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Baisi nelaimė anglies ka 
syklose Pennsylvanijoj

Daug angliakasių užberti sprogimui įvykus; 170j 
darbininkų išsigelbėjo, bet daugelio pasi
gendama; bijoma, kad jie nebūtų žuvę.

PARNASSUS, Pa., kovo 21.— .darbininkams ką lik atėjus į 
Valley Camtp Coal kompanijos 
Kinlooh kasyklose šiandie įvy
ko sprogimas, dėl kurio kele
tas dešimčių ‘darbininkų buvo 
užberti urvuose.

Kelioms valandoms praslin
kus po sprogimo apie 170 dar-

, bininkų sugebėjo išsigelbėti.
Daugelio kitų pasigendama ir 

bijoma, kad jie nebūtų žuvę.
Sprogimo metu kasyklose bu

vo daugiau ne 300 angliakasių.
Didesnė jų dalis dirbo arti 
sprogimo vietos.

Sprogimas atsitiko tuojau po
7 vai. ryto, dienos pamainos

kasyklas dirbti.
Įvykus sprogimui, pro vy

riausias kasyklų žiotis prasi
mušė milžiniški liepsnų stul
pai. Dirbę lauke, netoli nuo 
žiočių, šeši darbininkai buvo 
skaudžiai apdeginti.

Del kilusio kasyklose gaisro, 
gelbėtojų partijos išdrįso ban
dyti leistis vidun tik apie 11 
valandą dienos.

Nuo sprogimo beveik visų 
mažiuko angliakasių miestelio 
namų langai išbyrėjo, o kasyk
lų žiočių trobesiai visai suardy
ti, griuvėsiais paversti.

100 bulgarų studentų Jugoslavai ir Bulga 
areštuoti dėl demon- rai sutarė sandaroj 

stracijos gyventi
SOFIJA, Bulgarija, kovo 21. i BELGRADAS, Jugoslavija, 

Sofijos Universiteto sluden- kovo 21. — Jugoslavija ir Bul
iai padarė triukšmingą demon-i gari ja, kurios nuolatos niovė- 

' si, dabar konferencijoj Pirote 
per savo delegatus sutarė ga
lutinai įsteigti ramius tarp sa
vęs santykius ir niekados dau
giau nebesiskųsti ir savo ginčų 
nevilkti į Tautų Sąuijmgos Ta
rybą. Nuo šio laiko abidvi 
valstybės /pasižada s-avo sienų 
ir kitus ginčo klausimus išspręr 
sti taikos keliu per lam tikrą 
sienų komisiją.

straciją ties parlamento rū
mais, protestuodami prieš nau
dojimą mokslą baigiančių stu
dentų eksperimentų tikslams 
universitete be jokio atlygini
mo.

Demonstracijos padarinys bu
vo — šimtas areštuotų studen
tų. - - •

Fuller, buvęs Mass. gu
bernatorius, busiąs am- 

basadorium

BOSTON, Mass., kovo 21.
Iš Washingtono, gauta čia ži
nia sako, kad Alvan T. Fuller, 
buvęs Massachusetts guberna
torius, busiąs paskirtas Jungt. 
Valstybių ambasadorium Fran- 
cijai, Myrono T. Ilerricko vie-

Fuller, būdamas gubernato
riumi, atsisakė susimilti dviem 
radikalam, Sacco ir Vanzetti, 
kurie buvo Massachusetts teis
mo pasmerkti mirties bausmei 
ir paskui elektros kėdėj nužu
dyti.]

1,721 katalikų kunigas 
Meksikoj įsiregistravo

MIEKSIKOS MIESTAS, kovo 
21. — Oficialiu pranešimu Ilg
šio! jau 1,721 katalikų kunigas 
Meksikoj prisiuntė vidaus rei
kalų departamentui savo gyve
namosios vietos adresą.

ANTIGO, Wis., kovo 21.
Miško plovykloj, netoli nuo Li
ly, nukritęs rąstas sutriuškino 
jauną darbininką, J. Callavvay, 
27 metų amžiaus.

^ORRS'
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesį nota; gali būt 
lietaus; šalčiau; stiprus žiemių 
rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 64° ir 40° F.

šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 6:03. IMenuo leidžiasi 
5:16 ryto.

20,000 akrų plotas užlie
tas, Quincy tvankai 

išgriuvus
QUIiNiCY, III., kovo 21.

Didelio vandens spaudimo ne
beišlaikius, šiandie išgriuvo 
Mississippi upėj Indian Grove 
tvanka, apie penikius mylias į 
šiaurę nuo Quincy. Paleistas 
tvanas netrukus užliejo apie 
2(>,(K)(> akrų farmų plotus.

Kandangi tokio pavojaus bi
jota, tai tos apielinkės gyvento
jų dauguma jau nuo vakar 
pradėjo kraustytis j saugesnes 
vietas. Tūli betgi buvo pasili
kę vietoj, ir jie atsidūrė van
deny. Organizuojamos farme- 
rių partijos jiems gelbėti.

Jei nori mokytojos vie
tą turėti — netekėk
MADISON, Wis., kovo 21.— 

švietimo komisija nutarė paša
linti iš vietų visas mokytojas, 
kurios mokymo darbą dirbda
mos ištekės.

Komisijos nuomone, mergi
nos mokytojos, kai mokslo me
tu jos rengiasi ištekėti, nebega
linčios savo pareigų mokykloj 
eiti kaip reikiant.

Britų liberalai laimėjo 
vietą seime

CHESHIRE, Anglija, kovo 21. 
— Papildomuose rinkimuose j 
parlamentą šioj apskrity lai
mėjo liberalų kandidatas R. J. 
Russell, gavęs 10,223 balsus, 
prieš konservatorių kandidato 
Fcnwick-Palmerio gautus 8,930 
balsų.

[Kiek gavo balsų Darbo par
tijos kandidatas, Associated 
Press agentu ros telegrama ne
mini.]

Hughes išvyks į Gene- 
va teisėjo pareigų eiti

WA'SililNGT()'NALS, kovo 21.
Girdėt, kad Charles E. 

Ikighrs, buvęs Valstybes sek
li eteriam Ha ydingo kabinete, 
gegužės 1 dieną išvyks j Gero
vę pradėti savo pareigų eiti 
kaip pasaulio teisingumo teis
mo teisėjas.

Aguoirre, vyriausias 
sukilėlių vadas Vera 

Cruz sušaudytas
Jo banda buvo valdžios kariuo

menės sumušta; du bandoc 
generolai nukauti

MEKSIKOS MIESTAIS, kort> 
21. — La Mangrase, Vera Cruz 
provincijoj, šiandie tapo sušau
dytas gen. .lesus Maria Aguir- 
re, vyriausias sukilėlių vadas 
Vera Cruze.

Susikirtime su federalinė ka
riuomene valkar jis buvo su
gautas ir atiduotas karo teis
mui, kuris tuojau pasmerkė ji 
sušaudyti.

Susikirtime gen. Aguirre 
banda buvo sumušta ir be kitų 
sukilėlių buvo nukauti taip
jau du jų generolai.

Prezidentas Gil Įsakė 
mirtim nubausti maiš

tininkų vadą
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

21. — Vyriausias sukilėlių va
das Vera Cruze, gen. .lesus 
Maria Aguirre, kurio jėgos bu
vo federalinės kariuomenės nu
veiktos, ir kuris pats buvo su 
būreliu savo šalininkų pabėgęs, 
tapo vakar generolo Hernan- 
dez kareivių sugautas miške 
Agua Caltelli apielinkėj, Vera

Meksikos prezidentas, Pertos 
(iii, telegrama instruktavo fe
deralinės kariuomenės vadą 
Vera Gruže tuojau atiduoti gen.

Aiguirre j karo teismo rankas 
ir sušaudyti. Be to, prieš su
šaudymą ir jau sušaudžius nu
imti jo fotografijas spaudai, 
idant žmonėse nebeliktų/jokios 
abejonės, kad tas maištininkų 
viršila yra nebegyvas.

Karo laivas bombar
duoja sukilėlius

NOGAILES, .Šonora, Meksi
ka, kovo 21. — Gauti čia pra
nešimai skelbia, kad federalinis 
karo laivas Progresso, Mazat- 
lano uoste, bombarduoja suki
lėlių jėgas, norinčias tą miestą 
paimti.

Komunistai įvarė bai
mės Indų vyriausybei
NEW DELHJ, Britų Indija, 

kovo 21. — Britų Indų vyriau
sybė ėmėsi visų priemonių ko
vai su didėjančia komunistų 
propaganda ir agitacija Bom
bėjuje, Kalkutoj, Poonoj, Dak- 
koj ir kituqse didesniuose cent
ruose. Jau areštuota daug kai
riųjų darbininkų vadų, komu
nistų, taip pat jaunų komunis
tu organizacijos narių.

Extra! Extra!
žmogus įkando šunį!

DENVER, Colo., kovo 21. — 
Extra! Žmogus įkando šunį!

Tai atsitiko čia vakar. Di
delis “police” šuo puolė p-lę 
Dorobhy Hamm. Jos palydo
vas, Francis Eckhart, 26 metų 
vaikinas, gindamas, įkando šu
niui ausį.

Šuo, susigėdęs, pabėgo, 
ginos šuo neužigavo.

Mer-

[Atlantic and Pacific Photo] 
e

Jean La Monte, Chicagos bandite, kuri tapo nuteista kalė- 
jiman nuo vienų iki dvidešimties metų. Ji dalyvavo penkiuose 
apiplėšimuose.

1928 m. buvo užmuš-, J. V. valdžios laivy 
ti kasyklose 2,171 

darbininkas
WAS'HIN(iTONAS, kovo 21. 

— Jungt. Valstybių kasyklų 
biuro pranešimu, per praeitus 
1928 metus anglies kasyklose 
Jungtinėse Valstybėse prarado 
savo gyvastis viso 2,171 darbi
ninkas. To skaičiaus 1,724 .y *
angliakasiai žuvo' minkštosios, 
o 447 kietosios anglies kasyk
lose.

Iš DARBO LAUKO
I . ....

Britai nori atnaujin 
ti prekybos santy

kius su Rusija
[Kviečiame* savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš darbo lauko.]

SAN FRANCISCO MUZIKI- 
NINKŲ STREIKAS

SAN FRANCISCO, Gal., ko
vo 21. — Penkių vietos teatrų 
savininkams sulaužius kontrak
tą su muzikių inkais, pastarieji 
paskelbė streiką. Remdami mu- 
z iki n inkus sustreikavo taipjau 
tų teatrų estrados darbininkai 
ir kinematografo operuoto j ai. 
Streikui vadovauja Amerikos 
Muzikininkų Federacijos vietos 
organizacija.

TEXTILĖS DARBININKŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ

GREENVLLLE, S. C., kovo 
21. — Vietos Ware Shoals Tex- 
tile Mia.nufaoturiing kompanijai 
prižadėjus išpildyti jų reikala
vimus, 1,200 sustreikavusių tos 
kompanijos darbininkų grįžta 
i darbą.

BUENOS AIRĖS ŠOFERIŲ 
SOLIDARUMO STREIKAS
BUENOS AIRES, Argentina, 

kovo 21. — Streikuojantiems 
General Motors automobilių 
įmonės darbininkams paremti, 
sustreikavo taip pat Buenos 
Airės taksi spėriai, viso apie 
2,000.

General Motors įmonės darbi
ninkai streikuoja dėl didesnės 
algos.
“RAYONO” ĮMONIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS PLEČIASI

ELIZAlBETHTON, Tenn., ko
vo 21. — Kilęs j ia prieš savai
tę laiko American Grlanzstoff 
“rayono” įmonėse streikas da
bar išsiplėtė ir Benibergo įmo
nėj. Viso streikuoja apie 5,- 
500 darbininkų.

Dvi įmonės, sergiamos guber
natoriaus atsiųstų dviejų gink
luotų kareivių kompanijų, ban
dė šiandie pradėti dirbti, bet 
nieko neišėjo.

nas parduotas už 
$16,300,000

WASHIN1GTONAS, kovo 21.
Jungtinių Valstybių laivų 

komisija (Shipping board), šian
die pasirašė kontraktą, kuriuo 
United States Lines ir Ameri
can Merchant Lines laivai 
su milžiniškuoju Leviathan 
garlaiviu viso jų vienuolika 
parduodami New Yorko Paul 
\V. Champap, Ine., firmai viso 
už $1 (>,300,000.

LONDONAS, kovo 21. — 
(liauta žinių, kad britų indus- 
trialislai nutarė pasiųsti į so
vietų Rusiją skaitmeningą de
legaciją, viso apie 60 žmonių, 
matytis su sovietų valdžios va
dais tiksiu atnaujinti prekybi
nius santykius.

Delegacija išvyks į Maskvą 
veikiausia apie kovo 25 dieną.

Vokiečiai turėsią kas
met mokėti po $420,- 

000,000 reparacijų
PARYŽIUS, kovo 21. — Re

paracijų ekspertų konferencija 
taria, kad Vokietija kas metai 
mokėtų po 1,750 milionus mar
kių (apie 420 milionų dolerių) 
reparacijų.

Vokiečių delegacijos galva, 
reiehsibanko pirmininkas Dr. 
Scihachit, grįžta į Berlyną tartis 
su savo vyriausybe ir Vokieti
jos pramonės lyderiais.

J. V. jūreivis krito ko
voj su nikaragiečiais
MANAGUA, Nikaragua, kovo 

21. 
ninku kuopa netoli nuo Pavo- 
na, Jinotego apskrity, lapo už
muštas Jungtinių Valstybių jū
reivis Michel Savulich iš Jer- 
sey City.

Maištininkų kuopa pagaliau 
pabėgo, palikdama daug savo 
amunicijos, kuri buvo suimta.

Susikirtime su maišti-

NORTH PACIFIC DARBININ
KAI GAUS DAUGIAU ALGOS

ST. PAUL, Minu., kovo 21. 
— North Pacific geležinkelio 
kompanijos 5,500 šapų ir re- 
mizų darbininkų laimėjo nedi
delį algų padidinimą, galiojan
tį nuo balandžio 1 dienos.

Oklahomos gubernato
rius pašalintas

OKLAHOMA CITY, Okla., 
kovo 21. — Legislaturai paša
linus iš vietos gUibernatorių 

S. Johnston, gubernatoriaus pa
reigas daibar eis vicegubernato 
rius W. J. Hollciway.

Gub. Johnston buvo apkaltin
tas dėl “nekcmpctcncijos.”

Princą Karoli kvie- 4* V
čia grįžti Rumanijon 

ir užimti sostą
Su juo galinti grįžti ir jo mei

lužė Magda, dėl kurios jis 
buvo priverstas abdikuoti •

PARYŽIUS, kovo 21. — Gau
ta žinių, kad rivalizuojančių 
Rumanijos valstiečių ir libera
lų partijų vadai, sutarę, kvie
čia įbuvusį kronprincą Karolį 
grįžti į Bii'charesitą ir priimti 
karaliaus karimą.

Magda Lupescu, Karolio rau
donplaukė meilužė, dėl kurios 
kronprincas buvo priverstas at
sižadėti sosto ir eiti į ištrėmi
mą, galėsianti kartu su juo 
grįžti į sostinę ir gyventi vie
nuose puikiausių Bucharesto 
rūmų kaip oficialė ir pripažin
ta karaliaus Karolio meilužė.. 
Tai esą galima padaryt, kadan
gi, Karoliui atsižadėjus sosto, 
jo žmona, Graikų karalaitė He
lena, legaliai su juo išsiskyrė.

Praeitą sekmadienį Karolis 
buvo nuvykęs į Nicą pasimaty
ti su besiląnkiusia ten savo 
motina, karaliene Marija. Pa
simatymo norėjo pati-'karalie
nė, kuri, matyt, tyčia buvo at
vykus pasikalbėti su sunum 
dėl jq grįžimo į Bncharestą.

Kaip girdėt, kovo 28 dieną 
Paryžiuje įvyks Rumanijos po
litinių vadų, karalienes Marijos 
ir Karolio konferencija susitar
ei pastarojo grįžimo į sostą 
klausimu.

Įregistravo smarkų že
mės drebėjimų s • *

NEW YORKAS, kovo 21. — 
Fordhamo universiteto siesmo- 
grafas įregistravo smarkų že
mės drebėjimą, turėjusį įvykti 
Centro ar Pietų Amerikoj. Su- 
purtymai traukėsi nuo 9:42 iki 
11:30 vakar vakaro.

OSLO, Norvegija, kovo 21. — 
Šiandie įvyko iškilmingos su- 
tuoiktuves Norvegų kronprin- 
co Olafo su švedų karalaite 
Marta.

V ely kų 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 telegrąmu per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Ilalsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
r

Jaunikiui prie altoriaus 
užmovė šiaudinį vaini

ką su žinduku
NAUMIESTIS, Tauragės ajxs. 

šių metų vasario mėn. 10 
d. čia buvo iškilmingos sutuok
tuvės. Labai veiklus pavasari
ninkų pirmininkas B. vedė pa- 
vasarininkę K., o šliubą davė 
taip pat ne mažiau veiklus pa
vasarininkų globej'as kunigas S.

Dar prieš sutuoktuves skli
do gandai, kad sutuoktuvių ap
eigų metu turi kas nors įvyk
ti, bet kas ir kaip — niekas 
nenumanė. Apsisaugoti nuo ko
kių netikėtumų į bažnyčią bu
vo pakviestas nei policininkas.

Ir išlikrųjų: kai tik kuni
gas jaunavedžiams surišo stula 
rankas, išlindusi žymi pavasari
ninke F. užmovė jaunajam ant 
galvos šiaudų vainiką, prie ku
rio buvo prisegta sulesta kū
dikio kepuraitė ir žindukas. 
Tai padariusi ši keista jaunojo 
garbintoja pasislėpė. Tai buvo 
kerštas, kaip vėliau paaiškėjo, 
už suviliojimą.

Reikia pasakyti, kad mergai
čių suviliojimai Naumiesčio pa
vasarininkų tarpe ne naujiena.

Baisi moters tragedija
Sušalo ant akmens su kūdikiu

KAUNLAS. — Pereitą savaitę 
tie»*Pažeriinais šalia kelio Tau- 
ragė-S art minkai, žmonės rado 
sčfl’nčią ant akmens ir laikan
čią kažkokį pundą, moterį. 
Žmonės susidomėjo, kad to
kiam šalty ji sėdi. Kalbino iš 
toli, bet moteris nieko neatsa
kė. Suprato, kad moteris negy
va. Ji sušalusi. Glėby laike ska
ra apdengtą kelių metų vaikutį, 
kuris taip pat buvo negyvas 
sušalęs-

Išaiškinta, kad ji kilusi iš 
Skaudvilės miestelio žydė. Di
džiojo karo metu vokiečių ka
rių buvo suviliota, paskui pa
mesta ir galiausiai tapusi mo
tina. Žydų tas skaitoma labai 
žeminančiu, 'l'odel nuo namiš
kių buvo aiškinta. Kiek pasi- 
basčiusi po žmones, vargo ne- 
pernešdama, sumišo. Kaip sil
pnaprotė, negalėjo užsidirbti 
duonos, ėjo per žmones ir ne
šėsi kūdikį.

Ir paskutinė kelionė baigėsi, 
matyli, duonos ieškant. Per 
pusnynus eidama nuvargo, su
šalo, radusi akmenį atsisėdo 
pasilsėti, užmigo ir užmigo 
amžinai.

l --------------- —------------------------------------------------------•
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

rengimuose niekad nėra daly
vavęs. Jis taip gerai valdo ar
moniką, kad jo rankose armo
nika lieka gyvu, kalbančiu in
strumentu. Su juo bus ir šo
kėja iMiia Gribova, kuri pa- 

i’ię'ks keletą rusiškų tautinių

Dar du artistai so- tadangi programas bus ge- 
cialistų vakarui I ras ir ilgas, tai visi prašomi ne- 

 įsivėluoti, nes programas prasi- 
Nors Chocagos lietuvių sočia- W« 7:30 vai. vakare. O 

listų vakarui, kuris įvyks atei-p1’ bukite visi, taipjau kvieskite 
naiitį sekmadienį, kovo 24 d., i 
Lietuvių Auditorijoje, yra l„ 
darytais vienas iš didžiausių ir 
geriausių programų, kokie yra 
buvę musų vakaruose, tečiaus 
programas yra nuolatos didi
namas, pridedant prie jo 
naujas artistines spėkas.

Tarp naujų dalyvių, kurių 
vardai dar nebuvo skelbti, Liet 
kurie dalyvaus šiame vakare, 
yra armonikos (virtuozas M. 
Slinko, kuris dar lietuvių pa-

1.1 ir savo draugus, nes tokis di- 
su. Įldelis vakaras yra tikra reteny- 

—Bk.

muzikos mokytoja. Ji priren
gia savo mokinius cevtifika- 
tams (diplomoms). Ji pati gro
ja solo parengimuose, koncer
tuose ir akompanuoja.

Norintis pasimatyti su ja 
muzikos pamokų arba balso la
vinimo reikalu, gali atlnakyti 
studiją nuo 9 valandos ryto iki 
8 valandos vakaro. Studija a- 
tidaryta kasdien, išskyrus šven
tadienius, bet ir šventadieniais, 
esant sutarčiai, galima p-lę 
Poškailę matyti. — Rep.

lai suraižė rankas ir kojas- 
Kartu su ja važiavo du jos sū
nus — vienas bernaitis ketu
rių metų, o kitas dviejų. Ir 
vaikučiai skaudžiai užgauti.

Auto nelaimpjje nukenlėjo 
p-nia Marija Pechos, 42 metų, 
gyv. 2441 W. 46th St. Prisibi- 
joma, kad paūžti keli šonkau
liai. Kai moteris ėjo per Wes- 
tern Boulėvard, ant jos užva
žiavo autas.

vis

Reumatizmui
kankinant

Red Cross Ink- 
stams P le i sto
riai Gaunama 
visose aptieko 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. Nevv 
Brunswick,N.I.

RedCross
J- -*" _ ’

Kidney Plasta

Jaučiasi gerai ant nugaros -

Atidarė studiją

P-lė Bronislava Boškaite.

kitų mu- 
.1 i taipgi

muzikos
Poškaitė

Šiomis dienomis ji atidarė 
muzikos studijų adresu 1262 
Archer Avė. Seniau tokią stu
diją ji turėjo adresu 4446 Saw- 
yer Avė.

P-lė Poškiatė duoda pamo
kas piano, smuiko ir 
zjkalių instrumentų, 
lavina balsą.

Norintiems lavintis 
ail’oai dainuoti Į)-le
duoda pamokas tokiu laiku, 
kuriam sutariama. Mokestis 
už pamokas su lyg su tartimi. 
Mokinių amžius nedaro skirtu
mo. O ij>ban<lyinias fcstlso, kvo

timai ir patarimai duodami vel
tui.

P-lė Poškaitė yra baigusi Chi- 
eago Musieal College. Muzi
kos pamokas ji duoda jau Įvil

ktus metus. Taigi turi gero 
‘ prisirengimo ir patyrimo kaip

Modelis 71
f

Ateikite ir pasiklau
sykite jo. Dykai de
monstravimas kiek
vieną dieną.

S 137.50
Be tūbų

Halsted Furnitūra Co.
1936-1938 So. Halsted Street

MAJESTIC RADIO
Nauji 1929 Modeliai, perdėm elektriki- 

niai, 7 tūbų, su Dynamic Kalbėtuvu.

Dykai įvedimas.
Neimam palūkanų.
Dykai aptarnavimas vienus metus.

LABAI LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Dykai demonstravimas kiekvieną dieną.

Modelis 72
T a i yra pastebėti
nas ir tobulas kiek
vienu žvilgsniu. Pa
matykite ir p a s i - 
klausykite jj šiandie

5167.50
Be tūbų

4508 So. Donore St., sunkiai 
susirgo. Išgabentas ligoninėn.

Alex Kasper, 9 metų, sužeis
tas gatvėje prie 35-4os ir So. 
Lowe Avė. Nugabentas St. 
Paul liigoninėn. Vaikas bėgo 
per gatvę. Ant jo užvažiavo 
autas. Reprt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Duokite Man 
Medaus Bet 

Ne Bites
Simon Kuzen, 55 metų, gyv. yra naudingos.

Unė Babickaitė dekla
muosianti per Londono 

radio
Naujienose gauta iš Lon

dono kablegrama praneša, kaži 
kovo 22 dieną, t. y. šiandie, 10 
vai. vakaro Londono radio sto
tis “broadcast’ins” lietuvių ar
tistės, Unes Baibiskaitės, dekla
maciją lietuvių kalba.

[Londono 10 vai. vakaro 
Cbicagos laikrtMlžiu butų 6 vai. 
po pietų.]

Prieš keletą metų Baibickaitė 
veikė lietuvių scenoj Chicagoj, 
tad daugeliui chicagiečių pažį
stama.

Po Ligai
Beveik kiekvienas žino, kad žiemos sezonas atneša 

pertankiai kosulius ir šalčius, kurie palieka kūną labai 
nusilpnintą. Taipgi tūkstančiai žino, kad lengvai virški
namas

SCOTT’S EMULSION

■■■■■■■M Scott & Bowne, BIoom$eld, N. J.

Smulkios Žinios
Aulo nelaimė ištiko p-nią 

Lottie Klimetz, 21 metų mote
riškę, gyv. 2701 W. 18th St. 
Prie 47-tos ir Troy gatvių, au
tas kuriuo ji važiavo, susidū
rė su gatvekariu. P-naii Kli
metz skaudžiai užgauta, stik

yra stebėtinas stiprumo budavotojas. Tai yra cod- 
liver aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparu
mas yra nupuolęs — atbudavokite jį su Scott’s 
Emulsion. Imkite reguliariškai po valgio.

28-13 ■■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Chicag'os Apygardoje

■WČHjČAG0A|Bi 
[ĄUgORA and EĮ-GJNĮ 

■M PAILP0AD;gM|

Ir duokite man cigaretę, 
kuris neužagaus mano gerklės.

Aš mėgstu medų su balta duona, 
bėt, medų gauti, 
man nereikia duotis bitėms

’ save igelti.

Aš mėgstu su draugu draugauti, 
bet noriu; kad mano draugas 
butų pastovus, nepiktas 
ir malonus.

t

Aš mėgstu turėti alaus prie 
vulį$io, bet tik jei iš grynų 

apynų ar salyklos.
Aš mėgstu cigaretę su skoniu, 
bet nenoriu kad jis 
man gerklę degintų.

Štai kodėl aš nieko kito nerūkau 
kaip tik OLD GOLDS

Juose randu viską, kę cigarete 
norio rasti.

Jie puikus skoniui ir 
malonus gerklei.

Galite OLD GOLDS rūkyti 
ir jais džiaugtis

RYTĄ, VAKARĄ ir NATKĮ

Tiesioginiai j gražiausius prie
miesčius j vakarus nuo Chi- 
cagos ir Fox upės Klonyje.
Aurora
Elgin 
Batavia
Geneva
St. Charles 
VVheaton 
Glen Ellyn

Lomhard 
Vilta Park 
Elmhurst 
Westmore 
VVarrenville 
West Chicago 
Wayne

Puikiausias pat&mavimas i vi
sus miestus ir miestelius pa
lei gražųjį šiaurini ežero pa
kraštį ir Škokie Klonį.

Aptarnauja industrinę apygar
dą j pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La G range
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Blooniingdale

Addjson x
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais basais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Osvvego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles Sehool for 
Boys, Rockford, Belviderc ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Milwaukce 
Kacine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Slieridan

Highwood 
Highland Park 
Kaviniu 
Glencoe 
Hubbard Woods 
VVinnetka 
Kenihvorth 
Mundelein 
Liberty vilto

Reguliaria^ vaigžčio.įantys bu- 
sai sujungia Norui Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake
Channel Lake
McHenry
Antioch
Lake Vilią
Deerfield

Lake Zurkh 
VVoodstock 
Northbrook 
Waucon<Ja 
Gurnee 
Techny

Iš Kenosha motoriniai busai ei
na i Povvers Lake, Silver Lake, 
Paddocfcs Lake, Tvvin Lakęs ir 
Lake Geneva.

South Bcnd Tremont
New Carlisle (the Dunes)
Hudson Lake Gary
Michigan City East Chicago

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor 
St. Joseph 
Bridgman 
Sawyer

Lukeside 
Union Pier 
New Buffalo 
Grand Bcach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lako ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų

Geriausias Patarnavimas
Greiti plieiiliiitii traukiniai, akmenimis Išlygintas ke
lias. patyrė ir mamlaKijt. traukiniu aptarnautojai, daug 
patogiu stočių, I valandų tankiai vulgščipjančlų 
(raukiniu uptarnavimu*.. reguliari siihijunginiai su po 
visu S»f| vaigHčio.laiičių bu*ų keliais, valgomųjų ir 
parior-obM.rvotion karų patarnavimu* — tai yra pui
ku* aptarnavimus elekttr|nių traukinių, operuojančių 
iš Cbicagos vi<jurmicsėio i vibur, kur tik jus pano-

į visur Chicagos Apygardoje
rėtumėt važiuoti. švarus —- nėra dulkių, durnų ar 
rlndrų. Atvažiuokit ir išvažiuokit kata tik norite. 
Nėra jokio Mislgrndlnio, stabdomųjų šviesų ar par- 
kinimo rupesnio. Jų* galite pasisamdyti karų, irau* 
kini ar motorini l>u*>, dėl viso* partijų*, jei norite. 
Planuodami koki uor* išvažiavimu kreipkite* I Out- 
fug and iteereution Biireau (dykai), kud Jis pagel
bėtu Jums, 73 W. Adams St.. State (1080.

Old Golii
20 už 15

CENTŲ

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

161.8 Wcst 1.8-ta Latve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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CIRCULATION MANAGER

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

An EditoriaI Spree My Desk
of 

i n h 
the

Have you ever tried to keep 
your desk clean? I have asked 
Severai ovvners of desks how 
they usually kept their desks 
and I have found that they all 
have trouble in keeping them 
in neatness and order. I have 
not inųuired as to details būt 
from my own experience I can 
easily imagine the processes 
they go through.

This evening our teaęhor of 
English has assigned some 
long and deep essay by Thomas 
Huxley for outside reading. 
Accordingly, at five minutes of 
ten, I open the volume at the 
right page and begin to read. 

| As I read, being sleepy and 
tired, I subconsciously rememb
er that one mušt occasionally 

Į look at some 
c i vvhenof numerous ( 

presentation of con-,
evidence, and a sum- Į 

There-1

A’e have been accused 
“tvvisting bits of ncws 
grotesųue unrealities” in 
Ketreat. One means of defence
is to criticize the criticism, and 
we now proceed to do so. If 
\ve vvere able, we would likę 
to speculate about whether the 
critic 
some 
since

himself has felt hurt by 
so-called twisting, būt 

he or she sems to be en- 
impartial and disiijterest-

ed \ve mušt let that matter 
drop. Our first step then, is 
to accuse the critic of having 
no evidence to present. This 
aceusation alas, the critic will j 
answer by saying that he did j 
no tintend to have his criticism! 
printed. If he vvrote for the 
Corner especially, he would no! 
doubt make an outline which, 
would include an introduetion,! 
a discussion of numerous] 
points, 
dusi ve 
mary beginning vvith, 
fore—”. Būt the sentence under 
discussion, probably vvritten in 
a jvveak inoment, has appeared 
in! print and is dealt vvith in 
the customery mercilėsŠ ’ nevvs- 
paper manner.

Novv let us tear apart the gram- 
matical construction. The sen
tence reads: “The vvhole bunch 
on the staff of the Student’s 
Corner are as eager to tvvist 
all (note that he says all) little 
bits o f nevvs 
unrealities as 
bits of bread 
vvould likę to 
“bunch” is singular in number 

therefore cannot be used 
the piural form of the 
to be, vvhich is “are”. If 
sentence is read vvith

into grotesųue 
mice are after 
erumbs.” We 

point out that

and 
vvith 
verb 
the
thought, the construction shovvs 
that the mice are eager to 
tvvist bits of bread erumbs in
to grotesųue unrealities. The 
sentence may be stated in tvvo 
corect vvays, using parallel con
struction: “The vvhole bunch on 
the staff of the Student’s Cor
ner is as eager to tvvist all little 
bits o f nevvs 
unrealities as 
to eat bread 
other vvay;
on the staff of the Student’s; the time I submit and let my 
Corner is as eager for little head descend on the open book 
bits oi nevvs, vvhich it tvvists the four corners on my blotter 
into grotesųue unrealities, as are an covered vvith design. 
mice 
bread

We 
critic

into grotesųue 
mice are eager 
erumbs.” The 

The vvhole bunch

distant object 
reading to ręst one’s 

I try to keep on reading, 
the subsųnscious finally 

I comes to the foreground, and 
I look up from my book and 
out through the window. The 
vvindovv shade is partially in 

*T vvay and since I canpot 
think of getting up for such a 
trifle, I turn my attention to 
the corner of my desk blotter. 
Now, it is a nevv blotter; its 
blueness is clear, bright, and 
unspotted, būt with my pencil 
I begin to make a pattern 
along the border of the leather 
corner that encloses it. All 
my attention is on that pat
tern. I make a row of sharp 
peaked hills, and then a row 
df even semi-circles. As the 
half inch along the edge gets 
covered with pencil marks, I 
start a nevv pattern farther 
away. The thought of what I 
vvas reading dutifully tries to 
come back, būt my eyes and 
mind are tired and though I 
try to turn my thoughts to 
Huxley, I know very vvell that 
1 will be reading his essay 
during the study period before 
the class tomorrovv. I continue 
making designs. It is after 
ten o’clock. Almost too 
to movė, I yet turn to 
other corner. and make pat- 
terns along its edge too. By

tired
the

are eager for bits 
erumbs.”
again admit that
had no idea that

of

the 
the 
and 

vve 
cri-

the 
his 

criticism would appear in print. 
May both sides profit by 
accident. We will be on 
lookout for “twistings” 
may the critic, (you see, 
give a suggestion after we
ticize) may the critic hereafter 
ūse corect grammar even in his 
most intimate letters.

Now that vve have had our 
say vve spread our umbrella in 
preparation for the torrents of 
criticism and suggestions that 
we expect.

OH! JOY!

It’ll be; VVhopee!
Saturday, 4th of May,
Says ye

—committee.

That is how my blotter gets 
covered, 
though getting covered with 
different things, gets covered 
just as rapidly. Some evening, 
usually when I am overvvhelm- 
ed with home-work, I get a 
sudden desire to clean my desk. 
So I start. I empty my vvaste 
basket and sėt it down to 
receive all the papers that 
belong to it that are as yet on 
my desk. I try to classify and 
sort all tho^e papers. I have 
a drawer for everything, that 
is, for everything that I ought 
to have, and the waste basket 
for the ręst. My first dif- 
ficulty comes in classifying. 
For example, where shall I put 
that box of unfinished choco- 
late covered raisins? It mušt 
be on my desk, for if it gets 
to some other place, I will 
never be able to finish its

and my desk top,

3
„„į..*,*,.. 1---- —
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01d and Young
Invited to Our

May Frolic

j Glad Tidings
Glad tidings brought me the lakštingala 
From the shores of the Baltic sea 
The land of Vytautas an$ Jagella 
Speaking on thus to me;

Gayly appareled herself Biruta,
^With the ręst of Palangos hills,

Perfumed with the scent of rose and rūta
Were moved with glory, joy, and thrills.

“All forsaken altars of Perkūnas 1
And the ruined castle of the gloried past
Join’d with the turbulent river Nemunas
Anounce glad tidings through the north and west.

“And while vvinging my vvay through the land of Keistutis 
The song of “Lietuva” was echoed to me,
And the young and the old were a-dancing “Suktinis”. 

I beheld each tree in the woodland vvas svvinging with glee. 
“And overjoyed with the overwhelming gladness 
Gavę me strength to traverse the vast sea 
This message I bring thee; ‘Aside vvith thy sadness, 
Thy people are free! Share their joy as they and me’.”

; —Vytautas F. S. Beliajus.

And where shall I 
poem that I tried to 
a sudden burst of 
And especially, vvhere 

pages of

ATTENTION, 
PLEASE!

wish to announce 
Frolic, to

We
L.S.A.A. May 
given May 4th, 1929. Please 
take note of the date and save 
it! It will be more than worth 
your

the 
be

vvhile.
—The Committee

Conseųuently, 
those 

one 
not 
my 
my

contents. 
put that 
vvrite jn 
feeling?
shall I put those 
sketehes, sketehes of profiles, 
of hands, shoes, cowboy hats, 
landseapes, and. of floor plans? 
My desk has no nooks for 
these. One drawer holds all 
my vvriting material, another 
holds all my school English 
vvork, another holds my files 
of the Student Corner, and 
others are eųuially devoted to 
“big things”.
hating to throw away 
useless sketehes, which no 
admires būt myself, and 
vvanting anyone else to eat 
candy, and not regarding
attempted $oem vvith , disinte- 
restedness, my desk, when I 
finish cleaning it, has about 
the šame amount of things on 
its top as when I started, 
except that they are less 
scattered and I. have at least 
some* idea of what they consist.

When I come irom the I 
library, or read a book at my 
desk, I neglect to put it up 
against the wall with the ręst 
of ifcs kind, būt leave it 
on my desk to be pushed 
\vhen I want to ūse the 
it occupies. And since 
i s no space to push it to, and 
since I do push it, all that lies 
in its path goes before it. 
Whenever I start to look 
something that I lošt from 
desk, I do not look on the 
until I have looked on the

My desk 
makes an

under the desk. 
often overflovvs and 
untidy corner.

a

Let Us Frolic 
May 4th 

—*5-----
Youthš, have you ever asked 
pretty giri to dance? Have

you been graciously accepted? 
Do you remember a time when 

a šilk 
cupid’s 
you in 
bright

open 
away 
space 
there

for
my 
top 
rug

I likę my desk. I 
many reasons, būt

like 
the 
not 
likę

Yet 
it for 
main one is that it does 
rebel against my neglect
the dishes or the fire would, 
it will stay unattended for 
days, nay, weeks on end with 
never a reproachful sign.

And that is my desk, that I 
cannot keep clean.

your arm encircled 
covered vvaišt, vvhen red 
bow lips chattered to 
gay- unconcern, when
laughing eyes centered their 
gaze on your face, and when 
a light flexible body followed 
you in the dance likę a feather? 
Oh, boy, ain’t it a grand and 
glorious feeling? Come and feel 
it all over again, or for tjie 
first time at the Students May 
Frolic, May the fourth.

Maidens, do you remember a 
time when a handsome youth 
sėt you heart a-flutter by a 
reųuest for the next dance? Do 
you remember the compliments 
he paid you and the interest 
he showed in you? Do you re
member vvith what grace and 
rhythm he danced? If you do, 
create another such event or 
rather other such events at the 
Student’s Corner dance, May 
the fourth

Youths and maids of more 
mature years, you also are 
urged to come to our dance and 
to forget that you are more 
wise, more experienced, and bet- 
ter students of life than we 
•are. At the May Frolic, wo 
are all going to be of the šame 
age.

So come one- and all. Make 
your troubles fade to a dim re- 
membrance in the brightness of 
the

Charles Mills Gayley expres- 
sės his opinion ' of modern 
education in an interesting 
essay entitled, “Idols of Our 
Education”. Professor Gayley 
vvas professor of English in 
the University of California 
for thirty-five years and be- 
sides that he is the author and 
editor of many books. l’he 
pieture he paints of the Ame- 

i rican university is ųuite a true 
one as every student or on- 
looker may see. We quote 
from the essay verbatim:

“How many nights a week 
does the student spend in pur- 
suits non-ecademic; how great 
a proportion of his days? What 
vvith so-called c‘ollige activities,’ 
by vvhich he mušt prove his 
alegiance to the unjversity, anc 
sočiai funetions by vvhich he 
mušt recreate his jaded soul, 
no margin is left "for the one 
and only college activity — 
vvhich is study. Class meetings, 
business meetings, committee
meetings, editorial meetings,
football rallies, baseball rallies, 
pyjama rallies, vicarious ath
letics on the bleachers, ' gar- 
rulous athletics in the dining 
room and parlor and on the 
porch, rehearsals of the glee 
club, rehearsals of the mando- 
lin club and of the banjo, re
hearsals for dramaties, college 
dances apd class bamjuets, more 
committees for the 
tions; a running up 
the campus for 
items for ephemeral 
ephemeral paperu, a soliciting 
o? advertisements, a runing up 
and down for subscriptions to 
the dances and the dinners, 
and the papers and the'clubs; 
a running up and dovvn in col
lege polities, making tickets, 
puling vvires, adjusting com- 
binations, canvassing for votes, 
canvassing the girls for votes, 
spending hours at sorority 
houses for votes — spending 
hours at sorority houses for 
sentiment; talking rubbish un- 
ceasingly, thinking rubbish, re- 
vamping rubbish—rubish about 
high j inkš, rubbish about low, 
rubbish about rallies, rubbish 
apout pseudo-civic honor, rub
bish about girls;—vvhat mar
gin of leisure is left for the 
one activity of the college. 
\vhich is study?“

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
I S A A TOEUGENIE ROGES ..................... CORRESPONDENT SEC’Y

3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

THE L. S. A. A. MEETING

prepara- 
and down 
ephemeral 
articles in

At the sočiai the other day, 
The other day, the other day, 
Did you hear the L. S. A. A.?‘ 
They went dovvn and made 

“Whoopee”.
In the basement they did play, 
They did play, they did play, 
In the basement they did play. 
They vvent dovvn and made

■ “Whoopee”!
They sang and danced,
And ate green dough-nuts, 
They špoke Lithuanian and 
Gobbled • dovvn the sausage and 

such.
Oh, that basement the other 

day
The other day, the other day, 
Everything was sure O. K. 
Whoopee, for the L. S. A. A.!

The above is a song (really). 
The one who vvrites in and 
guesses the right tune, certainly 
should be entitled to a prize.

Talking of prizes, did Cecelia 
and Tony show you the prizes 
they received! Please don’t all 
rush at C. at once. It was’nt 
her fault.• r ' . '. i

Say, Tony, it’s too bad F. S. 
from N. S. is’nt a member, is’nt 
it? She could help some of 
these poor feilas with their 
homcwork, could’nt she?

Some of the boys were say- 
ing they’d likę to teach. Here’s 
your chance. Irene is looked 
for a nice tutor. I’m sure she’s 
a vvilling pupil, and certainly 

/should be able to learn a few 
new phrases at each lesson.

Did you notice all the green 
that was wom? Gee, Miss 
Striekal, Miss Maros and our 
fair editor certainly did justice 
to good ole Patrick himself. 
Yes, and did you notice Miss 
Genitis’s green earrings?

were

~ -------------- --------------- ----------------- ------—"T

is Miss Ann Kairis She’s o 
nice giri, she goes to Crane, 
she’s smart, and in fact, she’s 
everything that‘s nice. We’re 
sure when you meet her you’ll 
agree vvith us.

Well, Fellow Students, I 
think you’ll all agree that the 
sočiai was a success. Here’t to 
many more! Maybe Betty and 
Lida won’t have to leave tovvn 
when vve have another such 
meeting.

(What happened to Stanley?)

The Dance
And here’s something else to 

broadeast to the vvorld. Yep! 
The Students’ May Festival i s 
sėt for May fourth at the Hotel 
Stevens. That’s something! This 
affair should be the most suc- 

i

ėešsful ever. With your help it 
will be. You’ve been asleep long 
enough. Wake up!! Sėli all
your tickets! You’d be sur-
prised how good you feel when 
you have 
vitations. 
dance the

to ask for more in- 
Come on! Make the 
talk of the town.

« Knock One
>“R e t r e a t” according to 

Webster is “a place of safety,” 
therefore this column is correct- 
ly named. Let me explain vvhy. 
We were handed a tetter vvritten 
to a member from a member, 
and this is one of the nice 
things that vvere said: “The 
vvhole bunch on the staff of the 
Student’s Corner are as eager 
to twist all little bits of nevvs 
into grotesųue unrealities as 
mice are after bits of bread 
erumbs.”

Do you think so too? Well, if 
people vvould write in and sug- 
gest things, 
criticizing us,
vvould appreciate 
knovv vvhat you 
hear from you. 
us. An editorial
strewn vvith roses, 
letters vvould help 
much smoother.

To the Minnovv every cranny 
and pebble, and ųuality and ac
cident, of its little native Creek 
may have become familiar; būt 
does the Minnovv understand 
the Ocean Tides and periodic 
Currents, the Trade-vvinds, and 
Monsoons, and Mo<5h’s Eclipses; 
by all vvhich the condition of its 
little Creek is regulated, and 
may, from time to time (un- 
miraculously enough), be quite 
overset and reversed? Such a 
Minnovv is Man; his Creek this 
Planet Earth; his Ocean the 
immeasurable All; his Mon
soons and periodic Currents the 
mysterious Course of Pro- 
videnoe through AEons of 
AEons.

— Thomas Carlyle.

Student’s May Frolic!

Listen, listen
you shall hear the laughs,And 

the merry talk, — būt vv’ait! 
Not only shall you hear; you 
too shall laugh and talk and skip 
and hop!

Just wait for the L.S.S.A. 
May Frolic, which the Com- 
mitee promises will be a true 
lark, a happy dance, a spring 
fever, an enchanting evening, 
a memorable event.

Keep open Saturday, May 
4th. Don’t cheat yourself of 
the treat that we want to give 
you at the South Ballroom of 
the Stevens Hotel.

—The Committee.

“A foreigner, attending, in 
an American university, an 
asembly of student speakers, 
will be justified in concluding 
that the university exists for 
nothing būt so-called ‘student 
activities.’ The real purpose of 
the university will not be men- 
tioned, for usually our under- 
graduates live two lives —dis- 
tinet; one utterly non-academic. 
The non-academic is for them 
the real; the scholarly an en- 
croachment. The student who 
regards the scholarly as par- 
amount is deficient in ‘alle- 
giance to his university.’

“Athletics, meanvvhile, which 
should play a necessary part in 
the physical, and therefore 
spiritual, development of all 
students, are relegated to ten 
per cent of the students. The 
ręst 
The 
two
are
cise; and, by their grotesųue 
and infantile applause, they are 
displaying vvhat they call their 
loyalty.’ ”

Wheter vve agree entirely 
with Charles Gayley or not, it 
would be well to concider what 
kind of a student the modern 
university produces.

assist—on the bleachers. 
ninety per cent are killing 
birds vvith one stone. They 
taking second-hand exer-

Even the gentlemen 
decked out for the occasion.- •
Yes! Dick’s shirt had green 
stripes and his tie was green. 
And, vvas Johnny’s neck piece a 
knock būt! Need we mention 
the hue?

Oh, and we were introduced 
to a new member. Her name

To šit as a passive bucket and 
be pumped into, whether you 
consent or not, can in the long 
run be exhilarating to no crea- 
ture; how eloųuent soever the 
flood of utterance that is de- 
scending.

—Thomas Carlyle.

While in all things that we 
see or do, we are to desire per- 
fection, and strive for it, we 
are nevertheless not to sėt the 
meaner thing, in its narrovv 
accomplishment, above the 
nobter thing, in its mighty pro- 
gress; not to esteem smooth 
minuteness above shattered ma- 
jesty; not to prefer mean vic- 
tory to honourable defeat; not 
to lower the level of our aim, 
that we may the more sūrely 
enjoy the conąplaeence of suc- 
cess.

—John Ruskin.

instead of just 
we certainly 

it. We don’t 
want. Let us 

Please help 
path is never 

būt a few 
make it

that critic-It may be added 
ism is very welcome ,but that 
criticism vvith suggestions is 
more welcome štili.

We are all condamnes, as 
Victor Hugo says: we are all 
under sentence of death būt 
vvith a sort of indefinite re- 
prive: we have an interval, and 
then our place knovvs us no 
more Some spend this interval 
in listlessness, some in high 
passions, the wisest—at least 
among “the children of this 
world”—in art and song. For 
our one chance lies in expanding 
that interval, in getting as many 
pulsations as possible into the 
given time.

—Walter Pater.

Every noble wdrk i s at first 
impossible.”

—Thomas Carlyle.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kaselio nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.
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ŽMONIŲ VEISLĖS IŠLAIKYMAS

Seniau būdavo plačiai diskusuojama klausimas, kaip 
užbėgti už akių tam pavojui, kuris gali kilti ateityje, 
kuomet musų planetoje privis per daug žmonių. Pasto
rius Malthus savo laiku paskelbė teoriją, kad žmonių 
skaičius didėja “geometriškoje proporcijoje” (t. y. kaip 
1 — 2 — 4 — 8...), kuomet maisto gaminimas auga tik
tai “aritmetiškoje prpporcijoje” (1 — 2 — 3 — 4...)- 
Sulig ta teorija, netolimoje ateityje žmonių turi privisti 
daug daugiau, negu bus pagaminama jiems maisto, ir 
todėl žmonijai grasina pavojus išmirti badu arba kovo
je dėl maisto išsižudyti.

Kad šitos nelaimės nesusilaukus, tas dievobaimin
gas mokslininkas patarė neduoti progos beturčiams au
ginti skaitlingas šeimynas.

Šiandie žmonių daugėjimo klausiniu viešpatauja 
priešinga Malthusui nuomonė. Yra šalių, kur valdžios 
stengiasi visokiomis priemonėmis paskatinti žmones 
daugintis. Vienur duodama premijos skaitlingiausių 
šeimynų tėvams, kitur uždedama specialiai mokesniai 
nevedusiems ir bevaikiams. Ypatingai aštrų šitokios po
litikos pavyzdį duoda Turkija. Joje dabar įvedama “bau
džiamieji mokesniai” senberniams ir senmergėms nuo 
25 iki 45 metų amžiaus ir taip pat bevaikiams našliams 
ir našlėms. Iš šitų mokesnių 25 nuošimčiai bus skiriami 
neturtingoms šeimynoms, kurios turi ne mažiau kaip 
penketą vaikų.

Šitokios politikos tikslas yra nacionalizmas. Baus
mėmis ir dovanomis bandoma padidinti savo “tautą”, 
kad ji butų stipri ir turėtų pakankamai kareivių kovoti 
su kitoms tautoms. Mussolini, sakysime, taip ir giriasi 
visam pasauliui, kad už keliolikos metų italų tauta tiek 
padidėsianti, jogei pajėgsianti bet kuriai valstybėj šokti 
į akis. Tuo gi tarpu Italija jau ir šiandie turi per daug 
gyventojų, ir jie emigruoja į visus pasaulio kraštus, 
ieškodami uždarbio ir maisto!

Pastebėtina, kad savo veislės didinimu paprastai 
rūpinasi neturtingos ir ekonominiai atsilikusios tautos 
— lygiai, kaip ir kiekvienoje atskiroje tautoje skaitlin
giausias šeimynas turi neturtingosios klasės. Gi tose 
šalyse, kur turto daug, ima viršų tendencijos greičiaus 
mažinti, negu didinti gyventojų skaičiaus augimą. Pa
vyzdžiui, Amerikoje kai kurios valstijos'turi įstatymus 
apie sterilizavimą (darymą nevaisingais) silpnapročių. 
Tokios valstijos yra California, Kansas, Nebraska, Ore- 
gon, Wisconsin, Indiana ir Michigan. Panašus įstatymo 
sumanymas yra įteiktas ir Minnesotos legislaturai. Čia, 
žinoma, galima pasakyt, kad tikslas tokių įstatymų yra 
sustabdyt nesveikų žmonių veisimąsi; bet kodėl Italijo
je arba Turkijoje į tai neatsižvelgiama?

Palinkimas stabdyt, o ne skatint, gyventojų augi
mą turtingoje Amerikoje reiškiasi taip pat ir imigraci
jos suvaržyme. Kol Jungtinės Valstijos nebuvo pralo- 
busios, tol imigrantams vartai į jas buvo plačiai atdari.

Ši tendencija rodo, kad į žmonių daugėjimą daro 
didelės įtakos ir visuomeninės sąlygos, o ne vien tik 
gamtos įstatymai, kaip manė Malthusas. Taigi bijot, kad 
žmonių kada nors priaugs tiek, jogei jiems reikės mirti 
badu dėl maisto stokos, — nėra rimto pamato. Juo žmo
nės labiau kulturėja, tuo daugiau jie rūpinasi ne tuo, 
kad užauginus daug vaikų, bet kad juos gerai išauklė- 
jus protiškai ir fiziškai.

riaujant B r. Railai, apsvars
tęs lietuviškojo romantizmo 
bylą? įvykusią 1929 m. kovo 
mėn. 3 d. Didžiojoje Univer
siteto salėje, išklausęs liudi
ninkų parodymus ir šalių kal
bas ir radęs:

“1. kad dar neseniai lietu
viškasis romantizmas savo 
poezija stiprino lietuvių tau
tos dvasią ir drąsą ir nusipel
nė garbingo istorijos paminė
jimo, bet naujose sudėtinges
nėse nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo sąlygose pasirodė 
nebepajėgiąs išreikšti visų 
kūrybinių visuomenės reikar 
lų, vis labiau atsilikdamas 
nuo stiprėjančio šių dienų 
tempo;

“2. kad kai kurie kalbamo
jo romantizmo reiškėjai, pa
sinaudoję savo senąja tradi- 

’ cine role, sąmoningai stengia
si ilgam monopolizuoti ir ka
nonizuoti savo vertybes, tuo 
pat slopindami kitas sroves, 
ir

“3. kad kai kurie net žy
mus romantizmo reiškėjai pa
taikauja reakcijai ir nesiprie
šina jos naudojami (čia tai 
jau tur būt tiesiog taikoma 
Tumui, kuris garbina “nau
jąją erą”. “N.” Red.),

“NUSPRENDĖ 
“lietuviškąjį romantizmą, api
budintą aukščiau minėtuose 
punktuose, iki gyvos galvos 
laikyti laisvos kritikos prie
žiūroje ir romantiškąjį jauni
mą įspėti, kad jei jis nusidės 
tais pat darbais, bus pa
smerktas myriop be pasigai
lėjimo.” 
Po šituo “nuosprendžiu” pasi

rašė M. Biržiška, Pr. Augustai- 
tis, V. Dubas, J. švaistas, Ant. 
Venclovas, Br. Raila.

Reikia pripažinti, kad įdomiai 
Lietuvos inteligentija žaidžia — 
daug įdomiaus, negu dauguma 
Amerikos studentų, kurie spar
do “bolę”.

labai daug didelių proto išmin
čių, dėl kuriy gabumų šiandien 
daug kas stebisi. Galėjo atsi
rasti pas anų laikų galvočius 
tokios šviesios ir prakilnios 
mintys tik dėl to, kad jie daug 
sveikiau gyveno, negu šių die-

mės ir kitokių aplinkybių. Dide
lės reikšmės turi maistas. ? 
klaidinga manyti, kad žmogaus 
sveikata tik nuo maisto tepri
klauso. Maistą kūnas paverčia 
savo gyva dalimi, jei to neįsten
gia padaryti, tai tat reiškia, jog

mingų įpročių galima per tris JAU atėjo “Kultūros” No.
Bet savaites laiko, o daugiausia per 2. Galima gauti “NauiienO- 
;aus vieną menesi. Prelegentas nu- vs

rodo, kad jis dabar tik du sy
kiu per dieną tevalgo,—išryto ’ 
kiek pusryčių, o antrą valandą 
pietus. Ir kiekvienas prie to

se”. Kaina 45 centai

Tėmykite

NEBLAIVA PASAKA

Pruseika užsimanė pridėti ir 
savo dvylekį prie to neseniai 
tam tikrame laikraštyje pa
skelbto myto, buk “Nauj.” re
daktorius 1916-ais ar 1918 m. 
laikęs Rusiją “laisviausia ša
lim”. Jisai pasakoja, kad “Gri
gas” pradžioje 1918 m. pasisa
kęs už Lietuvos “autonomiją” 
ir vedęs “pertraktacijas su bol
ševikais”.

Abudu tuodu tvirtinimu yra 
gryniausias melas. Autonomijos 
obalsiui “N.” niekuomet nepri
tarė, o kai dėl “pertraktacijų”, 
tai Pruseikos prasimanymas yra 
tiesiog žioplas. Nei “Laisvė”, 
nei Pruseika tuomet (1918 m. 
gegužės mėnesy) dar nebuvo 
užėmę aiškios bolševikiškos po
zicijos; priešingai, jie labai 
graudžiai skundėsi ant Šukio ir 
kitų bolševikuojančių lyderių, 
kam jie būtinai verčią “laisvie- 
čius” tapti bolševikais. Organi
zacijų konferencijoje, kuri tuo
met įvyko Brooklyne, vietiniai 
kairiasparniai taip smarkiai per
varė Pruseiką per šerengą, kad 
jisai keletą kartų ką tik neap
siverkė. Na, ir jisai dabar pa
sakoja, kad su juo, kaip su bol
ševikų atstovu, buvusios veda
mos kokios ten derybos (“per- 
traktacijos”)!

Tai vis neblaivos galvos pra
simanymai.

toastek

IUCM

Siekite Lucky, kuomet 
užsimanote kokio saldUmo

kūno mašinerija yra sugedusi. 
Todėl ypač reikia valgymas da
boti. Dabar daugiausiai žmo
nės valgo ne tiek, kiek kūnui 
yra reiakliųgą. Jie valgo dėl to, 
kad yra skanu. Pila viską, kas 
pmiuola. Prisipratinti prie tai
syklingo gyvenimo arba atpras
ti nuo visokių sveikatai kenks-

Tai lengviausias būdas, kokį 
tik žinau, kad nenutukt”

gali įprasti, tik reikia mokėti 
kūno geidulius valdyti. Keikia 
žmogui pačiam savo valdovu 
būti. Toliau prelegentas pla- 
čiaus nušvietė sveikatos klausi- 
simą ir patiekė visą eilę nuro
dymų, kaip taisyklingai kvėpuo-

“Daugelis merginų mano vadinimuose 
klausi manąs, kokiu būdu jos galėtų išsi
laikyt laibos, As visados joms sakau: fSie
kite Luc^, kuomet užsimanote kokio sal
dumo. Tai lengviausias būdas, koki, tik 
žinau, kad nenutukt,* Aš atradau, kad 
Luckies apkepinimo kvapsnys suteikia 
nepaprasto smagumo ir tuojaus patenkina 
skoni. Apkepinimas, žinoma, taipgi yra 
prašalinęs iš jų kesvarumus, ir nebelieka 
jokios galimybes jiems erzinti gerklę, ” 

Florenz Ziegfeld

Tai yra šiandieninė išmintinga priemonė — 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 
Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su- 
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pavadu
oja tą pageidavimą riebinanČių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįs
ta, sakydami, kad Luckies mažiau teerzina 
rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti

nų žmonės. Vadinasi, šių die
nų žmonija tame dalyke yra to
li atsilikusi. Mokslininkai tvir
tina, kad žmogaus kūnas nuolat 
kinta. Jeigu tasai kūno kitėji
mas sustoja arba būna stabdo
mas, tai žmogaus sveikata pa
krinka. Kūno kitėjimas pri
klauso nuo oro, šviesos, drėg-

ži"°.v?i. pripaži«tą,.kad 
i—f milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga- 
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to kai
tinimą. Tiesa, kad 1928 metaisLucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, negu 
visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
bejutiškais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

».g“SS'£=ir,'; s
g) REAL ESTATE: Turiu 
hargenų visose Chlcagos <jalm

v. MISZEIKA
Naujienos
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___ lel* Roosevelt 8500

Įt’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Sokiįi Orkes
trą tokias ** Melodijas, kurios Broadway padare Broadway." 
Ta muzika po vtsą šalt, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleid

žiama National Broadcasting Company tinklu.

Florenz Ziegfeld, 
AtneriUele, Mergino, Gar- 

ir J.an Ack.rm.n 
GUd> U Pno 

™ld • naujo paeiMtkimo. 
Whoopee.”

D 1929, The American Tobacco Co„ Manufacturera

taldumyno.

Aplankykite Apielmkes Prekybos
į Apžvalga]

L1TERATINIS TEISMAS

Lietuvos universitete įvyko 
“lietuviškojo romantizmo teis
mas”, kurį surengė studentų 
būrelis. Buvo tenai kaltintojai 
(prokurorai), gynėjai, liudinin
kai ir teisėjai, kaip kiekvienoje 
byloje (tik nebuvo “džiurės”, 
kaip Amerikoje, nes tos įstai
gos Lietuva dar neturi). Kalti
namas ir ginamas buvo ne koks 
asmuo, bet tam tikra literatūros 
kryptis — “romantizmas”, t. y. 
tokia kryptis, kuri piešia gyve
nimą ne tokį, koks jisai yra.

bet tokį, kokį norėtų matyti 
autorius. Romantikai rašytojai 
idealizuoja gyvenimą ir stengia
si skaitytojuose sukelti pasiilgi
mą to, ką jie savo raštuose vaiz
duoja. Vienas stambiausiųjų ro
mantizmo atstovų Lietuvoje yra 
kun. J. Tumas-Vaižgantas.

Spaudoje dabar tapo paskelb
tas to nepaprasto “teismo” 
nuosprendis, kuris skamba taip: 

“Lietuvos Universiteto Stu
dentų Literatų Būrelio suda
rytas Literatūros Teismas 
savo posėdyje 1929 m. kovo 
mėn. 6 d., pirmininkaujant 
prof. M. Biržiškai, dalyvau
jant prof. Pr. Augustaieiui, 
prof. V. Dubui, J. Švaistui ir 
Ant. Veclovai, Stud. Literatų 
Būrelio atstovui, ir sekreto-

Visokios Žinutės iš 
Klaipėdos Padangės

( Rašo A. Kemėža

(tąsa)
O žmonės pagaliau turi daug 
daugiau, kaip paprastai, valgy
ti. Toks nelygus, nenormalus 
valgymas yra labai kenksmin
gas žmogaus sveikatai. Esą kai 
giriasi penkis ar daugiau kiau
šinių suvalgąs, o žmogui turi 
užtekti vieno kiaušinio. Pagal 
vieno švedų mokslininko išve
dimus, vaikams 7 metų kiauši
nių visai nereikia dudti, nes to
lus stiprus maistas prastai at
siliepia įvaikų lytišką išaugini- 
mą ir aplamai į žmogaus svei
katą. Esą senovėje yra buvę

parodą
(Merchants Community Exposition)

The Midland National
of Chicago

Bank
banko rūmuose

Archer Avė. prie



siais, khd sudarys neatimamą 
trobesių grož&s dalį;

Vanduo Parodoje vaidins 
taipjau svarbų vaidmenį. Ma

noma padaryti daug fontanų ir 
upelių — ir vis taip, kad van
duo juose sroventų arba muš
tųsi hukštin.

NAUJIENOS, Chicago, III

Architektų planai

New Model

Valst

Satisfačtion

ROOSEVELT ROAD

KALBĖTUVU

VYRŲ NAUJOS

Atsiveskite vi 
są savo Žeimy 

nų subatoj Fless 
Tiibes

Vyrų Nauji Pavasariniai Apsiaustai
Didelis pasirinkimas audeklų, pat-*^ f 
temų ir spalvų, kokių kas mėgsta. I

Naujas Philco 
Console

The House of Service
4916 W. 14th Street

8 tūbos, įskaitant rectifier. 
Naujos Rųšies Electro-Dyna

mie Kalbėtuvas.
Push-Pull Amplifikacija.

Nereikia Antennos
Perdėm ^elektrikinis; visai 

sausas.
Puošnus Console Modeliai. 
“Neutrodyne-Plus”.

DABAR dar geresnis negu ka-
Didesnės jėgos, di- 

agavimo

naujas statybos formas, kurios cagos Pasaulinė Paroda. Elek 
išsivystė nuo laiko 1893 metų, trines šviesos, kurios paskuti 
kai buvo surengta pirmoje Chi- n jais laikais vis didesnę ir di-

Kokia bus Chicagos 
paroda

grynų vilnų audeklo - 
nauji styliai!

desnę rolę vaidina musų gy
venime, bus panaudotos ir Pa
rodos puošimui. Jos bus taip 
suderintos su Parodos trobė-

College Skrybėlės 
$1 iki $1.50

Taipjau kepurės dcl vaikų 
ir jaunuolių visokių gražiau
siu spalvų, kurios dabar yra 
taip populiarės.

PUOŠNUS Louis XVI ka
binetas, geriausio subu
davojimo ir elegantiško 
užbaigimo. Riešuto pane
les atsargiai parinktos dėl 
rievių gražumo ir vieno
dumo. Turi 8 lubų (įskai
tant rectifierj) Philco Re- 
ceiverf; jėgos parupinto- 
ją; Jbudavota “aerial” ir 
Naujos Rųšies Elėctro- 
Dynamic Kalbėtuvą.

'taipjau kiti gražaus 
darbo modeliai — ateiki
te ir pamatykite juos.

Visus juos atidžiai apžiūrėk. Apžiūrėk kiekvieną dalį. Palygink 
toną — palygink tvirtumą subudavojimo — gražumą — tada jus 
patys įsitikrinsite. Mes duodame daugiau už dolerį, negu jus ga
lite gauti bile kurioj radio sankrovoj Chicagoj. Musų tikslas yra 
duoti jums kokybę už žemiausiai galimą kainą.

Įmainykit savo senąjį radio, ar muzikali instru
mentą kaipo dalį įmokėjimo.

PIRKITE CROSLEY SU PASITIKĖJIMU IŠ LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE, KUR PATARNAVIMAS YRA UŽTIKRINTAS

Archi tekt ura mokslo salės 
dar nenutarta. Bet galima pa
sakyti jau dabar, kad tas tro- 
bėsis iškils arba grandiozėj go
tiškoj formoj, arba vaizdingų 
bokštu, pastatytu sulyg radika
liai naujais braižiniais. Tasai 
klausimas gal būt bus išspręs
tas architektų konferencijoj, ku
ri įvyks Chicagoj e balandžio 
mėnesio 29 dienų šių metų.

Parodos trobesiai pažymės

Išvalo Odą iš 
vidaus

Nevirškinimas veido skaistumo darkyto Ja.
Nei joki moteris negali pakęs
ti pageltusios, dėmėtos arba iš
blyškusios odos. Pastangos to
kių odų pagerinti pauderiai ir 
tepalai yra tuščios. Gerinda
mas virškinimų ir regulerį vi
durių išvalymų Trinerio Kartu
sis Vynas tiesiog užtikrina odai 
aksominį švelnumų ir naturalę 
ružavų spalvų, ženklų geros

Chicagos Pasaulinės Parodos 
architektų komisija, turėjusi 
keturias konferencijas, sutiko 
dėl bendro Parodos plano. Di
džiulė mokslo salė dominuos ki
tus Parodos trobesius.

Tel. Cicero 1329
Atdara vakarais iki 10 vai. ir nedėliomis iki 4 valandos

Nuo Paniūros Į Laimę
“Per ilgą laiką mane nuolat kan
kino nevirškinimas ir užkietėji
mas. Aš ne vien nuolat kankinaus, 
bet ant mano odos dažnai atsi
rasdavo pletmos ir pučkos.

“Kai pradėjau imti Trinerio 
Kartųjį Vyną, tai mano oda atsi
taisė, dingo išbėrimai ir jaučiuosi 
nuolat laiminga.”

Mrs. K. D. Stewart, 
Hammond, Ind.

Eis specialis 
Velykinių Pa
vėdų Išpardavi

mas

Ateikite r- Pasiklausykite\- - Nėra Prievartos

Pelei Barskis Furnitūra House
** .• • V?- . C*’ • • -/( V ’ : *

“The Home of Fine Furniture”
1748-50 West 47th Street Telefonas Yards 5069

Atskiras Įėjimas
Tiesiai į musų naują 

Vyrų sankrovą.
Terazza grindys ir gra
žios geležinės durys su
daro vyliojančią įeigą nuo 
Halsted gatvės tiesiai į 
Naują Vyrų Sankrovą.

Paroda bus pastatyta pagal 
ti žu r ų — dalinai pakrančių ir 
dalinai ant iškeltų ežere salų. 
Nuo pietų į šiaurę parodos vie
ta užims apie 50 blokų, šiau
rėje ji pasieks veik vidurmies- 
tį. Mokslo salė bus pastatyta 
prie 23 gatvės.

sveikatos. Vietoj pilių ir kito
kių aštrių vaistų, bandyk šį ma
lonų mišinį iš Californijos vy
no, kaskaros ir vaistingų žo
lių. Krakmoliniai valgiai greit 
pasiduoda. Aptiekoj po $1.25. 
Atmink Trinerio Kartusis Vy
nas yra sykiu gelbstantis virši- 
nimui ir yra liuosuoj antis.

■Kr DyKaik 
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, ■ 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas
Adresas
Miestas

Rankomis siūti drabužiai, padaryti vieno iš Amerikos žypiiau- 
sių išdirbėjų. Visi naujausių madų audeklo, puošnus mode
liai dėl jaunų vyrų ir labiau konservatyvus modeliai dėl se
nesnių žmonių. Didumo iki 46 — taipjau dėl storų, augštų 
ir mažų žmonių. Pastebėtinos vertės.

Augštos Rųšies Rankomis Siūti

Dviejų Kelnių Siutai 
dėl vyrų ir jaunų vyrų

. Puikiausia rankomis siūti drabužiai,
|\ . prašmatniausių stilių, su naujais . Z J JBB 
1 A Tattersall bruslotais dėl jaunų vyrų
B/ ir stiliai, kuriuos senesni žmonės‘<0 j 

mėgs. Didumo 33 iki 48, dėl visokio ' 
subudavojimo vyrų.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxm

7 Tūbų 
Perdėm Elektrikinis

Su gražiu užslenkančių durų kabinetu 
Super Dynamic Kalbėtuvu.

Tik per kelias dienas!

*103.00
- ' Be tūbų

S2.00
Į Savaitę

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS

Sampefių skrybėlės gerai ži
nomo išdirbėjo. Naujausi pa- 
vasariniai stiliai ir spalvos. >1 W
Niekurios šilku pamuštos. f , 
Vertės iki $5.

Mallory Skrybėlės 
$G iki $10

Didelis pasirinkimas siu gar
siu, gerai žinomos rūšies 
skrybėlių.

CHICAGOS 
ŽINIOS

VISAME PASAULYJE NĖ VIENAS KITAS RADIO 
NEIŠSISKIRIA Iš KITŲ KAIP

CROSLEY RADIO
SU SUPER DYNAMIC

MIC. U.s. PAT. OfP.

AII-ELECnaC RADIO
Philco “Neutrodyne-Plus” Radio vi

sur pagarsėjęs pasisekimu tolimiausių 
vietų, jautrumu pagavimo ir gražumu 
tono —- T 
da buvo pirmiau! 
dėsnio balso, net jautresnio
Ir nors yra gražiausiuose kabinetuose, 
už nepaprastai žemą kainą.

Su Naujos Rųšies 
Electro-Dynamic Kalbėtuvu

Pagalios, Dynamic Kalbėtuvas, kuris duoda jums 
muziką, kokia ištikrųjų ji yra — augŠtas gaidas, 
taipjau ir malonias žemąsias. Nėra nenatūralaus 
griaudimo; nėra susiliejusių tonų. Kalba yra aiš
ki ir suprantama. Ir milžiniškas balsas be neaiš
kumų. Pastebėtinai atitinku tikrąjam balsui.
Dykai Demonstravimas Namuose 
Lengvus išmokėjimai, jei jus nusispręsite1 pirkti.

Štai Kur Jos Yra
Dabar laikas įsigyti naują Portis Bros. 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj » 
rasite pilną pasirinkimą naujų pavasa- 
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių. ;
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa- 
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:80 po pietų.
BARNEY PETKA’S |llF|®

MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.

Lietuviai, Pirkite Sau Velykines Drapanas Ten, Kur Jus Galite Gauti 
Garantuotą Kokybę! ; ’

Ir jus žinote, kad jus galite gauti tą kokybę 12th Street Store sankrovoj — už kainą, kuri yra 
daug žemesnė, negu kur kitur. Mes garantuojame, kad jus busite patenkinti.

ŠTAI SPECIALE VERTE DEL JUS ŠIĄ SUBATĄ.

2 KELNIŲ SIUTAI

2Slii'el Stote

TRINERS 

BITTER 
VVIIME
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North Side
Susirgo dr-g€ I lapaitienė

3IDZIAUSIAS
Socialistų koncertas

Dainos, Muzika, Juokai ir Balius
Rengia

CONTRACTORS

CHICAGOS L. S. S. KUOPOS

NEDELIOJ

Lietuvių Auditorijoj

Laikas Malevoti
Namus

Dutch Boy White

Visi kviečiami dalyvauti šiame dideliame koncerte. Užtikriname, kad visi busite patenkinti

Jie sako
Milionai

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

S 1.6 9 
Galionas

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

Programo pradžia 7: 30 v. v. Šokiai prasidės apie 10 v. v

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

PLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausio! 

kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29 
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rodkwell Street 

Lafayette 4689

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Dalyvauja: b. Chicagos Civic Operos dainininkė 
Nitą Obrassova, KJiubas “Majak”, neregis lietuvis 
muzikas B. Birontas, Radi o žvaigždė-smuikininkas 
Milton Nelson, armonikos virtuozas M. Slinko, šokė
ja Gribova, Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutės Cho
ras. Kalbės P. Grigaitis. Paskui šokiai.

KLIUBAS “MAJAK”, kuris šiame vakare išpildys du muzikalius^vaizdelius: “Čigonai” ir Senovinė ir Naujovinė “Ei uchnem

Trečiadienio vakare staiga 
susirgo p-ia Violeta Lapaitienė, 
gyv. 3311 Evergreen Avenue.

Skubiai buvo nugabenta West 
Side ligoninėn, 1850 W. Harri- 
son St. čia jai padaryta opera
cija 10 vai. vakaro. Išplautas 
apendicitas. Operaciją darė Dr. 
M. T. Strikol, 4601 S. Ashland 
Avė. Daktaras tikriną, kad ope
racija pilnai pavykus. Ketvirta
dienį ligonė jautėsi geriau.

Dr-gė Lapaitienė yra dirbusi 
ilgoką laiką “Naujienų” ofise. 
Jos vyras ir dabar dirba “Nau
jienoms”.

Ji yra Lietuvių Socialistų Są
jungos darbšti narė. Buvo ko
misijoj ir daug dirbo surengi
mui socialistų vakaro, kuris 
įvyks kovo 24 dienų Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

Report.

Rengimu koncertų, teatrų, 
šokių ir balių lietuviai socialis
tai šiuo lailku mažai teužsiima. 
Jie daugiau domės kreipdavo į 
švietimo, kultūros ir politikos 
darbus. Gal būt todėl, kad so
cialistai taip mažai rengia pa
silinksminimų, šis koncertas, 
kurs įvyks ateinantį sekmadie
nį Lietuvių Auditorijoj, bus 
tikrai geras.

Šio koncerto rengėjai rūpes
tingai parinko ir paruošė pro
gramų. šis programo įvairumas 
ir jo dalyvių kvalifikacija tu
rės Įtikinti klausytojus, kad so
cialistai gerai nusimano ne tik 
apie politiką, bet jie puikiai 
supranta ir Įvertina dainos ir 
muzikos meną. Reikia tik, kad 
musų rėmėjai, musų šimpatiza- 
toriai musų šitoms pastangoms 
pagelbėtų savo skaitlingu atsi
lankymu. Iš anksto galima už
tikrinti, kad dainų ir muzikos 
mėgėjai šiame koncerte ras sa
vo sielai patenkinimo. —L.

NITĄ OBRASSOVA, b. Chicago Civic Operos dai 
nininkė, dainuos šiame koncerte

Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čiu^, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną, preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų 
Fletcher’s Castoria. 
motinų Įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinSs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. lyto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
irnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegaaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musu ta maleva da* 
bar yra dar patobulinta-ir mes par
duosime geresni tavorą už tą pačią 
kainą ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių' ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuve ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

IETKIEVV1CZ &
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24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

pS55S| Namų apšildymo 
t | reikmenys ir plum- 

F * bingas. *
Parduodame ir |ve- 

< I d ame namų apšil- 
• dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454 1

j Mbr

1



Penktadienis, kovo 22, 1929 NAUJIENOS, Chicago, HL

Laiškai Pašte

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjj paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

502 Armalaitei P
505 Bistrais Kun S
508 Dainelis Magde
513 Girkantas Stanislavas
518 Jurgaitis Stanislavas
519 Kance Lionginas
521 Karkauskini Miss K
528 Lyle Vincas
529 Macevicia Pranciška
534 Ogarzata Elbieta
537 Parednis Auguste
539 Ramanovskas M S M M
547 Seskausky Jusep
551 Stasiulis J Leonas
552 Steponaitis P
553 Survilla Isadore
555 Tupės Elzbieta
556 Venspolene Salonu jai
561 Zaldokiene Al

St., 1 va], po pįctų, Malonėkite vi
si atvykti susirinkimai), nes turim 
svarbių reikalų aptarimui. Meldžiu 
atlikti narystės pareigas — užsimo
kėti metine duoklę ir už numiru
sius. —A.. Ančiutė, sekr.

T. M. D. 22 kuopos susirinkimas. 
— Kovo 24 d., Nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, Chicagos Lietuvių Auditorium 
ant trečių lubų, p. L šuolio raštinėj 
įvyksta susirinkimas 22 kuopos T. 
M. D. šiame susirinkime bus duo
damas knygos, tai 1928 leidinys.

Malonėkite visi nariai atsilankyti 
ir atsiimti savo prigulinčias knygas.

Kuopos Valdyba.
> Į I ■ I ——— ■ M . .......... ..

BIBLIJOS
STUDENTAI

Kalbės per Radio

Nedėlioj,
Kovo-March 24, 1929
iš stoties W-0-R-D, Chicago, 
111., 202 meters 1480 kilocykles. 
Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų (Standard time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Bus 
pasikalbėjimas, Naujadienio su 
šviesanešių. Ir kalbės F. zavist, 
temoje: Apie Velykas.

PRANEŠIMAI

Visi Naujienų Spulkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktu uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Kypkevičia.

North Sidės S. L. A. 226 kuopos 
Jaunuolių Skyrius rengia Teatrų, 
Koncertų ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North Avė., kam
pas Spaulding Avė.

S. D. LACHAVICZ Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Kitas programas bus Wilkes 
Barre, Pa. iš stoties W-B-A-X, 
248 meters 1210 kilocykles, ly
giai nuo 2 vai. po pietų (East- 
ern time). Kalbės J. R. Muzi
kantas, temoje: Ar Amžinas 
Gyvenimas ant žemės Yra Ga
limas?

Lietuvis Graborlas Ir 
Balsjunuotojas

2314 w. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 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

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 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandoą nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O—

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 sutartį „

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 Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvraukee 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
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:38 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 ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

I “POLONIA” .........April 6
I “ESTONIA” .......April 27

išplaukimai laivų iš new yorko
“ESTONIA” ...... March 26
“LITL’ANIA” ...March 30

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiama visu Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tų Ekskursijų tiesiai
j LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENA, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
isanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW YORK

PAUL P. BALTUTIS, 3327 So. Halsted St., Chicago, III.
CENTRAL MFG. DISTR1CT BANK, 1112 W. 35th St., Chicago, III.
S. L. FAB1AN & CO., 809 W. 35th St., Chicago, III.
LITUI ANIAN NEWS PUBLISHING CO., 1739 So. Halsted St., Chicago.
METROPOLITAN STATE BANK, 2201 W. 22nd St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St., Chicago, III.
UNIVERSAL STATE BANK, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd Sts., Chicago.
JOHN’ J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.

A. A. A1TANA1TIS, Westyille, III.
TUOS. BARON, 818 Lincoln St., VVaukegan, III.
PAUL MOLIS, 1730 — 21th St., Detroit, Mich.

Didelis koncertas, rengiamas Chi- 
cagos L. S. S. kuopų, įvyks ateinan
ti sekmadieni, kovo 24 d., 7:30 v. 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Bus labai margas ir 
gražus programas, kuri išpildys: b. 
Chicagos Civic . Operos dainininkė 
Nitą Obrassova, kliubo “Majak” na
riai; smuikininkas Milton Nelson, 
neregįs muzikas Boleslovas Birontas, 
Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutės 
Choras. Paskui šokiai ir balius. 
Visi kviečiami atsilankyti i ši nepa
prastai gražų koncertų. įžanga tik 
75c. ir $1. — Rengimo Komisija.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrų, kocertų ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

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

— Komitetas.

Pranešimas Kenosha ir Racine 
lietuviams

ŠIA generalinis organizatorius, 
|). A. Žukas, sakys prakalbas Keno
sha kovo 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Gerinau American Home svetainėj.

Racine — kovo 25 d., 7:30 vai. 
vakare, 12th St. Hali. Įžanga kaip 
Kenosha, taip ir Racine yra dykai.

Kviečiami į aukščiau suminėtas 
prakalbas kaip suaugę, taip ir jau
nimas. Visi lietuviai skaitlingai su
eikit paklausyti gero kalbėtojo apie 
musų lietuvių pačius būtiniausius 
reikalus. —M. Kasparaitis.

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Joniškiečių L. K. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks 24 d. kovo, 
G. Frenčiaus svet., 1600 S. Wood

4-'—^ ' n-----------
Universal Restaurant

Musų virti e ni ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, eav
750 West r*""" .z7/

i 31st St.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
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
■tuvis graborius 

ir balzamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

t

Jus Čia Pageidaujamas
JuniH patiks daryti biznį šiame 
stipriame sename banke

ŠTAI, bankas, kuris atitiks visiems jūsų reikala
vimams. Męs turime žmones, kurie kalba jū

sų kalbų. Tas palengvina atlikimų biznio reikalų.
Mes pagelbėsime jums visuose jūsų bankininka- 

vimo reikaluose •—' greitai, mandagiai ir saugiai. 
Taupime, pinigų siuntime, investavime ir daugely 
kitų reikalų mes galime jums pagelbėti.

Šis bankas kviečia jus taupyti. Daugelis jūsų 
viengenčių laiko čia savo pinigus. Jis yra pato
gioj vietoj. Tai yra vienas iš seniausių ir saugiau
sių bankų Amerikoje.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

La Šalie and Washington Streets, Chicago

RBZURSA1 VIRŠIJA 125 MILIŪNUS DOLERIŲ

Be pagelbos konsolidacijos

»

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 įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas , su elektra, parodančių 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 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIŠT
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 17Ę>2

Lietuviai 'Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8488
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 Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po piet« 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

> 

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:3(1 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue

Netoli 4^111 St. Chicago, 111.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. 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

________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
8323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomię nlo 9 iki 12 ryto

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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. 
Pullman 5950

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 Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

fii i s
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

. Gjdj^jįid
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3208

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. dienų

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. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1- 3 po pietų, 7—8 yųk- 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
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 9690

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talinas At.
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
. Hemlock 4080

■ '................. -.— u —■ . ■ . C JL> I »

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Pitone Boulevard 3697 
3315 So. nalsted Street



Tarp Ghicagos
Lietuvių

Kas bus nedėlios 
vakare

vakaras 
vaakrą 
puikus 

koncertas
K i eik gir-

Ateinančios nedėlios 
bus nepaprastas. Tą 
įvyksta didelis, gražus, 
lietuvių socialistų 
Lietuvių Auditorijoj,
dėti, programas šio vakaro bu
siąs ytin įdomus ir įvairus, nes 
susidės iš keleto stambių nu
merių. Kas myli pirmaeilius 
koncertus, tas turės progos čio
nai, taip sakant, patenkinti sa
vo kilniausius jausmus. Kadan
gi lokių iškilmingų koncertų re
tai pasitaiko, tad šis koncer
tas ir yra vienas, kuris paten
kins aukštosios muzikos mėgė
jus.

Koncertas įvyksta ateinan
čios nedėlios vakare <8 vai., 
Lietuvių Auditorijoj. — V. R.

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo’’, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

Penktadienis, kovo 22, 1929NAUJIENOS, Chicago, Iii
ILGAS MIEGAS PADARE 

VAIKĄ VfiL LINKSMĄ

Business Service
Biznio Patarnavimas

Maliavoj imas, dekarąvimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo dalybas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikta

REIKALINGI 3 penteriai, 2 po- 
pieruotojai unijistai, atsišaukit greit 
3939 W. 65 PI. Tel. Republic 4-139.

-------O------ -

REIKALINGI pianų ir radio par
davėjai. Atsišaukite tarpe 4 vai, ir 
9 vakare. 4916 W. 14th St., Cicero, 
III.

u

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

“BAYER ASPIRIN

[CLASSIFIED ADS J
,r» uT. t r ■■ ■——tA

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraŠykit dabar!

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

TURIM PARDUOT TUO.IAUS
Mes turime savo sankrovoj 6 aug- 

štos rųšies 88 gaidų grojiklius pia
nus, kuriuos mes parduosime taip 
pigiai kaip $80.00, duosim ant išmo
kėjimo atsakantiems žmonėms. At- 
siššukit šiandien ar rytoj iki 10 vai. 
vakare. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

GULBRANSEN WAREHOUSE 
2322 W. Madison Street

UŽ $250
Parsiduoda grocery & ice cream 

krautuvė, tikras bargenas. Kas pir
mas, tas laimės. 2139 W. 24th St.

PARDAVIMUI piekarnė; biznis iš
dirbtas per daug metų. Už prieina
mą kainą. Važiuoju ant ūkės. 4513 
So. Wood St.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

PERMODELIO.il MAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt unijistas arba 
norintis įstoti j uniją ir neženotas. 
3214 LeMoyne St. Kampas Kedzie 
avė. Tel. Spaulding 0196.

BARGENAS Radios — upright ir 
groįikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61 st St., Midway 9733.

PARSIDUODA lunch ruimio fik- 
čeriai. 671 W. 14th St.

Radios
GROSERNfi^ir bučernė parsiduo

da iš priežasties ligos. 3300 So. 
Ashland Avė.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tek Victory 7261

j.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

- Financial
Finansai-Paskolos

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

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

SUVARTOK savo atliekamas 
nedirbamas valandas laiko į pel
ningą amatą, kuris daugiau 
naudos jums atneš negu kas
dieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuviu. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau
kit gretiai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

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

MES elektrizuojame jūsų balte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADJO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

PARDAVIMUI bučeynė ir groser- 
nė. Greitam pardavimui dėl labai 
svarbaus reikalo. 828 W. 31 St.

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime 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., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

Radios

PARSIDUODA pelningas štorelis 
groserio, tabako, kendžių ir visokių 
smulkmenų. Arba priimsiu mergi
ną arba moterį į pusininkus. Vie
nam per sunku. 665 W. 18 St.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti ___

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat- 

ir gyvenk Harvey. Fa- 
dieną ir naktį. Patele- 
sutiksim ant stoties su

įrengto $95.00 su A.
Box

C.

YRA SAUGUS Miscellaneous

IR

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

-------O------ -
MES esame seniausi Radio patar

navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jm; gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįę patarnavimo 
— Ravensvvood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios j rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padargai, 
šiltas vanduo, fumisu apšildomas — 
elektros šviesos visi miesto įtaisy
mai, parduosiu kaipo dideli bargeną.

E. B. Belding
4213 So. Halsted St.

vės. Dirbk
brikai dirba 
fonuok, mes 
mašina.

C. R. CRAIG Jr,
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalovv, moderniškas, 5 

kambariu, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo jmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
j mokėjimu. Armitage 6938.

Automobiles

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 kuo

Šalčio, Galvos skausmo, ■
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. 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- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Radios
Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunswick, 7 tūbų su viskuo,

$95
už

Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atwater Kent, 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitasx irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į 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 Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas- ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stoch 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii 
to iki 4 vai. po piętų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush'and Ohio Sts.

ry-

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tel. Victory 9634 
---O------ ■

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

išmo- 
i 24

Help Wanjed—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA u n a mergaitė 
dirbti j restaurantą už veiterka. 
Naujenos, Box 1068, 1739 South 
Halsted St.

O

’28
’27
■28
’28
’28
’28
'27
’27

Hudson Broncham—cuatom bullt $79fi
Chandlėr coach .........................  $395

" ‘ ‘ ' $1106
$350
$506 
$595
$326

5 paeažierių Buick ....................
Eshrx coupe ......... .................... .
Pontiac Landau ged., mažai var 
totas ...............................................
Essex sėd., kaip naujas ............. . . ......
Hudson Brougham, geram stovy $495 
Dodge sėd., velouru išmuštas ' 
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St., Triangle 9330

PELNINGAS INVESTMENTAS
218 akrų farma Elgin pieno dlst- 

rikte — pusė mylios frontas prie ce
mentinio kelio, gera lygi žemė. Di
delė moderninė barnė, didelė arkly- 
dė, kiaulių tvartas, — 24x40 geras 
grudų svirnas, šilo, vėjinė pumpa ir 
pieninyčia. 10 kambarių 
elektriką, farmoje stotis. 
Chicago 
akrą.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), H. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drexel 
1800.

prie durų. Kaina

J. H. WAGONER
224 Main St.

Glenn Ellyn, Phone

STUDABAGER
COMlMANDER

Vėliausio modelio 5 pas. sedanas. 
Labai gražus, ką tik išmainytas 
garsios krutamųjų. paveikslų akto
rės. Ji paėmė naują Studebaker 
“8” Californijoj, todėl ji paaukojo 
savo karą už kainą, kuri reikš jums 
didelį sutaupinią pinigu. Šis Com- 
mander duos jums naujo karo pa
tenkinimą; užbaigimas blizga kaip 
naujas doleris; išmuštas puošniai, o 
tairiai yra praktiškai nevartoti. Mo
toras turi naujo 'karo garantiją. Tu
ri 4 ratų brėkius ir daugybę viso
kių extras. Už $845, tai yra gal
būt didžiausia vertė Chicagoje. 
Lengvi išmokėjimai.

STUDEBAKER SALES
21 ir Michigan Avė.

Atdara vakarais

namas, 
Busas j 
$115

------- O-

už

25

E^change—Mainai
MAINYSIU savo biznį, na

melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa-

NAŠLE parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pirkti, šauk Nevada 8794.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Real Estate For Sale
Namai-Žertiė Pardavimui

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambariu murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žųok: 4445 So. Homan Avė., Tel.
Virginia 2417.

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimiai, išrenduo- 
ja po $25 už flatą. Išbrukuota 
“alley” — namas šviežiai nupentuo- 
tas. Kaina $3,800, tik $500 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
est. Plumbingas yra užbaigtas. Viršus bu 
grindimis, 7’Ą pėdą konkrylo beismenta*. 
Skalbyklos, furnasu šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, H4 akerio (150x302) ant cementuo
to kelio. $9,000. V. Hendrickson. 10308 
So, Western Avenue,

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1821 

-------O-------

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

PATYRUSI operatorka prie mote 
riškų kotų. 1923 Crystal St.

-------O-------

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinlo namo.

J. A. GURSKY BROS,
43M West 63rd Street

Phone Republic 7869

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGA patyrusi mergina 
dėl abelno namų darbo. Nereikia 
skalbti. Rekomendacija reikalinga 
11023 S. Park avė. Tel. Pulhnaii 
4933. /

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweatęrius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu 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

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

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

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 . ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovbs $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, verg
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

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311 
—O•—

Didelis Išpardavimas
Naujausios mados namai Brighton 

Parke. Vienas blokas nuo 3 gatveka- 
rių linijų, 4 po 2 flatu, 5 ir 5 kamb. 
Garu apšildomi, 2 su 3 bedruimiais, 
2 su diningruimiais. Kaina $11,000. 
$3500 įmokėti, o likusius ant Imu 
morgičiaus, 4 po 2 flatu, 4 ir 4 
kamb. garu apšidomi. Kaina $9,500, 
su $2000 įmokėjimu, 2 po 2 flatų 
4 ir 4 kamb. 
jmokėjimu.

Turi būt 
laiką.

Tolesnėms 
tyki te su

J. N. ZEWERT 
4377 Archer Avė

Tel. Lafayette 5313

EXTRA BARGENAS. Priverstas 
greit parduoti savo mūrinį namą 2 
flatų, po 5 kambarius; šiltu vande
niu šildomas; randasi Park Home, 
Ciceroj. Yra 1 karo garažas; įmo
kėti tik $2,000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės prie savininko. 
806 W. 31st St. Tel. Victory 1696. 
Milda Auto Sales, D. KURAITIS.

Kaina $9000. Su mažu

• išparduota i trumpa

informacijoms pasima-

mus ir 
dykai ap-

1210
AVĖ.

UNTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo. Esu patyręs bu- 
čeris. Klauskit “Naujienų” agentū
roj, 3210 So. Halsted St. Tel. Vic- 
tory 1266. Box 13.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS partneris j 
biznį dėl gero biznio; atsišaukit 
vyrai ir moterys.

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake $t. ir 2553 
W. Madison St.

5 KAMBARIŲ bungalovv, iš šono 
įvažiuojamas garažas, elektrikinis 
refrižiratorius, sodnas, linoleum iš
klota virtuvė ir pentrė. tailo mau
dynės kambarys, aržuolu {rimuota, 
knygoms šėpos; kaina $8,500, 
$2,500 įmokėti. Savininkas 3221 W. 
65th PI. Henilock 6592.

MARQUETTE PARK
For Rent

IŠSIRENDUOJA Storas su kaunte- 
riais dėl soft drink ir valgyklos; 
arti dirbtuvių. 853 W. 18th St.

PASIRENDUOJA gazolino stotis, 
gera vieta ant Archer Avė., nuoša
liai Chicagos, išdirbtas biznis. Del 
informacijų kreipkitės 3356 So, 
Halsted St. Tol. Blvd. 2781.

2 flatai 
apdirbti 

Kaina

mūrinis

BARGENAS mūrinė bungalow 8 
kambarių, -2 maudynės, aliejum ap
šildoma, elektros refrigeratoriai. Tile 
virtuvė, 2 karų muro garažas, 8132 
So. Wood St.

BARGENAS, mūrinis 2 fla
tai, po penkis kambarius, pir
mas flatas su hot water heat, 
antras nuo kampo su 2 karų 
mūriniu garažu, randasi Mar- 
ąuette Park, blokas nuo gatve- 
karių po num. 7004 S. Campbell 
Avė. Del tolimesnės žinios atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS
2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410

TIKTAI $100 ĮMOKĖT

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Jos. F. Budrik, Ine,
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu 1 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Mnsų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

4309 W. 63rd St.
Tel. Republic 7869

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Naujas mūrinis namas, 
po 4 kambarius. Stiklais 
porčiai, lotas 30 pėdų. 
$10,250.

NAUJAS 5 kambarių
bungalovv, kieto medžio užbaigtas, 
furnasu apšildomas. Kaina $7,500; 
cash $500. Likusius kaip rendą.

Taipogi turime daug panašių bar- 
genų, kur galėsime tamstoms sutau
pyti pinigų nuo $1000 iki $2000. 
Kai ateisite, mes parodysime tams
toms

Likusius po $30 į mėnesį. Nu
pirksi 
flatai, 
viskas 
avė., 
$3,600.

2 aukštų muro namą, 2 
4 kambarių kiekvienas; 
moderniška, ant Parnell 
arti 37-tos. Kaina tik

Išsirenduoja už $42 j menesį.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

SENAI uždėta delicatesen ir žu
vų krautuvė. Bargenas; savininkas 
išeina iš biznio. 3419 Armitage 
avė.

daug namų,
JOHN PAULIUS, 

Generalis kontraktorius
• 2433 W. 69 St.

Henilock 5967

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Canal 0806

Mid-West Home Loan
Association Ine.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda. 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Me$ skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVfl
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

-------O-------

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Turi būti parduotas i trumpų 
laką. 3001 So. Union Avė.

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė, prieinama kaina, dėl informacijų 
šaukite 1442 So. 51 Avė.. Cicero, 
III., Tel. Cicero 147.

2 FLATŲ muro namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, 1-mas flatas karš
tu vandeniu apšildomas, beveik nau
jas. Randasi Brighton Park apielin- 
kėj. Mainysiu ant bizniavo namo, 
kuris tiktu dėl bučernčs ir groser- 
nčs arba bučernės biznio.

4466 S. California avė.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

PARDUOSIU savo $850.00 
grojiklį pianą, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 roleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
geroje vietoje, biznis geras. Vienai 
moteriai persunki! apsidirbti. 3938 
So. Wentworth Avė. Tel. Yards 
1951.

PARDUODU kendžių štorui len
tynas, cigaretų šiow keisai, kante- 
ris ir cigarų keisai. Turi būti par
duota į 3 dienas, 2521 W. 38th St. 
Tel. Lafayette 7053.

MODERNIŠKAS DVIFLATIS
, Nepaprastas bargenas, 2 blokai 
nuo Marųuette Parko, arti mokyk
lų ir hažnvčių. Tinka tani, kas nori 
tikrai modernišką 1A 2 flatų namą, 
6 ir 6 kambariai, uždaryti porčiai, 
naujai dekoruota. Nauji karpetai. 
Karštu vandeniu šildomi. Alėja ir 
gatvė brukuoti ir užmokėti. Nėra 
assesmentų. Atdara dėl apžiūrėjimo.

Tclefonuokit savininkui 
Fairfax 7449

MES pabudavosiine ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, uleisteriuotas ceilingas 
beisincnte, uždarytais porėtais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

tst National Constrnction Co., 
4336 W. 51.st St.

Virginia 1010,

TURIU parduoti 2 flatų niuro na
mą, 5 ir 5 kamb., moderniškas, ga
ru apšildomas, 2 karu garažas, ge
ram stovyje. Savininkas 6010 So. 
Francisco Avė.

PERMODELIO.il



