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Herberl Hoover užėmė Princas Abdul Kadir Heine, vokiečių šni- LIETUVOS ŽINIOS

Amerikos prezidento kėdę
Arba vieno n u varly tų nuo sęs- 

tų buvusių “dievo valia” vai- 
devų likimas

pas, prisipažino pa- visos Lietuvos žemės 
ūkio ir pramonės paro

dos 1929 m. nebuspildės klasta r <, i,

Genevoje Susirinko 54-ta Tautų 
Sąjungos Tarybos sesija

Šnipas Heine prisipažino sufabrikavęs 
Belgų-Francuzų sutarties dokumentą

v o 1. Princas Abdul Kadir,' 
buvusio Turkų sultano Hami- 
do sunus, — kuris šiandie jau 
veikiausia butų pats buvęs s ui- ■ 
tonas, jeigu Miistala Kemalis 
nebūtų išgujęs laukan sultonų' 
padermės ir Turkijos nopada-j 

tarp n u va r-! 
valdovų yra, | 
nelaimingiau- j

Sakosi Belgų-Francuzų sutar
ties dokumentą sufabrikavęs 
pagal seną rusų-franeuzų su
tarti

lytu nuo sostų 
veinas

Gen. Nobile kaltas Inauguracinė naujo 
dėl dirižablio Italia jo prez. Hoovero kai 

ba Washingtonekatastrofos
Tardomoji komisija kaltina jį 

dėl nesugebėjimo elgtis 
dirižabliu kaip reikiant

Abdul Kadir, mylimiausias 
buv. sultone sūnūs, kurio tur
tas kitąkart siekė 50 milionų 
dolerių, buvo išguitas iš Turki-Į 
jos 1921 melais su viso laboj 
$1,250 kišenėj. Tie pinigai 
urnai išgaravo, ir kai jis liko. 
plikas, kai tilvikas, abidvi jo 
jaunos gražios pačios taipjau jį 
pamotė. •

Duonai

KAUNAS. - Iš palikimų šal
tinių tenka patirti, kad šiais 
metais visos Lietuvos žemės u- 
kio ir pramonės parodai Kaune 
neįvyksianti. Busią ruočiamos 
tik rajoninės, t - y. apskričių pa
rodos.

BRirSELIS, Belgija, kovo 4. 
— Policijos pranešimu, suim- 
lasis vokiečiu šnipas Albert 
Frank 1 įeini* visai prisipažinęs, 

loriann slaplt inilitarinės 
' BelgųM’Tancuzų sutarties doku

% ' i ' ■ menlą jis sufabrikavęs,
t as 'dokuniciil is,“ kuri olan 

du laikrašti I IrcclH hr I1 ■ 
IT 111,1 :|i pi k(T)i laivo i i

^■E daręs Iriu I uro

■ ■' 1 p,Gje. Belgų vyriausybė dabar
(Atlantic and Pacific Phdtoj žada pradėti bylą prieš Heinę

Titus Haffa, Chicagos aldermanas, kurį teismas rado kaltą tikslu išaiškinti visus kaltinin- 
užsiimant butlegoriavimu. | kus, kurių šis kriminalinis ma-

____________________________ Į nevras grėsė suardyti taiką E„

Komunistų kautynės 
su policija Berlyne

Matematikų — fizikų 
konferencija Šiauliuos

ŠIAULIAI. — Sausio 9 die
ną Šiauliuose buvo sušaukta 
aukštųjų ir vidurinių mokyklų 
midenialiikos-l izikos mokytojų 
konferencija, kurioje buvo svar
stytas pirmosios Lietuvos ma- 
temalikų-fizikų konferencijos* 

].;u_ pasiulytsa matematikos progra- 
pasiulytais matematikos progra- 

“Metodo, medžiagos suskirs
tymo ir matematikos dėstymo 
principų atžvilgiu Pirmosios 
Liet. Ma't.-Fiz. Konferencijos 
Vykdomosios Komisijos pro
jektas nėra tinkamai apgalvo
tas ir lodė] pripažinti jis nevy
kusiu.”

Susidariusiai situacijai taisy
ti nutarta. pasinlyti Švietimo 
Ministerijai palikti laikinai ga
lioj 1928 m. sausio 3 d. pro
jektą, o vykdomojo komiteto 

„ ,V1. ,v . i projektą atiduoti ilgesniam
Kariškiu maistui patrempti pre- i , _ • . . v • • •., ; „ svarstymui tr viešai diskusijai;zidentas Gi] paskyrė Callesa 1 , , .. . ., ... J / *lgaluitiną programos nustatymąkaro ministeriu Į. , . ,. todėl .atidėti dar vieniems me- 

Į tams.
Taisymų svarbiausios vietos 

nurodytos sekančios:
1) Mokomoji medžiaga turi 

būti suskirstyta einant moky
klų tipais, klasėmis ir valandų 
skaičiumi;

2) Vengti naujos terminolo
gijos palikti tarptautišką.

3) Trigonometriją sukoncen- 
vadas Vera tril()li vienoJ klasėj, o iš bendro

• - -- i matematikos kurso išbraukti kai 
kuriuos grynai tcorehškus da
lykus.

Vakar savo inauguracinėj kai- Duonai pelnytis, Abdul Ka
boj Wasliingtone Herbert Hoo-1 (|jr įsigijo smuiką ir ėjo smui- 
ver, naujasis Jungtinių Valsty
bių prezidentas, bendrais bruo
žais, pasakė:

Nebijau dėl krašto ateities.
Ji yra šviesi viltim.

Pikčiausias visų pavojų šian
die yra negerbimas ir neklau
symas įstatymų.

Maža tebūtų ver»l<» svai 

siais gėrimais, jei vieni tik 
minalis’lai jais naudotųsi.

Visa musų savivaldvbės L V

tema subyrės, jei patys valdi
ninkai rinksis, kuriuos įstaty
mus jie turi vykdyti, arba jei 
piliečiais rinksis-, kuriuos įsta
tymus reikia remti.

Per motų metus buvo skel
biama, kad reikią reformuoti, 
reorganizuoti ir sustiprinti vi
sa musu teismine sistema, 
mas žingsnis į tai nebeturi 
ilgiau atidedamas.

Blogiausias dalykas, kad 
bojimas kurio įstatymo naiki
na pagarbą visiems įstatymams.

Jei kurio įstatymo piliečiai 
nemėgsta, jų priedermė yra ne 
laužyti jį, bet atvirai dirbti, 
kad tas įstatymas butų panai
kintas.

Aš žadu paskirti tam tikrą 
nacionalę komisiją, kuri pama- 
tingai ištirtų visą musų fede- 
ralinę jurisprudencijos sistemos 
struktūrą, kartu ir Aštuonio
liktojo konstitucijos papildymo 
[įprohibicijos įstatymo] vykdy-

i mo metodą.
Įvykusieji rinkimai dar kartą 

patvirtino Amerikos žmonių nu
sistatymą, kad privatinis biz
nis reikia tik reguliuoti, o ne

J kad valdžia imtų jį savo nuosa- 
ako, v>"bėn ir °PeruotU-

Tarptautiniuose
---- ; turime remti
sveiką konsiliaici jos, 
ir teisminio .ginčų 
metodą.

Reikia rasti, ir tikiuos, kad 
rasime, kelią, kuriuo mes gale-1 
sinie užimti tinkamą vietą tarp-' 
tautiniame teisme.

Musų žmonės yra nusprendę, 
kad mes nesidėtume į 
politines kombinacijas, 
antai su Tautų Sąjunga.

Mes ne tik trokštame 
su pasauliu, bet norime, kad 
ta taika butų visame pasauly 
išlaikyta.

Taikai galėsime geriau patar
nauti, jei žiūrėsime, kad patys 
sugebėtume apsisaugoti.

su

ROMA, Italija, kovo I. 
Komisija, kuri buvo paskirta 
gen. Nobile ekspedicijos į žie- 1 
miu ašigali katastrofai ištardv- 
ti, savo darbą jau pabaigė.

Savo ilgame pranešime komi
sija vis dėl to nemi'plove ekspe- j 
dicijos vado, gen. Nobile, nuo' 
kaltės, kaip kad buvo manoma 1 
ją stengsiantis padaryti. Ko
misija aiškiai pasako, kad dėl; 
“Italia” katastrofos kaltas yra I 
gen. Nobile, nesugebėjęs tinka
mai elgtis su

Komisija 
gen. Nobile 
pats pirmas

dirižalbliu.
taipjau smerkia 
už tai, kad jis 
leidosi išgelbėti

du lakintas, Įeit. Einar Paal 
Lundborg, surado jį ir kelis ki
tus 
se. 
ko

ekspedicijos narius leduo- 
Tokį gen. Mobile elgesį, sa- 
komisija, galima išaiškinti, 
ne išteisinti.

Baisus badas Kinuos
Sako, Kansu provincijoje 2 mi- 

lionai žmonių išmirė; valdžia 
stengias gelhėt badaujančius

Ryšy su siaučiančiu badu, į 
Kansu ir Šensi provin-i 

tautinė Kinų vyriausybė 
įsakymą, kad visi valdi-] 
ir valstybės tarnautojai, 
gauna nemažiau kaip 

vieno mė- 
paaukotų baduolių

ypačiai 
ei jose, 
išleido 
n i nkai 
kurie
$200 algos mėnesy, 
nėšio 
šelpimo fondui.

Pranešimai iš Kansu 
kad toje provincijoj dėl saus
ros, dėl įvairių sukilimų, dėl (me^ 
žemės drebėjimų, dėl tvanų ir 
kitokių nelaimių šią žiemą žu
vo nemažiau kaip 2 milionai 
žmonių.

PRAHOJ, Čechoslovakuose, 
areštavo karininką liūgo Side- 
ką, kaltinamą dėl išviliojimo 
suktybėmis iš žmonių 10 milio- 
nų kronu (apie $250,000).

a

k ei-

liui

ne-

dalykuose 
kiekviena 
arbitražo 

sprendimo

jokias 
kaip

taikos

Chicagai ir apielinkei federa- i 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; gali būt LENKAS NUŠ O V Ė SAVO 
lietaus ar sniego; nedidelė tem-J ŽMONĄ IR PATS NUSIŽUDĖ 
peraturos 
mainąsis

tarp 34

atmaina; vidutiniai j -----------
vėjai. SOUTH BEND, Ind., kovo 4.
temperatūra įvairavo — Negalėdamas prikalbinti sa- 
ir 37° F. vo žmoną, kad ji atsiimtų iš
saulė teka 6:20, lei- teismo bylą dėl išsiskirimo, len

kas John Dlugosz nušovė ją, 
paskui pats nusišovė.

džiasi 5:41.
Menuo teka 3:09 ryto.

kunti. Pagaliau prieš trejus 
melus jis susirado ir vedė vie
ną turtingą vengrę, kuri betgi 
netrukus vėl jį metė. Jis vedė 
ketvirtą — vengrų šokikę Ireną 
Irmir, bet ir toji jį metė.

Nusmukęs princas Abdul Ka
dir po to stemfifSsi susimedžio
ti kokią turtingą amerikietę,, 
kuri už įpriiicesės titulą atiduo
tų jam savo imliomis, bet me
džioklė nepavyko. Dabar, bado 
spiriamas, princas Abdulas 
kreipėsi į Vengrijos darbo mi
nisteriją prašydamas, kad jam 
leistų įstoti į čigonų kapeli ją 
kai]) smuikuolo.įui,,

Tautų Sąjungos Ta 
ryba susirinko

GENEVA, Šveicarija, kovo 4.
Šiandie čia prasidėjo pen

kiasdešimt ketvirtoji Tautų Są
jungos Tarybos sesija, Italijos 
atstovui Scialojai pirmininkau-

2,500 trockininkų 
tremiami Į Sibirą

LONDONAS, kovo 4. — Pra
neša, kad sovietų politinė poli
cija iki šiol yra suėmus 2,500 
Trockio šalininkų, kurie visi 
ištremiami į Sibirą.

Septyni asmens mirė 
nuo nuodingų svai

galų
PEOBiIA, III., kovo 4. — Per 

pastaras dvi dienas čia mirė 
septyni asmens, 
svaigiaisiais gėrimais, 
kitų guli ligoninėse

Baisus sprogimas 
Bulgarų arsenale

30 žmonių užmušti, 20 pavojin
gai sužeisti

SOFIJA, Bulgarija, kovo 4.
Sofijos arsenale šiandie įvyko 
Luisus sprogimas. Tfisdešim t 
žmonių buvo užmušti, o dvide
šimt pavojingai sužeisti.

Sprogimas britų arsenale
LONDONAS, kovo 4. — Gar

siajame Woohvich arsenale, ne- 
į toli nuo Londono, šiandie įvy
ko keletas sprogimų, kurių ke
turiolika žmonių buvo sužeisti.

Berlyne suėmė šešis 
emigrantų šmuge- 

liuotojus
BERLYNAS, kovo 4. — Po

licija suėmė čia penkis lenkus 
ir vieną rusą, kaltinamus dėl 
emigrantų šmugeliavimo į Jung
tines Amerikos Valstybes.

( Areštuotąją i rusas yra emi
grantas Maksimilian Hamm,

■ ropoję.
Heine esąs prisipažinęs, kad 

I tariarųbs Belgų-Francuzų sutar
ties, padarytos neva 1920 me
tais, dokumentą jis modeliavęs 
pagal sutartį, kuri buvo pada
ryta tarp Frnacijos ir carinės 
Rusijos dar prieš didįijį karą 

nacionalo sukaktuves, tarp jy hr kurios tekstas neseniai buvo 
ir policijos įvyko susikii timų.j S()Vįeįų valdžios paskelbtas.

BERLYNAS, kovo 4. - Ber
lyno komunistams švenčiant de
šimties metų komunistų inter-

paradai Ibuvo išsklaidyti, 
sese nukentėjo apie pora 
šimčių moterų ir vaikų, 
(uoniolika komunistų buvo 
licijos suimti.

Hiau-
de-

po

Mažytė Andora pro 
testuoja prieš Is

panijos smurtą
TOULOUSE, Franci ja, kovo
— Mažytė Andoros respubli

ka begalo pasipiktinus tuo, kad 
Ispanijos valdžia bando priver
sti jos jaunus piliečius eiti at
likti kareivybės tarnybą ispanų 
armijoje.

Ispanijos valdžia bandė taip
jau priversti Andoros gyvento
jus kalbančius katalonų kalba, 
santykiuose su neseniai įsteigtu

dirbęs Amerikos konsulate Ber-1 Andoroje ispanų paštu vartoti 
lyne. tik ispanų kalbų.

__________ i Praneša, kad andoriečiai ža- 
__  _-------------.. da skųstis Franci jos užsienio

4.

AmerikieciŲ kompanija reikalų ministerijai ir prašyti, 
Statys Maskvai $25,- kad ji primintų Ispanijai sutar

tis, kuriomis yra garantuota 
Andoros nepriklausomybė.

000,000 namų
MASKVA, kovo 4. — New 

Yorko Longaere Engi-neering 
and Construction kompanija ir 
Maskvos miesto vyriausybė pa
sirašė $25,000,000 namų sta
tybas kontraktą penkeriems me
tams.

užsinuodiję kas metai

Sukilimas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, kovu 
4. Meksikoje kilo revoliuci
ja prieš prezidento Portes Gil 
valdžią. Neoficialiai praneši
mai sako, kad kariuomenių va
dai astuoniose valstijose prisi
dėję prie revoliucijos.

Pirmiausia sukilimas prasidė
jo Vera Cruz ir Sonoros valsti
jose. Gen. .lesus Maria Aguir- 
re, kariuomenės 
Cruz valstijoje, pagrobė Vera| 
Cruz uostą, Orizabą, Perote, Į 
J a la pą ir keletą kitų miestų. 
Sonoros valstijoj kariuomenė; 
vadas gen. Francisco Manzo pa- 
ęmė Nogales miestą, palei 
Jungtinių Valstybių sieną.

Prezidentas Gil daro žings
nių sukilimui patrempti. Pagal-

Koperatyvas apvogtas
K-UPIŠKIS. Sausio mėn.

21 dieną vietinės policijos at-mų sukimnui imu ciupn. i
boin jis tuojau pasikvietė buvu-1 stovai ir du liudininkai vietoje
s į prezi dentą Plutarco 
Callesą, paskirdamas jį 
ministeriu.

Elias I apžiurėjo padatrytą per Kalė 
karo

Du lakūnai žuvo lėktu
vui nukritus j balą

NEWARK, N. J., kovo 4. — 
Jų aeroplanui nukritus netoli 

Longacre kompanija apsiima j nlIO £ja j balą, dumble prigėrė 
pastatyti Maskvoj (ju aviatoriai, A. P e y t o n

Keletas $5,000,000 vertės gyvenamų na- Schenck, buvęs karo lakūnas, ir 
kritingoj mų pagal paskiausius Ameri- Joseph Imbriaco, aviacijos mo- ■

Vyrausite stengiasi susekti, 
iš kurių versmių tie svaigalai 
buvo gauti.

Del šalčių Paryžiuje
daug žmonių miršta

PARYŽIUS, kovo 4. 
šalčių, mirimų skaičius 
žiuje per pastaras dešimtį dienų 
dvigubai padidėjo. Per tą lai
ką gripu, influenza ir plaučių 
uždegimu mirė 2,390 asmenų.

- Del 
Parv-

Stimson Japonijoje
TOKIO, Jaiponija, kovo 4<— 

Grįžtąs į Jungtines Valstybes Fi
lipinų generalgubernatorius Hen
ry Stimson, kuris dabar yra pa
skirtas valstybės setkretorium 
Hoovero 
Prcsident 
kio.

kabinete, 
Pierce

garlaiviu 
atvyko į To-

kos metodus, vartodama Ame- kinys. 
rikos technikus ir priemones, 
bet visas statybos išlaidas irvci visas situiymos įsitnuas u i i • • i • •
darbininkų algas sumoka Mas- 2 darbininkai ŽUVO g’a- 
kvos- sovietas. žolino tankui sprogus

Graikuose vėl jaustas 
žemės drebėjimas

ATĖNAI, Graikija, kovo 4.
Korinte, Neniese ir Atėnuo

se buvo vėl jaustas žemės dre
bėjimas. Žalios regis niekur ne
padaryta.

ANGLIJOJ praeitų šeštadie
nį užsimušė du armijos lakū
nai, jų aeroplanams susikūlus.

STEUBENVfLLE, Ohio, kovo 
4. -- Keturi asmens žuvo gais
re, kuris Golds Statione sunai
kino Wm. Primo namus. Pa
tsai Prim taip pat laibai apdegė 
ir kažin ar'pasveiks.

žolino tankui sprogus

PITTSBUBGH, Pa., kovo 4.
— Gazolino vežimui smarkiai 

| užsigavus j šaligatvio akmenį 
beveik pačiame vidurmiesty, 
įvyko tanko sprogimas. Du dar-; 
Liniukai, kurie gazoliną vežė,;

vėj gazolino liepsnos uždegė 
taipjau du trobesiu.

Potvyniai Georgijuj
ALBANY, Ga., kovo 4. — 

Newtono ir West Bainbridge i 
miesteliams gresia tvanas. FlintI 
tupės vandenims sparčiai kylant 
ir einant iš krantų, tų mieste
lių gyventojai kraustosi į sau
gesnes vietas.

JiA PONIJOS seimo komisija 
didele balsų dauguma atmetė 
sumanymą suteikti moterims 
balso teisę.

das įsilaužimą j Kupiškio Var
totojų B-vės krautuvę, kur la
pe išvogta iki 4,000 litų įvai
kių prekių. Visos jte'ilaužimo 
žymės rodo, kad vagystė papil
dyta tos krautuvės artimo žmo
gaus.

Velykų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

1739 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, kovo 5 d., 1929

KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr.
Visi, kas yra gyvas, kovoja 

už savo gyvastį. Už savo gy
vastį kovoja štai jau ketvirtą 
savaitę ir Omahos Proletaras. 
Priežastis tos kovos yra Pro
letaro plaučiu uždegimas. Pro
letaras tečiaus šiandie džiau
gias, kad pasisekė rasti gerą 
gydytoją, kuris vaistais užgesi
no jo plaučius, nes kitaip ir 
Proletaras butų nuvažiavęs ten, 
kur pastaruoju laiku nuvažiavo 
šeši lietuviai.

Proletaras neteko savo bran
gaus draugo—Kazimiero Akro- 
mo. Beširde mirtis išplėšė iš 
musų tarpo vieną geriausių vie
tos lietuvių, kurio apgailestauja 
ne vien Proletaras, bet ir visi 
South Omahos lietuviai. Turbut 
apgailestauja ir vietos dusių 
agentas, kad negalėjo padaryti 
biznio. Prieš pat mirti vietos 
kunigas telefonuoja ligonio na
miškiams, ar kartais ligonis ne
norįs sakramentų. Jam liko at-

“BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

sakyta, kad tie jo sakramentai 
čia yra visai nereikalingi.’ Te
čiaus kunigas ir vėl telefonuo
ja klausdamas, ar jis negalys 
ateiti su savo sakramentais. 
Bet velionio moteris atsake, kad 

i bus apsieita be jo ir jo sakra
mentų. Už valandos laiko at
eina policistas ir kviečia Akro- 
mienę į • policijos stotį pasiaiš
kinti, kad ji neprileidžianti prie 
ligonio kunigo. Moteris paaiš
kino seržantui, kad jos vyras 
nenori kunigą ir matyti. Tą 
patvirtina ir velionio broliai- 
Tad policija daugiau nebesikišo 
į tą reikalą. Tad aiškiai paro
do, kad musų vietinis kunigas 
buvo plačiai išskleidęs žirkles, i 
kad nukirpti Akromo vilnas, 
kad net ir policiją šaukėsi tal
kon, bet vilnos vistiek išlikoj 
nekirptos.

Velionis' išsirgo pusantrų me
tų. Ji sunaikino sausligė, prie 
kurios prisidėjo ir širdies liga.

Velionis ir jo žmona yra daug 
pasidarbavę tarp vietos lietuvių, 
dirbdami pažangiosiose lietu- 
draugijose. Be to kada tik ko
kia vietos draugija surengdavo 
kokią pramogą, tai tuoj pama- j 
tysi ir velionį įeinantį su savo į 
spindančiais guzikais. Jo pasiro
dymas padarydavo didelės įta
kos: bematant visi peštukai nu
stodavo rūkę cigaretus, o ir ke- j 
pures skubiai numaudavo nuo 
savo pakaušių.

Velionis buvo rimtas, laisvas, 
tvirto demokratinio nusistaty-

liko pravarytas nutarimas, kad 
vieton gėlių vainiko, pirkti mi
šias. Mat, čia kunigui rūpėjo 
biznis. Iš gėlių vainiko jis jo
kio biznio nepadaro, o už mišias 
vis į jo kišenių po keliolika do
lerių įkrenta. Tad ir viršminė- 
tarne susirinkime liko paskirta 
tam tikra suma nupirkimui mi
šių. Reiškia, ir klebonui pada
ryta biznį. Bet klebonas tuo 
nepasitenkino ir norėjo pasi
grobti dar daugiau biznio, bet 
nepavyko.

Mat kiti nariai, norėdami tin
kamiau pagerbti savo mirusį 
narį pasiūlė, kad be mišių dar 
butų nupirktas ir gėlių vaini
kas. Bet kad perdaug neskriau- 
dus draugystės iždo, tai atsira
do savanoriai, kurie sutiko su
dėti pinigų ir vainikui. Tečiaus 
tokiam įnešimui griežtai pasi
priešino klebonas. Esą negail

ia pirkti gėlių, nes gėlės nie
ko velionio sielai į dangų nueiti 
nepagelbėsiančios — reikia dau
giau mišių. Turbut kunigas ti
kėjosi, kad nariai ims ir sumas 
pinigus dar vienoms mišioms ir 
tuo klebonui padarys visai gerą 
ir pelningą biznį. Bet apsiriko: 
gėlės liko nepirktos, bet nenu
pirko ir kitų mišių.

Velionis buvo pasiturintis 
žmogus ir prieš mirtį dėl palai
dojimo paskyrė $700, jų tarpe 
ir $50 kunigui dėl mišių, pa
mokslo ir kitų galų. Rodos, tiek 
turėjo užtekti, bet kaip matyt, 
kunigiškas biznis nepasotina

Pilkos pastatyta 
“Sudrumstoji 

Ramybė”
* - - - ... — 

‘ . 4

Su Vaičiūno dramatiniu talen
tu, rodos, visai teigiamai už
sirekomenduosime ir kitų 
tautų teatro rumouse.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

mo ir nepripažino jokių dikta-

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa- ’ 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 100 plyskelių.

ĮGALIOJIMAI

turų ar tai raudonų, ar juodų, 
žodžiu, buvo geras žmogus. Jis 
ėjo policisto pareigas ir todėl 
tarnavo ne vien lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams, ir visi jį 
garbės už jo rimtumą ir teisin
gumą.

Laidotuvių dieną jo bakūžę 
apstojo tūkstantinė minia—lie
tuvių ir svetimųjų. Iš ^t u bos iš
ėjo baltkepuriai policijos virši
ninkai ir tuojaus pradėjo eiti po 
du policistu pro karstą, pasku
tinį x kartą atsisveikindami su 
savo draugu, su kuriuo per dau
gelį metų ėjo savo pavojingas 
pareigas. Išsirikiavo policistai, 
kurių buvo gal kokie 500, po 
jų sustojo į eilę SLA. 87 kp. 
ir L.L.P. Dr-jos nariai, prie ku
rių ir velionis priklausė, pasi
darė pusantro bloko maršuoto- 
jų eilė ir prasidėjo liūdna eise
na. Paskui sekė gal kokie 400 
automobilių. Vienas žmogus 
ir klausia, kodėl velionio nely
di pro bažnyčią—esą butų gra
žiau- Bet kitas jam paaiškina, 
kad dėlto, jog velionis vadino

mas, kad ir iš draugijos reikia 
■ imti pinigus už mišias.

Kaip matyt, kunigo godumas 
1 biznio nebepatenkina ir drau- 
• gystės narių, nes ir ten atsiran
da narių, kurie neperdaugiausia 
įvertina mišias ir kungio biznį, 
bet gėlių vainiką mirusiam laiko 
už svarbesnį dalyką. Jei ir to
liau gyvuos tokia kunigiška dik
tatūra, tai sunku tikėtis, kad 
draugija augtų ir nariai butų 
jaja patenkinti. Kiekviena pe- 
šelpinė draugija turi tarnauti 
šelpimui savo narių ligoje ir ne
laimėje ir aprūpinti atsitikus 
mirčiai, o ne kunigo biznio už
gaidoms.—Buvęs susirihkime.

Hart, Mich.

Padarome įgaliojimus se
kamuose reikaluose:

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS

bažnyčias mulkinimo įstaigomis.
Eisena tęsėsi penkis blokus. 

Po to visi susėdo į automobilius 
ir ilgiausia eile patraukė į lais
vas kapines.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną ir du 
sunu—Aleksandrą, kuris jau 
baigė augštesniąją mokyklą ir 

i Praną, kuris augštesniąją mo
kyklą dar tebelanko. Taipjau 
liko Amerikoje du broliai, Boles
lavas ir Antanas ir giminės.

Brangus drauge, ilsėkis Ame
rikos laisvose kapinėse, lai bus 
tau lengva jų žemelė!

—Proletaras.

Indiana Harbor, Ind.

Vasario 23 d., po sunkios 
operacijos, pasimirė Juozas Juš
ka, sulaukęs 46 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliudime mo- 

i terj ir tris sūnūs, taipjau brolį, 
seseris ir švogerius Chicagoje, 
kurie buvo iš Chicagos atva
žiavę i laidotuves, kartu su bu
riu kitų chicagiečių— velionio 

i giminių ir draugų.
Velionis čia gyvena apie 8 

metus, turėjo savo ūkį ir buvo 
pažangus žmogus, narys S. L. 
Ūkininkų dr-jos, taipjau per 
daugelį metų “Naujienų” skai
tytojas. Buvo geros širdies ir 
kiekvienam stengėsi kaip įma
nydamas pagelbėti.

I laidotuves suvažiavo nema
žai apielinkės ūkininkų, bet iš 
tolimesnių vietų negalėjo priva
žiuoti dėl didelio sniego ir pus
nių. Kūnas buvo pašarvotas 
ukėj, o iš ten vasario 26 d., po 

’ piet, buvo išlydėtas ir palaido
tas Oceana Ct. kapinėse.

Tegul būna jam lengva ši že
melė.—Dalyvavęs laidotuvėse;

Petro Vaičiūno “Sudrumsto
sios Ramybės” širdimi yra šei
myninis gyvenimas, meilė ir, 
tarsi, be atvangom griaužinlis 
vedusiųjų laimės žiedus kirmi
nas —- užvydėjimas ir įtarimas.

Liudas Saulėnas, jaunas ar
eli i teik ta s, (be galo myli savo 
žmoną Danutę. Su tokia religi
ne ištikimybe, su tokia kristalo 
tyrumo meile ir su tokiu neiš
reiškiamu pasiaukojimu jis my
li savo žmoną, kad ji — lai, 
tartum, versme jo gyvenimo sie
kių, pasisekimų bei laimės, tai, 
rodos, ta ryškioji dangaus žvai
gždelė, kuri lydi jį į laimingų
jų (karaliją. Jis vadina ją “Sau
le,” — tiek daug dangiškų spin
dulių jo sieloje ji sukuria. Jei
gu jis Danutės netektų, tai ir 
pati saulė dėl jo užgestų, o ta
da gyvenimas butų tiktai po
žeminių tamsybių urvai, kur 
šmėklos su bjauriai iškraipyto
mis formomis, tarsi peiliu šir
dį perveriančiais žvilgsniais ir 
baisiai klykiančiais balsais — 
ardo ramybę!

Ir Danutė tiesiog religiniu 
aistringumu myli savo vyrą 
Liudą. Ji ištekėjo už Liudo vi
sai iš meilės — tyros, tikros ir 
galingos meilės.

Bet kaip į daugelio porų ty
ros bei tikros meilės skaisčiais 
žiedais išpuoštą gyvenimą pra
deda plaktis šventąją ramybę 
ardančioji šmėkla, taip jau ir į 
Danutės su Liudo. Jonas Tvir- 
butas, talentingas muzikas, my
li Danutę. Jis ją ir tekėti už 
jo meldė; sako, buk jinai ir 
prižadėjusi, bet Liude tikrąjį 
idealą suradusi už jo ištekėju
si. Jonas nepatikęs Danutei dar 
ir dėl to, kad baisiai geriąs, — 
taip geriąs, kad nors imk ir 
skandyik degtinėj, tai jis vis 
tiek neprigers. Sykį, pas Da
nutės dėdę, klebonijoj, buvo 
svečių, o podraug ir Jonas. Ne
slėpdama savoH didelio svetin
gumo Danutė, parsinešė ir vy
no, nors klebonas ir buvo di
delis blaivininkas. Kaip tik toj 
valandoj išliko nelaimė: kas lai 
ne gero atsitiko Liudo stato-

muose blaivybės rūmuose. Liu
das t ritėjo bėgti nelaimės vie
ton, taipgi ir kiti svečiai, Zig
mas Kuruilis, policistas, su žmo
na. Taigi tik ponus Jonas Ic- 
pasili'ko su Danute. Jis čia ir 
pradėjo (pirštis jai su savo ais
tringa meile. O būdamas gana 
lipšnus ir apsukrus, net ir vy
no vieną 'kitą stiplinę Danutei 
įbruko. Da blogiau, kad jis 
net ir užgavo ją, atsiklausdat 
mas, ar jinai myli Liudą? Tai
gi, ji da vieną antrą vyno tau
rę išgėrė. Pirmiau, sako, visai 
nebuvo įgėrus, lai, žinote, gal
velė ir apsisuko. Bet tai vis 
niekis, jeigu Jonas butų jos Be
nutveręs ir jam bebučiuojant 
ją, Liudas butų neparėjęs. Da
bar, Liudas pamatęs tokį neti
kėtą reginį, iš tiesų, baisiai nu
stebo. O matydamas Danutę iš- 
sigėrus.ią ir histeringą, visai 
lygsvaros nustojo, na, ir pra
dėjo jai išmetinėti, šilas, iš 
Danutės pusės, visai nekaltas 
atsitikimas, sukėlė Liude, tar
si neužmirštamą ir nepermal
daujamą pavydo ir įtarimo jau
smą. Tai lyg kirminas įšliaušė 
į Liudo širdį ir ją gyvą griau
žė.

Kaip galėdamas stengėsi Liu
das padarytas ir jo Danutės 
širdyje žaisdas užgydyti. Del 
to jis net ir į Palangą Danutę 
išsiuntė. Bet paskui ją išlėkė 
ir Tvirbulas. Palaidiems žmo
nių liežuviams iš tikrųjų dabar 
buvo darbo. Pikti gandai pa
siekė ir Liudą. O tie gandai, 
žinele ,buk tai Tvirbulas nega
lįs gyventi be Danutės, o Da
nutė — be T virbu to. Mylisi?

įtarimo ugnis Liudo širdyje vi
sai siusti pradėjo, kai policijos 
vado žmona, Paulina, iš Palan
gos grįžo. Ji atėjusi pas Liu
dą, kad jau paleido savo visai 
netramdomą liežuvį, lai, tarsi 
malūno girnos miltų, primalė 
visokiausių pletkų. Girdi, Da
nutė su ponu Jonu vaikščiojan
ti, jurose plaukanti, ak, kaip 
čia viską ir išpasakosi, tik tiek 
aišku, kad mylisi, tikrai myli
si. Ne gana to, neužilgo abudu 
ir j Paryžių važiuosią.

Baisiausia audra Liudo sie
loje dabar siausti pradėjo. Jis 
negalėjo ilgiau tverti, ir išva
žiavo Paryžiun. Ten Danute 
jam išaiškino, kad ji visai ne 
su ponu Jonu Paryžiun atva
žiavo, bet su luto atstovybėje 
dirbančio valdininko moterimi, 
kad ji lokio IVinbulo visai ne
paisanti, kad jos tikruoju ide
alu esąs tiktai Liudas. Ji pa
reiškia ir tą neapsakomą do
ros moteriškes džiaugsmą, 
tai kad jį jau motina! Liudas 
tiki. Abudu patenkinti. Bet stai
giai pašaukia Liudą į atstovy
bę. Jam išėjus, Jonas ir vėl 
pas Danutę. Bando šitas nelai
mingas žmogus perkalbinti ją, 
uždegti jos širdį, ir puolęs ant 
kelių, bučiuoja jos rankas. Bet 
kaip tik tuo momentu — lik 
pakyšt — ir Liudas čia. Danu
tė ir vėl sugauta. Ji visai ne
kalta. Ji .Jono tiktai gailisi, bet 
anaiptol nemyli. Bet kaip įti
kinti Liudą, kad iš tikrųjų ji
nai lik jį vieną temyli?

(Bus daugiau)

Pagelba nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio.
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

visų ligų paeina nuo pilvo ir vidurių 
sujrimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo paįri- 
mų, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nėjusių. .

Mrs. Walter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “Se- 
šius metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištikrųjų padarė ste
buklus! Dabar mano virškinimas yra 
toks geras, kad galiu valgyti viską.”

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

PAIN-EKPELLER
RECU.Š,...

U

nuo InSluenzos 
p Apsisaugojimui nuo Influcnzos L ir gydymuisi nuo jos išsitrynimas 
F su PAIN EXPELLERIU ste- 
k buklus padaro. Muskulų Gėlimas 
P ir Skaudėjimas pranyksta. Su- 
g) naikinami susikimšimai. Šiltas ir 
r malonus jausmas pakeičiu šiurpu-

lingę pauetį. ’
k Išsitrinkitc PAIN i- EXPKLLE 
y RIU dažnai. Jis padilgina kraujo 1 
k cirkuliacijų Suteikia reikalingos 
' šilumos. Pralinksmina jus — pra- 
b šalina nuovargi, užmuša skausmų. 
. Taip pat labai geras nuo
> Išsinarinimų Nusirausimų,
k Sustingusių Sųanarių, Ge

liančių Pečių, Neuralgijos,
> Galvos Skaudėjimo ir t. t.
, INKARAS ant pakelio paliudija, 

kad yra Tikrasis Vaistas.
35 ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

1739 So. Halsted
Chicago, III.

7h» Lebora/ories o/*
F.Ad. RICHTER & CC.

BERHYAND SOUTH FIFTH STS.
BROOKUYN, N.Y

a
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metu .—  $1.00 
Kopija  .................. 10c

■

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

1 Kunigiškas biznis

Vasario 15 d. pasimirė Jonas 
Į Zabitis. Velionis priklausė prie 

1 šv. Pransiško dr-tės. Todėl na
riui mirus, dr-tė skubiai su
šaukė nepaprastą susirinkimą 
apsvarstyti nario palaidojimą, 

i kaip tas visuomet būna daroma. 
1 Paskyrė grabnešius ir taipgi 
pakvietė visus, kuri turi liuo- 
sesnio laiko, kad dalyvautų lai
dotuvėse.

Vėliau prieita prie pirkimo 
gėlių vainiko. Indiana Harbor 
visos draugijos ir kliubai turi 
paprotį nariui mirus pirkti gė
lių vainiką. Tokį * nutarimą 
buvo priėmusi ir šv. Pranciškoj 
dr-stė ir kiekvienam mirusiam 
nariui pirkdavo, iš draugijos 
iždo, vaniką $15—$25 brangu
mo. Bet prie dr-tės prisirašius 

i vietos klebonui, jo pastangomis

nu—nu—.hm—mm—-hii—hu—km—iik—-hii—r* f

Neramumai Nakties 
Laike?
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M r, August Mitchell, McMillan, Mich., 
sako, "Aš bučiavau, neramus po atsigulimo 
vakarei i lovų. Po darbo vakaro vos tik 
gulėdavau pareiti namo. Mano kojos pavatk- 
davo. mano kaulai skaudėdavo, aš buvau 
laitai • sumenkęs. Ntiga-To'ic padare" mane 
na j u žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau
nesnis. Dabai" su manim nieko blogo nėra."

Bandykit šias visoj šalyj sveikata buda- 
vojančias gyduoles, jei jejs jaučiatės silp
nas, se*rgate, menkas, nuvargęs, norvuotas 
arba turite; inkstu arba pūslės nemalonu
mus. Nuga-Tone; taipgi suteikia pasilsinant| 
ir ramij miegi), suteikia geresni apetitų, pa
gelbsti viiškininmul, sustiprina visų kūno 
sistemų, padaugina Marumų dėl menku žmo
nių Nugu-'l’one parduodamos vaistinėse ir 
jos turi pagelbėti, o jei ne, tai nieko ne
kainuoja. Žiūrėkit garantijų ant kiekvieno 
pakelio.

'^DRESiV“ DEZAININIMAS^ ’
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dcl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- |K \ jHĮjj ' 
mokos diena ir vska- IKl/ 
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principais

KILIS PAIN*

IŠPILDOME 
Income Tas Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedeliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Specialistas rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išiigzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016
\ Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.
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24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONKOBT 0454

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 8500

UniversaI Restaurant
Musų virtieniai,d 
dešros ir kopūstai \ 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, krv

750 West T
M

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
EE

txxxxxxxxxxxx

^Naujienų Ekskursija 
Lietuvon 

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją

Gegužio 22 d., 1929
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U. S. Lines l^aivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111. g
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The English Column

Children of America
The svveeping indietment of 

aliens as criminals, implied at 
least in so many discussions 
these lašt ten years, has been i 
dismissed by all fair-minded 
Americans. lt had its origin in 
a račiai holier-than-thou 
titude and fell to the ground 
as soon as our sociologists andĮ^ 
statisticians had time to mar- 
sh.al the facts. The conclusion 
of eareful students seems to 
be unanimous that the percent- 
age of lavv-breaking among our 
immigrant population is less 
than vvith the native born.

Yet the “crime vv a v e s“, 
vvhich are štili vvith us, have

sočia 11 v inadeųuate, that vve 
are apt to refer to them as the 
second generation.

Theirs is an American birth- 
right, vvith opportunities far 
greater than/their immigrant 
parents had. VVith them is no 
handicap of language. They are 

I beneficiaries of our public 
į schools. In many cases poverty 
, or sočiai environment may 
work for delinųuency būt, on 
the other hand, the immigrant 
father, just because he has 
been at the bottom of the lad- 

I der, usually does his utmost to 
see his children ascend. Their 
freųuent failure is the more 
strik i ng because of the straight 

| path vvhich their parents have 
kept i n a country strange to 
them.

to gain his vvay vvilfully—may- 
be vvith a justifying reference 
to “American customs“—and 
vvhen the father tries to en- 
force obędience i n a vvay vvhich 
is actu all.v un-American, their 
relationship may be past re- 
medy. Every teacher, sočiai 
vvorker, and discriminating law 
officer knovvs hovv much youth- 
ful vvrong-doing can be traced 
to homes vvhich
broken up by such 
dualiam.

have been 
cultural

If Americanization 
rapid it may be as

made 
eign” 
matės

Obviously, no theory o f race 
or nationality fits here. The 
complaint that there is more 
respect for law i n foreign coun- 
tries than in America vvith ils 
tradition of pionecr freedom, 
does not suffice to explain the 
apparent anomaly. In the vil-

narnės. The role of in- 
in our prisons and re- 

formatories creates an impres- 
sion of immigrant criminality ____
vvhich is not justified by in-jlages and small tovvns of Eu- 
vestigation and statisties. Most rope from vvhich so many of 
often the 
out to be 
American 
American’ 
foreign heritage. lt is the se-|ed in many centuries of 

that contrib- together. That the daily

alien criminal“ turns our immigrants have come, be- 
American born and havior vvas controlled not so 

bred, vvith an “un-jmuch by outside pressure 
name for his only by habits vvhich had been

as 
form- 
living 
bread 
work

cond generation 
utes more than its due quota; mušt be earned by hard 
of arrests and commitments to and by vvork only, vvas an ex- 

prisons. The child- perience of daily life for many 
generations. The fevv and 
simple sočiai groupings had de- 

group solid- 
of life vvas 
every occa- 

fixed stand-

American prisons. The < 
ren of immigrant parents have 
a štili higher rate of juvenile 
deliipiency. There is comfort 
i n the fact that this šame se
cond generation has apparently 
produced more than its quota 
of achievement in Science, the 
arts, business and inventions, f it to do. 
of feats of enterprise and valor. usages, codes of honor and the 
In such instances these young|pOwer of a closely-knitted com- 
people are our pride, not our i munity opinion. In America 
problem. We speak of them as the immigrant slovvly movės 
Americans. lt is vvhen they are!away from his traditional 
-------------------- - ----------------- norms būt the old habits per- 

sist and are štili so s t r o n g 
that his proportion of delin- 
<piency i$ belovv that of native- 
born Americans.

No such tradition exists for 
the second generation. No cult-

I ural 
j from 
The 

j vvith 
' ards
Even 
the only sočiai grouping to sur- 
vive the trip aeross the sea— 
breaks dovvn, strong as are its 

; ties. Only parents of more than 
j average intelligence and intu- 
ition are able to transmit to 
their American-born children

I something _ of their cultural 
tradition and to preserve the 

į solidarity of the family. More 
i often the “revolt of youth“ 
leaves here much d e e p e r 
wounds than in native fam- 
ilies. The nevv, English-speak- 
ing American is prone to look 
vvith contempt upon the lang
uage and the queer customs 
and memories of his parents. 
He hears the terms of derision 
vvhich vve apply to foreigners 
and greenhorns. Even in school 
he may learn that cverything 
that is not American is infer- 
ior, and he sees this inferior- 
ity exemplified in mine vvork- 
ers and factory 

2645—išsiu\ Labai elegantiška vvant to exercise
naujos mados suknelė. Galima siu-! 
dinti iš byle vienos spalvos materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

Išsiuvinėjimo kaina 15c extra.

arity. The mode 
primitive and for 
sion there vvere 
ards of vvhat vvas or vvas no

There vvere ancien

MADOS

2645 
Emb.718

valties have come to it 
long Tinęs of ancestors. 
old country community 
its fixed limits and stand- 
has no substitute here. 
the immigrant family—

hands vvho 
a parental 

authority over him. He is ready

are
dif-
es-

i s too 
bad a s 

though it vvere too slovv. 
tomais of American life 
easily assimilated būt is is 
fieult for an individual to
tablish his ovvn moral stand- 
ards in the stream of American 
migrations, o c c u p a t i o n a 1 
changes, sočiai ’contrasts and 
shifting groups. With no fixed 
habits of eonduet young people 

vvhat 
calls

are apt to assimilate 
James Truslovv Adams 
our lavvless heritage.

It is mostly for the sake of 
their children that immigrant 
fathers and mothers go to 
evening school. They are anx- 
ious to keep up vvith their sons 
and daughters and to make 
themselves understood in a 
common language. Often by 
teach i ng English to parents 
our evening schools have help- 
ed them to keep their homes 
together and to check the early 
delinųuency of their children. 
Yet a knovvledge of English 
cannot be a remedy for all 
cases. The first immigrant 
generation, no matter hovv vvill- 
ing it may be, cannot meet the 
second on the latter’s terms 
alone. Fevv immigrants can 
assimilate the life of America 
so rapidly as to b^ able to cope 
vvith the influence of our “law- 
less heritage“ on their child
ren. If a too rapid disintegra- 
tion of our ethnic groups vvith 
their traditional standards of 
behavior is to be prevented, 
the parents mušt be mot by 
the children halT-way.

The task of bringing the se
cond generation nearer to the 
traditions and ideals of the 
first cannot be accomplished 
by the individual father or 
mother. How many of us can 
effectivęly interpret the cult
ure in vvhich vve live? There 
is a task for each immigrant 
group as a vvhole acting 
through its ųrganized bodies. 
Unlike the immigrant “colony“ 
vvhich is an expression of the 
nevvcomer’s str angeness in 
America, the fraternal, sočiai 
and educational organizations 
vvhich have been established by 
various ethnic groups, repre- 
sent their conscious effort to 
adjust themselves to American 
conditions. More or less effect- 
ively the old country language, 
culture and associations are re- 
conciled vvith and brought into 
touch vvith the nevv life in 
America. An effort by these 
organizations to reach out after 
;he younger American-born 
generation is only a recent de- 
velopment. It *is dietated only 
in part by the vvish to inerease 
membership. There is alvvays 
i;he recurrent feeling that the 
organizations should take care 
of their members’ children and

bridge the gap betvveen the tvvo 
generations.

If they can do it, these for
eign language organizations de- 
serve our encouragement and 
cooperation. There is no dan
gei’ of perpetuating a f orei gn 
language or loyalty even among 
the American born. Each or- 
ganization vvhich bids for the 
interest of its members’ sons 
and daughters, starts by in- 
troducing the English language 
in its publications and lodges; 
it is the only language in 
vvhich the second generation 
can express itsclf freely. *As 
additional inducement activities 
and devices are adopted vvhich 
vvill attract American born 
children, and, as a sanction in 
their eyes, the cooperation o! 
American schools and agencies 
is looked for. Tnstead of fall- 
ing back into alienism, the 
children vvill bring their pa
rents further vvithin the in- 
fhience of American life. They 
never can have the šame in
terest that the first generation 
has in politics abroad or jour- 
neys to the mother country. 
Būt they vvill be vvilling re- 
cipients of a historical trad
ition, 
vvhich 
among
ian or Spanish, Slav or Scan- 
dinavian books vvill teach them 
that it took all sorts of “vvops” 
and “bohunks” to make the 
vvorld’s civilization and that the 
language and the culture of 
the old folks may be vvorth 
getting acųuainted vvith. If the 
organization brings to the 
younger generation an under- 
standing of another civilization 
and of folkvvays and traditions 
of other peoples and inspires 
in them a respect for their 
own parents, a benefit vvill ac- 
cure to everybody concerned. 
As betvveen a “native“ neigh- 
borhood gang and commercial 
amusements, on the one side, 
and a “foreign“ ciub room vvith 
American parties, sports anc 
contests, some old country 
music, song and dance and a 
“parental blessing” on the 
other, the choice should not be 
difficult.

Three basic truths mušt not 
be forgotten: that crimc has 
alvvays been 
ly of youth; 
is no single 
quency, the
eųuacies at home lie nearly al
vvays at the bottom of it; and 
that the conflict in immigrant 
homes is a conflict not only of 
generations būt of eultures. It 
is not inevitable. Many of us 
have traveled abroad, have 
learned a foreign language and 
have ac(|uired another culture 
vvithout coming nearer to prison 
gates. Why should the second 
immigrant generation be bur- 
dened only \vith the conflict of 
the tvvo eultures to vvhich it 
is the natūrai heir? It vvould 
seem that its natūrai mission

is to reconcile them and to in- 
terpret and contribute to Am
erican life the valuable elements 
of all the eultures from which 
the parents of the “second gen
eration“ have come, vvhich is 
all the world.

The Interpreter.

SPORTAS

Rušinskas laimėjo 
šachmatų čempionatų

art and literature in 
they can take pride 

and as Americans. Ital

Pereitą šeštadienį, kovo 2 d., 
Lietuvių Golfo kliube įvyko 
šachmatų rungtynes tarp adv. 
Kl. Jurgelionio ir V. Rušinsko.

Kl. Jurgelionis per paskuti
nius du metu buvo šachmatų 
čempionas, čempionatą jis lai
mėjo 1926 m. konteste, o perei
tą metą jis sėkmingai $avo čem
pionatą apgynė. Jeigu jam bu
tų pasisekę ir šiais metais ap
ginti čempionatą, tai Golfo 
Kliubas butų netekęs gražios 
taurės. Ta taurė butų likusi p. 
Jurgelionio nuosavybe. Bet šį 
kartą čempionas suklupo, ir re
zultate turime naują čempioną.

Rungtynės prasidėjo 3 vai. 
po pietų. Pirmą lošį Jurgelio
nis gan lengvai laimėjo. At
rodė, jog jis be didelio sunku
mo apgins čempionatą. Bet vie
na kregždė pavasario nepadaro. 
Po pirmo lošio Jurgelionis su
silpnėjo, ir Rušinskas paeiliui 
davė tris “šachmatus“, tuo bil
du laimėdamas čempionatą.

Dabar Bušinskas turės progos 
nors laikinai pasidžiaugti čem
piono taure, , Tačiau jeigu jam 
pasisektų du metu paeiliui ap
ginti čempionatą, tąsyk jis tą 
taurę galėtų parsivežti namo. 
Vienok, reikia manyti, kad kiti 
šachmatininkai irgi nesnaus ir 
ateinančiais metais naujam 
čempionui duos “stiff“ kom peti
ciją.— N.

“Cascarets” palaiko 
vidurius veiklius ir 

sustabdo šaltį

a problem 
that while 
cause for

conflict or

chief- 
there 
delin- 
inad-

Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, sumigusio skil

vio, didelio šalčio ar 
konstipacijos

Norint gauti vieną ar oeugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, uiašomo iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti j a- 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvienr pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
sakymsj. l aiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
halsted St.. Chicago. 111.

TUBBY

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

siųsti man pavyzdi No ...... —....... I
Mieros -.........................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
.U

Sol Eitis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tek Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

Kre-

Gaukit 10c dėžutę
šaltis — ar jis galvoj, ar ku

rioj kitoj daly kūno — yra grei
tai nugalimas priverčiant kepe
nis veikti ir pašalinant nuodus 
iš skilvio. Imkit Cascarets šią
nakt ir jus ryte pabusite su skai
sčia galva ir, be abejonės, jus 
stebėsitės, kur dingo jūsų šal
tis. Cascarets dirba kai jus 
miegate; jos išvalo ir suregu
liuoja skilvį, pašalina surugusį, 
nesuvirškintą maistą ir netiku
sius gasus; išima tulžies per
viršį iš kepenų ir pašalina su
kietėjusias atmatų medžiagas 
r nuodus iš žarnų.

Atsiminkit, kad greičiausias 
būdas nusikratyti šalčio yra 
paimti vieną ar dvi Cascarets 
einant gulti, kad išvalyti siste
mą. Gaukite 10 centų dėžutę 
aptiekoje. Neužmirškite vaikų. 
Jiems patinka šis catharctic 
saldainis ir tankiai tai yra vis
kas, ko reikia pašalinimui šal
čio iš mažulėlių sistemos.

Ar Jūsų Nugara Susmuko?
Strėnų skaudėjimas tankiai įspėja inkstų 

pakrikimą
R jus visuomet jaučiatės pavardę 

ir skaudantys? Kenčiate kvar- 
šinanti strėnų skaudėjimų, kurti) 
galvos skaudėjimų ir kvaitulius? Ar fzį įfi 
inkstų šlapintasis yra perdaug 
kus, menkas ir deginantis?

Šalčiai ir slogos padidina 
nuodus kraujuje ir suteikia eks
tra darbo inkstams. Neleiskite 
inkstų pakrikimui įsigalėti.

Kad paakstinti normali inks
tų veikimą jūsų inkstams išva
lyti jūsų kraujų nuo nuodingų atmatų, vartokite Doan’s 
Pilis. Patariamos visur. Pasiklauskit savo kaimino!

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Mrs. I.ydlo Bolaudcr, 10(1 AiiiiiikIu .\<*.. Pa., Rako: “Am

ivšai rekomenduoti Doan's l’ills už tų. kt) jo« padarė dėl 
inkstai neveikė normaliai. Galvos akaudėjiinai ir 
man didelio nosmamuno. Strėnose jaučiau skau- 

buvau visai pakrikusi. A6 jaučiuos Kerai po vartojimo 
Pilis.”

inaiiPH. M tino 
kvaituliai darė
diljirnų i
Doan’s

tan-

Stimuliuojantis diuretikas inkstams.
Visosp aptif-kose 75e dėžutė. Foater-Milburn Co., M V. ClicmiMa, Buffalo, N. Y.

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

*
C 

o
*

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms ...
Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margut|. Už
sirašyk tuoj aus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Pastaruoju laiku pasirodė Amerikos spaudoje žinių, 
kad ir Vokietijoje parlamentarizmas gyvenąs sunkų 
krizį, iš kurio galinti gimti diktatūra. Vienas Amerikos 
korespondentas padarė net “kandidatų” į diktatorius 
apžvalgą ir surado, kad ji£ Vokietijoje esą pakankamai.

Tikrumoje tos pasakos apie diktatūrą buvusioje kai
zerio imperijoje yra arba tuščias vaidentuvės produktas, 
arba tyčia sugalvotas žmonių gąsdinimui baubas.

Kalbos apie diktatūros “pavojų” Vokietijoje kilo 
tuoj po to, kai neseniai pasitraukė iš reicho (valstybės) 
valdžios katalikų Centro partija. Ji turėjo valdžioje vie
ną savo atstovą, p. Guerardą, susisiekimo ministerį. Kai 
pereitą vasarą, po rinkimų į reichstagą, buvo organizuo
jama valdžia, tai Centras reikalavo sau vice-kanclerio 
(vice-premjero) vietos, kurios Vokietijos ministerių ka-

MEKSIKOJE VĖL SUKILIMAS

Kaip audra giedroje, visai netikėtai Meksikoje vėl 
prasidėjo sukilimas prieš valdžią. Sakoma, kad jo vadas 
esąs Gilberto Venezuela, kandidatas į prezidentus. Su
kilimas esąs apėmęs aštuonias valstijas’ ir prie jo prisi
dėję Meksikos laivynas ir žymi dalis, kone pusė, kariuo
menės.

Tikrosios šio naujo pilietinio karo priežastys dar 
nepaaiškėjo. Sakoma, kad laikinuoju prezidentu Emilio 
Portes Gili esą nepatenkinti nabašninko Obregono pa
sekėjai, bet kodėl jie kovoja prieš jį ginklu, o ne kon
stitucinėmis teisėtomis priemonėmis, tai tik meksikie
čiai gali pasakyti. Didžiausia Meksikos nelaimė yra ta, 
kad visi stambesnieji politikos vadai pas juos yra gene
rolai. šaudyti jie moka geriau, negu argumentuoti.

Meksikos žmones per ilgus amžius laikė vergijoje ir 
tamsybėje Ispanijos bajorai ir katalikų" bažnyčia. Kol 
žmonės neapsišvies, tai generolai varžysis dėl valdžios 
ir vidujinis karas nepasibaigs.

binete visai nėra. Kitoms koalicinėms partijoms atsisa
kius steigti tokį naują urėdą specialiai Centro ambici
joms patenkinti, Centras įsižeidė ir pasiūlė į valdžią tik 
vieną savo žmogų, nors katalikams buvo skiriamos trys 
vietos. Ir Centro žmogus įėjo tąja sąlyga, kad vėliaus 
visų valdžioje dalyvaujančiųjų partijų sutarimu kabi
netas bus pertvarkytas.

Dabar Centras ir pareikalavo to pertvarkymo. Ši
tam tikslui tečiaus jisai pasirinko tą momentą, kada 
Vokietijos atstovai rengėsi keliauti į tarptautinę kon
ferenciją Paryžiuje, kur norima galutinai išspręsti Vo
kietijos reparacijų klausimą. Valdžios krizis tokiam mo
mente butų labai kenksmingas Vokietijai, nes susilpnin
tų jos atstovų poziciją konferencijoje. Centras gal būt 
dėl to ir pasirinko tą laiką savo reikalavimui pastatyti, 
kad jisai tikėjosi, jogei kitos valdžios partijos, bijoda
mos krizio, bus priverstos nusileisti. Bet išėjo priešin
iai: visos trys koalicinės partijos, išskyrus klerikalus, 
atsisakė daryti pakeitimus ministerių kabinete repara
cijų konferencijos priešdieny, ir Centras, supykęs, savo 
žmogų iš valdžios atšaukė.

PER 92 METU

Vakar suėjo lygiai 92 metai, kaip buvo “inkorpo
ruotas” Chicagos miestas. Pirmas gyventojų surašymas 
Chicagoje įvyko 1837 m. Jisai parodė, kad Chicagoje 
tuomet gyveno 4,170 žmonių ir buvo 492 trobos.

Pasitraukus ministeriui Guerardui iš kabineto, kle
rikalų spauda Vokietijoje ėmė rašyti apie “parlamenta
rizmo krizį” ir “diktatūros pavojų”. O paskui ją ėmė 
diktatūros baubą piešti savo telegramose ir Amerikos 
korespondentai, mėgstantieji sensacijas.

Norinčių diktatoriškos tvarkos Vokietijoje, žinoma, 
netrūksta taip pat, kaip ir kitose šalyse. Bet mes ma-

Iš to mažiuko miestelio išaugo iki šiol vienas di
džiausiųjų pasaulyje didmiesčių, kuriame šiandie gyve
na daugiaus kaip trys milionai gyventojų! Visoje žmo
nijos istorijoje tur-but nebuvo miesto, kuris butų taip 
nepaprastai sparčiai augęs.

Už ketvėrių metų prieš tai, kai Chicaga patapo 
“miestu”, ji buvo gavusi čarterj, kaipo kaimas (village). 
1933 m. todėl sukaks šimtas metų nuo Chicagos įsteigi
mo. Toms šimtmetinėms sukaktuvėms pažymėti rengia
ma Pasaulio Paroda. Ji, be abejinės, bus didžiausia ir 
įdomiausia paroda, kokia kada nors buvo matyta. Tik 
kad Chicaga iki to laiko apsivalytų nuo tų “meksikoniš- 
kų revoliucijų”, kurias kelia visokie gengsteriai, gadin
dami jos reputaciją!

nome, kad demokratijos priešai turi mažiau dirvos pa
sisekimui Vokietijoje, negu kur nors kitur. Nesugriau
nama demokratijos uola Vokietijoje yra susipratusi dar
bininkų klasė, kuri turi galingą socialdemokratų parti
ją ir milžiniškas profesines sąjungas. Jeigu Vokietija 
nenudardėjo į diktatūrą tuomet, kai franeuzai buvo 
okupavę Ruhro distriktą, o komunistai, šelpiami Mask
vos pinigais, rengė ginkluotus sukilimus vidurinės Vo
kietijos miestuose, tai šiandie diktatūra jos negrėbs!

Krizį gyvena ne parlamentinė tvarka Vokietijoje, 
bęt klerikalinė Centro partija, kuri bando įtikti kartu 
ir monarchistams ir respublikos šalininkams, ir dvarpo
niams ir ūkininkams, ir kapitalistams ir darbininkams, 
bet nepatenkina nė vienų. *

MARGUMYNAI
J. A. Hadfield, anglų psicho

logas, sako, jog suaugę žmo
nės atsimena daug įvykių iš 
savo kūdikystės. Vienas vyras, 
pavyzdžiui, gerai atsiminė gai
srą, kuris įvyko, kai jis buvo 
tik astuonių mėnesių kūdikis!

♦ * *

Ašaros gali reikšti nesmagu
mą ir liūdesį, bet chemišku at
žvilgiu jos yra tikra palaima.

Ašaros susideda iš chemika
lo “lysozyme”, kuris yra gal 
geriausias ligų perų naikinto
jas. Jeigu ne ašaros, tai žmo
nių akys tuoj užsikrėstų įvai
riomis ligomis.

* *
Buffalo ir Rochester mies

tuose pradėta pardavinėti mė
lynas anglis. Mėlynos anglys 
gražiau atrodo, ir todėl labiau 
vilioja pirkėjus. Nudažymas to
no anglies atsieina du ar trys 
centai.

* * *
Dr. Ferdinand EUerman sa

ko, jog saulės liepsnos dažnai 
yra 500,000 mylių ilgio.

♦ ♦ ♦

Dr. A. Montvidas.GENEROLAS
i VIENVEIKSMe komedija vaikams

Laikas: šeštadienio vakaras rudenyj.
Vieta: Lietuvių kolionija Amerikos did- 

miestyj.
SCENA.

Marytės tėvų namuose pasilsio kambarys. 
Viduryj nedidelis stalas, apdengtas išsiuvinėta 
staltiese. Kairiame pasienyj pianas. Ant jo laik
rodis (budilninkas). Dešiniame pasienyj ilga, 
bet siaura ir žema skrynia. Priešakinėj sienoj 
durys į gatvę ir abejose jų pusėse po langą. De
šinėj durys į kitą kambarį. Asloj divonas. Arti 
stalo kelios kėdės.

' ' Asmens

1. Viadukas
2. Marytė
3. Zosytė
4. Antanukas
6. Nastytė
7. Uelen
8. Kiti berniukai ir mergaitės.

VLADUKAS. (įbėga uždusęs ir išsigandęs.) Ma
ryte, paslėpk mane! Policija mane gaudo. 

MARYTĖ. Ką tu padarei? Už ką tave gaudo? 
VLADUKAS. Bandžiau nuskandyti katiną prū

de. žiuriu—policmanas! Sako: “What are
Vieną trečdalį savo gyveni

mo žmonės prilygsta augme
nims: jie nieko neveikia, nie
ko nežino ir negalvoja.

Aišku, kad čia kalbama apie 
tą gyvenimo trečdalį, kurį žmo
nes pi-alefdSia. bemiegodami. Ta
čiau ir miegantys žmones nė
ra ramus: jie nuolat kruta. 
Prol. H. M. Johnson surado, 
jog, bendrai imant, kas tryli
ka minučių miegantys žmonės' 
ukruta.

you doing there? 1’11 get you!” Aš leidaus 
bėgti. Jis paskui. Bet aš greitesnis.

MARYTĖ. Bet ar jis matė, kur tu atbėgai? Ma
žu jis tave pabaidė ir judkiasi pasilikęs.

VLADUKAS. O, ne. Aš mačiau, kad jis bėga. 
Turbut, policija neleidžia katinų skandinti. Į 
d želę aš nenoriu eiti. O ir škulčs pei- tris 
dienas nelankiau. Jeigu pagautų, tai tikrai 
į purentai school padėtų.
(Girdžiusi varpelis)

MARYTĖ. Kur aš tave paslėpsiu? (Abu ieško 
vietos.) Lipk į skrynią! (Viadukas įlipa, atsi
gula ir užsidaro joje. Maryte aprengia ją

drabužiu ir eina atidaryti’ durių. Įeina bū
rys berniukų ir mergaičių.) Jus mane iš- 
gązdinote. Maniau, kad’ policija.

ZOSYTĖ. Kokia tu bailė. Ką blogo tau policija 
darys? Juk mama munšaino neverda. Bomų 
reikia bijoti, o ne policijos. Kada kokia bė
da, visi policiją šaukia.

JONUKAS. Kada bomas bėdoj, jis policijos ne
šaukia.

'ZOSYTĖ. Viena, Marytė nėra bomas, o kita, ir 
bomas šauktų, jei žmonės norėtų jį užmušti. 
(Skrynios viršus ima kilnotis. Vaikai iš
sigandę rėkauja: “Bomas! Bomas! Policija!” 
Atsidaro skrynia ir atsistoja Viadukas.)

VLADUKAS. Kokie jus bailiai! Aš mačiau, kad 
jus ateinate ir tyčia pasislėpiau. Jūsų tiek 

' daug ir vieno bomo bijote. Aš vieną sykį 
tris bomus iš namų išvariau. Pasiėmiau pa
peš'revolverį ir sakau: “Stiek them up!” 
Visi iškėlė rankas ir išbėgo.

MARYTĖ. Tu jau ne tokis drąsus, kai sakai. Po
licmanas pabaidė ir bėgi kai durnas.

VLADUKAS. Su policija aš neisiu muštis. It’s 
against the law. Bet duokit man revolverį 
ir aš armiją bomų išvaikysiu .

JONUKAS. Je, tu labai drąsus, bet kada tyceris 
ima barti, tyli kai oisteris. Nieko nežinai ir 
bijai, kad ko neužklaustų.

VLADUKAS. Nebijau... Jei tėvas neverstų, aš 
visai į škulę neičia. Sėdėk visą dieną ir sė
dėk, o nieko gero neišmoksti.

JONUKAS. Kiti išmoksta, bet tu smegenų neturi.
VLADUKAS. (Kerta Jonukui į akį. Prasideda, 

kumštynės. Jonukas puola ant aslos.) Ar’ 
daug dabar sniegenų turi?

JONUKAS. (Atsikelia. Tvarkosi.) It’s alright. 
Alright.

ZOSYTĖ. Visgi negražu. Į škulę visi turime ei
ti, norime ar nenorime. Kad ir tėvai neva
rytu, t»i •policija, varo. Jonukas nekaltas, 
kad ne visi gali mokintis gerai.

VLADUKAS. Tai kam jis insoltina mane?
ZOSYTĖ. Tu ir galėtum mokintis, geriau. Juk 

basbolo visą dieną neplainsi, į darbą nepri
ima. Ką gi veiksi? Aš ir pianą mokinuos 

-skambinti ir lietuviškai skaityti ir rašyti—1

ir tai geras markes škulėj gaunu. Kurie 
vaikai nieko neturi veikti, pridirbą visokių 
mischieves ir turi slapstytis nuo policijos, 
kad į džėlą nepatektų.

VLADUKAS. Tos policijos visur perdaug. Nori 
sniegais pamėtyti — policija. Nori katiną 
nuskandinti—policija. Įsilipai parke į me
dį—policija. Tėvai namuose rėkia, kad triu
kšmą darai. Namuose visą laiką nesėdėsi. 
Saidvokafe visą laiką irgi nesivalkiosi. Tai 
policija, tai žmonės iš visur tave vaiko.

MARYTĖ. Gana ginčytis. Zosytė paskambins 
piano, o mes padainuosime.

BALSAI. Alrightt
(Zosytė skambina ir netoli visi dainuoja, 
apart Viaduko. Figūra baltame aprėdale 
prikiša galvą prie lango ir žiuri vidun. Tūli 
vaikai pastebi ir vienas kitam parodo. Daina 
nutyla. Visi išsigandę.)

MARYTĖ. Kažkas baisaus lauke! Ko jis nori? 
ANTANUKAS. Visai nepanašus į žmogų. Tai 

nėra bomas... Kai kokia baidyklė... Kai Ku 
Klux Klan.

VLADUKAS. Nonsensas! Jei tai nebuvo polici
ja, aš nieko nebijau.

MARYTĖ. Aš esu sure, kad ne policmanas. Visas 
baltas, kaip sniegas.

VLADUKAS. Jonuk, išeik ir pažiūrėk!
JONUKAS. Aš bijau.
VLADUKAS. Aš sakiau, kad tu bailys .

Antanukas už tave drąsesnis. Jis išeis ir 
pažiūrės.

ANTANUKAS. Jeigu tu butum matęs ir tu nei
tum. Tokis baisus, su didelėm akim, ap
siausta galva, kai Ku Kluxeris.

VLADUKAS. Jeigu visi jus jau tokie bailiai, 
aš pats eisiu. Aš nebijau. Aš nenoriu, kad 
jus išsigąstumete. Eikite visi į kitą rūmą 
ir užsirakinkite! Greičiau! Hurry up! (Visi 
išeina.)

VLADUKAS. (Spardo duris, trankosi ir rėkau
ja.) Get out you bum! 1’11 knock your head 
off! Get oąt!

BALSAI kitame kambaryj. Policija!.. Mama!,. 
Aš noriu eiti namo!.. Viaduką užmuš!..

VLADUKAS. (Susidraiko plaukus, išsipeša marš
kinius ir beldžiasi į duris, kur pasislėpę vai
kai verkia ir rėkauja.) Atrakinkite duris!

ANTANUKAS. (Už durių) Kas čia?
VLADUKAS. Atidarykite duris, sakau!., čia aš. 

Jus žinote, kad bomas lietuviškai nemoka. 
Tai aš.

ANTANUKAS. (Pravėręs duris bailiai iškiša 
galvą.) Ar tu vienas Vladuk? Ar tu da gy
vas? O kur tas žmogus?

VLADUKAS. žmogus? Jokio žmogaus nebuvo. 
Vagis norėjo į stubą įlysti. Bandė mane su- 
faituoti. Rėžiau į nosį, spyriau į užpakalį 
ir nulėkė kokias tris mylias.

ANTANUKAS. Ar mes dabar galime įeiti?
VLADUKAS. Eikite visi! Nebijokite. Dabar vis

kas alright.
(Vaikai nedrąsiai susirenka į kambarį.) 

MARYTĖ. Kažin, ar jis negrįš?
BLADUKAS. Ne tik negrįš, o pasikars iš sar

matos. Jis nėra nė nuo tėvo gavęs tiek muš
ti, kiek aš jam daviau. Nuėjo verkdamas 
kaip baby.

JONUKAS. Aš nežinojau, kad tu, Vladuk, tokis 
drąsus ir drūtas. Kada tu užaugsi, galėsi 
faituotis kai Sharkey. Aš nepykstu, kad ir 
mane mušei.

VLADUKAS. Aš sakiau, kad jūsų škulės, muzi
kos, dainos—yra niekai. Aš galėsiu būti po- 
licmanu, firemonu ar kuo kitu. Policma- 
nui nė aritmetikos, nė geografijos, nė 
spelinimo nereikia. Jis nevaikščios gatvėmis 
grieždamas smuiką.

JONUKAS. Gee, Vladuk, aš pasakysiu tyceriui, 
kad tu tokis smarkus.

VLADUKAS. Geriau tylėk. Aš nenoriu, kad ma
ne iš mokyklos išvarytų, škulėj turi būti 
durnas ir klausyti, ką mokytojas sako.

ZOSYTĖ. I wish I was a boy. Aš visuomet boisus 
daugiau myliu, negu mergaites.

MARYTĖ. O aš ne. Mergaitės gali dailiau pasi
puošti, geriau mokinasi, mažiau išdykauja.

ZOSYTĖ. O jeigu vienos mergaites butų buvu
sios ši vakarą, kas butų išėję?

MARYTĖ. Tai tiesa.
JONUKAS. Aš už Viaduką. Mes kito tokio ne

turime. ■
VLADUKAS. šį vakarą tai nonsensas. Bet vie

ną sykį užpuolė mane šuo. Police dog, you 
know. Aš įsilipau į medį ir kaip pradėjau 
spiaudyti ant jo, kaip pradėjau kumščius 
rodyti, tai iš baimės leidosi bėgti taip, kad 
ir pasivyti negalima buvo.

MARYTĖ. Vladuk, tu su mumis pasiliksi, kol 
mama sugrįš. Mes’be tavęs bijome.

VLADUKAS. Aš nebijau. Bet ką darysime? Aš 
jau noriu valgyti.

MARYTĖ. Gal kas turi kendžių?
(Kai kurie vaikai traukia iš kišenių ir duo
da Viadukui. Jis valgo.)

ZOSYTĖ. Vladuk, dabar tu su mumis žaisi. Let’s 
play “Dėdė atvažiavo”.

VLADUKAS. Gerai.
(Visi stoja ratu ir dainuodami žaidžia. Po 
kiek laiko fijyura vėl pasirodo už langfo. Via
dukas ją pamatęs sustoja ir persigandęs rė
kia.)

VLADUKAS. Get away! Get away!
(Kiti vaikai irgi pamato ir klykdami bėga 
į kambarį, kur pirmiau buvo užsirakinę. 
Viadukas su jais. Figūra apsisiautusi balta

paklode nuo galvos iki kojų pakelia langą ir 
įlipa vidun. Apsižvalgiusi aplink pasislepia 
skrynioj.

MARYTĖ (Pravėrusi duris ir apsižvalgiusi) Nie
ko nėra. Jus palaukite, o aš nutrauksiu že
myn shades. (Padariusi tai ji grįžta vaikų 
kambarin ir atsiveda juos. Visi grįžta bai
mingai, šnibždasi.) Dabar bus gerai: nė mes 
nieko nematysime, nė musų niekas nematys.

VLADUKAS. Bet dabar visi turi tylėti. Aš nei
siu kelis sykius muštis su bomais. Ką mama 
pasakytų, jei marškinius sukruvinsiu? Ar 
visos durys užrakintos? (Eina patikrinda
mas.) Shup up, visi,—that’s all!
(Tyla ir ramu kol budilninkas subirzgia. Jis 
išgązdina visus ir jie bėga į šalimą kamba
rį. Paskui vėl vienas po kito sugrįžta.

MARYTĖ. Tai buvo budilninkas.
VLADUKAS. O aš manau, kad tavo mama su

grįžo ir norėjau pasislėpti.
MARYTĖ. Ko tau nuo mano mamos slapstytis? 

Ji tau nieko nedarys. Mama visada manė, 
kad tu esi a bad boy, o kai pasakysime, kad 
bomą nuvijai, ji manys kitaip.

JONUKAS. O aš maniau, kad musų drąsusis Via
dukas į bailį pavirto.

VLADUKAS. Don’t be so funny! Manęs niekas 
neišgąsdins. Aš galiu nakties laike eiti per 
kokį tik norite alley. Aš galiu vienas pasi
likti namie dieną ir naktį.
(Suskamba varpelis ir vėl visi sykiu su Via
duku bėga j kitą kambarį. Varpelis skamba 
pakartotinai. Prasideda beldimas į duris ir 
mergaitės balsas už jų.

MERGAITĖ. Atidarykite duris! Įleiskite!
MARYTĖ. (Pravėrusi kambario duris) Vladuk, 

rodosi tavo sesers Nast>tės balsas... Klausy
kis.

VLADUKAS. (Iškišęs galvą klausosi. Mergaite 
vis beldžiasi ir reikalauja leisti.) Tai Naste. 
Kokių paibelių ji čia atėjo? Aš norėjau nuo 
jos pasislėpti, nes žinojau, kad Yai ji. Ma
ryte, įleisk ją, o aš čia pastovėsiu.
(Marytė atidaro duris. Nastytė įeina.) 

NASTYTĖ. Ar Viaduko čia nėra?
MARYTĖ. Yra (Atidaro kambarį ir kviečia vai

kus.) Come out! Vladuk, tavo sesuo nori 
tave matyti. (Vaikai išeina.)

NASTYTĖ. Vladuk, tu turi eiti namo. Mama 
liepė tave parvesti, kad nebijotum vienas 
vakare grįžti.

VLADUKAS. Ha-ha-ha! Aš bijosiu... Ha-ha-ha! 
.JONUKAS. Viadukas nieko nebijo. Šį vakarą jis 

bomą sumušė.
NASTYTĖ. Viadukas bomą sumušė? Ha-ha-ha! 

Viadukas bomą sumušė...
JONUKAS. Nesijuok! Buvo atėjęs tokis bomas, 

nuo kurio visi policmanai bėgtų. Mes visi 
išsigandom ir pasislėpėm. Viadukas vienas 
išėjo ir kad spyrė jam į užpakalį!..

NASTYTĖ. Nonsensas. Viadukas ir miegoti vie
nas lovoj bijo.

ZOSYTĖ. Gali netikėti, bet mes visi matėme.
VLADUKAS. She never believes me. Bet aš 

namo neisiu.
NASTYTĖ. Bet mama liepė tuoj pareiti.
VLADUKAS. Kai Marytės mama sugrįš, palydės 

mus. Aš čia turiu būti, nes be manęs visi 
bijo.

ZOSYTĖ. Pabūkite. Mes Viaduko nenorime iš
leisti. Mes bijome
(Skrynios viršus pasikelia. Balta figūra at
sistoja joje. Viadukas pirmas išbėga į ša

limą kambarį. Visi klykią. Vieni slapstosi, 
kiti stovi pasieniuose.)

3'7'G'JRA. Nebijokite! kalia lietuviškai Aš 
jums nieko nedarysiu. Leiskite mane vieną 
į bedrumą. Aš noriu, kad viena Maryte ei
tų su manim.

VAIKŲ BALSAI. Maryte, neik! Neik.
MARYTĖ. Aš mamai pasakysiu! Aš neisiu! Ko tu 

čia atėjai?
FIGŪRA. (Balsiai verkdama) Papė parojo gir

tas ir ėmė mamą mušti. Aš norėjau išbėgti 
ir pašaukti policiją. Bet pape atėmė nuo 
manęs visas dreses ir uždarė bedrumyj. Aš 
apsisiaučiau apklode ir išlindau per langų.

MARYTĖ. Bet ko tu čia atėjai?
FIGŪRA. Aš atėjau pas tave dresę pasiskolinti, 

kad pašaukus policiją. Aš sarmatijaus vi
siems vaikams pasirodyti ir pasakyti, kad 
atėjau... todėl įlindau per langą ir pasislė
piau. i

MARYTĖ. Nusidenk galvą ir pasirodyk, kas esi! 
FIGŪRA. 1 am ashamed.
MARYTĖ. Nusidenk ir pasirodyk! (Figūra nusi

dengia galvą.) Oh, it’s my cousin llelen)! 
(Apkabina ją ir išsiveda.)

ANTANUKAS. O kur musų drąsusis Viadukas? 
Eikime pažiūrėti. (Jis ir pora kitų vaikų 
išeina į šalimą kambarį.)

JONUKAS. Aš ir maniau, kad čia jokio bomo 
nebuvo. Aš visą laiką maniau, kad tik mer
gaitė prie lango vaikščiojo .

ZOSYTĖ. Tu manei... Tu sakei, kad baisiausias 
žmogus buvo. Visi jus drąsus, kada nieko 
nėra. Generolais, kareiviais, poliemonais, 
firemonais galėtumėte būti.

NASTYTĖ. Sako, generolai irgi šaudyti neina, 
tik kur pasislėpę tupi.
(A ii tiiuii kas ii" kiti issiveda Vladuk.t, kiifis 
susisarmatijęs tyli.)

ANTANUKAS. Kas čia sake: “Generolas ’. šitą A* 
generolą mes radome po lovos pasislėpusį.

BALSAI. Shame on you! Shame!
• (Uždanga)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Įdomi paskaita Lane 
mokykloje

Lane Technical High School, 
kurią lanko daugelis lietuvių 
vaikų, kovo 6 ir 7 dieną bus 
duota įdomi paskaita tema: “Is 
the Human Kace Existing for 
the First Time?” Lekcija pra

valančią vakare. Įžanga 
Lane mokykla randasi 

1225 Sedgwick St.
veltui. 
adresu

Pasaulinė paroda 
Chicagoje

Generolas Charles l>a\ves, 
kuris iki šiol ėjo Su v. Valstijų 
viceprezidento pareigas, atei
tyje mano pašvęsti daugiau lai
ko tam, kad pastūmėjus pir
myn reikalus, kurie liečia su
rengimą Pasaulinės Parodos 
Chicaigoje 1933 metuose. Jisai 
manė važiuoti Europon, kai jo 
terminas užsibaigs VVashingto- 
ne. Bet dabar ketina pasilikti 
Chicago j e iki parodos komite
tas sukels reikalingus $5,000,- 
000, kad galėjus pradėti statyti 
parodą.

$200 bausmės už parda
vinėjimą nešvarios 

literatūros
Mbs Akall, 29 m., 218 W. 

Division Street, nubaustas $200 
ir padengti teismo lėšas už tai 
kad pardavinėjęs nešvarią lite
ratūrą Lane Technical Uigh 
School mokiniams.

Chicagietis — Hoove- 
rio kabineto narys

Pranešta, kad Iloover pakvie
tęs užimti pirklybos sekreto
riaus vietą savo kabinete chica- 
gieti pramonininką ir civilį in
žinierių, Robert P. Lamontą. 
Lamont buvo iki šiol American 
Steel Foundries prezidentu.

100,000 atlankė gėlių 
parodą

Kvietkų parodą Sherman vieš
buty atlankė apie 100,000 žmo
nių. Tarpe kita ko čia buvo ro
doma, kaip auginti darželiuose 
prie namų gėles ir naudoti jas.

P-lė Norelius laimėjo 
pirmą prizą

Martha Norelius (nevvyorkie- 
tė) laimėjo pirmą prizą 500 
jardų plaukimu. Lenktynės bu
vo surengtos Lake Shore Ath- 
Ietie Kliube. Norelius — skam
ba kaip lietuvaitės pavardė.

Miesto žemės vertė 
$57,922,649

Pasak raporto Joseph F. 
cock, Chicagos miesto 
estate agento, miesto lotų, 
besiu ir kitokios

Pea-

tro- 
žernės vertė 

šiuo laiku esanti $55,922,649.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pd- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės _ _ .
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgyifyti virsmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
l’hone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. X. Mockaus de 
batai su Olšausku
Vasario 28, Mildos svetainėje 

Įvyko M. X. Mockaus* su Ol
šausku debatai temoje: “Ar die
vas Jehova yra visų dievas?” 
M. X. Mockus laikė neigiamą 
pusę, gi Olšauskas teigiamą.

Debatai nebuvo rimto pobū
džio, bet, kaip ir visuomet, Moc
kus juokų pridarė. Gi Mockaus 
oponentas nėra rimtas kritikas, 
ir savo pusę negudriai gynė. 
Pavyzdžiui, kuomet jisai priėjo 
aiškinimą, kas yra dievas, tai 
tikras “chop suey” buvo. Varg
šas bandė medegą ir energiją 
surišt su dievo esybe, bet taip 
nevykusiai, kad buvo nemalonu 
klausyt. Aiškino neva, kad 
gamta, t. y. medega, energija 
yra dievas. Bet, viešpatie mie
las, kaip Olšauskas aiškino! 
žmogus neva bandė elektronų 
judėjimą su dievo esybe su- 
kergt bet pats apie tai, t. y. apie 
elektronų judėjimą, neturi ma
žiausio supratimo. Man regis, 
žmogus, turintis bent kiek svei
ko proto, nebandys kergti gam
tos mokslą, garbės vertą moks
lą, su tuščiomis, dėl nežinios 
gimusiomis svajonėmis.

M. X. Mockus savo oponentą 
privarė prie sienos, taip kad ir

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate oi' magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos1 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical l 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 n

Olšauskas pats atsisakė pripa
žinti, kad tokia esybė, kaip Je
hova, butų kur nors. Kartais 
Olšauskas publikai sakė, kad ji
sai “sure” gali dievo buvimą 
prirodyt ir prirodyt taip, kad 
net ir pačiupinėt galima. Išrodo, 
kad Olšauskas turi pilną galvą 
kliedėjimų ir tokiu budu į jį 
rimčiau negalima žiūrėti.

Jisai pasakė, kad įvairių per
ėjęs tikėjimų ir visi jie negeri. 
Taigi dabar nieko bendro su 
jais neturįs, o su dievu tiesiai 
susižinąs. Nežinau ar tiesa, bet 
man vienas žmogus sakė, kad 
Olšauskas kadaise marijonų or
ganą redagavęs. Tai iš tiesų rei
kėtų stebėtis tais “proto per
lais”, kurie kartais tikinčių 
žmonių minias “šviečia”!

M. X. Mockus iš vadinamo 
šventraščio parodė aiškiai, kad 
dievų yra ir daugiau, ir kad 
Jehova nėra aukščiausias ir vi
sų dievas.

Minėtus debatus rengė Lietu
vių Ateistų Ratelis, žmonių bu
vo pilna Mildos svetainė ir be
veik visus Mockus prijuokino.

Bastūnas.

Kaip vesti susirin 
kimus?

Tuo klausimu bus trumpa pa
skaita ir praktiški bandymai 
SLA. 36 kp. mėnesiniame su
sirinkime, kuris įvyks seredos 
vakare, kovo 6 d., Lietuvių Au
ditorijos mažojoj svetainėje, 
3133 So. Halsted St.

Susirinkimų tvarka arba par
lamentarės taisyklės yra svar
bus dienos klausimas. Su tuo 
klausimu nulot susiduria kiek
vienas žmogus dalyvaująs susi
rinkimuose, ir kiekvienam yra 
svarbu, kad susirinkimuose 
butų gera tvarka. O gerą tvar
ką palaikyti reikia, kad žmo
nės, lankantis susirinkimus, o 
ypatingai susirinkimų pirminin
kai, ją suprastų.

36-tos kp. nariai turėtų tuo- 
mi pasinaudoti Ir pasimokinti 
ateidami i susirinkimą.

Paskaitų Komisija.

JULIA YANULIS 
po tėvais Jerukaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 dienų, 11:35 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus 23 
metų amžiaus, gimus a. a. Ju- 
lia Chicago, 111. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Benedik
tą, dukterį Pauliną 3 metų, 
sūnų Theodarą 15 mčnsių, tė
vą Antaną, motiną Oną, 5 bro
lius, — Benediktą, Joną, Kazi
mierą, Feliksą ir Antaną, švo- 
gerką Stelą ir Jean, 3 seseris 
— Bronislavą, Johaną ir Oną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 930 W. 35 PI.

Laidotuves įvyks seredoj, 
kovo 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julia Yanulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai_ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Vyras, Vaikai, Tėvai, Bro
liai, Švogeriai, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.,_____ _ ________

NAUJIENOS, Chicago, III

Šeimininkėms 
paroda

pa-Ketvirta metinė paroda, 
vadinta Home Making Exibit, 
bus atidaryta ateinant} ketvir
tadieni, penktadienį ir šešta
dienį (kovo 7, 8 ir 9 dd.) La 
Šalie viešbutyje. Įžanga veltui. 
Kviečiamos ir grupės apžiūrėti 
ją. Bus kalbėtojai ir bus išpil
dytas programas.

PRANEŠIMAI
Draugija Teisybės Mylėtojų ren

gia jubiliejų ir koncertų su persta
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

Town of Lake. — Dr-stū Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimą vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugys
tės. Po ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastą susirinkimą ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
• Tel. Buckingham 4899

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis araborius 
ir balsamuotojas 

Automobiliu patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Boosevelt 2515-2516

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.
.OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Simpatiškas
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

’r Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605*07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So, Fairfield Avenus 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 CL, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel, BĮ v d. 3201,

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie SpailTding ir Norui Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

S. L. A. 226 kuopa laikys susirin
kimą antradienyj, kovo 5 d., Liuo- 
sybčs svet., 1822 Wabansia Avė. 
Mitingas prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Nariai privalo nesivėlinti.

— Valdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
šei pos Kliubo susirinkimas įvyks ko
vo 6 d„ 8 vai. vak., Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė. Malonėkite 
visi nariai būti laiku «ir naujų narių 
atsiveskite dėl prisirašymo.

A. Zellon, prot. rašt.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatu mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj. kovo 6 d., Liuosybės svet., 
1822 VVabansia Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Visi delegatai atsilankykit 
paskirtu laiku. — Rast. A. Vilis.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj susirinkimas atsibus ant
radieny kovo 5 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Sųuare Park Assembly 
Hali, ant 29 St. ir So. Halsted St. 
Malonėkite visi būti laiku ir baliaus 
tikietus sugrąžinkite.

A. Zalagėnas, prot. rašt.

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
[kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
| Tau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančiu ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, cik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenuc, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brun»wick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal 'sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401DR. V.I SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood* A ve 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—-3 po pietų, 7- 8 vak. 
Nedėliumis ir šventad. 10—12 dieną

_________ 5

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis r.’io 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-G

i S
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

albin a peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Ar
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin*2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pulhnan 5950
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pasiklausus
Vanagaičio

mane kiti seka, o ne 
Artistų reikia viso-

ir nieko nerašau... Kai

Man, kaip reporteriui, įdomu 
buvo sužinoti ką duos savo pro
gramoje Vanagaitis. Jis į klau
symą taip atsakė:

—Aš negarsinu daug, bet duo
du. Tegul 
aš kitus.
kių...”

Nutilau
ateisite, tai pamatysite. 9 kovo 
i'eikia mums būti. — Aš tikiu, 
kad p. Vanagaitis neapvils chi- 
cagiečiu, kaip neapvylė kitų ko
lonijų. Be to, mes turime Sim
patizuoti naujam redaktoriui. 
Jis vertas paramos.

—Reporteris.

naujų mokytojų ir akompams- 
tų. Pasirodo darbo vaisiai sun
kaus darbo ir triūso. Reikia pa
linkėti p-lei Sadauskaitei ant 
toliau mokyti ir lavinti jauni
mą gražiam kultūringam darbui 
muzikos šakoje.

įvertina jos darbuotę ir mo
kinių tėvai. Jie nupirko jai ir 
įteikė gražią pintinę gėlių ir 
bukietą.

Programo klausyti atsilankė 
publikos arti šešių šimtų.

Neužilgo p-lė Sadauskaitė 
gaus Master degree of piano. 
Yra gražu ir puiku, kuomet mu
sų lietuvaitės kyla aukštyn ir 
aukštyn kasdien.

Pavyzdis ir kitoms mergai
tėms tebūna iš viršminėtų tau
tos žiedų. Tai nuopelnas ir 
džiaugsmas tėvams senatvėje.

Albina Osipavičiutė 
Chicagoje

P-les Sadauskaitės 
mokinių koncertas

Laimėjusi pereitą vasarą pa
saulio Olimpiadoje plaukimo 
čempionatą, p-lė Albina Osipa
vičiutė iš Worchester, Mass., šio
mis dienomis lankėsi Chicagoje

Jau bus savaitė kaip įvyko ir dalyvavo Natinoal A. A. U. 
mums gerai žinomos pianistės, j Ssvimming Meet, kuris įvyko 
p-les Sadauskaitės, mokinių : Lake Shore Athletic kliube. Prie 
koncertas Gage Parko salėje <§įOs progos kai kurie chicagie- 
(vas. 24 d.). Programas buvo! 
rūpestingai priruoštas ir moki
niai gražiai pasirodė savo tė
vams, giminėms ir atsilankiu
siems gabumais pianą skambiu- 
ti.

Kad programas nebūtų peril- i 
gas ir nuobodus, daugiausia bu- sandariečiai. Jų bankiete daly- 
vo piano duetai.

Daugiausia dalyvavo lietuviai Sekmadienį jai kėlė vakarienę 
mokiniai, bet buvo ir kitataučių. Lietuvių Kliubv vyčiai, kur irgi 
Programą išpildė: . buvo kelios dešimtys žmonių.

1—Tripping Over the Lawn ! Vyčiai, be to, kaip praneša ‘D.”, 
Rand; Aleline Rozbadauskas | pakvietė ją kartu su jais pri- 

ir Lauretta Rashinski. i imti “šv. Komuniją” ir ji suti-
Sweet Bye & Bye — Webster;:ko. Jie didžiuojasi, kad p-lė 

Berniece Petrauski.
Bloom Blossom — Holst; kiekvienas plaukimo lenktynes 

Edward Daunoris ir Bernice ! ji einanti išpažinties ir priiman- 
Sadauski. Pastaroji yra mokinė | ti ‘Komuniją, 
ir sesutė p-lės Elenos.

West Wind March — Bliss; 
Ethel Balla ir Amna Segda.

Golden Star Galop — Goer- 
deler; Apolonia Olezchak ir Ste- 
11a Bredelis.

Over Hill & 
len Markus ir 

A Trip to 
nish; Regina Rashinski.

Young Buglers — Merz; Ju-i 
lia Kurauski ir Bei’nice Pet- Į 
rauski.

Song of the Alps — Ryder; 
Lucy Šurna.

Electric Flash Galop — Goer- 
deler; Angeline Rūta ir Antoi- 
nette Vaitkus.

Butterfly — Lavalle; Aldona 
Mikolski.

Love Dreams — Brovvn; An
geline Rūta.

Hungary — Koeling; Lucy 
Šurna ir Aldona Mikolski.

Čia reikia pažymėti, kad tos 
dienos žvaigždė ir ateities va
karų pažiba buvo p-lė Aldona 
Mikolski. Teko man išgirsti, kad 
ji labai rūpestingai mokinasi ir 
mano neužilgo gauti 
certifikatą.

Turime džiaugtis, 
Sadauskaitė auklėja 
nistų ir gal neužilgo sulauksime

mokinių Lake Shore Athletic kliube. Prie 
šios progos kai kurie chicagie- 
čiai pasistengė su ja arčiau su
sipažinti. P-lę Osi/pavičiutę Vy
čiai yra įrašę į savo garbes na
rius.

Jai buvo surengta dvi vaka
rienės. šeštadienį vaišino ją 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

vavo keletas dešimčių žmonių.

Alibna pasisakiusi, jogei prieš

(Matyt, 
baiminga mergaitė.

dievo-

Smulkios žinios

Dale; išpildė He- 
Bertha Paukštis. 
Niagara

Fodras užgavo ir sužeidė Ma
riją Kulpą, 12 metų mergaitę, 

p ir jos motiną Bernice Kulpą, 
01 i prie Ashland ir 51st gal. tMo- 

I liną ir duktė nugabentos Ger- 
man Deaconese ligoninėn.

B niek autas sužeidė Dellą 
Gercas, 37 metų moteriškę ties 
namais 3301 Auburn Avė. Mo
teriškė nugabenta St. Paul li
goninėn. Moteriškė gyvena 816 
W. 33rd PI. Auto numeris ne
silieta paimti.

Vansokis, 47 metų, gyv. 
Emerald Avė., įkąstas 
Duota žinia sveikatos de-

Rep.

Joe 
3603 
šuns, 
parlamentui.

CIASSIFIED ADSi

mokytojos

kad p-lė 
naujų pia-

Educational 
Mokyklos

TĖVAI SUPRATO ŠIO 
KIO KALBĄ

KUDI-

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

GENERALIS kontkaktoriiis ir 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
43«9 West 63rd Street 

Phone Republic 7869 
------ O------

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--- —O--

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

■------O------

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

5022 S. Western A v.
Taisyk 

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

Hemlock 6414 
dabar savo namą. Daug
pinigų, nes pavasari bus 

įmokėti mažai tereikia. 
24 menesius po biski iš-

O

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUR.HORN
General Contractors

and Builders
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravensvvood 6355.

Nereikia įmokėti pinigų i
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- rus. 10% nuolaidos — atsineškit šį apgai-sinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210
AVĖ.

ap-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biski 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 
----- o-----

REIKALINGA moteris mazgoji
mui sudynų, turi būt patyrusi.

4169 So. Halsted Street

REIKALINGA veiterka dirbti res- 
taurante, turi būt patyrusi luo dar
bu. Geras mokestis ir švari vieta.

4180 Archer Avė.
i i .i........................................................

PARDAVIMUI didelė Rooming 
House 19kos ruimų, šiltu vandeniu 
apšildoma. Neša įplaukų į metus 
$2,718. Kaina gana prieinama $14,- 
500. 1355 So. Emerald Avė. Tel. 
Yards 6159.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

------ o------

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St 
-------o-------

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Mj nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

ANT nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgičiai, padarom už 
mažiausį atlyginimą; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniūro.

Schwartz, Stern and Co. 
Room 549-38 So. Dearborn St.

State 4785

MES SKOLINAM NUO $100 
ir daugiau, savininkams namų, už
mokėjimui taxų, assementų, nuošim
čių, apmokėjimui, pataisimuų kont- 
,raktams ir tt. Nuo 6 mėnesių iki 
24 mėnsių išmokėti. Taipgi darom 
2rus ir 3čius morgičius.

NATIONAL FINANCE CO. 
155 N. Clark St.

Room 605, Central 5534

Paskolos suteikiama 
į viena dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION .

Kapitalas $500,00Q.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Personai
Asmenų Ieško

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAUŠĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš- 
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
laibą. Tokiu budu galėsite pagerin

ai savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas non 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL Of ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va- 
andos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 

kit dabar!

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Furniture & Fixtures
Rakandai-jtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augs., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir ajiffcš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų •— Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND ' 

4119 Broadvvay,
* Bittersweet 6180

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS $750
Vartotas tiktai 6 mėnesius, 

parduosim už $125, įmokėt 
pinigų, likusius po $2.00 į 
Atsakantiems žmonėms, 
kabinėtos ir 78 voleliai

Šauk
Belmont 1334

------- Q-------

mes 
$25tik 

savaitę, 
suolelis,

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė.. Chicago. III. Hemlock 9149.

PLAYER PIANO vertės $800 —. 
parduosiu už $150 cash, 60 rolių ir 
benčius. Frospect 4948.

------- O-----—

------ O------
MAINYSIU Player Pianą ant au- 

tomobiliaus ar loto, pridėsiu 
jei reikės. Lafayette 7193.

Radios

cash

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
i savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavinias $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

Automobiles

ir arti 
jtaisy- 
ir tt.

co.

NORTH Central Park, arti North 
Avė., —<■ 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai jbudavoti. šauk 
savininką Chesterfield 0155.

——O------

'28
'27
•J’H
'28
'28
'28B-7
'27

Hudson Brougrliam—custom liuilt 
C-handlcr coach ............. . .x....... .
5 pasažĮerlų Buick ............/.........
EsBex coupii ...................................
Pontiac Landau sėd., mažai var- 
totas ...... ................................. . ........................ .
Ehh(»x sėd., kaip 'naujas ___
HudHon Broncham. Keram atovy 
Dodffo sėd., volouru ifimufttas .P
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

713(1 So. Halsted St., Triangle 9330

$705
$305

$1105
$350
$595
$505

Miscelianeous for Sale
įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

CUMBERLAND COUNTY 
313% akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio Su 6 kambarių namų, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 
tų

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7^ 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1% akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Wcstern avė.

geroms sąlvgoms.
KAINA $55 UŽ A KERT. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
. 2915 Irving Park

pirk-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Pardavimui arba 
Mainymui Namai

NAUJAS mūrinis 6 flatų namas, 
flatai po 4 kambarius, 2 flatai po 
kambarius; įtaisytas pagal vėliau

sios mados. Randasi 7159 So. Tal- 
man Avė.

4
5

3 METŲ mūrinis 4 fialų namas, 
visi po b kambarius, 4 karų gara
džius, gražus namas, gražiausia vie
ta, Marųuette Manor, netoli mokyk
lų, karų linijos ir didelio parko, 
si parankamai. Randasi 6616-18 
Whipple< St.

vi-
So.

4 FLATŲ mūrinis namas, visi
4 kambarius, 1 karo garadžius, mau
dynės, elektra, visi parankamai, fla
tai visi užrenduoti. Randasi Bright
on Parke. Parduosime pigiai arba 
mainysime. 3028 W. 40th St.

po

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius ir beismentas, visi paran- 
kumai. Randasi 4416 So. Talman 
Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatu 
po 6 kambarius, karštu vandeniu , ap
šildomas, 2 karų garadžius. Lotas 
37x125 pėdų. Gražus namas, graži 
vieta. Randasi 4024 S. Rockwell St.

BIZNIAVAS mūrinis namas, Sto
ras ir 3 kambarių flatas ir 4 kam
barių flatas, 2 augščio. Kaina $5,000; 
įmokėti tik $800 ar kad ir mažiau, 
kitus kaip rendą. Randasi 3204 
Wallace St.

So.

1-6 
fla-

3 FLATŲ medinis namas, 
kambarių flatas, 1-4 kambarių 
tas, 1-3 kambarių flatas. Maudynės, 
elektra. Kaina $5,100; įmokėti ne
daug, kitus kaip rendą. Paklauskit 
ant 2-i'o flato. Namas randasi 1904 
So. Union Avė.

MEDINIS 2 flatų namas po 5 
kambarius ir beismentas, namas ge
ras, graži vieta. Randasi 
Fairfield Avė.

NAUJAS, labai gražus 
bungalow, įtaisytas pagal 
mados. Randasi Brighton

5846 So.

kampinis 
vėliausios 
Parke.

GRAŽUS kampas — 3 fintų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų j metus $2,500, $8,000 jmokėt — 
2061 Birchvvood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
besime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilrrtette
Tel. Wilmette 364

$250 Cash, likusius po $35 i mė
nesį nupirks dviejų aųgštų murini 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina tik 
$3500.

Kaina
Mėnesinės rendos $55.

$500 
nupirks
30x125,
63 gt.

Cash, likusieji išmokėjimai
5 Kambarių namą, lota
prie S. Kildare Avė.,
Kaina $4500.

is, 
lotas
arti

Cash, likusius mažais mė-
gra-

$200
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
žia penkių kambarių bungalow, 
lotas 60X150, prie Maple, arti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St

Tel. Canal 0806

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi G kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
į bungalow ar 2 flatų. Lotas 26% y 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 87G8

“Mes manėm, kad mes 
sime kūdikio, dantims 
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

netek- 
dygs-

Miscelianeous
įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų jvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinirilui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 
laprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
robesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
>ash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kaL 
)Sti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
r angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
tą lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts. '
REIKALINGAS kriaušius prie 

vyriškų drapanų, patyręs ant maši
nos visą darbą daryti. Vyras arba 
moteris. Taipgi reikalinga mote
ris nubaigti visą darbą ant vyriški! 
rūbų.

Meldžiu pašaukti
Republic 10091 

5609 W. 63rd St.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

NAUJAS mūrinis bizniavas na
mas. 2 štorai, 4 flatai ir 20 ruimų 
pavienių kaip rooming house. Ran
dasi 6144-46 Archer Avė., Argo, III.

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 i mėnesį. Tai yra didelis bar- 
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Lea- 
vitt 
Kas

St. Turi būti parduotas greit, 
pasiskubins, tas laimes.
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th Street

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
geistina, būt kad jaunas. 1907 So. 
Halsted St.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas, turi būti patyręs savo dar
be, gali būti unijistas arba ir neuni- 
jistas. Klauskite beismente. Tarnas 
Sveistis, 1134 Indepentent Blv.

BENTON Harbor farme- 
riai, jeigu norite gerus vai
sius, dėkite į žemę fertelai- 
zerio. Mes turime spray ma
terijoj, alfalfa ir visokių 
grudų pigiai. ,

Benton Center Fruit 
Assn.

arti Benton Harbor, Mich-

Mes šituos namus turime parduo
ti arba išmainyti į trumpą laiką, 
kad ir su nuostoliais, nes dabar pa
vasaris netoli, tai geriausias laikas 
pradėti budavoti. Taipgi jeigu tam
stos neišsirinksite iš musų namų, 
tai mes parūpinsime tamstoms pie
nus ir pabudavosime naujus namus, 
kokis tik patiks.

Jokantas Bros. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

MODERNIŠKAS 2 flaty, 6722 S. 
Maplewood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele- 
fonuok savininkui.

Tel. Fairfax 7449

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GREITAM pardavimui. Savininkas 
išvažiuoja Europon. Parduodu deli- 
catessen ir grosernę, pagyvenimo 
kambariai. Vandeniu šildomi. Gera 
apielinkė. Pigi renda. Turi pamaty
ti, kad įvertinti. 7711 S. Ashland av.

PARSIDUODA grosernč ir deli- 
katessen, pigi renda, gera vieta 
bučernės. Dabartinis savininkas 
das neremiamas.

5308 Wentworth Avenue

del 
žy-

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio į taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

PARDAVIMUI grosernč ir bučemė 
— cash biznis, 5 kambariai gyveni
mui, randa pigi. 2901 S. Emerald Av.

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
mentu, 6-5-3 kambarių, lotas 37Vfcx- 
125, garažas, turiu parduot iš 
žasties mirties.

Savininkas
2616 W. 55th St.

prie-

Didelis Išpardavimas
Namų 5 muro namai, visi namai 
yra po 2 flatu 4 ir 4 kambarius, 
imas floras apšildomas karštu van
deniu, antras pečium 
beisementas ir augštas stogas, 
bos yra paremtos 
tik $8500, $1000 
kaip rendą. Visi 
įrengimais, arti 
Avė. gatvekarių.
$12,500, dabar bankas parduoda už 
morgičius ir tik $8,500.

Turi būt išparduoti į trumpą lai
ką. Atsišaukite

J. N. ZEWERT CO. 
4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

apšildomas, 
Lu- 

geležimis. Kaina 
įmokėti, likusius 
namai geriausiais 
Kedzie ir Archer 

Namai kainavo

PARSIDUODA PUIKUS LOTAS
Netoli Marąuettc Parko ir naujos, 

ką tik statomos, lietuvių bažnyčios, 
taipgi mokyklų. Vieta labai puiki ir 
gera dėl bungalovv. Lotas randasi 
ant 70th ir Talman avė. Jeigu kas 
Įdomauja apie statymą bungalovv 
arba 2 flatų, atsišaukite greitai, nes 
tokia vieta tai labai retai tepasitai
ko. Kaina prieinama. Mes statom 
visokios rūšies namus, kaip mažus, 
taip ir didelius. Parupinam pasko
las, padarom planus.

Matykit

Juozas Vilimas
4558 S. Washtenaw Av

Phone Virginia 20.54

PARDUODU pigiai 6 kambarių 
namą 3410 So. Auburn Avė., stiklo 
porčiai, beismantas, maudynė, 2 karų 
garadžius, išvažiuoju ant ūkės. Ast
rauskas, 3410 S. Auburn Avė.

EXTRA PROGA
2 aukštų muro namas, krautuvė ir 
4 kambariai ir 6 kambarių moder
niškas flatas viršuj. Garu šildomas, 
geroj apielinkėj, parduosiu arina mai
nysiu ant lotų, privatiško namo, 
farmos ar ką turite. Agentams ko- 
mišas.

Tel. Lafayette 4291

BIZNIAVI lotai išsimaino ant 
prapertės biznio arba farmos. Agen
tams komisas. Lafayette 6036.




