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Pasmerkia Valdžios 
Terorą Lietuvoje

Politinių Lietuvos emigrantų konferenci
ja Vilniuje reikalauja, kad kraštui butų 
grąžinta konstitucinė valdžia

Lenkų telegrafo agentūra Plečkaitis 
PAT praneša, kad Vilniuje 
Įvykus lietuvių emigrantų Len- i 
kijoje delegatų konferencija. 
Konferencijoj buvus apsvars

tyta politinė situacija Lietuvo
je ir priimta rezoliucija, kuria 
reikalaujama, kad butų ststeig- 
la krašte konstitucinė valdžia, 
sukurtos vietų savivaldybės ir 
padarytas galas smurto vieš
patavimui.

Konferencija taip pat nuta
rus daryti energingų žingsnių 
tarptautinėj arenoj dėl palei
dimo iš kalėjimų lietuvių so
cialdemokratų.

nebebusiąs 
įsileistas į Lenkiją

Pasak PATo, Varšuvos Eks- 
pres Pcranny furįs žinių iš 
autentingų versmių, jogei Je
ronimas Plečkaitis nebr.gi'įš’ąs 
j Kenkijų. Svetingų kraštu poli
tiniams pabėgėliams 
ducd.'.nti prieglaudos 
griežta sąlyga, kad 
politinėj darbuotėj 
teroristinių metodų.
lis buvęs suimtas Vokiečių že
mėj su ginklu rankoj, o dėl to 

:Lenkija jo atgal nebejsilci- 
sianti.

T t , . •Lenki ja 
teisę, bei 
jie savo 

nevartotų
(Atlantic and Pacific Photo|

Degantys griuvėsiai Barkhausen Oil Co., Green Bay, Wis., 
namo, kuris liko sugriautas ekspliozijos. Ekspliozijoj žuvo ir du 
kompanijos viršininkai.

Mussolini rezignuoja 
iš septynių postų fa

šistų kabinete

“Sovietu žemė” artina 
si Į Kamčatką

dik-Vyriausybė perorganizuota;
prem- 
minis-

tat«rius pasilieka tik 
jero ir vidaus reikalu 
terio portfelius

ROMA, Italija, rūgs
Diktatorius Mussolini 
ligšiol laikė užėmęs aštuonių

NIiKOLAJEVSKAS, Sibiras, 
rūgs. 12. — Skrendąs iš Mask
vos i New Yorką aeroplane.s 
‘‘Sovietų Žemė” šiandie atlėkė 
i Nikolajevską. čia jis iš
skris toliau į Petropavlovską, 
Kamčatkoj. Aeroplano pilotas 
yra žymus rusų lakūnas Se- 

' mion šestakov.

Charkove areštuota

Ragina Angliją atsi- 'o ne'iu^ž’“‘ 
žadėt mandatų vidu
rinių rytų kraštams
Jie per brangiai pareiną, o idė

ja atsteigti žydams jų tėvynę 
Palestinoje esanti kvailybė.

LAC DU BO'NNET, Manito- 
ba, rūgs. 12. — Netoli nuo čia 
nukrito Kanados girių patro- 

‘les aeroplanas. Pilotas Lcmoine 
: ir ugniagesys Mike Novrot už
simušė, , o A. Malyk, taipjau 
ugniagesys, užsigavo.

ministerių vietas, dabar iš sep- j . ■ • • i
tynių postų pasitraukia, užleis- tTOCKHIlItKlį
dainas juos kitiems. Mussolini 
pasilieka tik premjeras ir kar
tu vidaus reikalų ministeris.

Kabineto ministeriai, kurie 
užima pačio diktatoriaus laiky
tas vietas, yra:

Dino Graudi, užsienio rei
kalų; gen. De Bono, kolonijų 
ministeris; gen. Pietro Gozze- 
ra, karo; kontradmirolas Giu- 
seppe Siriani, laivyno; gen. 
Italo Balbo, aviacijos; Michele 
Bianchi, viešųjų darbų;- Giu- 
seppe Bottai, korporacijų.

Pakeičiami taipjau kitų (Mo
jų ministerijų w galvos: proL 
Giuliano Balbino paskiriamas 
švietimo ministerių, o Glr-eom) 
Acrebp — žemės ūkio ir girių.

Naujieji ministeriai bus pri-

LONDONAS, nigs. 12. — 
Viscount Rothermere, laikraš
čio Daily Mail leidėjas, įdėjo 
su savo parašu ilgą straipsnį, 
pavardytą “Maįglatai reikia 
grąžinti atgal, kitaip viduriniai 
rytai bus mums pragaištis”, 
kuriuo jis reikalauja, kad Ang
lija atsižadėtų mandatų Pales
tinai ir kitiems vidurinių rytų 
kraštams. Jis sako, kad nuo 
didžiojo karo metų Anglija iš
leidus Palestinoj ii' Mesopota-

• * mijoj apie l>/> biliono dolerių. o_rh-sovietų politine po- J t 1 1 . sybe
no efini’in f vap V i n i n - '

Kinai suėmė dar 300 
rusą Mandžurijoje

Turėję artimų ryšių su 
raudonosios • armijos 
kais

aukštais 
karinin-

BERLYNAS, nigs. 1 
Gauta čia parnešimas,

licija suėmus stiprią trockinin- 
kų grupę.

Rasti pas suimtuosius doku
mentai rodą, kad tie Trockio 
šalininkai turėję glaudžių san
tykių su aukštais i-------------
armijos karininkais. Ligšiol 
eaa areštuota 150 asmenų.

Sovietų karo aeroplanai nepa
liauja skraidę j Mandžurijos 
teritoriją

Katastrofa nafto 
lauke Rumanijoje

7 darbininkai žuvo, 15 pavojin
gai apdegė gazui sprogus

Rumanija,
Scorcenii

BUGHARESTAS, 
rūgs. 12. — Rusku 
naftos lauke, netoli nuo Pra
buvus, įvyko gazo sprogimas, 
kurio septyni darbininkai bu
vo vietoj užmušti, o penkiolika 
kitų taip baisiai apdegė, 
vargiai beišliks gyvi.

Sprogimas įvyko taisant 
gedusj aliejaus siurblį.

kad

su-

* O R H Su
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt lietaus; vėsiau po 
pietų ar apie vakarą; 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 54° ir 69° F.

Šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 7:05. Mėnuo leidžiasi 
12:51 ryto.

stiproki

1 
įvairavo

goner, prigne- 
šešis N. Y. ban- 
5500,00,0, suimtas

koai padaręs tai atlyginti 
žmonėms, praradusiemj sa- 
zo pinigus per N. Y. finan- 
’ierių manipuliacijas

Britai kviečia Rusus at 
naujinti derybas

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Britų vyriausybė pasiuntė per 
Norvegijos vyriausybę pakvie
timą Maskvai atnaujinti dery
bas dėl atsteigimo normalių 
diplomatinių ir prekybinių san
tykių tarp Anglijos ir sovietų

LIETUVOS ŽINIOS
Komuništo Daukšos by
la kariuomenės teisme

Wyo., rūgs, 
nuo čia 

Wa- 
'l'eluride,
kuris ne- 
didžiulius 

bukliai iš-

Francijos kabinetas 
remia Europos val- 

stybią federaciją

KAUNAS. — Rugpjūčio 10 
d. kariuomenės teisnie buvo 
nagrinėjama jauno komunisto 
Juozo Daukšos byla. Pirminin
kaujant pulk. Engleriui ir kal
tinant valst. gyn. padėjėjui 
majorui Mieželiui, kaltinamasis 
nubaustas 3 metais sunkaus 
(grasos) kalėjimo.

Daukša, gimęs 1995 m. ir 
gyvenąs Tauragėje, 1926 m. 
atvyko Kaunan ieškoti darbo. 
Gavo darbą kepykloje. “Jei 
nori gauti geresnį darbą, įs
tok i komunistų kuopą”, taip 
jam buvę pasakyta. Įstojęs. 
Buvo išsiųstas j 'Tauragę su
tvarkyti dvi komunistų kuopas.' 
Ten susirinkimuose buvę kal
bama, kad netrukus bus nu
versta esamoji valdžia. Po to 
jis išvykęs į Kuršėnus. Čia bū
nant įvyko gruodžio 17 d. per
versmas.

Policija ėmusi ji sekti. Spru
kęs Vokietijon. Įstojęs komu
nistų organizacijon, pristatinė- 
davo komunistų literatūrą 
agentams, kurie gabendavo Lie
tuvon. Agentams apmokėdavo 
už gabenimą literatūros.

Viskas ėję gerai, turėjęs pa
sitikėjimą, bet nelaiminga šiais 
metais kovo mėn. pradžioje 
Karaliaučiuje komunistų 
ferencijoj, kurioje jis 
ravęs kur yra sovietų 
diplomatai, jei kartais 
reiktų. Nuo to laiko jį 
Taikyti provokatorium,
kad nenužudytų, perėjęs sieną 
ir pasidavęs musų policijai. 
Viską nuoširdžiai išpasakojęs.

Kaltinamąjį gynė pris. adv. 
R. Skipitis.

. RAMBOUILLET, Fraric., rug
sėjo 12. — Francijos ministe
rių kabinetas,' susirinkęs čia 
vasariniuose respublikos pre
zidento Doumerguc rūmuose, 
trijų valandų sesijoj išklausė 
premjero Briando pranešimą 
apie jo nuveiktus darbus Ge- 
nevoje, jų tarpe pasikalbėji
mus Europos valstybių konfe
deracijos sukūrimo projektu, 
ir visa, ką premjeras yra pa
daręs, patvirtino.

NEW CASTLE
— Vakar netoli 

vo suimtas Charles I). 
jner, Bank - of 
lc., pirmininkas, 
tiai primovė šešis 
\v Yorko bankus, 

iš jų $500,(M)().
Suimtasis bankininkas sako, 
1 jis tai padaręs tikslu atly- 
iti Telluride banko' depozi
tams, kurie per New Yorko 
ansininkų manipuliacijas 

praradę visus savo pniigus, 
kai Telluride bankas buvęs pri
verstas užsidaryti. .Jis žinąs, 
kad jis dabar turėsiąs eiti į 
kalėjimą, bet jis esąs paten
kintas tuo, kati sugalvotas pla
nas gerai pavykęs. Didžiuliai 
New Yorko bankai dėl to per 
daug nenukentčsią, o Tellurido 
žmonės atgausią visus savo pi
nigus.

Bankininkas W aggo-
ner bus pargabentas 

i New Yorką
NEW YORKAS, rūgs. 12.— 

Grand jury jau pradėjo tyri
nėti klastą, kurią uždaryto Te
lluride, Colo., banko pirminin
kas Charles D. Waggoner pa
vartojo šešiems didžiuliams 
New Yųrkp bankams prigauti 
$500,000 sumai.

Bankininkas Waggoner,< ku
ris buvo suimtas Wyominge, 
bus federalinės vyriausybes 
pargabentas iš ten į ’New Yor
ką.

Komunistą sąmoks 
las Reino krašte

Francuzų žvalgyba suėmė daug 
sproginių ir kenspiratorių ko

respondenciją ,

iš okupuotos 
padarė kratą 
vado namuo- 

netoli nuo

kon- 
pasitei- 

slaptieji 
jM ne
pradėję 
Bijojęs,

WIESBA1>EN, Vokietija, rug
sėjo 12. — Francuzų okupaci
nės armijos žvalgai ir Mamco 
policijos departamento agentai, 
kaip telegramos 
zonos praneša, 
vieno komunistų 
se Gensenheime,
Mainco, ir suėmė didelį kiekį 
sproginių ir gausią korespon
denciją. Suimti dokumentai pa
rodą, kad komunistuose butą 
konspiracijos sproginti valdžios 
trobesius ir iššauktiv visuotinį 
sukilimą.

HARBINAS,.Mandžurija, rug
sėjo 12. — Per pastaras dvi 
dienas kinų mandžurų vyriau- 

i suėmė dar 300 sovietų 
; visi bu-Tai esanli be galo brangi poli- lt|lsijos kurie

I 1 L n I \ r\ 4 tno.AI » v»/vr» / I T «-> A n (lika, bet visai bergždžia Ang
lijai. Balfouro deklaracija, ku- 

ioiria buvęs duotas prižadėjimas 
| atsteigti žydams jų tautos tė

ra bam s.

vo internuoti. ' >
Pranešimai iš fronto' vieni 

kilfienis prieštarauja. Oficia
lios telegramos skelbia, kad 
sovietų kariuomenė apleidus

Mokslininkas sura 
do vaistą silpna

pročiams gydyti

Kauniečiai tik vieną 
kartą per metus mau

dosi pirtyse

raudonosios v-vnV’ l;^s neteisingas
“Idėja atsteigti tautos tėvy- Chalanorą ir Pograničnaja rug- 

nę žydams yra kvailybė, ir ji sgj0 9 di.eną, tuo tarpu sovietų 
nepavyko”, sako Rotherniere. 1 aeroplanai nepaliauja skraidę.

i “Žydai nėjo atgal į savo scną-Įant pasienio mieštų ir toliau
• 4 » Ji. o I * W « .M - M M •• A * •

MacDonaldas išvyks;
į Washingtoną rug- Valstybė&e juos daug labiau 

traukia, nekaip patriarchalinio
; skurdo prospektai Palestinoje.”

i Mandžurijos teritoriją iki 
Mulino.

sėjo 28 d
LONDONAS, rūgs. 12. - 

Oficialiai praneša, kad prem
jeras Ramsay MacDonald iš
vyks į Jungtines Valstybes gar
laiviu Berengaria rugsėjo 28

Susekė vokiečių ino- 
narchistu teroris K. 

tų sąmokslą

Sukilimas Venezue 
los diktatoriaus 

nebebaugina

Radek, buv. Trockio 
rėmėjas, gausiąs 

vietą Maskvoj

Rusai bombardavę į 
Kinų miesteli daug 

užmušė
HARBINAS, Mandžur.,

12. — Praneša,
rūgs, 

kad sovietų

Areštuota 20 asmenų

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Policija susekė vokiečių mo- 
narchistų fanatikų, paskubu
sios “Consul” organizacijos na
rių, teroristinį sąmokslą prieš 
respubliką. Suimta jau dvide
šimt asmenų, kaltinamu ryšy 1

rusų kareiviai .bombardavę ki-Į 9U kugiais pastaruoju7 iaikll 
nų Kuochiatin miesteli. Dauę , . . .... ,,
buvę užmuštų. ivamose Vo-

* v kietijos dalyse, jų tarpe ban-
dymu išsprogdinti reichstago 
rūmus.

“Consul” organizaciją yra 
sukūręs buvęs laivyno kapito
nas Ehrhardtas.

'bos kaizerininkų konspirato- 
rių galva yra buvęs Štutgarto 
policijos kapitonas Nickels, ku
rį policija sekiojo iš Luneber- 

MJLLENGEVILLE, Ga., rug- go provincijos valdžios jstai- 
sėjo 12. — Už galvažudybę 
apiplėšimo tikslu pasmerkti 
mirti, valstijos kalėjimo far- 
moj šiandie buvo elektros kė
dėj nužudyti Homer Simpson, 
buvęs policijos viršininkas, ir 
Malcolm Morrow.

Kova Amūro upėj
MUKDENAS, Mandžur. rūgs. 

12. — Oficialia pranešimas sa
ko, kad ties Blagovieščensku i 
įvykęs susikirtimas tarp Kinų; 
ir Rusų Amūro upės armotlai- 
vių.

KARIAKASAS, Vetiez., rūgs. 
12. — Valdžios laikraščiai pas
kelbė tekstą manifesto, išleis
to Venezuelos sukilėlių, kuriuo 
visi venezueliečiai raginami su
kilti ir nuversti “senį despo
tą”, vadinasi diktatorių gen. 
Juaną Vicente Gomezą. Mani
festas pasirašytas “Aukščiau
sios Komisijos Venezuelai Iš- 

; vaduoti.”
To dokumento paskelbimas 

valdžios spaudoj lyg rodo, jo- 
gei sukilimas yra stipriai ap
malšintas, ir valdžios jis nebe- y 
baugina.

Dar 60 plikų duchoborų I 
eina kalėti

gų. Padarius • kratą namuose, 
kuriuose Nickels ką tik buvo 
apsilankęs, policija rado bom
bų. Tų namų gyventojas tapo 
suimtas. Policija nusekė Ni- 
ckelsą į Krambe, netoli Ham
burgo, ir ten jį suėmė.

CANOVA, Saskatchewan, Ka
nada, rūgs. 12. — Būrys rusų 
duchoborų vakar vėl buvo su
rengęs “pliką demonstraciją”. 
iDemnostracijos dalyviai, vy
rai, moteYys ir vaikai, visi bu
vo plikai nusiren^. 60 suim
tų vyrų ir moterų tapo teismo 
pasiųsti šešiertis mėnesiams į 
kalėjimą, o vaikai atiduoti 
Vaikų Gerovės biuro žinion.

VIENA, Austrija, rūgs. 12.— 
Ar silpno proto asmens gali 
būt pagydyti taip, kad jie bu
tų visai protingi žmonės?

DT. Eugene Steinach, žino
mas Vienos atjauninimo eks
pertas, mano, kad galį.

Savo pranešime Vienos Me- siąs vietą sovietų užsienio rei 
dicinos Draugijai Dr. Steinach 
sako, kad jis suradęs tam tik
rą smegenų medžiagą (sub
stanciją), kuri, įčirkšta, padi
dinanti smegenų funkcijas ir 
nervų veiklumą, o tuo sustipri
nanti ir proto pajėgumą.

Dr. Steinach sakosi kol kas 
eksperimentus daręs tik su 
varlėmis, ir rezultatai buvę 
geri. Jis keta tęsti toliau savo 
tyrinėjimus ir mano, kad su
rastu vaistu bus galima silpno 
proto asmenis pataisyti, pada
ryti juos normaliai protingus 
žmones.

1i20,000 kartų. Kiekvie-

MASKVA, rūgs. 12. — Pra
neša, kad Karlas Radek, bu
vęs Trockio šalininkas, gau-

kalų departamente. Jis busiąs 
užsienio komisariato kolegijos 
narys, bet be jokio ypatingo ti
tulo.

Užsienio reikalų komisaras 
čičerinas veikiausia į savo pos
tą nebegrįš.

Paraguajoj bus pa
skelbta apsiausties 

padėtis
ASUNCION, Paraguaja, rug

sėjo 12. — Respublikos prezi
dento prašomas, kongreso at
stovų butas autorizavo jį pa
skelbti visame krašte “apsiaus
ties padėtį”.

Senatas yra sesijoj Jr vei
kiausiai taip pat sutiks.

Prezidentas savo prašymą 
pamatavo tuo, kad opozicijos 
spauda pradėjus aštrią kampa- 
te neramumų.

WASHINGTONAS, rūgs. 12. 
— Senatas patvirtino paskyri
mą Theodoro Roosevelto Porto- 
Rikos gubernatorium.

Kauno Miesto Valdybos ži
niomis, 8 Kauno miesto pirty
se 1928 metais yra išsimaudę 
apie 
nam iš 100,000 miesto gyven
tojų tenka per metus lik tru
putį ^daugiau įcai 1 kartą išsi- 
perti pirtyje.

Tai švarą mylinčiam žmo
gui butų kiek per maža.

KAUNAS. — Aleksote vokie
čių paliktas cepelino angaras 
esąs pasiūlytas pirkti Vokieti- 
jos, Prancūzijos, Belgijos ir Če
koslovakijos firmoms, kurios esą 
tinkančios j j pirkti ir nusigrio
vusios parsivežti namo.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te- 
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
Lee Park., Pa.

Iš SLA. 68 kp. veikimo ir 
komunistų propaganda

McNaughton, Wis
Pas senus ir naujus 

“naujieniečius”

stuba. Žemė 40 akrų. Nesenai 
pirko kitoj vietoj 80 akrų že
mes. Bet kadangi žemė ne prie 
daikto ,tai senųjų vietų žada 
ateinantį pavasari parduoti gan

Kelios savaitės atgal leidžiant 
šioj apielinkėj atostogas kartu 
su p. J. čeponiu man teko at
lankyti kai kuriuos senus ir su

pigtai ir keltis į naują vietą. 
P-ai Varekojai jau turi pailgė
jusius gražų sūnų ir dukterį. 
Auga šeimyna, reikia ir ūki di-

sipažinti su naujais “Naujienų” 
skaitytojais. Reikia pasakyti, 
kad jie visi malonus ir nepa
prastai svetingi žmonės. Kai I 
sužino, kad esi iš “Naujienų”,' 
(tai pasikalbėjimams nėra galo į 
—galėtum kalbėtis ir kalbėtis. 
Turbut nesuklysiu pasakęs, jog 
visi šios apielinkės lietuviai 
anksčiau ar vėliau yra gyvenę 
Chicagoj, tad jie ir įdomaujasi 
Chicagos lietuvių gyvenimu. Kai 
kurie važiuoja Chicagon vieno
kiais ar kitokiais reikalais.

dinti.
Nuvažiavęs į pp. Varekojus 

jautiesi, kaip pas giminę. O kai 
namo nori važiuoti, tai labai 
reikia daug prašyt, kad paleis
tų—vis prašo, kad dar, dar va
landėlę pabukit. Smagu su jais 
svečiuotis.

P-nia Vilutiėnė nauja “N.” 
skaitytoja. Tai darbšti mote
ris. Dirba nemažai vietinėj 
SLA. kuopoj. P-as Viluitis yra 
SLA. 341 kuopos fin. sekreto
rius ir gana veiklus. Net savo

Mat, Chicago, tai lyg kokia sos
tinė kur suvažiuoja šalies pilie
čiai savo svarbesnius reikalus 
atlikti. Be to, jaunimas, kiek 
paaugęs, važiuoja Chicagon už
darbių ieškoti. Gi vasaros me
tu parvažiuoja į savo tėviškes 
atostogams praleisti. žodžiu, 
tarp Chicagos ir šios apielinkės 
lietuvių yra gan artimi ryšiai. 
Aplamai, jie priima chicagie- 
čius, tarytum šie butų iš jų 
tėviškės atvažiavę. Grįžkime 
prie “naujieniečių”.

Vieni iš seniausių “Naujie
nų” skaitytojų ir bene vieni 
pirmųjų lietuvių čia apsigyve
nusių bus p-nai Bielskiai. Per 
tų laiką jie gan gerokai prasi
gyveno visa kuo. žemės turi 
240 akrų. Tai bus bene vienas 
stambiausias lietuvis ūkininkas 
šioj apielinkėj. Ūkis pusėtinai 
įrengtas; turi daugybę visokių 
mašinų. Turi didelę kuliamąją 
mašiną, su kuria iškulia ne tik 
savo, bet ir visos apielinkės ūki
ninkų javus. Javai pp. Biels- 
kių šiemet gerai užderėjo—net 
naujų barnę turi statyti. Jie 
turi gražų veislinį registruotą 
buliuką, už kurį (tik dviejų sa
vaičių) mokėję šimtą dolerių. 
Dirbti tenka daug pp. Biels- 
kiams, nes šeimynos nariai dar 
maži, o pasisamdyti darbininkų 
beveik visai negalima gauti. 
Apžiūrėjome visą ūkį: trobas, 
padarus, gyvulius. Yra ko pasi
žiūrėti.

Kitas senas “N.” skaitytojas, 
tai p. Yankus, gyvenantais 
Rhinelander, Wis. PP. Yankai 
turi užeigą ir viešbutį, vadina
mą Soo Ilouse. Tai nepapras
tai svetingi ir linksmi žmonės. 
Dalyvauja bet kokiuose paren
gimuose, kur lik ką lietuviai 
rengia. Yra geri rėmėjai vie
tinės SLA. kuopos. P-as Yan
kus sužinojęs, kad esu iš. “Nau
jienų”, tuoj atnaujino prenume
ratą iš kalno. P-nia Yankienė1 
yra viena tų šios apielinkės mo-1

daržinę specialiai ištaisė SLA. 
kuopos šokiams. P-ai Vilučiai 
irgi padidino šiemet savo ūkį 
pripirkdami prie jo dar 40 akrų 
žemės. Atsilankius pas pp. Vi- 
lučius buvome maloniai pri
imti. P-as Vilutis labai inte
resavosi Chicaga. Jis taip gerai 
žino Chicagą, kaip savo ūkį.

Dar vienas naujas “naujie- 
netis”, tai p. Jonas Varekojis. 
Tai irgi*jau senas šios apielin
kės gyventojas. Bene vienas tų 
lietuvių pionierių, kurie atvyko 
Į šią apielinkę ant ūkio apsigy
venti. P-ai Varekojai turi ne
didelį, bet gražioj vietoj ūkį. 
Per kiemą teką mažiukas upe
liukas, o ūkio žemės krantus 
plauja srauni VVisconsin upė. 
Turi pasistatę “special” kate- 
džių, kurį vasaros laiku paveda 
atostogininkams. J. Varekojis 
yra vietinės SLA. 341 kuopos 
pirmininkas, kuriai jis nema
žai darbuojasi. P-nia Vareko- 
jienė taip pat darbuojasi dėl 
šios kuopos ir ima dalyvumą vi
suose jos parengimuose.

‘ Tai pavyzdinga šeima. Pagy
venęs dieną-kitų kantu su jais 
jautiesi jos nariu. O kai reikia 
skirtis, tai taip, kaip nuo sa-| 
vo brangių giminių — tiesiog 
gaila juos palikti.

Prie progos reikia priminti, 
kad paprašius p. J. Varekojį 
pasidarbuoti dėl “Naujienų”, jis 
mielai sutiko tatai padaryti- 
Tad, ku-rie norėtumėt užsirašy
ti “Naujienas”, arba prenume
ratų atnaujinti, o patiems ta
tai butų nepatogų padaryt, pra
šome kreiptis į p. J. Varekojį, 
o jis mielai jums patarnaus.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
turėjau tikro malonumo pra
leisti atostogas šioj apielinkėj 
ir susipažinti su taip daug ma
lonių draugingų ir svetingų lie
tuvių ūkininkų ir biznierių. Už 
visą Jūsų, gerbiamieji, vaišin
gumą ir širdingumų tariu Jums 
širdingą ačiū! — V. Rušiniskas.

Rugsėjo 1 d. 2 vai. po pietų 
įvyko 68 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Skaityta du laiš
kai. Vienas nuo 7-to apskričio 
sekretoriaus, kad apskričio iš- 
laimėjimas įvyks lapkričio 24 d. 
Wilkes Barre. Antras laiškas 
nuo 331 kp. nario pašalpos rei
kale. Po trumpų svarstymų 
laiškas atidėtas' į šalį, nes mu
sų kuopa neseniai aukavo vie
nam nariui, o šiame susirinki
me paaukavo savo kuopos na
riui J. Dubinskui $10.00 iš kuo
pos iždo.

Toliaus sekė raportas iš SLA. 
68 kp. išvažiavimo. Kuopai li
ko pelno $25.15. Raportas pri
imtas.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
taip vadinami “progresyvi^” 
pradėjo laiškus siuntinėli ir 
kviesti į jų konferencijas'. Kiek 
pirmiau gautas laiškas nuo 
Priešfašistinio Komiteto sukė
lė daug ginčų tarp kuopos na
rių. Ant galo, laiškas buvo at
mestas.

Rugpiučio 11 d. 68 kp. susi
rinkime gauta laiškas nuo Gas- 
tonijos streikierių komiteto. 
Kviečiama į konferenciją ir au
komis prisieti, šiame susirin
kime vėl atkartotas tas' pats 
ginčas, šį kartų tiems ginčams 
padaryta galas. Nutarta, kad 
tokie laiškai, kurie neliečia 
SLA., nebūtų skaitomi. Kadan
gi komunistai-“progresistai” 
dangstosi gražiais vardais ir 
lenda į SLA. kuopas, tai turiu 
štai ką pareikšti: SLA. yra ap- 
draudos, pašalpos ir labdarybės 
organizacija. SLA. šelpia tik 
savo narius, kurie eina mokslą. 
Tam yra sukurtas Moksleivių 
fondas. Yra Našlių ir Našlai
čių fondas, kuris taipgi šelpia 
savo narius, jeigu jiems yra 
reikalinga pašalpa. Tą patį da
ro ir kuopos: šelpia tik savuo
sius narius. Rpdos,, gali būti 
kožnam nariui aišku, kad į 
SLA. kuopas nereikia lįsti su 
pašalinės organizacijos reika
lais, nes SLA. ne tam sutver
tas. Bet komunistai dangstosi 
gražiais vardais, kaipo darbi

ninkų užtarėjai, ir lenda ten, 
kur jiems nereikia. Komunis
tams darbininkų reikalai neru
pi, jiems rupi tik buržuaziški 
doleriai.

šiemet komunistai rinko au
kas dėl Šiaurės Lietuvos1 baduo- 
lių. Surinko apie $3000. Ar ko
munistai pasiuntė tuos pinigus 
j Lietuvą tiems, kuriems buvo 
skirta?

Ne, tas aukas moka sunau
doti priešfašistinis komitetas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N, Y. Bet reikia neužmiršti, ko
kių nešvarią propagandų ko
munistai varė prieš kilus fon
dus, kurie buvo sutverti Lietu
vos baduoliams gelbėti. Jie sa
vo spaudoj ir prakalbose susi
riesdami tvirtino, kad Ameriko
je renkamos aukos baduolius 
nepasieks'. O tik jie, komunis
tai, sušelps Lietuvos darbinin
kus ir valstiečius.

Vienok išėjo kaip tik priešin
gai. Kitų fondų renkamos au
kos pasiekė Lietuvą, o komu
nistų rinktos aukos pasiekė tik 
Bpooklyn, N. Y.

Reiškia, Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai, kurie laukė iš 
Amerikos nuo komunistų aukų, 
gavo špygą! Argi dar reikia 
didesnio pasityčiojimo iš darbi
ninkų!—SJ. Žukauskais.

Meksikos Miestas
Vienam chicagiečių jo pažįs

tamas iš Meksikos Miesto apie 
revoliuciją rašo daug-maž taip: 
Jus klausiate apie Meksikos re
voliucija. Turiu pranešti, kad 
buvo daug nemalonumu ir mu
sų mieste. Buvo dienų, kad 
mes neturėjome nei vandens 
nei duonos. Bet neramumai 
tęsėsi tik apie mėnesį laiko. 
Dabartinei valdžiai pasisekė 
sutriuškinti sukilimą. Valdžia 
nutarė šiek įtiek nusileisti, o ka
talikai dar daugiau. Sukilėlių 
buvo daug užmušta, o kurie pa
sidavė, tie tapo atgabenti į sos
tinę ir ten buvo teisiami. Dau
guma jų tapo ištremta į salas.

Toliaus' jis nusiskundžia sun
kiu gyvenimu. Meksikoj, sako 
jis, darbininko būklė yra labai 
sunki. Uždarbiai tokie menki, 
jog tiesiog sunkų esti prasi
maitinti. .....

, Blue
Ribbon 

Malt
Extract

terų, kurios visokius parengi- I 
mus sumano, surengia ir sve- 
čius sukviečia.

P-as Chesna, kada tai gyve
nęs West Side, Chicago, skaito j 
“Naujienas” nuo pat jų įsikū
rimo. P-ai Chesnai taipgi turi I 
biznį-užeigų ir viešbutį Ęhine- 
landery. P-nus Chesnus teko1 
pora kartų sutikti pp. Šimkų; 
ūkiuose. Gaila, kad neturėjau 
progos pas juos būti namuose. 
Mano draugai, kurie atsilankė

Temykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugiūe», LuogU, Automobilių; Gy
vasties (Ufe) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir mariausiai kompa
nijai.
2) REAL ĖST ATE: Turiu gani 
barmenų viaoie Chicagos dalyve.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haisted M.
Tel. Roooevelt 8500

Specialistas gydyme cUrontSkų ir naujų ligų, Jei kiti negalėjo jumis lSgy<iyti, atšilau- 
R.vkit pas mano. Mano pilnas iseffzaminavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei p6 apsi- 
linąiu jus gydyti, sveikatą fums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaininavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
piety, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto Iri 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

GARSINKITĖS ‘NAUJIENOSE”

437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

CHICAGO, ILL

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir. pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

NAUJIENO
1 739 3. Halsted St

pas. pp. Chesnus į svečius sako' 
buvo vaišingai priimti. Turėję; 
*‘good time”.

Šioj apielinkėje yra ir dau-1 
giau “N.” skaitytojų, bet gaila, i 
kad neteko dėl laiko stokos iri 
kitų priežasčių su jais arčiau | 
susipažinti.

Vienas (naujų “N.” skaitytojų| 
yra Mikas Varekojis- Kas pa-< 
žįsta vieną Varekojį, tas tuoj | 
pažins ir visus. Tai linksmi,' 
draugingi, smagus, energingi i 
vyrai. (Mat, šioj apielinkėj 
yra trys borliai Varekojai ir 
turi gražius ukius). M- Vareko
jis gyvena šioj apielinkėj jau 
daug metų. Pradėjo gyventi 
ant neįdirbtos žemės, beveik be 
trobų. Dabar jau ir žemė į- 
diibia ir trobos gražios; nauja

fUBBY
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of letters

Back to School

JIJS.

=
when we see a į0 us ag we (į0 unį0 ^he £n_

.• i

boughtwas a lie. I had

What’s your nick-

you ?”

a

will do

no

*

bit his finger 
just likę any

saying 
to the

of 
of

school 
incidents

“You look likę Swiss cheeše.
“Hovvzat?”
“Bored.”

of 
to

George, (looking on shelf for 
flour) ”Dorothy, where can I 
find some wheat flour?”

Dorothy; “Inl South Dakota.

PUT AWAY YOUR 
GOLF CLUB

some day 
to makė

men and 
out of the many pupilš 
class ?
real purpose of educa- 
getting buried beneath

myself by 
the book belonged 
dovvnstairs”.

“The early bird gathers 
moss.”

can 
life 
en- 
his

On the Royal Marriage 
act 1772.

She: “I’m afraid 1’11 nevei 
meet you in heaven.”

He: “Why, what have you 
gone and done novv?”

AU thru our scholastic life 
teachers and other

1909 South Halsted Street 
CIRCULATION MANAGER

especially so

“Say, could you dig me up a 
giri for tonight?”

“Centainly, būt vvhy not take 
a Ii ve one?”

“This book, ‘Writing’ 
half your English.” 

“Give me two.”

' “The poor vve have vvith us 
always”.

“Yes, and aren’t their flivers 
nuisance?”

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”.
— Fuiler;

“Opportunity.”
‘Huh?”
“Sūrely. Haven’t you

“Hot air is a valuable artiele 
—it raised everyrthing.”

“Everything būt marks.”

“Ever have any trouble with 
dyspeps'ia ?”

“Only when I try to spell 
it.”

At least Adam and Eve 
didn’t bump- into all other 
couples on the floor.

John:
name ?”

Mary:
John:
Mary:

heard that we mušt embrace
every opportunity?”

John: “Huh?”
Mary: “Oh never mind.”

j it and asked for more of the ūse better grammar. When we 
šame. Gradually, with the aid fjrst began to go to school,

Employer: “lt seems to me 
you vvant very large vvages for 
one vvho has had so little ex- 
perience.”

Graduate: Sure. Isn’t ithard-lice cream parlor 
er for me vvhen I don’t know?”

stories, Sport stories, Frontier; Collegė Grammar 
stories, Love stories, none of i ■ _______
these attract her.

Then one summer I brought English
hef- a library book. She read I teachers have tried to make us
• • « i i « j
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Desert Sunset
(Looking toward the sun)

A shimmering sea of molten. gold 
Towering in waves rising one over one, 
Winding and rolling" and rising and falling 
Under a breath-scorching blood-red sun.

1 .i
<

HUNT UP YOUR 
TEXT BOOKS

■

No. 14

Once more the time has come 
vvhen šwimming suits and ten-, 
nis rackets mušt give vvay tol 
brief cases and fountain pens..

Once more there vvill be į 
readings • to do, references to • 
hunt up, papers to write, and 
examinations to pass.

Once more there vvill be 
private resolutions to get better 
marks, to get homevvork in on 
time, and to burn less of the 
midnight oil.

Shall vve also say that once ■ 
more vve shall fall short 
ambitions? Not this 
Students, come on, let’s 
A’s this year!

Reading Without a 
Purpose

(Away from the sun)
A lengthening giant of shadovvy mauve
Striding the billovvs and painting the sky
Where a handful of stars dimly waver and sputter 
Under the breath of his soft mystic sigh.

IN MEMORIAM1

Members of the LSAA are indeed grieved

to hear of the death of a contributor and

In my elementary 
years occured an

I vvhich has stuck in my mem- 
! ory although there vvas noth
ing unusual about it.

| The scene vvas a classroom. I j
i was turmng around continually of my subtle suggestions, her1 most of us vvent to a school 
(to see vvhether Edvvard exposed taste improved. When she vvas [ where English vvas spoken. We 
the book I lent him to the vievv, reading a book by Conan Doyle,' learned our three “R’s” in En-
of the teacher. He vvas so she asked1 vvhether I considered glish. We špoke English to our
absorbed in the story that I; her capable of “vvorking thru i teachers and to our school-

i expected him to “get caught’ , ‘Anna Karennina. ”. She start- i matės. Then at high school we
ofour any m’nu'^e* | ed vvith books about girls at! - 1 -1—12
■timp I apprehensions were vvell boarding college and came to 

founded. Ed looked up only this.
a I vvhen he šavv Miss Oconner’s v

I hand clos'ed upon the book.
| Lacking the courage of the 

r rom the Other Side ! hero he vvas reading about, he 
------------ jdefended himself by saying that

the. book vvas mine. I, in turn, 
also lacking the šame courage, 
defended 
that 
“boy

It
the book for tvventy five cents 
and had refused to let the boy 
dovvnsitairs borrovv it. I said it 
vvas his, partly to prevent a 
sermon about morals and vvhat- 
ever else Miss Oconner could 
connect vvith the book, būt 
primarily, I disclaimed ovvner- 
ship that I vvould be more like- 
ly to get it back.

Edvvard nevei* finished the 
book. I told him he vvas too 
careless.

Būt Miss Oconner vvas very 
keeping those 

books out of the classroom. I 
vvonder vvhat she thought vve

In the August issue of the 
Century magazine is a very en- 
lightening answer to the ques- 
tion in vvhich students are more i 
or less interestod, namely; 
“what makes teachers eranky?’

The author oi the artiele has 
been unwillingly gathering ma- 
terial for it during about 
twenty years of teaching. Būt 
“teaching”, as she shovvs, is’ a 
very broad term. A teacher 
mušt also be, the author says; 
“bookkeeper, ‘pep’ inspirer, 
banking adviser, vocational 
guide, ticket seller, collector for 
charities, amateur psychologisl, 
custodian of pens, pencils, and 
moral traits of pupils, chaperon 
for dances, hikes’, playground
flirtations, and length of under- careful about 
clothing.”

To further hinder a teachj 
er’s work are the numerous, i read at home.
unnecessary, and foolish feter-i I believe that Miss Oconner 
ruptions that occur wh othe was’ wrong. She should have 
class is in session. Nonacade- been delighted to see a boy who 
mic activities not only take up evidently had no soholarly 
much of the students’ time for tendencies reading a book with 
study būt also enroach upon interest even though the book 
classroom time vvhich belongs may have been a cheap dė
to the teacher. į teetive story. She should have

A classrcom in vvhich a class been delighted to see that he 
is meeting should be as sacred had grovvn tired of the rabbit 
as the private office of any 
business man,
vvhen there are thirty five to 
forty students in one classroom. 
Hovv else can a teacher hope 
to make thinking 
vvomen 
in her

The 
tion is
the avalanche of football tickets 
and school nevvspapers. The 
three R’s of “Readin’, ‘Ritin’, 
and ‘Rithmetic,” are indeed 
changing their meaning as the 
author says, to “Rah! Rah! 
Rah!”

and fox type of Stories in the 
school reader and vvas looking 
for something else.

She should have been de
lighted that Edvvard vvas sub- 
consiously learning to re- 
cognize correct sentences, hovv 
to punetuate, hovv to spell, and 
most of all, inereasing his vo
cabulary.

Practically every book will 
teach its reader something. The 
better the book, the more it 
can teach. Būt to read a better 
book intelligently, one mušt 
begin vvith a book poorer in 

-----  quality. No maitter hovv cheap 
To any stray disciples vvho | the book is, the reader will at 

may be looking for a cause to least learn a nevv word, note 
serve — the field of modern the effectiveness of the title, 
education is broad and un- become acquainted vvith a nevv 
chartered. background and setting, or per

ti aps notice the cover design.
Since much is learned by 

reading, it is better to read 
thrash than to read nothing 

į at all.
Anna, whose father owns the 

around the
corner, can, if she vvishes’, read 
any magazine from the widely 
read “True Stories” to the 
high brow “Century”. Būt Anna 
does not read them. Deteotive 
stories, Cowboy stories, Air

Būt even if I had net sug- 
gested what she oughl to read, 
I believe that if she continued 
to read her taste would have 
improved without my help.

Therefore, 
person reading thrash, we 
usually expect that if 
changes for him, if his’ 
vironment changes, and if 
views change, that his taste 
fer authors will also change.

Parents and teachers need' 
not confiscate the yellow back- 
ed novels of the younger ge- 
neration. Very few children 
likę good authors, and very few 
adults read the cheap de- 
teetive stories that children do. 
Does not this show that the 
quality of one’s' reading matter 
improves with age ?

When I was about in sixth 
grade I vowed that a better 
author than Niek Carter did 
not exist and that I would 
never stop reading him. That 
time is past. I have found bet
ter authors and read Niek no 
more.

When I was a sophomore in 
high school I decided that Jack 
London was a very great author 
and determined to read every
thing he wrote. After reading 
about ten of his books my af- 
fections were again transfered 
until now I havet no one favor
ite author būt enjoy most 
the recognized good authors 
fietion.

A t one time however, one 
my father’s friends tried 
make me read better books’. He 
wrote down the titles of a few 
of them and told me to get 
them and read them. I said 
I would, lošt the paper with 
the titles, and remained faith- 
ful to Niek Carter.

Years later I accidently found 
the paper and\ saw that I had 
read every book he had men- 
tioned including the one he had 
partly written and crossed out 
because it was “too hąrd” for 
me.

He evidently did not believe 
as I do, that reading withou.t 
a purpose usually leads to 
reading with a purpose.

continued our education, būt 
alvvays in English.

Now, vvhen a college student, 
after all this training, makes 
silly mistakes in grammar, it 
is no wonder that teachers feel 
as they do. It is .no wonder 
tha^t they would likę to do un-

glish language.
Our abuse of the language 

is easily seen in our themes. 
•Our themes contain too many 
mistakes for college student 
Products. Teachers run out of 
red pencils and purple ink 
checking split. infinitives, mis- 
placed modifiers and dangling 
participles.

Why don’t we write better 
themes? It is not because we 
do not know the rules of gram- 
mar; it is because vve do not 
apply them. A little thought, 
a little reasonin^, a little com- 
mon sense, will abolish the 
great majority of our gram- 
matical errors. Try it on your 
next theme.

These aids, hovvever, may 
not be used for determining 
the spelling of vvords. The 
spelling of English no longer 
follows the rule of common 
sense, būt since pocket dic- 

tionaries can be bought at the 
ten-cont store, there is no ex- 
cuse for mispelling words. It 
is well to consult the dietionary 
before vvriting such vvords a£ 
“criticism”, “miscellaneous”, 
“pseudonym” or “psychothe- 
rapy”. ; i

We make many puns about 
the Russian language, yėt, 
when one Russian telis his 
name to another Russian he 
does not have to spell it for 
him. You can say “Ivannovitch” 
or “Tchaikofsky” at a Russian 
and be assured he will spell it 
correctly. They can. afford to 
ūse long words because their 
spelling is štili founded on 
simplicity and sense. Būt we 
laugh at them.

Outside of spelling, common 
sense will us'ually solve gram- 
matical problema. For example, 
in this sentence, ^Comi^ng up 
the walk, the engineering 
building was seen,” common 
sense will tell us that the ep- 
gineering building can’t come 
up the walk and be seen unless 
the observer drank something. 
Nor dd we need any unusual 
sense of rhymth or poetry to 
tell that. a sentence is too long, 
too short, or loose in / the 
middle.

In school we have to write 
themes, būt in life, letters/ take 
the place of themes. A letter 
written with ease and elegance 
is more effective than one

written in. a jerky or monoto- 
nous style. In answering a 
want-ad, for instance, you mušt 
make your letter of such good 
quality that it will impressi the 
reader in your favor.

You often have to write let
ters and since people are in- 
clined to judge you by your let
ters, i s it not worth while to 
write the best kind 
that you can?

Who can tell, būt 
you will be trying
your letters effective'not mere
ly to win respect or admira- 
tion, būt love.

It is also important to speak 
' correctly and effectively —per
ia aps even more irhportant. than 
anything else that you do.

Train yom^elf to talk cor
rectly, to write better, inerease 
your vocabulary and you will 
find yourself at ease with life 
and people.

Better your own life, better 
the life of those about you. 
Ideas are conveyed by langu
age. Know your language that 
you may the better convey 
your own and others’ ideas.

Quoth Diek to Tom: “This Act 
appears •< ,

Absurd, as I’m #alive;
To take the crovvn at eighteen 

years —
The^ wife at twenty-five.

Thus edrly if they’re fit to 
reign,

They mušt be fit to wed.”
Quoth Tom to Diek, “Thou art 

a fool, 
And little knovv’st of life—

Alas! ’tis easier far to rule
A kingdom than a vvife!”

A little stealing is a danger- 
ous part,

Būt stealing largely is a noble 
art;

’Tis mean to rob a hen roost, 
or a hen, s

Būt stealing thousands makes 
us gentlemen.

Robert Herrick.

“You said that dentist was 
painless, didn’t

“Yes.”
“He ten’t. 1 

and he yelled 
other dentist.”

“Do you find that advertis- 
ing brings quick results?”

“I should say so. Why, only 
yesterday we advertised for a 
night-watchman and that night 
the safe vvas robbed.”

friend, John Kurtinaitis.

The Show
Mri Robert Awther wrote a play
A ripping melerdramer
Fulll of thrills and spooks and shadow hands?
It made yer heart to hammer.
He searched around and finally found
A cast to suit his need.
He found a dark eyed vilyan,
A gang for him to lead.
He alsb found a prętty blonde
As dumb as she vvas svveet
As soon as she vvas in distress
The herd. came toute suite.
The hfero’s hair was golden brown
And čurled up wave on wave.
His eyes were blue, his javv was sfquare
The giria did o’er him rave.
The villain was hissed by all
A mean and wicked guy.
He tried tp kiss the hero’s giri
Against her vvill, Oh My!
At lašt it came, the ope’ning night
The whole town came to see.
The curtain rose upon act one 
And there stood he and she.
They billed and cooed in accentš sweet
The audience was placed
Theni came the villain dark and smooth
The crowd was then displeased.
The villain s'tole the giri away .
The hero vvas aghast
Upon this great elimatie scene
The curtain came down fast.

audience clapped loud and long 
curtain rose once more.
play was going strong until 
hero slammed a door.

The
The
The
The
The author caught his breath and gaaped
Hoarse whispers from afar—
Būt Mike the stage hand caught the scene
The shovv was saved so far.
The author novv vvas occupied
In following tįie speech
He turned the pages back and forth
And suddenly—a screech!
“What in the world”—- the author į said,
“They skipped three pages here.”
The hero then expressed himself
In words to scorch the ear.

The scene had fallen all around ,
The crowd roared loud in glee
Invisible būt audible,
Were Villain, He, ąnd She.

(Curtain)

Are all men fools?
No. Some are bachelors. 

I
- -

Louise: “Since I threw Ed
down he’s been carousing
around likę a madman.”

Lois: “Hm! When is he going 
to stop celebrating?”
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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”.
— .Fuiler;

Back to School Reading Without a
PurposeOnce more the time has come 

when šwimming suits and ten- 
nis rackets mušt give way toj 
brief cases and fountain pens,

Once more there will be
readings • to do, references to i. . . . .., t n . | ing unusual about it.hunt up, papers to write, and, , T. L ‘ : ihe scene was a classi*oom. I šameexaminations to pass. ' 1

Once more there will be

In my elementary 
years occured an

1 which has stuck in my mem-

Desert Sunset
(Looking toward the sun)

A shimmering sea of molten. gold 
Towering in waves rising one over one, 
Winding and rolling and rising and falling 
Under a breath-scorching blood-red sun.

(Away from the sun)
A lengthening e i an t of shadowy' mauve
Striding the billovvs and painting the sky
Where a handful of s'tftrs dimly waver and sputter 
Under ihet breath of his soft mystic sigh.

' —E. W.

stories, Sport stories, Frontier; College Grammar
stories, Love stories, none ofi - _______school 

incidents these attract her. | Ali thru our scholastic life
Then one summer I brought | English teachers and other

Į ory although there was noth- hef* a library book. She read! teachers have tried to make us
it and asked for more of the i ūse better grammar. When we 

Gradually, with the aid fjrst began to go to school,
mvic -vncic wui uc was turning aro^nd contmually of my subtle suggestions, her mOst of us went to a school 

private resolutions to get better T Edward expo3ed taste improved. WIjen she was where English was spoken. We
the book I lent him to the view reading a book by Conan Doyle,; learned our three “R’s” in En- 
of the teacher. He was so she asked1 whether I considered! glish. We špoke English to our 
absorbed in the story that I her capable of “working thru teachers and to 

j expected him to “get caught” ‘Anna Karennina. - - 1
any minute. . | e(j with books about girls at

My apprehensions were well boarding college and came to 
founded. Ed looked up only this.

Oconner’s

marks, to get homework in on 
time, and to burn less of the 
midnight oil.

Shall we also say that once 
more we shall fall short of our 
ambitions? Not this time, 
Studentą, come on, let’s all got 
A’s this year!

From the Other Side

founded. Ed 
when he šaw Miss 
hand clos'ed upon the book.

Ijacking the courage of the 
hero he was reading about, he 
defended himself by saying that 
the. book was mine. I, in turn,In the August issue of the the book was mine. 1, 

Century magazine is a very en-1 also lacking the šame courage, 
lightening answer to the ques-, defended myself by 
tion in which students are more į that the book belonged 
or less interestfcd, namely; 
“what makes teachers eranky?’

The author oi the artiele has 
been unwillingly gathering ma-1 and had refused to let the boy 
•terial for it during about į downsitairs borrow it. I said it 
twenty years of teaching. Būt1 vvas his, partly to prevent a 
“teaching”, as she shows, is’ a' sermon about morals and what- 
very broad term. A teacher i ever else Miss 
mušt also be, the author says; 
“bookkeeper, "pep’ inspirer, 
banking adviser, vocational 
guide, ticket seller, collector for 
charities, amateur psychologisl, 
custodian of pens, pencils, and 
moral traits of pupils, chaperon 
for dances, hikes', playground;
flirtations, and length of under-1 careful about 
clothing.”

To further hinder a te" xb- 
er’s work are the numero. 
unnecessary, and foolish inter- 
ruptions that occur while the 
class is i n session. Nonacade- 
mic activities not only take up evidently 
much of the students’ time for tendencies reading a book with 
study būt also enroach upon interest even though the book 
classroom time vvhich belongs may have 
to the teacher.

A classrcom in which a class been delighted to see that he 
is meeting should be as sacred had grown tired of the rabbit 
as the private office of any and fox type of Stories in the 

school reader and was looking 
for something else.

She should have been de
lighted that Edward was sub- 
consiously learning to re- 
cognize correct sentences, how 
to punetuate, how to s'pell, and 
most of all, inereasing his vo
cabulary.

Practically every book will 
teach its reader something. The 
better the book, the more it 
can teach. Būt to read a better 
book intelligently, one mušt 
begin with a book poorer in 
quality. No maitter how cheap 

To any stray disciples who | the book is, the reader will at 
may be looking for a cause to least learn a new word, note 
serve — ,the field of modern the effectiveness of the title, 
education is broad and un- become acquainted with a new 
chartered. background and setting, or per

ti aps notice the cover design.
Since much is learned by 

reading, it is better to read 
thrash than to read nothing 
at all.

Anna, whose father owns the 
ice cream parlor around the 
corner, can, if she wishes’, read 
any magazine from the widely 
read “True Stories” to the 
high brow “Century”. Būt Anna 
does not read them. Deteotive 
stories, Cowboy stories, Air

business man, especjally so 
when there are thirty five to 
forty students in one classroom. 
How else can a teacher hope 
to make thinking men and 
women 
in her 

The 
tion is
the avalanche of football tickets 
and school nevvspapers. The 
three R’s of “Readin’, ‘Ritin’, 
and ‘Rithmetic,” are indeed 
changing their meaning as the 
author says, to “Rah! Rah! 
Rah!”

out of the many pupilš 
cląss?
real purpose of educa- 
getting buried beneath

Employer: “It seems to me 
you want very large wages for 
one who has had so little ex- 
perience.”

Graduate: Sure. Isn’t it hard- 
er for me when I don’t know?”

She: “I’m afraid 1’11 never 
meet you in heaven.”

He: “Why, what have you 
gone and done now?”

saying 
to the

“boy dovvnstairs”.
It was a lie. I had 

the book for twenty five cents
bought

Oconner could 
connect with the book, būt 
primarily, I disclaimed owner- 
ship that I would be more Ūke
ly to get it back.

Edward never finished the 
book. I toki him he was too 
careless.

Būt Miss Oconner was very 
keeping those 

books out of the classroom. I 
wonder what she thought we 
read at home.

I believe that Miss Oconner 
was' wrong. She should have 
been delighted to see a boy who 

had no scholarly

been a cheap de- 
tective story. She should have

vvritten in. a jerky or monoto- 
nous style. In answering a 
want-ad, for instance, you mušt 
make your letter of such good 
ųuality that it will impress) the 
reader in your favor.

You often have to wri(e let- 
ters and since people are in- 
clined to judge you by your let- 
ters, is it not wonth while to 
write the best kind of letters 
that you can?

Who can tell, būt some day 
you will be trying to makė 
your letters effeotive*not mere
ly to win respect or admira- 
tion, būt love.

It is also important to speak 
correctly and effectively —per- 
haps even more irhportant than 
anything else 'that you do.

Train your^elf to talk cor
rectly, to write better, increase 
your vocabulary and you will 
find yourself at ease with life 
and people.

Better your own life, better 
the life of those about you. 
Ideas are conveyed by langu- 
age. Know your language that 
you may the better convey 
your own and others’ ideas.

IN MEMORIAM
Members of the LSAA are indeed grieved

to hear of the death of a contributor and

friend, John Kurtinaitis.

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
LSAA. TOEUGENIE ROGES .... CORRESPONDENT SEC’Y

3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

our school- 
. She start- s matės. Then at high school we 

continued our education, būt 
always in English.

Now, when a college student, 
after all this training, makes 
silly mistakes in grammar, it 
is no wonder that teachers feel 
as they do. It 

i that they would 
to us as we do 
glish language.

Our abuse of 
is easily seen in our themes.

• Our themes contain too many 
mistakes for college student 
Products. Teachers run out of 
red pencils and purple ink 
checking split, infinitives, mis- 
placed modifiers and dangling 
participles.

Why don’t we write better 
themes? It is not because we 
do not know the rules of gram
mar; it is because we do not 
apply them. A little thought, 
a little reasoning, a little com- 
mon sense, will abolish the 
great majority of our gram- 
matical errors. Try it on your 
•next theme.

is z no wonder 
likę to do un- 
unto the En-

On the Royal Marriage 
act 1772.

can 
life
en- 
his

the language

Būt even if I had net sug- 
gested what she ought to read, 
I believe that if she continued 
to read her taste would have 
improved without my help.

Therefore, when we see a 
person reading thrash, we 
usually expect that if 
changes for him, if his’ 
vironment changes, and if
views change, that his taste 
fer authors will also change.

Parents and teachers need 
not confiscate the yellovv back- 
ed novels of the younger ge- 
neration. Very few children 
likę good authors, and very few 
adults read the cheap de- 
teetive stories that children do. 
Does not this show that the 
quality of one’s' reading matter 
improves with age ?

When I was about in sixth 
grade I vowed that a better 
author than Niek Carter did 
not exist and that I would 
never stop reading him. That 
time is past. I have found bet
ter authors and read Niek no 
more.

When I was a sophomore in 
high school I decided that Jack 
London was a very great author 
and determined to read every
thing he wrote. After reading 
about ten ’of his books my af- 
fections were again transfered 
until now I have no one favor
ite author būt enjoy most 
the recognized good authors 
fietion.

A t one time however, one 
my father’s friends tried
make me read better books'. He 
wrote down the titles of a few 
of them and told me to get 
them and read them. I said 
I would, lošt the paper with 
the titles, and remained faith- 
ful to Niek Carter.

Years later I accidently found 
the paper and\ saw that I had 
read every book he had men- 
tioned including the one he had 
partly written and crossed out 
because it was “too hąrd” for 
me.

He evidently did not believe 
as I do, that reading without 
a purpose usually leads to 
reading with a purpose.

Quoth Diek to Tom: “This Act 
appears

Absurd, as I’m #alive;
To take the crown at eighteen 

years —
The» wife at twenty-five.

Thus early if they’re fit to 
reign,

They mušt be fit to wed.” 
Quoth Tom to Diek, “Thou art 

a fool,
And little know’st of life— 

Alas! ’tis easier far to rule
A kingdom than a wife!’’

i

of 
of

of 
to

At least Adam and Eve 
didn’t bump- into all other 
couples on the floor.

“You look likę Swiss cheeše.
“Howzat?”
“Bored.”

'“Say, could you dig me up a 
giri for tonight?”

“Certainly, būt why not take 
a Ii ve one?”

These aids, however, may 
not be used for determining 
the spelling of words. The 
spelling of English no longer 
follovvs the rule of common 
sense, būt since pocket dic- 

tionaries can be bought at the 
ten-cent store, there is no ex- 
cuse for mispelling words. It 
is well to consult the dietionary 
bofore writing such words ač 
“criticism”, “miscellaneous”, 
“pseudonym” or “psychothe- 
rapy”. < i -

We make many puns about 
the Russian language, yėt, 
when one Russian telis his 
name to another Russian he 
does not have to spell it for 
him. You can say “Ivannovitch” 
or “Tchaikofsky” at a Russian 
and be assured he will spell it 
correctly. They can afford to 
ūse long words because their 
spelling is štili founded on 
simplicity and sense. Būt we 
laugh at them.

Outside of spelling, common 
sense will us'ually solve gram- 
matical problema. For example, 
in this sentence, f'Conųng up 
the walk, the engineering 
building was seen,” common 
sense will tell us that the ep- 
gineering building can’t come 
up the walk and be seen unless 
the observer drank something. 
Nor dd we need any unusual 
sense of rhymth or poetry to 
tell that a sentence is too long, 
too short, or loose in) the 
middle.

In school we have to write 
themes, būt in life, letters; take 
the place of themes. A letter 
written with ease and elegance 
is more effective than one

A little stealing is a danger- 
ous part,

Būt stealing largely is a noble 
art;

’Tis mean to rob a hen roost, 
or a hen,

Būt stealing thousands makes 
u s gentlemen.

Robert Herrick.

What’s your niek-

“Opportunity.”
‘Huh?”
“Sūrely. Haven’t you

John:
name ?”

Mary:
John:
Mary:

heard that we mušt embrace
every opportunity?”

John: “Huh?”
Mary: “Oh never mind.”

“You said that dentist was 
painless, didn’t

“Yes.”
“He išii’t. 1 

and he yelled 
other dentist.”

you ?”

bit his finger 
just likę any

“Do you find that advertis- 
ing brings quick results?”

“I should say so. Why, only 
yesterday we advertised for a 
night-watchman and that night 
the safe was robbed.”

' “The poor we have with us 
always”.

“Yes, and aren’t their flivers
nuisance?”a

“Ever have any trouble with 
dyspepsia?”

“Only when I try to spell 
it.”

“Hot air is a valuable artiele 
—it raised everything.”

“Everything būt marks.”

“The early bird gathers 
moss.”

no

The Show
Mr. Bobert Awther wrote a play
A ripping melerdramer
Fulll of thrills and spooks and* shadow hands' 
lt made yer heart to hammer.
He searched around and finally found 
A cast to suit his need.
He found a dark eyed vilyan, 
A gang for him to lead.
He alsb found a prętty blonde
As dumb as she was sweet 
As soon as she was in distress 
The herd. came toute suite.
The htero’s hair was golden brown 
And ėurled up wave on wave.
His eyes were blue, his jaw was skjuare 
The girk did o’er him rave.
The villain was hissed by all
A mean and wicked guy.
He tried tp kiss the hero’s giri 
Against her will, Oh My!
At lašt it came, the ope’ning night 
The whole town came to see.
The curtain rose upon act one 
And there stood he and she.
They billed and cooed in accentš sweet 
The audience was placed
Theni came the villain dark and smooth 
The crowd was then displeased.
The villain s'tole the giri away , 
The hero was aghast 
Upon this greal elimatie scene 
The curtain came down fast.

audience clapped loud and long 
curtain rose once more.
play was going strong until 
hero slammed a door.

The
The
The
The
The author caught his breath and gasped
Hoarse whispers from afar—
Būt Mike the stage hand caught the scene
The show was saved so far.
The author now was occupied
In following t^e speech
He turned the pages back and forth
And suddenly—a screech!

“What in the world”—■< the author į said,
“They skipped three pages here.”
The hero then expressed himself
In words to scorch the ear.

The scene had fallen all around ,
The crowd roared loud in glee
Invisible būt audible,
Were Villain, He, ąnd She.

(Curtain)

Are all men fools?
No. Some are bachelors.

i

“This book, *Writing’ will do 
half your English.”

“Give me two.”
Louise: “Since I threw Ed 

down he’s been carousing
around likę a madman.”

Lois: “Hm! When is he going 
to stop celebrating?”

George, (looking on shelf for 
flour) "Dorothy, where can I 
find some wheat flour?”

Dorothy; “Ifl South Dakota.”
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ŽODŽIO LAISVE TAIKOS IR KARO METU.

Pagonų TikybaBostone neseniai buvo teisiama du asmens, kuriuos 
policija suareštavo už bandymą laikyti prakalbą viešoje 
aikštėje. Vienas tų asmenų yra Massachusetts valstijos 
socialistų partijos sekretorius, Alfred Baker. Nors leidi
mas laikyti mitingų buvo duotas, bet policija jį atšaukė, 
kuomet jai nepatiko prakalbos turinys.

Teisėjas Charles Carr, prieš kurį byla buvo nagri
nėjama, kaltinamuosius paliuosavo, pasakydamas šitokį 
pamokslą policijai:

“Stengdamasi apginti musų įstaigas (t? y. valsty
bės tvarką. “N.” Red.), policija neprivalo užmiršti, 
kad žodžio laisvė yra Amerikos institucija; kad tai
kos metu piliečiams yra patikrinta teisė darbuotis 
dėl reformų, viešai diskusuojant savo reikalus, ne
žiūrint, kad tokiose diskusijose gali būt ir tam tik
ros kritikos prieš jų atstovus administracijoje, įsta
tymų leidinio įstaigose arba teismuose.”
Teisėjas Carr, žinoma, pasielgė teisingai, panaikin

damas tą bylą ir pabardamas policiją. Bet vienas saki
nys jo kalboje yra keistokas. Jame sakoma, kad piliečiai 
turį teisę.viešai svarstyti savo reikalus “taikos metu”. 
Argi tik taikos metu?

Jungtinių Valstijų konstitucijoje šitokio žodžio lais
vės apribavimo visai nėra. Joje net pareikšta, kad kon
gresas negali leisti įstatymų, aprėžiančių žodžio laisvę 
(“Congress shall make no law abridging the freedom 
of speech”).

“Amerikos institucija” yra ne žodžio laisvė taikos 
metu, bet tiesiog — žodžio laisvė. Kas sako, kad žodžio 
laisvė Amerikoje privalo būt gerbiama tiktai tam tikru 
taiku, o kitais laikais tos laisvės nepripažįsta, tas iškrei
pia Jungtinių Valstijų konstitucijos prasmę!

Nuostabu, kad šitaip elgiasi teisėjas, kurio pareiga 
yra pamatinius krašto įstatymus saugoti, o ne griauti.

Konstitucinės piliečių teisės Amerikoje skaudžiai 
nukentėjo per didįjį karą, ir blogos to pasėkos dar reiš
kiasi iki šiol, kaip matome iš to teisėjo žodžių.

MUSSOLINI ATSISAKĖ NUO SEPTYNIŲ 
PORTFELIŲ.

Užsisakymo kaina:
Chlcagojo — paštu:

Metams ___________ ___
Pusei metų......_.... ............
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei ---- ------ ------------
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
pašty:

Metams ___ . t $7.00
Pusei metų --------  3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ______________ — $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monej

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

’ nistų Partijos didžiumos frakciją prieš Komunistų 
Internacionalo Pildantį Komitetą.” /
Vadinasi, Maskva norėjo, kad Pepperis nekurstytų 

savo šalininkų (kurie sudarė partijos daugumą!) Ame
rikoje prieš kominterną, ir ji įsakė jam vykti Maskvon 
ir tenai “darbuotis”. Gyvendamas bolševikijoje, Stalino 
klapčiukų priežiūroje, jisai, žinoma, nebūtų galėjęs nė 
pyptelti prieš komunistų internacionalo bosus ir butų bu
vęs priverstas daryti taip, kaip jie jam palieps. Tuo bu- 
du opozicija Maskvai amerikinėje partijoje butų buvusi 
nuslopinta tyliai, taip kad niekas pasaulyje nebūtų apie 
ją išgirdęs.

Bet Pepperis pažinojo savo duondavius ir pabūgo 
važiuoti į Maskvą. Todėl jisai tapo, ekskomunikuotas ir 
prakeiktas!

Ar visa tai nekvepia tamsiausiojo viduramžio raugu?

nevienodai

Bet beveik

Pasaulyj yra begalės įvairių 
tikybų. žmones 

šiais laikais tiki, nevienodai ir 
senovėje tikėjo.
visi tikėjo, kad iš mirusio žmo
gaus kūno išeinanti nemirtinga 
vėlė. Vienų įmonių manymu, 
toj i vėlė einanti į dangų, kiti— 
į rojų, treti—čia pat tarp gy
vųjų pasiliekanti gyventi ir Lt. 
Senovės lietuviai tikėjo, kad 
žmogaus vėlė, hrba dvasia, ar 
gyvenanti vėlių kalnely, ar me
dy, ar kuriuo paukščiu arba 
gyvuliu pasiverčianti.

Panašių pažiūrų randam se
novės graikuose. Jie tikėjo, kad 
dvasios drijados augančiose pla
čiašakėse pušyse ir ąžuoluose ir 
dejuojančios, kai tuos medžius 
kerta- Anglų saksų žodyne yra 
likę šiam reikalui žodis wood:- 
mare—“aidas”, —“echo” (wu- 
du-moer—girios nimfa),
yra liekana senovės anglo 
žiūrų, kurių dabar yra tarp 
kurių barbarų, manančių, 
atgarsis yra atsiliepiančios dva
sios balsas. Gamtos mokslų iš
stumtos .iš gamtos daiktų dva
sios randa dar ir musų laikais 
vietos žmonių padavimuose ir 
poezijoje. Mažutės girių delfos 
ir fėjos yra senovės medžių 
dvasių atsiminimai; Vokiečių 
Lorelei — jau kiek pakeistas 
upės dvasios vari j autas. Kai ku
rie' pirmykščiai gyventojai 
(pav., Afrikos negrai) vyriau
sia dievybe laiko dangų, kuris 
teikia gaivinanti lietų. Panašiai 
tikėjo ir graikai. Barbarų to
kias pažiūras į dangų, kaip į 

Čia 
pa
kai 
jog

dievybę, rodo tokie ryškus po
sakiai, kaip antai: “Tegul at
leidžia man dangus”, “dangaus 
kerštas jį palietė”.

žmonėms, kuriems negyvi 
daiktai atrodė dvasingi ir pro
tingi,^ labiausiai išsiskirdavo iš 
kitų dievybių saule, kuri teikia 
pasauliui šviesą ir gyvybę. 
Viena samėdė savo kasdieninėj 
maldoj sako: “Kai tu, dieve, 
keliesi, ir aš keliuosi... kai tų, 
dieve, eini gulti, ir aš einu po
ilsio’’- Panašiai tikėjo ir seno
vės egiptiečiai ir kiti. Dar ir 
šiais laikais galima matyti 
Francijos ir Vokietijos kaimie
čius, nusiimančius kepures sau
lei tekant, o Anglijoj menesį 
sveikinama nusilenkiant, rašo 
anglas Tailoris.

Senovės graikų šventasis ži
dinys, Gestija, daugavo mais
tui, kaip kokia kūniška asme
nybė, aliejaus ir saldaus vyno. 
Ugnis buv6 laikoma asmenine 
būtybe, arba kai kur- dievybe, 
kurią garbindavo. Ugnies kultas 
buvo žinomas < arijų tautoms 
(Agni—Ugnies dievas), drauge 
ir lietuviams.

Senovėje žmonės tikėdavo, 
kad mirusio žmogaus vėlė ga
linti vėl gimti sekančių kartų 
vaikuose. Todėl ir vaikai būną 
panašus į savo tėvų gimines. 
Bet žmogaus vėlė nebūtinai turi 
savo naujai būstinei pasirinkti 
žmogaus kūną. Ji galinti įsi
gyventi vilke, šunyje, varne, 
žaltyje ir kituose gyvuliuose ir 

paukščiuose. Toksai vėlių per
sikraustymo supratimas yra 
budizmo religijos mokslas. To
dėl manoma, kad pikto žmogaus 
vėlė galinti, palikusi savo kūną, 
įeiti į vilką ar kitą kurį gyvulį, 
ar todėl tasai gyvulys esąs la
bai piktas, puola savo artimus.

Tai yra pasivertęs vilku žmo
gus, vilktakas- Ir šiais laikais 
kai kur Rusijoje ir Indijoje 
dar taip tikima. Bet gimti gy
vuly gali fto žmogaus vėlė, ku
ris blogai, nedorai gyveno: 
žiauraus žmogaus vėlė galinti 
pereiti į žvėrį, duonvagio — į 
žiurkę ir t.t.

Maldos

Šit kaip senovėje žmonės 
melsdavosi ir ko jie iš dievų 
prašydavo.

Sudedami aukas zulusai die
vybei, kuria gali būti jų pačių 
protėvis, kalba: “šit jums jūsų 
jautis, jus, musų giminės, dva
sios. Prašau iš jus sau sveiko 
kūno, kad aš galėčiau gerai gy- 
venti; ir (tu čia mini vardą) 
elkis su manim širdingai”. Ar
ina šit chondų maldos dalis: “O 
kai dėl mus gyvulių, avių, 
kiaulių ir duonos, mes gavom 
auką ir tau ją atnešam. Prašo
me, dabar mus pralobink. Pa
daryk mus kaimynes tiek, kad 
netilptų jos tvartuose: padau
gink mus vaikų tiek, kad tėvai 
nepajėgtų jais rūpintis, kad tat 
butų matyti iš surumbėjusių 
rankų; tegul mus galvos visa
da daužos į begalybę varinių 
puodų, kybančių po musų sto
gu; tegul žiurkės savo olas iš
kloja raudono audeklo ir šilko 
gabalais; tegul viso krašto va
nagai sutupia mus kaimo me
džiuose, žvėrių čia atvilioti, ku
riuos mes kasdien užmušinėsi- 
me. Mes nežinome, ko geresnio 
iš tavęs sau prašyti. Tu žinai, 
kas mums yra geriau. Duok 
tatai murtis.”

žyniai
žmoguje galinti apsigyventi 

(“apsėsti”) pikta dvasia. Jis ta
da sergąs, 'nenormalus. Tad ma
noma, kad bet kuris dievas ga
lįs irgi apsigyventi žmoguje, jo 
balsu kalbėti. Kadangi dievai 
ir dvasios daugiau išmano ir 
žino nekaip žmones, tai tokie 
dvasių ar dievų apsėsti žmonės 
gali daugiau už paprastuosius 
žmones žinoti, gali net pasaky
ti, kas bus ateity, gali prana
šauti. Tokius žmones vadinda
vo pranašais, kunigais, žyniais,

vaidilomis, kriviais ir kitaip.: Ponia:—Man atrodo, šis kos-
Visi tie nesąmoningi žodžiai bei I tiumas yra trupučiuką per šiau- 

i ras. Tamsta turėsi jį padarytiposakiai, kuriais neva prana
šauja, dažniausiai būva, nesvei
kų, liguistų kūno reiškinių iš
dava, pav., Delfų pitija senovės 
Graikuose imdavo nesąmonin
gai šūkauti, konvulsingai dre
bėdama tada, kai nuo garų ap
svaigdavo; jos neaiškiai ištar
tus ir beprasmius garsus vaidi
los aiškindavo kaip norėdavo, 
kaip jiems buvo reikalinga. 
Gudresni vaidilos, kriviai daž
nai tyčia apsimesdavo girdi 
dievų balsą, kalba su jais, kai 
tat būdavo reikalinga miniai, 
jų garbintojams. čia ir yra 
žmonių tikėjimo pradžia vaidi
loms, žyniams, kriviams.

“Jaun.”
---------- -f--------------------------------------

JUOKAI
-Sakyk, Katriuk, ar tiesa, 

kad tu nutrauki su savo suža
dėtiniu- Jonu ?

—Taip. Kaip gi aš galėčiau 
ištekėti už vyro su perlaužta no
sim.

—Vargšas Jonelis, kuris gi 
velnias jam .tai padarė?

—Lošdama su juo tenisą, aš
jam pataikiau kamuoliu į nosį ’ nai augalų produktas — vį- 
ir ji lūžo. ' suomet turi Fletcher’s parašą.

Spalio Išpląukimai:
S. S. Pres. Harding 
Spalio 2—Spalio 30

S. S. Republic 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt 
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America 
Spalio 26

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog j Bremeną.LIETUVĄ 
Kai rengsitės aplankyt savo tėviškę šį rudenį, galite išsirinkt 

bile katrą iš 6 puikių garlaivių U. S. linijų laivyno.
S. S. Leviathan, pasaulio didžiausias laivas, plauks per Čher- 

bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog į Bremeną.
Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 

žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmėmis kuriuos 
pirmiau turėjot jūrinėse kelionėse.

Visi šie laivai yra žinomi po svietą už jų gerus pritaisymus, 
puikius valgius ir linksmumas tarp keleivių.

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog į

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadwy» New York City

platesnį.
Siuvėja:—Jis bus kaip tik, 

liktai gerbiamajai poniai reiks 
trupučiuką suliesėti.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti F]et- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo

bdavau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry-

nuo, Italijos diktatorius Mussolini staiga atsisakė 
septynių ministerių portfelių, kuriuos jisai turėjo iki šiol, 
ir pasiliko sau tik vidaus reikalų ministerio vietą kartu 
su ministerio pirmininko vieta. Jisai iki šiol buvo taip 
pat užsienių reikalų ministeris, kolonijų ministeris, avia
cijos ministeris, viešųjų darbų ministeris, korporacijų 
ministeris, karo ministeris ir laivyno ministeris. Dabar 
tos ministerijos tapo pavestos septyniems atskiriems as
menims.

Prieš kiek laiko atrodė, kad Italijos fašistų viršila 
laikui bėgant suims į savo rankas visų ministerių “dža- 
bus”, taip kad ministerių kabinetas pats savaime išnyks 
ir visa valdžia susikoncentruos viename asmenyje. Ko
dėl jisai dabar netikėtai pasuko į priešingą pusę, niekas 
dar nežino. Bet spėjama, kad šitą žinksnį Mussolini pa
darė, ątsižvelgdamas į užsienio opiniją, kuri yra nepa
lanki jo diktatoriškiems metodams.

Kada lenkų Pilsudskis rengiasi taikytis su seimu, o 
italų Mussolini bando atsteigti administracijos sistemą, 
panašią į kitų šalių, tai tenka manyti, kad Europos dik
tatūros pradėjo jaustis neramiai.

KOMUNISTIŠKA DISCIPLINA.
» »

Skaitytojai žino, kad šiomis dienomis Maskvos in
ternacionalas išmetė iš savo tarpo vyriausiąjį Amerikos 
komunistų vadą Pepperi už “oportunizmą”, kominterno 
neklausymą ir apgavystes. Įdomiai apie jo pašalinimą 
rašo vienas mūsiškių raudonųjų davatkų organas. Jisai 
sako: i

“...Komunistų Internacionalo Kontrolės Komisija 
surado, kad Pepperis, būdamas Jungtinėse Valsti
jose, dėl frakcinių priežasčių atsisakė pildyti Komu
nistų Internacionalo Pildančio Komiteto įsakymą 
apleisti Ameriką ir vykti Maskvon darbuotis Ko- 
minterne. Vietoj to, Pepperis pasiliko New Yorke 
ar apielinkej su tikslu palaikyti Amerikos Komu-

“LIETUVIU VALANUA”
ant Radio WLS.

Utarninke, Rugsėjo 17, 1929
nuo 8:30 iki 9 vai. vak.

Dainos-Muzika
Rengia NAUJI ENc
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jis gali vartoti liudininkus 
1 dviejose vietose ir kad gali pa
duoti prašymą “antroms popie- 

Į roms”.
Atsakymas — Kuomet Tams- 

j ta pirmą syki prašei pilietystės, 
duotos informacijos buvo tei
singos, bet šių metų liepos 1 
d., naujas įstatymas pradėjo 
veikti, ir tas įstatymas permai
no reguliacijas apie liudininkus 
ir gyvenimo viettj.. Ilabar, ku- 

ris nori tapti Suv. Valstijų pi
liečiu, gali vartoti dvejus liudi
ninkus kiekvienoje vietoje, kur 
gyveno per reikalaujamą pen
kių metų laiką prieš paduodant 
pilietybės prašymą. Tos vietos 
gali būti įvairiose valstijose ar
ba tik įvairiuose miestuose vie
noje valstijoj. Liudininkai tu
ri prisiekti asmeniškai arba afi- 
dęivitais. Tik tie liudininkai, 
kure prisiekia toje vietoje, kur 
aplikantas prašo pilietybės, tu
ri vykti asmeniškai. Jie turi 
eiti su aplikantu asmeniškai, 
kuomet jis pašaukiamas pir
mam ir antram išklausymui.

Gali matyti, kad dabar gali 
prašyti antrų popierų ir turėsi 
turėti du liudininku Akrone ir 
du Clevelande.

Imigrantai ir svečiai
Klausimas — Mano brolis už

registruotas kvotos sąraše Len
kijoj. Man praneša, kad gal 
jam prisies laukti kelis metus 
prieš išgavimą imigracijos vi- 

j zos. Kadangi musų motina šio- 
|je šalyje, ir dabar labai serga, 
[jis nori atvykti į Suv. Valstijas 
kaip tik greit gali, jeigu negali 
atvažiuoti kaipo imigrantas, ar 
jis negali atvykti kaip svečias?

L. S. New York City.
Atsakymas — Asmuo, užre

gistruotas kvotos sąraše, nega
li gauti vizą. Kvotos vizos ap
likacija pareiškia norą apsigy
venti nuolat Suv. Valstijose, 
kuomet svečio vizos aplikacija 
pareiškia norą tik aplankyti 
Suv. Valstijas laikinai. Daug 
konsulų neduoda svečio vizą 
asmeniui, kuris užregistruotas 
kvotos sąraše, nes tiki, kad to
ki ateiviai negrįž į savo šalį, 
kuomet jų laikas išsibaigs. Yra 
atsilikimų, kuomet svečio vizos 
yra duodamos tokiems atei
viams, bet jų vardai nuimami 
nuo kvotos sąrašo. Jeigu ta-

Imigrantų proble
mos
Vizos •

Klausimas — Mano moteris 
Lietuvoje gavo imigracijos vi
za, bet greitu laiku negali iš
važiuoti, nes negali parduoti na
mą ir įvairius daiktus. Kaip 

ta viza pasiliks x<!i-a?

ra?
A. N. G. Detroit, Mich.

Atsakymas — Įstatymas duo
da ateiviui, kuriam imigracijos 
viza duota, keturius mėnesius 
sutvarkyti visus reikalus prieš 
išvažiuojant.

Įleistų ukininkų padėjimas

Klausimas — Atvykau į Su v. 
Valstijas 1927 m. kaipo ūkinin
kas su pirmenybės viza. Per 
metus dirbau ant ūkės, potam 
atvykau j Chicagą, kur dabar 
gyvenu ir dirbu kaipo papras-! 
tas darbininkas. Ar mane gi
li išdeportuoti, kad permainiau 
savo užsiėmimą? Jeigu negali1 
išdeportuoti, ar galiu prašyti 
“pirmų popierų”?

S. K. O. Chicago, III.
\

Atsakymas — Imigracijos 
įstatymas nesako, kad žmogus, j 
kuris gavo pirmenybę kvotoje 
kaipo ūkininkas, bus priverstas 
sekti savo užsiėmimą šioje ša
lyje. Tave negalės išdepor
tuoti ir gali prašyti “pirmų po
pierų”.

Natūralizacijos liudininkai
Klausimas — Kiek laiko at-l 

gal prašiau antrų popierų Cle
velande.* Tuo laiku man pasa-| 
kė, kad aš negaliu tapti Suv. I 
Valstijų piliečiu todėl, kad ne
turėjau dviejų liudininkų, kurie' 
galėjo prisiekti, kad aš gyvenau 
Clevelande. ir Akrone (prieš iš
vykstant į Clevelandą). Turė
jau du draugu, kurie galėjo 
prisiekti apie mano gyvenimą 
Akrone, bet man pranešta, kadi 
mano du liudininkai turėjo pri
siekti, kad aš gyvenau dviejose 
vietose, — Clevelande ir Ak
rone. Nelabai seniai sulaukiau; 
laišką nuo draugo, kuris irgi 
per pereitus penkerius metus 
gyveno Clevelande ir Akrone. j 
Jam jau pranešta, kad gali tap
ti Suv. Valstijų piliečiu, kad

Jus galite skirtis 
ir rinktis, rinktis ir skirtis - - bet vie
nas dalykas yra tikras - - -

Jeigu jus norite tik
ro gerumo -1- jeigu 
jus norite visiško patenkinimo ir 
kuogeriausių pasekmių kiekvie
nu laiku - —

Jus pasakykite 
jūsų pardavėjui, 
kad jus norite 
molto, kuris yra 
padarytas

Anheuser-Busch

Barley-Malt Syrup

vo brolis nuvyks pas konsulą ir 
jam galės darodyti, kad moti
na ištikro serga, konsulas gal 
jam išduos svečio vizą. Bet 
brolio vardas bus nuimtas nuo 
kvotos sąrašo ir jeigu jis vėl 
prašys imigraęijos vizos, tai tu
rės vėl išnaujo laukti.

Vizos Amerikos piliečių 
vaikams

Klausimas ----- Neseniai tapau
Suv. Valstijų piliečiu ir noriu 

parsitraukti savo šeiftiyną į šią 
šalį, šeimyna susideda iš žmo
nos ir dviejų vaikų — 17 ir 23 
metų senumo. Abudu gimė 
Vokietijoj. Ką turiu daryti?

E. E. K. Yonkers, N. Y.
Atsakymas — Gali paduoti 

prašymą dėl žmonos ir jaunes
nio sūnaus. Tavo vyriausias 
sūnūs negali prašyti nekvotinės 
vizos ir neturi pirmenybės kvo
toje, nes jau sulaukė 21 metų. 
Jis turės laukti, kol galės iš
gauti reguliarišką imigracijos 
vizą Vokietijos kvotoje.
Federaliai ir valstijų “sausie

ji” įstatymai
I t

Klausimas — Gyvenu valsti
joj, kur nėra vietinio prohibici- 
jos įstatymo. Ar galite praneš
ti, ar mus liečia federalis įsta
tymas, ar ne? /

N. B. Cumberland, Md.

Atsakymas — Yra penkios 
valstijos, kurios neturi prohibi- 
cijos įstatymų, — New Ybrkas, 
Nevada, Mary lando. Wisconsip 
ir Montana, bet federalis įsta
tymas apima visas valstijas. 
Tas reiškia, kad tos penkios 
valstijos neturi

I federalė valdžia turi užlaikyti 
savo įstatymus, kurie peržengia 
federalį įstatymą, turi būti 
baudžiami federaliuose teismuo
se, o ne valstijų teismuose.
Dviejų metų agrikultūros kur

sai kolegijose
Klausimas — Suprantu, kad 

ima net keturius metus užbaig
ti kursą agrikultūriškoj kole
gijoj. žinau, kad yra vasari- 

rfiašinerijos ir niai k'ursai iš kelių savaičių kas

------------------------- ------------------------------------------- ----- - ------------------------ ■=.

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tų patyrimu. .

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por-i 
čių.

PAMATAI
Cementiniu blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

mau- 
tile grindys 

sienos įdeda
mos. s

at-Leiskite musų atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musu paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbų.
Bile kur iki penkios dešimt 

myliu nuo CHICAGOS

I MARVEL CONSTRUCTION
• 428 South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820
| Vardas ....................................

| Adresas ........ ............................

I Telefonas ..................................

NAUJOS KNYGOS 
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ------- ------------------.... 12.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------  |1.5<
Mokykloms ir šeiminiukema vadovėli! ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... 13.01
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ukininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausiai 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............................................................  M<
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose -----------------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA  ....................... ...... ...................  Mk

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
motais. /

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................   M*
Namų darbai, namini sąskaitybš ir biudžetas. Kaip

* pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brookiyn, N. Y.

NAUJIENOS, Chicago, IŪ.

[Pacific and Atlantic Photo]

P-lė Thelma Martin, Seattle, 
Wash., knygyno vedėja, žuvusi 
audroj ant Shuksan kalno, Wa- 
shington.

met bet, ar yra dar trumpesni 
kursai?

A. C. White Plains, N. Y.
Atsakymas — Kelios agrikul

tūriškos kolegijos turi trum
pesnius kursus ir kreditas duo
dama tiems, kurie nori toliaus 
tęsti mokslą. New York State 
College of Agriculture. Cornell 
Universitete, Ithaca, New York, 
turi dviejų metų kursą. Gali
ma. išauti visas reilcalin^jas in- 
formacijas rašant Sekretoriui, 
College of Agriculture, Cornell 
University, Ithaca, N. Y.

Kanados gyventojai
Klausimas — Ar galite pra

nešti, kiek gyventojų turi Ka
nada?

L. S. Detroit, Mich.
Atsakymas — Birželio 1 d., 

1929 m. Kanada turėjo net 
9,796,000 gyventojų, sulig val
džios Statistikos Biuru. Tai 
pAdidėjimas iš 138,800 už 1928 
m. Paskutinis oficiališkas cen
zas buvo daromas 1921 m., ir 
nuo to laiko prieauglis yra 
1,000,000. Sekantis cenzas bus 
daromas ^931 m. i

Europos šalių skolos
Klausimas — Dabar, kuomte 

Franci j a pasižadėjo užmokėti 
savo skolas Suv. Valstijoms, ar 
galite pranešti kitų Europos ša
lių skolas?

J. K. New York City.
Atsakymas — Jeigu Kongre

sas užgirs Francijos paskolos 
užmokėjimą, tai bus keturiolik
tas sutikimas užmokėti skolas 
Suv. Valstijoms. Iš viso tos 
šalys pasižadėjo užmokėti $22,- 
.—t—i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turkiškos, Rusiškos 
Sulf utinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su -elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulfe^inės 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. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552
. ■ M ....... . ..........................................✓

Namų Apšildymo 
, IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normą! 1180 .... n.etoįi State 

ALL I AST5 15 "

0 | 0 YOH 5ĄY IT,OR’ 

DIDNT VUH 5AY IT- | 
woh't let NOBODY SAY. 
thąt about meMV/SIR.’

NO SIRE.EEKIN UCK HIPI 
E AŠY v/HY1 

DOtfT HE STARU 
5PHPIN HVH? V gwan SPIK

PUNCH HIMP 
gc\ą/an o or

J notTOO LOUD 
FELLER5 O R 
nOM'LL- CC^E 
OUT AM 5TOP 
EVER'THINU

163.869,933.10. Ta suma įima 
nuošimtį iš $10,621,000,000. 
Mokėjimas tęsis per 62 metus. 

’Įimant nuošimčius skolos yra
Didžiosios Britanijos ...........

...................... $11,105,965,000
Francijos ........... 6,847,674,000
Italijos ............... 2,407,677,500
Belgijos,................  727.830,500
Lenkijos •............... 435,639,550
Čekoslovakijos ....... 312,811,433
Jugoslavijos ... 95,177,695
Lietuvos ...................... 14,531,940
Latvijos ................... 13,958,635
Finlandijos ............. 21,695,055
Vengrijos ..................44.693,240

Rusijos skola yra $187,729,- 
750, ir su ja jokio sutikimo ne
padaryta. — FLIS.

JUOKAI
PADAVIMAS APIE 

ŠONKAULĮ
Kartą iš ryto pabudęs Ado

mas perskaitė savo šonkaulius 
ir suriko: ,

a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■

Be There !

’A, NEW SPARTON 
EQUASOWNE 

MM SOI

Kas tai nepaprasto 
ir naujo radio srity 

laukia jus... “TIKRE- 
NYBĖ PRIEŠ AKIS.” 

čia jus rasite tikrą “prie
kinės eilės smagumą.” Gar

susis Spartono Balsas tapo iš
vystytas iki tokio tobulumo, ku
ris yra pastebėtinas net ir dcl 
Spartono. Jo pasiklausyti reiš
kia pamatyti visą paveikslą; 
Pamatyti ir Pajausti, Jus klau- 
sydamies pajaučiate ir pergyve
nate visą tai, ką jus matytu
mėt, jei būtumėt pirmoj eilėj.

Get That 
Front Row Thrill

SPARTON RADIO
"Radio’s Ricb&t Voice”

Naujasis Sparton EQUASONNE yra tikrai 
GYVAS. Ateikite pasiklausyti jo.

| Jos. F. Budrikei
S 3417-21 So. Halsted St. ■
■ Tek Boulevard 4705 ■

—Tebunu aš prakeiktas, jei 
man nepavogė šonkaulio!

Ir kadangi greta gulėjo nepa
žįstamas jam sutvėrimas, mo
teris, tai jis nutarė, jog šon
kaulį pavogė ji. Jeva—tai bu
vo ji—tikrino ir prisiekė, kad 
ji nieko bendro su tuo šonkau
liu neturinti ir jo nevogusi.

Pažiūrėsim! — sugriaudė 
Adomas ir pradėjo skaityti jos 
šonkaulius.

Žinoma, savo šonkaulio Ado- 

mąs taip ir nerado, bet nuo to 
laiko kiekvienas vyras, jei jam 
kas nepasiseka, rėkia žmonai:

—Aš tau visus šonkaulius' su
skaitysiu !

Ir skaito.

JIS STEBISI

—Mano žmona tikras velnias, 
taip!.. Bet tuomet kodėl gi aš 
ragus nešioju?.. Hm...

Garsinkitės Naujienose

■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

SIRE.EE


-u.
NAUJIENOS, Chieago, III.

_ ____ i___kl---- • t
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Gelžkelio vagonai 
sutriuškino 

žmogų

Cook paliko moterį, sūnų ir 
dvi dukteris.

Kūnas pašarvotas Eudeikių 
koplyčioje, 4605 So. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės bus šeštadienį iš 
koplyčios į Mount Hope kapi
nes, 2 valandą po pietų.

Cook gyveno Holland Hotel, 
prie 53-čios ir Lake Park Avė.

Rep.

Gal reikės mokėti $1.00 
plaukų kirpimą

National Beauty and Barter 
Shop Dealers’ Supply asociaci
ja, savo suvažiavime Stevens 
viešbuty svarstė planus reko
mendacijai, idant barberiai im
tų mažiausia $1 už plaukų kir
pimą. ’

svič-1
Chicagos saugumo 

savaitėJ. Cook tarnavo kaip 
monas Illinois Central geležin
keliui, vagonų išskirstymo kie-' 
me prie 46th ir Leavitt gatvių. į spali’ųChi-
Trečiadienp 2 vai. po pietų, ji-| eagoje bus vadinama saugumo 
sai pateko tarp karų, kurie su" i savaįtė 
malė jį. žmogus mirė vietoj. MinS'tomis dienomis bus va- 

Vakar buvo koronerio tynnė-, romas vajus tiks|u atkreipti chi. 
Jimas' ! cagiečių atidų į reikalų būti at-

’----- i sargesniais — namuose, gatvė-
r ' se ir dirbtuvėse.

Apie 3.000 žmonių žūva kas 
metai Cook paviete; didelės di
džiumos jų galima butų išveng
ti, jeigu tik piliečiai butų at
sargesni.

Kalbamą savaitę bus varoma 
agitacija, idant atkreipus dė
mesį piliečių ir reikalą atsar
gumo. • ;

Laikotarpyje nuo 29-tos d.

Politikierius nušautas

sisekimo New Yorke; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre — prade
dant šia diena bus rodomas 
paveikslas ‘‘The Cook Eyed 
World”; paveikslo siužetas im
tas iš novelės Lawrence Sta- 
llingo, kuris kartu su Max\vell 
Andersonu parašė garsųjį 
uos veikalą “What Price 
ry”. Kitokie numeriai.

United Artists teatre —
laiku rodomas paveikslas “Ali
bi”. Mačiusieji tą paveikslą sa
ko, kad tai esąs vienas įdo
miausių paveikslų, kurie buvo

Jūsų sveikata Chicagoje 1928 metais buvo

sce-
Glo-

si uo

Pranešimas

Iš smarkiai važiavusio auto
mobilio išmesta Charles S- _____ c
Brovvn, 35 metų, vienas smul-'kada nors rodomi; paveikslas 
kiųjų 42-ros vardos politikierių. ■ vaizduoja vadinamą “Under- 
JĮ išmetė prie 54-tos gatvės ir wold” gyvenimą; kitokie nume

riai.
Oriental teatre — pradedant 

13 d. rugsėjo (šiandie) Al 
Kvale ir io džiazinė orkestrą 
duos scenos numerį “Roof 
Garden Revels”; kitokie nume
riai.

Lowe Avė. Brovvn buvo pašau
tas trimis kulkomis. Jisai mi
rė tuo laiku, kai praeivis mė
gino suteikti jam pagelbos ir 
sužinoti, kas jis toks yra ir 
kas su juo atsitiko. Bet Brown 
jau nebepajėgė pasakyti.

Demokratai ir Deneeno 
grupės republikonai 

susitarė
seniem ir Naujiem 

Kostumeriam

Pranešu visiems savo se
niems ir naujiems kostume
riams, kad mano rakandų 
krautuvė ir dirbtuvė setų yra 
dvigubai padidinta. Turime 
didelį pasirinkimą setų; ma
lonėkit atsilankyti ir pama
tyti musų naujus setus ir 
naują krautuvę ir dirbtuvę.

Užtiko palaidūnų 
gengę

Iškilmingas atid a r y m a s 
Įvyks ateinantį mėnesį. Bus 
paskelbta “Naujienose”.

AroherFurniture
4140 Archer Avė

Tel. JLafayette 973

Antradienio vakarą policinin
kų skvadas padarė kratą Mar- 
ųuette Parko apielinkėje, 71- 

į meje gatvėje. Esančiam atokiai Į 
nuo šalygatvio name policiniu-1 
kai rado skiepe jauną kokių 16 
metų mergaitę, kuri buvo ten 
laikoma prieš jos norą. Suim- 

’ta keturi vaikėzai amžiuje nuo 
18 iki 20 metų. Mergaitė buvo 
taip nukamuota, kad negalėjo 
paeiti. Taip pasakojo praeiviai, 
kurierps pasitaikė matyti poli
cininkus darant kratą. Nn.

Chicagos politikieriai demo
kratai ir republikonai senato
riaus Deneeno grupės susivie
nijo nominacijai 20 kandidatų 
ir Supreme Court ir 2 kandi
datų į Circuit Court teisėjus, 
šis susivienijimas padaryta ko
vai prieš Thompsono-Crowe- 
Galpin republikonų grupę.

Teatruose
lai-

Mirė Cudahy
Trečiadienį mirė John R. Cu- 

; dahy, sūnūs milionieriaus, bu
vusio viršylos Cudahy Packing 
Co. John R. Cudahy mirė 
Dwight miestely, barberio An- 
drew Mickelson namuose, bor- 
dinghauzėj.

KELIAUK I LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

$107.00
181.00
129.50

Trečia klasė ...................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai
Turistinė trečia klasė, Main Deck
Turistinė trečia klase j ten ir atgal tik 216.00
Cabin 147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”z atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“ESTONIA” ........ Sept. 17
“LITUANIA” .......... Oct. 5

“POLONIA”
“ESTONIA”

Oct. 12
Oct. 26

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chieago, III

Chicagos teatre — šiuo 
ku rodoma kalbantysis paveiks
las “Illusion”; paveikslas pri
taikytais ekranui iš apysakos 
“Illusion”, kurią
tluir Rainer; turtinga 
produkcija; paveikslas bus 
domas visą savaitę; kitokie 
meriai.

Roosevelt teatre — jau
čia savaitę rodomas paveiks
las ‘‘The Dance of Life”; tas 
paveikslas turėjo didžiausio pa-

parašė Ar- 
scenos 

ro- 
nu-

tre-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Rugsėjo 13 ir 14

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Chicagos sveikatos departa
mentas paduoda skaitlinių apie 
mirtingumą šiame mieste. Kiek
vienam tūkstančiui gyventojų 
įvairiuose Amerikos miestuose 
mirčių tenka šitokis skaičius:

Chicagai 12.53
Philadelphijai 13.05
New Yorkui 12.98
Kūdikių mirtingumas 

tančiui gimimų yra toks:
Chicagoj 64
Philadelphijoj 70
New Yorke 65
Pasak Chicagos sveikatos 

departamento komisionieriaus 
Dr. Regelio, iš šių trijų mies
tų, kurių kiekvieno gyventojų 
skaičius viršija du milionus,

tuks-

Pirm negu išeinate vakare iš 
mažiausias abelnas ir kūdikių krautuvės, užsukite persergėji

mo laikrodį. Vagiliai retai ka
da įsibriauja į krautuvę, kur 
yra šviesos. Palikite šviesą 
krautuvėje per visą naktį.

Padėkite saugiąją šėpą ir re- 
gisterį tokioje vietoje, kurioje 
galėtų ją lengvai pamatyti po
licininkas’ einantis pro šalį. 
Pirm uždarysiant krautuvę ap
žiūrėkite gerai krautuvę, kad 
nebūtų kur nors joje vagilis pa
sislėpęs.

Nelaikykite krautuvėje dide
lių pinigų sumų. Padėkite pini
gus artimiausiam banke dienos 
laiku.

Išimkite iš langų ir iš šėpu- 
kių parodoms brangiuosius ta- 
verus uždarydami krautuvę.

mirčių skaičius.

Jūsų saugumui

Šios savaitės biuletene 
cijos komisionierius Wm. F. 
Russell įspėja:

Vagystės’ krautuvėse po to, 
kai jos uždaroma, galima butų 
žymiai sumažinti, jei krautuvi
ninkai prisilaikytų žemiau duo
damų patarimų.

Nepasitikėkit paprastais už
raktais. Vadinamieji “dead 
locks” yra geriau naudoti, ba 
juos negalima taip lengvai iš
nerti.

poil

Del Saugumo
Pirkite sau

RADIO“The Fall of Eve”
dalyvaujant

Patsy Ruth Miller, Ford 
Sterling, Gertrude Astor

Taipgi
Vitaphope Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

*
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Peoples Furniture (Jo.
KRAUTUVĖSE

Dauguma Chicagos ir apielinkės lietuviai perka sau radios iš Peoples 
Krautpyįu, kadangi jie žino, kad šios krautuvės yra saugiausia vieta įsigyti 
Majestiė Kadio. Nes žmonės supranta, kad Peoples Furniture Co., būdama di
džiausia lietuvių pirklybine ištaiga Amerikoje visuomet gali teikti vertesnes 
prekes, žemesnę kainų, geresnį patarnavimų, lengvesnes išlygas, ir pilnų už
tikrinimų. Todėl dėl jūsų saugumo ir geresnio užganėdijimo, žiūrėkite, kad 
Majestic Radio butų jūsų namuose iš PEOPLES FURNITURE CO. KRAU-

Midland Motor Sales
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Atidarymas įvyks
Radio rinkiny s, kuriųŠtai pilnas Majestic
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A. KASULIS, Savininkas
H
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'BETTER
RYTHING ForTne HOMES

4177-83 ARCHER AVĖ. coa. RICHMOND ST. 2536-40vW. 63^ ST.8 MAPLEVVOOD AVĖ.

2536-40 W. 63rd St.
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H Kviečiami

Rengties dalyvauti iškilmingam atidaryme 
musų naujo, specialiai pabudavoto namo dėl 
pardavinėjimo automobilių ir teikimo 100 
nuošimčių patarnavimo musų kostumeriams

tmJ i i » » xm m x M. XI

SUBATOJ
Rugsejo-Sept. 14, 1929
Todėl visi kviečiami atsilankyti ir pamatyti 
musų erdvų, gražų ir moderniškų salesrui- 
mį. Taipgi nąujus Studebaker, nužeminto
mis kainomis modelius. — Bus muzika ir 
užkandžiai.

4492 Archer Avė., prie Roman
Lafayette 7139

M
H

M
M

žema kaina be tūbelių $137.50, 
$167-50 ir $265.00, yra daleistina visiems įsigyti, prie 'to musų lengvus budai išmokėji
mo bus nejaučiamos pirkėjui išlaidos.

Įmokėk tik $5«OO, o liekančius 
po $2.00 į savaitę

Tuomet nuvežšime Majestic į jūsų namus iš ko galėsite džiaugtis visą savo gy
venimą. Jei laikas nepavelija atsilankyti j m ūsų Krautuvę, tai pašauk per telefoną H^m- 
lock 8400, tuomet mes nuvežšime Majestic į jūsų namus dėl parodymo ir demonstracijos.

Krautuvės atviros vakarais, Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį ir Nedėldienį 
pagal sutartį.



Penktadienis, Rūgs. 13, ’29

Brighton Park
šeštadieni laidos F. Leleikį

Rugsėjo 10 dieną, 5 valandą 
po pietų, tapo sunkiai sužeistas 
Feliksas Leleikis, 49 metų. Le- 
leikis ėjo per Halsted gatvę 
ties Canalport Avė. Jį permu
šė trokas. Vežamas į pavieto 
ligoninę Leleikis mirė.

Trečiadienį buvo koronerio 
tyrinėjimas. Troko šoferis su
laikytas ir nepaleidžiamas.

Leleikio kūnas pašarvotas na
muose 2754 West 43-rd St. Lai
dotuvės bus šeštadieni, 8 valan
dą ryte, į šv. Kaziimero kapi
nes.

Velionis paėjo iš Akmens 
dvaro, Šiaulių apskričio. Ame
rikoje išgyveno 25 metus. Pali
ko brolį, kuris gyvena Chica- 
goje-

Laidotuvėse patarnauja Eu- 
deikis, 4605 So. Hermitage Avė.

Report.

Bridgeportas
Mildos teatras. 3140 S. Halsted 

St., pasipuošė ir įvedė kalban
čius paveikslus.

Mildos teatras, seniausias lie
tuvių teatras, yra nuosavybė F. 
M. Šatkausko. Pirmiau Šat
kauskas tą teatrą rendavo, o 
nuo lapkričio mėnesio, 1928 me
tų, atpirko iš bendrovės visą 
namą. Dabar tas namas ir 
Mildos teatras priklauso Šat
kauskui.

Reikia pažymėti, kad Šat
kauskas ir ponia Šatkauskienė 
yra sumanus biznieriai. Jie abu
du nuolat prižiūri savo biznį ir 
rūpinasi, kad jų teatras butų 
naujos. mados. Vos tik penki 
metai atgal, Šatkauskui įtaisė 
Mildos teatre vargonus, už ku
riuos užmokėjo $10,000. Bet 
dabar atėjo kiti, nauji išradi
mai—atsirado Vitaphone. Šat
kauskai ir vėl investuoja pini
gus. Jie sako, kad tas Vita
phone jiems dabar kainuoja net 
$15,000.

Bet su progresu, nori ar ne
nori, turi eiti. Reikia vėl in
vestuoti kapitalą, kad suteikus 
publikai vėliausios mados page
rinimus—kad užganėdinus teat
ro lankytojus.

Ir šiandie jau Mildos teatras, 
gražiai išpuoštas ir dekoruotas, 
rodys naujausios mados kalban
čius paveikslus ir kalbančius 
vodevilio aktus.

Malonu, kad lietuviai biznie
riai neatsilieka nuo kitų biznie
rių, bet stengiasi vesti savo biz
nį moderniškai. Toks biznierių 
progresavimas užganėdina pub
liką ir jiems patiems biznis pa
gerėja.

Taip ir reikia. Kiek man te
ko prisistebėti lietuvių bizniui, 
tai turiu pažymėti, kad lietu
viai jau išmoko vesti savo bizni 
tobulai ir prisitaiko prie/publi
kos reikalavimų dar greičiau, 
negu kiti—Antanas.

Roseland
Raudonas biznis.

Raudoniems biznieriams se
kasi ne visai gerai su bizniu. 
Turėjo jie pasikvietę importuo
ta bimbuka. Tas navatnas su- 
(tvėrimas šnekėjo susirinku
siems tavoršciams, liepė laiky
tis vienybėje, dosniai aukauti 
sunkiai uždirbtus pinigus viso-i 
kiem fondam. Taipgi agitavo! 
rašytis į susmukusią proletar-l 
ska.ją 2-rą kuopą.

Pirmiaus komunistai sakyda
vo, kad socialistai susmukę. 
Bet dabar jie patys viešai pri-( 
sipažįsta, kad yra susmukę. Rei
škia, ką jie pirmiaus kalbėjo 
apie kitus, tą susilaukė patys. Į

Yra sakoma: nekask kitam į 
duobę, ba paits įkrisi į ją. Ko

munistai kasė kitiems duobę, 
o patys įkrito į tą duobę su sa
vo judėjimu. Kad išlipti iš duo
bės, jie dabar kviečia visokius 
“ępykerius”, renka visokiem 
fondam pinigus, prisidengę lab
darybės skraiste.

Kaip čia dar nesenai impor
tuotas “spykeris” nekieno ne
prašytas buvo nusibaladojęs į 
Grant Parką sakyti spyčių? Už 
neprisilaikymą viešųjų parkų 
patvarkymų jis buvo nuvežtas 
į šaltąją ir patupdytas. Koks 
tada jis pasidarė didelis revo
liucionierius"! Pradėjo rinkti 
jam aukas.

Su keliais jo pažįstamais te
ko kalbėtis deliai to. Jie man 
papasakojo, kad jeigu bimbu- 
kas nebūtų tokį šposą sugalvo
jęs, niekas apie jį nebūtų žino
jęs. Dabar jis pasigarsino, prie 
to jis turi pelno. Tas pažįsta
mas" jo draugas papasakojo, 
kad jis daugiau tokių šposų ne
galės krėsti, ba proletarai su
pras, kaip Zalpį. Tada partija 
bus priversta deportuoti jį į 
Rusiją. Juk sakoma, kad ne jis 
vienas yra toks; galės ir kitas, 
kitokioje formoje sugalvoti špo
są padaryti, o tavoršciams pra
nešti, kad papuolė “draugas” 
kalėj iman, o paskui pasiųsti 
“užkariautas” moteris rinkti 
aukas iš “masių”.

Tu r būt niekam taip nesise
ka “užkariauti” moteris, kaip 
komunistams. Užkariautas mo
teris jie turi pavėžinti automo
biliuose, o tos prigelbsti jiems 
rinkti aukas iš masių. Pirmiaus 
komunistų 
užkariauti 
kai paliko 
stengiasi
Sako, prie jaunimo reikia daug 
darbo pridėti, kol jį bus gali
ma išmokinti raudonam bizniui 
tarnauti, o su užkariautomis 
moterimis kas kita. Joms rei
kia paliepti eiti rinkti aukas, 
ir jos eina be pasipriešinimo. 
Jeigu atsisako, tai pagrąsinam 
išdavyste raudonajam bizniui. 
To jos' bijo, kaip velnias švę
sto vandens. žvalgai.

buvo nusistatymas 
jaunimą, o dabar, 
kvostiniais, tai jie 

užkariauti moteris.

Vakarinės mokyklos
Harrison vakarinėje techniki

nėje mokykloje, kuri atsidarys 
rugsėjo 16-tą, bus mokinama 
šių dalykų:

Technical

Es-

Printing-Linotype and Hand 
Architectural Drawing 
Machine Drawing 
Mechanical Drawing 
Sheet Metai Drawing 
Blue Print Reading and 

timating
Electricity—Advanced 
Electricity—Beginning 
Forge and Tool Making 
Machine Shop 
Woodworking 
Automobile Engine
Business and Commercial

Advanced Diotation and Se- 
cretarial Work

Bookkeeping Advanced
Bookkeeping—Beginning
Business" Arithmetic
Bookkeeping and Billing ma

chine

Ona Bileišienė > 
Po tėvais Zenkevičaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 12 dieną, 1:50 
valandą ryte, 1929 m., sulaukusi 34 metų amžiaus, gimusi 
Šiaulių apskr., Linkuvos parap., Titonių kaime. Ameri
koje išgyveno 16 metų. Paliko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą, 2 dukteris, Oną ir Stanislavą; du dėdes, Mikolą 
ir Kazimierą; pusbrolį .Juozapą ir gimines, o Lietuvoj mo
tinėlę Kostanciją; 4 brolius—-Juozapą, Aleksandrą, Adomą 
ir Joną ; 4 seseris—Elzbietą, Kazimierą, Heleną ir Stanis
lavą. Kūnas pašarvotas, randasi 4441 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Rugsėjo 16 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Bileišienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTERYS, DĖDĖS, PUSBROLIS 
IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Commercial Correspondence
Commercial Law

Salesmanship and Adver- 
tising

Stenographer and
ing—Inter

Stenographer and 
ing—Advanced

Stenographer and
ing

Stenographer and
ing—Beginning

Typewriting—Advanced
Typewriting—Beginning 
Comtometry

Acadeuiie

Typewrit-

Typewrit-

Typewrit-

Typewrit-

Algebra
Chemistry
English—B egi n ning 
English—Advanced 
French

PRANEŠIMAI
Roseland. — Rugsėjo 13 d., 7:30 

vai. vakare, svetainėje 341 Kensing- 
ton Avė., įvyks Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpines Pa
šalpos Susivienijimo susirinkimas, 
šiame susirinkime bus visokių rapor
tų ir pranešimų. Todėl visi nariai- 
rės būtinai atsilankykite, taip ir tie, 
kurie norite prisirašyti susivieniji
mam — Sekretorus.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pentkadieny, rugsėjo 13 
diena, 1929 m., 7:30 vai. vakare. 
Amalgamated Centre name, 333 So. 
Ashland Blvd. 
rėš malonėkite 
laiku, nes yra 
aptarimui.

Visi nariai ir na- 
susirinkti paskirtu 

daug svarbių reikalų 
K. Navickas, rašt.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo . susirinkimas atsibus penk
tadienio vakare, rugsėjo 13 d., 8 va
landa, parapijos svet., kertė 46tos 
ir So. Wood gat. Visi nariai priva
lom susirinkti — yra svarbių reika
lų. F. J. Puleika, rašt.

ŠIUC(MI DUODU ŽI
NOTI VIETINIAMS 

LIETUVIAMS,
Kad aš atpirkau siuvėjo šapų, buvo 
svetimtautis po num.

2329 W. Maniuette Rd. 
tarpe Western ir Claremont Avės 

dabar lietuvis.
SIUVU NAUJUS, VALAU SENUS, 

TAISAU KAILINIUS KOTUS, 
kaip moteriškus taip ir vyriškus. 
Kam reikalingas patarnavimas, mel
džiu nepamiršti. Darbas garantuo
tas. KAINOS NUPIGINTOS.
Square Cleaning and 

Dyęįng 
2329 W. ’Marąuette Rd,

A. A.

METU SUKAKTUVĖS

DOMININKAS GARBENČIUS

Persiskyrė .su šiuo pasauliu 
rugsėjo 13 d., 1928 m. Tapo pa
laidotas rugsėjo 17 diena Tau
tiškose kapinėse. Paliko di
deliame nubudime moterį Ona, 
du sūnų — laudvika ir Domi
ninką. dvi seseris — Marcijo- 
na ir Amelija. Lietuvoj pa
liko seserį Ona ir brolį Petrą.

Metams sukakus po jo mir
ties darome atminima už Do
mininką. Musų liudesis ir gai
lestis pasididino ta aplinkybe, 
kad velionis netikėtai persisky
rė su šiuo pasauliu.

Lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

Gal po kijk*laiko ir mes ten 
nukeliausim.

Liekamos nubudime,

Moteris, Simai ir Seserys.

. ...................... . .. ---------------

Geometry
Gymnasium—Men
Gymnasiuni— Women
Spanish
Trigonometry

Household: Arts and Sciences
Dressmaking
Sewing
Millinery
Art Needle Work
Cooking

Foreign and Elementary

Eighth Grade
Foreign
Norintiems mokintis kitų da

lykų, negu suminėti aukščiau, 
patariama kreiptis tiesiog į mo
kyklą ir pareikšti norą. Regis
tracija vakarinei mokyklai bus 
priimama penktadienio vakarą, 
rugsėjo 13-tą. Taip praneša mo
kyklos perdėtinis F. L. Morse.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Aubum Avė,
CHICAGO. ILL.

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B?ftadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

I

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th SU

Telefonas 
Cicero 8724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

.t giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i&din* 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18lh Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SU 
TeL Victory 4018

Nesulaukiama laivo

Jau 40 valandų pavėlavęs pri
būti į Chicagą yra laivas ve
žiojus žvyrą. Laive yra 28 žmo
nės. Prisibijoma, kad laivas ne
būtų paskendęs. Laivo vardas 
yra “Andaste”.

ATĖJO “Kultūros’1 No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie, savo akis, eik pas

Dr. A.’ R. BLUMENTHAL
OITOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St 

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

i

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS: .

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo. 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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. Maplevood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: uuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, UI

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
I------- 1 ■ ■■■ ■

----- 1—o--------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suita 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------o-------

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tet Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ9 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
lietuvis DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone 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 n ud 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL. 
------------------ f------------------------1---------------------

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimu

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

■ ■■»■< -■ .............— . —.  ,lt II....................... .....

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dienų.

Įvairus Gydytojai

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 naujaū- 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800
. p,■— ■■■■ . ................... . . ..——i

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAILN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nu</ 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų

PhoHo Midvay 288U

Įvainis 
I GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland. Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:8Q po piet

Telefonas Canal 1464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2724 So. Loomio Street 
Kanapas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6858

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurraa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Stn Chicaye 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dien«

Advokatai

K. GUCiIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergi. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

^ A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergų 
ir Subatos vakarais.

LP? WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo -9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., . 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. '
Arti Leavitt St. .

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 

^aTaTslakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West WashinEton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

195 West Adams St., Room 2117
Telephono Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rv<4». Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS*

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
8315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Ąve.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Jos. F. Budrik, Ine., 3417-21 S.

Halsted St., pasekmingai ve
da savo biznį

Bridgeporte, didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, randasi Įvai
rių biznių. Ir reikia pažymėti, 
kad ši kolonija vis labiau ir la
biau plečia savo biznius.

Tie biznieriai, kurie plačiau 
žiuri Į biznį, sako: Jei šioje 
apielinkėje butų dar daugiau 
biznių, dar butų geriau.

Pavyzdžiui, Budrikas. Jis 
jau nuo senai turi muzikalių

Jos. F. Budrik, savininkas didžiausios radio ir muzikalių instru
mentų sankrovos Bridgeporte — 3417-21 So. Halsted Street.

daiktų krautuvę. Pardavinėja 
visokių išdirbysčių radios ir 
jis sako, kad radijų krautuvių 
Bridgeporte atsirastų antra 
tiek, ir tai visiems užtektų biz
nio. Vadinasi, konkurencijos 
Budrikas nebijo. Taipgi nepa
vydi nei kitiems biznieriams 
verstis radio pardavinėjimo 
bizniu.

Toks bizniukas nusistatymas 
yra teisingas. Taip turėtų ma
nyti ir kiti biznieriai. Papras
tas siauras pavydumas arba 
kitų biznierių niekinimas, tai 
peiktinas dalykas.

Aišku, kad kiekvienas biz
nierius nori gyventi. Jis užsi
dėjo biznį, investavo savo pi
nigus, daboja savo biznį nuo 
anksti ryto iki vėlai vakaro ir į 
stengiasi teisingai žmonėms 
patarnauti. Toks teisingas biz-

Didelė Jos. F. Budrik, Ine., radio, muzikalių daiktų ir rakandų 
sankrova 3417-21 So. Halsted Street.

NAUJIENOS, Chicago, III P.nktatllml;, Buy, 13, '29

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

nierius turėtų rasti žmonių pri
tarimų. Ir randa.

Budriko radio krautuvė, net 
dvi krautuvės, yra didžiausios 
šioj kolonijoj. Jo įstaiga par
duoda daug radijų ir dar leng
vais išmokėjimais. O radio, tai 
pageidaujamas muzijkalis in
strumentas kiekvienoje šlubo
je. Įsigyti radio šiandie jau 
nėra sunkus dalykas; tik biskį 
įmokėjai ir turi radio savo na
muose. Ir liuosomis nuo darbo 
valandomis tik pasukui ranke
nėlę ir turi patinkamų sau mu
ziką, nes dabar oras pilnas 
įvairios muzikos.

Kuomet dabar per trylikų 
antradienių bus dar ore ir lie
tuvių muzika ir dainos, tai 
kiekviena lietuvių šeimyna pri
valėtų tuojau įsigyti sau radio 
ir pasiklausyti lietuvių progra- 
mo. —Antanas.

Roseland
Pusžemaitis keblioje padėtyje

Roselandiečiams žinoma, kaip 
Pusžemaitis per komisarų ga- 
zietų šmeižė draugijas, kliubus 
ir atskirus asmenis. Už šmeiž
tus jis susilaukė papeikimo iš 
Golden . Sar Kliubo. “Naujie
nų” korespondentai daug kar
tų pastebėjo, kad jeigu komi
sarų laikraštis butų švaresnis, 
tai tokius Pusžcmaičio raštus 
talpintų į gurbų. Bet iki šiol 
komisarai talpina, ir niekas 
nepastebėjo jam, kad jis nie
kus tauzija komisarų gazietoje.

Paskutiniuoju laiku jis pra
dėjo šmeižti Edbrooke avė. gy
ventojus. Redakcija už tai nie
ko jam nesako, nededa jokios 
pastabos prie jo rašinių. Reiš
kia, jai patinka, kad jis purvi
na bereikalingai gyventojus.

Kažin kas vienam tavorščiui 
įkvėpė “dvasios šventos”. Jis 
pradėjo atakuoti per komisa
rų gazietų Pusžemaitj. Jam 
pastebėjo tiesiog, kad tu, Pus- 
žemaiti, nematai, jog yra daug 
purvinesnių gatvių, negu Ed
brooke Avė. Tavorščius nuro
dė, kad ta gatvė, kur Pusže- 

‘ maitis gyveno, yra daug ne
švaresnė, bet jis jos nemato ir 
nieko neprisimena apie jų ko
misarų gazietoje.

Jeigu jau pradeda drąsėti ta- 
vorščiai ir atakuoja Pusžemai- 
tį per komisarų gazietą, tai aš 
patarčiau jam apsivalyti nuo 
surūgusių bačkų. Butų dar ge
riau, jei partija išneštų pro

testų. Kuomet to “štofo” ne
gautų prisitraukti, tai gal bu
tų jo ir raštai švaresni komi
sarų gazietoje.

Komunistai pasakoja, kad 
jiems pasisekė daug pinigų 
surinkti Lietuvos baduoliams. 
Ale kad fašistinė valdžia ne-| 
leidžianti Lietuvoje “kičinų” 
atidaryti, tad jie sumanė čia 
Roselande atidaryti kičinų už 
tuos pinigus. Bet klausimas, 
ar jie veltui maitifts tuos ba- 
duolius, ar už pinigus, lai pa
sirodys ateityje. —žmogus.

Džianitorių kliubas
Jau baigiantis vasarai ir ar

tinantis rudeniui džianitoriai 
sumanė dar kartų pakvėpuoti 
tyru oru. Jie taipjau nori pa
tarnauti ir kitiems lietuviams 
tautiečiams. Tad Kliubas ren
gia. išvažiavimą rugsėjo 15 die
nų p. Svelainio fajrmoje, prie 
87-tos ir Kean Avė., tik puse 
mylios į pietus nuo Lietuvių 
Tautiškų kapinių.

Kadangi tų dienų bus atida
rymas paminklo ant dėdės Šer
no kapo, tai norime ir mes tose 
iškilmėse dalyvauti. O po to tu
rėsime linksmų išvažiavimų.

Bus gera muzika, kuri visuo
met patinka publikai.

Taigi nepamirškite, kad sek
madienį, rugsėjo 15-tų, galėsite

MILDJ
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Rugsėjo 

12, 13, 14
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“College Love”
dalyvaujant

George Lewis, Dorothy Gul- 
liver, Eddie Phillips, Hayden 

(Stevenson, Churchill Ross ir
Sumner Getchel

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

Kviečiame visus lietuvius’ at
silankyti ant iškilmingo ati

darymo.
- -.......... * 

pamatyti, kaip lietuviai džiani
toriai gali patarnauti, o taipgi 
ju veikimų.

Kviečia visus dalyvauti išva
žiavime Džianitorių Kliubo Ko
mitetas.

North Side
Trečiadienį 8 vai. vakare bu

vo padaryta operacija p-iai 
Stasiūnienei, kuri gyvena ad
resu 4521 Wrigth\vood avė.

Operacija padaryta Šv. Juo
zapo ligoninėj, 2100 Barling 
St., arti Fairfield Avė. Opera
cija padarė Dr. Cunninham.

'lai buvo pavojinga operaci
ja. Bet pavyko ji pilnai. P-ia 
Stasiūnienė atsigavo greitai. 
Daktarų manymu, ji laikosi ge
rai, ir yra vilties greitu laiku 
pasveikti.

P-iai Stasiūnienei augo vidu
riuose guzai, vadinami “tu- 
mors”. Jie ir buvo išimti. Ti
kimasi, kad į pora savaičių ji 
galės apleisti ligoninę. —Rep.

i

r ~~-----—_

CIASSIFIED ADS.
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Business Service
_____  Biznio Patarnavimas __

J. S. RAMANCI0NIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware ęo., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Victorv 72C1

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St..
TeL Prosnect 9856

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodcliavimas. — Porčiai. — 

Saulės seklyčios. — Garažai. -- 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapęstry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbu mieste. Kedzie 8463.

Business Service
____Biznio; Patarnavgirnas _

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kita vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
------ o--------

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, M r. Bartunek.

Financial
________ Finans a i - Paskolos________

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

• kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

MES DAROME 1. 2 ir 3 rnorg. 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskolinama juma $100, $201 

arba $300, i ir ame legali nuošimti 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hertnitace Avė

ANTRI MORGIČIAI
Pardavimui, $2,900, atmokami mė

nesiniais mokėjimais, užtikrinti ge
ru mūriniu namu. Nuleisiu 15%. 
Šaukite Rockvvell 9505 vakarais.

Furniture & Fixtures
R^^daJjjtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
M oquette, Jacqiuird, etc. $3f> iki
$09.40, 3 šin. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25. 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
GI St.', prie S t. Lavvrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

Musical Instruments
x Muzikos Instrumentai

NORIU PARDUOTI $800 grojiklį 
pianą už $125. Kartu suolelis ir 65 
rolės. Duosiu ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Kruger, 6136 S. Halsted 
Street.

Miscellaneous for. Sale 
________ Įvaira* ________ 

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

■ Gražiausių artistiniu ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti Įvairiu spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino., f
Artistiniai Radiatorių Kabinetai 

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

(na Manufacturirig Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

GARSIOS Pietines Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sodan ............... $800
’28 Buick Sedan-Standard, 2 door $695
’29 Essex Sedan ....................... $550
’27 Oakland Landeau Sedan .... $325
’29 Ford coupe .........................  $400
’29 Ford Tudor .........................  $425
’28 Aubum roadster ........... $600
McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St., Triangle 9330

PARDAVIMUI Diamond T Trokas, 
tono ir puses sunkumo — parduosiu 
už $300, dar ir pigiau. I/ea Garage, 
2719-23 N. California Avė.

Personai
Asmenų Ieško

Aš JUOZAPAS VERSIACKAS 
paieškau tetos Rožės Tarasiavičiutės, 
kaip girdėjau buvo vedus Zaliecką 
Kazį, ieškau ir daugiaus Zaliecku, 
Versiackų ir Tarasiavičių.

JOSEPfa VERSIACKAS
Box 194

Witherbee, N. Y.
------ O-------

PAIEŠKAU IZIDORIAUS PO
CIAUS, Amerikoje vadinasi John 
Butz. Paeina iš Raseinių apskričio 
gyveno ant Town of Lake apie du 
metai atgal. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite pranešti.

A. MIKALAUSKI, 
4535 S. Hermitage Avė. Chicago, 111. 

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

PAIEŠKAU Marijonos Briedaitės. 
gyveno Cedar Rapids, Iowa. Apsi
vedė su 'Poniu Antanavičia ir išva
žiavo i Worcesrer, Mass. Girdė
jau, kad mirus ar tiesa? Kas žino 
praneškite.

WALTER COYLE 
3315 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progų padidinimui uždarbio ir 
oažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu budu juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Reikalaujame Lietuvių 
Vyrų

Turi būti Chicagoj išgyvenę ne
mažiau kaip metus, su gerais paliu- 
dyjimais, yra gera proga uždirbti 
nuo $50.00 iki $100.00 savaitėje ir 
išsimokyti gerą profesiją i trumpą 
laiką.

Atsilanlcykit nuo 9 ryto iki 7 vak. 
208 S. La Šalie St.

Room 1860

REIKALINGAS apisenis arba jau
nas vaikinas dirbti ant farmos, pa
gelbėti apie gyvulius Atsišaukit 
4357 So. Washtenaw Avė., Chica
go, III. 

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

REIKIA vyrų, gerų darbininku, su 
liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vak. Mr. 
Stencel, A. G. Briffgs & Co., 1203 W. 
79th St. 

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

REIKALINGA apsukri moteris vi
dutinio amžiaus, prižiūrėti vaiką 
dvieju metų ir namus. Valgis, guolis 
ir mokestis, 2517 W. 69th St. 

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

REIKALINGAS kriaučtus prie 
moterišku rūbų, patyręs, 190 North 
State St., Room 408.

Help Wanted—Female
DarbĮuinkių Reikia

REIKALINGA darbininke i rui- 
ming house. Valgis ir kambarys 
vietoje, geras mokestis, 4449 South 
Halsted St.

REIKALINGA moterų indų plovė
jų , patyrusiu.

4169 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j resto
raną su $500 cash, $250 ar mažiau. 
Nauja vieta, 4752 W. Chicago Avė.

For Rent
RENDON gražus, naujai ištaisytas 

garu šildomas, šviesus ofisas viršuj 
aptiekos, tinkamas daktarui bei den- 
tistui 3337 So. Morgan St.. kampas 
33čios Place, Tel. Boulevard 2418.

IŠSIRENDUOJA Štoras dėl bar- 
bernės, aplinkui nėra barbernės, tai 
labai gera vieta, 4624 So California 
Avė*

For Rent
PASIRENDUOJA štoras gražioj 

vietoj, tinkamas dėl visokio biznio, 
didelė pereiga žmonių, tinkamas 
dėl lunch room, bučernės, grosernės, 
kriaučiaus, šiaučiaus. Duosiu pi
giai rendą.

Saukite savininką
J. YUŠKA,

4440 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kinu ar merginu, su valgiu ar be. 
maudynė ir visi patogumai, 3156 So. 
Wallace St., 3 lubos, front.

RENDAI šildomas kambarys su 
valgiu ar be. , Nėra vaiku, 1711 N. 
Winchester Avė., 3 lubos užpakalyj,

RENDON frontinis šviesus kam
barys vyrui, 3 lubos,

3133 So. Union Avė.
,, ■ Į. ------------ ........................................... ........

KAMBARYS ant rendos dėl 2 
vaikinų. Visi patogumai, be valgio, 
1835 W. North Avė. iš užpakalio. 
2 augštas.

RENDON kambarys švesus ir ap
šildomas, prie mažos šeimynos, 1624 
So. 49 Ct., Cicero, UI. Telefonas 
Cicero 4006.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina j menesi. 7800 Archer Avė., 

į Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen rooming house distrikte. Už 
$1,200 greitam pardavimui, 13% N. 
Damen Avė. Tel. Seelcy 3720.

PARDAVIMUI 3 trokai krausty
mui furnišių ir pianu. Parduosiu su 
visu bizniu, biznis išdirbtas per 6 
metus, 4068 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 8080.

PARSIDUODA du Storai — gro
sernė prie 4552 S. Kedzie Avė. ir 
vaisių ir lengvų groserių prie 5612 
W. Division St. Pigiai. Kreipkitės 
4552 S. Kedzie Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis daromas geras. Parduosiu 
pigiai, priežastį patirsit ant vietos, 
4438 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
restauracija su 9 išfornišuotais rui
mais. Parduosiu vieną biznį arba su 
namu. Mainysiu ant farmos. Per
kant su bizniu reikia įmokėti $1000, 
o kitus kaip rendą.

Atsišaukite pas savininką.
501 W. 32nd Street

PARDAVIMUI bučernė ir 'groser
nė, pusė arba visa, parduosiu pigiai, 
6852 Indiana Avė.

DIDELIS BARGENAS
' Parduodu pusdykiai 2 barbernės 
krėslus, veidrodį, pečių, cash regis- 
terj, įrengimui pilnos barbernės, vi
sai pigiai, nes turiu 2 barbernės se
tus; vieną turiu tuoj parduoti.

3531 S. Halsted St.
-------- 1------- r------------------ --------------- 1

PARSIDUODA Rooming House 12 
kambarių, biznis išdirbtas per daug 
metų. Parduosiu už labai prieinamą 
kaina. 2953 So. Michigan Avė. Tel. 
Calumet 99H2

GERA PROGA
PARSIDUODA didžiausia groser

nė ant Bridgeport, pigi renda, garu 
šildoma, su pagyvenimu kartu, ran
dasi gražiausioj vietoj tarp dviejų 
didelių teatrų ant Halsted St. Yra 
laikoma cigaretai, fruktai ir rūkytos 
mėsos. Pilnai įrengta krautuvė, 
priežastis patirsit ant vietos.

Atsišaukite, telefonu, laiškais ar 
ypatiškai.

JOHN LEGEIKA,
3340 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9619 
Chicago, III.

NEPRALEISKIT PROGA
Pardavimui kriaučių šapą — nau

jų drapanų siuvimo ir senų taisymo. 
Priežastis, biznio pardavimo, turiu 
didelį namą negaliu apsidirbti. Biz
nis išdirbtas nuo daugelio metų, 
darbo užtenka visuomet.

3955 Archer Avė.

PARSIDUODA Luch Roomis 
pigiai, tarpe dirbtuvių. Pigi 
renda. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

139 W. 39th Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, sų žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer. 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

GERA MICHIGAN FARMA
160 akrų prie didelio akmeninio ke- 
lo, gražios triobos, visi galvijai, ark
liai, mašinos ir traktorius. Parduo
siu už cash ar mainysiu ant Chica
gos prapertės.

JOSEPH STRESKA
2310 S. Central Park Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU medini 2 po 6 kamba

rius ant mūrinio arba ant loto bile 
kokioj apielinkėj, 4412 So. Talman 
Avė* 2 augštas.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909. . /

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

/ BARGENAI
1) String St. ir 18th senas bet 

tvirtas muro namas ir medinė gri- 
čiutė užpakalyje, 7 flatai, rendų 
$85.00 i mėnesi, parduosiu labai pi
giai, tik $6,500.

2) Emerald Avė. prie 38th St. 3 
fl. medinis, 3, 4 ir 6 kamb. fl. su 
vanoms, garadžius vienai mašinai, 
rendų $56, kaina $3,800

3) Lowe Avė. prie 38th St. 2 fl. 
medinis namas po 4 kamb., rendu 
$38, kaina tik ^$2,700.

4) Turiu bargenų kitose dalyse 
miesto.

5) Apdraudžiu (Inšiuruoju) Auto
mobilius, Langus, Namus, Rakandus, 
Gyvastį ir visokios kitos rųšies ap- 
draudą.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465 

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkes ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

BIZNIO PRAPERTE SOUTHWEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI
Biznio namas prie Kedzie Avė., 

štoras ir 6 kambariu flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalow, ar lo
tų Marųuette Manor.

Kreipkitės
2031 W. 35th St., 
Tel. Lafayette 0909

PARDAVIMUI medinis dviejų gy
venimų po 5 kambarius namas, prie 
103 gatvės, arti State St., arba mai
nysiu ant loto, farmos, automobilio 

biznio, 7921 Maryland Avė. Phone 
Radcliffe 3632.

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27,500

2 augAtų mūrinis ir akmens. 
Pilnas beismentas,
2 karų garažas,
Wheatherstrins,
Langai su dangtukais.
Varinas rynos. 1
Varlnin dariK-tiR ir i>or<Mr*t. 
Variniai Hkrynnt, Storm doors.
UžleidžiainoH durys Karažluj,
Automatiniu aliejue burnerls (Hardtnge),
Brvant gaso vandens Aildytojas, 
Frlgidajres, 
Huniphrey Aildytojai, 
Marmuro mentcliai.
Visos sienos drobe RmuAtos, 
Paneliai ir maliavoios, 
Plasterio kornizai.
Beismento užbaigimas kaip virAuje, 
Sienos lubos plasteriuoto*.
Tile grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse,
Pilna maudynė beismente. 
Lempos sienose.
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai, 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai.
Puikiausias hardware, 
lAniUAtos cxtra storos durys.
Reikia $10,000 cash ar gal priimsiu 

mažų mainų.
Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalow. Saulės seklyčia, karšto van
dens šiluma, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 į mėnesį. 
Bernard ir Irving Park, tel.Irving 4059

AUKSINS PROGA. 5 kambariu 
naujas mūrinis bungalow prie par
ko ir mokyklų. Išsimaino ant bile 
kokio biznio arba lotų. Perkant rei
kia įmokėti $500.00.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6751

PELNINGAS NAMAS
Trys Storai. 6 flatai. Kaina tik 

$8,900, arti 48 ir Ashland, kampinis 
namas 50x125. Pečiais šildomas 
(nereikia džianitoriaus). Mažas įmo-

ii mu R
ROSEN AND MATTSON

8551 S. Ashland Avė., 
tel. Cedercrest 1301

DIDELIS BARGENAS
Medinis 2 flatų po 6 kambarius, 

naujas namas, šiltu vandeniu apšil
domas. Iš priežasties mirties par
siduoda už skola.

1327 So. 50 Avė..
Cicero, III.

Del informaciiu klausk
FR. VASILIAUSKAS
3343 So. WaUace St.

5 KAMBARIŲ medinis namelis, 
pečium šildomas, lotas 114 per 104 
nedas. 11150 So. Sacramento Avė. 
Mount Greonwoodi




