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Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys)
Draugiški vekseliai buvę banko 

reikalaujami ir imami ir 
seniau.

Kaip vakar pareiškė teismui 
kaltinamasis Raupys, toki vek
seliai buvę visą laiką, kiek jis 
tarnavo tame banke, reikalau
jami ir im«mi iš banko narių. 
Už tokius draugiškus vekselius 
būdavę kartais jų davėjams 
išduodami kvitai — paprasti 
rašteliai, bet tik tais atvejais, 
kad draugiškų vekselių davėjai 
patys iš banko to reikalauda
vę. O šiaip bankas ne tik ne
pakvituodavęs, bet net visai 
neregistruodavęs gaunamų drau 
giškų vekselių.

Taip pat visa eile nukentė
jusių liudininkų teismui papa
sakojo, kad bankas ir seniau 
išreikalavęs iš jų draugiškų 
vekselių. Tiesiog išreikalauda
vęs. Būtent, kada kuriam ban
ko nariui ateidavęs terminas 
išsipirkti piniginį — gautos pa
skolos ar prekių kredito vek
selį, o toks klientas, stigdamas 
tuo tarpu pinigų, prašydavęs 
vekselį prolonguoti, — banko 
tarnautojai (dabar teisiamasis 
Raupys ir nuo teismo pasiša
linęs Jonas Rimša) statydavę 
sąlygą už prolongaciją išduoti 
bankui didesnės sumos drau
gišką vekselį.

Pavyzdžiui, vienas liudinin
kas vakar parodė, kad iš jo 
tuo budu už 5(X> litų paskolos 
vekselį išgavę per du kartus 
net 4,000 litų sumos draugiŠ-1 
kus vekselius.

Vėliau, kaip parode kiti liu
dininkai, būdavę banko net ty
čia protestuojami savo narių 
piniginiai vekseliai draugiš
kiems vekseliams tuo budu iš
gauti.

Arba vėl, kaip parodė kai 
kurie liudininkai, banke pakiš- 
davę blankus pasirašyti drau
giškus vekselius, kada pa vasa
lą atvykdavę ūkininkai reika
lingų trąšų kreditan prašyti. 
Vadinasi, paimdavę dvigubus 
vekselius — piniginius ir drau
giškus.

1928 m. V. 6 d. buvusi su
ruošta tikra draugiškų vekse

lių medžioklė.
Kaip vakar parodė veik vi

si nukentėję liudininkai, tą die
ną per visuotiną banko narių 
susirinkimą teisiamieji Ant. 
Trimakas, pral. Labanauskas 
ir Repšys įrodinėję susirinku
siems, kad draugiškų vekselių 
pagalba reikią gelbėti nelai
mėn patekęs bankas. Girdi, 
štai sudegęs banko sandėlis ir 
su banko pinigais pabėgęs į 
Braziliją buvęs banko direk
torius Rimša, o <lel to bankas 
turįs apie porą šimtų tukstan- 
cių nuostolių. Antra vertus ta- giąs...
čiau, girdi, banko padėtis dar

nesanti 'bloga. Rimša, girdi, su 
100,000 litų esąs sugautas ir 
tuojau busiąs pargabentas i 
Lietuvą, bankas gausiąs už su
degusį sandėlį didelį apdrau
dimo atlyginimą, nes, girdi, ne
pripažinta, kad Rimša butų ty
čia tą sandėlį sudeginęs. Be 
to, esąs, girdi, užpirkta daug 
cemento ir cukraus, kurias pre
kes bankas galįs labai pelnin
gai parduoti. Tik reikią tuojau 
už tas prekes pinigai sumo
kėti. Todėl, girdi, ir reikalin
gi draugiški vekseliai. Gavęs 
tuos vekselius, girdi bankas ga
lėsiąs toliau veikti ir per ke
letą metų išbrisiąs iš visų sko
lų. O jeigu, girdi, draugiškų 
vekselių nebus gauta, teksią 
bankas sulikviduoti, ir visiems 
banko nariams teksią tada at
lyginti visus banko nuostolius 
ir visas skolas. Tada, girdi, 
banko nariams, neturintiems 
tiek gryno pinigo, aprašysią ir 
iš varžytynių parduosią jų tur
tą ir gal net ir žemę.

Antra, vertus, girdi, bankas 
už 7 dienų išduosiąs už gau
tus draugiškus vekselius, kai
po už piniginius indėlius, in
dėlių knygutes, mokėsiąs net 
procentus nuo draugiško vek
selio sumos, o už trijų mėne
sių pats bankas visus tuos 
draugiškus vekselius išpirk- 
siąs.

Nukentėję liudininkai dabar 
teismui pareiškė, kad jų dau
guma, stigdami pinigų, nusi- 
svėrę verčiau pasirašyti saky
tomis sąlygomis draugiškus 
vekselius, negu, banką likvida
vus, tuojau pat sumokėti vi
sas jo skolas. Taip dauguma 
balsų ir nutarę išduoti drau
giškus vekselius. Paskum ta
čiau dauguma jų vis dėlto ne
norėję draugiškų vekselių pa
sirašyti.

Tada pral. Labanauskas to
kius nenorinčius ypatingai į- 
kalbinėjęs, sarmatijęs ir • net 
oastatęs prie durų vyrus, kad 
neišleistų iš salės, iki drau
giškų vekselių nepasirašys. 
Kaip eile liudininkų panxle, 
pats pral. Labanauskas kartais 
‘pastodavęs išeinančiam kelią 
prie durų *ir grąžindavęs būti
nai pasirašyti draugišką vekseli.
Antai — viena originališkesnė 

tos medžioklės scena:
Vienas nukentėjęs ūkininkas 

liudininkas teismui papasako
jo, kad jis pavėlavęs atvažiuo
ti į tą susirinkimą — ratas pa
keliui sulūžęs. Tad atvykęs i 
susirinkimo salę galop po visų 
kalbų. Salėje radęs krūvas vek
selių blankų bekaišiojau t susi
rinkusiems pasirašyti. Jis nusi
gandęs, nes — girdi, vekselis 
apskritai yra toks negeras 
daiktas, kurio jis visada Ven

7 prieglaudos našlaičiai 
mirė nuo vaistų

GRANADA, Ispanija, vas. 
14. — Duoti, per klaidą, nege
rų vaistų dedervinėms galvoj 
išnaikinti, vietos našlaičių prie-
glaudo} mirė septyni vaikai, o 

rdvylika kitu pavojingai susir
go*

■ _   - —_

Fordas žada išleist 
100 milijonų dolerių 
amatų mokykloms

Automobilių magnatas sakosi 
likusią savo gyvenimo dalį 
pašvęsiąs jauninto auklėji
mui

FORT MYERS, Fla., vas. 14. 
— Atostogaująs čia. automobi
lių fabrikininkas Henry Ford 
paskelbė, kad dabar likusiąją 
savo gyvenimo dali ir 100 mi
lijonų dolerių savo turto jis 
tapversiąs amatų ir technikos 
mokyklų steigimui ir jaunuo
menės auklėjimui. Tokias mo
kyklas jis steigsiąs visame kra
šte, ir tuo budu trokštąs padė
ki jauniems „vyrams išmok ti 
naudingo darbo, profesijos, 
kad galėtų susirasti vietos pa
sauly.

Fordas sako, kad dauguma 
piktadarybių, banditizmo etc. 
pareina iš to, kad musų mo
kyklos blogai pastatytos, kad 
jos nesugeba pamokyti jaunuo
lių, kaip prisitaikyti pasauliui 
ir būti žmonėmis. Jis mano, 
kad kiekvenas turėtų išmokti 
šiokio ar tokio amato, idant, 
kaip kvalifikuotas darbinin
kas, galėtų darbą gauti.

Vokiečiai likviduoja 
jaunų komunistų 

organizaciją
BERLYNAS, vas. 14. — Po- 

licijos viršininkas įsakė likvi
duoti komunistų vadinamą 
“Antifašistų jaunimo sargy
bą,” kurios centro įstaigoj prieš 
tai buvo policijos padaryta 
krata.

Antifašistinio kovojančio jau
nimo sargybos organizacijai 
nriklausė berniukai ir mergai
tės. Ji ypačiai gyrėsi savo gin
kluotų mergaičių — amazonių 
— batalijomis. Į tą organiza
ciją susibūrė ir “Raudonasis 
jaunimo frontas,” neseniai už
daryta kariaujančio komunis
tų jaunimo organizacija.

Lenkų seimo atstovas 
atiduodamas teismui

(Toliaus bus)

VARŠUVA, vas. 14. — Sci- 
mo statutų komisija nutarė iš
duoti teismui atstovą Bacmagi, 
kaltinamą dėl padegimų ir suk
tybių.

FRANKLIN, N. H., vas. 14. 
— Praeitą naktį čia buvo jau-
s tas žemės drebėjimas.

(Pacific and Atlantic Photo!

Aliki Diplarakor, p-lė Grai
kija, kuri dhlyvaus pasaulio 
gražuolių konteste Rio de Ja- 
neiro mieste.

Britanija grąžina Ki
nams Veihaivejų

Kinai tiki, kad tai esą pirmas 
žingsnis į visų kitų svetim
šalių koncesijų grąžinimą

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 14. 
— Cen tralinės Kinų valdžios 
užsienių reikalų ministeris 
Vang pranešė, kad tarp Kinų 
vyriausybės ir Didžiosios Bri
tanijos tapo padaryta sutartis, 
kuria Didžioji Britanija, grą
žina Kinams nuomojamą Vei- 
haivei teritoriją. Sutartis bus 
pasirašyta, Britų valdžiai ją ra- 
tifikavus.

Vang sako, kad Veibaivei 
grąžinimas esąs pirmas žing
snis į grąžinimą visų nuomo
jamų Kinų teri tori jų, kurias 
dja'bar laiko svetimos valstybės.

Kinų plėšikai pagro
bė Standard Oil 

Ko. laivyną
KANTONAS, Kinai, vas. 14. 

— Praneša, kad kinų piratų 
banda, operuojanti Vakarų 
upės deltoj, pagrobė dvyliką 
New Yorko Standard Oil kom
panijos čarteriuotų laivų, ga
benusių $60,090 vertės alie
jaus. Plėšikai reikalauja išper
kamųjų.

Jungtinių Valstybių konsu
las Kantone pasiuntė Kinų vy
riausybei protestą.

Policija išvaikė bedar
bių demonstracijų

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
14. — Apie 200 bedarbių, vy
rų ir moterų, šiandie bandė 
padaryti demonstraciją ties 
miesto rotuše, bet buvo polici
jos išvaikyti. Dvylika vyrų ir 
dvi moterys lareštuoti, kaltina
mi dėl riaušių kurstymo.

Pilotas užsimušė; du 
kiti sužaloti

CHICO, Lai., vas. 14. — Jų 
aeroplanui nukritus Air\vays 
aerodrome, užsimušė pilotas 
James Elfendahl; 21/motų am
žiaus. Du jo kompanionai, 
Sunirę ir Little, skaudžiai už
sigavo.

Argentinos politinių 
f akcijų kautynės

Trys asmenys nukauti, daug 
sužalotų riaušėse tarp kon
servatorių ir radikalų

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 14. — Linkolne, Buenos 
Aires provincijoj, praeitą naktį 
įvyko riaušių tarp konservato
rių ir radikalų elementų, per 
kurias du asmenys buvo nu
kauti ir daugiau kaip dvide
šimt sužaloti, kai kurie turbut 
mirtinai. Kautynės įvyko, ra
dikalams puolus konservatorių 
mitingą.

.Muštynių tarp radikalų ir 
konservatorių įvyko taipjau 
San Juane, kame vienas as
muo buvo užmuštas ir du pa
vojingai sužaloti.

Sovietai keta atimti 
britų aukso kasy

klų koncesiją
LONDONAS, vas. 14.—Pra

nešimu iš Maskvos, sovietų vy
riausybė davus žinoti Lena 
.Goldfields, Ltd., didelei britų 
imonci Rusijoje, įsteigtai 11X18 
metais, kad ji ketinanti tos 
kompanijos koncesiją balandžio 
mėnesio pradžioj anuliuoti.

Santykiai tarp Lena kompa
nijos ir sovietų valdžios pasi
darė įtempti nuo to laiko, kai 
oemai metais slaptoji sovietų 
nolicija, atvykus į kompanijos 
ofisus, padarė kratą ir išsiga
beno kai kuriuos dokumentus. 
Vėliaus prasidėjo kurstymai 
kompanijos darbininkų, taip 
kad įmonės darbas buvo vi
saip trukdomas. Kampanija 
siuntė protestų Maskvai, tačiau 
iš ten jokio atsakymo negavo. 
Pagaliau sausio 30 dieną gau
ta pranešimas, kad sovietų vy
riausybe areštavo Mr. Sampso- 
ną, Lena Goldfieldh kompani
jos atstovą, ir nuteisė jį as
tuoniems mėnesiams kalėjimo 
ir $62,500 pabaudos už tai, 
kad kompanija neva nesumo
kanti į laiką algų darbinin
kams.

Berlyne sugavo tris do
lerių klastuotojus

BERLYNAS, vas. 14. — Po- 
licija čia sugavo tris netikrų 
Amerikos banknotų padirbė
jus, pas kuriuos rado geroką 
pundą netikrų $1 banknotų. 
Suimtieji yra žydai, vienas iš 
Rumanijos, vardu Jermas, an
tras iš Čekoslovakijos, Weiss, 
trečias iš Vengrijos, Katz.

Sako komunistai no
rį juos apiplėšti

Darbininkų, investavusių į ko
munistų kooperatyvius na
mus pinigus, protestas

N|EW YORKAS, vas. 14. — 
Du šimtai dalininkų, gyvenan
čių komunistų kooperatyvių 
namų butuose, vakar laikė bū
tingą, kuriame protestavo prieš 
“draugų” komunistų 'bandy
mus manevruoti taip, kad be
turčiai darbininkai, kurie į 
tuos kooperatyvius namus in
vestavo paskutinius savo pini
gų trupučius, prarastų visa.

Mitinge tie žmoneliai papa
sakojo, kaip komunistų vadai, 
kooperatyvių namų Allertono 
gatvėj vedėjai, konspiruoja 
juos apiplėšti, ir kaip verste 
verčia juos pasirašyti, kad jie 
atsižada visų savo teisių na
mams, kurie jų pinigais buvo 
pastatyti.

Bedarbių armija 
Italijoj didėja

> /

ROMA, vas. 14. — Oficia
liais skaitmenimis, bedarbių 
skaičius Italijoje sausio mene
sio pabaigoje siekė 462,948, ar
ba 50,200 daugiau, nekaip bu
vo bedarbių gruodžio mėn. pa
baigoj.

Bilius religiniams ir ra
siniams sdvaržymams 
panaikint Lenkijoj'e

VABŠŪVA, vas. 14. — Kon
stitucijos reikalų komisija tre
čiuoju skaitymu priėmė įstaty
mo projektą tikybų ir rasių su
varžymams Lenkijoj panai
kinti.

Dar tik 121 metų am
žiaus, o prašo pensuos? 

nebegalįs užsidirbti
TEGUCIGAILPA, Hondūras, 

vas.. 14. — Iš tolimo kaimelio 
nėščias vakar atvyko į sosti- 
ųę vienas Ceferino Mejia pra
šyti kongresą, kad jam paskir
tų pensiją iki gyvos galvos 
kadangi jis pats nebepajėgiąs 
duonos užsidirbti.

Mejia atsinešė ir dokumen
tus, parodančius, kad jis yra 
121 metų amžiaus.

$75,000 teatro gaisras
LINCOLN, III., vas. 14. -

Kilęs šį rytą Lincoln teatre 
gaisras padarė apie $75,090 ža
los. Išdegė visas teatro vidus, 
filmos, vargonai ir kiti įtaisai. 
Ugnies priežastis nežinoma.

BUCHARESTAS, Rumunija, 
vas. 14. — Čia tapo areštuo
tas M. Tibacu. Rumanijos po
litinės policijos viršininkas, 
kaltinamas kaip tikrasis sovie
tų Rusijos šnipavimo sistemos 
Rumunijoj galva.

Portugalų laivas su 
visais žmonėmis pa

skendęs juroj
ALGRAVE, Portugalija, vas. 

14. — Vieno Ispanų žvejų lai
vo kapitonas pranešė Portuga
lijos vyriausybei, kad juroj 
paskendęs portugalų garlaivis 
Tigre, kartu su visais buvu
siais laive žmonėmis. Katastro
fa įvykus, kaip spėjama, dėl 
sprogimo laive.

Nelaimės vieton vyriausybė 
siunčia karo laivus.

Na, katalikų moterėlės, 
dabar — look out!

ROMA, vas. 14. — Laišku, 
pavardytu “Moterų mados”, 
papa Pijus XI per kardinolą 
Sbaretti įsako visiems katali
kų bažnyčios vyskupams ir ku
nigams žiūrėti, kad jų parapi
jietės, moterys ir merginos, ne
paikai! tų madomis ir nedėvėtų 
trumpų sijonų ir dekoltuotų 
berankovių suknių. Kunigams 
įsakoma nepriimti išpažinties, 
neduoti krikšto etc., dagi ne
įsileisti į bažnyčią tokių mote
rų ar merginų, kurios bus per 
drąsiai, nepadoriai apsitaisiu
sios.

Kautynėse su banditais 
užmušti du policininkai

DETROIT, Mich., vas. ' 14. 
— Praeitą naktį čia įvyko kau
tynės tarp penkių banditų, ban
džiusių apiplėšti vyriausią 
Westem Union Telegraph kom
panijos ofisą, ir dviejų priva
tinių kompanijos policininkų. 
Abudu policininkai, Jesse Cat- 
lin, 38, ir John Scott, 46 me
tų amžiaus, buvo nukauti, bet 
taipjau buvo nukautas ir vie
nas banditų.

TAMPA, Fla., vas. 14.—Ae- 
•oplano katastrofoj čia užsimu
šė pilotas Perry Henry. Jo pa- 
sažieriųs, Glosse, pavojingai 
ižsigavo.

BERLYNAS, vas. 14. — čia 
kilo visuotinis taksi šoferių 
streikas. Darbą metė apie 5,- 
900 šoferių. Reikalauja daugiau 
ilgos.

t.hicagai ir apielinkei tedera- 
» oro biuras šiai dienai pra
kišau ja:

Bendrai gnažu, liet dar šal
čiau; lengvi ir vidutiniai žie
mių krypties vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 130 ir 260 F.

šiandie saule teka 6:47, lei
džiasi 5:22. Mėnuo teka 8:03 
vakaro.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuviu Apvaikščiojimas

Šiandie, Vasario 15 dieną, 1930
I: ’

Pradžia 7:30 valandą vakaro Įžanga tik 25 Centai

Lietuviu Auditorijoj, I
3133-35 South Halsted Street

Programas susidės iš atatinkamu tam įvykiui kalbų ir muzikalės dalies. Kalbės “Naujienų” Redakto
rius P. Grigaitis, Dr. A. K. Rutkauskas, J. Švitra ir l)r. A. Montvidas.

Dainuos “Pirmyn” choras po K. Steponavičiaus vadovyste, “Birutės” pagarsėjęs vyrų kvartetas ir 
merginų trio. Solo dainuos Ona Biežiš, F. Jakavičius ir Augusta L. Nemčauskaitė. Dalyvaus taip pat ir 
pianistė Birutė Briedis. Akompanuos J. Byanskas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

• Cicero

Kai kurie Ciceros lietuvių 
vaikučiai gavo biletų krutamie-

'kurie kiti. Technišku žvilgsniu, 
jie yra gerai padaryti.

Vaizdai nuimti iš “dėkin
giausios pusės”; — savo turi
niu įdomus ir nėra pasenę. Be 

, abejo, jose vaizduojama Lietu
va, o ne Paryžius -— tai man 

i seniai nebuvusiai Lietuvoje — 
I teko matyti dĮuig įdomaus ir 
I naujo, ir turiu pasakyti malo
nų įspūdį padarė.

Gaila, kad p. Lukšis neturėjo

Dalyvaus Lietuvos 
N epriklausomybės 

Apvaikščiojime

siems paveikslams iš Lietuvos 
pažiūrėti. Paveikslai bus rodo
mi IRamovos teatre, Bridgepor-

progos nuimti (langiaus švie
timo įstaigų, palyginant su
gausiai re p r eze n t u o j amom is

te (prie 35-tos ir Halsted gal- bažnyčiomis. Tų bažnyčių ar- 
vių). Vaikučiai turi susirinkti chitektura įdomi, tai tiesa, bet 
kaip H valandą prieš pietus, jų perdaug.
Šie paveikslai rodoma, “Nau- šaunų įspūdį padaro Lie- 
jienų” rupesniu, kad atžymėti į tuvcs kariuomenė, o ypatingai 
Lietuvos nepriklausomybės d\ y-į jG,s arkliai ir tų kareivių mik- 
likos metų sukaktuves. “Auš-| lamas ir elegancija.
relės” draugijėlės nariai, kurie Į Abelnai matyti, p. Lukšis 
gavo tikėtus, turėtų atvažiuo- r|ailg- triūso padėjo jų surem
ti pamatyti, kaip atrodo <Lie- gimė ir todėl reiktų jo darbų 
tuva (šalis, iš kur kilę jų tė- Į paremti. Jisai suprantamai ii’ 
vai) nors paveiksluose. (maloniai aiškina.

Vietinis. Į Ačiū p Lukšiui už jo iriu-
są. Linkiu jam pasisekimo.

M-tė.
Reiktų lankyti p.

Lukšio paveikslus 
iš Lietuvos

Lietuviai chicagiečiai turėtų1

Naujas biznis
Lietuvių biznierių skaičitis 

nuolat auga. Paskutiniuoju lai-

NAUJIENOS, Chicago, III

sai sakosi esąs komunistas’ nuo 
galvos iki kojų ir dirbąs kartu 
su komunistais. Tai tokių pau
kštukų komisarai pageidauja. 
Tai dėl to tik Pusžemaitis-kil- 
basninkas rašo atsišajukimus į 
republikonus ir dėmokratus.

Ar sakysite, kad tai nėra pa
sižymėjimas?! —Sta.

Iš liet, socialistų 
susirinkimo

Vise.3 Chicagos kuopos suvieni
jamos į vieną centralinę kuopą

Šeštadienis, vasario 15, 1930

lankyti p. Lukšio rodomus da- ku p-nia Siver’s atidarė Gilt 
bar Chicagoje paveikslus iš Lie- Store adresu 8fJ07|4 No. Asb-
tuvos. Noriu pasakyti visai nuo
širdžiai, kad p. Lukšio rodo
mieji iš Lietuvos paveikslai yra 
geresni visais atžvilgiais, nei

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Band avenue.
Tai beHc lūs pirma šios rų- 

šies (krautuvė, lietuvių veda
ma.

P-nai Si veria i lošia labai svar
bią rolę pasiturinčių lietuvių 

I draugijos tarpe ir, kaip lo- 
i kiems, jiems numatoma gera 
I ateitis naujame biznyje.

Dar pp. Siverai turi kita lūž
inį iš .senų laikų. P-nas Siver 
j ima kontraktus skiepams kasti 
i (excavating) ir samdo jis, ro- 
i (losi, vien tik lietuvius darbi
ninkus dirbti. • R.

P-lė Augusta L. Nemčaus- 
hailė, žymi dainininkė, kuri 
šiandie vakare Lietuvių Audi
torijoj dalyvaus Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktuvių Ap- 
vaikščiojimo programų.

Roseland

NAUJAS 1930

$116 
$204.50

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo 

už ....................... .................................................
Modelis 93, Fonografas ir Itadio krūvoje, nauja 

kaina, su tūbomis, su viskuo ......................
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS’ IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.
— — —' --------- ■. ' ' ■ " ' '• ....... 1

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L. 

970 kilocyclcs ir
Kctvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Jos.F.BudrikJllC.
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Bostone Balčiūnas, Čikagoje 
—Šarkiunas, Roselande, Pusže- 
mai'tis, nes, mat žemaičio pačią 
laimėjo; o dabar roselandiečiai 
vadina jį kilbasninku.

Jis' fra tas pats slapukas, ku
ris nakčia pasišalino iš Bostono, 
Mass., atidume Čikagon ir da
bar gyvena Roselande.

Nuo praėjusio rudens jis la
bai pagarsėjo Roselando komu
nistų tarpe, surengdamas iškil
mingą bankietų, kuriu buvo pa
kvietęs vietinius’ ižyjpes.nius re- 
publikonų partijos bosus ir po

liciją, ir minimus svečius gerai 
| pavaišino.

Komunistai bankietų rengė, 
komunistai republikonus ir po
liciją vaišino. O juk ką tik koj 
munistai daro ,tai darbininkų 
labui, m Ir reikia žinoti, kad Ro
selando komunistai nėra kokie 
molio motiejai!

Kad štai ir P. Petronis—1 jis 
tikisi likti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vice-piriminin- 
kas. Tokius vyrus' įtikinti, kad 
republikonai ir policija esantys 
darbininkų draugai, gali tik kil- 
basninkas.

Todėl, draugai ir priešai, sa^ 
kykime kaip kas norime, bet 
turime atiduoti kreditą kilbas- c 

ninkui už jo drąsą ir energijų. 
Padaryti iš žioplio komunisto 
mulą mažomis ausimis — tai 
daug reiškia!

Bet kas' toliau bus—žiūrėkite! 
Štai pirm keleto dienų M. Pus- 
žemaitis-kilbasninkas parašo at
sišaukimą į komisarų šlamštą, 
šaukdamas prieš republikonus ir 
demokratus šitaip: “Neklausy
kite jų! Meskite jų partijas 
ir kliubus! Vykite laukan iš 
savo tarpo republikonų ir de
mokratų agentus!”

čia ir vėl skymas, kurio ne
supras paprasti komunistai. 
Mat, Pusžcmaitis-kilbasninkas 
nori turėti savo tačpe daugiau 
republikonų ir demokratų agen
tų. Jeigu juos, tuos agentus, 
bile kas iš bile kur išmestų, tai 
jie ieškotų prieglaudos pas ko
munistus.

Atai, pavyzdžiui, Niutautas 
yra republikonas ir demokratas. 
Laike rinkimų jis dirba tam, 
kas geriau apmoka. O kai rin
kimai praeina, tai Niutautas ei
na prie komunistų, i<r komunis
tai labai didžiuojasi juo. Antras 
tokis ponas tai Matikonis —lie
tuvių republikonų 9 wardos na
rys, kuris rinkimų dieną visuo
met stovi prie precinktų, agi
tuodamas piliečius balsuoti už 
republikonus.

Pasikalbėk su <41atikoniu. Ji-

Pereitą šeštadienį, Naujienų 
name, įvyko Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Chicagos kuopų 
narių susirinkimas. Sušaukė ji 
LSS. VIII Rajono valdyba, tiks
lu pasitarti dėl tolimesnio liet, 
socialistų veikimo, kad jį labiau 
išplėsti, padaryti jį gyvesniu, o 
kartu ir našesniu.

Po ilgo apkalbėjimo rasta, 
kad niekurios kuopos yra kaip 
ir apmirusios. Būdamos neskait
lingos nariais, jos negali su
šaukti savo susirinkimų. Nors 
jose yra veiklių narių, bet kad 
tokie nariai tankiausia gyvai 
dalyvauja ir kitų draugijų vei
kimuose, tai mažiau turi laiko 
rūpintis savo kuopos reikalais, 
tad kuopų veikimas taip ir lie
ka apleistas. Kad ir tokių ne
veiklių kuopų narius įtraukti į 
darbą, spręsta, kad geriausia 
bus suvienyti visas Chicagos 
liet, socialistų kuopas į vieną 
kuopą — LSS. Chicagos cent- 
ralinę kuopą. Esant vienai kuo
pai, kuopa bus skaitlinga ir 
veikli; bus galimas greitesnis 
susitarimas tarp narių, be to 
nebus aikvojama laiko kelių 
valdybų palaikymui: viską at
liks viena vald.yba; susirinki
mai bus skaitlingešni, juose bus 
geresnis ūpas, gims daugiau su
manymų, atsiras daugiau vei
kimo, o kartu šu veikimu stip-

rėš ir pnti Sąjunga. Kada gi 
veikimas tiek išsiplės, kad sun
ku bus vienai kuopai atlikti ir. 
jei bus reikalo, vėl galima bus 
pasiskirstyti į kuopas ir veikti 
kiekvienoje kolonijoje atskirai.

Kad taip šiuo laiku» bus ge
riausia, parodė ir šis susirinki
mas, kuris buvo gyvas, skait
lingas ir pilnas sumanymų, taip 
kad visų nė nespėta apsvarsty
ti ir palikta kitiems susirinki
mams.

Centralines kuopos valdyba 
išrinkta sekama: organizatorius 
d. Paškauskas, sekretorius J. 
Mickevičius, fin. sekr. A. Ryp- 
kevičia, ižd. A. Lechavičia, kny
gius J. Vilis. Visų kuopų iždai 
bus suvienyti į vienų, pasida
rys nemažas turtas, tuo duo
dant galimybės plačiai išplėsti 
veikimų.

Buvo plačiai apkalbėtas ir 
rengimas socialistų vakaro ba
landžio 18 d., Lietuvių Audito
rijoj. Priruošimui to vakaro 
programos ir kitais surengimo 
reikalais rūpintis pavesta komi
sijai, kurion įėjo M. Jurgelio- 
nienė, A. žymontas, K. Baro
nas.

Kadangi dabar eina vajus rin
kimui aukų politiniems kali
niams Lietuvoje (o jų ten yra 
daugelis šimtų, ir vl£i, o ypač 
jų šeiminos, yra reikalingi sku
bios pagelbos), nutarta sureng
ti visą eilę prakalbų įvairiose 
miesto dalyse. Tuo reikalu pa
vesta rūpintis komisijai, kurion 
įeina A. Kondrotas, J. Vilis, K. 
Baronas. Draugai, kurie norė
tų, kad jų apielinkėj butų su
rengtos prakalbos ir sutinka jų 
surengimui pasidarbuoti, te 
praneša bile kuriam minėtos 
komisijos narių.

Pradžia politinių kalinių šel
pimui padaryta nebloga. LSS. 
Pildomasis Komitetas iš savo 
iždo yra paskirus tam tikslui 
$50, be to ir šiaip draugų yra 
sudėta keliolika dolerių. Jie bus 
greitai pasiųsti į Lietuvą. Kas

daugiau? Aukafe galima siųsti 
Naujienoms, Keleiviui, arba d. 
M. Jurgelionienei.

Susirinkimus centralines kuo
pos nutaria laikyti piftną šešta
dienį kiekvieno mėnesio. Seka
mas susirinkimas bus šeštadie
ny, kovo 1 d., Universal kliube, 
814 W. 33 St. Susirinkimas bus 
su vakariene. Kviečiami ir šiaip 
draugai-pritarėjai. Gal ir vaka
ro rengimo komisija galės šį tą 
pranešti ir galėsime matyti ko
kis bus musų sekamas vakaras. 
Pernai vos sutalpinome Žmones 
į Auditoriją ir visi programų 
buvo patenkinti, šiemet ruošia- 
mąsi duoti dar didesnę progra
mą. Tai busiąs vienas iš pačių 
didžiausių šio sezono vakarų.

Taigi, kaip išrodo, platesnis 
lietuvių socialistinis veikimas 
ims vėl atgyti. O iš to, reikia 
tikėtis, b(is naudos visam Chi
cagos lietuvių demokratiniam 
judėjimui. --Bk.

THEATRE
35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Behind the Make
- up”

Drama iš scenos artistų gy
venimo

Dalyvaujant
Fay Wray, Wm. Powell, Ilal

Skelly
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

“Small Timers”
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

žSPECIALAI
MUSŲ LOVŲ 

SKYRIUJE
f

Visi pirkiniai gali būti laikomi 
vėlesniam pristatymui, jei to no
rima! Tik mažas imokėjimas te- 
reikalingas.

Visos geležinės Lovos
$7.95

Riešuto ar mahogany baigimo 
visos geležinės lovos su gražio
mis, rankomis pieštomis penelė- 
mis galuose. 2 colių stulpai ir fil- 
leriai.. Visokio didumo. Reta ver- 
tenybė.

Išmuštos Day Beds

$39.00
Išmuštos gražiu velouru pilno 
didumo dieninės lovos—day beds. 
Riešuto konstrukcija su puošniais, 
gražiais galais. Stipri springsų 
konstrukcija. Vertės $69.00

CENTRAL
BiSTRICT

FURNITURECO
3621-23-25 S. Halsted 
Street, Chicago, III.

............................... Į II I /

Garsinkilės NaujienoseZ

Globojant ir Saugojant Taupinius 
Musų virš 40,000 Depozitorių

/

Tvirtas West Side Trust ir Savings 
Banko stovis yra pripažintas per 
vakarinę miesto dali, faktinai viso 
šio miesto.

Tai yra pasekmė konservatyvaus ir 
; sąžiningo šio bankinio biznio vedi

mo per paskutinius dvidešimts pen
kis metus (25), visados turint ome
nyje saugumą musų depozitorių in
dėlių.
Musų obalsio “Saugumas Pirm Vis
ko” prisilaikome visuose musų biznio

1 reikaluose.
Šis didelis Bankas yra prisirengęs 

. patarnauti jums visuose jūsų biznio 
reikaluose ir-apsaugoti ir sergėti ju- 

. srj pinigus visados.

Resources virš $15,000,000.00.
,1

West Side T rust
AND SAVINGS BANK

----------  Autorizuota Trusto Kompanija ----------
Corner Halsted Roose velt Road 

CHICAGO

DEPARTAMENTAI:
TAUPYMO 
KOMERCIJOS 
REAL ESTATE ir
PASKOLŲ
APSAUGOS BOX’AI
PINIGŲ SIUNTI
MAS, KREDITAS, 
AUKSO BONDSAI
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Padaužų Apžvalga
Pasauly tiek dabar daug įdo

mių dalykų įvyksta, kad, žmo
gus, tik žiūrėk,iškaityk ir juo
kis. Alba galima ir rimtai do
mėtis tuo ar kitu klausimu ir 
daryti filosofiškas išvadas. Tai 
liuosa Ilomo sapiens valia. At
siprašau už tokius aukštus išsi
reiškimus. Mat, apie aukštus 
dalykus kalbant tenka griebtis 
ir aukštų žodžių, idant, taip sa
kant, butų galimų nuosakiai ir 
nevaržančiai arba laisvai išsi- 
reikš'ti. Kitais žodžiais tariant, 
pasisakyti tuo ar kitu šių die
nų klausimu arba problema. O 
tų problerųų! ir klausimų, kaip 
žinote, yra gana daug.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas, kuris iki šiol vadavo Vilnių, 
šiomis dienomis turėjo susirin
kimą ir nutarė Vilniaus vada
vimo klausimų pakišti po sta
lu. Kai kurie to komiteto na
riai surado, kad Vilniui iš len
kų pusės pavojaus tuo tarpu 
nėra. Tad komitetas paėmė il
gas atostogas. Atostogos tęsis 
iki sekamo susirinkimo.. O ka
da bus sekamas susirinkimas 
to. kol kas nei Padaužos negali 
pasakyti.

f Vilniaus Vadavimo komite
to susirinkimą Sim-Sem & Co. 
atsiuntė du “delegatu”. Teko 
patirti, kad ir Orakuluas ren
giasi atsiųsti du delegatus ko-i 
mitetan. Orakulas turi išradęs , 
naują teorijų, kaip Vinių nieko 
neveikiant galima išvaduoti. Be 
to, jis gali įrodyti, kaip Vii-j 
niaus Vadavimo komitetas gali 
turėti savo asmeniškus pinigus 
ii- juos pasiųsti vilniečiams. Pa
daužos turi garbės siūlyti komi
tetui priimti Orakulų amžinuo-j 
j u garbės memberiu.

Ats.: Dar draugas nemoki 
tinkamai keikt.

Kl..: Mano plikė perdaug ži
ba. Kas daryti ?—K.

Ats.: Nutrink su sendpeipe- 
riu.

Kl. Aš služijau vaiske ir raš
kai keikt gerai išmokau. Kas 
man daryt?—J.

Ats.: Džoinyk komūnską par
tiją.

Kl.: Man užėjo noras pasipi
nigauti, bet nemoku. Patarki- 

, te.—G.
Ats.: Fondų Tamsta netverk, 

bet surengk viešus debatus ši
tokiu budu: Tavorščių gazietoj 
pagarsink, kad bus didelis vieši 
debatai tamstos su Lietuvos 
prezidentu Smetona. Jei Sme
tona nepasirodytų, tai galėsi 
viešai jį bailiu paskelbti, o de
batus tikrai laimėsi, ir kvcte- 
rukų prisirinksi.

Kl. Sumaniau parašyt kome
diją vardu “Darbininkų rojus”, 
bet trūksta medžiagos ir neži
nau kur jos rasti.

—Džian Baras.
Ats.: Važiuok tamsta i Rusi-

I ją, ten rasi ko ieškai.
I

Kl.: Kodėl Vilniaus vadavimoi
komitetas snaudžia?—Patriotas.

Ats.: Jau Vilnius atvaduotas 
ir išvaduotas.

Kl. Aš 'esu 80 metų singelis 
ir pilnas gerų norų, tik niekas 
manęs nepaiso.—P.

Ats.: Mes patariame tamstai 
nesiženyt.

Kl.: Aš ik šiol didelius darbus 
dirbau, bet vis negalėjau pasi- 
žymėt, o garbės aš jau senai 
trokštu. Prašau patarimų.

—Cibas.
ts.: Eik tais pačiais keliais, 

kuriais “inžinierius” Simokaitis 
nuėjo.

Kl. Ar dabar yra stebuklų? B.
Ats.: Kur čia tau nebus: 

draugas Andriulis kapinėse vie
nam mirusiam draugui spyčių 
sakė ir Grigaitį už mirusio 
draugo mirtį nekaltino.

Sim Išrado Naują 
Mašiną

Nesenai buvo rašyta, kad 
Northsidėj yra vienas lietuvis 
išradėjas, kuris išrado tokią 
mašiną, su kuria bus galima va
žiuoji laike audros per juras ir 
nebus pavojaus sušlapti batus. 
Dabar, mat, kaip eina gan ir 
dideli laivai per juras1 laike aud
ros vistik yra pavojaus ne tik 
batus sušlapti, bet ir išsimaudy
ti.. Taigi jeigu tos mašinos 
bandymai pavyks, tai sakau, lie
tuviams ir vėl bus garbės. Pa
daužos gali tiek dar pridurti, 
kad jeigu vandens šaukšte kils 
audra, tai šiur su ta nauja ma
šina nebus pavojaus važiuoti 
per jų.‘

Bet štai toj pačioj Northsi
dėj kitas lietuvis, kai kas sako, 
kad iš amato jis yra net “elek- 
trišenas” išrado irgi naują ma
šiną—drukuojamą mašinų. Pa
sakysite, kad drukuojamą maši
nų išrado Gutenbergas apie pen-1 
ki šimtai su viršum metų atgal. 
Tas tiesa, bot ši mašina yra la
bai praktiška. Ji nereikalauja 
daug darbininkų, mažai energi
jos reikia (galima su viena ran
ka sukti), labai lengva (vienas 
tvirtas vyras gali ant pečių už
sidėjęs panešti), reikalui esant 
galima prie jos štymo inžinų 
prikonektuoti ir drukoti net ke
lis šimtus “restaurant menų” 
per valandą, ši nauja mašina 
skiriama ir taikoma lapeliams 
spausdinti.

Šitų mašiną išrado Sim. Bet 
prie jo prisidėjo Sem ir atpirko 
pusę stako nuo Sim. Taigi' Sim 
yra partneris Sem ir juodu da
ro eksperimentus ant tos maši
nos. Mašina laikoma didelėj 
slaptybėj užrakinta kambaryj ir

net ne ten, kur Sim gyvena. 
Mašinai patentą Padaužos žada 
išduoti neužilgo. Kupčių mašinai 
daug yra, bet dar neatsirado 
tokis, kuris sutiktų mokėti rei- 
kalajamą sumą. Bet tikimasi, 
kad atsiras. Su ta mašina ga
lima spausdinti viską nuo A 
iki Zet.

Tuo tarpu, kad įrodyti, kad 
mašina viską drukuoja Sim-Sem 
pradėjo spausdinti' ant tos ma
šinos lapelius ir dalinti žmo
nėms už dykų.

Tai matote, kiek ten genijušų 
toj Norlhsidėj randasi. Jau 
vien tik šiuo vienu išradi
mu Sem-Sim visiems nosis nu
šluosto, o apie kitus dalykus, 
tai nėra nei šnekos.

—Pad. Patentų Biuras.
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—0 kur mama gimė? ,
—Kurtuvėnuose.
-O kur tu, tėte gimei?

—Aš, vaikeli, gimiau Joniš
ky.

—J<aip tai malonu, tėveli, kad 
dabar mes visi vienoj vietoj su
sitikom.

Geraširdis
—Ponas policininke, sulaiky

kit šitų bėgantį žmogų, jis man 
norėjo per ausį duoti.

—Tegul sau sveikas bėga. Jo 
vietoj atsiras kitas.

Brangus žodis
—Aš įžeidžiau savo žmoną tik 

vienu žodžiu, ir štai jau dvi sa

vaitės,. kai ji su manim nekalba.
—Susimildamas pasakyk man

Palankumas
—Kada aš galiu tikėtis gauti 

pagal šitą vekselį pinigus?
—O tikėtis—'tai tamsta gali 

nors iki savo mirties.

Grynas oras vaikams

—Kada aš susibaru su savo 
vyru, vaikus visada išsiunčiu 
pasivaikščioti.

- O, tai tamstos vaikai labai 
daug grynu oru kvėpuoja.

Durnužėli, nebijok
(Gaida, kaip “Bernužėli 

nesvaliok”)

Durnužėli, nebijok, 
Nedrebink rankelių, 
Drąsiai imk ir išsitrauk 
Po porą stiklelių.

Tada vyks tafi diskusuot, 
Nereikės virpėti,
Nors priseit ir pameluot, 
Pus proga laimėti.

O kai vyčiai piknikuos
Nor kailį akėti,
Valdyk lupas ir prieš juos, 
Neleisk joms drebėti.

Seiles taipgi sutaupys, 
Gana joms tekėti, i 
Geriau jasias tu nuryk,— 
Vyks gražiau kalbėti.

Ba kai seilės išteka 
Temas diskusuojant, 
Liežuvėlis sudžiūsta, 
Girdžias barskaliuojant.

Jeigu šitaip darysi, 
Tapsi “smart” Durnulis, 
Komunistes ganysi, 
Kaip karvutes bulis.

—U. Jondža.

Netikėtas susitikimas
—Tėte, kur aš gimiau 
—Šiauliuose.

Gera ligonė
—Kada aš pirmų kartą pate

kau į šitų ligoninę, aš nei kal
bėti, nei vaikščioti negalėjau. 
0 dabar matai, koks aš vyras.

—Ir daug kartų tu joje gy
dei si ? t

—Ne, aš nesigydžiau, aš tik 
šitoj ligoninėj gimiau.

Mokykloje

—Kas yra deficitas
—Deficitas yra tai, kas turi 

tai, ko neturi.

Linksmų vidurių vaikas
—Prašau, ponas mokytojau, 

mano vaiko, nemušti, mes jo ir 
namie nemušam. Tik kai atsi
randa būtinas reikalas apsigin-

Dlstinction 
and Value...
su didesniu, ilgesniu, ruimingesniu Ka
ru ... su dar didesniu greitumu ... su di
desne jėga... su greitesniu pradėjimu... 
taipgi iššaukia palyginimui savo gražu
mu .« tikrąją vertybe ir savo kaina ...

^ESSEXcu^

Politinio Iždo istorikai sura-, 
do, kad Dr. V. Kodirka baigė j 
savo paskutines valandas dabar, 
lenkų okupuoto j Lietuvoj. 
Atsikreipus tuo klausimu į Pa
daužų istoriką, jis tik nusišyp
sojo. Dr. V. Kudirka užbaigė 
savo paskutines dienas buv. 
Naumiesčio, o dabar šakių ap
skrity.. šakių apskritis kol kas 
Zanavykų, o ne lenkų rankose. 
Istorija juk ne rankovė, —neiš
versi i viršų.

Kl. Aš daug rašau, bet mano 
raštų laikraščiai netalpina, tai 
ką daryt.—Maikis.

Ats. Pasiųsk savo raštus bol
ševikų gązietai, tik neužmiršk 
Grigaitį aplot, tai pats pamaty
si, kaip viskas bus atidrukuota.

VYRAI !

Italijoj buvo numesta vieno! 
laikraščio redakcijoj bomba ir | 
tapo sužeisti keli žmonės. Spė
jama, kad tą bombą padėjo Či
kagos gengsteriai. O koki čia i 
dyvai? Juk Mussolini bijojo va
žiuoti į Šveicariją, sakydamas, 
kad ten jo laukia Čikagos bom- 
bininkai. Vis tai biednai Čika
gai bėda!

Sim-Sem organas organas šį 
kartą paraudęs išėjo. Matyt, iš 
gėdos. Bet Sim visai nerausta.

—Pad. Pad.

Klausimai ir

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš isgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite__
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurių šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St.. Chicago, Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto auglto. Valan
dėlėmis 10 iki 1. Panedfiliais. Seredomls 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

. ~ i ... . . 7

Dr. Ross

Paprastas šūkis kiekvieno, kuris tik pasivažinėja 
nauju Essex Challenger yra: “Kaip jus tų pada
rėt? Kaip jus gaunate didesnę jėgų ir greitesni 
pradėjimų! Kaip jus gaunate tų didųlj greitumų?“ 
“Mano Essex Challenger »yra nepaprastas, bet, 
žmogau, šis yra tikras stebuklas.”

Tai yra visai naujas Essex Challenger nuo prieki
nio galo iki užpakalinės lemputės. Tai yra ilgesnis, 
didesnis karas... Super-Six motoras padarytas 
švelnesnis ir priduoda didesnę veikimo plotmę. Mo
toras išlaiko kiekvieną jums žinomą patogumą 
ekonomijoj ir ilgame tarnavime. Jis yra taip skir
tingai moderniškas visuose pageidaujamuose 
lykuose, kad jus norėsite jį įsigyti.
šis nepaprastas iššaukimas palyginimui yra 
jus, kad žinotumėt faktus. Jus turite žinoti,
geriausias automobilius yra gaunamas už kiekvie
nam prieinamų kainą.

dėl 
kad

CottM$738twithRunMdSaat8780 Tauring Sodan 'JT
Coach . . . 768 Brougham J H.
Standard Sodan 828 Suntodan .

Pricea F. O. B. Detroitu Factory

8878
898
998

Advantages 
that Challenge
Greater Power— 
Faater Speed— 
Quicker Get-Away 
—Added Economy.

Even Greater Cholce 
of Colors.

Four Two-Way 
Shock Abeorbera.

Richer Uphobtery, 
New Art Hardvvare.

Larger, Flner, Room- 
ier Bodies.

Radiator Shutters, 
Electrolock, Starter 
on Dash, Electric 
Fuel and Oil Gauge.

SSSSSSSS

HUDSON MOTOR CO MPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

NORTA

Bueklngham Motorą, Ino. 
3918 N. Danicn Avė. 

Lincoln Avė. nt Irvine Park 
BlvH. Buckineham 2810 

fludaon Motor Co. of lllinoia 
Evanston Branch 
1820 Rldge Avė.

Sheldrake 2800 Universlty 720 
Hadoon Motor Co. of IlUnoio 

Norih Slde Branch 
6209 Broadwajr 
Sheldrake 7210 

Keyatone Motor Salea Corp. 
8143 W. Lawreno« Avė. 

Keyatone 8400 
and 

4940 N. Weatern Avė.
I North-lVeat Hudson Co. 

6718 Olmatead Avė. 
Ediaon Park, III. 

Newcaatle 8100 
A. W. Peraon 

Hlchland Park, III. 
Ilighland Park 2402 

Plamondon Motor Co. 
4824 Sheridan Road 

Lonrbeach 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mihvaukee Avė. 
Palllaade 1800

VFE8T

Berwyn Hudaon-Easer Co. 
8140 Oak Park Avė. 

Berwyn, III. 
Berwyn 801 

CrandaU Motor Car Co. 
489 Madlson St.

Oak Park, 1IL Euclid 6917 
Crandall Motor Car Co.

of Mayivood 
HUnoia

51 Lake St. at First Avė. 
Mayvvood, III. Maywood 800 
Hudson Motor Co. of HUnoia 

Logan Sąuare Branch 
2647 Mllwaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spauldlng 8000 
Hudaon Motor Co. of HUnoia 

Parkway Branch 
8808 W. North Avė.

Albany 4010
Hudaon Motor Co. of Ililnola 

West Slde Branch 
8910 Ogden Avė.

Lavrndale 0911 
Lyona Motor Salea 
8027 Ogden Avė. 

Lyona 7121 Lyona, III.
Paragon Motor Car Co.

WEST -(Continued) 
6901 W. Divlaion St. 

Columbla 5670
S. & B. Motor Salea Corp. 
3854 W. Rooaevclt Road 

Van Buren 4010 
Jae. Singer Motor Salea 

1428 Kooaevelt Road 
Monroe 0319 Haymarket 0912 
Sullivan>Morgan Motor Salea 

4701 Waahlngton Blvd. 
Manafleld 2414 

and 6201 W. 22nd St. 
Berwyn 2171 

Schellenberger Motor Salea 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887 

SOUTH
AJax Auto Company 

7800 Stony laland Avė. 
Saginaw 1400 

SOUTH (Contlnned) 
Burke Motor Salea 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10040 S. Michigan Avė. 
Pullman 7800

Halated Hudson-Essez Co. 
7028 Halsted St. Triangle 0341 

Herbert Motor Salea 
7420 Cottage Grovo Avė. 

Vlncennee 6715

SOUTH (Contlnued)
Hehert-Temple Motor Hales 

8018 Commerclal Avė. 
Regent 4082

Hendrleks-Mitchell Motor Sales 
5200 I^ike Park Avė. 

Falrfax 0825-6 
Hej'ne Motor Salea 

5104 S. Ashland Avė. 
Prospect 7916 

Hudson Motor Car Co.. of 
Wentworth Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė. 

Triangle 5900 
Mldway Corporation 

0044 Cottage Grove Avė. 
Falrfax 4810 

Jack Perlinan Motor Salea 
6727 S. Westem Avė. 

Hetnlock 6637 
S. & R. Motor Salea 

8031 S. Halsted St. 
Vincennes 6808

Stratford Motor Salea 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914 
E. L. Shaver Co. 

619 Hohman Avė. 
Hammond 80 

Hammond, Ind.

atsakymai
Klausimas:

Mieli padaužos, aš užsiimu 
alaus dirbimu. Padarau, 'tai pa
darau, bet alus neputoja. Reiš
kia, ką aš turiu daryti?

—Molio Motiejus.
Atsakymas:

Klausyk, Motiejau: Tamsta 
dar tur būt mažai kų žinai. Jei 
neputoja alus, tai įdėk muilo, 
o tikrai putos.—P.

Kl. Aš esu gyvanašlė, tai ko
dėl manęs burdingieriai nemyli?

. —Ona.
Ats.: Tamsta esi • našlė, tas 

gerai, bet neužtektinai gyva.
. Kl.: Noriu bolševikaut, bet 
tavorščiai nepriima į partiją— 
kame dalykas ?—Pyteris.

;hem days are gone forfver (A New Tune Each Day
Azbitnato

i'a ‘Suoid 'eM To w
l<A)OC« 'CM FOk A. &0M.1

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER

MM Fl(?ST 1006 pAAKS1. ROT PUfTlSS
A.OP 1 TblP A. SOUL1.1.

HCKSaTIOS- W(IC TOO TkKg, MOOR 
utuc stSTCR. roe. A. STROLl?
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NEPRIKLAUSOMYBĖ, DEMOKRATIJA IR LAISVĖ ŠERENGA PER ŠERENGĄ

Jau dvylika metų sukanka nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo.

1918 metais gimė naujoji lietuvių valstybė. Senoji 
kunigaikštiškoji Lietuva, šimtai metų prieš tai žuvusi, 
jau nebeprisikėlė. Tie luomai, kurie valdė viduramžių 
Lietuvą, iki ją pražudė, seniai yra išnykę lietuvių tau
tai, ir naująją lietuvių valstybę teko tverti visai kitoms 
tautos jėgoms.

Kunigaikščiai, bajorai ir katalikų bažnyčia buvo su
kūrę Lietuvos monarchiją. Lietuvių liaudis — valstie
čiai, darbininkai ir iš liaudies išėjusieji inteligentai' — 
įsteigė prieš dvyliką metų Lietuvos respubliką.

Senieji Lietuvos valdovai atidavė Lietuvą lenkams. 
Naujoji Lietuvos respublika susidarė^ kaipo tautinė val
stybė, atsiskyrusi taip nuo lenkų, kaip nuo rusų ir vo
kiečių.

Ne be kovos buvo įvykintas tas atsiskyrimas. Tik- 
ką gimusią Lietuvos respubliką bandė užkariauti Ru-> 
sijos bolševikai, paskui ją baisiai nuteriojo vokiečių 
bermontninkų gaujos, pagaliau ją puolė lenkų legionai, 
vadovaujami daugiausia tų pačių Lietuvos bajorų, ku
rie seniaus su katalikiškos Lenkijos pagelba buvo pa
vergę, baudžiauninkais pavertę Lietuvos valstiečius.

Kovoje su lenkais Lietuvos respublika pralaimėjo 
savo istorinę sostinę Vilnių ir apie trečdalį savo teri
torijos.

Kadangi darbo žmonių jėgomis tapo atgaivinta val
stybinė lietuvių tautos nepriklausomybė, tai Lietuvos 
respublikos pagrindan buvo padėta demokratija? visų 
piliečių teisių lygybė ir žmonių renkama valdžia.

Vasario 16 d. deklaracija sako, kad atstatytoji ne
priklausomoji Lietuvos valstybė turi būt sutvark^a 
“demokratiniais pamatais” ir kad tuos pamatus, lygiai 
kaip ir Lietuvos santykius su kitomis valstybėmis, pri
valo galutinai nustatyti “steigiamasis seimas, demokra
tiniu budu visų jos gyventojų išrinktas.”

Nežiūrint, kad nepriklausomybės deklaracijoje bu
vo paskelbti šitokie principai, bet dą ir po vasario 16 
dienos buvo daromos pastangos sutvarkyti Lietuvą taip, 
kad žmonės joje turėtų kuomažiausia teisių. Buvb ban
doma sujungti Lietuvą “amžinais ryšiais” su Vokieti
ja; buvo kviečiamas kunigaikštis Urachas iš Vokietijos 
j karalius Lietuvai; buvo mėginama valdyti kraštą be 
seimo.

Tik 1920 metais, galų gale, buvo išrinktas ir susi
rinko Steigiamasis Seimas, kuris savo pirmam posėdy
je, gegužės mėn. 15 d., dar kartą, visos tautos išrinktų 
atstovų vardu, paskelbė Lietuvą esant nepriklausoma 
demokratine respublika.

Tečiaus šiandie nepriklausomoje Lietuvoje ir vėl 
nebėra demokratinės tvarkos.

Lietuvos seimas buvo prieš trejetą metų paleistas 
ir daugiau neberenkamas. Vietoje demokratijos Lietu
voje šiandie viešpatauja militarinė diktatūra. Veikia 
karo stovis; pilietinės dr politinės gyventojų teisės yra 
panaikintos.

Tuo budu Lietuva, pražudžiusi Vilnių kovoje dėl 
savo nepriklausomybės, neįstengė taip pat ir išlaikyti 
tuos pagrindus, kurie jai buvo patiesti pirmaisiais ne
priklausomybės metais. 4 . /

Vienas komunistas, Burė, 
ėmė Kanadoje organizuoti drau
giją leisti lietuvišką laikraštu
kų. Kažin kodėl nepatiko tai 
“draugui” Pruseikai, ir jisai, 
kaipo A.L.D.L.D. (komunistiš
kos literatūros draugijos) pir
mininkas, paskelbė “Laisvėje” 
dekretų prieš “draugą” Burę. 
Dekretas skamba:

“A. L. D. L. D. Centro Ko
mitetas praneša tiek Mont- 
realio, tiek Toronto drau
gams, kad yra griežtai drau
džiama šios organizacijos na
riams turėti ką nors bendro 
su Bure. Jeigu tam ponui ko
kiu nors budu pavyks įlįsti į 
A.L.D.L.D. kuopą Toronte, 
tai tuoj jį reikia iš tėivpra
šalinti.

“Centro komitetas nieko 
bendra neturi su tuo suma
nytu laikraščiu ir griežtai 
pasisako prieš ji. Visas tas 
sumanymas yra. bjauri ge- 
šeftmacherystė arba politinis 
šmugelis.”
Bet “draugas” Pruseika '(ku

ris kitąsyk rašinėdavo po sla- 
py varde “Šerenga”) užmiršo, 
kad jojo ei-el-di—el-di visai nėra 
savarankiška organizacija. Ant 
visų komunistiškų draugijų 
viešpatauja komunistų partija, 
o ant komunistų partijos vieš
patauja Centro Biuras, ant ku
rio viešpatauja amerikinės kom
partijos centras, kuris ima įsa
kymus iš Maskvos.

Lietuvių komunistų Centro 
Biure koks nors Siurba arba 
Bimba turi balsą, kuomet “drau
gas” Pruseika — ne. Ir tas Biu
ras iškirto brooklyniškiam Vi
jurkui šposą, įdėdamas toje pa
čioje “Laisvėje”, kur pirma 
Pruseika buvo pasmerkęs Burę, 
savo pareiškimą, visai priešin
gą A. L. D. L. D. pirmininko 
žodžiams. Pareiškimas skamba:

“Draugas Pruseika, dary
damas tų pranešimą, neatsi
klausė Centro Biuro (girdi
te? — “N.” Red.), ir Centro 
Biuras nesutinka su drg. Prū
sei kos padarytu pareiškimu 
varde ALDLD Centro Komi
teto.

“Centro Biuras nepriešin- 
gas leidimui planuojamo laik
raščio Kanadoj, jeigu ten 
vietos draugai mato, kad bū
tinas reikalas laikraštį leisti 
ir yra galimybių tai padary
ti.” , i
Pruseika manė, kad jisai, kai

po ‘el-di” pirmininkas, turi ko
kios galios savo, organizacijoje; 
o pasirodo, jisai neturi teisės 
nieko daryti,, neatsiklausęs kom
partijos lietuvių Biuro.

Pypkę užsirukyt, “šmičkę” 
išsimest, socialistus išplust — 
galima. Bet daryti nutarimus 
organizacijos reikalaisi ir skelbti 
pranešimus, be atsiklausimo, 
uždrausta.

Bet milžiniškai .tautos daugumai, žinoma, savoji 
nepriklausomoji valstybė yra brangi visų-pirma dėl to, 
kad ji tikisi turėti daugiaus laisvės po savo, negu po 
svetimos tautos valdžia. Vergams arba beteisiams val
diniams yra visviena, kas juos valdo.

Jeigu tad Lietuvai yra lemta išlikti nepriklausoma, 
tai joje turės būt atstėigta demokratinė tvarka. Nau
joji Lietuvos respublika nebegali eiti tuo keliu, kuriuo 
ėjo Lietuvos monarchija viduramžiuose, nes tas kelias 
veda į pražūtį.

Švęsdami dvyliktas metines Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves, visi lietuviai, kuriems rupi Lietuvos 
ateitis, privalo reikalauti, kad jai butų grąžinta laisvė 
ir demokratija!

TAUTININKAI AGITUOJA Už 
BOLŠEVIKUS

“Keleivis” aprašo įvykusias 
So. Bostone SLA. kuopos pra
kalbas, kur kalbėtojai buvo gen. 
organizatorius Žukas ir vietine 
tautininkų “žvaigždė” Kerdie- 
jus. Apie pastarojo kalbą “K.” 
reporteris rašo taip:

“Jis, žinoma, ne kalbėto
jas. Bet jo kalba vistiek bu
vo įdomi, nes jisai agitavo 
už bolševikus. Kaip žinia, 
tarp rimtų SLA. narių dabar

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ----------  $8.00
Pusei metu ...............................- 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam ......  1.50
Vienam mėnesiui............................ 75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija ------------ .----------- 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
patai:

Metams __________   $7.00
Pusei metu   8.50
Trims mėnesiams __________ 1.76
Dviems mėnesiams__________  1.25
Vienam mėnesini ___  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams __________________  $8.00
Pusei metu___  ——---------------- 4.0$
Trims mėnesiams —............ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

M. PETRAUSKAS APLEIS 
AMERIKĄ

Iš tikrų šaltinių girdėjome, 
kad kompozitorius Mikas Pet
rauskas ketina šį pavasarį iš
važiuoti Lietuvon ir tenai ap
sigyventi. Prieš apleisiant Ame
riką jam dar bus surengta ke
letas atsisveikinimo koncertų.

Mikas Petrauskas darbavosi 
Amerikoje per daugelį metų ir 
turi draugų visose lietuvių ko- 
lionijose.

\ yra nemaža pasipiktinimo dėl 
‘fašistinių tautininkų’, kurie 
remia Tareilos kandidatūrą 
į SLA. iždininkus, norėdami 
sumušti dabartinį iždininkų 
adv. Gugj. Kerdiejus betgi 
mano, kad Tareila ‘olrait’ vy
ras. Tai kas čia per bėda, 
girdi, jeigu Tareila nutrauks 
kiek balsų nuo Gugio? Tegul, 
sako, nutraukia, tuomet lai
mės bolševikų kandidatas. Te
gul ir bolševikas pašeiminin
kauja ant SLA. pinigų.” 
šitos rųšies “tautininkai” kai 

kur eina da ir toliau. Chicagoje 
jie pradėjo spausdinti lapelius,

..    ............................................. .. ................... ■ —-............................................. ................

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

Juozas Pronskus

(tąsa)

Vienuolynų veisimosi
Pradžioj septyniolikto šimt

mečio Kražiuose įsimetė Jėzui
tai. Vyskupas tuojau davė 
2,000 vengrų raudonųjų ir pa
skyrė nuo kitų jiems užrašyti 
turtų procentus; Chodkevičius 
užrašė jiems visą valsčių su 
žmonėmis; paskui dar pridėjo 
Greitiškės dvarą. Be to, Jėzui
tai buvo apgyvendinti ir turtin
gai aprūpinti Varniuose, Pa
šiaušėj, Židikuose, Lauksodėj ir 
Kėdainiuose.

Kretingoj patraukus Bernar
dinus, Chodkevičiaus dvarų ko- 
misorius Kunickis iš 7 valsčių 
suvarė žmones jiem lažu vie
nuolyną dirbti; paskui zokonin- 
kams užrašė: 3 valakus žemes 
be žmonių, piliavą iš viso Kre
tingos valsčiaus nešančią kas 
metų po 380 bačkų grudų; rink
liavą iš to pat valsčiaus kasmet 
po 210 auksinų, ir suvežti kiek 
tik reikalinga medaus, šieno ir 
malkų. Be to, vienuoliams ne
maža nešė pelno “stebuklingas 
švento Antano paveikslas”, pas 
kurį eidavo su dovanomis (!) 
ne tik žemaičiai, bet Kuršinin
kai ir Prusai. Dar broliukai 
turėjo tam tikrus avinvedžios, 
kurie valkiodamiesi po kaimus 
rinko iš žmopių visa ką tik tin
kamesnio rado. Kiti bernardi
nai įsimetė į Titavėnus, kuriems 
bajoras Valavičia užrašė 17 va
lakų ir 22 margus žemės ir 
4000 auksinų; be to kasmetinių 
pajamų‘jie gavo po 5,984 rub
lius. Sapieha įsteigė tokius pat 
vienuoliams Telšiuose, kur dova
nojo plotų žemės, o karalius am
žinai dovanojo ežerus Mostys, 
Tausala.ir Rapulis ir leido kirsti 
valdišką mišką. Valančius sa
ko: Telšių bernardinai, bijoda
miesi, kad nenustotų savo turte
lio, per prietelius meldtSnaujo 
karaliaus, kad užrašus patvir
tintų, ką tas padarė”. Tačiaus, 
“Bernardinai, matydami, jog 
be pagelbos geradėjų Telšiuose 
neturės kuom misti, kiek įma
nydami taikinėsi žmonėms... 
Žmonės... taipgi jų avinve 
džiams pylė apsčiai grudų, dova
nojo riebius avinus, krovė gana 
mėsos ir viso gero. Vaitiekus 
Važinskis 1658 m. užrašė klioš- 
toriui 5000 auksinų, kiti ponai 
ir po truputį kišterėjo”... Ta
čiau 1710 metais, “Augustas 
karalius, dagirdęs apie bernar
dinų neturtą, Telšių valsčiui lie
pė kasmet suvežti klioštoriui po 
50 vežimų šieno ir nuo kiekvie
no valako žemės po ašį malkų 
šilumai. Vėliau Kašutis pave
dė jiems visą savo turtų; kiti 
du davė 6000 timpų pinigais, 
ir ant galo visos kunigaikštys
tes didžiūnai nutarė sudėti 
jiems po 12 skatikų nuo buto”. 
O broliukai “tokių budu visu 
kuom aprūpinti pirmiaus garbi
no Dievą, paskiaus mokino vai
kus, o vėliaus valdė parapiją”. 
Brzozovskiai įsteigė Bernardi
nus Dotnuvoj, ir užrašė: 1) 
Miestely žemės gabalų, 2) kas
met mokėti po 1,400 auksinų, 
3) dar ketverius metus mokėti 
po 1,000 auksinų vienuoliams 
maistui, ir 4) per amžius mo
kėti kasmet po 200 auks. Kitas 

kuriuose skelbia surankiotas iš 
visų patvorių pletkas prieš at
skirus Susivienijimo darbuoto
jus ir daro idiotiškiausių prie
kaištų Pildomajai Tarybai. Jie 
mano, kad jie panaudos savo 
tamsioms užgaidoms bolševikus; 
tuo gi tarpu bolševikai tikisi 
galėsią pasinaudot jais savo tik
slams, o paskui išmesti į “gar- 
bage can” — kaip jie yra pa
darę su kitais panašiais savo 
talkininkais.

Tečiaus mes labai abejojame, 
ar SLA. nariai duosis tiems 
elementams vadžioti už nosies.

ponas užrašė 3 valakus ir 4 
margus žemės; bet kada jis ne
benorėjo tos žemės duoti, tai 
broliukai jį privertė jiems su
mokėti 10,000 auksinų. Dar 
kitas bajoras pasiėmė kasmet 
zokoninkams pyliavą pilti, o be 
to patys broliukai siuntė po 
visų šalį keletą, avinvedžių, ku
rie “surinko apsčiai pinigų”. 
Ką Bernardinai už tai pažadė- 
po: 1) Atvykti į Dotnuvą, 2) 
Valdyti parapiją, ir 3) Melstis 
už geradėjus...

Domininkonai žemaičių Kal
varijoj perėmė gana turtingą 
parapiją ir greit vyskupas jiems 
atidavė Šidlopadubisio dvarą; 
vėliau pirko Žarnelės dvarų; du 
bajorai dar turtą padidino, o ki
ti “geradėjai” sudėjo 11,762 
rublius pinigais; galop dar par
sitraukė “dideliai mokantį rink
ti pinigus kunigą Vaitkevičių, 
kurs po visų šalį keliaudamas 
rinko; be to. didelį pelną sėmė 
iš “stebuklingo paveikslo”.

Raseiniuose įsimetę Dominin
konai ir gavę visą didelį para
pijos turtų, tuoj užvedė teis
muose bylas ir laimėjo, kad ka
ralius jiems užrašė: 1) gabalą 
žemės pačiuose Raseiniuose, 2) 
300 valakų žemės su sodžiais 
ir 3) kirstis medžius karališko
se giriose; kiti “geradėjai” do
vanojo 14,865 rublius.

Linkuvos Karmelitams tuojau* 
viena našlė ponia užrašė mieste
ly žemę ir Karališkių dvarų su 
žmonėmis. Linkuvos Karmeli
tams duota 30 valakų žemės, ki
ti ponai sudėjo 4,950 rublių, 
taip kad 51 karmelitai “turėjo į 
valią duonos”.

Kėdainių Karmelitams vienhs 
dovanojo Daukšų dvarelį, kiti 
arti 10,000 rublių. Vienas sen
bernis bajoras, karališkas me- 
diiičius Raseiniuose, sumanė 
mirdamas turtus atiduoti kar
melitams,' “kad už jo dūšią bu
tų kam pasimelsti”; bet domi
ninkonai jokiu budu konkurentų 
neįsileido. Po ilgų kerštų ir 
bylų, tas bajoras tačiau karme
litus įkūrė ir užrašė didelius 
dvarus žemigalius, Mosojovščiz- 
ną ir Pakalniškius, kuriuos pas
kui iš zokoninkų išpirko kiti 
bajorai už 34,150 timpų, vis tik 
Valančius rašo “Mažai pinigų 
teturint darbas nesiklojo”, ir iš 
tų turtų “mito” tiktai 5 bro
liukai.

Kolainiuose kitas bevaikis ba
joras laikė pas save vieną kar
melitų, kurs jį prisuko užrašy
ti jam visus turtus, ką šis ir 
padare: broliukas gavo dvarą ir 
15 sodžių, iš viso 300 valakų 
žemės su visais žmonėmis.

Pijarams Raseiniuose bajoras 
Sienickis užrašė savo turtus 150 
valakų žemės su žmonėmis, va
dinamų Dukštį ir dar šaulūnų 
dvarą; vėliau zokninkai išparda- 
vinėję dvarus “mito” iš pajamų 
ir “DievO Mielaširdystės”.

Dviem zokoninkam benedik
tinam Pasaltonyje vienas bajo
ras užraše savo dvarus Sorokiš- 
kius ir Gapsiškius, ir pats įsto
jo į vienuolius. Paskiau kilo 
gandų, kad broliai jauną kvailų 
bajorėlį prikalbėjo taip padary
ti ir buvo iškelta tardymas, bet, 
žinoma, nieko neišėjo. Vėliau du 
perdėtiniai zokoninkai kūlė ka

rus dėl tų turtų, net vogdami 
iš viens kito' bažnyčios kielikus 
ir kitas “šventenybes”, kol vie
nuolyną visai sudraskė.

žaginių bevaikis ponas Na- 
gurskis užrašė Pranciškonams 
6 margus žemės miestely. 17,- 
000 raudonųjų ir 5,615 patimpų 
ir sodžių Nagius; pranciškonai 
už jų dūšias'žadėjo laikyti mi
šias.. Padubisy įsimetė Bazilio
nai, kuriems ponai Beinorai už
rašė žemės plotų ir Mikių so
džių su 49 vyriškiais ir 61 mo
teriške ; kitas dovanojo Rym- 
kiškių dvarą.

Rakitiams Varniuose užrašė 
1) donį kasmet gaunamą iš 
dviejų dvarų, 2) procentus nuo 
tam tikro kapitalo, 3) grynais 
pinigais 1000 auksinų ir 4) lei
do zokoninkams važinėtis po vi
są Žemaitiją ubagauti (avinvė- 
džiauti).

■Moterys benediktinietės Kra
žiuose gavo 1 valakų ir 9 mar
gus žemės, o vienas ponas Vo- 
lodkevičia užrašė Dirvėnų so
džių ir 4,200 lietuviškų kapų 
pinigais; kita našlė mirdama 
užrašė Pogiškių dvarą; kitas ku
nigas Kuckevičia užrašė “se
selėms” 2000 timpų, kad už jį 
viena zokoninkė kas pėtnyčią 
priimtų komuniją! Taip begas- 
padoraudamos lenkiškos panelės 
susidėjo turtelio 49,641 rublius 
grynais pinigais ir už visa tai 
“viena jų mokino mergaites 
rašto ir siuvimo, o kitos tik 
garbino Dievą”.

Marijavitkos Kražiuose gavo 
tik žemės gabalų, bet turtų nie
kas nenorėjo užrašyti, tai varg
šės bobelės nešė maistą ir. avin- 
vedis rinko po sodžius. “To ne
tekę zokoninkes pradėjo būti
nai miiti badu”, ir sesutės išėjo 
davatkauti.

Šv. Kotrynos zokoninkes Kra
kėse turėjo geresnę laimę, nes 
karalius įsakė joms užrašyti 2 
sodžius su žmonėmis, ir dar du 
valakus žemės gavo; vėliau ga
vo namus miestely ir Plinta- 
golos dvarą ir vandens malūnų; 
kiti sudėjo 7,999 rublius. Už 
tai panelės mokino keletą mer
gaičių ir.... garbino Dievą.

Reikia dar žinoti, kad visi 
tie broliukai ir sesutės buvo 
veik išimtinai lenkai.

(Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai

Korespondentų 
nuosakumas

Retas musų moka parašyti 
nuosakią žinutę ar koresponden
ciją. Tas nenuosakumas daž
niausia pasitaiko todėl, kad ko
respondentas, taip sakant, vie
nu šuviu bando nušauti du zui
kiu, o kartais ir daugiau. Ko
respondentas nesitenkina apra
šymu kurio nors įvykio, bet 
gana dažnai, aprašomąjį dalyką 
padeda į šalį ir griebiasi argu
mentuoti — girti ar peikti ką 
nors. Sako “patarčiau taip ir 
taip daryti, patarčiau imti pa
vyzdį iš ten ir ten”. Dažniausia 
pataria kitiems taip padaryti, 
kaip kad jis mano turėtų dary
ti, arba imti pavyzdį iš to kliu- 
bo ar draugystės, kuriem jis 
priklauso, ypatingai jei tas kliu- 
bas arba draugystė aukavo kam 
dolerį-kitą, arba atliko, taip sa
kant, gerų darbą.

Tokių netikslių koresponden
cijų pasitaiko gana dažnai skai
tyti laikraščiuose, štai nelabai 
senai “N-se” tilpo vieno kores
pondento aprašymas apie kliubo 
“Lietuva” aplankymą Oak Fo- 
rest prieglaudos, kurioj nema
žas skaičius randasi lietuvių. 
Minimas korespondentas labai 
gražiai apraše apie prieglaudos 
lietuvius senelius bei ligonius ir 
jų vargą; kaip kliubiečiai malo
niai priėmė ir apdovanojo bei 
pavaišino senelius; kaip seneliai 
tajio sužavėti lietuvaičių gražio
mis dainomis ir taip toliau. Jeigu 
korespondentas butų tuo apra
šymu pasitenkinęs, tai jo kores
pondencija butų išėjusi labai 
tiksli ir kliubo atliktas geras 

darbas butų turėjęs didelės 
reikšmės. Bet korespnodentas, 
kaip ir daugelis kitų, vien ap
rašymu prieglaudos ir kas joj 
įvyko nesitenkino. Jis dar išlie
jo nemažai rašalo, bandydamas 
savo argumentais įtikinti pa
saulį ir visuomenės domę at
kreipti į tai, kokį didelį darbą 
kliubas atliko; ragindamas ki
tus sekti jo pavyzdžiu ir dar net 
kai kam įgnybdamas. Toks sa
kymas “pamokslų” kitiems su
mažina vertę pačios korespon
dencijos ir net sumažiną žmo
nių akyse minimo kliubo atliktą 
gražų darbą—sušelpime varg
šų senelių.

Gerą darbų žmonės moka su
prasti ir įvertinti. Nėra reika
lo šaukti: žiūrėkite kiek mes 
gero padarėme. Tokia reklama 
—yra paprasto politikieriaus 
reklama. Be to, tas kliubas nė
ra pirmutinių, kuris sušelpė se
nelius.

Geras korespondentas netik 
turi mokėti rašyti, bet turi ži
noti apie ką rašyti ir kada su
stoti.—V. R-as.

ĮVAIRENYBĖS

15 metų neužmiegąs 
žmogus

Austrų kariuomenes karinin
kas, ungaras P. Kernas 1915 m. 
rusų fronte buvo sunkiai su
žeistas. Sąmonę atgavo tik iš 
fronto ligoninėn atvežtas. Nors 
sužeistasis pasveiko, bet nuo to 
laiko ligi šiol niekad nebuvo už
migęs ir pamiršęs kas tai yra 
miegas. Medicinos žinovai, ty
rinėję Kerną, stebisi tokiu ne
paprastu reiškiniu, nesurasda
mi jam paaiškinimo. Kernas 
gana gerai jaučiasi. Tik tuomet 
jį nuovargis apimąs, kai nak
ties sulaukęs gula lovon, o jei 
vaikščiodamas, ar sėdėdamas 
naktį praleidžia, tuomet labai 
gerai ir linksmai būna nusitei
kęs. Štai jau 15 metų Kernas 
gyvena, pamiršęs miegą ir to
liau šalindamasis lovos'. Dieną 
dirba jis įstaigoj, namo grįžęs 
būna su šeimyna, o kai ši gula, 
išeina naktinėn kavinėn ir ten 
ligi ryto sėdi.

Vaškinis jžymenybiy 
muziejus

Paryžiuje, be daugelio meno, 
bei istorijos muziejų yra Gre- 
vėno muziejus arba panteonas, 
kuriame eksponatus sudaro vi
sų įžymesnių žmonių statulos. 
Jos dafomos iš vaško ir sten
giamasi padirbti kiek galima la
biau panašesnes vaizduojamai 
įžymenybei, net su visom cha
rakteri ilgesnėm rūbų smulkme
nom. Muziejus įsteigtas prieš 
50 metų, bet ne visos jame ra
dusios vietos įžymenybės nuo
latos turi vietą. Tik Napoleonas 
I ir prancūzų revoliucijos vadai 
yra pastovus muziejaus ekspo
natai. Šiaip visa keičiasi žiū
rint vaizduojamos įžymenybės 
gyvenimo. Sakysime, kuriam 
nors krašte pagarsėja žmogus, 
tuoj ' jo stovyla ir pastatoma 
muziejum Ir stovi ji ten tol, 
kol kas kitas tam krašte pagar
sės arba vaizduojamo asmens 
garsingumas nukrinta, tuoj iš 
tokios stovyklos liedinama nau
ja. Taip būna su prezidentų, 
ministerių, rašytojų ir kitų sto- 
vylomis. Iš po karinių garseny
bių tik Mussolinio stovylai pra
našaujama ilgesnis pastovumas. 
Musolinį labai gerai atvaizduo
tas, kaip gyvas, juodais fašis
tiškais marškiniais, iškėlęs ran
ką romėnų sveikinimosi budu.
Ispanijos diktatorius Primo de 
Rivera atvaizduotas besikalbąs 
su savo karalium Alfonsu, ne
ilgai galėsiąs muziejuj pasilikti. 
Pilsudskio stovyla jau susilau
kusi tokio likimo.

Be politikų ir visuomenės vei
kėjų yra ir kitaip išgarsėjusių 
žmonių stovylos, tik atskiram 
skyriuj. Tai žmogžudžiai ir įvai
rus apgavikai.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

ži- 
hol- 
ma-

Šiandie Lietuvos Ne 
priklausomybės 
apvaikščiojimas

Jis bus šįvakar, lietuvių Audi
torijoj, su dideliu muzikaliu 
programų ir geriausiais kal
bėtojais.

Kazimiero Sabaliausko pasakojimas apie patyrimus Ru
sijoj. Lietuvių amerikiečių plytnyčia Nikolajevske. Ta
rimas! likviduoti plytnyčių. Skurdas. Laisvoji meile ir 
nušašę vaikai. “Home, sweet home” ir komunarų vaikų 
ašaros. Dar kviečia važiuoti Rusijon. Kaip pasitiko 

amerikiečių komunarus. “Čistka”. Kupreišis 
teisybę sake, etc i

Iš pasikalbėjimo su drg. Kazimieru Sabaliausku

šiandie vakare demokratinė 
Chicagos Lietuva iškilmingai, 
kaip ir kitais metais, apvaikš- 1 
čios 12-tas metines sukaktuves Rusijoj-—.

(tęsinys)

Našlaičiai ir našlaitės
—Liūdna našlaičių padėtis 

~_ pastebėjau.
—Baisi—tarė Sabaliauskas.— 

. Plaukai 
tur būt niekuomet žirklių ne- 

, šašuoti.
Vienas bernaitis ir mergšė 

. skranda
i apsivilkęs. O tos skrandos vie-
Į nas skvernas nukąstas ar nu- 

turtin-1 Paštas, gi kitas žeme velkasi.
neri-

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo, 
dėlėmis iškilmėmis, kaip pride
ra tokiai didelei šventei. . 
vaikščiojimas bus Lietuvių Au
ditorijoj ir pasidės kaip 7:30 Į PusPlj^is, kj^as neya 
vai. vakare.

Apvaikščiojimo programas! 
yra priruoštas platus ir t 
gas. Bus visa eilė gerų kalbė- Utelės ir tos. matyti, 
tojų, kurie išaiškins kų Lietuva niauja veisdamosi tarp šašų, po . v. . _ . I vnl\iiainie L ii v»i imn Vnrli Iri a iatsiekė per siuos 12 metų savo 
nepriklausomo gyvenimo, 
bės:

P. Grigaitis, “Naujienų 
daktorius,

Dr. A. K. Rutkauskas,
Dr. A. Montvidas,
Julius Švitra.
Kartu bus didelis muzikalis | 

programas, kurį išpildys:
“Pirmyn” Mišrus choras, 

Steponavičiaus vedamas,
“Birutės” vyrų kvartetas,
“Brutės” Merginų trio,
Ona Biežienė, dainininkė,
F. Jakavičius, dainininkas,
Augusta Nemčiauskai'tė. bene 

pirmą kartą platesnei lietuvių 
visuomenei pasirodanti, bet jau 
pasižymėjusi dainininkė.

Birutė Briedžiutė, pianistė.
Dainininkams-ėms akompo- 

nuos pianistas J. Byanskas.
Tai yra didelio koncerto pro-, >Arba ye tamsta> amerikietis> 

grama, kuri bus patiekta šio va- Jauki gatvekario Apspjto tams. 
karo apyaikšc.ojmie Tad visi L b vajk prago ka ikos... 
jame bukime, pasidžiaugkime | ^^uok! 
Nepriklausomos Lietuvos laimė
jimais, pareikškime savo nusi- —Kodėl? 
statymą, nupeikime kas blogo, | 
pagirkime kas gero.

Bukime šįvakar Lietuvių Au
ditorijoj visi iki vienam!

Jžanga, nežiūrint didelio pro-
paden-

Apvaikščios su di- Buriai vaik^ g^vėse.

Ap_ matę.

, I drabužiais, kuriuos kūdikiai dė- 
Kal- vb Jei»u turi kų dėvėti. Jos 

rėplioja paviršium, ritasi per 
i kaklą, per skarmalus—gal sau
lės spinduliuose pasimaudyti, o 
gal deliai to, kad visos nebe- 

; sutelpa aplink vieną, nelaimingo 
j kūdikio kūnelį ir todėl ieško ke- 
I lio į platesnį pasaulį išeiti.

Štąi prisiartina pietų laikas. 
Valgyklos, kur darbo žmonės 
susirenka užkąsti. Čia pasirodo 
buriai vaikų. Jie laukia kad 
vyresnieji pavalgytų. O kai pa
valgys, tai jie, vaikai, stumda- 
miesi,' grusdamiesi puls į val
gyklų trupinių rinkti, liekanų 
gaudyti, jeigu tik juos įleis vi
dun. Bet ir viduj mažai teras 
kuo pasinaudoti, ba, mat, Rusi
ja tai ne Amerika — liekanų 
darbo žmonių valgyklose ma- 

i žai teužtiksi.

Re

K.

gramo, tik 25c—tik lės 
girnų is.—D-s.

Roseland

—JMieku budu nepagausi gat- 
vekario. Pamatys vaikai, kad 
turi jautresnę širdį. Apstos, 
ims maldauti. Išties rankas. Ir 
lipk, kad geras, per jų galvas, 
per jų kimus į gatvekarį. Ge
riau parodyti, kad jūsų širdis 
yra kieta kaip akmuo, kad iš- 
bliškę vaikų veideliai, šiaudais 

Į apsivėlusios galvos negraudena 
jūsų; tuomet vaikai greičiau

Rytoj, vasario 16 d., Strumi- duos jums ramybės.
los svetainėj, 1:30 po pietų Gol- 
den stariečiai loš basket bolą su Siratmimai
Ciceros Red Rose ir Palmer | 
Park jauktais.- N.

f . 'Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu.
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite ir 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
ISO S. 4th St., Springfield, III.

4250 Archer Avė.

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Pus - Balsio
Systema

0 kur ubagai? Kur bedarbiai? 
Ir jie badauja...

Bet kaip su našlaičių na
mais—s i ratnamiais? Sovietai 
taip giriasi siralnamiais...

—Siratnamiai? -— pakartojo 
klausimų drg. Sabaliauskas. 
Taip, yra Sovietų Rusijoj si- 
ratnamių.. Bet jų arba neišten
ka visiems našlaičiams ir naš
laitėms priglausti arba padėtis 
juose taip sunki, kad kūdikis 
bėga lauk, pilvo vartimosi ve
jamas. Už siratnamio sienų 
jam gal vis pasitaikys progos 
duonos gabalą pasivogti, išmels
ti iš ko nors Kapeiką.

—Bet mums čia pat Amerikoj, 
kart kartomis pasakota ir rašy
ta tokių gražių pasakų apie si- 
ratnamius...

—Jau tas faktas, kad Rusijoj

vemis, kur yra apsaugoti, 
noma. pasitaiko ir Rusijoj 
dapų, bet man< rodosi, kad 
žiau, nei Čikagoje.

—Hm... Atrodo, kad Čikaga 
turėtų įvesti pas save sovietus, 
idant išrišti holdopų klausima...

Gal būt— nusijuokė Saba
liauskas. —Holdaperiai Rusijoj 
—aiškino jis toliau —gali pra
eiviui nuvilkti ploščių. Taip. 
Ale ir ploščiui pavogti lengviau 
prisitaikyti, ne kad holdapą da
ryti.

(Bus daugiau) Reporteris.

Iš Čikagos Auditori 
jos koncerto

Gi kai- dėl jauti- 
nejaukų 
ir prisi-

nėra.
tai papasakosiu 
kuris nesmagu

nusive-

žmonių gyvenimo turistai nema-' 
to.

Žinoma, komisarų, vadinamų 
specialistų ir, abelnai, sovietinės 
ponijos vaikai turi geresnį gy
venimą. Bet aš noriu pažymė
ti, kaip gyvena Rusijoj darbi
ninkai, ba juk triubijama, kad 
Sovietų Rusija tai darbininkų 
roj us.
Home, Svveet Home— Ir ame

rikiečių vaikų ašaros
—Gerai. O kaip jaučiasi lie

tuvių amerikiečių vaikai ir ko
kios jiems progos yra Rusijoj?

—Kaip man atrodo, tai jokių 
progų 
mosi, 
įvykį; 
minti.

Vykdamas į Rusiją 
žiau armonikų-kastantinką. Aš, 
mat. jų tampiau, žinai, po dar
bo, užgrosiu, būdavo.

Musų kooperatyve gyveno ir 
Abazorių šeimyna, iš Youngs- 
town, Ohio. Turėjo vaikų.

Kartą užgrojau kažin kaip 
meliodijų “Home, Svveet Home”. 
Vaje, tu mano! Gimė tikra 
tragedija. Ąbazorių vaikai pri
bėgo, prie motinos irklykia: 
“Oh, mother, dear, let’s go 
back;”

Ašaros pasipylė iš kūdikių 
akių. Nejauki tyla prislėgė vy
resniuosius. O vaikai klykia. 
Padėjau konstan tinką į šalp

“Važiuokim atgal”... Jie varg
šą nesupranta, kad važiuoti at
gal nebėra galimybės; kad til
tai grįžti jau sudeginti... O gal, 
kaip Amerikoje 
dar turės progos
Holdapų Rusijoj

—Kaip su holdapais?

gimusieji, jie 
sugrįžti.
kaip ir nėra

Žinai
tamsta, musų Čikaga garsi hol- 
dapais, tai aš ir norėčiau žino
ti. ar negali Sovietų Rusija 
bent šiuo žvilgsniu lygintis 
Amerikai.

—Man atrodo, kad negali. Ne
sunku suprasti kodėl. Pas jus, 
Čikagoje (aš mat, waukeganie- 
•tis), iš šimto žmonių, kuriuos 
galima nužiūrėti kaip aukų 
holdapui, devynios dešimtys tu
rės bent po penkinę kišenėje. Iš 
to šimto atsiras tokių, kurie 
nešiojasi po dešimtį, dvidešim
tį ir net po penketą arba šeše
tą desėtkų dolerių su savimi. 
Banditams yra tikras “cięlius”. 
Jeigu jie neras pas jus šimti
nės arba keleto desetkų, tai jau 
gali būti tikri, kad ne veltui 
sustabdys jus: penkinę vis pasi
ims už “darbų”.

O Rusijoj—ką holdaperiai 
peš? Pas darbo žmones, pinigų 
neužtiks. Gi komisarai automo
biliais važinėja, arba, jie, vaikš
to, tai špaceruoja tokiomis gat-

Auditorijos (koncertai! žmo
nių prisirinko vidutiniškai. Au
ditoriją, kaip visuomenės ir be- 
partyvė įstaiga, turi rėmėjų.

Pirmą koncerto dalį išpildė 
komunistinis Kanklių choras. 
Pirmas dainavo p. Sadauskas. 
Jeigu prisiminsime jo dainavi
mų apie penkiolikę metų atgal, 
tai jis atrodė anuomet nieko 
sau dainininkas. Bet kuomet 
dabar jau. yra gerai prasilavi
nusių dainininkų, tai tik komu
nistams tinka dainuoti. Mat, 
jiems nors ir višta karktų — 
jeigu tik rusiškai, tai jau bus 
gerai dainuojama.

Antra — Kvedariene, sudai
navo “darbininkiškai”. Trečia, 
trejetas susidėjo iš D. Kveda
rienės, A. Zabukienės ir A. Ja- 
nulevičiutės — irgi “darbinin
kiškai” dainavo. Ketvirta — 
Dauderis, solo; jis visai nebe 
šiai gadynei dainuoti prieš pub
liką; taip sunkiai dainuoja, kad, 
rodosi, šaukiasi pagelbos. Penk
ta —’ sikstetas vidutiniškai pa
sirodo, kaip dėl darbininkų. Sep
tinta — Kanklių choras pusėti
nai didelis, tai tur būt komunis
tų visa tvirtovė. Kada visi ko
munistai suėjo į sceną, tai pa
sirodė didelis! znokas kėdėse.

Atrodo, kad butų ir ne pras
tų dainininkų kaip prie būrio. 
Pusėtinai išrėkia, kai reikia rėk
ti. O kai tenka kokis punktas iš 
lengvo, harmoningai paimti, tai 
slabnesni dainininkai pasirodo 
visai gadinantys sutarimą.

Antrą programo dalį išpildė

žienė parode gražų, išlavintų 
dainavimų. Penkta 
kvartetas, kuris labiausia pub
likai patiko; susidėjo iš A. 
Ažuko, D. Kėzio, J. Balandos ir 
P. Jakavičiaus’. šešta — Jakavi- 
čiaus solo; atrodo, kad žmonės 
nemiegotų per naktį, jeigu jis 
tik dainuotų. Septinta — tai vi
sas Birutės choras.

Birutės choras atrodo truputį 
mažesnis, nei Kanklių, bet jau 
tikrai išlavintas. Už tokį gražų 
išlavinimų kreditas priklauso p. 
Steponavičiui. Taipjau užsitar
nauja kredito dainininkių ir 
dainininkų pasiryžimas ir ener
gija dainuoti. Birutės dainavi
mas tai jau tikras menas.

Publika nelenkė nė vieno ap
lodismentais. Po- koncerto buvo 
šokis. —Buvęs dainininkas.

Atsišaukimas 
draugus lie 

tuvius

vyrų

Nėra reikalo įrodinėti, 
atgimimas Baltgudijos — 
nai, o vystymąsi ir stiprėjimas 
baltgudžių judėjimo Amerikoje 

dalinai, 
bus

kad 
aibei-

Birutės orkestrą susideda, 
matyt, iš čiagimid'jaunimo; ga
na puikiai groja. Antra — p. 
Romanas pasirodė gan paseka 
mingai. Trečia — trio panelių 
Berkiutės, Skeveriutės ir Stra- 
domskaites; dainavo jos tikrai 
gerai. Ketvirta -- p. Ona Bie-

visuomet buvo 
ir bus Lietuvos interesuose. 
Baltgudžių judėjimas Suvieny
tose Valstijose diar labai jau
nas, o priešų jisai turi per 
daug, — ir todėl baltgudžiai 
tuo labiau jaučiasi turintys tei
sės tikėtis nors kokios para
mos iš draugiškų kaimynų lie
tuvių ir ukrainiečių, kurių at
gimimui šiandie nėra baisus 
jokįe priešai.

Turiu pastebėti: iš pusės lie
tuvių demokratinių organizaci
jų, įsakmiai — iš pusės lietu
vių grupių, kurios laikosi to
kio nusistatymo, kaip “Nau
jienos”, Čikagos baltgudžiai vi
suomet susilankė drangingiau- 
sios paramos.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
rytoj, 16 vasario, Baltgudžių 
Susivienijimas Amerikoje ren
gia Schoenliofen salėje (prie 
Ashland ir Milwaukee avenues) 
labdaringą vakarų naudai balt
gudžių našlaičių, esančių Len
kijos naguose.

Remiantis 
bendrumu, o 
pasitaikiusiais 

bendradarbiavimo, 
lis, kad lietuviai 
parems baltgudžių 

Baltgudžiai, —

me kontakte su ukrainiečiais, 
16 vasario stato scenoje ži

nomą komišką operą “Zapo
rožei* za Dunajem” (parašytą 
P. P. Arteniovskio-Gulakų), 
dalyvaujant populiarei daini
ninkei Stepanijai Cimbalisl, 
dsl’Tiinin'kuįi Maįksimiui Kosty

liukui ir daugeliui kitų. Kon
certinėje programo dalyje pa
sirodys (lietuviai artistai Kaz. 
Pozarskis, S. Liudkevičius ir 
kiti.

Kadangi programas yra pla
tus, tai pradžia šio operatinio 
koncerto bus 4 valandą po pie
tų. Rengėjai maloniai kviečia

atsilankyti visus baltgudžių at
gimimo draugus.

Baltgudis.

MILDA
THEATRE

. 3140 S. Halsted St.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man- ______________ 
dolinos. Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentu, lavina- 
ma dainavimo, Mg 
laiptri mokina sce- 
"" " I
i)cl plato nių iii- 
formacijų kreipki- 
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

Nedėlioj ir Panedėly, 
Vasario 16 ir 17

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Sailor’s Holiday”
Drama, komedija, meilė, 

juokai 
Dalyvaujant

Alan Hale, Sally Eilers

Taipgi
V i taphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija
“Grass Skirta” 
Kalbančios žinios.

Šiandie juokingiausias 
veikalas

“THREE LIVP3 GHOSTS”

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTOKIAI
Statom naujus ir taisom senus hamus, parupinam planus, pirmus ir ; 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 ; 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo { 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Rcnduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge- < 
riausiose kompanijose. Su visais virŠminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 West 71st St.

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

/ .  .... ; -—h

adio
1930 Modelis II

kartų 
musų 
tikė- 

kartų

užduočių 
ne

musų 
taipgi

įvykiais 
reikia 
ir šį 
pradus, 
(artimiausia-

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALU ALUS

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 
Nauja kaina 

*145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimą Zenith Kadių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

■ mv<&o«An»G
Kood ron coNv*‘*tc,Nn
■ BCFRSSHINO
■ QOOU FO* IMI H0M«
K >0WH

FRBB'tRllC* 8*®*

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje. 
I

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale AlausFrank Borden yra tiek dauft’ našlaičių, Hudu a, 
jogei ten padėtis ne normaiiška. 
Nes kurie tėvai, gyvendami šiek 
tiek pakenčiamose sąlygose, lei^ 
savo vaikus į platųjį pasaulį, 
kaip kokius šunyčius?

O kai dėl gražių aprašymų, 
tai kas rašo apie tuos siratna- 
mius? Nagi turistai, ekskursan- 

I tai.. Jie, mat, važiuoja į Rusi
ją specialiais traukiniais, juos 

i pasitinka ir priima komisarai.
Turistai apsistoja 
vietose, 
sovietine
tams pasakojama ir parodoma, 
tai, kas sovietų viršiloms atrodo

i pageidaujama pasakoti ir rody
ti. Liūdnojo Rusijos darbo

DRESIŲ DEZAININIMAS
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo- h . 
kitę dezaininti ir pasiūti L H 
gražius drabužius i r ' 
skrybėles dcl savęs, ar Lį 
dėl užsiėmimo. Musu as-Lįc 
meniškas lavinimas grei-^ 

tai priruošia jus tai 
tai i trumpa laiką, 
šykite dėl knygutės.

vie- 
Ra-

MASTER C’OLLEGE 
190 N. State St., 
Kandolph 2718

geriausiose 
matosi ir kalbasi su 
aristokratija. Turis-

• ___
1 rM ’• v. •

giošerniuko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Garshikites Naujienose

Daktarus Specializuojasi ant Nervu Ūkų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. VVcKlorn Avė., Chicago, III.
ISgydo be operacijos pencHaidę, Boile

ri: pasitarimui veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatnsiuo, mirštamos li
gos. širdies ir pilvu ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimu. Einu ir j namus gydyti.

Tel. HEMI.OCK I8SI.
Valandos: nuo 9 iki 11 iš ryto, nuo 2 
Ikt 1 pu pietų ir nuo 6 iltį 9 vakaru. 

Šventadieniais uuu 9 iki 11:30 iš rytu.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite A,

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedeidienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.

970 kilocycles ir
Ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705



NAUJIENOS, Cbicago, III.
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Lietuviai Realestetininkai organizuojasi
Vasario 13, 1930, l'nivcrsal žmogus 

Kliube susirinko gražus būrys 
lietuvių realestalininkų. O kiip 
žinia, Chicagoje lietuvių real- 
eslatininkų yra didelis skai
čius. Daugelis jų patarnauja 
lietuviams jau per daugelį 
tų. Ir reikia pasakyti, kad 
tuviai realestaĮininkai jau 
sai gerai supranta savo 
duotį — kaip parduoti 
arba žemę savo 
taipgi ir kitų tautų žmonėms. 
Dirva toje srityje plati ir pel
ninga.

Lietuviai. gyvenanti šioje 
šalyje per 40 metų, jau turi 
savo šeimynas, o turint šeimy
na, būtinai reikia turėti namą. 
Kas gali įsigyti nuosavą namą, 
tai šeimynai yra daug pato
giau, — nereikia kraustytis iš 
vienos vietos į kitą. *

Jau vien tas vardas — “Ma
no Namas”, beveik kiekvienam 
žmogui yra daug reiškiantis.

me-

UZ- 
namus 

viengenčiams,

I urvdr.nrus nuosavą 
namą, jaučiasi, kad jis turi di
deli turtų, — nejudinamą tur
tą. Galima sftkyti, kad tikslus 
investavimas Į nejudinamą tur
tą visuomet yra naudingas, o 
tankiai .ir gerai pelningas.

Šiame susirinkime, po gard
žių pietų, beveik visi susirin
kusieji išreiškė savo nuomonę 
apie reni eslate biznį. Klausan
tis tų išreikštų minčių, galima 
padaryti išvadą, kad jos yra 
pasakytos patyrusių žmonių 
savo šakoje — kurie žino, ką 
s<ako. Tas man patiko. Paliko 
dar ir todėl, kad tuose išreik
štuose mintyse nebuvo niekas 
užgauliojama. Tikri biznieriai 
ir profesijos žmonės taip tu
rėtų visuomet ir elgtis.

Man patiko dar ir kitas svar
bus dalykas: lietuviai realesta- 
iininkai tikrai pasiryžo suor
ganizuoti visus savo’ profesi
jos žmones j stiprią ir galin

gą organizaciją. Mes visi ge
rai žinome, kad “Vienybėje 
Galybe!” Jeigu lik lietuviai real- 
cslalininkai > stipriai laikysis 
savo organizacijos, lai nėra 

kad jie daug dau- 
s patarnauti lielu- 
palys turės didesnę

Radio Žinios

atsiminti, kad 
tokioje šalyje

Ncdūlioj, nuo 1 iki 2 
po pietų, iš stoties W. C. 1 
970 kilocycles, Lietuvių Vai m

1

and Cook (kandy 
studics kept him 

ehamp- 
could buvo
viclims got

Prograinr.?,
abejones, 
g’ ui gale 
viams ir 
n raida. 

Reikia 
gyvename
viskas eina greitu tempu, 
aplinkybės keičiasi labai 
tai, ir mes prie tų aplinkybių 
turime laikytis. Lietuviai real- 
estatininkai, kaip patyrę biz
nieriai, numato, kad šiuo mo
mentu, jų biznio šakoje aplin
kybės yra kiek pasikeitusios. 
Daugelis žmonių, kurie be at- 
adaires spekuliavo Įvairiais .* ■ 
šlakais, pralošė. Tai jiems bu- F18; 
vo perdaug brangi lekcija. Va
dinasi, investavimas i stakus 
— slidus dalykas ir didelė ri-

mes n«'yvuus \ 
ku> ;<l:vniios: 
,s. ' (a) Lietuvių

Choras;

1 liimm
v Į

(b)
Mes be Vilniaus 
rimšini

Kareivių Maršas.

neini-

Orkestras grieš lietuvių liau
dies melodijas.

P-nas Sauris gros vargonais 
irgi lietuvių liaudies melodi-

Bus paminėjimas 12 metu 
Lietuvos Ncprigulmybės sukak
tuvių.

ir mo- ( 
tie pra- 

stakais 
žmogus,

TheEnglishColumn

meets.
Irom coidesling stale 
ionship, vvhich he 
had, a;s one cf his 
Ihe Ii tie. H c was 
(Tath dealer or a man c f a 

the l’nivor-thousand bolds ai 
sal gym. D. Bloz 
\viib bigh honers and 5 major 
letlers. — N.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS
Pinigus gavo:

25119 M. Kaktienei 
2542J—L Tivoriui 
56718 P. Dirsių i 
56719—J. Maskoliūnui 
56720—P. Slokoniui 
56731 
25290

16176—J. Vazniokailicnei 
21550 P. Valatkienei 
21543—'I'. Ilamanausk ienei 
24511—S. Murauskienei 
25293—V. Slivkui
16169 - M. Bukatiskiciu i 
10171—O. Vanšlienei 
16196--P. Norbuntu: 
16217—-E. MciliunaiU t 
16234—b'. Andriuškevičiui 
25302—V. Palubinckui 
21561—A. s ukučiui

Phpne V irgi n i a 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 

n KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockwell St., Chicamt. m.

2a306 1). O. činikailci 
21553 A. Mingilienei 
1622 I— J, Baniiinienei 
162IU—-B. Guogienci

I u0LLA^DAMER|CAtlNF

rotterdam — volendam 
N.AMSTEKDAM ir VEENDAM 
yra populiarinki šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias pęr 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

l aivai kas Savaitę 
Nepri 1 ygstami patogu mai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Victor Tonas\

Tel. Boulevard 4705

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po piety iš stoties W. C. F. L.

970 kilocycles ir
Ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Bet žmonės gyvena 
kinasi. Galbūt 'dabar 
lošusieji spekuliodami 
ir pasimokins. Vienok
turėdamas sutaupęs kiek pi
nigų, kur nors tuos pinigus 
turės investuoti — .nelaikys po 
matra.su pakišęs. Lietuviai real- 
estatininkai Ir mano, kad da
bar reikia nurodinėti ir aiš
kinti žmonėms, jog investmen-

— namus arba žemę — vi
suomet buvo ir bus saugus ir 
pelningas.

_ šiame realestatinin'kų susi
rinkime buvo nurodyta, kad 
kiekvienas biznis turi savo pa
kilimų ir nupuolimų. Kitaip ir 
būti negali. Tai yra paprastas 
ir normalus apsireiškimas.

Kiekvienas sumanus ir ga
bus biznio žmogus,z turi vesti 
savo bizni netik dabartiniu lai
ku, bet turi permatyti savo 
biznio eigą ir besiplėtojimą at
eity. Rizikuoti biznyje irgi rei
kia; kas nerizikuoja, tas daug 
neprogresuoją.

Jau mes dabar pergyvename 
tokius laikus, kad bile koks 
biznis arba profesija turi bū
ti atlikta gerai ir sąžiningai. 
Kas buvo gera ir naudinga ke- 
lioliką metų atgal, tas dabar 
jau yra pasenęs ir atgyventas 
daiktas. Dabar visuose biznio 
šakose žmonės reikalauja PA
TARNAVIMO. Kas sugeba tin
kamai ir sąžiningai patarnau
ti, tas turi 
sisekimą.

Lietuviai 
man teko 
tinkamai 
Ir
girtinas.

(šiame realestatininkų susi
rinkime ir man prisiėjo daly
vauti, kaipo “Naujienų” atsto
vui. Visi lietuviai realestatinin- 
kai pageidauja, x kad “Naujie
nos”, kaipo įtekmingiausis ir 
d’džiausis lietuvių dienraštis, 
pradėtų daugiau ir plačiau ra
šyti apie nejudinamą turtą, —- 
apie besiplėtojimą Real Estate

Ji ii.

D. Blozis

Entering Tilden Tech

M. Mauricienei 
V. česnaičiii'i

Ui 117—K. Daugiui
21512—M. Jakubauskaitei 
24537—E. Va lai k i enei 
24533—A. Rrczinskiui 
24 535—J. J <) ku bau s k t ri 
24530 V. Motiekaitienei 
25289 D. Marcinkevičienei 
16144—L. Juškui 
25292—B. Maigijenei 
16177—S. Rimkevičiui 
16197 J. Pranckevičiui 
24546—M. Juodeikienei 
16162—C. Zebelis

MADOS

ir turės didesnį pu-

biznieriai irgi, kiek 
pastebėti, mokinasi 

žmonoms patarnauti, 
tas apsireiškimas yra pa-

> 1,1 " 1 "" 1 —n

Visos Knygos Už Pusę Kainos 
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas -‘Lietuva”, parduoda visas 
knygas kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar uigiau negu puse kainos. šitas knygų nu- 
piginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. 'lokio knygų 
nupiginimo dar nėra buvę. Reikaląukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesni 
knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Victor Kadio tonas patvirtina Victoro 
elektrinį ir mechanišką tobulumą. Klau
sydamas per Victor Radio, jus, tikrai 
taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti 
jūsų namuose, be jokios jums už tai at
sakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus 
walnut kabinetas, kaip ant paveikslo. 
$50 nuleidžiame už jūsų seną Victor Ra
dio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pa
čių namuose. Lengvus daliniai išmo
kėjimai.

Jos. F. Sudrik, Ino
3417-21 So. Halsted St

♦ l'lllllllllli»llllllllllll ♦ llillllllllklilllllllllh.... .

Buvo dar atstovai nuo “San
daros” ir “Progrešs”.

Labai gerai lietuviai reales- 
tatiniųkai daro, kad jie orga
nizuojasi vėl, iš naujo. Nėra 
abejonės, kad susiorganizavę Į 
stiprią savo 'biznio organizaci
ją galės daugiau nuveikti. Ir 
tas jų darbas bus pasekmin- 
gesnis ir naudingesnis jiems 
patiems ir visuomenei.

— A. Zymont.

in 
1926 1). Blozis decided upon 
a foųr year įechnical course, 
vvhich is a preparalion for 
studying Ihe t radę of civil cn- 
gineering.

The course included Algebra, 
Science, Mechanical and Ma
ciūne drawing, vvoodshops, 
foundry, forge, mąchine shops, 
English and many other sub- 
jects that are valuable to a 
youths educalion. When the 
music course was introduced, 
D. Blozis took exlra credit in 
Harmony, Piano, and Theory. 
Ue also vvjas a member of Til- 
den’s Band and Jazz orchestra. 
Ile played Ihe trumpei, Sousa- 
phone, Bass, and Piano. As a 
member of Tikien’s drama tie 
club, he earned much credit 
and merit as a humorist and 
as a viliam.

1). Blozis’ 'favorite subjėct 
vvas football iand vvrestling. For 
three vcars he vvas a member 
of the firsl team in football, 
vvhich won t\vo ehampionships. 
llie also made one all city team.

D. Blozis was regarded as 
the “Terror of the gridiron” 
vvhen situated in his favorite 
positions at tackle or full-back.

VVhile indulging in wrestling 
the name of “Bull’ Blozis wa)s 
attached to him. Being merci- 
less vvith interscholaslic oppo- 
nents and the form of his neck 
and superb physic 'brought him 
his name.

Entering vvrcstling in his so- 
phomore year “Bull” 
minated in the early 
■by the 175 1b. division 
ion. Next year “Bull”
a surprise by placing 
in Cook County and City prep 
meets, despite the injuries 
which kept him out of con- 
dition. In bis lašt year D. Blo
zis won the cbampionship in 
ihe 175 1b. division in botb

ele-

3300
3300. Svečiuosna eiti labai 

iranti.ška suknelė. Galima siūdinti 
iš bile lengvo šilko, ir apsiūti kito
kia materija, pritaikyta prie šilko.

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia idedu 15 centu ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
tfieros ...................... per krutinę

was eli- 
rounds 
champ- 
sprang 
second

Naujas Essex Ch^llenger Coach4 naujas karas nuo radiatoriaus iki užpakalines lemputes. Didesnės jėgos, 
daug greitesnis, geriau įrengtas ir savo gražumu lenkti niuo jasi su brangiausiais ir gražiausiais karais

Skelbimai Naujienose 
yra naudingos, 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

(Miestas ir /valst.)

f KEPURINIS ŠOKIS
t

Rengia

Draugystė Ražancavos
Sekmadieny j, Vasario-Feb. 16, 1930

Šv. Jurgio parapijos svetainėj,
32nd Place ir Auburn Avė.

Kiekvienas, kas turės gražesnę, keistesnę arba mand- 
resnę kepurę, gaus nuo $5.00 ir t. t. dovaną; iki $200.00 
vertės bus išdalinta.

Pradžia 7 vai. viakare. x Įžanga 50c.
Kviečia KOMITETAS.

» ' —v

F armazonai”
irmą Kartą Cicero

NEDĖLIOJ, VĄSARIO-FEB. 16,1930 
Lietuvių Liuosybės Svet., 

14 St. ir 49 Ct, Cicero
punktualiai 6:30 v.v. 
kalno 50c. 
muzikos.

Durys atsidarys 5:30 v. v. Programas prasidės 
įžanga prie durų 75c., nuo narių iš 

Po lošimo smagus šokiai prie geros 
Vakaras rengiamas vietinio 

VAKARINES ŽVAIGŽDĖS PAŠELP.
I Aisėj ai bus iš Roselando, Meno 2 

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Pirma gal ir paskutinė pro
ga matyti gerą veikalą, “FAMAZONA1”, 4 veiksmų komedija. 
Komedija yra labai gyva, juokinga ir nepolitiška. Tad atsilankę 
busite užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

K LIUKO, 
kuopos.

į Patyrę Graboriai
Eudeikio graborių įstaigos vardas jau yra žinomas 
lietuviams daugelį metų. Kode! daugelis žmonių, 
reikalui esant, kreipiasi j Eudeikio graborių įstai
gą? Todėl, kad tie žmonės jau iš anksto žino, 
kad Eudeikio įstaiga suteiks jiems geriausj, man

dagiausi patarnavimą.
* Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: 

pigiausius ir brangiausius ir čia jų yra didžiau
sia pasirinkimas. Taipgi užlaiko visokius rubus 

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet busite užganėdinti, jei nubudimo va

landoje kreipsitės į Eudeikio graborių įstaigą.

J.F.Eudeikis&Co.
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741-1742

matra.su


šeštadienis, vasario 15, 1930

CHiCAGOS
ZMOS

liet gi pareiškė, kad jis 
važiuoti į Kaliforniją.

— Well — pareiškė 
jas Sabai h — padarysime 
įpromisą: važiuokite į

norįs Konduktorius JTa P. Mari
nus Paulsen.

Biletų kainos nuo 50 centų 
iki $1.50 ypatai.

ifrtsii

South Amen- 
ir Farmcr In-

aiškinimai da-

/

Miesto ' darbininkai 
gavo algas

Vakar 20,(MM) miesto darbi
ninkų susilaukė linksmos nau
jienos — kad jiems busią iš
mokėtos algos už pirmąją sau
sio mėnesio pusę. Tai pirma jų 
alga šiemet. Miestas dar pa
siliks nemokėjęs jiems algų už 
visą mėnesį. Bet ir tiek, kiek 
gavo algos, skaitosi “O.K.” Pi
nigai algoms paimta rš vadina
mų “Vehicle and Corporate 
Funds”.

teisė- 
koni- 

Hbt 
Springs. Išvažiuokite ateinantį
antradienį ir žinokite, jog tai 
yra teismo nuosprendis.
pats busiu stoty palydėti, ka
dangi ir man reikia poros sa- 

O balandžio
pas 
pa-

vaičių pasilsio...
mėnesį bukite vėl šičia, 
mane, kad pasakyti, kaip 
vyko atostogos.

Skirybų kolei kas pora 
gavo.

Aš

ne-

Prašo 8 centų už važia 
vinto gatvekariais

Uošvę traukia teisman
Anthony J. Bore patraukė 

teisman ir ieško atlyginimo 
$50, (MM) iš p-nios Catherine 
Phillips ir jos dukters, p-nios 
Margaret Fee. Bore gi yra ve
dęs p-nios Phillips kitą dukte
rį, kuri dabar ieško skirybų 
nuo Bore.. Savo skunde prieš 
pačios molinų ir seserį Bore 
nurodo, kad jos pakrikdžiusios 
jo šeimininį gyvenimą.

Kokia tai “Cook County 
Riders asociacija” padavė 
sėjui Wilkersonui peticiją, 
šis įsakytų Čikagos gatvekarių 
kompanijoms imti 8 centus už 
fėrą vietoj 7 centų, kaip imta 
iki šiol. Menamoji “asociacija” 
nurodo, kad į vienus metus 
laiko už pabrangintą fėrą bu
sią galima surinkti $10,800,000 
ekstra pinigų. Gi už tą 
gatvekarių kompanijos 
siančios 
privežti 
vekarių

įtaisyti basus, 
pasažierius prie 

linijų.

Fieldo muzėjus gamtos 
istorijos

Vhs'Stio 19 —— 
can Animal Life 
dians.

Vasario 20 —-
lykų, esančių muzejuje.

Vasiairio 21
Animals ir Japanese Art.

Prehistoric

Akių Gydytojai

Car 
tei
ks d

Prastai sekėsi naktį 
ketvirtadienio i 

penktadienį

Įvairus gydytojaiLietuviai Gydytojai ?
j-. -. Į^ f- — — — • •fcSk.* •

Ofiso Telefonas Virrlnla 0080 
Res. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 I
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dl< 

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valando. 8:80 tki 0:80 vakaro

1 r

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pštnyčiomis 1 iki 6 v. v.DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ x 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589 
■—■O-------

DR. J. J. KOWARSKAJ! 
gydytojas ir chirurgas 

2403 W. 63rd St., Suite 3^
Prospect 1928

Rez. 2859 S. Leavitt St„ Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
Office Boulevard' 7042

DR. C. Z. VEZL1JS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avennu 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL |

GYDOduotos 
istori-

Šios
Fieldo
jos:

Vasario 17 — Java and Su
matra; pradžia 11 vai. 
pietus. “Cats and Dogs”, 
landą po pietų.

Vasario 18 (tuo pačiu 
kaip ir pirmadienį) — 
itive Weapons ir tįsos of Fur 
and Fcathcrs.

paskaitos įbus 
muzejuj gamtos Graboriai

prieš
3 va-

laiku 
•Prim-

__ Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj \
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Kraujo, odos, chroniškas

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

So. Ashland Avė.1800
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South We*tera Avenue I
Tel. Lafayette 4146 |

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryt) 
nuo 6 iki 9 valandai vakar >

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki Ik

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 

Modemiška 
čia veltui.
Halsted St.

Chicago. Ilk
Tel. Victory 1115

nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Nedėlioj

sumų 
gale- 
idant

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai. S. D. LACHAVICH

Šaltas oras užgausiųs 
. Čikagą

Graboriai

Vienas banditas, mėginę^ 
pirklį apiplėšti, tapo nušaut: 
Policijos skvadas nušovė n 
rą plėšiką. Du vagilius s 
vo lietuviai ir gerai 
kai apkūlė. 161 nužiūrėti 
menys areštuota ir p: 
šaltojoj. 50 jų turi kri 
rekordus; pas 14 ras.jįh

ro biuras praneša, kad či- 
kąfeos linkui plaukusi 
j/ovė iš šiaurvakarių 
jus-i pasiekti Čikagą 
naktį. Temperatūra

• nupulsianti netoli zero.

šalto oro 
ir t u ne

praėjusią 
Čikagoje

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

ii Lietuvis Graborius»ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. I Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami Iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Lietuviai Gydytojai

Tel. Drexel 6823
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

i/ as- j 
dh ta j 
ajius 

inklų.

Liaudies Simfonijos 
Orkestros koncertas

Teismo jsakyjhui va

 

žiuos honeV moon 
kelionėn

Mr. and Mrs. Hnslin atsidū
rė <li\(\rsŲ teįpjne po 40 metų 
ženybinio gyvenimo. Ieškojo 
skirybų. Moteris prašė alimo- 
nijos $10. o vyras siulijo tik

Byloj, kaip 2:45 valandą jx) 
pietų, Stevens Eighth -Street 
teatre, Čikagos Liaudies Sim
fonijos Orkestrą duos koncer
tą. Teatras randasi adresu 741 
So. Wabash avenue.

Programą pildys solistai — 
M \Vill<ms, sopiji no; 
niia Knapp, pianiste;
Guernuy, smuikininkė.

Visa orkestrą išpildys

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

/ir*pri- 
Alicc

»3 
kuri

nius Weberio, Wagnerio, Čai
kovskio, St. Saens ir Halvor- 
seno.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742
* SKYRIUS

4447 So. P'nirficld Avenue 
Tel. L.afayette 0727 

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 320)

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

*»

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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 valandos vakare

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswicfk 4983
Namų • telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

3201

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 51*7 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Residence Phone Hemlock

Avė
vakaro.
7691

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

3315 So. Halsted Street

— Bet kad ji niekuomet 
neišleidavo daugiau, kaip $5 
savaitėj — pareiškė vyras.

Aš neišleidžiau todėl, kad 
tau padėjau taupyti, ir ačiū 
tam jau treji metai atgal tu 
turėjai $65,000 atšovė moteris.

— O kaip seniai vedę esa
te? — paklausė teisėjas Sa

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Apie 40 metų — paaiš
kino norinti skirtis pora.

— Štai ką aš pasakysiu jums 
— tęsė teisėjas. Jus neturėjo
te jokios honey moon kelio
nes. Taigi turi ją paijhti.

Teisėjas paklausėz moters, 
kur ji norėtų važiuoti. Ši at
sakė, kad i Floridą. Jos vyras

Sudarė Bancscrip 
Investment Corp.

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, joję kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pinnin.

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.

Liaterine, dantų tepalas, valo , 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Sąžiningai 
pigiai;

Telefonas
Boulevard 5203

i r 
patar

nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797 Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas diena

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
lietuvis dentistas

North Sidej

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Utaminkais, Ketvertais ir Subatomig 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 yal. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak 

.............  —— .......T ■■! 
Phone Armitage 1740 

Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M.
DR. S. T. THOMAS

(Tamošaitis) 
DENTISTAS 

Northwest Tower Bldg., Room 809 
1608 Milwaukee Avė 

Cor. North Avė.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 1701 

Tel. Randolph 0381-0832 
Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakar*

8241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

OAiv.ętn ofise pagal sulatv;
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

L— ... ofise pagal. sutMlĄ?Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. i 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis AdvokatasLUDVINA ŠIAULIENE 

po tėvais Bartkaitė
Persiskyrė su šių pasauliu 

vasario 14 dieną, 9:10 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukus 31 m. 
amžiaus, gimus Panevėžio ap., 
Ramygalos parapijos, Miške- 
nių kaiine, Amerikoj išgyve
no 17 metu. Paliko dideliame' 
nubudime vyrą Joną, dvi duk
teris 
motiną Oną ir tėvą Klemensą, 

xdvi seeris — Apolioniją ir Zo
fiją ir brolį Joną ir du švoge- 
rius — Kazimierą Galiūną ir 
Klemensą Janionį ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Antoniną. 
Kūnas pašarvotas randasi 
6915 So. Talman Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlyj, 
vasario 17 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į Užgimimo Panelės 
.švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus • gedulin
gos pamaldos už veliones sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ludvinos Šiaulie
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- . 
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Tėvai, 
Seserys, Brolis, švogeriai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel.Yards 1741

Chas.
Syrewicze C<

Graboriai ir
Balzamuotoj ai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Leonora ir Vitalija,

Alcnandcr Fldwer, prezidentas 
Koosevclt State Bank ir pirminin
kas direktorių tarybos Bankers 
State Bank, paskelbė sudarymą di
delės investmentų trust kompanijos, 
kuri bus žinoma kaipo Bancscrip 
Investment Corporation. Naujas 
$2,800,000 investmentų trustas tapo 
inkorporuotas Delaware valstijoj ir 
užsibus saugiu investavimu pinigų 
savo klientams. Paprastas žmogus, 
kuris visai mažai nusimano anie šė
lus. negali tinkamai investuoti suvo 
pinigus, kad jie butu saugioj vietoj 
ir kartu neštu gerą neiną. Tai pa
daryti pagelbės ši korporacija, ku
riai vadovauja žymus bankieriai. 
Jos Šerai neša apie 7%, išmokamus 
kas metų.

Feenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos 25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

vak. 
dienos

Įvairųg Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
■ ■ ■ ■■      .................................................................................... .................... ......

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastcbčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Roum 8, 

Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) Dc^nr. 2423 Wėst Marquette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, I1L

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai

South Shorė 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS «

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tol. Republic 9600

4729

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9.'<30 iki b vai. vak.

Telefonas Yards 0994

DR, MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue
• Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet Loca) Office: 1900 So. Union Ava
■ 7 iki 8 vai. Ncdel. nuo 10 iki 12, 1 rn*1 ** 11

Rez. Telephone Plaza 3202
Tel. Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Vaikams
Paveikslai iš Lie

tuvos Dykai

P-nas A. A. Dubeske, utuver 
siteto studentas, aiškins pa 
veikslus vaikams anglų kai- ! 
ba. Nutrauks viso būrio pa
veikslus? L ’ 1

šiandie, R am o vos teatre, 
prie Halsted ir 35-tos gatvės, 
bus rodoma lietuvių vaikams

Menneth ir Delbert C. Prevo, 
(>231 So. Kenneth avė. Delbert 
pirm trejeto metų buvo suim
tas ryšyje su nužudymu p-nios 
Mabel Wood, Middleton vieš
buty, 1 117 East 65th streel.

Bridgeportas
Gerai visiems žinomas 

nierius p. Doveika, kuris
biz-
turi

sted St., sunkiai susirgo, 
'daryta operacija vasario 7 d.

Kryžiaus ligoninėj.

PRANESIMAI

Pa-

ine- 
bus

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto laikys mėnesini susirin
kimą sekmadieny, vasario 16, 1 vai. 
po pietų, Liet. Auditorijoj. Kiek
vienas narys teiksitės pribūti i lai
ką būtinai, nes šis susirinkimas bus 
labai svarbus: Sueinam dvi draugi
jos j vieną —Vytauto ir Šv. Marty
no. Bus pertaisomi Įstatai ir daug 
kitokių naujų sumanymų, tai«ri kie- 
vienas narys privalo dalyvauti šia
me susirinkime. Rašt. V. Kaceviče.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martyno 
mėnesinis ir svarbus susirinkimas 
i vyks sekmadieny, vasario 16 d., 
1 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Kiekvienas narys privalo daly
vauti, kadangi bus galutinas susi
vienijimas su Didžio JJetuvos Kuri. 
Vyauto draugyste, taigi bus rinki
mą^ naujos valdybos ir daugel nau
ju ir svarbių reikalų turėsime ap
svarstyti. P. K., rašt.

i CLASSIFIED
Financial

Finnnsai-Pnskoloii

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ADVERTISEMENTS
Musical Instruments

Mazikos Instrumentai
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Exchange—Mainai

GROJIKLIS manas su suoleliu ir 
rolėmis, $35 cash. Uždarome musų 
sandelį. Mid-West Piano Stores 
(Ine.), 6136 S. Halsted St.

EXTRA! Parsiduoda bučernė ir 
grosernė, lietuvių apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas per ilgus metus. 
12300 Emerald Avė. Pullman 3990. ——.,0-------

Kadios

Lietuvos Nepriklausomybės 12 
tu sukaktuvių apvaikščiojimas 
subatoj, vasario 15 dieną, 8 vai. vak., 

ir mergaitėms paveikslai iš Lie-I Lietuvių Auditrijoj. Bus turtin- 
tUVOS < gas muzikalia programas.

Vaikai turi visi susirinkti 111 
Valan<|ą prieš pietus. Lai įsi- 
gija tikėtus, kurie duodama 

jiems veltui. i
Tikėtus jie gali gauti “Nau-i 

jienose”, 1730 So. Halsted st.; 
“Lietuva” knygyne, 3210 So 
Halsted Street 
estate ofise, 1550 So. Paulina 
Street.

Paveikslai iš Lietuvos bus 
rodoma lietuvių vaikams, kad 
paminėti Lietuvos 
somybės dvyliką metų.

Tegul lietuvių vaikai 
supratimo, nors iš paveikslų, 
apie tą šalį, iš kurios yra kilę 
jų tėvai.

Paveikslus aiškins p. A. A. 
Dubeske, universiteto studen
tas, kuris Čikagos lietuvių jau
nuomenei yra jau gerai žino
mas. P-nas Dubeske baigia tei
sių, (advokatūros) skyrių, ir 
galima tikėtis, kad neužilgo su
silauksime dar vieno profesio
nalo, tikrai energingo, gabaus 
ir darbštaus lietuvių gyveni
mui advokato.

Kaip prieš Kalėdas kad bu
vo rodomi vaikams paveikslai, 
taip ir dabai’ šiuo darbu rū
pinasi ir tvarką prižiūrės pp. 
Gugienė ir Milerienė, o taipgi i

Tautiška Draugystė Liet. Dukterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 
toje. vasario 15 d., Mark White 
Stjuąre svetainėj, 7 vai. vak. Drau
gės malonėkite būtinai atsilankyti.

Nut. Raštininkė.

šokis. rengia Dr-stėKepurinis 
Ražancavos, sekmadieny, vasario 16, 

’Jšv. Jurgio
,J. J. Zolp reali Auburn Avė. uz. Kraiuau.sia» nepu- 

I res bus išdalinta dovanų iki $200 
vertės. Kviečia visus Komitetas.

parap. svet., 32 PI. ir 
Už gražiausias kepu-

Dramatiško Ratelio “Užburtų Tur
tų” repeticijos įvyks vasario 18 d., 
antradienio vakare, 7:30 vak., Nau- 

nenriklaii-l jienų name, 1739 So. Halsted St.
p Visi vaidylos bukit laiku.

— Komitetas.

Liet. Republikonų
igija Ruseland.

Pol. Kliubas rengia atletini vakarą 
sekmadieny, vas., 16 d., 
svet.
«ii.

Strumilo
Bus ir šokiai. Visi kviečia-

— Komitetas.

speciali* ta* rydyrne chroniškų n nauji U 
<ų. Jei kiti ueg-alftjo Jutni* llr.vd.vti. atailan 
kyku pa* mane. Mano pilna* ilerzamlnavi- 
na« atidengs Juru tikri) ligą Ir jei a* apsi 
mulu Jus įlydyti, sveikata jum* tnigry*. Ki

tu t pa* tikrą »peciali*tą, kuri* neklaus Jūsų 
Kur ir kaa jum* skauda, bet pate pasaky* 

galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvt/» ki 1 no pietų.

oo

JO St.

)fiSQ 
oietu, 

liol

po

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

Central Trust Co. of Illi-

These are speculativę securities 
in .Ųlass “D’’ 

BANCSCRIP INVESTMENT 
CORPORATION

Preference Convertible Stock 
Užtikrintas Šerais tokių 

bankų, kaip:
Bank o t America of New York — 
Continental — Illinois Bank & Trust 
Co. — Chase National Bank of New 
York
nois — National City Bank of New 
York — National Bank of Republic. 

Mes rekomenduojame
BANCSCRIP INVESTMENT 

CORPORATION
& Insurance Stock Investment 

Preference Convertible. — 
Stakas neša apie 7%

platesniu žinių pasiųskite ši 
kuponą, ar telefonuokite

Randolph 7781)

Bank
I Trust

(Del

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

VARTOTI FONOGRAFAI IR 
RADIOS

$.5 ir augš.
Kiekvienas instrumentas garantuotas 

Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, III. 

Tel. Cicero 1329

PARDAVIMUI Bakery Shop už 
pirmą teisingą pasiulimą. Turiu ir 
rakandus ant pardavimo. 4513 So. 
Wood St.

ŪKININKŲ ATIDAI
Reikalaujame ūkių (farmų), {vai

raus dydžio, Illinois, Indiana, Mi- 
chigan ir Wisconsin valstijose. Ku
rie norėtų mainyti savo uk{ ant na
mų Chicagoje, rašykite pas

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

, 2436 W. 59 St.
Tel. Prospeęt 3140

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, turi būt 35 iki 45 me
tų amžiaus. Turi būt blaivi, gali 
turėti ir vaikus, geistina, kad būt 
pasiturinti pinigiškai. Aš esu 46 
metų. Kurios norėsite susipažinti, 
prisiųskite savo atvaizdą.. J. K. 
9217 Dobson Avė., Chicago, III.

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

PARSIDUODA Chili Parlor ir 
Lunch Room. Seniai uždėtas biznis, 
gera vieta, priežastis pardavimo, tu
riu apleisti Chicago. 807 W. 19th 
St. Tel. Canal 2059.

PARDAVIMUI mąšinos dėl taisy
mo batų, taipgi taisymui arkliams 
pakinkų. Parduosiu už prieinamą 
kainą, nes apleidžiu miestą. M. M. 
Lingin, Lemont, III.

PARDUOSIU perai išdirbtą Roo- 
ming House iš 25 kambarių su lunch 
ruimiu apačioje. I^abai pigiai. 3956 
Ferdinand St., arti Cravvford Avė., 
4000 North-West.

(Spulka)
Skolinant pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

Miscellaneous
 įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan 
čiak&s. Parduodam pigioms kainoms 
Neriam sulię užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonio? 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir isitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius •
504 W. 33rd St. prie Normai Avė 

Tel. Victory 8486

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO.
8352 So. Halsted St. * 

Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

3332 S. 59th Court

IEŠKAU Prano ir Povilo Zalagė- 
ny. Iš Lietuvos paeina iš Raguvos 
valsčiaus. Prieš karą gvveno Chica
go, III. Jie patvs, ar juos žinantys 
draugai malonėkite pranešti man. 
Turiu svarbų reikalą.

BARBORA RAZEVICH, 
1100 Douglas Avė., Racine, Wis.

PARDAVIMUI grosernė 5 ruimai 
pagyvenimui. Renda pigi, pardrib
siu pigiai. 4213 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI Chili Parlor arba 
priimsiu pusininką vyrą ar inoterj. 
Vienai nersunku. 9333 Cottage 
Grove Avė.

Situation Wanted
Darbo Jcjko

IEŠKAU darbo už barberį vaka
rais arba ant visados, seniai paty
ręs tame darbe. Tel. Victory 4320.

Iš PRIEŽASTIES ligos, esu pri
verstas parduoti savo bizni ir na
mą, tarp lietuviu apgyventa vie
ta, biznis - (kendžių ir icecream), 
parduosiu už labai pigią kainą.

2906 So. Union Avė.
Chicago, III.

Naujos murinės bungalow. $8,300. 
Lotas 83x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porČiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaure nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317
—H©--------- .

Help Wanted—Malė
Darbininkųijeikja

REIKIA vyrų kaipo pagelbininkų 
prie Hydraufic Presss. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Apex Iron & 
Metai Co., 4000 Wentworth Avė.

-------O——

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
serap yardo. Reikia taipgi ir pa
gelbininkų. Apex Iron & Metai Co., 
4000 Wentworth Avė. 

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas imokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime 4 ant jūsų loto 
kokią norėsite b'ungalow ar 
narna, už mažą {mokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

flatų

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mo^tgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafv.vette 0455
------- O--------

Viso jaunų lietuvių, Lietu
vos nepriklausomybės minėto- 
jų būrio, paveikslai bus nu
traukti. Paveikslai paskiau 
tilps “Naujienose”. Vaikučiai 
turėtų užsilaikyti gerai, kad 
gražiau atrodytų paveiksluose.

Šį “surum-burum” vaiku
čiams rengia “Naujienos”.

Na, tai visi Lietuvos paveik
slų žiūrėti ir aiškinimų klausy
tis! Busiu ir aš.

Reporteris.

Robert Barr & CoM Dej>t. M.,
100 No. La Šalie St., Chicago, III.

Meldžiu prisiųsti dykai smulkias 
žinias apie Bancscrip Investment 
Corp. Preference Convertible Stock. 
Vardas ..................................................
Adresas .............................. ...................
Miestas ..................................................

Lietuviai sugavo ir 
apkūlė vagilius

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinj mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILK

Miscellaneous for Sale
Įvairusi Pardayjmai

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

REIKIA automobilių pardavėjų 
pardavinėti Chrysler ir Plymouth 
karus. Specialis lavinimas ir 
“leads” suteikiąrpi. Advance Motor 
Sales, 2342 W. Division St.

ir

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311:

Help Wanted—Feinale

REIKALINGA indų plovėja, pa
tyrusi. i . .......

3457 So. Halsted St. 
,------ o-

WISCONSINO FARMA
385 akrai prie Fox upės, 20 myliu 

nuo Milwaukee. Žemė augšta ir 
derlinga. 350 akrų išdirbtos žemės. 
Gyvenamieji namai ispaniško sty- 
liaus ant kalnelio prie pat upes. 
Triobos ir barnes moderniškos, 
Įrengtos su James įtaisais. Didelis 
sodnas. Turi užtektinai galvijų, 
arklių, kiaulių, vištų ir ančių. Nau
jos mašinos.

MYRON H. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

. Tel. Central 5013

Iš PRIEŽASTIES kad delei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1034 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
Šildomas. Delicatessen.

Kaina $16,000.

PARDAVIMUI šešių kambarių 
mūrinė bungalow geriausioj Ber- 
wyn daly, arti mokyklų, sankrovų ir 
elevatoriaus. Garažas. Namas bu
vo pastatytas sulig užsakymu. La
bai pigiai.

1639 S. Scoville Avė., 
Berwyn, III.

Autoitiobiles
PRIVERSTAS parduoti “4 door” 

Sedan Studebaker, vėliausis mode
lis. 4 ratų brėkiai. Man reikia pi
nigų, paaukausiu už $175.00. 6750 
So. Campbell Avė.

REIKALINGA moteriškė barberis. 
Jei kuri myli tą amatą, apsiimu ir 
nemokančią išmokyti greitu laiku. 
Klauskit Barberio 727 W. 18 St.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio lotas ant Archer Avė., arti 
Willow Springs, 75x200. Priimsiu 
mažą nuosavybę, ar lotą mieste. 
Savininkas. Prospect 1696.

For Kent

Miss Bertha Blazis ir jos 
sesuo gavo žinią per telefoną 
j namus (6515 West 64 st.), 
kad jų tėvas sunkiai sužeistas 
dirbtuvėje, žinia gauta prieš 
pusiaunakti.

Merginos išbėgo į dirbtuvę. 
Čia rado tėvą, sveiką ir link
smą.

Tuo gi tarpu, kada mergi
nos išbėgo tėvo žiūrėti, kaimy
nai pamatė Blažių name švie
są. Kaimynai nužiudėjo, kad 
name gali būti neprašytų sve-

ivpstojo

pajuto
Vienas

raktas moter- 
nusileido 
“Svečias”

ant 
su-

net 
dal-

Policija ir kaimynai! 
namus.

“Neprašyti svečiai” 
sujudimą oro pusėje,
jų nėrė per duris į kiemą. Kai 
myno Wojcko 
koms užsukti 
“svečio” galvos, 
kniubo be žado.

Kitas “svečias” išbėgo 
elėjon, bet jį čia paguldė 
ba policininkas Patrick Ryan.

Suimtieji neprašyti svečiai 
vėliau pasirodė esantys broliai

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater Kent

$107.00
C. A. Radiola special sale 

Brunsvvick special sale 
Fada Radio special sale 

Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio - 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195
> CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnąriy,,

PATENTAI, copyrijhts —, išradimai 
sokios rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

PROGA. BUICK vėliausis 1928 
modelio sedanas. Našlė yra .priver
sta paaukoti. Vartojau tik\keletą 
mėnesių ir karas yra geras ir kaip 
naujas. Aš pati negaliu draivinti 
kara ir paaukosiu ii tik už $375. 
2538 N. California Avė. Ist flat.

PASIRENDUOJA 4 moderniški 
kambariai.

v 7228 So. Talman Avė.
----- o-----

vi-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Vieton’ 7261

NEPAPRASTA PROGA
Esu priverstas paaukoti savo vė

liausio modelio Nash “Advance 6” 
sedaną, kuri pirkau tik deyyni mė
nesiai atgal, užmokėjau $1,950. Man 
dabar reikia pinigu ir paaukosiu ji 
už $350. Karas yra absoMučiai 
kaip naujas, nes aš vartojau tik ne- 
dėldieniais ir šventadieniais ir išva
žinėjau tik kėlėt? šimtų mylių. Jei
gu jus norite pirkti naują karą, bū
tinai pamatykite mano karą. Tik 
$350 paims jj. Atsišaukite bile lai
ku nedėlioj. 2231 North Kedzie Avė., 
Ist flat.

PASIRENDUOJA 5 kamb. su vi
sais parankumais, taipgi trys kam
bariai ant antikų lubų, randa pigi, 
savininkas ant antrų lubų, 3121 So. 
Morgan St. 
t................ ........... . * - ........ .... *..........

PASIRENDUOJA kampinis Storas 
5 kambariai dėl gyvenimo. Renda 
pigi, tik $35. Čia pat parsiduoda 
fixtųres. Kam reikalinga atsišau
kite per telefoną Boulevard 0470.

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri budingai, puikus sod
nas, yra gero/miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2.500.

Taigi turiv( fąrmą 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žeųiė — par
duodu už $2,700. Dar>ri turiu parda
vimui didęli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gvvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13.00^ 
Pirkimo ukiu. m«invynv: - v 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės j manę, greitas ir teisingas 
natarnaviųms visiems.

P. D. ANDRJEKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

PAAUKOSIU savo eguity 6 flatų 
ir 2 štorų name. North Cravvford 
Avė. Savininkas, šaukite Estebrook 
1475.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
bizniavus lotus ant bungalow, 2 
story, arba 2rų morgičiaus papierų. 
Tel. Lafayette 8780, 4001 Brighton 
Place.

PARDAVIMUI ARBA
• MAINYMUI

Didžiausis pasirinkimas 
visokių namų

R.
10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bite kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

BUICK vėliausis sedanas. Esu 
priverstas ii parduoti, visai mažai 
jį vartojęs ir yra kaip dieną išėjęs 
iš dirbtuvės. Gražus originalis už
baigimas. 4 ratų brėkiai. gražus 
mohair išmušimas ir daug extras. 
Priimsiu tik $300. Atsišaukite tiktai 
nedėlioj. 2116 N. Spaulding Avė. 
Ist ap.

Furnished Rooms
RENDON kambarvs vaikinui, 2ras 

aukštas iš fronto. 827 W. 34th 
Place.

PARDAVIMUI 200 akerių Illinois 
farma. miestelyj prie vieškelio. Kai
na $23,000, arba mainysiu ant pra- 
pertės. 8728 So. Morgan St.

RENDAI kambarys dėl vaikino 
ar dėl merginos, kajnbarys yra di
delis ir ^įatoįrus, gali ir 2 ar 3 gy
venti; yra ir garadžius. 2030 So. 
Halsted St?

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
68 akrų Illinois pieninė farma. 11 
ištirtų karvių, kiaulės, vištos 

namas, 
20 akrų

RENDON fornišiuoti kambariai 
vaikinams arba vedusiai porai. 3240 
So. Emerald Avė., 2ros lubos.

Saras; 8 kambarių 
barnė, mūrinis šilo; 
miško.

Savininkas 
Stewart

ir pa- 
didele 

ąžuolų

2148

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marąuette Road 

arti Western Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Furniture & Pianos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH
2 Šmotu kandžių neliečiamai aekly&os 

setai $66.00.
7 Šmotų rieSuto raitomojo kambaria se

tas $67.00.
6 Šmotų ąžuolinis Dinetta setas $17.60.
5 Šmotų miegamojo kambario autfltas— 

lova, dreseris, skrynia, sprlngsai, matra- 
sas — $09.00.

Kaurai 9x12 $23.60.
AtsiSaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 6 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOU8E 
4811 West Lake St.

KAMBARYS ant rendos vienam 
ar dviem ‘ypatoms, vėliausios mados 
parankamai. 6334 So. Sacramento 
Avė.

IŠSINUOMUOJA kambarys pi
giai, vienam ar dviem vaikinams. 
3218 So. Pamell Avė. Atsišaukite { 
bučernę.

RENDON apšildomas kambarys, 
su valgiu arba be valgio. 833 W. 
33 PI. 2 lubos iš priekio.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD , 

2231 West Division St.
“Upstairs” ' 

Telephone Armitage 1199

24

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma, 73 akeriai, 50 dirbamos, kita 
gražus miškas. Naujas 5 kamb. na
mas dvi barnės ir keli kiti mažesni 
budinkai. Prie cementinio kelio, kur 
busai vaikščioja, arti Wisconsin Ri- 
ver ir Stevens Point, Wis. Mainysiu 
ant nedidelio namo. Kreinkitės i 893 
Canalport Avė. 6—10 vakare, nedė
lioję visą diena. Joe. Beliauskas ar
ba Bese žvaginis.

12 apartmentų moderniš
kas, garu šildomas; 10 po 4, 
2 po 5 kambarius; randasi 
netoli Capitol teatro, 77 St. 
ir Morgan.

4 apt. moderniškas na
mas, garu šildomas; 4 ir 5 
kambarių, randasi prie 
Fairfield Avė., 66 ir 67 St.

Naujas moderniškas na
mas, pečium šildomas, po 
5 kambarius, augštas ang
liškas skiepas, randasi 34 
PI. ir Auburn Avė.

Exchange—Mainai

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
Ths Lithuanian Daily News

. 1739 So. Halsted St.v— ...... —.. ..... . . ..........   JL

JAUNA moteris turi par
duoti 4 kambarių rakandus, 
tris menesiai vartotus. Prieža
stis — negaliu užsimokėti ren- 
dos. 1706 W. 47 St., 2 fl., už
pakaly.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
šviesus ant antrų lubų su valgiu. 
4359 So, Maplewood Avė. Tel. 
Virginia 0817.

675 DOLERIAI įmokėta dalis ant 
2% lotų prie pat labai gražaus eže
ro, netoli Chicagos. Mainysiu ant 
gero automobiliaus, Tel. Roosevelt 
8450.

Turėdamas kokį nors mai
ną arba norėdamas pirkti 
sau namą, malonėkit atsi
lankyti pas mus. Musų pa
tyrimas 20 metų real estate 
biznyje bus jums naudin
gas.

M. J. KIRAS

=s
IMPERFECT INORIGINAL J

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

h

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė adresu 1743 S. Halsted St., lietu
vių apielinkėj. Savininkas pasitrau
kia iš biznio.

KAS turi farmą arba lotą? 
Ligos priverstas išmainyti savo 
namą ant farmos arba loto. 
Kreipkitės 3323 S. Halsted St. 
ant 3 lubų, arba tel. Blvd. 0127 
po 6 vai. vakare.

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BIZNIO LOTAS 35x125 prie pat 
stritkarių linijos, tik $750, imsiu au
tomobiliu arba mažą troką. šau
kit Proąpect 3787.

APLEIDŽIU miestą, turiu paau
koti gražų seklyčios setą, riešuto 
valgomojo kamb. setą, 2 miegamuo
sius kamb., 9x12 Wilton kaurus, ba- 
by grand pianą. elektrikinj radio, 
užlaidas, firankas, indus ir kailinius. 
Geriausiame stovyje. Turi būti tuo- 
jaus parduota. 4551 W. Jackson Blvd. 
Mansfield 1547.

PARSIDUODA pigiai Meat Mar- 
ket ir Grocery. ant didelių, bizniavų 
gatvių; biznis cash. 2409 W. 47 St.

PARDAVIMUI kendžių, notions 
ir cigarų krautuvė, kampas karų 
linijų, prie mokyklos. 4120 South 
Wenworth Avė.

IŠMAINAU 50 pėdų per 125 
lotą ant Cravvford ir 95-tos. 
Mainysiu ant automobilio, na
mo ar biznio.
919 W. 35th St. 
1571.

2 FLATŲ mūrinis biznio namas 
514 metu senumo, Šiltu vandeniu ap
šildomas, parduosiu, mainysiu ar 
išrendosiu. 3001 W. 39th Place.

C. K. Valaitis,)
Tel. Yards1

IŠSIMAINO 5 kambarių cottage 
ant loto ir morgičių. Randasi 
Brifihton Parke. Savininka 4444 S. 
Campbell Avė., 2ros» lubos.


