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Neramumai Kilo Minint
Nepriklausomybės Šventę

700,000 Austrijos so
cialistų atsisako 

nusiginkluoti
Pareiškia Seipeliui, kad kol vi

sas kraštas nebus nuginkluo
tas, ginklus laikysią ir so
cialistai

Imtynėse su policiją studentai, sugavę po
licininkus, kalino Universitete. - Ne
palanki valdžiai » demonstracija ties 
Valstybės Teatru, kuriame ložose sė
dėjo Smetona ir Voldemaras. -- 20 
studentų areštuota

KAUNAS, Lietuva, vasario 16. [Chicago Tribūne 
Press Service.] — Po masinio mitingo, įvykusio šiandie 
Lietuvos Universitete jo septynerių metų sukaktuvėms, 
o taipjau vienuolikos metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms minėti, kilo studentų neramumai, kurie 
traukėsi per tris valandas.

Kauno policija, nežiūrint gautų sustiprinimų, nega
lėjo riaušių patrempti. Kai kurie policininkai buvo su
gauti ir Įkalinti Universitete.

Ties Valstybės Teatru, kuriame ėjo speeialis vaidi-1 
nimas ir į kurį buvo atvykę prezidentas Antanas Sme- j 
tona ir ministeris pirmininkas Augustinas Voldemaras, 
studentai padarė demonstraciją, apšvilpdami valdžios 
atstovus.

Demonstracija pasibaigė pirmą valandą nakties, I
kai gatvėse pasirodė kareivių patruliai.

Kaunas tebėra karo padėty ir gyventojams užginta
po 1 valandos nakties rodytis gatvėse.

Dvidešimt studentų buvo areštuoti.

VIENA, Austrija, vas. 17. 
“Ne, pone Seipeli, mes nenusi
ginkluosime.”

Tokį atsakymą davė septyni 
šimtai tūkstančių organizuotų 
austrų socialistų Austrijos kanc< 
levini (ministeriui pirmininkui) 
kun. Seipeliui, kurio yyriausy-1 
bes įsakymu poliurijai Vienoje 
puolė socialistų apsigynimo or
ganizacijos centrą ir iš jos san
delio konfiskavo ginklus ir amu- į 
nieiją.

Atvirame laiške kun. Seipelio 
vyriausybei, išspausdintame sa
vo organe, socialistai pareiškia:

“Jus galite vienoj kitoj vietoj 
konfiskuoti keletą ginklų, bet 
žinokite, kad 700 tūkstančių
musų narių kiekvienas turi gin
klų savo rūsiuose, ir mes juos 
laikysime, kol Austrija nebus 
visai nuginkluota.”

Kilius svetimšaliams Skerdynės Chicagoje 
butlegeriams ir pik iai niekšo Italijos 
tadariams deportuot diktatoriaus darbas

Vergų prekyba Afri
koje tebežydinti

Arabijos rinkose kas savaitė 
tūkstančiais parduodami ver- 
gybėn Afrikos juodieji

Kongresas nori tuo įstatymu 
kevoti su butlegerybe ir įsi
vyravusiomis tarp butlegerių 
galvažudyhėmis

Taip tvirtina senatorius Heflin 
kurs sakos išpranašavęs Mus- 
solini parduofriant Italiją pa-' 
pai

TROCKIO IŠTRĖMIMAS Iš SSSR.

Stalinas Trockini: “Brangus drauge, Lev Davidovič! Musų mei
lė Tau nežino ribų!”

Banditai sprogdino Trockis, matyt, yra 
traukinį Meksikoj * “visuresantis”

Trys asmens užmušti, aštuoni 
sunkiai sužeisti

Jis esąs Maskvoj; sergąs

VVASHINGTONAS, vas. 17. 
Kongreso atstovų butas vakar 
priėmė bilių negeidžiamiems 
svetimšaliams butlegeriams, 
“gunmenams” (šaujamais gin
klais operuojantiems piktada-| 
riams) ir bom'bininkams de- Į 
portuoti-

Einant priimtu Dilium, kiek- | 
vienas svetimšalis, kuris už Į 
butlegerybę ar svaigiųjų gėri
mų dirbimų 'bus nubaustas vie- 
nais metais kalėjimo, arba ku-1 
rio dvi pabaudos sudarys ben-. 
<lrai vienus metus kalėjimo, bus i 
deportuojamas. Taipjau bus de
portuojami svetimšaliai, kurie Į 
bus sugauti nešioja šaujamą Į 
ginklą ar srpogstamas medžią-; 
gus ir už tai nuteisti šešiems 
mėnesiams ar daugiau kalėji
mo.

Panašus bilius senato jau bu
vo kiek anksčiau priimtas.

Meksikos vyriausybė ištremia 
septynias vienuoles.

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

Gali but sniego; šalčiau; vi
dutiniai mainąsis vėjai-

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 29° F.

šiandie saulė teka 6:43, lei
džiasi 5:25. Menuo leidžiasi 
2:36 ryto.

WAlSHINGTONAS, vas. 17.— | 
Senatorius Heflin (dem., Ala.) 
vakar senate piktai puolė “Ro
mos katalikų politinę mašiną” 
Jungtinėse Valstybėse, Italijos 
diktatorių Mussolinį ir fašistus.

Del butlegerių gengių tarpu
savio skerdynių Chicagoje se
natorius Heflin irgi suvertė j 
kaltę Italijos diktatoriui, pareik- Į 
šdamas, kad 'Mussolini su savo, 
agentais Jungtinėse Valstybėse! 
terorizuojąs Chicagos gyvento
jus ir fašistų bandos tame mies
te galabiją žmones. Del andai 
įvykusių Chicagoje butlegerių 
tarpusavio skerdynių, kur vie
na banda a’nt karto sušaudė 
septynis kitos genges narius, < 
senatorius Heflin pasakė, kad! 
tai įvykę dėl to, kad sušaudy-' 
tieji nenorėję prisiekti ištiki
mumo fašizmui.

Prisiminęs padarytą tarp Ita
lijos valdžios ir Vatikano taiką 
ir pasirašymą konkordato, se
natorius Heflin pasigyrė, kad 
jis jau prieš keletą mėnesių iš
pranašavęs, joge i “tasai niek
šas, Mussolini, savo kraštų par
duos iRomos papai.”

Prieš tokių senatoriaus Hef- 
lino kalbą kai kurie senatoriai 
užprotestavo.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

PALESTINA, Tex., vas. 17. 
—Vietos farmerys Wm. Thomp
son, 39 metų amžiaus, nušovė 
savo žmoną, paskui pats galą 
pasidarė. Keturi jų maži vai
kai buvo tragedijos liudininkai.

BERLYNAS, vas. 17. — Lu
kai Anzeiger paskelbė sensa
cingą savo korespondento pra
nešimą, kad Afrikoje dar tebe
žydinti vergų prekyba.

Korespondentas sako, kad to
kių žinių suteikęs jam vienas 
britų laivyno šiaurės Afrikos 
pakrantėse oficieras, kuris sa
kąs ,kad apie vergų prekybą ži
nąs kiekvienas britų laivyne 
tarnaująs žmogus. Regulariš- 
kos vergų rinkos esą tokiuose

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
17. Meksikos maištininkų 

; banda vakar vėl išsprogdino 
1 vieną traukinį, ėjusį iš Reyes į 
jYurecuarą, Miehoacano valsti
joje. Patlėto bėgiuose* dinami
to sprogimo buvo sudraskyta 
lokomotyvą ir užmušti'mašinis
tas, jo padėjėjas ir viena mo
teriškė pasažierius. Du kiti pa- 

; sažieriai ir šeši sargybos karei
viai buvo skaudžiai sužeisti.

Pirmesni pranešimai sakė, 
busią apie penkiasdešimt žmo
nių buvę užmušti.

RYGA, vas. 17. — Atvykęs iš 
Maskvos į Rygą vienas diplo
matas sako, kad užsienio diplo
matinėse atstovybėse Maskvoje 
vaikščioja girdai, jogei Trockis 
rimtai sergąs malarijfi ir esąs 

i Kremliaus ligoninėje. Trockis 
! visai nebuvęs išsiųstas i Turki
ją, kaip kad pranešimai iš Kon
stantinopolio ir Berlyno skel
bia.

Kunigas plėšikas
Sakosi bažnyčia buvus peršal

ta Dievui tarnauti, tai pata
pęs vagim

DtAiLLAS, Texas, vas. 17. —

Trockis Konstantinopoly
KONSTANTINOPOLIS, vas. 

17. Manoma, kad Trockis 
vis dar tebėra Konstantinopoly. 
Girdų, busią jis buvęs perkeltas 
į Brusą, nebuvo galima patik
rinti.

Nuo Trockio atvykimo į Kon
stantinopolį turkų policija stro
piai daboja “baltuosius”, rusus, 
ir suėmė vieną Sedai lieju. Jo 
pati yra rusė, jis pats yra sa
vininkas kavinės, kuri yra pa
prasta konspiruojančių prieš

Chicagos Lietuviu Rezoliucija
Priimta masiniame susirinkiMe vienuoli

kos metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms minėti

*1 '

Masinis lietuvių mitingas, susirinkęs Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje vienuoliktoms mėtinėms Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvėms paminėti, šiandie, 1929 m. 
vasario mėn. 16 d., su dideliu pasitenkinimu ir džiaugs

imu pažymi, kad Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbi
mo Akte išreikštas lietuvių tautos pasiryžimas nusikra
tyti svetimo jungo jau yra įvykintas didžiumai Lietu
vos teritorijos. Nepriklausoma Lietuva yra vaisius to 
darbo, kurį dirbo musų tautinio atgimimo tėvas, Dr. 
Jonas Basanavičius, bei šimtai kitų garbingų, pasišven
tusių tautos darbuotojų, ir taip pat tų sunkių kovų prieš 
'Rusijos carizmą ir Vokietijos kaizerizmą, kurias teko 
pakelti Lietuvos liaudžiai.

Bet kova už Lietuvos laisvę dar tėra tik dalinai lai
mėta. Už vienuolikos metų po Nepriklausomybės pa
skelbimo mums tenka, deja, pažymėti, kad sostinė Vil
nius ir treČdalys Lietuvos žemių dar tebėra okupantų 

Į lenkų rankose. Mes reiškiame gilų savo įsitikinimą, kad 
kova dėl Vilniaus atvadavimo nesustos, iki jos tikslas 
nebus pasiektas, ir mes pasižadame šitoje kovoje viso
mis savo pajėgomis remti Lietuvos žmones.

Mes matome, pagaliau, kad dar nėra įvykintas tas 
Lietuvos Nepriklausomybės deklaracijoje išreikštasai 
žmonių troškimas, kad Lietuvos Respublika tvarkytus! 
demokratiniais pamatais. Nuo J926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo Lietuvoje susidarė diktatūra, kuri slegia vi
suomeninį gyvenimą, slopina apšvietą ir darbo žmonių 
kovą dėl geresnio būvio i?* puldo Lietuvos vardą demo- 
r. ratinio pasaulio akyse. Todėl šis susirinkimas reikalau
ja, kad be atidėliojimo butų sugrąžinta laisvė Lietuvos 
žmonėms, sušauktas demokratiniu budu visų gyventojų 
išrinktas Seimas ir atsteigta teisėta konstitucinė tvarka.

I ■ \ ■

Sveikinimas B-rui K. Griniui
Tas pats masinis Chicagos lietuvių mitingas priė

mė ir pasiuntė buv, Lietuvos prezidentui D-rui K. Gri
niui šitokią sveikinimo kablegramą:

Švęsdami vienuolikos metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves, Chicagos lietuviai sveikina Tamstą' 

; ir linki dar ilgus metus sėkmingai darbuotis Lietuvos 
'liaudžiai ir demokratijai.

Arabijos punktuose, kaip Midi, čia tapo suimtas ir kauntės ka- 
E1 Birko, Taif etc., kame kas Įėjime uždarytas protestonų 
savaitė tūkstančiai sudaniečių kunigas, Rev. Joe King, kalti-
vyrų, moterų ir vaikų esą par
duodami vergybėn. Visi suda- 
niečiai yra bintų pavaldiniai.

Vergų prekybą monopolizuo
jančios galingos abisiniečių šei
mos, kurios laikančios tatai sa
vo privilegija ir ta prekyba da
rančios milžinišką biznį- Jos or
ganizuojančios dideles ginkluo
tas ekspedicijas' į Sudaną, į ita
lų valdomą Eritrėją, į francu- 
zų Somali žemę, kur kartais 
visi juodųjų kaimo gyventojai 
suimami, grandiniais sukausto
mi ir išgabenami į vergų rin
kas parduoti. Už gerą vergą 
vyrą imama iki $400, už verges 
moteris — nuo $150 iki $200, 
o vaikai parduodami po $100.

PASIPIOVĖ, PIRMA PRANE
ŠĘS APIE TAI LAIKRAŠČIUI

NEW YORKAS, vas. 17. — 
Pasiuntęs lašiką vieno vietos 
laikraščio redaktoriui, praneš
damas, kad jam nusibodę gy
venti, Morris Sisselman savo 
bute pasipiovė.. Manoma, kad 
jis krimtosi dėl pačios, kuri bu
vo ji pametus.

TAMPA, Fla. — Dr. Munch
tapo teismo nubaustas penkiais
metais baudžiamojo kalėjimo
už pardavinėjimą 
diplomų.

namas kaip plėšikas. Viešbuty, 
kuriame jis buvo pasiėmęs nu
merį, rado apie $1,500 vertės 
pavogti) daiktų.

Kunigas King* prisipažino kal
tas. Jis pasisakė, kad Riversto- 
ne, Iowoj turėjęs gerą parapiją, 
bet bažnyčios trustisai buvę ne
tikę. iBežnyčia buvus nekūre
nama, buvę begalo šalta, bet 
jis negalėjęs prisiprašyti, kad 
įtaisytų krosnį. Nusibodę, ir jis 
metęs. Atvykęs į Texas, kur 
manęs rasti šiltesnį orų, bet ir 
čia buvę šalta. Pinigų neturė
jęs. ' Buvęs alkanas. Tad ėjęs 
vogti. Apkraustęs vieną “cash 
registerį,” apkraustęs kitą. Pa
vykę. Pavogęs viktrolą. Jis vi
sados mėgęs muzikę. Ir likęs 
plėšiku.

Pensijos užmuštų Kro
atų atstovų našlėms
BELGRADAS, Jugoslav i j a, 

vas. 17. — Jugoslavijos minis- 
terių taryba nutarė paskirti 
pensijas, po $90 mėnesy, naš
lėms Kroatų atstovų, Paulo Ra- 
dičo jr Georgo Basaričeko, ku
rie praeito birželio mėensį bu
vo nacionalistų atstovo, Racičo, 
nušauti sk upei no j (Jugsolavi- 
jos seime). Jų valkams paskir
ta po $15 mėnesy.

|sovietų valdžią “baltųjų” rusui 
susirenkamoji vieta.

----  4

Pasiliko senmergė ir 
susilaukė 100 metelių!

I --------—-----------------

BOSTON, Anglija, vas. 17— 
Miss Wilhelmina Robinson su- 

I silaukė jau 100 metelių amžiaus,! 
ir niekados nebuvo tekėjus. I)a ' 
ir dabar ji sakosi nekenčianti! 
vyrų. Ji ir gyvenus taip ii-' 
gai ir laimingai tik dėl to, kad 
nebuvus kvaila ir niekados nė-1 
jus už vyro.-------- > I
Kinų traukinių plėši- 

kams kapoja galvas 
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 17.'

— Nankine buvo nukirstos gal
vos septyniems asmenims, trau
kinių plėšikų baudos nariams.

Du nugalabintųjų, kurie bu- ( 
vo armijos oficierai, prisipaži-, 
no papildę keletą plėšimų, taip-! 
jau pasisakė, kad prieš įstoji
mą j armiją jie irgi buvę ban
ditai.

Naujoj Pietų Vali joj, Austra
lijoj, kasyklų sa virt inkai pa
skelbė lokautą, kuriuo 10,000 
angliakasių išmetami iš darbo.

Indinaapoly (Ind.) munici
palinis teisėjas išsprendė, kad 
mokytojas turįs teisės nuplak
ti neklausantį mokinį.

Sprogimas arsenale už 11 žmonių žuvo japonų 
mušė 3 darbininkus ligoninės gaisre

NORFOLK, Va., vas. 17. —
Pig Point armijos arsenale įvy- Tokio, Japonijoj, sudegė Me
ko sprogimas, kurio trys civiliai dicinos Kolegijos ligoninė ii II 
darbininkai buvo užmušti, o pacientų. Septynių kitų ligo- 
penki sužeisti. Bių dar pasigendama.

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;
Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

nauoenos
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
___________ -JJ
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VISOKIOS RŪŠIES CUKRI
NIAI — “ICING” DEL 

KEKSŲ

No. 1

sis, kaip siūlai; pridėk jį prie 
gerai išplaktų baltymų. Išplak 
su šakute arba tam tikra dra- 
tine šluotele pakol bus 
tirštas.

gana

Plak pakol atšals, pripilk vani
lijos. Pakaks dvejom eilėm.

No. 3
1/2 sv< rusvaus cukro
¥1 sv. šokolado, sutarkuoto.
¥2 puoduko pieno
2 šaukštai sviesto
1 šaukštukas vanilijos.
Viską kartu sumaišyk ir virk 

pakol sutirštės. Pripilk vanili- 
ją kaip atauš. Perdek dvi eiles 
paprasto biskvitinio (sponge)

*'• ■■—u----_-------------

1 puoduką siropo (šviesaus)
1 puoduką razinkų
1 kiaušinis, lengvai išplaktas
¥2 šaukštuko citrinų ekstrak

to.
Nuplauk, ir sukapok razinkas, 

pridėk cukraus, siropo ir van
dens, virk pakol razinkos su
minkštės. Nuimk nuo ugnies, 
pridėk kiaušinį, virk dviguba
me puode pakol sutirštės. Su
pilk

Pirmadienis, vas. 18, 1929

Paprastas mišinys (Icihg)

1 puodukas pudruoto cukraus
2 šaukštukai karšto vandens 

arba pieno.
*4 šaukštuko vanilijos, citri

nų essencijos arba kitokio eks
trakto, arba vienas šaukštukas 
citrinų sunkos.

Jeigu keksas bus šaltas, cuk- 
ravimas turi būt karštas. Su
pilk 
bus 
lėtą 
ras,

CAKAMEL ICING I kėkso.
ekstraktą ir perdek keksą.

skystimą cukrun; jeigu 
pertirštas, įlašink dar ke- 
lašų. Cukravimas bus ge- 
jeigu prilips prie šaukšto.

No. 2
ll/2 puoduko cukraus
2 šaukštai karšto pieno
1/2 šaukštuko sviesto
¥2 šaukštuko essencijos, 

kios norima.
Pridėk sviestą prie pieno. Pri

dėk cukrų išlengvo, ištrink, kad I 
butų kaip tiršta smetona. Pri
pilk essencijos. Ąptepk keksą 
iš viršaus ir ant šonų.

ko

GRANDŽIŲ ICING

No. 1
1¥j puoduko rusvaus cukraus
% puoduko saldžios Smetonos 

arba pieno.
2 šaukštai sviesto
¥a šaukštuko vanillijos.
Virk pieną arba saldžią sme- k u riešutų, 

toną su cukrum kaip dėl sal-

ŠOKOLADAS IR RIEŠUČIAI LYVŲ FILLING

U/j puoduko rusvaus cukro 1
% puoduko saldžios Smetonos slyvų
2 uncijos tarkuoto šokolado ¥« puoduko orandžių
¥2 puoduko sviesto lado
% puoduko sukapotų valakiš-j Į/y puoduko sukapotų

puodukas virtų, džiovintų

marme-

valakiš-

sunkos, 
likusius 

s, išmaišyk ir perdek mi-

Virk cukrų, smetoną ir svies-! 1 šaukštukas citrinų 
dainių, lašelis mišinio įlašintas pakol sutirštės. Maišyk pa- Sukapok slyvas, pridėk 
vandenin sustingtų ; pridek ^oį a^ais# Pridėk šokoladą iš-i dalykui, 
sviestą, supilk vanilliją. Nuimk tarpyį.| anį garo. Pridėk riešu-j šiniu keksą.
nuo ugnies ir plak pakol bus ^jus Išmaišyk ir perdek miši- 
gana tirštas. Inju -----

No. 2
2 puoduku rusvaus cukro
¥» puoduko pieno arba

džios Smetonos.
¥3 puoduko sviesto
1 šaukštuką vanillijos.
Virk kaip No. 1.

šokoladinį keksą.
CITRINŲ-OBUOLIŲ FILLING

sai CUSTARD FILLING 
(PERDĖJIMAI)

No. 1

ŠOKOLADINIS ICING

No. 1
2 uncijos kartaus šokolado
¥» puoduko saldžios Smetonos ■
2 kiaušinių baltymai
Vanilijos
Smulkaus cukraus.

l’/i puoduko labai smulkaus i 
cukro.

2 šaukštai orandžių sunkos
1 šaukštukas kiaušinio trynio
1 šaukštukas citrinų sunkos.
Sutarkuok skurelę nuo 1 gubame puode ant vandens, pa-. -

orandžio. Pridėk trynius prie kol sutirštės. Kaip atšals, su- SUP1 k vau 
cukraus ir gerai išmaišyk. Pri-j P'"1 vaniliją. Išplak baltymus, niu e s<i- 
pilk orandžių sunkos ir 
nutarkuotą luobelę,- ir jeigu rei 
kia daugiaus cukraus.

Vanilijos
1 puodukas karšto pieno
¥i puoduko cukraus
1 šaukštas kornų krakmolo
2 kiaušinių tryniai
¥2 šaukštuko vanilijos.
Sumaišyk cukrų su krakmo- 

1 lu, pripilk karštą pieną. Išplak 
trynius ir pilk pirmąjį mišinį 

| ant kiaušinio trynių. Supilk dvi- 
guban puodan iv maišyčiu ma 
virk pakol sutirštės. Atšaldyk, 

miši-

sudėk pridėk gana cukraus, kad miši
nys butų tirštas. Sudėk pirmą-;

gerai ijį mišinį prie antrojo, 
kartu išplak ir vartok.

CITRINŲ ICING

¥» citrinos
citrinų sunkos

karšto vandens pa-

1 puodukas cukraus
Nu tarkuok
1 šaukštas
1 šaukštas 

arba pieno.
Pridėk nutarkuotą citrinos 

luobelę, prie vandens supilk cit
rinos sunką, dėk cukrų po tru
putį ir maišyk.

% puoduko cukraus
]/A puoduko vandens
1 unciją šokolado
2 kiaušinio tryniai
Virk vandenį su cukrum

kol bus tirštas siropas. Pridėk 
sutarkuotą šokoladą ir išplak
tus trynius. Jeigu bus pertirš- 
tas, atskiesk su saldžia Smeto
na.

MAPLE ICING PERDĖJIMAI — “FILLINGS

puodukas maple siropo 
kiaušinių baltymus

Virk siropą pakol jisai trauk-
2

MADOS
PA SKIA U SIO S MADOS 

SUKNELĖS
2705. Paskiausios mados sporto 

suknelė. Patogi, paprasta, bet ge
rai atrodanti. Sukirptos mieros 16, 
18 metu, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 coliu per krutinę.

2709 — Labai elegantiška sporto 
suknelė. Joje išrūdysi plonute. Ga
lima siūdinti iš byle materijos. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 
42 coliu per krutinę.

2703 — Svečiuosna eiti suknelė. 
Galima siūdinti iš labai lengvos ma
terijos. Galima gauti 16 ir 18 me
tu, taipgi 36, 38, 40 ir 12 colių per 
krutinę.

2699 — Labai įdomiai atrodanti 
suknelė. Galima siūdinti iš švie
saus arba tamsaus šilko ir pritai
kyti tos pačios spalvos aprėdalą. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 per krutinę.

2706 
bai lengvai pasiuvama ir praktiška 
Galima 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 43, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Naujos mado.s bliuzka. 
Tinka iš byle vienos spalvos mate
rijos. Sukirptos mieros 16, 18, 38, 
40 ir 42 colių pei' krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakyme’. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
ttalsted St.. Chicago. III.

2702

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..........-......
Mieros ..........................  per krutinę

No. 1

No. 2
% puoduko cukraus
Va puoduko miltų
¥j šaukštuko druskos
2 kiaušiniu
2 puoduku karšto pieno arba 

saldžios Smetonos.
1 šaukštukas vanilijos.
Sumaišyk saldžius pridėčkus, 

supilk karštą piehĄ arba Sme
toną. Išplak kiaušinius. Sumai
šyk su pirmuoju mišiniu. Virk 
dvigubame puode pakol sutirš
tės. Pripilk vanilijos, kuomet 
mišinys atšals.

šokoladinis. Pagamink 
pat mišinį kaip No. 2, tik 
dėk tarpyto šokolado.

Kavas

toki 
pri-

Šokolado perdėjimas

puoduko pieno
puoduko šokolado 

kuoto).
¥2 puoduko cukraus
1 šaukštas kornų krakmolo.
Sumaišyk sausus pridėčkus, No. 2; vietoj vanilijos pridėki 

supilk pieną, virk pakol 
tės,

1Z.

(sutar

įpilk vanilijos.
' No. 2 

puoduką cukraus 
puoduką pieno

1 šaukštuką vanilijos
3 uncijas šokolado.
Virk kaip dėl saldainių, 

šink šaltan vandenin, jeigu
tirštės, mišinys bus išviręs.

Padaryk tokį pat mišinį kaip 
No. 2 tik vietoj pieno vartok už- 
baltytos kavos.

Grandžių arba kitokių uogų

Padaryk tokį pat mišinį kaip

sutirš-: kitokios essencijos.
Migdolų mišinys. Padaryk to- 

i kj pat mišinį kaip No. 2; pridėk 
vieną puoduką sukapotų, saldžių 
migdolų.

miltų
citrinų sunkos 
šalto vandens

nulupk ir sutar-

% puoduko cukrauš
1 šaukštas
3 šaukštai
1 šaukštas
1 kiaušinis
1 obuolis, 

kuok.
Truputį druskos.
Sumaišyk'cukrų ir miltus. Su

dėk obuolį, citrinų sunkos, van
denį, išplaktą kiaušinį ir drus
ką. Virk pakol užvirs, kaip už
virs, tegul verda 2 minutes, 
nuolat maišydama. Atšaldyk pa-

)

IŠPLAKTAS VAISIŲ FILLING

l'/2 puoduko tarkuotų obuo
lių, pyčių arba uogų košės.

l*/2 puoduko cukraus
2 kiaušinių baltymai.
Nutarkuok skurelę nuo citri

nos. w..
Viską kartu sumaišyk ir plak 

su dratiniu šaukštu pakol miši
nys bus tirštas, labai tirštas ir 
lengvas/ Perdek, mišiniu keksą.

Del riebumo ir skonio .

Kepkit

Svarios, Grynos, Sveikos

Gražios Akys
Yra Puiki Žmogui Dovana 

Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygvtS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

C

n.

— kepkit su Bowman Pienu ir pamatykit 
kaip viskas bus daug skaniau.

Tai yra todėl, kad Bowmano Pienas 
turi švelnų, aiškiai geresni skonį — extra 
gerumą, kuris paeina delei extra rūpes
tingumo, kurio mes prisilaikome gaben
dami ji jums iš farmos.

Mokslinė kontrolė ant kiekvieno 
žingsnio, pristato Bowmano Pieną jūsų 
stalui tiek pat riebų, tiek pat šviežią ir 
tiek pat tyrą, kaip kad jis buvo karvę 
pamelžus.

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK
i

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

Pyčės ir ekonomija

OUR ĖYES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

LHtJ
W s-. ,

i';?

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos 
; 1 * * *

IDelicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

MOKYKLOS NWR8«, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI KITA

e
m

vartoti 
jaučiate*.

laukit* kiek*
Jcc nepadaryt

netlT> 
Kiek* 
turėti

KALBĖDAMA aukštesne* mo
kyklos merirlnomi aph a* me
ninę higiena, patyrusi dbtrik- 
to nur>U nasakč:

| "Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia nelaikyti sistema norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinlma* Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 

i'naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vien* vakar*, 
neainagumo.”

Nujol jmltt 
rint kaip jus 
viena moteris privalo 
nntdj namie.

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

■ 25*

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’J'AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Li»terine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 

įnikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Coo Saint 
Louis, U. S. A.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1 poudukas vandens 
% puoduko cukraus

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

jla-i 
šil

RAZINKŲ “FILLING” Pyčės yra labai skanus desertas. Ypatingai patartina jas pirkti, 
kadangi jos maistingos ir labai skanios. 0 svarbiausia tarp py
čių beveik nebūna supuvusių vaisių, taip kaip tarp uogų. Val
gykite pyces, jos pigios ir skanios.

spalvos 1 
mieros 16 ir 18 metų.

Namie dėvėti suknia.

siūdinti iš byle materijo

&lll

2702

2705 2703 K’
2706

'.<9

2709
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«* —

2699
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į|

iną, kiek tik norėjo, o aš visgi key nugalės Striblingą, tai jis 
jau ne vaikas, ir tai neturėjau turės puikios progos čempiona- 
tos teisės. Well, kas buvo, tas ha laimėti. ' ,

‘ . 1 praėjo. Tatai Sharkey gerai supran-
—xxx - ta, nes jis kas dieną rimtai tre-

, aš turiu pasakyt, kad! niruoja’si. Kaip laikraščiai pra
neša, Sharkey yra labai gerame

Ir kas tai matė: jeigu i stovyje ir jis turi daug šans'ų 
nugalėti savo priešą.Lietuvos Nepriklau 

somybės Iškilmė
Pereitą šeštadienį Chicagos 

lietuviai turėjo didelę iškilmę 
— apvaikšČiojimą 11 metų Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių. Apvaikščiojimas buvo 
Lietuvių Auditorijoje. Tokio 
skaitlingo ir iškilmingo apvaikš- 
čiojimo dar nėra buvę Chicago-| 
j e. Erdvion Auditorijon žmonės i 
nebetilpo, o, ir pats programas: 
buvo didelis ir turtingas. Aukų: 
Vilniaus lietuvių švietimo reika
lams surinkta $94.51. Taipjau 
priimta atatinkama rezoliucija 
(ji telpa pirmam pusi.), taip-1 
jau šis skaitlingas susirinkimas 
pasiuntė pasveikinimo telegra
mą vienam iš seniausių Lietu-! 
vos darbuotojų ir buvusiam i 
Lietuvos prezidentui Dr. K. G i 
niui.

Platesnis šio didelio apvaikš 
čiojimo programas tilps rytoj.

Bk.

ant “ 
pykti, 
kokioj nors šaly kas atsitinka, 
tai “Naujienos” ir išplepa apie 
tai savo skaitytojams. Pavyz
džiui, jeigu kokioj šaly pradė
tu žmonės mirti dėl choleros, 
tai aš pilnai tikiu, kad “Nau-

ir aš pradėjau

P-nas Balutis 
Chicagoj

jienos” neužtylėtų.
O tai yra .pavojinga kaip ku

rių žmonių bizniui. Na, ir jei- 
igu lietuviai pradėtų sirgti in- 
gluenza, o “Naujienos” išplepė- 

' tų, tuomet nebūtų galima jokios 
laivakortes parduot. Ar tai ne
būtų nuostolis’?

Ir ištiesti, jeigu aš užsiimčiau 
I laivakorčių pardavinėjimu, tai 
pareikalaučiau iš “Naujienų”!

1 atlyginimo.
Tesiybę pasakius, apie' Lietu

vą tai tik reikia gerai dekla- 
1 muot kieno nors parašytas ei
les. Bet gyvent tai nė šimta
procentinis patriotus nenori — 
bėga į Dėdės Šamo ž tę, kaip 
zuikis i karklyną. Ro si, tas 

' doleris nebūt taip didelis, bet į 
pašėlusį magnitą turi, kad trau
kia žmones iš visur.

—Pustapėdis

Požėla laimėjo
Vasario 15 d. Požėla ritosi su 
George Ilill. Bistyncs įvyko 
Hippodrome. Nors Ilill skaito
si labai geru ristiku, bet Požėla 
paguldė ji į 27 nrinutse.

Vasario 19 <1. llippodromė 
Požėla vėl risis. Kol kas opo
nentas jam dar nenuskirtas. Ki
šis taipgi^ Jim Lomios su nage
liu.

--------------------j------------------— 
23959/—Mar. Slaboševičienei 
23979—Povilui Paulauskui 
23486—Liudvikai Radvilienei 
23494—Vincentui Janoliunui 
23967—Marijonai Tamkienei 
23965—Stasiui Jankauskui 
23983—Liudvikui Joškai 
23721'—Marijonai Levickienei 
13492—Barborai Plingienei 
23709—Onai Kartauskienei 
23711—Kazimierui Grimžui 
23718'—Izidoriui Maiziui 
23723—Pranui Labžinčiui 
23724—Antanui Turškui 
23726—Petrui Judeikiui 
24448—Onai Sliaukienei 
13494—Pov. Petruškevičiui 
13495—Pranui Sokakui 
13496--Pranciškai Pučinskienei 
23715—Zofijai Gailienei 
23710—Domui Smilgevičiui 
13498—Rozalijai Meminienei 
23996-^—Marijonai Juškevičienei

23827—Bar. Sebastljonienei 
23892—J. Grižui 
23470—Pranui Sungailui 
23933—Agotai Laukaitienei 
23894—Teodorai Donoravičiutei 
23907—Apolionijai Bračaitei 
23932—Marijonai Lankaitei 
23934—Anielijai Sublinskienei 
23907—Anielei Baltrūnas 
23909- Barborai Vaškeliutei 
23468—Mikolinai Brazauskienei 
23893—Petrui Zakaičiui 
23476—Motiejui Kvietkauskui 
23931—Onai Žemaitytei 
23472—Lionginui Kodini 
23921—Bogumdai Skrabunienei 
23925—Kazimierui Dovidaičiui 
23901—Elzbietai Grigaičiutei 
23899—Juozapui Kreiviui 
23473—Julijonai Mengelienei 
23994 Jonui Frays 
13486-—Jonui Vaitulioniui 
23940 Jurgiui Kuncevičiui 
23960—Elvirai Akumienei 
23976—Izidoriui Petraičiui 
23479—Marijonai Rubežaitei 
23481—Barborai Rimzienei 
23495—Pranciškai Butkienei 
24442—Kostui Salogubui 
24443—Vilhelminai Petkevič 
23982—Jonui Pliuščikui 
23480—Juozapui Kerpiui 
23977—Antanui Jarui 
23985—Jievai Kučevičienei 
23944—Selemon. Puodžiuvienei 
23975- -Stasiui Jokubauskui 
23989—Onai Margezienei 
23478—Juozopui Stankui 
23992—Stefanijai Ilgauskienei 
23993—Juozui Kareckui 
23971—Leonui Valentinavičiui 
23972—Ignacui Jokubauskui 
23490—Antanui Gurskiui

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą1.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementtj apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dcl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS

TUBBY

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

CHICAGO, ILL.

Vedame d r « t n • t 
naujas ir senas stu- 
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam flx- 
torius ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer Av.
Lafayette 3533

kataras 
pa-

kaip ga- 
slogasl 

tuo.laiiH 
atsi- 

panaudoji mas

3210 So. Halsted St.
Telephone Victory 1266

vargino 
man greitą

■’ sako Pitts-

KOPERACIJOS BANKĄ
Pinigus gavo:

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER

Sekmadieny, 9 vai. ryto, trau
kiniu Capitol Limited atvyko 
Chicagon Lietuvos pasiuntinys 
p. Bronis Balutis. Grand Cent
ral stoty jį pasitiko kai kurie 
lietuviai advokatai, nariai inte-' pį0rį(įoj įvyks 
ligentų ratelio, p. Balučiui pri-' svarbios’ kumštynės, 
imti Lietuvių Vaizbos Buto Ko- ■ pagarsėjęs lietuvių boksininkas 
mitetas ir šiaip lietuvių. įJack Sharkey-Žuikauskas su

P-as Balutis ir pasitikusieji Į g|rįLlingu. Tos kumštynes žy- 
jį lietuviai nuvažiavo į Congress mjame ]aipsnyj nulems klausi- 

mą, kas bus sekamas pasaulio 
čempionas.

Dabar, kai pa'sitrauikū Tun- 
ney, čempiono nėra. Jeigu Shar-

Jack Sharkey treniruo 
jasi kumštynėms

Vasario 27 d., Miami Beach, 23462_ K
nepaprastai 23449_ S.

23892—Tėofilei Daujotienei 
23848—Kamilijai Leyeckienei

i 23872'—Jonui Triabui
; 23850—Onai Klevinskienei
i 23450—Marcijonai Platanaitei
' 23879 Bronei Jakubaitei
i 23475—Pranei Jurkonienei
| 23898—Petrui Butkui
23920—Antanui Petravičiui 
23914 Onai Varneckienei 
23928—Petronėlei Butkaitei

Beinorienei 
Jurgutavičienei 
Karpiui 
Vareikienei 
Baranastienei

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

viešbutį, čia išreikšta jam 
kėjimo, pasakyta trumpos 
bos, pasikalbėta. —Nn.

13475—U.
23846—B.
23876—J. Žukauskui
23453—G. Janauskienei
23454—Agnieškai Katauskaitei
23824—Vincui Rasiuliui

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Naują 8 tūbų elektriškai dina
mišką Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di
namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už

$136.25
Be tūbų.

Apsisukdamas
Ar jums svarbu, ar ne, kad 

aš buvau “Naujienų” konceito, 
nežinau. Bet ką mačiau ir gir
dėjau, lai jau mano biznis. Tik 
trumpai galiu pasakyt štai ką 
kalbėjo, dainavo, šoko, ski 
kavo, ir viskas buvo gerai.

Bet man pašei ni u beslenkant 
žiuiiu

o jis —• šššš. Tai reiškė: nekelk 
triukšmo! .Mat, tuo laiku Bi
rutės choras dainavo. Aš mat 
ir supykau: maži vaikai turė
jo teisės svetainėje kelti trinks-

»

Nugalėkit
Influenzą

Bukite prisirengę, kuomet Influ- 
enza bandys užpulti jus ir jūsų šei
myną. Nesijuokite is paprastų Per
šalimų Ir Kosulių, Skaudėjimų Kru
tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastu 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite i 
tai rimtos domės be jokio atidė
liojimo.

Kiekvienas jutu namų gyventojas 
privalo dažnai išsitrinti su PAIN
ĖM PELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiais 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
kojas — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonką 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršaus šešiasde
šimt metą senumo ir jis naudojamas 

į visam pasauly. Galima gauti 35c. 
Į ir 70c. didumo bonkutėse.
L Jūsų pačių vaistininkas 

rekomenduos jums 
PAIN.EXPELLERĮ.

iROOKLYN, hš.V

Reporteris stovi.

Greitai pašalino 
mano slogas!”

"Per daugelį melų mane
(slogos), bet Turpo suteikė

i gelbą. kada niekas nebegelbėjo," 
! burgho plieno fabrikantas.
| Kaip nedaug žmonių numano,
į Įima greitai ir lengvai pašalinti 
Net sunkiausiuose^ atsitikimuose

! suteikia pagelbą, —. o lengvesniuose 
į tikimuose visai nugali — i______
j biskuėio Turpo. Tik įdėk su mažiuoju’ pir
štu lašiuką i kiekvieną nosį — uždėk bls-

i kiltį ir ištrink nosį iš lauko — veik 
tuojaus susilauksite palengvinimo. Jus da-

I bar galite gauti šį raminantį ointmentą kiek- 
I vienoje aptiekoje — kainuoja tik 35c.

lURPO
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Sol Filis & Sons

f

PLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausios 

kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeS. Cicero 180

Naudokitės Proga!

Specialis išpardavimas nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
Chicago, III.

$10 įmokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom j namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrinė Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augščiau, su viskuo, įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

$129.00

Nemokamas Demonstravimas Namuose
Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radios be 
jokios prievolės iš jūsų pusės.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Jos. F. BudriR, inc
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

A White Lie.
cheSTER, 
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VIENA “REVOLIUCIJA” JAU PRAĖJO

Komunistų iššauktas New Yorke dresmeikerių “ge- 
neralis streikas” pasibaigė ir dabar streiko vadai skai
to “laimėjimus”. Šie susideda iš to, kad dalis šapų, kurių 
darbininkai buvo išvesti į gatvę, sutiko priimti streiki
ninkus atgal ir palikti senasas sąlygas. Kai kurios ša- 
pos tečiaus gal nė ant to nesutiks.

Streiko generolai giriasi, kad ta “pergalė” esanti 
užtikrinta sutartim, kurią jie padarę su bosų asociacija. 
O šios asociacijos vadai, kaip tapo iškelta aikštėn spau
doje, yra komunistų lyderių giminės arba partijos drau
gai. Matyt, ji buvo ir sudaryta tuo tikslu, kad komunis
tai galėtų pasigirti publikai: “Matote, kaip su mumis 
skaitosi darbdaviai!”

Tukstantis-kita darbininkų, kurie davėsi komunis
tams į šitą “generalį streiką” išvesti, dabar bus įgiję 
šiek-tiek kartaus patyrimo.

BUTLEGERIAI ŠAUDOSI

Anądien Chicagoje vienoje vietoje buvo kartu nu
šauta septyni asmens, priklausantys tam tikrai butlege- 
riu šaikai. Spėjama, kad juos nudaigojo pasamdytieji 
priešingos šaikos galvažudžiai. Tai yra nepaprastas at
silikimas tiktai skaičium aukų, kritusių vienam daikte; 
bet šiaip tokie kruvini susirėmimai tarpe žmonių, da
rančių biznį iš svaiginančiųjų gėrimų gaminimo ir par
davinėjimo, yra dabar kasdieninis dalykas Amerikoje 
ir ypatingai Chicagoje.

Butlegeriai vartoja kriminales priemones tarpusa
vinėje kovoje dėl to, kad jie neturi legalių priemonių. 
Sustabdyt jų kits kito žudymąsi butų galima tiktai tuo
met, kai butų panaikintas jų biznis. Bet metai praėju
sieji po prohibicijos įstatymo įvedimo, parodė, kad pa
naikint slaptą gėrimų pardavinėjimą valdžia nepajėgia.

Įstatymų vykinimo organai Chicagoje bando panai
kint butlegeriavimą, uždarydami saliunus. Tuo norima 
susiaurinti rinką butlegerių produktams. Bet kažin ar 
tai bus pasiekta. Jei noras gerti pas žmones pasiliks 
toks pat, tai rinka nebus susiaurinta, tiktai pristaty
mas bus apsunkintas, iki butlegeriai prisitaikys prie 
naujų sąlygų. Padidėjus rizikai, pakils gėrimų kainos, 
ir stambiemsiems butlegeriams tuomet bus daugiaus pa
gundos mėgint paveržt kits kitam biznį. Tikėtis, kad tai 
ves prie kriminalybės sumažėjimo, nėra jokio pamato.

Jei vietoje draust valstybė bandytų reguliuot gėri
mus, tai jos pastangos tikrai butų daug sėkmingesnės.

ANGLIJIS LIBERALŲ PADĖTIS

Stambieji Anglijos liberalų vadai pastaruoju laiku 
padarė \4ešų pareiškimų, iš kurių galima spręsti, kad 
ateinančiuose rinkimuose į parlamentą jie ketina eiti 
su konservatoriais prieš Darbo Partiją. Bet labai ne
lengva yra pasakyti, kurią taktiką vartodami jie gali 
daugiau padėti konservatoriams.

Vieni mano, kad jeigu liberalai ištrauks savo kan
didatus tuose distriktuose, kur svarbiausia kova eina 
tarp konservatorių ir darbiečių, tai dauguma liberalų 
balsuotojų paduos savo balsus už konservatorius; tuo gi 
tarpu kitų nuomonė yra ta, kad šitokiame atsitikime di
desnį skaičių balsų laimės darbiečiai.

Liberalų padėtis vistiek yra nepavydėtina. Jie gali 
tiktai vienai arba antrai pusei padėti, bet jiems nėra 
vilties patiems laimėti valdžią. O kaip čia seniai libera
lizmas buvo viešpataujanti politinė jėga Anglijoje. Tie 
laikai Anglijoje daugiaus nebegrįš.

Apžvalga]

BABRAVIČIAUS KONCERTAS 
BOSTONE NEPAVYKO 

FINANSIŠKAI

“Keleivis” sako, kad vasario 
10 d. surengtas artistui Juozui 
Babravičiui koncertas Bostone 
davė nuostoliu rengėjams. Bet | 
Babravičiaus dainavimas labai 
patiko amerikonams. Anglu 

spauda apie jį puikiai atsiliepė, 
ir dabar angiai rengia jam dau
giau koncertų. “K.” taip rašo 
apie koncertą ir jo pasekmes:

“Pereitą nedėldienį Jordan 
Hall’ėj Bostone buvo musų 
artisto Babravičiaus koncer
tas. Jam padėjo p-lė Emilija 
Tataroniutė. Meno žvilgsniu 
koncertas išėjo pirmos klesos. 
Kaip p. Babravičius,' taip ir 
p-lė Tataroniutė atliko savo 
užduotį puikiai.

“Moraliu žvilgsniu šiuo 
karlu*irgi buvo laimėta daug

daugiau, negu kada nors pir
ma, nes koncerte buvo nema
ža amerikiečių publikos, bu
vo jų spaudos atstovai, ir ant 
rytojaus jų laikraščiai atsi
liepė apie lietuvių artistą la
bai gerai. Ypač aukštai įver
tino j j ‘Boston Evening Tran- 
script’, rimčiausis laikraštis 
visoj Naujojoj Anglijoj.

“Tiktai iš finansinės pusės 
koncertas nelabai pavyko, 
žmonių buvo nedaug, ir ren
gėjams reikėjo prie jo pusė
tinai pridėt, žinoma, čia ne 
artisto kaltė. Kaltint čia ga
lima rengėjus, kad koncertui 
samdė Jordan Hali. Viena, 
kad šita salė yra labai bran
gi, antra, ji toli nuo lietuvių 
ir ne visiems musų žmonėms 
žinoma.

“Vis dėl to didžiausia kal
te *krinta musų visuomenei. 
Musų žmonės pyksta, kuomet 
prasimušęs į aukštesnes sfe
ras lietuvis išsižada savo tau
tos. Bet kuomet toks artistas, 
kaip Babravičius, visur skel
biasi lietuviu ir savo talentu 
kelia lietuvių vardą, tai į Ba
bravičiaus koncertą jie nei
na. Vieni jų sėdi sulindę į 
bažnyčią, kiti girtuokliauja, 
o da kiti automobiliais važi
nėjasi. Tegul sau koncerto 
salė būna tuščia; tegul atėję 
amerikiečiai dairosi ir stebi
si, kur yra lietuvių publika 
— musų ‘patriotams’ tas ne 
galvoj!

“Ir kaip tuomet galima rei
kalauti, kad musų artistai ne
bėgtų nuo mus?

“Bet ko nesupranta patys 
lietuviai, tą įvertino ameri
kiečiai. Jie tikrai musų artis
tą pamėgo ir jau nenori j9 
paleisti. Pereitą sąvaitę jis 
buvo pakviestas dainuot iš 
‘Boston Evening Transcripto’ 
radio stoties. Paskui Miss 
Dexter, Bostono amerikiečių 
vadinamos ‘400’ draugijos va
dė, surengė jam savo rūmuo
se privatinį koncertą. Tenai 
susirinko į 60 Bostono aris
tokratijos, ir musų artistas 
padare į tuos žmones tokį įs
pūdį, kad dabar jie ruošia 
jam viešą koncertą Bostone, 
kur įžanga bus po $5.00. Jie 
nori, kad Babravičius pasi
liktų Bostone ir darbuotųsi 
jų tarpe.

“Babravičius betgi jaučiasi 
lietuvis ir sako, kad tarp lie
tuvių jam daug smagiau. Bos
tone jis bus da apie mėnesį 
laiko, nes kovo mėnesį jam 
čia rengiamas minėtasai ame
rikiečių koncertas. Paskui jis 
grįš Chicagon, kur jis yra 
pastoviai apsigyvenęs. B-et 
prieš išvažiuosiant j Chicagą. 
jam žadama da suruošti atsi
sveikinimo koncertas South 
Bostone.”

“DRAUGO” PRUSEIKOS
DVYLEKIS

“Naujienų” penkiolikos metų 
sukaktuvės paskatino ir “drau
gą” Pruseiką pasakyt, ką jisai 
mano apie musų dienraštį jo 
)asisekimą. Ir jisai, pridėjęs 
pirštą prie kaktos, pareiškė, jo- 
gei “Naujienos” dėl to atsilaikė 
prieš visas bolševikiškas atakas, 
dėl to užkariavo vadovaujančią 
poziciją Amerikos lietuvių laik
raštijoje, kad jos turi savo — 
“Tammany Hali”. Jos turi “sa
vo bosą Murphy” ir jos tarnau
ja “Chicagos buržuazinei visuo
menei”.

Labai “originale” mintis, nė
ra ko ir besakyti. Ji yra tiek 
originale, kiek gatvėje rastas 
sudilęs varinis Dėdes Šamo ska
tikas.

Pirmiau Pruseika visus pra
eities, dabarties ir ateities klau
simus “rišdavo” frazėmis iš de- 
šimtkapeikinių agitacinių socia
listinių brošiūrėlių, dažnai su- 
naišydamas jas su “pipirais”, 
paimtais iš polemiškų laikrašti
nių straipsnių ir feljetonų. Ta
da visa, kas jam patikdavo, ji
sai Bandydavo nupiešti pana
šiu Į “Marksą” arba į tai, kas 
turi bent kokio ryšio su “mark
sizmu” (nors apie marksizmą

JSJAtDJlENOS, CHeago, m.

“draugas” Pruseika niekuomet 
neišmano daugiau, kaip svirp
lys apie Wagnerio muziką). O 
visa, kas jam nepatikdavo,’ ji
sai apibudindavo, kaipo “revi- 
zionizmą”, “oportunizmą”, “ob- 
lomovŠčiną”, “kretinizmą” ir 
“liberališką ištižimą”.

Dabar “draugo” Pruseikos 
regratis yra platesnis. Savo idė
jinį lobį jisai jau yra padidinęs 
puskapiu frazių iš amerikoniš
kos publicistikos, pamargintos 
Kominterno sekcijos žargonu. 
Toje publicistikoje nuolatos mi
nima “Tammany Hali” ir “bosas 
Murphy”, ir kiti Amerikos po
litinio gyvenimo fenomenai. To
dėl aišku, kad tie, į kuriuos yra 
atkandę dantis “pasaulio revo
liucijos” komisarai, dabar turi 
būt paverčiami “tammanistais”,
“bosais Murphiais” ir t. t.

Gerai, storokis “drauge” Pru
seika ir “šviesk” savo karingą
ją, už komisarų sendvičius ko
vojančią armiją! Bet mes gali
me jį užtikrinti, kad daug lai
ko neims, kol dauguma jos na
rių patirs, jogei toje “komunis
tiškoje” kompanijoje, kuriai 
dirba Pruseika (parsiduodamas 
kartu ir “socialpatriotiškiems” 
Amalgameitų bosams), yra dau
giau hųmbuko ir korupcijos, ne
gu kada nors buvo New Yorko 
Tammany Hali.

Skaitytojų Balsai
" *

Dar prie Martyno Jan
kaus jubiliejaus

“Lietuvos Keleivyje”, nume
ryje 182, iš rugpiučio 8, 1928, 
Klaipėdoje, tilpo Jubilieato dar
bų paminėjimas, tačitfUs kai ku
rie ir gana rimti ir svarbus dar
bai tapo nepaminėti.

Jubileatas butų labai gerai 
padaręs, pasirašydamas savo 
jiografiją-gyvenimą, kaip tai 
yra pasirašęs Dr. Jonas Basa- 
navičius, Dr. Jonas šliupas, Dr. 
Kazys Grinius, Gabrielė Petke
vičaitė.

Jubilieatą teko man pirmą 
kartą sutikti-pažinti 1888 m. 
rudenį Tilžėje, pas Weyerį, ku
ris jau turėjo atspaustus “Var
po” prospektus . 'Tuos prospek- 
us paskiaus man Jubilieatas 

atsiuntė 1500 egz. j pasienį, pas 
Vištytį, kuriuos persinešęs per 
sieną platinau kur galėjau, ir 
daug dar nusiunčiau Dr. V. Ku
dirkai į Varšuvą, Vogonio ad
resu. Paskiaus su Jubileatu 
teko ir tankiaus susitikti ir rei
kalus aptarti-vesti, o dar pas
kiaus net ir pagyventi Bitėnuo- 
nuose, Ragainėje ir Tilžėje, iki 
pirmo balandžio, 1892.

Jubileato darbų įvertinimą 
čia neliesiu, nes istorikų tai 
darbas. Čia liesiu tik tą patį, 
apie ką ir pats Jubilieatas aist
riai kalba “Lietuvos Keleivį”.

Jubileatas — patriarchas — 
Martynas Jankus apie “Ausz
ros” ’ pradžią kalbėdamas, sako: 
—“Pašaliniai “Aušros” rėmėjai 
dovanojo — švelniu vienė 100 
markių, šėmius 149 markius, 
Vištalis 50 markių ir Dr. Basa
navičius padovanojo 10 frankų 

'--•8 markes.” Tačiaus M. Jan-' 
kus savo laiške paminėjimui 20 
metų “Auszros” sukaktuvių, 
“Varpe” ant puslapio 56 rašo: 
—“padovanojo Višteliauskas — 
100 markių, šėmius iš Klaipė
dos 149 markius, Dr. Basanavi
čius 80 markių”.— Kodėl ne vie
nodai ?

M. Jankus sakosi davęs Mau- 
derodei vekselius dėl spausdini
mo “Auszros” ir priėjus rakui 
“Mauderodė pardavė Jankaus 
ūkio įrankius ir gyvulius iš var
žytinių”. Už kokią sumą ir ka
da? Aš niekad apie tokią lici- 
taciją nei nuo paties Jankaus 
negirdėjau. Bet tegul jau bus 
pirmoji licitacija.

M. Jankus sakosi, kad 1886 
m. pirmiaus ar paskiaus dėl 
“Auszros” ir kitų knygelių lei
dimo buvo pridėjęs virš 4,000 
markių savo pinigų. Kiek gali
ma sutekti, tai nuo pradžios 
1883 iki 1886 m. pabaigos buvo 

išleistos sekančios knygelės:
1. Nėrio Trys Pamokslai apie 

gaspadorystę,
2. Lietuvos Bičiuolis,
3. Juozapo Miglovaros raštai,
4. Drazdausko svietiškos ir 

šventos giesmės,
5. Dagilio Lietuviškas šiupi

nys,
6. Vyturio Tėvynainių giesmė,
7. Basanavičiaus Ožkabalių 

dainos,
8. Lietuvos Bičiuolis II laida,
9. Dagilio Lietuviškas šiupi

nys II laida,
10. Basanavičiaus žirgas ir 

Vaikas,
11. Nėrio Trys Pamokslai apie 

Galvijų ir Avelių auginimą,
12. Gailučio Užduotynas 

(Aritmetika),
13. Basanavičiaus žiponas bei 

žiponė,
14. Trupinėlio Vytautas didis 

Lietuvos Kunigaikštis,
15. Nėrio Sodnas, Apyniai ir 

Bitės,
16. šliupo Abecela.
17. Nėrio Aritmetika,
18. Nerio Svarbiausios žmo

nių Ligos,
19. Kalnėno (Andziulaičio) 

Rėdos Įstatymai,
20. Kalnėno (Andziulaičio) 

Bitininkystė,
21. Kun. Miežinio Lietuviška 

Gramatika.
Visos viršuj paminėtos kny

gelės buvo pačių autorių lėšo
mis išleistos ir sukrautos— pa
liktos pas Jurgį Miksą, Tilžėje, 
pardavinėjimui, kuriam bank
rutuojant bene liepos mėnesyj, 
1886, Dr. Bruožis per licitaciją 
esamas knygeles nupirko, rodo
si, už 280 markių ir padavė We- 
yeriui pardavinėti tofiaus. Kai 
Weyeris vėl subankrutijo, ir 
Mauderodė nupirko vėl tas kny
geles už 20 markių ir parsivežė 
jas į dideli vežimą sukrovęs. 
Nuo Mauderodės visas knyge
les nupirko Jurgis Bielinis 
(Bieliakas) ir išgabeno į Lietu
vą dovanoms prie “Šaltinių”.

Dr. Bruožis tankiai man guo
dėsi ant Mikšo su Weyeriu, ku- 
riudu latravo ir tik tada spaus- 
tuvėn pareidavo, kai pinigų ne
tekdavo. Mauderodė su Šenke 
pralobo iš lietuviškų knygų pre
kybos, o lietuviai nusilatrav^jo

M. Jankus 1883—1886 išloido 
—“žiemos Vakaro Adynėlė”.

Dr. Basanavičius savo “žir
gas ir Vaikas”, ir “žiponas bei 
žiponė” buvo pas Jankų sukro
vęs pardavinėjimui.

Toliaus M. Jankus “pasipasa
kojo” “Lietuvos Keleivio” ko
respondentui, jog “komedijos su 
leidimu “Auszros”, “Varpo” ir 
“Ūkininko” privedė jį (Jankų) 
prie to, kad jis turėjęs iš ban
kus paskolą 24,000 markių ant 
savo dvarelio užtraukti; jo dva
relis tapęs parduotu ir Jankus 
likęs be pastogės—valnas kri
kščionis”.

Tai buvo antrasis išpardavi
mas.

Jankus “pasipasakojo”, jog 
1889 atspaudus Prospektus ir 
du numeriu “Varpo” pinigų jau 
nebuvo.

Tačiau “Varpo” num. 12,
1889 m. yra pasakyta, jog 
“tuom tarp prisiuntė” prenu
meratorių ir šelpėjų viso 2424 
markes. Del atsargos “Varpo” 
nedateklių advokatas Lozoraitis 
ir Dr. Kaukas gruodžio mėnesy
je 1889 atvežė Ragainei! 2,000 
rublių—4,000 markių, ir dar da
bar šitaip “pasipasakot”— “jau 
nebuvo pinigų”... ?

“Varpo” num. 3, 1891, yra at
skaita visų prenumeratorių už
1890 metus “Varpo’ ’ir “Ūki
ninko”, kur pajamų įplaukė 
2086 markės (tarp tos sumos 
802 markės nuo manęs).

“Varpo” num. 12, 1891, yra 
atskaita pajamų tų-pat metų 
1593 markės. Taigi per tris 
metus pajamų viso buvo 10,108 
markės. 

*
Dabar išlaidos.

Už “Varpo” 12 numerių 1889 
metų su išsiuntinėjimu po 110 
markių, viso 1320 markių.

Už “Varpo” ir “Ūkininko” po 
12 numerių 1890 m. viso 2592 
markių.

Už “Varpo” ir “Ūkininko” po 
12 numerių 1891 m. viso 2595 
markių.

Už korektų skaitymų 300 
markių.' Taigi per tris metus 
išlaidų buvo 6807 markės.

Sumetant:
Pajamos 19,103 markių
Išlaidos 6,807 markių
Perviršis 3,296 markių
M. Jankus tų 4,000 markių 

“Varpo” atsargos kapitalo nie
kur nepriskaitė, nė negarsino. 
Sumos rodo, kad Jankus dėl 
“Varpo” ir “Ūkininko” nuosto
lių neturėjo ir dar perviršis nuo 
3,296 markių pas jį liko.

M. Jankus dar išleido po tris 
numerius “Varpo” ir “Ūkinin
ko” 1892 metų po 800 -egz., kas 
padaro su išsiuntinėjimu sumą 
nuo 660 markių, bet jis gavo ir 
prenumeratorių 1892 metams, 
kas tapo su Jankum atsiskaity
ta balandžio 1, 1892, atimant 
nuo Jankaus “Varpo” ir “Ūki
ninko” spausdinimą ir perduo
dant Mauderodei.

M. Jankus “Varpą” redagavo 
tiktai 1889 metais. Paskiau re
dagavo Šernas, o dar paskiau—• 
Jonas Kriaučiūnas iki birželio, 
30, 1895 m. Abiem algas mokū- 
davo* Lietuvos inteligentai iš 
aukų. Už antrąjį pusmetį 1895 
m. man (Mikolainiui) teko ko- 
rektas skaityti ir išsiuntinėti 
abu laikraščiai, ką atlikau jau 
pas Zaunius, Pokaičiuose, nesi 
Tilžėje jau negalėjau pasirodyti.

Atsakomuoju redaktorium 
prieš vokiečių valdžią buvo Jur
gis Lapinas iš Senųjų Veino- 
čių, netoli Tilžės, nuo balandžio 
1 d. 1892 iki atgavimo spau
dos 1905.

M. Jankus “Vinco Kudirkos 
Jubiliejiniame ‘Varpe’ ”, 1924, 
ant puslapio 174 rašo: —“Aš 
virsdamas ir subankrutydamas 
tiek pasirūpinau, kad Maudero
dė “Varpą” spausdino už dykai, 
nes be “Varpo” ir “Ūkininko” 
musų krutėjimas butų turėjęs’ 
sustoti”. “Lietuvos Keleivyje” 
num. 182 (1928) Jankus tą pa
čią giesmę gieda—kas nėra fak
tu.

Pas Jankų visur matėsi ir ma-1 
tosi tiktai “ego” vietoje “nos*. 
Ne vienam Jankui rūpėjo “Ausz- 
ra”, “Varpas” ir “Ūkininkas”, 
bet ir daugeliui kitų. “Lietuvos 
Keleivyje” Jankus sakosi net:— 
“Vien tik mano “Auszra” atra
do sulenkėjusį Dr. Kudirką, ku
ris buvo didis lenkas ir i “Ausz- 
rą” rašė”. Jankus Amerikoje 
lankydamasis mėgo “pasipasa
koti”, kad be jo tai ir Dr. šliu
pas butų kažinkur nudingęs.

Bet pas Jankų buvo trečia 
licitacija-išpardavimas jo spaus
tuvės 1892 m. Tilžėje, kur buvo 
parduoti likusieji numeriai ir 
“Varpo” su “Ūkininko” 1889, 
1890 ir 1891 po 3 markes už 100 
svarų dešroms vynioti, kaip su
siradau tą dešrų, atsirinkau 
pilnus kompletus ir atpirkau.

—(“Varpas” 1889, 1890 ii'
1891, pilni kompletai, galimi 
gauti pas mane po $3.50 už mo
tus su prisiuntimu). Iš tų tai 
“Varpų’ ’suradau ir čion paduo
tas sąskaitas.

Kad Jankus turėjo nepapras
tų išlaidų, tai reikia pripažinti. 
Juk pas Jankų lankėsi idėjos 
draug-broliai, kurių nei vienam 
pietus iš oro neiškrito. Toliaus 
daug kelionių šian ir ten reikė
jo apsimokėti vis iš savo kiše- 
niaus, kas ir sunaudojo visą ūkio 
naudą ir į skolas įvarė vis dėl 
lietuviškos idėjos. Jankus sa
vo asmens reikalams buvo la
bai skupus.

Aš visai nenoriu Jankaus į- 
žeisti. Bet ir negaliu apie Jan
kaus “pasakojimus” tylėti, kas 
nėra faktais.

Prie skolų didėjimo reikia 
prisiskaityti Jankaus asmeniš
kus “rizikos”, kurie nešė tik į 
nuostolius, ir taip:

1886-7 leido “Garsą” viso 13 
numerių.

1890 leido “Naujas žinias”, 
Ragainėje, viso 13 numerių ir 
turėjo 12 skaitytojų. Kr. Voska 
ir aš negalėjau Jankaus p rtik- 
rinti, jog bus tik nuostoliai.

1892f leido vokišką-socialistiš- 
ką savaitinj “Ostdeulsche Volks-
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bote” laike rinkimų i Reichsta
gą', ir kandidavo rinkimouse į 
diputiertus, kuomi tik savo var
dą supurvino ir policijos kratos 
susilaukė. (Jurgiui Bielakui ir 
man tada pasisekė pabėgti.).

1892-3 leido “Tetutę” bene 10 
nuneriu.

1892 leido “Naują Aušrą” 1 
numerį,

1894 leido “Lietuvišką Dar
bininką”, 8 numerius.

1898-6 leido “Saulėteką“, be
ne 13 numerių.

Taigi tris kartus Jankus tu
rėjo išpardavimus už skolas; 
1892 m. tapo parduota ir jo 
spaustuvė Tilžėje. Tais pat me
tais jau Bitėnuose Jankus at
spausdino knygelę "“Karvės ir 
Pienas” iš 29 puslapių ir pas
kiaus apie 25 knygeles iki 1900 1 
metų, iš ko galima daryti išva
dą, jog spaustuves išpardavimas 
buvo su nauda.

1892 M. Jankus man uždėjo 
“kontribuciją” iš 2,000 markių 
—už tokią sumą turėjau nupirk
ti nuo Jankaus laikraščių ir 
knygelių, o galėjau nupirkti tik
tai už 1687 markių, 313 markių 
sumokėjau per teismą Jankaus 
advokatui Justizrotui Jordan, 
sausio 6 d. 1893.

—P. Mikola i nis.
Brooklyn, N. Y.
Gruodžio 20, 1928.

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

Padarome įgaliojimus se
kamuose reikaluose:

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

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga ’ 
liojimą kreipkitės j “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

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

V. MISZEIKA •
Naujienos

1734) So. Halsted St 
Tel. Hoose elt RaOC

G-------- QGYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

“Naujienų” penkio
likos metų sukak

tuvėms praėjus

ko daug priešų,, kurie bantjėliė išėjusi už vyro, o kita gy- 
jonis kenkti. Bet jos stiprėjo it velianti kartu su jais, tėvais. PRANEŠIMAI Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

Naujienų Bendroves 
Susirinkimas

Vasario 11 d. Naujienų Ben
drovės sekretorius išsiuntinėjo 
visiems B-vės nariams laiškus, 
kviečiant juos i visuotinų šė- 
rininkų susirinkimų, kuris į- 
vyks šio mėnesio 23 d. (šešta- 
lienį) 7:30 vai. vakaro North- 
western Masonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt St., Chi
cago, 111-

Kadangi dalis laiškų sugrįžo 
(matyt, kai kurie šėrininkai 
nebuvo pridavę tikrus savo ad
resus), tai, Sekretoriaus prašo
mi, apie aukščiaus paminėtų su
sirinkimų pranešame dar kartų. 
Šėrininkai, kurie negali patys 
atvykti Į susirinkimų, gali duo
ti įgaliavimų (proxy) kam ki
tam. Visi jgaliavimai privalo 
būt prisiųsti i “Naujienų” ofi
sų ne vėliau, kaip vasario 21 d.

Roseland

Rcselando lietuviai džiaugiasi 
nauju politikos kliubu

Greater Pullman Lithuanian 
Betier Goverment kliubo susi
rinkimas, įvykęs 21 dienų sau
sio šių metų Strumilo svetainėj, 
buvo labai skaitlingas. Be na
rių, buvo daug ir svečių, taip 
vyrų, kaip moteriškių. Prisira
šę 67 nauji nariai.

I nauja kliubo valdyba įėjo 
sekantys asmenys: adv. J. P. 
Wailches — pirmininku; B. T. 
Petkus — vice-pirm.; Povilas 
Samulionis — iždininku; J. B. 
Fryer — raštininku; J.' .Jasulai
tis — raštininko padėjėju; A. 
Barčus, I. Ivan ir S. Zilewicz- 
pildančiojo!! komisijon; l)r. I. 
Makar, John Kiliko ir Ben Wai- 
tcb.es — pilietybės komisijon; 
A. Jucius ir K. Raškauskas — 
maršalkomis.

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
pilnas ūpo ir draugiško jausmo.

Atlikę susirinkimo darbų, 
nariai ir narės linksminosi 
prie kliubo pagamintų užkan
džių ir draugiškai kalbėjosi, 
džiaugėsi savo puikiu ir jau 
dideliu kliubu.

Girdėti, kad daugiau roselan- 
diečių, burnsidiečių ir pullma- 
niečių, laukia progos prisirašy
ti prie šio kliubo.

Kliubas rengia didelį masini 
susirinkimą su programų ir už
kandžiais. Susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 24 d., 1:3C 
valandų po pietų, Strumilo sa
lėje. Nužiūrima, kad šis susi
rinkimas bus labai skaitlingas, 
pilnas ūpo ir linksmumo. Visi 
apielinkės lietuviai ir lietuvai
tės nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. Įžanga veltui.

Adv. J. P. VVaitches.

Jau penkiolika metų sukako 
nuo to laiko, kada pasirodė 
“Naujienos.”

Iš Chicagos jos pašlflydo pla
čiai lietuviuose ir lietuvių nau
dai. Tai buvo svarbus įvykis 
musų išeivijos gyvenime; prasi
dėjo kasdieninis apšvietus ir 
kultūros darbas dienraščio pa
galba.

Geras buvo darbas, brangus 
lietuviams. Ir ačiū vyrams, 
kurie tų darbų pradėjo ir dirbo.

Penkiolika metų... Anuo lai
ku lietuvių šioje šalyje, galima 
sakyti, niekas ir nežinojo. Lie
tuvius lenkais ir rusais vadino. 
Tarpe kitų tautų lietuviai, sa
kytum, butų neturėję vielos. 
Jei kuris svetimtautis išdgirs- 
davo žodį “lietuvis,” tai ne re
tai ir nusijuokdavo: girdi, dar 

j koki tauta yra pasaulyje!
Bet viešasis Amerikos lietu

vių gyvenimas nedavė jiems iš
tirpti kitataučių bangose; vie
šasis gyvenimas vertė Amen- 

I kos lietuvius tobulintis, mo
kintis, šviestis, o kautu pareik
šti savo įgimtus gabumus ir 
užimti šios šalies gyvenime vis 

j geresnes vietas.
Ot, šiame viešame gyvenime 

“Naujienos”, kaip dienraštis, 
kaip kasdieninis leidinys, vai- 

j dino labai svarbią rolę.
Tas jų darbas nenuėjo nie

kais: ir Amerikos lietuvių būk
lė gerėjo, ir lietuvius, kaip tau
tą, pradėjo pažinti ir gerbti tie, 
kurie pirmiau nieko apie juos 
nežinojo ir negirdėjo.

Pradžioje “Naujienos” suli-

dirbo darbą, kuris išrodė tiks
lus ir naudingas taip pačios 
Lietuvos, kaip Amerikos lietu
viams.

Tegyvuoja “Naujienos” ir 
platinasi visuose pasaulio kraš
tuose, kur yra lietuvių!

Jonas Kasparaitis.

Marųuette Park
Sidabrines vestuvės

Vasario 9 dieną p-nai S. ir 
B. Galinskai, 6542 S. Tallman 
Avė., apvaikščiojo sidabrines 
vestuves. Dalyvavo gražus bū
rys svečių — giminių, kaimy
nų ir pažįstatų.

Atsilankydami, svečiai nepa
miršo ir gražių dovanų. Ypatin
gai puiki dovana lai p-nios A- 
j polienės rankų darbo vainikas, 
kuris buvo padalytas iš grudų, 
grūdelių.

f Vakarienės laiku išreikšti lin
kėjimai pp. Galinskams. Pirmi- 

i ninkavo adv. Grisius. Kalbėjo 
jisai pats, taipjau buvo pakvies
ti kalbėti p-nia Rimkienė (iš 
Cicero), p. Kūkalius (iš Rose
land), p. Sabaliauskas (iš Brigt- 
ton Park), kurie kiekvienas iš
reiškė savo mintis ir jausmus 
dėl šio įvykio ir linkėjo pp. 
Galinskams daug laimės.

P-nai Galinskai paaiškino, 
kad užauginę gražią šeimyną— 
dvi dukteris ir sūnų; viena dūk-

JONAS ZABITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 diena, 11:00 valan
dų vak., 1929 m., gimęs Plun
gės parapijoj, Telšių apskr., 
Visdeikių sodžiui, Lietuvoj. 
Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Antanų, gimines ir drau
gus. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3801 Main St., Indiana 
Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks vasario 18 
dienų, 11:00 vai. ryte, 3801 
Main St., Indiana Harbor, Ind.

Visi A. A. Jono Zabičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Gimines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Paulauskis.

JONAS VAIČAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 diena, 6:35 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 33 me
tų amžiaus, gimęs Suvalkų rėd., 
Pilviškių parap., Rupiu kaime. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijonų po tėvais Bakytę 
sūnų Jonukų 3 menesių, motinų 
Agota, patėvi Kazimierų Jokū
baitį, 2 brolių — Juozapų ir 
Bronislavų, 3 seseris — Antani
na, Gerčauskienę, Onų Tušaus- 
kienę, Agotą Kryževičienę, švo
gerį — Benediktų, 
švogerį ir švogerkų 
ir Katy švelnis.

Kūnas pašarvotas 
P. Mažeikos 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkc, 
vasario 19 dienų, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vaičaičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų. Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Motina, Pa
tėvis, Broliai, Seserys, švo- 
geriai, švogerka ir Gimines 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Pranciškų, 
Franciškų

randasi S. 
koplyčioj, 3319

KODĖL SCENOS IR EKRANO
ŽVAIGŽDYS RUKO OLD 

GOLD

Wallace Beery pasakoja kaip kru- 
tanniįu paveikslų žvaigždės saugo 
savo gerkles su šiais švelnesniais 
ir geresniais cigaretais:

“Apie metai laiko atgal Holly- 
wood nedaug temąstė apie savo vo- 
kales stygas, ar savo balsų. Mes vi
si tada buvome tyliojoj dramoj.

“Bet atėjimas kalbančiųjų kruta- 
mųjų paveikslu — “Talkios” per
mainė dalykus. Meiliosios žvaigždės, 
žymiausi vaidilos, “tūzai” ir papras
tieji, visi dabar saugo savo gerk
les su didžiausiu rupestingumu. . . 
ir ruko OLD GOLDS.

“Man nereikėjo “Talkies”, kad 
mane patrauktų OLD GOLDS. Aš

A A
JUOZAPAS RASTUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 dienų, 3:00 valan
dų po pietų, 1929 m., sulau
kęs 56 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Žvingių pa
rapijos, Vilkalaukio kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kotrinų, po tėvais 
Beržinaitę, 2 dukteris Barbo
ra ir Oną, sūnų Juozapų, bro
lį Joną, 3 švogerius — Juoza
pų, Jonų ir Antanų, dvi švo- 
gerkas — Elzbieta ir Barbo
ra ir gimines, Lietuvoj 2 se
seris ir brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 4601 So. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkc, 
vasario 19 dieną, 8:00 vai. ry
te iš nafmų į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rastu- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam /paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliud^-Tiekame, \
Motcritą x Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, svogeriai, švoger- 
kos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo r i u s E u dei k i s, tel.Yards 17 41

PAULINA GALMINIENĖ, 
po tėvais Guzauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 diena, 8:45 valandų 
vak., 1929 m., sulaukus 47 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Pa
kučių kaime, Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko didelia
me- nuliudime vyra Kazimierų, 
2 seseris — Juzefą ir Alek
sandra, švogerį Aleksandrų 
Vaitkų, du pusbroliu — Anta
ną ir Kazimiera Guzauskus ir 
gimines, Lietuvoj pusbrolį 
Jurgį, ir puseserę Antaniną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4211 So. Cambell Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, 
vasario 20 dienų, 8:00 vai. ry
te iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paulinos Galmi- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Seserys, švogeris, 
Pusbrolio! ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

P-nai Galinskai su šeimyna a- 
čiavo svečiams už atsilankymą 
— kad jie nepamiršo jų tokioj 
brangioj jiems valandoj.

P-nia Valskienė (iš Brighton 
Parko) buvo baliaus šeiminin
ke, skaniai pavaišinusi svečius.

P-nams Galiuskams velijame 
sulaukti dar auksinių vestuvių, 
gyventi ilgai ir laimingai.

špuntas.

Socialistų Dramatiško Ratelio 
narių, dalyvaujančių lošime “Audra 
Giedroje” kovo 10 d., 1929, velionio 
Jono Sankuno naudai, įvyks pasi
tarimas pas pp .Gulbinus, 2955 
Emerald Avė., penktadieny, vasario 
15 d., 8 vai. vakare. Prašau visų 
pribut. — B Vaitiekūnas

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nugalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
Icykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 

' imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 

\ kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino išegzaminavimo;—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt'' iki 1 po pietų.

Universal Restaurantl
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės [

valgius |d j JJ I
A. A. NORKUS.

750 West
31st St.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S. Western Av. Republic 4115
Taisyk dabar savo namų. Daug 

sučėdysi pinigų, nes pavasarį bus 
brangiau. Įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskį iš
mokėti.

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

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukea Avanue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. 

Vai.: 1 iki S po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tai. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick B597 
Ultravioletinė. šviesa ir diathermia

Lietuves Akušėrčs

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Kas. 8201 South Wallace Street

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Tel. Kcnwood 5107 
Valandos:

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

‘ipart šventadienio Ir ketvirtadienio

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwankee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 1L 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.
o

Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 
vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Rnulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
vir balsamuotojas 
Automobilių patarna
vimas teikiamų vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. L ACHAVICZ

s

Lietuvis Graborius ir 
BaUamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

DR. J. J. KOWARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ned&ioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos:

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

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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M
M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenus 
Telefonas Boulevard 7820 

Res» 6641 South Albany Avenee 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojau ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik paa

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood J 752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikinto 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukšta*. 

Fastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunstrick 8524
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30
Sekmadienini* pagal susitarimą

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAI 
. Praktikuoja 20 metai, 

Ofisas
4728 South Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chinu> 
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th StM netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatšišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 68M

________Advokatai________

lIugiš
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SL, Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 Iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Cana] 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 -

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7*9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republie 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS '

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8 

Vsk nrois
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ii 

Pėtnyčios

A. A. SL AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Wasbinglou and Clark Sts.
. Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hydo Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

juos rukiau nuo pat jų pasirodymo 
Hollywoode dveji metai atgal. Bet 
yra didelio smagumo taipjau žinoli, 
kad jie yra malonus ir balsui, kada 
Lal>as ifcijo naujom svarbos!“

Kode! nesukosėsi ir visa vežimą 
išrūkęs?

OLD GOLDS Cigaretei yra pada
ryti iš ŠlRDINIlj LAPŲ tabako, 
puikiausiu kokius gamta užaugina... 
Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir 
minkštumo nuo pat tabako augalo 
vidurio. . . Sendintų ir nokintų ne
paprastai ilgai vidurio liepos saulė
tos dienos temperatūroj, kad užtik
rinti tą medaus švelnumą.

Valgykit šokoladą. . . Užsirūkyki
te OLD GOLD. . . PasiskaninL.it 
Abi e jais.

Phone Boulevard 7314 j

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS |
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago. ’

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

3421 So. Halsted St. 
Vai.* nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

Phone Boulevard 8488 
Dr. Markeris 

Gydytojas ir Chirurgas
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by stės.

OFISAS:
668 W. ISth Street 

Tol. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tei. Viclory 4088

-------0-------

j Ken. 6660 South Artesisn Av«nu« 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Straat 

Chicago, 1IL

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Strast 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Tel®f.>nas Genai 1912 

Residence 1'el. F*airfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street 
Valandos: 1—3 po pietų, 7- 8 vak 
Nedaliomis ir švenlad. 10—12 dieną

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peteri)

ADVOKATAS i
Room 852 Otis Bldg.

1D South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSL 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. i?---4-

Rezidencija 6158 S. Talman Af i .
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai .■ nuo 6 iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street

PasiskaninL.it
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero

klapatai. Re to, mata'i tamsta, 
kad nuo telefono nėra kada nė 
atsitraukti: dabar markele dar
bininkų užtektinai.”

“Teisybė,” sakau, ‘‘butų ne
sąmonė mokėti daugiau, kuo
met galima gauti pigiai. Ale 
aš negaliu už tiek dirbti. Gai
la labai, bet... —Gvaizdikas.

•Lietuvos Laisvės Bonų už $400 
ir daug kitų labdaringų darbų 
yra atlikusi.

Įdomaująs draugijomis.

West Side
SLA. jaunimo 353 kp.

Vieša padėka. Naujienų koncertui 
praėjus

Naujienų koncerte pereitą 
sekmadienį pastebėjau daug 
“naujos” publikos, t. y. tokios, 
kurios pirmesniuose koncertuo-

Kalbama jaunimo kuopa jau 
yra galutinai susitvarikusi. Va
sario 11 d. turėjo susirinkimą, 
kuriame Įstojo kuopon 3 nau
ji nariai, ši kuopa auga ir ji 
turės dideles pasekmės, nes 
kuopos valdyba susideda iš ga
biu jaunuolių:

CLASSIFIED ADVERTI8EMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGA patarnautoja j 
restaurantą, geras atlyginimas ir 
pastovus darbas. Brighton Park 
Restaurant, 4180 Archer Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Cicero Lietuvių Pagerinimo 
ir Politikos Kliubas šeštadieni, 
vasario 2 dieną, buvo surengęs 
vakarėlį W. Lukšto svetainėje. 
Tame vakarėly buvo laimėji
mas Įvairių dalykų. Gi tuos
dalykus* buvo suaukavę vietos se nesu matęs, 
biznieriai pereitą vasarą Kliu- 
bo išvažiavimui 24 dieną birže
lio. Kadangi ta diena pasitaikė 
litinga ir jokio laimėjimo nebu
vo, tai padovanoti dalykai pa
liko pas komitetą. Dabar, va
sario 2 dieną, vakarėlyje ir bu
vo laimėjimas tų dalykų.

Laimėjimas ir vakarėlis laivo 
visais žvilgsniais sėkmingas. Ir 
kliubas susirinkime nutarė vi
siems 
kiusiai 
kliubo

a>ptau tojams ir atsilan- 
publikai viešai padėkoti 
vardu. Ačiū.
Makutėnas, pirm.

A. Tumavich, rast.,
1227 So. 5()lh Avė., 
Cicero, III.

Darbas iš nuo 
bodumo

(Feljetonėlis)
telefonu i 
reikalingas

norite?” 
reikalingas 

ar norite dar jo?

Kreipiaus 
kurioje buvo 
įlinkas.

“Alio-.. Ko
“Tamstoms

ninkas
“Dar neturime.”
“Gerai, aš atvažiuosiu.”
“Kaip greitai?”
‘Tuojau.”
“Lauksime.
Nuvažiuoju.
“Ko tamsta

Gud bai.” 
įeinu vidun, 

norėtumei ?” 
žmogus, su ku

riuo pirm valandos kalbėjote i 
per telefoną.”

“O jes. Meldžiu sėstis. Mums ! 
reikalingas darbininkas. Ar j 
tamsta unijistas?”

Antra, smagu buvo pastebėti 
publikos pasitenkinimą progra-1 
mu ir visu parengimo upu.

Mačiau drg. šmotelį, “Naujie
nų” biznio vedėją, kuris žiurė
jo, kaip publika grūdosi svetai
nėn, ir kasė dviem pirštais pa
kaušį, sakydamas: 
maža svetainė, gaila, kad nega-į 
Įima gauti patogesnės vietos. 
Mat, kitos ne daug didesnės, ir 
tik nuo 8 valandos atdaros, o 
čia laiku pradedamos ceremoni
jos, laiku ir užbaigiamos”.

Drg. Žymantas, koncertui 
sibaigus, klausia manęs: 
kaip patiko?” Atsakau, 
klausimas ne “vietoje”. Pi 
kiliau, kad aš klausiau t 
vieną, tai į kitą pusę ausį pa
kreipdamas, ką kiti “Naujienų” 
svečiai mano, ką jie kalba; ir 
kad girdžiu, jogei jie stebisi, iš 
kur “Naujienos” galėjo sutrauk-, 
ti j estradą tokias menininkų 

vietą, jėgas; kad jie įdomauja, kiek 
darbi-■ ga|ėj0 kaštuoti programas. Juk 

j tokius programus duoti gali la- 
Į bai mažai kas.

darbi-i Drg. Žymantas: “Ar taip?
; Na, tai smagu girdėti. Naujie
noms, tiesa, daug kaštuoja ne 
tik aktoriai; ir darbininkams; 
jos gerai apmoka. “Naujienos”, j 
rengdamos koncertus, rūpinasi' 
ne tiek biznį padaryti, kiek duo-: 
ti savo svečiams to, ko negali 
duoti niekas kitas. Ar teisybę' 
sakau ?”

“Šiur”, pripažinau.
Gvaizdikas.

Mikas Meldažis, J., pirm.;
M. Juozapavačiutė, nu t. rast.; 
.1. B. Žukas, fin. rast.;
R. 'Meldažis, iždininkas;
11. Pangonis ir 
.Juozapavičiūte, iždo glob.

Kalbama jaunimo kuopia kar
tu su 109 kp. rengia šokių va^- 

,.rT kara kovo 9 d., Meldažio sveL, “Hm... per L. * ... .... . ... ... . .2244 W. 32rd PI. Nėra abejo
nes, kad šios kuopos sutrauks 
visą lietuvišką West Sidę į šo
kių vakarą. Kiek girdėjau, jie 
kvies plačiai pasižymėjusias 
jaunimo kuopas, būtent 344 kp. 
Universal Lodge ir 260 kuopą 
Marųuette Park Maroons. To
dėl vakaras bus sėkmingas. .lau- 

j nimo kuopų šokių komisiją su
daro 5 panelės ir Raymond 
Meldažis. 'Pastarasis turi gero 
patyrimo šokių rengime.

Jaunimo Rėmėjas.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair VVorks, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
10% PIGIAU už VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies,

darbą mieste. Kedzie 5111. „
; INVESTMENT
■ CORPORATIONGENERALIS KONTKAKTORIUS IR 

REAL ESTATE 
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apąrtmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63 rd Street 

Phone Republic 7869

bet aš sutinku Įstoti uni- Į
Town of Lake

pa- 
“0

I Sustabdykit tą 
K krunuojantį
K kosulį

Kodėl kosOti, kosfitl. KOSR- 
n? Visuomet nesmagus, jis 
taipjau yra ir pavojingas, 
ties užleistas kosulys gali 

privesti prie kiti) ligų. Su- . 
ntabdykit tą krnnuojantj 

Kįk kosulį su Severą’ s 
Cough Balsam. Vartoja- 

mi per 50 metų šutei- i 
A,kiniui ūmios, raminau- 

člos pagelbos. Reika- 
laukit jų savo aptie- , 

koj. Tik 25 ir 50 J
^k centų.

W. F. SEVERĄ 
/■k CO. A

^k Cedar Ruphls.
Iowa

CflEVERA's,
■fcOŪČH BALSAM

Dabar prasidėjo kovo mene-; 
kad prižadate Įstoti uni- šio serija spulkoj Garsaus Var-'

jon!”
“Na

jon, tai gal ir sutiksime. Ar|do Lietuvos, ši spulka laiko su-| 
tamsta pakankamai turi pini-! sirinkimus kiekvieną penktadie-į 
gii? Mat, reikia tuojau sumų- ni adresu 4501 S. Paulina St.' MOKINKISBARBERYSTĖSAMATO

. o • • i • • -i j o i i Dienomis ar vakarais. Del informaci-keti simtas dolerių. O simtas busirinkimai prasideda 8 vai. ’jų §auk arta ragyk INTERNATIONAL 
keturiolika dolerių kokiam mė- vakare. Jeigu kam reikėtų pa- BARBER COLLEGE. 672 W. Madison 
nėšiui praslinkus... viso du šim
tu keturiolika dolerių.”

“Taip, apie liek aš turiu.”
Kai įstosite unijon, tai pa- Į spulkos vald) bą. busite vi- moksite. Mokykla dienomis ir vaka- 

matysite, kad darbas labai len-j si užganėdinti, 
gvas. Musų darbininkai, kiek 
mes jų turėjome, lengvai dirba, 
mes nespaudžiame jų darbui. 
Darbininkas gali ir pasišalinti 
kai kada savais reikalais. Tik 
visa bėda, kad daugelis girtuo-j tas draugijų, kaip tautiškų, taip 

i ir bažr^ytinių. Iš /bažnytinių 
draugijų finansais yra tvirčiau
sia šv. Antano iš Padvos, ka- • 
daugi toj draugijoj yra rimtų; 
narių, kurie permato draugi-' 
jos reikalus. Tuomi ir visi j 
draugijos reikalai yra patvar-i 
komi geriau. Pereituose savo 
dviejuose susirinkimuose — 
priešmetiniame ir metiniame— 
padaryta keletas gerų tarimų 
narių gerovei.

1) Nutarta, kad nariai mo-' 
kėlų i apsaugos skyrių $3.00, 
už ką gaus $200 sekančiai: $50 
laidotuvėms ir $150 sekančia
me susirinkime. 2) Ligonių pa-

skolos arba jeigu kas norėtų I 
taupinti, tai meldžiame atsilan
kyti Į susirinkimą arba kreip-

Vienas direktorių.c

18-ta Gatvė
Šioj apielinkčj randasi kele-

kliu. Kai tik duodi pinigų, tai 
išeina ir užmiršta, kad reikia 
sugrįžti. Trobesiu, tiesa, turi
me septynioliką, o įplaukos su
daro $518 mėnesiui. Trobėsiai 
ne labai diedli. Nors keliubse j 
blokuose jie išsimėtę, bet dar
bo ne labai daug. Mes nenori
me darbininkų išnaudoti, bet 
gyvenimo aplinkybių spaudžia
mi negalime darbininkams daug 
mokėti. Paskutinis musų dar
bininkas dirbo už tris dešimtis 
dolerių mėnesiui. Geras žmo
gus, vikrus, negali nė pastel>ė- 
ti, kada jisai dirba, tiktai žiū
rėk — kojas padžiovęs ant krė-

šalpa pasiliko kaip buvo. NaL 
riai mokės $3.00 į metus ir 
gaus ligoj pašelpos $5.00 savai
tėj. 3) Nutarta, kad finansų 
raštininkas vestų tvarką ligonių 
ir mirusių narių apsaugos iš
mokėjimą pašai pga via ms. 4) 
Išrinkta valdyba 1929 metams: 
•Pirm. A. Barščius, vice pirm- 
J. Grisius, užrašų raštininkas 
V. F. Andrulis, finansų rašt.

slo ir sėdi. Gaila tečiau, kad 
girtuoklis...”

Ištkirųjų, jei jau šitaip leng
va, tai tokis darbas tik iš nuo- 
Jx>džio dirbti, ir todėl unijos 
taisyklės yra labai neišmintin
gai nusakytos, jog iš tokių į- 
plaukų darbininkas turi gauti 
$125 mėnesiui. Matyti, kad li
nija ir nežinojo, ką ji daro, ir 
kad tas darbas nėra vertas dau- Į 
ginu, 1

Aš betgi, godumo pagautas,1 
atsargiai paklausiau,, ar jie ne
galėtų mokėti man 50 dolerių 
mėnesiui.

”0 ne, negalima. Automo
bilius dar neišmokėtas ir kiti

kaip 30 dolerių mėnesiui, i A. Bružas ir iždininkas S. Sku- 
das. Taipgi turiu garbės pri
minti, kad ši draugija yra daug 
pasižymėjusi, kaip tai, kalinių 
šelpimu savo laikais, pavargė
lių ir 11. Ji ‘Lietuvos Raudona
jam Kryžiui aukaVo $130, pirko

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš-

rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį v mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 

1 jums padėsime įsigyti abelną moks- 
i tą. Savo buvj žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
įvairus

IR

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

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

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai Šimtuose kavalkų. At
sinešk ši apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedelioms iki 5 p pietų

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

visi įtaisymai 
gazas, elektra ir t. t. 

gera že-

PARDAVIMUI nauji saliuno fik- 
čeriai, pilnas įrengimas, labai pi
giai. 2875 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 7956.

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

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, 
yra 
Moderniškas namas,
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., \Vilmette, UI. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

įtaisyta taip ir kitos farmos.

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

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant faunų, 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

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

PARDAVIMUI pigiai pečius vie
nas kietais anglims ir vienas gesu 
ir bedruimio furnišiai ir ice boxes. 
3323 Union Avė, antros lubos.

arba

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir i 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganedi- 
nimas yra <>arantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

o

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
. MR. PARIS.

-------0——

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

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037----- o------

H. GADĘKE
Generalis taisymas visokios rųši-eš 
gasinių pečių, furnisų, boilerių ir vi
rimo pečių, taipjau abelnas darbas. 
Visi užsakymai mieste ir priemies
čiuose greitai atliekami, šaukit tarp 
5 ir 6 vai. vak. 3216 W. Walnut St. 
Tėl. Kedzie 1393.

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO. 
1.608 W. 35th St., Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos

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

HELBERG BROS
Room 607

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

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

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Ave.^

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO'
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA I*

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd PJace
Phone Rooscvelt 8887

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
IŠdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

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

M R. SHU1RMANN
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersvveet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir lt.

co.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos; RADIOS, STALAI IR CONSOLES 

Kreipkitės pas i PILNAI — $25 ir augščiau
M. J. KIRAS,

33o5 So. Halsted St.

Radios

Ateikite dėl nemokamos demons- 
I tracijos' ant naujo Allelec D. C. 
i Hovvard, Zenith ir Brunswick.
nešk ši apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

$10,000.00 PINIGAIS NUPERKA 
17 apartmentų namą, Pietrytinis 
kampas, 51-rno Courto ir 21-mos gat
vės Cicero j, tik užbaigtas, 
akmens sienos maudynėse 
nioj. Shennan’o maudynės 
Craftex sienos, ugniavietės 
dėl knygų. Aliejaus apšildymo sy- 
stema. Virtuvės išklotos linoleumu.

PARDUOSIU TIK $92,500.00. 
Rendos $15,000.00 į metus.

\ 216 No. Parkside Avė.
Austi n 2609.

Šlifuoto 
ir kuk- 
ir lašai, 
ir šėpos

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

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

Tel. Armitage 1199

MES DAROME l, 2 ir 3 morgi- 
Čius, Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street 
1. F. Dankowski, prez. 
C. 'f. Dankowski, ižd.

Furniished Rooms

Co.

RENDON KAMBARYS apšildo
mas, su valgiu ar be.

7030 So. Campbell Avė.

Personai
Asmenų, Ieško

PAGERINK S/\VO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumų. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 

I angliškai teisingai; per 3 arba 4 
, mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu būdu galėsite pagerin
ti savo buvj. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGUSI! 
21 E. Vau Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

PAIEŠKAI) savo vyro Kastanto 
Grigo—šeši metai nieko iš jo negir
džiu—sūnūs Vytautas irgi nori sa
vo tėveli pamatyti. Tu gali grįšti 
atgal—tau dabar nėra jokios baimes 
—aš irgi dar neženota. Atsišaukite 
pats arba žinančių meldžiu praneš
ti. MARTHA GRIGAS, 3200 Lime St

Partners Wanted
 Pusininkų Keikia

REIKALINGAS partneris, vyras 
ar moteris į restauranto biznį, mies
te, abelnai suprantanti biznį. Ge
ras biznis, pigi renda, ilgas lysas. 
Kaina $1500 už pusę.

Pullman 8483
po 8 vai. vakare kasdieną.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

bučeris,REIKALINGAS gabus 
darbas ant visados, :“cash market”, 
10839 So. Michigan.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 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 trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

•SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50' 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas S2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė., Ardmore 3873.

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

fiatų mūrinis, 3 5 kamba- 
uždaryti porčiai, 2 metųrių, 

senumo. Rendos $2,200 į me
tus. Įmokėti reikia tik vienų 
metų rendą.

7332 S. Campbell Avė. 
Savininkas Pullman 9725

PAAUKOJIMO IŠPARDAVIMAS 
po visą šalj išgarsintų demonstrato- 
rių už didelio paaukojimo kainas: 
Fi'eshman Console $30; Sonora Con
sole $25; Atwaler Kent (mod. 35) 
6 tu bu $15.

BOSE RADIO SHOP _™TT,^TtT v. . PARDUOSIU arba mainysiu biz-
3601 Broadway. Atdara vakarais. nj0 kaippįnį namą, su bizniu, ant

Buckingham .>0.>8 privatiško namo arba primsiu part
nerį vyra ar moterį, vienam persun- 
ku, 3432 So. Morgan St.Automobiles

SPECIALIS BARGENAS 
’28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ......................................
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

vartotas .................. ..............
’27 Chandler sėd., big six, geram 

padėjime ...............................
’28 Essex sėd. kaip naujas ....... 1
’26 Buick sėd. 2 durų mast....... I
’27 Hudson brougham, geram 

stovy ......................................  $495
’27 Dodge sed, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ................................
50 kitų karu pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Storas ir 3 flatai .......

$595 Dviejų fiatų mūrinis .... 
Gasolino slotis ...

$595 šešių kambarių namelis 
1 Dviejų fiatų medinis .. 
$595 Trijų flatu medinis ....
$595. JOHN A. FUNK 
$450 1022 W. 51 st St.

$10000.00
9800.00

15000.00
3500.00
5500.00
6800.00

CO.k
Yards 0134

$95

Miscellancous for Sale
įvairus Pardavimai

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 fiatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. Sauk 
savininką, Chesterfield 0155.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius <‘sweaterius” ir juos parduo
dam už Rana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos I SAVININKAS tun parduoti tuoj 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, puikų modernišką 6 ruimų r bunga- 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 87G8

Business Chrnces
Pardavimui Bizniai

AR ŽINOTE,
kad automobilių

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
' Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, TVz 
pėdų konkryto beismentas. Skal- 

kad automobilių dabar biznis yra byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
geriausias iš visų biznių, tiktai prie-: JL U. stoties, Idubeltavas, kitas 1 
žastis ligos savininkas yra privers- karo garažas, akerio (1^9v302) 
tas parduoti gerai apsimokantį 65 ant ,ce.nlen^uot?,nA^cl10’ $9,000. \. 
automobilių garažų su salesroomiu Hendnckson, 10308 S. AVcstern avo. 
ir gasolino stotim. Mainys ant na
mo, didelio ar mažo, Chicagoj ar 
kitam mieste 
mos, i 
ant kito namo. Agentai yra 
čiami pasidarbuoti. ?

5076 Archer Avė. 
Lafayette 6036

DIDELIS ARGENAS
5 fiatų po 5 kambarius, naujas 

’ i muro namas, 
Garu apšil- 

I domas, įrengimas pirmos klesos; 
kaina prieinama, mainysiu ant 2 
fiatų ai* ko kito. Savininkas 

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė. 

Phone Virginia 2054

mieste^ lotų ar geros far- 5 flatu po 5 kan 
ir taipjau priims morgičįus kampinis prieš saule 
įto namo. Agentai yra kvie- 2jų karų garadžius^

PARDAVIMUI delicattessen ir 
grosernė, sena, išdirbta įstaiga, kam
pinis biznis, 5258 So. Union Avė. GRAŽUS kampas — 3 fiatų, garu 

, šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga- 
PARDUODU saliuną su namu ar ražas, visi flatai išrenduoti, įplau- 

be namo. Labai gera vieta ir senas kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
, ~ *~ ’** . i. 2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė.

i Tel. Hollycourt 1913.
biznis, 2702 West 47 St.

Exchange—Mainai
TURIU BUNGALOWS — 2 — 

3 FLATŲ —
pasirinkimas 79 St., 
Taipgi 92 St. gazo stočiai vieta. 
Mainysiu ant to ką jus turite?

ARTHUR JOHNSON. 
2630 Kast 75 St., 
Tel. Regent 2123

PARDAVIMUI 2 fiatų muro na
mas po 4-4 kambarius, pirmas fla- 

! tas karštu 'vandeniu šildomas. Prie
žastis važiuoju Lietuvon, 4510 So. 

biznio namai. Francisco A ve.

PAkDAVIMUI 2 fiatų, 6 kamba
rių kiekvienas akmenų priekis, fur- 
nasu apšildomas, lotas 50x125 pė
dos, 825 Beloit Ave„ Forest Park.




