio.

Iš 30 dienos sausio gauta 
daug laiškų iš įvairių miestų 
nuo įvairių žmonių. Visi iš
reiškė dėkingumą ir prašo, 
kad daugiau butų panašių pro
gramų. Laiškams adresas: W.

R. D. Sargybos Pokštas.
WEBSTER HOTEL 
2150 Lincoln Park 
West Chicago, III.

p ro
miu

Batery setą
MES IŠMAINOME I eIeKTRI- 

N| SETĄ. SETAS TIK 

$15
Atverkite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ABCTURUS A. (L TUBU8
Arcturus Radio

Service Co., 
701 s. WeUs St.

Harrison 8233

SLOGOS IAGYDOMOS. ARBA 
PINIGĄ*

o.

UI

35c.
itlovikelio 

užtenka 
dėl ffO 
■yklq

fr,!*
H*'"'
n«Hf

PraAalln* 
GALVOS ir KRU
TINĄS 8LOGAB 

ir JOO kitę. 
NiiHipIrklt nlovi- 

k»U Šiandie.

PILNAS UŽGANftDlNlMAS ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

3514-16 Rooserelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACUA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mdne. Mano pilnas iSeg- 
zaminavimas atideni
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra. _

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli Stnte St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit , l.>vatorią 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų. nu<. .» k 7:36 vakare. 

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

igs jusu tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, i 
irš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų j

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”
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E<litor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcafo, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
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Chicagoje — paštu:
Metams ------------------------
Pusei metų ______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam_______
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojuai 
Viena kopija ___

Savaitei______—- .....
Mtneaiui , ............ .............

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje.
paltui

Metams--------------
Pusei metų ----- --
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] 1

Metams ...-------- ------ $8.00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mtattiama 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Ordanu kartu su užsakymą.

■i ■—i*

DIKTATORIUS VeL STATO PAVOJUN TAIKĄ

i    , ■■■■■■■ — .. ......... -- , ■niaiMa. a ..............  i i ■•■■aaaA »■ Ji

tai jau yra autentiškumo patvirtinimas? Mes* linkę ti
kėti (Cenzūros išbraukta..“N.” Red.) “Lietuviui” (žino
ma, atsakomingam) nemažiau, kaip kuriam nors atsa- 
kjOmingam valdžios įstaigos atstovui. Muins autentišku
mo įrodymas gali būti tik tikri dokumentai.

Iš visa tai seka tik viena išvada: Arba valdžia ne
turi jokių dokumentu, arba jie toki, kad dėl jų tikrumo 
tikrai gali kilti nuomonių skirtumas.

“PASAULIO GARBE”

Pirmadienis, vas. 27, 1928

Tą tiesą, kad diktatūra yra nuolatinis pavojus 
tarptautinei taikai, vėl patvirtina išgąstis, kilusi Euro
poje dėl įtemptų santykių tarp Italijos ir Austrijos.

Po didžiojo karo vokiečių apgyventa provincija 
Tyrol teko Italijai, kurios fašistinė valdžia begėdiško 
smurto keliu stengiasi tyroliečius nutautinti ir paversti 
italais. Šita despotiška fašistų politika, žinoma, be galo 
erzina tyroliečių viengenčius, vokiečius. Ir štai, dėl to, 
kad Austrijos vokiečių spaudoje ir parlamente buvo 
aštriai kritikuojami persekiojimai Tyrolyje, tai Musso
lini, supykęs, mušė savo ambasadoriui Vienoje telegra
mą, kad jisai tuoj aus važiuotų namo ir raportuotų Ro
mos vyriausybei, ką tikrai esą pasakę Austrijos val
džios atstovai ir laikraščiai apie tos vyriausybės politi
ką, ir suteikti Romai smulkių žinių apie anti-itališką 
judėjimą Austrijoje.

Mussolini rengiasi, išklausęs savo ambasadoriaus, |ianvi nrt 
raportą, laikyt kalbą Italijos “parlamente” ir spręsti, kuriems, 
ar ryšiai su Austrija turi būt nutraukti, ar ne.

Pereitų šeštadienį sovietų Rusija pradėjo švęsti 
savo raudonosios armijos dešimties metų jubilejų. Chi- 
cagos laikraščio korespondento, p. Henry Wales, tele
grama iš Maskvos praneša, kad jubilejinėse prakalbose 
buvo iškelta milžiniškos ovacijos Stalinui, bet apie 
Trockį nė vienas kalbėtojas nė neužsminė.

. Trockis buvo pirmas sovietų Rusijos karo ministe- 
ris (komisaras) ir raudonosios armijos kūrėjas, šian
die tečiaus jisai sėdi tolimam Sibiro užkampyje, ištrem
tas ir iš bolševikų “didvyrių” sąrašo išbrauktas.

Vietoje Trockio, kuris organizavo raudonąją armi
ją, — tos armijos jubilejuje garbinama Stalinas, kuris 
“raudonąjį feldmaršalą” pasiuntė šunims šėko piauti.

Ateis laikas, kuomet kas nors kitas* taip pat nuvai
nikuos Staliną, kaip šis nuvainikavo Trockį.

Anot tos lotynų patarlės: “Sic transit gloria mun- 
di” (taip nyksta pasaulyje Įgyta garbė)!

IVfTTOIT I? AČ1VTOT ATi^esą sakant, mes Įjcrgreitai di- ItIUmŲ IVASIlVJAl deliais ponajs norime tapti> nc

Tikrai talentingų rašytojų, 
su kuriais butų garbė musų 
tautai ir pasaulyje pasirodyti, ■ ‘ 
reikia tiesa sakyti, mes bent 
pakol kas kaipir neturime. Kai- 
__ __ _ tiesa, pasisekė para

ižyti vieną-kitą posmelį ir vi-
Aišku, kad visa tai daroma tikslu nugąsdinti Aust- sai eilučių, taipgi ir apy- 

nutraukti saikėli,J» 0 kai kurie jau spėjoriją. Jeigu Mussolini ras

lių padėtis, panaši i tą, kokia prieš trejetą mėnesių bu-, kas.

pasižymėti itin gražiais ir tik
sliais

lių pauuviD; iicici i lYV/rvicv tuo vivjvv^ Kyui- KUS.

vo tarp Lenkijos ir Lietuvos. Ką Italijos diktatorius da- sakų 
rys toliau, niekas šiandie nežino ir negali žinoti, nes butų 
diktatoriui juk nereikia vadovautis nieku kitu, kaip bas 

keliu

vertimais; bet tai ir vis- 
Stambesnių poemų, 
ir romanų — tokių, kad 
verta ir į svetimas kal- 

versti ir, žinoma, tokiu 
musų talentingus rašyto- 

po- 
su- 
ne- 
te-

apy-

tiktai tokiu ar kitokiu savo upu. Ir todėl visa Europa -us pasaufįuį parodyti,
šiandie nervuojasi ir laukia, kas čia bus.

Taip, ačiū diktatūroms Europa da ir šiandie nebe-1 teikti, šiaip ąr taip, 
turi užtikrintos taikos. Ir ji neturės jos, kol fašistiškos turime, 
ir kitokios diktatūros nebus išmestos į sąšlavyną.

draug ir musų tautai garbę 
mes 

, Ir tik vieni dievai 
'žino, kuomet turėsime.

Kame priežastys? Juk 
1 negalima daleisti, kad musų 

“SOCIALDEMOKRATAS” REIKALAUJA ĮRODYMŲ tauta butų nelyginant tas su- 
DEL PLEČKAIČIO ,'>uvęs kl'lmas-. iš ku‘io n.ieka-

dos negalėjo ir negalės išaug
ti aukšta, žymi ir vaisinga at
žala. Negi galima daleisti, kad 
Lietuvos žiedai (jaunuoliai) ne
turėtų palankių aplinkybių sa
vo talentus išvystyti. Lietu
voj visados buvo gan pasitu
rinčių ūkininkų, kurie leido sa
vo vaikus į geriausius pasaulio 
universitetus, kokiais, pavyk

sią džiui, yra buvę Maskvos ir Pe- 
žinią apie Plečkaitį esame gavę -iš oficialinių šaltinių fediurgo 
(musų pabraukta. Red.). Jei ir “Lietuvos Žinios” 

patvii viiivi, sius ar Vokietijos, 
Red.) vidaus Anglijos ar, pagalios

Lietuvos socialdemokratų partijos organe įdėta po 
antgalviu, “Ar Plečkaitis tarnavo žvalgyboje?” toks 
straipsnis:

“Lietuvis” š. m. sausio 5 d. N r. paskelbė, kad 1922 
ir 1923 m. Plečkaitis tarnavęs žvalgyboje. Valdžios įs
taigos tylėjo. Kuomet spaudoje (“Liet. Žinios”) buvo 
pareikalauta dokumentų, tas pats (cenzūros išbraukta. 
“N.” Red.) “Lietuvis” sausio 18 d. Nr. paskelbė: “

manome, kad ir joms (musų pabraukta, 
reikalų ministerija, turinti dokumentus, 
patarnauti.”

Iš paminėto “Lietuvio” pranešimo,

tai

> universitetai. Maža 
to, ne vienas Lietuvos jaunuo
lis yra baigęs aukštuosius mok- 

Francijos, 
, ir Ame- 

neatsisakytų rikos garsiuose universitetuose.
i Daug šitų jaunuolių turėjo vi- 

kiekvienas jj*a‘ T“' medžiagines
. . J Bet, kaip gyvenimas jau daug

norė-

skaitęs, suprato, kad tie oficialiniai šaltiniai tai ir yra karty yra įr(XjęS) nereikia bu- 
• Įtinai tik aukštojo mokslo ir

turtų, kad talentą išvysčius. 
I ’žtenka peržvelgti pasaulio 
garsenybių biografijas, idant 
neginčijamai įsitikinus, jog 
nemenka jų dalis stačiai ne
pakenčiame skurde gimė ir au
go. Tikrą talentą, reik sakyt, 
skurdas nustelbia ir amžinon 
užmarštin nenubloškia. O gal 
būt, kad maža tauta čia kal
ta? Labai abejotina.
gu didelės tautos turi daug ra
šytojų, tai mes, maža tautelė, 
turėkime jų nors labai mažai. 
Pagalios, nekurie sakys, jog 
musų tautinę dvasią rusas slo
pino. Tebūnie ir taip, tai vis 
tik nereiškia, kad dėl to nega- 

1 Įėjo musų talentai išsivystyti, 
kad Piliečių Aps. Pasiekę aukštuosius mokslus

vidaus reikalų ministerija.
Po kiek laiko “Socialdemokrato” redakcijai iš “L. 

Žinių” redakcijos buvo pranešta, kad V. R. Min. Pilie
čių Aps. Dep. Direktorius p. Staškevičius sutiko priimti 
atsakomingą žmogų iš “Lietuvos Žinių” red. ir jam pa
rodyti Plečkaitį liečiančius dokumentus. “Socialdemok
rato” red. tik šiuo tikslu sutiko drauge su “Liet. Žinių” 
atstovu pasiųsti pas Pil. aps. dep. d-rių ir savo bendra
darbį.

Vasario 1 d. “L. Ž.” redaktorė p. F. Bortkevičienė 
ir “S-to” red. atstovas V. Galinis apsilankė pas Pil. aps. 
dep. d-rių, bet p. Direktorius tą dieną nesiteikė priimti 
ir paprašė ateiti rytojaus dieną.

Vasario 2 d. p. Direktorius minėtus redakcijų at
stovus priėmė, bet dokumentų neparodė, motyvuoda
mas tuo, kad dėl jų tikrumo gali kilti nuomonių skirtu
mas.

Toliau p. Direktorius pareiškė, 
įstaiga slaptų savo sandarbininkų neišduoda, kad žinią kultūringesnėse tautose, įsigiję 
apie Plečkaitį “Lietuvis” paskelbė be Vid. R. Min. žinios. 
Toliau tvirtino tą patį, ką “Lietuvis” sausio 5 d. paskel
bė, pridedamas dar žiupsnį smulkmeniškų sensacijų.

Tat kokia kita įstaiga be V. R. Ministerijos galėjo delio parašyti, 
suteikti “Lietuviui” žinias? Įnoma,

Galu gale kas atsakomngesnis: (cenzoriaus iš- “^padarė.
braukta. .N. Red.) Lietuvis ar pi. aps. dep.. c ’ žastys gludi ? Lietuvio charak
terius ir kam reikia daugiau tikėti? . teryj arba, aiškiau sakant, bu-

Ar “Lietuvis” mano, kad pil. aps. dep. direktoriaus de. Musų, kaipo lietuvių, bū
das nėra pagirtinas. Atvirai

Juk jei-

ir to, ko mes dar neturime, ro
dos, galėjo da lengviau savo 
(talentais pasirodyti, vadinasi, 
svetimose kalbose* ką-nors di- 

Bet jie to, ži- 
išskiriant Mickevičių,

pasakymas to paties, kas buvo paskelbta "Lietuvyje

/

Aug. Gricius.

Varpininkas
Nuskardėjo laukais, nuauk

sino pievomis paskutinis var
pų garsas, atsimušė į girią ir 
pabiro, sužvangėjo aukso lie-

varpininkas stovėjo 
varpinės, vienon ran-

Ir aišku,

tik savo mažame krašte, bet ir 
plačiame pasaulyje paskilbti 
trokštame. Mes dar .įmainome, 
ar veikiausiai nuduodami neži
ną, kad vien tik įgirntų jėgų 
nepakanka, kad būtinai reikia 
noro ir pasiryžimo užsibrėžtas 
darbas nudirbti. Mes papras
tai mažai dirbame, o daug no
rime. O tai reiškia, kad dar 
visai nepažįstame pamatinės 
taisyklės tarp darbo ir to dar
bo vaisių, būtent, lygsvaros. 
Pavyzdžiui, vienas musų geriau
sių poetų parašo eilių pluoštą, 
o “Naujienos” gražioj knygoje 
išleidžia. Vienam puslapyj, ■ venti, 
tuoj po antgalviu, pastabą jis bedirbti, 
deda:’“Nepabaigto veikalo frag- sispyrimas 
mentas.” O kodėl nebuvo gali- savomentus, 
ma pabaigti, juo labiau, kad, 
kaip pats autorius prisipažįsta, 
“jog rinkinėlis yra su viršum 
dešimties metų mano gimįnia- 
vimos su poezija avisius”? Ar 
tai ne gana ryškiai atvaizduo
ja lietuvio nepagirtiną charak
terį, vadinasi, 
niauti, stiprios valios nepaisy
ti, ant didelių 
ka numoti ir, 
kerpėmis apaugus kumpsoti!

Kurie mėgstate tinginiauti, 
taip, nesutiksite su manim. 
Bet vis tiek aš gerai žinau, 
kad jūsų siela veikiausiai jau
čia tą patį, ką ir mano, tik va 
viena iš blogiausių jūsų cha
rakterio dalių — tinginiavimas 
— tarsi verste verčia jus ki
taip sakyti.

Kelios savaitės atgal H. L. 
Mencken parašė straipsnį apie 
pradinius rašytojus. Jisai, kai
lio žmogus, kuris nesibijo at
virai savo nuomonę išreikšti, 
pasakė, jog daug rašytojų daž
nai kreipiasi į jį atsiklausdami, 
ar, parašius tuziną-kitą trum
pų apysakų, žinoma, da daugiau 
reiškia, jeigu knygą parašai, 
verta mesti kasdieninis užsi
ėmimas ir, taip sakant, duoną 
valgyti tiktai iš rašymo? Men
cken davė jiems gana sveiką 
ir vertingą atsakymą. Jis nu
rodė, kad jeigu ir tenka biskį 
iškilti kaipo literatui, tai dar 
toli gražu nereiškia, kad jau 
galima savo darbą,, biznį arba 
ir profesiją mesti ir tik iš ra
šymo gyvenimą daryti. žino
ma, jis čia išimtinai kalba a- 
pie tuos, kurie paprastai apy
sakas bei romanus rašo. Ir 
jis šitiems rašytojams pataria 
laikytis savo seno užsiėmimo, 
literatūros darbą dirbti tiktai 
pripuolamai. O taip daryt, pa
sak jo, viėna, yra gera dėl to, 
kad gyvenimas vis bus užtik
rintas, o antra, tai kad rašyto
jas negaus tik rašyti ir rašyti, 
nai ir visokių niekų prirašyti,

mėgimą tingi

darbų tik ran- 
storai sakant,

tik

jei- 
ku-

tumi.
Senis 

vidury 
kon varpų virves paėmęs. Jo
veidas švietė tarytum meno 
kūrėjo, kuris pagiedojo ge
riausią ariją ir dabar klausė
si džiaugiančiosios minios plo
jimo. Tačiau pro atviras var
pines duris matėsi tik kau
buriai ir greta jų pakrypę 
kryžiai. Varpininkui rodėsi, 
kad jie atgijo, lingavo išdžiu
vusiais be gyvybės kamienais 
ir šnabždėjo:

— Tu mus atgaivini. Iš vi
sur tik šaltis dvelkia..

Per kapinių tvorą atskrido 
iš tolimo kaimo dainos aidai. 
Ten dainavo iš darbo grįžda
mi žmonės; toji daina senį 
pažadino, čerkštelėjo uždaro
mos durys. Varpininkas kiū
tino siauru takeliu iš nykios 
mirties karalijos j plačiuosius 
laukus, kur gyvybė alsavo. 
Prie šventoriaus durų riogso
jo suversta akmenų krūva. 
Ten vakarais sėdėjo artimiau
sias varpininko sėbras, — kur
pius, toks pat senis, ir laukė

buvo gimusi. Vargu ar jiedu 
mena tą tylaus sėbravimo pra
džią, kai kurpius ir varpinin
kas buvo jauni. Tuomet kur
pius dešimteriopai smarkiau 
tauškėjo plaktuku ir odą siu
vo dainas dainuodamas.

Pavakariais jis skubėjo pa
ežerių j netolimą kaimą. Vie
ną rudenį kurpiaus pirkioje 

dienų 
ežero 
kurie 

karstą

dainos nutilo. Po kelių 
fiauru keleliu greta 
slinko būrelis žmonių, 
pnt pečių nešė baltą
ir giedojo. Paskui ėjo sena 
moteriškė ir kiek toliau — at
silikęs kurpius. Jis lydėjo sa
vo meilę ir džiaugsmą kapuos- 
ra. *

Kurpius pasijuto vienas 
esąs. Visi tie žmonės, kūne 
karstą lydėjo, buvo jam sve
timi- Per tolimi jo didžią kan
čią suprasti.

Karstą pakasę, pakriks jie 
po savo kiemus, kurpiaus skun
dai bus jiems svetimi ir nuo
bodus. Kiekvienas kurpiaus 
ašarą pamatęs ras reikalo su
raukti
galvą. Ir tiek. Ar sujaudins 
jų sielą, ar privers valandė- 
lei tuos žmones pagyventi nors 
šimtąją dalimi kurpiaus skau
smo?

kaktą ir pakinknoti

gu jau dvi, tai pakaktinai. Kas 
parašo daugiau, to knygos pa
prastai būna nublankę, atvirai 
sakant, skystos. Ir kurie mėg
sta knygas ir žino jų autorius, 
tai jau ir be pasakymo tuoj 
permato, kad daugiausiai į kie
kybę tikinčiųjų, iš tiesų, men
kos vertės raštai teišeina.

Bet kam čia kalbėti tiktai 
apie knygų rašytojus, dirstelė
kime į musų laikraščių redak
torius ir jų raštus, štai, kurie 
laikraščiai turi daugiau redak
torių ir tie redaktoriai turi dau
giau laiko skaityti, studijuoti 
ir apgalvojant dalyką rašyti, 
tie laikraščiai, žinoma, savo 
turiniu, yra daug turtingesni, 
įdomesni ir skaitytojams nau
dingesni. Geriausiu, man re
gis, atvaizdu gali būti “Naujie
nos”. Bet tie laikraščiai, ku
rie tik po vieną redaktorių tu
ri, o vis dėlto gana dideli, iš 
tikrųjų, jų turinys atrodo be 
galo mechanišku, — tarsi bu
tų kokios mašinos visas laik
raštis prirašytas.
kai vienas žmogus turi maž
ne visą laikraštį pripildyti, jis 
turi labai daug rašyti; taip 
daug, jog tas raštas išeina to- 
kis, kokį skaitydamas žmogus 
noroms nenoroms turi ne tik
tai jo bodėtis, bet ir biaurėtis. 
Stačiai sakant, tai būna 
juodas ant balto, ir tiek.

Taigi matote dabar, kad 
gu rašantiems anglų kalba,
rią vartoja keli šimtai milionų 
žmonių, neišpuola viską tuo
jau mesti ir tik iš rašto gy
venti, tai ką-gi bekalbėti apie 
lietuvius, kurių tik keli milio- 
nai tėra ir iš tų pačių tik ku- 
rie-ne-kurie knygas teskaito. O 
vis tiek musų talentingi rašy
tojai tuojaus nori sau tik sė
dėti, eiles, apysakas bei roma
nus (kas1 ką geriausia sugebi) 
rašyti, ne bile kaip iš to gy-

i na, 'ir nieko daugiau ne- 
0 jeigu tekis jų už- 

neišdega, tai 
“nelemtą” likimą, 

o podraug ir lietuvius ir visą 
jų tautą. Kalti, matote, mes, 
kad jų “nesuprantame”, neįkai
nuojame ir, žnoma, auksu ne
apipilame. • Da daugiau. Kal
ta ir pati Lietuva, kad ji, tar
si nedėkinga motina, šituos 
usuotus-barzdotus vyrus, nely
ginant kūdikius, nepeni savo 
krūtimi! O kaip^gi?! Jie ta
lentingi rašytojai, norintys tik 
iš rašto gyventi, nieko daugiau 
nedirbti, 
nereikalingas speniukas visam 
jų gyvenimui?

Kiekvienas gabus žmogus,* 
jeigu tik ne tinginys, gali vie
nu keliu sau pragyvenimą Už
sidirbti, o kitu savo talentą 
plėsti ir išnaudoti, vadinasi, 
kūrybos darbą dirbti. Laiko 
užtenka, tik nereikia jo nie
kais leisti. Dirbti už ducjnos 
kąsnį ir podraug ką-nors to
kio kurti, iš tiesų, yra idealin- 
giausias ir našiausias žmogaus 
gyvenmas. Galima turėti pu
sėtiną gyvenimą, kad nereikė
tų rūpesčiais savo energijos, 
ūpo ir ambicijos slopinti, gali
ma, pagaliau, liuoslaikiu galvo
ti ir savo mėgiamą darbą dir
bti.

O pašalpa, užlaikymas, reikia 
tiesa sakyti, musų talentų ne
pataisys, bet atpenč sugadys. 
Kitų užlaikomas žmogus, šiaip 
ar taip, atrodo, kad jis yra pa
sigailėjimo vertas, ryškiau sa
kant, invalidas. Maža to, ka
da žmogus nuo kitų priklauso, 
jis nustoja geriausių savo ypa
tybių su gyvenimo audromis 
grumtis. Jeigu ir negabius ir 
netalentingus žmones (žinoma, 
sveikus) nereikia šelpti, tai ir 
gabius ir talentngus reikia vi
siškai palikti natūraliai atran
kos procesui. Jeigu tik jie bus 
tikri talentai, tai nė gyvenimo 
baisiausios audros, nė kitas 
kas nuo užsibrėžto jų tikslo 
juos nesulaikys, o jeigu bus 
išglebę, iš.tyžę tik garbės troš-

jie

ai* tai, sakysite,

Kai varpininkas, a t skambi
nęs vakarinei maldai, išeidavo 
pro vartus, jis matė tolumoj 
tvaksantį ežerą ir plačius lau
kus. Vasaros metu aplink jį 
žaliavo lankos ir mirgėjo gė
les. Dažnai ežero vanduo tar
tum krauju sriuvėjo: tai sau
lėleidis eidamas nakvynėn mau
dėsi. O žriną užšalęs ežeras 
mėlynavo kaip didžiulis plieno 
luitas. Pusę amžiaus senis kas
dien po kelis syk skambina 
varpais ir, išėjęs iš švento
riaus, mato tą ežerą, tačiau 
kiekvieną kartą jis stabteli 
lyg kažin ką nauja pamatęs, 
pasižvalgo ir priėjęs atsisėda 
greta kurpiaus.

Vargu kas yra panašų sėb- 
ravimą malęs. Seniai kas va
karą sėdėjo ant akmenų ir ty
lėdami žiurėjo abu į vieną 
tašką, rodos, vienoje mintyje 
skendėjo. Retai kada nors žo
dį vienas kitam pratarė, 'ra
čiau jie buvo vienas su kitu 
tarytum suaugę ir vakaro me
lu matyti vieną kurpių ar vie
ną varpininką — retas daly
kas.

I Kurpius žinojo, kad ne.
Suskamba varpai. Jie

Dieną jiedu retai matėsi. 
Varpininkas triūse kapinyne, 
sodino gėles, pasodintąsias lai
stė, kad prigytų, ar- kasinėjo, 
tvarkė kauburius. O kurpius 

— nuo ankstyvo ryto tauški- 
no plaktuku j prikalamus pa
dus ir ilgu siūlu įdėtą odą siu
vo. Dienos metu kurpius var
pininką net pašiepti mėgo:

— Tinginys, dykaduonis. 
Tik tuo ii* verčiasi, kas kokį 
kąsnį primeta. - Tačiau kur
pius savo žodžiams ir pats ne
tikėjo, nes varpininką gerbė 
ir brangino.

Vakarais, kai varpai pradė
davo savo bylą, kurpius pa-

kaip paprastai ikad yra su tais, Rėjai ir sykiu dideli tinginiai, 
tai nors ir iš pačios gausybės 
rago jiems viskas plauks, tai 
vis tiek nieko -gera iš jų 
išeis.

Reikia, baigiant, maža 
O tai

kurie perdaug imasi rašyti. A- 
pie rašymą daugiau iš kieky
bės, negu iš kokybės jis ir 
daugiau nusako. Pavyzdžiui, 
jeigu geras rašytojas parašo 
vieną knygą per metus, o jei- stabdė padaryti.

luncDcenT in HPIAINAL I

ne-

pa-

Jie ne
skambėjo, jie raudojo, pasau
liui gedulą skelbė. Ir pasirodė 
jam, kad tik varpai jį supran
ta. Nuriedėjo ašara kurpiaus 
veidu, po jos kita, trečia.. 
Karsto palydovai taip pat 
juto varpų 
no žingsni, 
bent kūną 
Varpai, kas 
jo, visiems 
tj, vieną kančią.

Karstą užkasė. Varpai lio
vėsi byloję. Kurpius vis dar 
prie kapo tebeklupojo. Prie 
jo priėjo varpininkas. Kurpius 
jį pažino.

— Gana . . . 
Kurpius pakilo 

varpininku. Tai

raudą. Jie sureti-
tarylum panoro

jų garsus girdė- 
įdiegė vieną min-

Nurimk.
ir nuėjo su 
buvo pirmas

kruvos prie šventoriaus durų. 
Jie beveik nesikalbėjo. Kur
pius akis įbedęs ardvėn, klai
džiojo tarsi norėdamas sugau
ti pakrikusias mintis,\ subur
ti vienan galingai! kunan ir 
užslėgti baisų skausmą, kuris 
tas mintis, visą ji blaškė.

Varpininkas kentėjo kartu 
su juo. Vakare varpuodamas 
jis išverkė kurpiaus skausmą 
visam pasauliui. Kurpius ta
tai juto. Jam pasidarė leng
viau. Jis nuo tos dienos pa
niuro, dainų nebedainavo, tik 
Įniršusiai daužė plaktuku ava
linę, lyg norėdamas savo skur
dą, savo nedalią užmušti.

(Bus daugiau)

žvdgęs į nuogus pirkios kam
pus, pasijusdavo vienas esąs. | 
Nejauku buvo sėdėti vienam 
su savo mintimis, kurios to- 1 
Ii gražu ne šviesios buvo. I.Ii gražu

Klystų 
mas, kad juodu nesąmoningai, 
lyg kūdikiai tamsos pabūgę, 
vienas prie kito glaudėsi. Juos 
rišo kažko.kia nesuvokiama gi
ja, kuriai pradžia jau senai

kas nors manyda-

savo 
vadi- 
visai 
tada 

jo

kad spėjus rašytojui iš 
rašto gerai prasisiekti, 
naši, jau vidutinį arba ir 
gerą gyvenimą padaryti, 
jo rašymas virsta gyva
profesija ir, tokiu budu, 
tokia užsiėmimas, jeigu tik jam 
nepageidaujamas, be abejo, jam 
daugiau nebereikalingas. Bet 
tokių rašytojų lietuviuose be
veik nėra, 
rašydamas

todd, šitą straipsnį 
jų ir mintyj visai

—l)r. Margelis.
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Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avc.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija ........................

$2
$1

'20c
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puikų6. Kiekvienas

“Naujienų ’ kon- 
nemažiau 15,000 
šitą puikų, nau-

kon-
8,000gavęs nemažiau 15,000 balsų gali gauti šitą“Naujienų’’ kontestantasgeros išdirbystės.

NAUJIENOS, Chicago, III,
■ ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su-

Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia-
t

Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne-
rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną, 
mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis į 
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti
gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.
“Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo-

1. Kiekvienas “Naujienų’’ kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa
žierių ir 4 durų Sedaną. Studebaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 Wesl 
31st St., Chicago, III. Kaina ...................................................................................................... $1,785.00

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius — 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (A-pril) 30
dieną, 1928.

“Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti .šitą puikų, 
pasažierių ir 4

2. Kiekvienas
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMGBILE SIX automobilių, 6 cylinderių, 5
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE, 
South Kedzie Avė., Chicago, III. Kaina

nau
du rų 
6012 

$1,575.00

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantu dovanoms vra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina $975.00

4. Kiekvienas ‘Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSWICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra
fas ir Radio — be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunsvvick Pana- 
tropai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iš JOS. F. 
BUDRIK, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunsvvick Panatro
pe pilnai įrengto $1,000.00

5. Kiekvienas 
testantas gavęs 
balsų gali gauti
ją GULBRANSEN Registruojan
tį Pianą 

Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, x3417 So. Halsted St. 
Kaina $500.00

Frizey parlor setą. Seto frėmai rankomis drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami

K iekvienas 
testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantinį
svoris .45 Ct. Kaina

“Naujienų 1 
(nemažiau 
šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto 

$265.50

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atvvater 
Kent, 6 tūbų l’ooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atwater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na $250.00$500.00St. ir4177 Archer Avė. Kainaiš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted

b ’

iu Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bernard upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3117 So. Hals- 
ted St. Kaina ................. $250.00

10. Kiekvienas “Naujienų 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantini žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau- 
Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frėmais ir apverčiamomis paduškaitėmis. 

Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina $250.00

ja

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsi} 
gali gauti šitą puikų Brunswick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budri k. 
Kaina $100.00

13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina $100.00

laik-rišką

Kainadėl j.

$25.00

ELGIN

20. Kiekvienas ‘Naujienų19. Kiekvienas “Nau-

kontestantas gavęs nemažiaukontestantas

1,100 balsų guli gauti šitąnemažiau 1,100gavęs
21.gali gauti šitąbalsų

Rusiško Lapio, 14 karato.vyrišką laikrodėli, gold

$25.00Kainafield. Kaina .... $25.00

22. Kiek-) BLANKArunr-inta r ir jhd

GĘRBIAMASIS-JI:

Kiekvienas ‘ Naujienų kontestantas gavęs ne-

4

vyrišką žiedą, žalio aukso,

jienų”

23.
mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką

Pin, platino viršelis. Kaina .................................... $25.00

Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas deimantukas 
vidury. Kaina ........................  $25.00

“Naujienų” Kontesto Dep.,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų’* konteste laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane į kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adresu: *

19

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražią Tu- 
dor komodę, gerai padarytą su 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe- 
oples Furniture Co. Kaina $100.00 na

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą 
puikų deimantinį žiedą, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai- 

$100.00

16. Kiekvlesnas “Naujie
nų’’ kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini} vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlį Elgin “(Tu- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

18. Kiek

vienas

“Naujienų”

kontestan-

tas gavęs

nemažiau

1100

gali

šitų

2

balsi}

gauti

mote-

vienas 
“Naujienų’’ 
kontes t a n- 
tas gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $25

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų 
Ii gauti šitas vyriškai m 
rankovėms sagutes (Cuf 
Links), platino priekis, 2 
deimuntukai. Kaina $25.00

v
S •o

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti j “Naujienų” 

Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate €
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Telefonas
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Musų Kontestantų Stovis
LAIPSNIS V
Balsų 8,000
Dovanoms $250
1. Jaųuard

Atvvater
Bemard 
pianas
Deimantinis žiedas 
moteriškas
Deimantinis žiedas 
vyriškas

2.
3.

parlor setas 
Kent Radio 
upright

DR.
montvidas,

Chicago, UI.

t
•S® 1579 Mihvaukee Av.,

ALBINAS 
Rl PINSKAS, 

3404 S. Union Av., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

11686

Turi balsi)
8500

URNEŽIS,
Marųuettc

K.
2515 W.
Road, Chicago, III.

Turi balsų 
8008

KONTESTANTŲ 
DARBUOTĖS

Yra žmonių sakoma, kaj apart 
sveiko •proto dar yra reikalinga 
žmogui atviros akys ir gera klau
sa, o tokie žmonės visuomet randa 
tinkamų progų savo gyvenime. 
“Naujienų” kontestantai irgi yra 
progų ieškotojai ir tie, kurie turi 
nuolatos atviras akis ir klausias 
ausis; jie savo kontesto darbe tu
ri ganėtinai gerų pasisekimų. Tie
sa. kontestantų darbe yra kelios iš-

imtys laiko stoka ir sąlygos vei
kimo. Vieni kontestantai turi gana 
mažai liuoso laiko pašvęsti kontes- 
to darbui, pertat negali turėti pa
sisekimo, kitiems nors laiko ir nė
ra stoka, bet sąlygos jų darbui — 
ar tai iš priežasties, kad toje kolo
nijoje mažai lietuvių gyventojų ar 
tai kitos kurios nepalankios sąly
gos veikimui, kad tinkamai savo 
darbą išplėtojus. Tokie kontestan
tai nors butų ir budriausi, negali 
linktiniuoti su kolonijoms, būnan
čioms geresnėje padėtyje. Todėl

kai
darbo re-

irgi įtui>e į laipsnį 5-tą — reiškia 
turėjo vidutiniškai gerą giliukj 
praeita savaitė jam irgi buvo tik
rai gausi. Kontestantai V. Saba
liauskas ir J. Mitchell sėkmingai iš 
laipsnio 7-to persikėlė į laipsnį 6-tą. 
Waukiganietis Mitchell šiame Nau
jienų konteste daro stambų pro
gresą, jeigu jam taip seksis ir to
liau — jis penktą laipsnį tikrai pa
sieks. P-lė B. Vilimaičiutė iš Gary, 
Ind., su sykiu parodė, kad Gary’s 
lietuvių žvaigždė tikrai spindi švie
siai. Keturi žymus darbuotojai Chi- 
cagos lietuviuose ir sykiu kontes
tantai, būtent — J. Uktveris, A. 
Visbaras, J. Ascila ir Geo. Lucas, 
tarsi vieno tėvo vaikai, vienu kartu 
ir tame pačiame laipsnyje savo vei
dus parodė. Naujai pasirodė “Non 
Gradus” eilėse: Vitautas Galskis iš 
Elmwood Park, Juozas Geryba iš 
Scottville, Juozas Janušionis iš 
Hammond, Stasys Masiulis iš Har
risburg, Wm. Staupickas iš Mil
vvaukee ir Juozas B. Anglinskas iš 
Chicagos. Kaip matosi, praeita sa
vaitė buvo sėkmingiausia savaitė 
šiame “Naujienų” konteste. Kon
testantai ne juokais stojo į darbą 
už viens kitą, pertat ir jų darbo 
sėkmingumas buvo tikrai giganti
nis. —Julius Mickevičius,

“N-nų” Kontesto Vedėjas.

kainuojant bile kurio kontestanto 
darbą, reikia atydžiai atsižvelgti į 
tas visas sąlygas, kuriose kontes
tantas veikia. Ypačiai 
kurių kontestantų
zultatai yra pilnai gausus.

Laike praeitos savaitės pastebė
tinai stambų progresą padarė kon- 
testantas A. Rudinskas. Jis ne tik
tai pralenkė kontestantą čir. A. 
Montvidą, bet dar veik 3000 balsų 
viršija, šitas kontestanto Rudinsko 
šuolis, tai typiškas reiškinys - jo 
sėkmingo siekimo j pirmąjį laips
nį, kad laimėjus jam atatinkamą 
dovaną. Imant balsų skaičių neblo
giau pasirodė ir kontestantas , A. 
Ambrazevičius laike vienos sa
vaitės laimėjo 4500 balsų. Jis iš 
mizerno laipsnio' 7-to, tarsi koks 
didvyris, įtriumpavo į laipsnį 6-tą 
ir yra galimas daiktas, kad laike 
savaites ar kitos stovės neblogiau 
Rudinsko arba dr. Montvido. Kon
testantas Ambrazevičius stojo į 
kontesto darbą kur kas vėliau ne
gu kai kurie kiti kontestantai, bet 
jis savo taktišku apsukrumu suge
bėjo daugumą kitų kontestantų ap
lenkti. Kontestantas K. G. Umežis

LAIPSNIS VI 
Balsų 3,800 
Dovanoms $100: 

Radio Freshmans 
Masterpiece 
Vyriškas deimantinis 
žiedas 
l.aikrodėlis Elgin 
“Crushion” 
Brunswick phono- 
grafas 
Dudor komodė 
Moteriškas deimanti
nis žiedas

2.
3.

4.

6

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St.1 
Chicago, 111. !

Turi balsų 
5612

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų 

3921

S. NAUDŽIUS, 
1220 Hamilton Av., 
Grand Rapids, Mich.

Turi balsų 
3809

SABALIAUSKAS,
2345 S. Leavitt St., 

Chicago, III.
Turi balsų

4179

PETRAS
VAITEKŪNAS, 

3408 S. Auburn Av., 
Chicago, III.
Turi balsi) 

3837

JOSEPH 
M1TCHELL, 

907 S. Jackson St., 
Waukegan, III. 

Turi balsų 
3837

Dovanoms $25:
Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

1.
2.

4 ATKOČIŪNAS, 
1634 So. 48th Ct 

Cicero, 1)1. 
Turi balsų 

1905

JUOZAS 
OV ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
1816

LAIPSNIS VII

I '

• MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

U'Balsų 1,100
Dovanoms $25:

Moteriškas laikro-L

6.
7.

Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškai! žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

r

i y.
įF 
F

Balsų 1.100
Dovanoms $25:

Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

2.
3.

6.

NON

GRADUS

GRADUS

NON

UCAS, 
i W. Main St., 
VVestville, III.

Turi balsų 
1796

JOHN MARTIN, 
4604—7th AVe., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1734

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av. 
W. Frankfort, 111. 

hsp?q unk£ 
1720

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th Si.

Cicero, III.
1404

PAV1LAS 
DAUBARAS,

6500 Evans Avė 
Chicago, Ųl.

Turi balsų
1404

MRS. ANNA . 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee Av 
Racine, Wis.

Turi ha 
1392

17th and Clark

Gary, Ind.

St.,
Chicago, III.

PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi balsu 

1256

GEO. LUCAS 
3255 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų

Turi balsų
1232

Turi balsvi

122H

3247 Beach Avė.,

FRANK PRUSIS’,

*<•

832 W. 33rd St 
Chicago, III.

SIMONAS 
CHEVINSKAS,

JUOZAS 
UKTVERIS 

4901 W. I4th St., 
Cicero, 111. 
Turi balsu 

1198

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Idivvrence, Mass.
Turi balsų 

1189

MISS SOPHIE 
KOLAS

3715 Parrish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind.
Turi halsų 

1183

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

Turi balsų

VINCAS NAINIS
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III 
, Turi balsų

1106

JONAS RUIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

VITAUTAS
GALSKIS

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Hornerlee Avė. 
Kast Chicago, Ind.

Turi balsu
1104

D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Turi balsų
1160

ANTANAS 
, VTSHARAS 

6*109 S. Kedzie Av. 
Chicago, III.
'Puri balsų 

1141

Turi balsų
1134 PETKAS

6119 So.
PEIK A 
Keneth 

Avė.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1126

DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų

1118

JOE SHIMKUS,
4236 S. Talman Av., 

Chicago, III.
Turi balsų

856

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų 

536

STANLEY 
SHEKPITIS 

315 So. 5th St. 
St. Charles, III. 

Turi balsų 
428

J. N. ZIČKUS*
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III.
Turi balsų 

418

535 N. Randolph
Street

Philadelphia, Pa.

MRS. ANNA 
KASPER, 

6818—25th Avė. 
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 
1102

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

I>ee Park 
Wilkes Barre, Fa. 

Turi balsy 
1109

ANTANAS 
REKŠTIS,

3226 So. Emerald
Avė., Chicago, 111.

Turi balsų
1104

JUOZAS YANKUS

PRANAS 
MIKALAITIS 

3433 W. 61 PI. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1101

JOSEPH
GERYBA

Scottville, Mich.

Turi balsų
448

JONAS 
NAUJOKAS, 

6135 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

534

MRS. ANNA 
BAKIENĖ 

P. O. Box 572 
Benton, III. 
Turi balsų 

453

2930 N. Harlem Av.
Elmvvood Park, Iii.

J. P 
RAULINAITIS

26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
450

AUGUST 
PETREIKIS

118 Midland Avė.
Rockdale-Joliet, III.

Turi balsų 
450

JUOZAS
JANUŠONIS

ST. MASIULIS

110 Virginia Avė.
320 Plummei St.

Harrisburg, III.
Hammond, Ind.

Turi balsų
423

Puri balsų

412

Turi balsų

1102St.

JUOZAS 
ASCILLA

1744 N. Lincoln
Chicago, 11).
Turi balsų

1103

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellvvood, III. 

Turi balsų 
446

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, III. 
Turi balsų 

439
Turi balsų

452

41/
VIKTORAS 
PREIKŠĄ

10155 S. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

446

T

V

J. B. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

400

WM.
STAUPICKAS

931 Breenbush St.
Milvvaukee, Wis.

Turi balsų
412

PRANAS 
KANTENIS

3303 So. Lowe Avė.
Chicago, III.
Turi balsų

410

ANTHONY 
NAUJOKAITIS 

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

Turi balsų
409

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

S
WILLIAM 
.. KOŠIS ..

515 Hutlburt St 
Peoria, III. 
Turi balsų

403

W. H. KELPS’
2419 W. 69 St.

Chicago, III.
Turi balsų

401
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

I)r. A. Davidonis 
lektorius medika- 

lėj kolegijoj
Dėsto baigiantiems medicinos 

mokslą apie vidurių ligas

Dr. Al. L. Davidonis, 4910 
So. Michigan avė., su pradžia 
šio semestro pradėjo skaityt’’ 
lekcijas apie vidurių ligas bai
giantiems medicinos mokslų 
(seniorams) Chicagos Medika- 
lėj Mokykloj (Chicago Medical 
School).

.Inu nasis lietuvis privat-do- 
centas Dr. A. L. Davidonis spe
cializuojasi vidurių ligų srity, 
daro plačius tyrinėjimus ir jau 
tiek pasižymėjo, kad prieš kele
tą metų tos medi kalės mokyk
los buvo pakviestas skaityti tos 
mokyklos studentams lekcijas 
apie vidurių ligas. Išpradžių 
Dr. Davidonis lekcijas skaitė 
jaunesniems studentams — j u 
niorams, bet jos buvo tiek po- 
pularės, o pažinojimas dėstomo
jo dalyko tiek didelis, kad su 
pradžia šio semestro Dr. Da
vidonis tapo paskirtas skaityti 
lekcijas jau baigiantiems medi
cinos mokslų studentams. Pir
moji Dr. Davidonio lekcija se
niorams buvo vasario 17 d.

— P.

Atlankė “Nau
jienas”

Trečiadienį “Naujienas” at
lankė “The Students’ Corner” 
štabas: p-lė Sadauskaitė, kuri 
yra studentų kampo redakto
rius, p-lė Aldona Pukiutė, gyv. 
11402 So. Throop st., redakto
riaus pavaduotoja, kuri lanko 
paskutinius metus Morgan Park 
aukštesnąją mokyklų; Jonas 
Chesta, Illinois universiteto far- 
maceutikos kolegijos studentas, 
ir Jonas Stuchkas, cirkuliaci
jos prižiuįrėtojas, inžinerijos 
studentas Ciane kolegijoje. Tik
rai smagu buvo susitikti sv 
šiais svečiais: juk jie yra tie 
kuriems teks ateityje “judinti 
žemę”. —V. I*.

Iš “Birutės”
Už savaitės, t. y. 4 d. kovo, 

įvyksta “Birutės” rengiamas 
vakaras, Lietuvių Auditorijoj, 
komp. S. Šimkaus naudai. Kom
pozitoriaus Šimkaus dainos yra 
dainuojamos chorų ir solistų, ir 
ne kartą jo dainos pakartotinai 
dainuojama didžiausiuose mu
sų apvaikščiojimuose, k. t. “Kur, 
bakūžė samanota”, “Oi, grei
čiau, greičiau” ir daug kitų, ku
rias visas sunku yra išskaityti. 
Tad ar ne verta tokį žmogų 
remti ir jį gerbti? O dabar bus 
įdomu išgirsti . ir pamatyti jo' 
sumokytą operą “Faustą” lie
tuvių kalboje, taip kad kiek
vienas atsilankiusis supras apie 
ką yra dainuojama.

Dalyviai
Rengime 'dalyvauja visos ge

riausios Chicagos muzikalės jė
gos: P. Stogis, J. Kudirka, K. 
Sabonis, Ona Vilkas ir S. Kra
sauskienė. Bežisieriauja art. S. 
Pilka. I talką pasikvietė komp. 
S. Šimkus pianistą Joną Bijan- 
ską.

Apart suminėtų asmenų da
lyvauja visas “Birutės” choras, 
kuris gyvai ir energingai dai
nuoja visą “Valsą”.

Nors komp. S. Šimkus serga, 
vienok su solistais dirba kas
dien po penkias valandas. Ir tik 
jų visų sunkų darbą pamatysi
me kovo 4 d. Liet. Auditorijoj. 
Tad visi su “Birute”, o “Biru
tė” su jumis. —Zosė.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Nauju 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti' 
‘‘Naujienose”.

Faustas Šy. Kazi
miero dienoj!

Eina birutiečiai šalygatviu 
r dainuoja:

“Išgirskite broliai,
Išgirskite sesės,
Išgirskite Faustą, 
Lietuviškai spaustą — 
Kovo ketvirtoj, 
švento Kazio dienoj I”

.— A-a — sakau — Faus- 
’as, dagi švento Kazimiero die
noj!

Apie Faustų dabar pradė
jau skaityti istorija ir dar ne- 
labaigiau. Tai yra žingeidus 
lalykas! Vieną sykį mačiau 
'austą Cbieagos Operoj: dai- 
uivo italijoniškai — vadinasi: 
načiau Faustų, girdėjau jo 

balsą, liet nesupratau.
švento Kazimiero dienoj

- sako birutiečiai — buk 
lietuvių Auditorijoj išgirsi 
•'austą Lietuviškai kalbant ir 
lainuojant.

— Gerai, — sakau — aš 
usiu, ir mano pati bus, ir 

nano švogeris bus!
— Rep. Pupa.

Bridgeportas
Pereitą sekmadienį įvyko 

Taunų Lietuvių Amerikoje Tau- 
iško Kliubo vakaras. Publikos 
'uvo labai daug — jaunimo ir 
'(įaugusiųjų. Visi linksminosi 
lailiai, griežiant Barščio muzi
kai. Muzikantai griežė lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Publika pradėjo skirtis namo 
užgrojus “Svveet Home” apie 
12 vai. nakties.

Buvo duodami gerbės ženklai ,.\ 1 • - - . v ,tiems, kurie neeme pašalpos 
nėr 12 metų iš kliubo. Dovanų 
gavo 12 ypatų. Tą patį vakarą 
naduota daug aplikacijų norin
gųjų įstoti kliuban.

Parengimas davė pelno apie 
$200. Kliubas šiuo laiku pri
skaito 300 narių su viršum ge
rame stovyje. Piniginis kliubo 
tuvis yra taipjau geras. Susi

rinkimai laikoma pirmą penkta- 
lienį kiekvieno mėnesio Lietu
vių Auditorijoje.

Vakare dalyvavęs.

Bridgeportas
Su Bridgeportu reikia kas 

iors daryti, kad palaikius biz- 
nerius vietoje. Mat, vieni ban- 
krutija, o antri bėga į kitas 
“parapijas”, šią savaitę “išsi- 
mufino” senas biznierius Pet
kus. Jis nusikėlė net prie 69-os 
ir So. Campbell avė.

Wilson’s Shoe Store, viena 
didžiausių lietuvių čeverykų 
krautuvių, išlicituota pereitą 
pirmadienį, o Goldstein Furni- 
ture Co., prie Halsted ir 36-tos 
tąipgi užsidarė dėl biznio sto
kos. Kiek jų daugiau užsidarys, 
pamatysime vėliau.

Pirmasis ba nkrūtas Bridge- 
’iorte buvo juodojo “airiški”, 
kuris turėjo “Shoe Shine” biz
nį adresu 3304 So. Halsted st., 
pereitą vasarą; rudeniop jis su
bankrutavo. J j pasekė visa eilė 
kitų.

Dabar Olstrytyje, tarp 31-os 
ir 35-tos gatvių, randasi apie 
du tuzinu tuščių krautuvių ir 
gal už mėnesio-kito jų skaičius 
dar padidės. —Ratilas.

Jaunoji Birutė
Muzikos, dainų ir lietuvių 

kalbos pamokos įvyksta šį va
karą Mark White Sųuare parko 
svetainėje, Library Room. Pra
džia 7 vai. vakare. Bukite visi 
laiku. —Sekretorius.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Burnside
■ I

Man apsilankius pas vietos 
gyventojus štai ką aš girdė
jau.

Vietos lietuviai gyvena iš
simėtę. Daugelis turi savus 
namelius, pavyzdingai gyvena 
ir palaiko vietoje tris pašai
piuos draugijas: švento Jono 
Krikštytojo Draugiją, Apšvie- 
tos ir Dailės Draugiją ir SLA. 
63 kuopi). Tikro tečiaus skait- 
liaus vietos lietuvių niekas ne
žino. 

♦ * *
Apšvietus ir Dailės Draugi

ja turėjo susirinkimą 9 d. va
sario. šią draugijų kontroliuo
ja bolševikai su Pakaušiu prie
šakyje. štai kas dedasi Drau
gijose. Boselando bolševikai 
sugužėjo jon — Petronis ir ki
ti. Rodosi, kad Boselande drau
gijų nesiranda. Bet, matote, 
yra daromas skymas pripirkti 
“Vilnies” Šerų. “Vilnis” “orga
nai! j a” draugijai, taipgi viso
kių almužnų kaulijama, šia
me susirinkime dėjosi laimi 

keistų dalykų. Vienas jų ge
ras tavorščius apsirgo neišbu
vęs draugijoj nė (i menesių. 

! Pašalpa buvo išmokėta tuo- 
jaus. Bet kitam nariui pasi
taikė apsirgti ir ligoninėje bū
ti. Kada atsimaldavo, tai tie 
“darbininkų geradėjai” nė ne
užsimini apie pašalpą. Tur 
būt jie mano, kad yra kapita
listų išmislas pašalpą mokėti. 
Kaip ten nebūtų, bet yra rei
kalingas kiekvienam tas bur- 
žuaziškas doleris, ba reikia 

i iš jo daryti gyvenimas.
Bolševikai dagi sumanė drau

gijos konstituciją pertaisyti 
pagal savo kurpalį ir išmesti 
tokius skyrius, kur pasakyta, 
kad narys, sugautas skebau- 
jant, turi būti prašalintas iš 
Draugijos, nes tokie dalykai 
jiems yra peilis po kaklu. Tai 
ir stengiasi pataisyti.

šiuo laiku daug žmonių be 
darbo, ba nekurios vietos dirb
tuvės dirba tik 3 dienas savai
tėje. Illinois Central R. B. 
dirbtuve, yra čia didžiausia. 
Vadinamoji Burnside. šį mė
nesį ji atleido keletą darbinin
kų, o taipgi dienas trumpina. 
Vis didina bedarbių eiles. 

♦ * *
Vietos gyventojai bėdavojo, 

kad niekas neatsilanko ir ne
užrašo “Naujienų”. Man teko 
sužinoti, kad 5 nauji skaity
tojai patys pasiuntė prenume
ruotas. Butų galima gauti dau
gybė skaitytojų. Ar negalėtų

A A
JOZEFĄ YAGMINIENE 

po tėvais Rimkaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 26 dieną, 2:80 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 42 
m. amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Titavėnų parap., Aukš
tiškių kaimo, paliko dideliame 
nubudime dukterį Valeriją 16 
m., sūnų Eugene 13 m., brolį 
Joną Rimkų ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vladislovą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6i04 South 
State St.

Laidotuves įvyks seredoj, 
vasario 29 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jozefos Yagnii- 
nienė.s giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę • liekame,
Vaikai, Brolis ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

kas nors iš vietinių gyvento
jų apsiimti rinkti prenumera
tas? 'Taipgi gali pribūti iš 
South Chicagos arba Roselan- 
do. Tai tas tikrai laimėtų, bą 
“Naujienas” žmonės mėgta 
skaityti, kadangi jos teisin
giausias žinias suteikia. 

* * *
Teko sutikti “Vilnies” skai

tytojų. Isikalbėjova apie vie
tos reikalus. Paklausiau, kaip 
įis mėgia skaityti. Atsakė: aš 
skaitau ir “Naujienas” kas
dien. Girdi, kai “Vilnies” pre
numerata išsibaigs, tai ir ne
imsiu daugiau; agentas vis 
lindo, tat neiškentęs ir užsi
rašiau; pasibaigs, ir bus vis
kas. 

♦ ♦ ♦
Čia gyvena “Vilnies” agen

tas. Kurį laiką mėgino gauti 
’am lapeliui skaitytojų. Bet 
įmonės nė už dyką nenori im- 
Li. Sako, kad nieko gero nė
ra, kaip tik tai vieni šmeiži
mai nepatinkamų ypatų. Esą, 
įas agentėlis moka ir draugi
ose triukšmą kelti ir tarpe 
•amių žmonių neturi pasitikė
jimo, ba vietos gyventojai ga
na gerai atmena 1922 m., kai 
jis ėjo dirbti, kada kiti strei
kavo. Žmonės kalba: kokis 
agentas, tai tokis ir laikraš
tis. 

* * *
Teko su keliais bedarbiais 

išsikalbėti. Priminiau: kadan
gi esate be darbo, kodėl ne
važiuojate į Busi ją pas bolše
vikus, nes ten darbo į valią, 
viskas gerai, štai kokį davė 
atsakymą: mes, esą, dirbame 
6 mėn., o kitus galime gyven
ti be darbo; gi ten dirbsime 
kasdien ir neturėsime ką val
gyti; tegul tokie važiuoja, ku
rie Rusiją giria — kaip “Vil
nies” ir “Laisvės” redaktoriai 
arba jų klapčiukai. Manau 
sau: tai blogės popieros, kada 
žmonės kratosi sovietijos kaip 
kokios pavietrės.

* I * *
Čia buvo apsigyvenęs raudo

nas komisarai Tvėrė “univer
sitetą” ar tai kunigų semina
riją ir rinko aukas kokiai ten 
“izmo” tarybai. Jm tur būt 
jau valgo aukas įlindęs į beis- 
mantą, kad vietos gyventojai 
į o nemato. — Rep.

_____ Graboriai______

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m ai, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrao 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Atfburn Avė.
CHICAGO. ILL

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotoj a*

2314 W 23rd PL 
Chilago. III

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Rooseveli 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal

State Bank ....

Moterya ir mergi
nos kreipkitės su 

•sikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj,

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų 

ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėne-i 
sinj susirinkimą antradieny, vasario1 
28 d., šių motų, 8 vai. vak., Chica-1 
gos Lietuvių Auditorijos svetainei, I 
3133 So. Halsted St. Draugijų vai-, 
dybos ir atstovai būtinai malonėkite i 
laiku pribūti. P. K. nut. rašt. 

___

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
■Igai Praktika
vusi Pensy 1 v a- 
lijos lig o n bu
ldoge. Sąžinin 

zai patarnauja 
•isokiose ligos p 
•rieš gimdymu 
nike gimdy m • 
r po gimdymo 
Už dyka patari 
rnas, dar Ir k’ 

• kiuoae reik“ 
uoae moterims 
> mergi n o m * 

Kreipkitėo, o r» 
n te pagelbą 
Valandos nuo *■ 
ryto iki 2 v. po 
oietų, nuo 6 iki 
» vai. vakare.

Akių Gydytojai
‘aataba: Mano ofisas dabar randasi; 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LlhlLVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos akaudėjimo, 
svaiginu), akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus. V&landos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

iei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIS1

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabus

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
V ai and o i1

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vąl. vakare 

apurt šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
Kės. 6600 South Artesian Avenuo 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
zChkaso. III

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO. ILL

Otf. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedalioms nuo 1J iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVeatem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
I 00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 west 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 Ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Map)ewood Ava 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
dfiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Kės. 3201 South VVallace Street

Office Boulevard <042
DR. C. Z. VEZELJS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland A vena.

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenųe 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. MARGERIS •
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 Iki 3 po pietų. Nuo 6:3u ik
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. (11

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St, Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3.243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai 
/ GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare, 
Nedaliomis ir šventud, 10—12 dicną«

Įvairus Gydytojai
• Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyrąs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo stalgias ir chroniška) ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St.
V alandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110

Makt) Su. Shore 2238. Bouievard 6488

(IR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... 

Ofisas
1729 South Ashland Avense. 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
akaro. Nedėl nuo 10 iki 12 v dieną.

Phonr Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaakee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Mes užtikrinam jums 
jrera dantų darbą

šeši mėnesiai dėl 
iSmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti: ( 

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 

Dr. C. W. De Roųue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Advokatai
JOSEPH J. GR1SH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonai* Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v p p.

A.A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashinąton Street

Cor. Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
* ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St.. Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St 

Tel. Boulevard 1316
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. 60RDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone itandolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Ar A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie »t., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

8241 South Halsted St 
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart l’anedšlio ir
Pėtnyčioi. . j
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AutopiobilesRadioBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finanaai-Paskolos

Tarp Chicagos 
Lietuvių Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia

Visuomis kalbės eu 
genikos klausimu

Business Service
Biznio Patarnavimas

Kovo t d. (ketvirtadieni) 
7:30 -vai. vak., Mildos svetai
nėje (Bridgeporte) Visuomis 
laikys prakalbą su diskusijo
mis tema: “Kaip pagerinti lie
tuvių veislę?” Bus paliesti ly
čių santykių, vedybų, šeimos, 
vaikų ir kiti svarbus klausi
mai.

J. W. Beaver & Co.,
. BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
oastatys ir finansuos bu n gal o w, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalūmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu.

LINCOLN LOĄN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Western 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą —- gausi 

10% pigiau. Atsivesk draujpi kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau. •

PRADfiKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi-

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
sui tikru Rmhiciifi nrio mitomo- neloju, kuris duos jums dolerį užPne auionJ° dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
blltų biznio. Mums nesvarbu tik pirkaite. Mes nelaikome viduti- 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu- //Spatamausime
rite užtektinai apšvietos ir rei-l bile kur Jungtinėse Valstijose.

ekspresą išlaidas užmokėsite u

OLDSMOBII.E 1927. 4 durų roi'.ui. 
jns karas, varant uotna, 5800 mylių, 
duosiu pikiai, $750 — $300 įmokėti.

<1718 So. VVestern Avo.
Hetnlocė 8084. M r. ARGO

nnu- 
pnr-

OVEH1.AND 1920. DH.uxe (1 eilincFrii) 
milini. Krodo kaip nnujiiH karą r, $.‘135. |rn<> 
keti $100. I.

7020 So. Halsted St.

PERKAME

M . - ■ *— -I— *

CLflSSIFIED APS, j
Educational

Mokyklon

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant nauji 
tenor banio, kaina $88.75, labai leng 
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai 
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:36 
vakare.

Mumford Music
Studios,
i Ine.,

13 So. Kedzie Avė.
Phčne Kedzie 6810

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kiti, 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauji 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą j vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj! 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslu> 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jum; 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakos- 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit automobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša
po j darbas ant automobilių visų iš- 
dirbysčių ir motorų. Mes turime ga
ražą ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. Maža mokestis uz mokslą. 
Darbas kuomet mokinsitės ir dar ge
resnis kaip išmoksite. Taipgi moki
nant važinėjimo, $15 ir daugiau. At
silankykit, rašykit arba telefonuokit. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL 
Naujoj vietoj 

2040-42 Washington Blvd. 
Seely 8715

Dienomis arba vakarais

AGLYS
DRESSMAKlNG SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

MiscellaneuuH

SOL EILIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Vietory 2454. Lawndale 2454

KAM MOKĖTI daugiau už anglis 
kad mes galim datsatyti jums ui 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

Atsineškit su savim šj skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO {MOKĖTI, {vedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dy kai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO.t 4532 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visu garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Vietory 9634.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ix- popieruojam. T_TdEla.i-
kom malevą, popierų, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Vietory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

ažganėdinimą. Įvvedam elektros 
iratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Vietory 7452

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

IŠKABŲ malėvojlinas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Oakland 6777. Chicago, III.
50% PIGIAU už sausj ir vasari, 

’leitseriavimas, popieravimas, cal- 
im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 5028.

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond &,
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie tsatymą arba5’ 
taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION 
5201 Wvst Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

CO.

PIRMOS klesos karpenterystes 
larbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
eraktorius, statome ir pertaisome na- 
,nus. Frank Keliam & Co. 855 W. Į 
>4th St. Boulevard 0536.

kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

Mes sustatysime 
ums setą ir mes patarnausime jums 

‘ . už
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

WtLT.TR KNIGHT coupe Bcilnn. 5 pa 
RrtZIcriij, nauji tajerai, naujai nialcvotm 
motorą* A-l Mtovyje, naujo karo garantija 
malnyHim l jum; senų karų, kitus j 1'. 
mėncHių i Ani<»kė j i i n n i.

5920 S. Kedzie Avc.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit y:i, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

Real Estate For Sale 
■Namai-žemi Pardavimai___

GRAŽUS NAUJI NAMAI
i kambarių bungalow Bevorly 
Hills, aich valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Pamatyk it demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

$500 JMOKETI — $50 
J MENESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, ’/£ bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6-’ 15 

Mr. Reimer.

Business Chances
PardaviinuiBizniai

— EXTRA — 
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų! 

krautuve. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 

ant

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu {mokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te dauę setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

• G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464 i

partnerį. Priežastį patirsyt 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 263 Patarimas Publikai!Gera proga dėl lietuvių 

salesmanų
Mes tunme labai gera progą dėl 

lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
-nrai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

j savo tautie- 
greitai prasilavinti 
ingi dirbti, lai tuo

jau' atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir Ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 St.. Cicero, III.

Fumiture & Fixtures
Rakandui-ftaisai

—o** —— — gerai kalbėti lietuviam
Mortgage Orgamzation1 r 1Q w 1 čiams. Kas nori greita1618 W. 18th St. šioje fia|(oJe ir netfnd

I. F. DANKOWSKI. Prez.
C. J. DANKOWSKf, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZ1LEK BROS. & CO.
16-17 W. 47th St.

DABAR LAIKAS {STOT 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

1, 1928 metųMALEVOJU, dekoruoju — darbas joiioJa nirmec 
pirmos rųšies ir garantuotas. Malė- . piliHOb
vojimas ir calcimining, labai geras Kiekvienas, kuris TUpmaSl
larbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUMBERIS — garo ir 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

karšto
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.
NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 

rininkystės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

KontraKtoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruojant — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu
ramus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER
645 E. 48th Place 

Yards 1034

MES išvatysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

Financial
Finanaai-Paskoloa

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Lafayette 6738-6716

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Vietory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

▼akaraa

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

. S. L. FABIAN & CO. 
bučernė, su namu ari>aKrbecrramo. 809 W. 35th St, Chicago 
šaukit Hemlock 3130.
DIDELIS IR GREITAS PELNAS 

BE RIZIKOS
Tapkite savininku augančių gy-

EKSTRA SPECIAL BARGENAS 
DciicatcHin, giosernė, saldainių Ir moky- 

j klos reikmenų, senai jstfiktas biznia, visur,; 
ir a T i v . . biznis einh, gera ateitis, 4 kambarių fląVALGOMO kambario setas, $5, ga- | tas, turiu parduoti pigiai, tik ne 1 niai-

Art 1---------- I----------- nUH(
551 W. 29th St.siniai pečiai, $6, lovos, $2, dresenai, 

$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Boulvard 0611-0774 
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, -lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo- 

už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
., arba Phone Hemlock 4373.

Į Mes perkame visus senus ir var- j vulių, kurių sveikata ir gyvastis yra 
i totus rakandus ir mokame geriau-1 apsaugoti. Jums nereiks jais ru- 
j šia kainą. Taipgi parduodame gerus pintis, o iš jų pardavimo gausite 
' rakandus pigiai. Harvey and Co. gvarantuotą pelną, kas keturi mene-

I šiai. Pelnas 60 nuošimčių į metus, 
ant indėtų pinigų be darbo su pil- siu 
niausiu saugumu. Indčti pinigai Avė 
saugesni negu banke. Atsiimti ga- 1 

kaurus1" ir hmu visados su pelnu pardavus gy- , 
vulius. Laikas prisidėjimo aprube- j 
žiu ta s.

Atsišaukite tuojaus adresu. 
Naujienos, 

Box No. 1046

REIKIA patyrusių operatorių prieiior„ w .žiurstų ir dresių, taipgi “binders’^1 ^ Lakc. Monroe 00o6 arba va- 
Atsišaukite, l.eo Broyde, 1462 VVest ' karais Monroe 662.).
Madison St. i ------------------------- ------------------------

KEIKIA ambicingų lietuvių pardavinėti 
Įrengta žemę Soutlnvcst Side, turi kalbėti 
angliškai, gera proga tnikantieniR vyrami. 
.Statykit Ponų Hnrris. HARRIS AND tJNGER 
3310 W. tl3rd St. Hemlock 0203.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs, unijistas. 1305 
S. St. Lmiis avė.

AR \ JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš
mokysime jus būti profesionaliu šo
feriu.
tysime jus į gerą
vaitoti keletą vyri

Garantuojame laisnį ir jsta- 
tus į gerą vietą. Galima 
meletą vyrų. Atsišaukite nuo 

9 ryto iki 5val. vakare.
5317 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti už porterj, užlaikymas, kam
barys ir gera užmokestis, turi būti 
negirtuoklis, 1158 W. 15th St.Be Komiso ir Išlaidų 

Mes paskoliname jums $14)0, $200 
arba $300, imame , legalį nuošim- į 
t i. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service viHa(,a- 3825 Archėr Ave-

REIKALINGAS barberis; darbas

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė. Situation Wantcd

Darbo Ieško

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, I.
t. t.

rakandus, pečius,

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI rakandai nebran
giai. Atsišaukite 5:30 vai. vakare. 
6836 So. Rockwell St.

Sewing Machine ,
Siuvamoi^.Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Ave.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

‘bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 

l’ardavimo vekarių. Persiduos $1,500., pi- 
LaVaycttė: siau verta- informa-

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kendžių 

štoras priešais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. I 
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. j 
Wood St. Chicago, III. L„5„„-t*.. . 
8380. ei jų kreipkitės
.........................  —■ — I 6409 So. Kedzie Avenue

Exchange—Mainai
MAINYSIU savi) bungalow arba 2 PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

! ar 3 flatų namą. į farmą, lotą, biznj j namas )y tuščias lotas, bargenas. Sis 
| ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette ! narnąs bus parduotas už tiek, kad 

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 0909. apmokėjus morgičių, jus galit pirkt)
! tiktai namą pigiai, cash $1500. 

4616 So. VVhipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3960 
į Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
' n v M riuin namu i farma KUnl ,

bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

Automobiles

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

ESU patyrus virėja, tinku dirbti 
dienomis ar naktimis. Ieškau dar
bo. Tel. Lafayette 8541.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, pir

mame arba antrame aukšte, pečiumi 
šildomas, yra elektra, naujai varni- 
šiuotos grindys, rendos $18. 3365 S. 
Morgan St.

$050 
$1075
$1250
$1450
$1050

4 <tiir.. Landau sedan $750 
7 pasažicrlų, stsian,

Musical Instruments
Muzikos Inatrumentai

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
„„„Fl N' J'“ I PARDAVIMUI gražus grojiklis

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864 pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems Žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

PASKOLINSIM nūo $50 iki $300 
už 2‘/a nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio kbmišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

vai.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% Komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Madison St.

$2750

$1750
$075
$050
$050
$875
$400 

dykai 
kitus j 

ir

TIKRI BARGENAI
Auk&toH ripien, vėliausių juodelių, 

vaitotų karų. 
CHKYSLEK. 1927. <12 Coaeh, kaip 

naujaH ......................    ..
BUICK 1928 Hi'dan. kaip jiaujaH ... 
CHKYSLEK 1928. 72 Hedan, kaip 

naujau .... . ....................... ....... ........
l’ACHAKD 1929, KtraiKht, 8-5 pa-

Hažierių. nedali .............. .............
CHKYHLER J 927. 8() sedan, kaip 

uaujRH .....
PONT1AC 1928, 
LINCOLN 1927 

kaip naujas
CADILLAC 1927, 5 pasažierių malan, 

kaip naujas .......................................
JORDAN 1927 striiight 8 sport i'oad- 

ster ....... . ........... ................................
ESSEX 1928, 4 durimis sedan, kaip 

naujas .......... ....... ................ .... .........
STI'DEBAKEK, 7 pasažierių hhIjiu, 

kaip naujas .. ......... ..... ....... .............
AUBI'KN 1927, sport sedan, kaip 

naujas .... ........................ ....................
50 kitų vėliausių modelių lenvių 

karų nuo --------- ------ $1OO iki
Visi karai garantuoti ir teikiamas 

patarnavimas. Tik bisk įmokėti, 
12 arba 1H mėnesių. Atdara vakarais 
nedėliomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3709-41 W. Noi'tii Avė,, Phone Capitol 3350

M & K Motor Sales
umcagoB BonniuRl tr ntBakanėtaurt vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
Btovyjo, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mca turimo karą kuria tinka viso
kiems reikalams. Cash, ISmokėjimais, mai
nais.

6811-13' So. Halsted St.

Farms For Sale
' Ūkiai Par davi m u j________

FARMA ANT IŠMAINYMO
195 akeriai geros žemės, 130 ake- 

rių dirbamos, likusi puikus miškas; 
t. * Y ... .............. r
me padėjime, 2 mylios nuo miesto. 
Iš priežasties ligos mainysiu ant 
namo.

ABRAMAVICZE 
2141 W. 22 PI.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1H metų senumo, moder- 

upe bėga per farmą, bud inkai gera-' niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
« i_.-_ — ’-i- išmokėjimais, $39,000, cash $7,000,

šaukit savininką
Pensacola 8164

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemS Pardavimui

BIZNIAVAS namas su saliuno 
fixtures, mainysiu j privatinį namą, 
ne.s H® biznierius esu. Agentams ko- 
misinas.

2122 West 18 St.
Tel. Michigan 0879

EKSTRA SPECIAL BARGENAS 
Section linijos kampas, 38x124 1 

blokas nuo Ewing Avė., prie 
St. Savininkui reikia pinigų, 
duos pigiai, $1500 cash.

F. J. Z1NS, 
Ph. Franklin 0929

m 
pur-

PARDAVIMUI groseris, rūkytos 
mėsos ir kendžių krautuvė su namu 
ar be namo, pelningas biznis. 717 
W. 21 PI.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už
' pigiau negu kainavo, kad sudarius
1 $3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

Personai
Asmenų Ieško

• VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
Silnu užsitikėjimu. Teisingas 

ireitas patarnavimas.
B. Pelechovvicz

Registered Patent Attorney, 
2800 W. Chicago Ave.

Dept. 7 
Chicago, UI.

FONOGRAFAS ir vargonai, $50 
už abudu, cash arba išmokėjimu, 
6136 So. Halsted St.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

$475 
$595 
$350 
$700
$550 
$650 
$550

Dodge *27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan 
HUpmobile *25, Sedan 
Nash *27, Sedan ......
Hudson *27, Sedan ... 
Buick *27, Sedan .....
Studebaker Sedan ...... 
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo,

EXTRA SPECIALIS BARGENAS
lotas 60x125, Prie California Avė., uįbaįgjm’0( karštu vandeniu šildo- 
netoli 69 St., leikia tik $-000 cash., lietaus lašų vana ir vėliau- 

T- j sios mados maudynės kambario 
11 ! fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 

prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką,

Lotas 30x125, prie Mason Ave., • 
netoli 63 St., reikia tik ($500. Tl. ' 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearbom St., Tel. Central 3654

LIETUVIŲ ATYDON
Ar jums reikia pinigų — jei jus 

turite bile kokį seną auksą, sidab
rą, platinum, sulaužytus laikrodė
lius ir t. t. Mes mokame cash. 
Parker Grotthuss Silversmitlis Co. 
Hyde Park 6522.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moteris, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 
— bile kurioje lietuvių kolonijoje, 
kad laimėjus dovanas iš. “Naujienų” 
esate kviečiami atsikreipti į “Nau
jienų” Kontesto Dep. asmeniškai ar- 
1>4X laišku nevėliau 1C.ovo-Mm.vcK 1 <J.,

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

1928.

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, (skaitant šokius, biskį 
JirimokSti kitiems. Mes išmokinsim 
us groti bile koki instrumentą.

34 W. Lake St.
Ph. State 0796

50%
PIGIAU 

1024 ....
1020 .....

1020 .....
. $195
. $225

$195
$225
$250

$195....
,__  _ ________ ___ .. $100

Tie karai yra nupiginti lygiai per pusę. 
. jų# norite pirkti gero karo, uepraleiaki*

DODGE SEDAN
ESSEX COACH 
FL1NT Touring ____ ___
AUBUKN Touring 1925 žiemai už 

(laroman .................... .......................
OAKLAND Svdan 1925, 4 ratų bro 

klai .... ...............................................
JORDAN sport 1924 touring .............
MOON 1923 4 panakicrių coupe .....

Tie karai yra nupiginti
Jei jųe norite pirkti gero . _ , 

automobilių ver-
te Mų gerų bargenų.

South Side* didžiauBl 
telgoR.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 81 E. 55th St., eor. Wabaeh Ave.
7715 So. Halsted St.

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Kuomet jus tuos paėius pinigus, kuridos 

užmokate savininkui, galit įsigyti nuosavi) 
narni). Jums tik reikia turėti nuosavą lo
tų ir mes pastatysime jums modemišką mu
rini bungalow. Viskas bus naujos mados: 
knygynas. ugniavietė, bufetas, {mūrytas 
plumbingas. vandens Aildytuvns, vėliausios 
mados flkčeriiii. NEREIKIA CASH. lAmo- 
kojiniais po $.5 | mėnesi. Mes priruoAi- 
me finansavimą, Apžiurėkit musų mode
linius namus. AtsiAaukdami prie musų nie
ko nepralaimėsi to. bet LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 70th St. Triangle 0090
7034 N. Clark 8t. Rogers Park 405B

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork *2976

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1350. Cash arba iš
mokėjimais.

S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 
133x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
$8000 cash arba išmokėjimais.

Radio

NAUJI bungalows budavotoio 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

ATSINEŠK ši skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP 
8428 W. 68rd St. Hemlock 8352

PATYRĘS radio taisytojus. Nc- 
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

CHEVROLET. Overlandai ir Fordai, visi 
modeliai, garantuoti gerame stovyje, puikus 
bargonas, $45 iki $125. ponas SHAW 

7637 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS. CHECROLET SEDAN, 1926, kaip naujau. $295, Hudson, 
1926, Hroughatn, pocfeet, $565. Atdara vak.

FINANCE CO. 
6039 Cottage Grove Avė.

Juru pasirinkimas, $05 
Studabaker 1025 coupe, perfeet 
Chevrolet, 1025 sport touring 

Khhok (4) 102} coupe 
Coltauo Orovo Avė.

HUPSON COACH, 1026, kaip naujas, $2115 
išmokėjimais arba mainais. Atdara vakarais.

FINANCE CO. SALE 
7001 Stoney Island, Falrfaz 8030

PARDAVIMUI bizniavus namas 
su bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Naujas mūrinis namas, 
26x60, kampinis, gatves grįstos, gat- 
vekans iš fronto, viršui 6 kamba
riai gyvenimui ir vasarinis porčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl visokio • biznio, žemės 
yra šalę tiek pat <lel antro namo ii 
dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bunpralovv su visais irenffims.is. 
1 1X1 .luomu labui pigiai. Priežastis 
pardavimo — liga.

G. J. BALU, 
2325 — 52 St., Kenosha, Wls.

Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x125, i rytus nuo Nashville 
Avė., prie o4 St., yra vanduo, ga
sas, elektra, Vz bloko nuo 63 St., 
karų, $1050 cash arba išmokėjimais.

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fin
tų mūrinis, akmeniniu frontu, 2-4 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me
džio grindys, aržuolo trimas, netoli 
63 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 į metus, kaina $2250. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (Sekite musu skelbimus).

HARRIS & UNGER 
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

WtLT.TR

