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Klerikalu Ūkininkų Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)

ROKIŠKIS, s. 21. [“L. A.’’]— 
Ir su blanku rankose dar neno
rėję išleisti jo iš salės. Paga
liau patikėję, kad pasirašys, 
ir išleidę. Ir liudininkas savo 
valsčiuje draugišką vekselį tik
rai pasirašęs ir atvežęs į ban
ką. Bankas tačiau ir to vek
selio neišpirkęs...

Ir ne vieno to beraščio bu
tą, kurie bankui draugiškus 
vekselius išdavė. Butą, berods, 
taip pat nevieno tik tiek teraš- 
tingo, kaip vienas toks nuken
tėjęs liudininkas, kuris, teismo 
klausiamas, ar moka rašyti, 
pareiškė: “Ant vekselio pasi
rašyti moku”...

Į prokuroro paklausimus liu
dininkams
ar ir banko valdyba išdavė 

draugiškus vekselius, . .
tik teisiamieji Repšys ir Ma
čiulis patys už liudininkus tei
giamai teatsakė. Mačiulis pa
reiškė, esąs išdavęs draug. vek- 
selių sumos pi'r 20,000 litų. 
Tuo tarpu pral. Labanauskas 

pareiškė, draugiškų vekselių vi
sai neišdavęs todėl, kad, gir
di, kunigo vekselis negalioja. 
Šiaip esąs jis Įdėjęs į tą ban
ką savo gryno pinigo.

Liudininkas baronas Rozenas 
(jis taip pat nukentėjęs, taip 
pat 1,000 litų sumos draugiš
ką vekselį tam bankui išda
vęs ir vėliau pats išsipirkęs) 
teismui papasakojo, kad tuo
jau po banko sandėlio gaisro 
Rimša dar norėjęs įkišti jam 
pasirašyti keletą vekselių. Par
sivedęs iš gatvės liudininką į 
savo butą, kur, girdi, jau lau
kė stalas su valgiais ir gėri
mais, ir pakišęs jam keletą 
vekselių blankų. Rozenas ta
čiau, būdamas jau mieste įspė
tas, kad banko dalykai blogi, 
tų vekselių vis dėlto nepasira
šęs.

Apie pral. Labanauską liu- 
din. Rozenas atsiliepė teismui, 
kad' tai esąs labai garbingas 
asmuo ir kad, liudininko nuo
mone, pralotas negalėjęs sau 
išnaudoti ūkininkų s-gos Ro
kiškio banko.

Baigiant apklausti nukentė
jusius liudininkus, prokuroras 
klausinėjo dar, 
ar buvo tokia “Rokiškio ūki- I 

ninku draugija?”
Buvęs paskutinį laiką ūki

ninkų s-gos Rokiškio banko 
valdybos narys iždininkas ir 
kartu sakytos “draugijos” val
dybos narys iždininkas, — liu
dininkas Šinkūnas teismui pa
reiškė, kad nei savo lėšų toji 
“draugija” neturėjusi, nei bet 
kurios prekybos nevariusi, nors 
ir buvusi laikoma, kaipo ban
ko prekybos skyrius, nei savo 
busto neturėjusi, galop, neži
nąs liudininkas, ar kas, be jo, 
dar buvęs iš viso los “draugi
jos” valdyboje...

Kitas liudininkas pareiškė,

EorrS
Cbicagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 320 ir 510 F.

Šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 5:27. Mėnuo teka 12:13 
ryto.
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nė tiek apie tą “draugiją’' ne
žinojęs...

Ūkininkų s-gos Rokiškio ban
kas, kaip paaiškėjo dar iš nu
kentėjusių liudininkų parody
mų, ne lik prekyba vertęsis, 
bet ir “kultūros tikslams” lė
šas duodavęs. Tarp tokių “kul
tūros” išlaidų jis apmokėjęs ir 
pral. Labanausko pasamdytą 
seimo rinkimams partinį agi
tatorių liudininką šnioką, ku
ris, kaip pats teismui pareiškė, 
buvęs net į agitatorių kursus 
į Kauną speciališkai siųstas...

Baigus apklausti nukentėju
sius liudininkus, vakar 
apklausti dar 6 banko sandė

li gaisro liudininkai.
Tarp jų — 4 savanoriai Ro

kiškio gaisrininkai. Visi ap
klaustieji liudininkai parodė, 
kad gaisras kilęs sandėlio vi- 
dluje. Gaisrininkai liudininkai 
taip pat visi parodė, kad san
dėly gaisro metu buvę daug 
mažiau prekių, negu Rimša bu
vo parodęs. Skirtumas toks, 
kad pagal Kimšos parodymą 
turėję būti įvairių prekių už 
400,006 litų, kiek, girdi, nuro
dytų prekių iš viso ir tame san
dėly iš tikrųjų nebūtų su tilpę, 
o anot liudininkų, ten galėję 
būti tik už 60—70 tūkstančių 
litų prekių. Net teisiamasis 
Plevokas urnai po gaisro pra
sitaręs, kad sandėly prekių te
galėję būti už 80,(XK) litų. .

Liudininkas Kacas, savano
rių gaisrininkų viršininkas, 
drauge su kitu liudininku gais
rininku Merkini! buvęs pada
ręs ir sandėly gaisro metu bu
vusių prekių dislokacijos sche
mą, kuri visai atitikusi su vė
liau buvusio jau suimto tei
siamojo Kurkiu padaryta tokia 
schema, bet visiškai skyrusis 
nuo Rimšos padarytos sche
mos.

tLiudin. Kacas parodė dar, 
kad užvakar suimtasis krimi- 
nal. policijos valdininkas Smol- 
skis piktai įspėjęs jį anuomet 
po gaisro neskleisti gandų, 
kad pats Rimša galėjęs padeg
ti sandėlį. Tuo tarpu tas liu
dininkas, girdi, tik stengęsis 
įrodyti, kad gaisras kilęs iš 
sandėlio vidaus ir kad todėl 
neturėję pamato anuomet Ro
kišky pasklidę gandaį, esą, žy
dai sandėlį sudeginę.

Del tų gandų teismo pirmi
ninkas p. Gudauskas vakar 
bandė iš liudin. Rozeno išklau
sti, kas tokius gandus pasklei
dė, bet Rozenas nežinojo.

Buhalterijos ekspertai vakar 
buvo dar daugiau apkrauti ek- 
spertyzos dalim.

Publikos teismo salėje yra 
nuolat nemažai. Po pietų tie
siog į salę netelpa. Į galeriją, 
sako, kinoteatro savininkas pu
bliką tekidžiąs tik už pinigą. 
Po 5 litus už visą teismo po
sėdžio “seansa” imąs...

Šiandien tęsiamas sandėlio 
gaisro liudininkų apklausimas.

(Tol i aus bus)

11 asmenų prigėrė Du
nojuj, valčiai apvirtus

BUGIIA RĘSTAS, Rumanija, 
vas. 18. — Dunojaus upėje, 
valčiai apvirtus, prigėrė vienuo
lika asmenų. Nelaimė atsitiko 
tarp Silistros ir Kalarasi.

LONDONAS, vas. 18.—Lor
das Beaverbrook, laikraščių sa
vininkas, organizuoja naują 
politinę partiją, vadinamą Unit
ed Empire partiją. Jos progra
mas — laisva imperijos pre
kyba.

Meksikos banditai puo
lė rančą; 3 nukauti
LEON, Guanajuato, Meksi

ka, vas. 18. — Banda plėšikų 
vakar puolė netoli nuo čia vie
ną dideli rinčą. Tarp puolikų 
ir lančo žmonių įvyko kauly-
nes, kuriose du banditai ir vie
nas rančo darbininkas buvo 
nukauti. Puolikai pagaliau bu
vo nuvyti.

Komunistą Blumki-L

ną Ge-Pe-U nugalabi
jo Radeko išdavimu
Blumkinas buvo slapta parvy

kęs Rusijon, kaip Trodkio 
pasiuntinys, matytis su Ra- 
deku

BERLYNAS, vas. 18. — Vo
kiečių komunistai, Trockio ša
lininkai, paskelbė gautą iš Ma
skvos pranešimą laišku, kuris 
patvirtina pirmesnes žinias, jo
gei diktatoriaus Stalino įsaky
mu tapo sušaudytas komfiden- 
cialis Trockio agentas, komu
nistas Blumkinas.

Blumkinas buvo parvykęs Į | 
sovietų Rusiją matytis su Kar
lu Badeku ir perduoti jam 

Trockio instrukcijas, kaip su
stiprinti kairiųjų komunistų 
propagandą ir nuversti Stalino 
viešpatavimą.

Padėkas atsisakė klausyti. 
Vietoj to, jis įsakė Blumkinui 
tuojau prisistatyti Ge-Pe-U 
[sovietų žvalgytei — čekai] 
ir papasakoti jai visas ką jis 
žinąs apie Trockio planus, o 
jei ne, tai jis pats, Radekas, 
išduosiąs jį Stalinui.

Blumkinas atsisakė tatai da
ryti, ir dėl to netrukus buvo 
sušaudytas.

[Blumkinas pradžioj buvo 
kairysis socialistas-revoliucio- 
nierius. Bolševikams padarius 
pervartą, jis įstojo bolševikų 
valdžion. Del protesto prieš tai
kos sutartį, kurią bolševikai 
padarė su tuomet dar kaizeri
ne Vokietijos valdžia, Blumki
nas nukovė Vokietijos amba
sadorių Maskvoj, grafą Mir- 
bachą. Vėliau, atgailaudamas 
savo nuodėmę, jis metė socia- 
listus-revoliucionierius ir perė
jo visai į komunistų partiją.]

Stalinas keršija Troc
kini, kankindamas jo 

dukterį kalėjime
Vokiečių komiui istų-trockis- 

tų žiniomis, diktatorius Stali
nas kankina kalėjime vyriau
sią Trockio dukterį, visai ne
bodamas to, kad ji rimtai ser
ga džiova. Laikymas jos ka- 
Hęijime nepateisinamas niekuo 
kitu, kaip lik Stalino kerštu 
jos tėvui, Trockini.

MacDonaldas išėjo 
iš Independent

Labor Party
LONDONAS, vas. 18. — 

Premjeras Bamsay JMiacDonald 
vakar rezignavo iš Nepriklau
somos Darbo Partijos (Inde
pendent Labor Party), suda
rančios kairįjį Darbo Partijos 
sparną.

Kalinių pabėgimas iš 
kalėjimo Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
18. — Pakėlę riaušes ir nuko
vę kalėjimo1 prievaizdą, o ke
letą kitų žmonių sužaloję, iš 
municipalinio kalėjimo Cusi- 
huiriachice, Chihuahua valsti
joje, ištruko kaliniai. Ištrukę, 
jie pirma bandė apiplėšti mie
stą, bet, nepavykus, pabėgo į 
kalnus. •

1 Atlantic and Pacific Photo]

New Haven, Conn. — Max Prince (antras po kairei pa
skutinėj eiloj) . turtingas l>iznierius, kurį .paliuosavo gengste- 

riai, kada tasai pasižadėjo sumokėti didelę sumą pinigų. Po pa- 
liuosavimo jis buvo tiek suvargęs, kad jį teko vežti į ligoninę.

Kruvina priešrinki
minė kova Brazilijoj

RIO DE JANlEIRO, Brazili
ja, vas. 18. — Priešrinkiminėj 
kampanijoj Brazilijoje per pa
staras kelias dienas politiniuo
se mitinguose buvo vienuolika 
asmenų nukauti ir trisdešimt 
ketiiri pašauti. Prezidento rin
kimai įvyks kovo 1 dieną.

Daugiausia neramumų atsi
tinka opozicijos dabartinei val
džiai kandidatų mitinguose.

Bolševikai užgynė 
priimti siuntinius

iš Lenkijos
VARŠUVA, vas. 18. — Eks- 

peress Poranny pranešimu, 
Lenkijos pašto ir telegrafo mi
nisterija gavo iš sovietų Ru
sijos oficialų pranešimą, kad 
sovietų Rusija nuo šio laiko 
paliauja priėmimą pašto siun
tinių iš Lenkijos. Del to mi
nisterija išleido visiems pašto 
skyriams cirkuliarą su instruk
cija nebcpriimli siuntinių į so
vietų Rusiją, o jau priimtus 
(pakietus — grąžinti siuntė
jams.

Tą žinią paduodamas, laik
raštis pastebi: “Reikia pažy
mėti, kad pakietuose į Rusiją 
daugiausiai eidavo maisto pro
duktai, siunčiami giminėms. 
Tie siuntiniai dažnai būdavo 
vienintelis išsilaikymo! šaltinis 
nelaimingiems žmonės badau
jančio] Rusijoj. Matyt, ‘raudo
nojo rojaus’ valdžia mato rei
kalo geriau neerzinti savo pi
liečių ‘buržuazinio’ maisto sko- 
nim, — maisto, pareinančio 
iš kaimynų valstybės, kurios 
gyventojai nėra pasmerkti am
žinam duonos kąsnio medžio
jimui.”

Penkių vaikų motina 
nuteista už degtinę
BIRMINGHAM, Ala., vas. 

18. — Federalinis teismas nu
teisė čia šešiems menesiams ka
lėjimo Mrs. McHaney, penkių 
vaikų moliną, už tai, kad pro- 
hibicijos šnipai rado jos na
muose penkis butelis namie da
rytos degtinės.

Masiniai sušaudymai 
sovietų Rusijoje

MĄSKVA, vas. 18. — Kro
nikos skyriuje “įPravda”, vy
riausias komunistų partijos or
ganas, smulkučiu šriftu prane
ša šitokią masinės egzekucijos 
žinią:

“'Mirties nuosprendis septy
niasdešimt penkiems kontrre- 
voiliiucin|ės fiodoroveų sektos 
viršiloms tapo įvykintas. Vie
nam pasmerktųjų sušaudymas 
pakeistas dešimčia metų kalė
jimo.”

Kimruose pasibaigė Goricų 
rajono “kulokų” byla, kaltina
mų dėl priešinimos ūkių ko- 
lektivizavimui. Keturi kaltina
mų pasmerkti sušaudyt.

Permėj tapo sušaudytas ūki
ninkas Kilasovas, kaltinamas 
dėl kolchozininko-selkoro už
mušimo.

Prancūzai sulaikė 
derybas juros 
konferencijoje

LONDONAS, vas. 18.—Am
basadorius Fleurieu šiandie 
pranešė kitų valstybių delega
cijoms, kad, dfel vyriausybės 
krizio, Francija kol kas sulai
ko visokias pertraktacijas jū
res ginkluotės apribojimo kon
ferencijoje Londone.

Komunistu kurstytojų
suėmimai Graikijoje
ATĖNAI, Graikija, vas. 18. 

— Larisoj tapo suimti dar du 
komunistų kurstytojai, kai jie 
buvo besėdą traukiniu, einan
tin į Salonikus. Jų bagaže ra
do daugybę atsišaukimų, ku
riais Makedonijos darbininkai 
šaukiami sukilti vasario 26 
dieną ir paskelbti Trakijos ir 
Makedo n i j os neprik lausom ybę.

50 žmonių sužeisti trau
kinių kolizijoj

GLAZGOVAS, Škotija, vas. 
18. — Per tirštą rūką čia su
sidūrė du traukiniai. Nelaimė
je daugiau kaip penkiasdešimt 
pasažierių buvo sužaloti, jų 
tarpe šeši pavojingai. Septyni 
vagonai buvo sudaužyti.

Oro pašto pilotas išsi
gelbėjo parašiutu

FLINT, Mieli., vas. 18. —. 
Netoli nuo čia šį rylą mažne 
žuvo oro pašto pilotas Clil- 
ford Mareli. Lekiant 1,000 pė
dų aukštumoj, sugedo motoras 
ir pašto aeroplanas ėmė kristi 
uodega žemyn. Pilotas šoko 
laukan ir, su parašiuto pagal
ba, laimingai nusileido žemėn. 
Aeroplanas sudužo.

I ■

Sako Maskva sufab
rikavus interview su 

metropolitu
Ortodoksų galva Latvijoj sako, 

kad metr. Sergiejus nenei
gęs tikybos persekiojimo Ru
sijoj

RYGA, vas. 18. — Sovietų 
bandymą dengtis esančios dar 
Rusijoj stačiatikių bažnyčios 
vyriausybės neva pareiškimais, 
busią sovietai nekovoju su re
ligija ir neuždarinėję bažny
čių, Latvijoj ir kitose Baltijos 
valstybėse laikoma klasta ir 
■prigavyste.

[Andai Maskvos Izviestijos 
paskelfoo “interview” su met- 
ropolitu Sergicjum, stačiatikių 

bažnyčios galva Rusijoj, kuria
me neva pats metropolitas tvir
tina, kad religija sovietų Ru
sijoj turinti visišką laisvę, kad 
niekas jos nepersekiojus ir kad 
bažnyčios esą neliečiamos. Jei 
kur 'bažnyčios ir uždaromos, 
tai ne sovietų valdžia jas už
daranti, bet patys gyventojai. 
Izviestijų tariamame “inter- 
view” metropolitas smerkia 
taip pat Romos papą, kuris 
bandąs organizuoti pasaulį ka
rui prieš sovietų Rusiją.]

Arkivyskupas Jonas, stačia
tikių bažnyčios galva Latvijoj, 
pareiškė, kad jis visai netikįs, 
jogei metropolitas Sergiejus 
tokį dokumentą pasirašė. Kaip 
patrijarkuų Tichonui gyvam 
esant bolševikai falsifikuodavo 
jo dokumentus, taip jie dabar,
— sako arkivyskupas Jonas,
— sufalsifikavo metropolite 
Sergiejaus dokumentą. Bet, bū
damas Rusijoje, metropolitas 
Sergiejus neturi ir neturės pro
gos nuginti komunistų spaudos 
melus.

Berlyno policija krėtė 
Rote Fahne redakciją.

BERLYNAS, vas. 18. — Po- 
licija šį rylą padarė kratą ko
munistų laikraščio Rote Faline 
redakcijoj ir išsigabeno du ve
žimu kurstomos literatūros.

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų,

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
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Britai atsisako kištis 
į priešreliginę kovą 

sovietijoj
LONDONAS, vas. 18. — Ar

turas Hendersonas, užsienių 
reikalų ministeris, atsakydamas 
į paklausimus parlamente, pa
reiškė, kad Anglijos vyriausy
bė nemano maišytis į sovietų 
Rusijos vidaus dalykus, tariant 
i vedamą ten priešreliginę 

kampaniją.

Peštukas buvusio Ispa
nijos diktatoriaus sū

nūs išguitas laukan
MADRIDAS, Ispanija, Vas. 

18. — Miguel de Rivera, ant
ras buvusio diktatoriaus gen. 
Primo de Riveros sūnūs, tapo 
ištremtas laukan iš Ispanijos 
už tai, kad jis bandė šokti į 
akis visiems ir šaukti į dvi
kovą kiekvieną, kas tik kri
tikavo jo tėvo režimą.

Policija vakar pasodino jį 
traukiniu, einantin į Irimą ir 
Hendaye, ir išlydėjo iki Fran- 
cijos sienos.

Neramumuose per rin
kimus ESulg^ari jo j pen- 
ki asmenys užmušti
SOFIJA, Bulgarijai, vas. 18. 

— Neramumuose per vakar 
įvykusius Bulgarijoje miestų 
rinkimus buvo užmušti penki 
asmenys. Daug buvo sužalotų.

Rinkimus, kaip pranešimai 
rodo, laimėjo valdžios partija.

Penki asmenys1 žuvo 
viešbučio gaisre

Quebec’e
MAN1AVAKI, Quebec, Kana- 

da, vas. 18. — Gaisre, kuris 
čia sunaikino Galarineau vieš
butį ir du kiti trobesiu, pen
ki asmenys sudegė, o keletas 
kitų buvo sužaloti.

Tėvas, duktė ir sūnūs 
traukinio užmušti

GRAND RAPIDS, Mielu, 
vas. 18. — Skerskely, keturio
lika mylių į rytus nuo čia, pra
eitą naktį pasažierinis trauki
nys užgavo automobilį ir už
mušė tris asmenis: Johną Ba
ker], jo 18 metų dukterį Jo- 
hanną ir 6 metų sūnų Martiną. 
Bakerio žmona ir 12 metų sū
nūs skaudžiai sužaloti.

BRISTOL, Va., vas. 18. — 
Gate City iš kauntės kalėji
mo pabėgo septyni nusikaltė
liai.

_____________ . ____________________________
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepaprastai Įdomus 
vakaras

Ką Sako Sugrįžę Iš Rusijos Lietuviai 
Komunarai

Dar vieno komunaro pasakojimas apie 
savo patyrimus

Iš pasikalbėjimo su Mykolu Bajorūnu

Nedėlioję, kovo 9 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj visi 
Chicagos ir apielinkių pažan
gieji lietuviai turės lig kokią 
tautinę šventę.

Šerno Fondo Komitetas rū
pestingai rengia Įdomybių va
karą, kuriame Chicagos lietu
vių visuomene turės labai re
tą progą pasigėrėti “Užburtų 
Turtų” žavėjančiais vaizdais, 
apie kuriuos visais amžiais se
ni ir jauni dienomis svajoja 
ir naktimis sapnuoja. Koncer
tinė programų dalis taip jau 
bus įdomi tuo, kad ją išpil
dys nauji ir dar negirdėti pir
maeiliai artistai.

Šio nepaprasto vakaro pel
nas skiriamas Šerno pamink
lo skolai atmokėti. Taigi, kaip 
pats vakaro programas, taip ir 
jo tikslas yra gražus. Tikima
si, kad Chicagos pažangioji lie
tuvių visuomenė jį parems sa
vo skaitlingu atsilankymu. Įsi
dėmėkite tad visi, kad kovo 
9 d. Lietuvių Auditorijoj bus 
įdomybių vakaras!

šerno mokinys.

Aplaikė dovaną
Niekuomet per daug netikė

jau, kad pasaulyje esama gera
širdžių tautiečių, kurie rūpina
si kitų reikalais, o savus visai 
pamiršta. Bet tur būt klydau.

Dalykas toks. Rapartėris, su
grįžęs iš dirbtuvės, pirmiausia 
pažiūri laiškų dėžutėm — ką 
jam kas prisiuntė, o gal žinutę 
kas suteikė apie pares arba apie 
ką nors kitą.

Ale ši kartą radau dėžutėje 
kai ko Įdomesnio — tai buyo 
paslas į dangų, vardu “Vėtyk
lė”, kurią leidžia vadinama Ka
talikų Bažnyčia Amerikoje.

Nors neturėčiau nieko prieš 
“Vėtyklę”, bet ta gausi litera
tūra jau yra man pamiršta. Ma
tote, kai žmogus kartą pasiliuo- 
suoji, tai nebenori grįžti į iš
naudojimo jungą.

Todėl, nors labai nesmagu, 
bet turiu pasakyti, kad Rapar
tėris jau nebeįdomauja tų va
dovų mokslu ir palieka ji pa
čiam siuntėjui: lai jis sėda įi 
vėtyklę ir keliauja pas Mykolą

(tęsinys)
—Ar kartu su Matuiza važia

vote ?
Ne, jis atvažiavo vėliau. O 

ir išbuvo kooperatyve jis viso 
tris ar keturias dienas.

—Nepatiko Matuizams?
—Nepatiko! — nusišypsojo 

Bajorūnas. Atvykę, Matuizai 
pagyveno porą dienų. Alės lau
kėme, kad Matuiza pradės dirb
ti. Kasame su draugu molį ir 
kalbame: “Na, kad patektų Ma
tuiza tarp mudviejų, tai mes jį 
pakaitintumėm”.

O Matuiza, išsiganęs, gražus,! 
diktas vyras. Toks spritnus.Į 
Bet žinai: darbe spri'tnumas 
kai kada greit išnyksta.

Na, ir ateina jis pas mus, kur 
dirbome antrą ar trečią dieną. 
Klausiame jo: “O kada pradėsi 
draugas dirbti?”

Matuiza atsako: “Matote, 
draugučiai, aš dar turėsiu Lie
tuvon nuvykti. Iš ten savo bro
liuką atsiųsiu”. Nusijuokėme 
mudu su draugu. Supratome,! 
kad Matuizai ilgai neviešės pas j 
mus.

Ir ne viešėjo. Prieš išvažiuo-j 
siaut jiems, galima buvo maty-j 
ti, kad Matuizienė labai užsi-j 
rūstinusi. Ji pareiškė, kad su
grįžusi Amerikon, “Laisvę” nuo 
pamato nu versianti, jeigu ši ne- 
sugrąžįsianti bent Įmokėtų ko
operatyvui $500.

Girdėjau, buk “Laisvė” Ma
tuizams sugrąžinusi jų įmokė
tus pinigus. Dabar Matuizai, | 
rodosi, tyli. Gal ir atgavo tuos, 
$500.

i
Vargias

—O kaip darbas Rusijoj ?
—Sunku dirbti. Amerikoje 

varomasi ant darbo našumo. 
Bet čia naudojama daugiau ma
šinos. O Rusijoj mašinų ma
žai. tai išnaudojama darbininko 
raumenys.

Gi atlyginimo už darbą kiek 
gaunamą?.. $60 rublių mėne
siui. Mažai. Bet kaip rusams, 
tai gal ir pakanka. Gaus rusas 
algą, nusipirks dar šnapso, pa
sigers, o po to ir gyvena duona 
ir arbata iki kitos algos. Ne 
koks gyvenimas.

Draugingumo nėra

liūs menesiui. Pasitenkino: vis, 
mat, nereikia dirbti.
Ir musų kooperatyvas išnaudojo 

kitus
—Visgi dirbote savo koopera

tyve, niekas neišnaudojo,— pa
stebėjau Bajorūnui.

—Nesinaudojo? O kur musą 
sudėtas kapitalas ?

Pasakysiu, kad išnaudojimo 
Rusijoj yra daug. Ar žinai, 
kad musų pačių kooperatyvas 
samdė jaunuomenę, kuone vai
kiščius, moksleivius, kurie norė
jo vasaros metu uždarbiai!ti\ Ir 
kaip išnaudojo! Net gaila bu
vo žiūrėti Į tuos jaunuolius. 
Kad išnaudoti juos dar labiau, 
tai kooperatyvas Įvedė jiems 
darbą nuo štukų. O tuo tarpu 
kiti visokiais budais išsisukinė
jo nuo darbo.

Gyventi nėra kur
—Kaip Rusijos darbininkai 

gyvena? Ar gali jų butai nors 
kiek lygintis Amerikos lietuvių 
butams ?

—Jokiu budu negali. Jei ly- 
gintumėm, tai turėtumėm pasa
kyti, kad Amerikoje darbinin
kai gyvena kaip ponai.

O Rusijoj kas? Turi darbi
ninkas vieną kambarį. Čia ir 
gyvena jis pats, jo pati ir vai
kai. Čia jie miega ir valgo; 
čia ir visas jų turtas, sutilpsta. 
O jeigu kuris darbininkas turi 
du kambariu, tai sakoma, kac 
jo butas labai geras. Be to, yra 
dar mažas kičinetas, kuriuo 
naudojasi kelios šeimynos mai- 
šydamosi kartu.

Ne tvarka Rusijoj, bet 
betvarkė

—Šiaip, kaip tvarka palaiko
ma Rusijoj ?

Et, kokia ten tvarka. Grei
čiau betvarkė, štai pavyzdys. 
Amerikoje girdėjome apie “oče- 
redes”. Kas tos “očeredės” 
yra?

Tai yra eilės žmonių, laukian
čių progos gauti iš krautuvės 
reikalingų dalykų. Anksti ryte 
jau susidariusi eilė moterų prie 
krautuvės. Vienos jų sėdi, ki
tos stovi. Laukia kada krau
tuvę atidarys.

Vėlai vakare vis dar eilė te
bestovi. Ir koks tas stovėji-

te ir laukite kol gausite ko jums 
reikia.

Tuo gi tarpu esama bedarbių, 
esama pakankamai žmonių, ku
rie galėtų išpildyti pirkėjų rei
kalavimus, jei tik butų pasta
tyta keletas žmonių krautuvėje. 
Bet ne: padėta koki boba, tai ir 
nesusigrabalioja, gi tu lauk po 
keletą valandų eilėje. Ar tai 
tvarka ?

(Pabaiga rytoj). Reporteris.

Roseland

ję, kas laimės: stariečiai ar vy- 17. Ciceriečių Red Bose, matyti, 
čiai. Todėl buvo labai daug pri- turi gerą Basket bolo jauktą, 
sirinkę publikos pažiūrėti loši- ir labai gražią uniformą, kas (la
mo. Lošimas buvo la'bai gyvas ir! ro gero įspūdžio. Visi lošimai į- 
interesingas, kada susikibo du vyko Strumilos svetainėje, 
vienodų spėkų jauktai. Iki pusei 
lošio stariečiai vyčius buvo pa
likę labai toli, tada ir pats loši- i 
mas buvo irgi nežingeidus. Bet 
antroj pusėj lošio vyčiai pasivi
jo sitariečius ir pradėjo lenkty- 
niuotis. Tada buvo daug delnais 
plojimo taj vieniems, tai kitiems. 
Bet galų gale vyčiai paėmė vir
šų ant slariečių, padarydami pu
sę beskės, tai yra vienu punktu 
daugiau, vyčiai padarė 23 prieš 
stariečių 22. Reiškia, vienu 
punktu daugiau. Stariečiai pir
mame susikirtime buvo pa
darę 10 punktų daugiau. Be to, 
vyčiai neišpildė sutarties, kokią 
buvo padarę būtent, buvo sutar
ta samdyti oficialia (ol’ficial) 
referee. Vyčiai to neišpildė. Jie

Steponavičius duoda muzikos
IMi m o kas šioje kolonijoje.
P-nas Steponavičius, Birutės 

choro ir orkestrus mokytojas, 
duoda pamokas smuikuoti ir 
šioje kolonijoje — Roselande. 
Jo studija randasi adresu 11003 
So. Michigan avenue, Rooin 3. 
Pamokas jis duoda čia kiek
vieną trečiadienį, nuo 3 valan-Jpasisamdė žmogų, kuris jiems 
dos po pietų iki 8 valandos va
karo.

P-nas Steponavičius yra ga
bus muzikas, baigęs standar
tinę muzikos kolegiją ir turis 
reikiamus paliudymus. Be to, 
jo, kaip muzikos mokytojo, ga
bumus rodo pasisekimai “Bi
rutės”, kurių ji susilaukia jam 
vadovaujant.

SPORTAS
Roseland

buyo tinkamas. O juk žinome, 
kiek gali lošime nukreipti refe
ree, kur jisai nori. Be to. bai
giant lošimą, lošėjai buvo susi
pykę vieni su kitais, buvo be
pradedą stumdytis. Reiškia, kal
tas referee, —nežinojo tvarkos.

Nedėlioję, vasario 16 d. Gol
den stariečiai lošė net su trimis 
jauktais. Pirmą lošimą lošė su 
Buccaneer jauktu. Stariečiai pa
darė 32 prieš 22. Antrą 
lošė su Falcons jaukiu, 
čiai padare 27 prieš 16.

Trečią lošimą lošė su
Red Bose. Ciceriečiai nugalėjo 
slariečius padarydami 29 prieš

lošimą
Starie-

Cicero

Ateinantį ketvirtadienį, vasa
rio 20 d., stariečiai loš Basket 
holą su dviem jaukiais: Colle- 
gians jauktu ir Hamilton Fla- - 
shes jauktu. N.

Milionai Šeimynų Atsideda 
Ant Dr. Caldwell Recepto

triubas pusti. O Rapartėriui 
gan gerai yra gyventi ir šiame 
mizername pasaulyje.

Ir jeigu visi rapartėriai iške
liautų pas Mykolą su vėtykle, 
(tai kas apie parengimus, balius, 
o ypač apie siurpraiz pares 
jums praneštų?

So. Englevvoodo Rapartėrin

RAMOVA 
THEATRE 

35th and Halsted Streets

Šiandie
Dviguba programa 

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“The Broadway
Hoofer”
Dalyvaujant

Marie Saxon, Jack Egan, 
Louise Fazenda

ir
“TANNED LEGS” 

dalyvaujant .
Ann Pennington, Dorotliy 

Revier
I Hipr”

Vitaplione Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

> ■ , .................. . ..n...

GARSINKITE^ 
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—Ar matėte tą draugingumą, 
tą broliškumą, apie kuri mums 
komunistai pasakoja?

—Ką čia kalbėti. Jokio drau
gingumo nėra. Nebuvo jo net 
pačiame musų kooperatyve.

“Svoloč”, “s a b o t a ž n i k”, 
“podlee” ir panašus žodžiai 
skraidyte skraidė iš kooperato- 
rių lupų. Keletas dirbo sąži
ningai. Bet buvo daugiau to
kių, kurie tik ir tykojo, kaip 
nuo darbo išsisukti.

Net jeigu ir darbo sąlygas ir 
menką uždarbį galėtumei pa
kęsti, tai sunku gyventi ir 

j dirbti tokių draugų tarpe.
Ot, jeigu mokėsi loti, tai 

kas kita
Kaip gi “draugui” Zalpiui 

einasi ?
—Jam bepygu. Jis mokaj lo

ti. Kas jam? Gauna 225 rub
lius mėnesiui už liežuvį ir vai
kštinėja lupą pakabinęs.

Buvo dar vienas panašus Ni
kolajeve iš musų lietuvių tarpo, 
Jis gaudavo už liežuvį 75 rub-

Pus - Balsio
Systema

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

nė vienos notos

Frank Borden
4250 A r c h p r Aęp.

mas! Vasaros laiku karšta. Po 
pietų ima paškudniausias dul
kes nešti, kad nė žiūrėti nega
lima. O moterys—jus stovėki-

Periodinei Skausmai 
labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS
Miliūnai kasmbt suvartojami per 

virš 30 metų.
NEKENKIA

APTIEKININKAS PARDA-JŪSŲ
VINĖJA IR REKOMENDUAJA 

j Op orangeine or
MILTELIUS

OraNgeiNe
(POMDERS)

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

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

nių gydymu Čhicagoje.

DaktarHH Specializuojasi ant Nervų Ligų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. Wcslorn Avc., Chicago, III.
Išgydo be operacijos pcnoHaidę, goltc- 

ri; pasitarimui veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs dųug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos. širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina ir į namus gydyti.

Tel. HKMI.OCK 1881.
Valandos: nuo 0 iki U iš ryto, nuo 2 
iki I po pietų ir nuo 0 iki 0 vakaro. 

Šventadieniais nuo U iki 11:30 iš ryto.

Pereitą savaitę Golden Star 
Basket holo jaukiai lošė net su 
keletą jauktų, tarpe kurių buvo 
2 lietuvių jauktai. Jie atsilaikė 
prieš slariečius, bet svetimtau
čiai buvo nugalėti.

Ketvirtadienio vakare starie- 
čių jauktai lošė su Burnham A. 
C. jauktais. Stariečiai abudu 
Burnham jauktus nugalėjo.

Penktadienio vakare Golden 
stariečiai lošė su Roselando Vy
čių jauktu. Abudu jauktai yra 
vietiniai ir lietuvių. Todėl rose- 
landiečiai labai buvo susidomė-

Kada Dr. Caldwell pradėjo 
praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosuotojo nebuvo to- 
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmonės gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saulės. Bet 
net ir tada buvo aštrus liuosuo- 
tojai ir valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
well nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti Į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
byvui, skiltam jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kuri jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiokoms 1892 m. po vardu 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augaline gyduolė, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesniems žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin. 1

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parodė savo vertę ir 
dabar jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški
nimo, netekimo apetito ir mie-

AT AGE 83

go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat 
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas. Pabandymas tikrai per
tikrins kiekvieną šeiminą apie 
vertę šio garsaus recepto.

mo-

ver-

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ U 

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NEW YORK, ALBERT BALLIN, 

HAMBURO, DEUT8CHIAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLJEVELAND,
ST. LOUI5, MILWAUKSE

Nepalyginamas švarumas Gr 
patarnavimas visose klesose, 

► $203^ 
[IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.

• Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis ratomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė. Chicago

.......... ........
Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atwatcr Kent
$107.00

R. C. A. Radiola spccial sale 
Brunsvvick special sale

Kada Radio special sale 
Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

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

net nėr 5 metus.
< Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė.,
prie Rockwell St.

Pilone Lafayette 6195 
CHICAGO, 1LL.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 32G6.
1IOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy-šis 

mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Čhicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTOR1AI
Statom naujus ir taisom senus namus, 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, mos perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680
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Trečiadienis, vas. 19, 1980

Tarp Chicagos 
Lietuvių

L. K. Vytauto Beno 
darbuotė

mėnesines mokes- 
kaip už metus lai- 
buvo jau išbrauk- 
vakarą jis atėjo i 

atsiprašė visų 
už-

Vasario 11 dieną, p. Lukš
ienės svetainėje (Cicero, III.) 
L. K. Vytauto Benas laikė mė
nesinį susirinkimą. Pirminin
kas Noreika atidarė susirinki
mą 10 valandą vakare. Rašti
ninkas p. L. Jesevičia perskai
tė praėjusio susirinkimo tari
mus, kurie liko priimti vienu 
balsu.

Vienas Beno narys buvo ne
užsimokėjęs 
tis daugiau, 
ko. Žinoma, 
tas. Bet šį 
susirinkimą,
draugų, užsimokėjo visus 
si vilkusius mokesnius ir 

liko priimtas kaip senas narys. 
Tai yra drg. J. Balčiokas.

Žinoma, esama ir daugiau 
tokių draugų, kurie jau senai 
yra suspenduoti. Gerai padary
tų jie, jei pasektų viršminėto 
draugo pavyzdžiu.

Toliau sekė komisijų rapor
tai. Raportą apie Lietuvių Au
ditoriją išdavė Jonas Barčius 
labai tinkamai. Jo raportas pri
imta vienu balsu.

Raportas komisijos Beno 
konstitucijai padaryti nebuvo 
pilnas, tai jis liko atidėtas.

Nutarta sutaisyti Beno šė
pą. Tą darbą atlikti apsiėmė 
Z. Noreika ir Aleksas Naudu-
zas.

Gaidas sutvarkyti apsiėmė J. 
Keturakis, J. Barčius, o trečio 
pavardės nenugirdau.

Iš Cicero vaikų draugijėlės 
“Aušrelės” atsilankė komitetas 
ir klausė, ar negalėtų Benas 
kovo 4 dieną, tai yra Užgavė
nių vakarą, užleisti jiems sve
tainę, nes jie nori koncertų ir 
balių surengti (mat, Benas tu
si nusisamdęs svetainę kiekvie
nam antradieniui per visus 
metus).

Po trumpo svarstymo nutar
ta “Aušrelei” svetainę užleisti. 
Tad Beno repeticijų kovo 4 
dieną nebus. .

Kasierius J. 
še, kad Beno 
į spulką ant 
jeigu pinigai 
metus, tai tik
galėtų gauti. Visi vienu balsu 
jo darbą užgyrė.

Pirmininkas susirinkimą už
darė 11:30 valandą vakare.

Beno koresp. J. B.

Barčius pranc- 
pinigus padėjęs 

5 nuošimčio. O 
neišbutų visus 
trečią nuošimti

Bridgeport
Tankiai girdėti žinių apie 

vestuves, skirybas, sutuoktuves. 
Kadangi tokių įvykių pasitaiko 
gana dažnai, tai jie pasidaro 
paprasti įvykiai.

Aš betgi noriu pasakyti ar
ba nustebinti visuomenę nepa
prastomis sutuoktuvėmis, t. y. 
ne dviejų arba dešimties ypa
tų, bet 450!

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Vasario 

18,19 ir 20
Visas kalbantis didysis paveikslas

“It’s a Great Life”
Linksmas veikalas su šo
kiais, dainomis ir muzika

Dalyvaujant 
DUNCAN SESERYS

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios iinioa.
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Atsišaukimas

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

20
8
3

17

IŠPLAUKIMAI LAIVU 
Iš NEVV YORKO:

17
26TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 

STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS.

riu $10. —Mrs. M. Kup<ewski, 
3259 West 66 Street, Chicago. 
III.

arba giminėms. Taipjau bus ir

Netonių parapijos, Riudon- 
d vario valsčiaus, Kauno ap
skrities lietuvius.

Mokytoja, p-le A. Simaškai- 
tė. rašo savo tetulei, p-niai Kap- 
lewskienei:

to dar bus, kaip čia pa- 
“manifestas”, t. y. kiek- 
geras lietuvis, ir ne se- 
kaip 40 metų, galės is-

uose šiuose vakaruose.
Kliubietis.

muzika 
abejose 

svetainėse šeštadie
nio vakarą, o Rožinis Balius ir

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
Į KLAIPĖDA:

Trečia klesa i vieną pusę .... 
Trečia klesa i abi pusi ......
Turist. trečia kl. i vieną pusę 
Tur. treč. kl. i abi pusi (min.) 
Cabin klesa ..... ..................... .

Vasaiio .... J. “ESTONIA”
Kovo ....... “LITUANIA”
Balandžio .. “ESTONIA”. 
Balandžio “LITUANIA” 
Gegužės .... “POLONIA” 
Gegužės ..... “ESTONIA”
Gegužės .... “LITUANIA”

$107.00
$181.00
$123.50
$204.50
$142.50

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
pusė kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Revenue ir Head 

Tax atskyriam.

HAARLEM

930

1930

Tai yra sutuoktuvės arba su- šokiai Lietuvių Auditorijos di- 
jungimas j vieną stiprią orga- džiojoj svetainėje sekmadienio 
nizncija, į vieną tvirtą grupę j vakarą, vasario 23 d.
dviejų draugijų. Tai yra aitsi-1 Kaip yra žinoma, per vestu- 
tikimas, kad Jaunų Lietuvių ves duodama, dovanos piršliams 
Tautiškas Kliubas laikytame
susirinkime vasario 7 dieną, 8 šiose k-liubo iškilmėse daroma, 
valandą vakare, susivienijo su1 Nariai aplaikys dovanas arba 
Birutės Kalno Draugija, kas ir garbės ženklus, kurie yra išbu- 
sudaro vieną stiprų kliubą, t. y. vę kliube 12 metų ir nėra ėmę 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau- pašalpos.
tiška Kliubą, susidedantį iš 450 
narių ir $11,500 turto.

Taigi aišku, kad minėto kliu
bo stovis puikus taip nariais

Prie 
sakyti, 
vienas 
nesnis

i . 4., 4 t -i • i ’ tott i minėta kliubą veltui abekaip 'turtu. Ir silpnosios (Irau- . 1
gijos irgi nepadarys klaidos 11 
prisidedamos prie aukščiau mi
nėto kliubo.

Sutuokiu vės Įvykus, dabar
rengiamos vestuvės arba poki- 
lis. Ir iškilmės tęsis per dvi j 
dienas, būtent 22 ir 23 vasa
rio. Rengiama vakarienė su pui
kiausiais valgiais ir 
Lietuvių Auditorijoj, 
mažosiose

“Ačiū, tetule, kad siuntinė
jate laikraščius, tik prašysiu 
pakeisti antrašą, kad jie eitų į 
mokyklą. Ką siuntėte įvyniotus 
laikraščius, tai gavau. Labai 
ačiū. Seniai jau žadėjau tetules 
prašyti, kad gal turite perskai
tytų knygų, nes visas nusirami
nimas tai knygos.

Dar prašysiu, nors ne drąsu, 
ar negalėtumėt padaryti mažą 
rinkliavą — apie 50 ar 60 do
lerių? Už tokią sumą įtaisyčiau 
mokyklai visus vaikams reika
lingus mokslo vadovėlius. Nes 
čia žmonės labai neturtingi, o 
vaikų daug turi, tai vos išgali 
kuo aprengti. Kai reikia kny
gos pirkti, tai didžiausias strio- 
kas. Gi už vaikų neleidimą mo
kyklon baudžia kalėjimu, ir

dažnai vargšams tenka kalėjime 
pabūti.

Labiausia tai laukiu knygų!”
Kurie matote reikalą ir jau

čiate <tų vaikučių troškimą įsi
gyti mokslo, tai esate širdingai 
kviečiami prisidėti. Prisiųskite 
pinigus man. Aš pradžiai ski-

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

Apsižiurėkit, 
kad jus gan 
tumėt TIKRĄ

EAU DE OUININE

bamą PmaUCl 
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai 
ko plaukus tankius ir stiprius. 
.Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba isplėškit ši apgarsinimą 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

^VYTAUTO

*a sunci. k*

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMIN
TINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ 

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ 
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III, 8 Bridge St., New York, N. Y. 
Union Trust BIdg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

/“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

1HEM DAYS ARE GONE FOKEVEK

Virs du šimtmečiu/'V 17 I) Ą CJGold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažintaVJ Iv gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

ĄND roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
V**—r^Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk’.

10 PIECE COSMET1C 
SĖT $1.97

ls a F.amous Vlvanl sct and tn- 
face pow<l<r, $1.00; Hougc, 75c, 
Crcatn $1.00, Depllatory $1.00, 

Astringent $1.75, Batb Salt 1.00,

Totai 
Speclal prlce, $1.97 for all 

Introduco this line.

Thls
CludeH
Tlssue
Facfal
Tolifet Watur $1.25, J'eifuinb $2.76, HrU-
Hantine 76c, Skin VVhltener 75c.
Valuc 112.00.
ten pieces to

Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avcnue, Ncw York

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDAI
Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 1 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavlkas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiekiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Šcmpclio bleidas — 10c

PROBAK CORPORATION
a—.Mki. luur O., tur. 

4M FUST AViNUI NiW YOKK

'įonik
DEL ĮSIPTOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo t 
Gydykit kiekviena jsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

iMade by
Lamb«rt Pharmacai Co., Saint Ixnūa, U. S. A.

(A lNew Tune Eacli Day

To COMK iŠ
sočia - oh m - • WM CAY5 ARE 

GO5C FOREVER!
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GAL PAAIŠKĖS MISTERIJA

karnai balsų parlamente. Todėl turės būt vėl sulipdytas 
koks nors mišinys iš įvairių įvairiausių elementų, kurie 
laikysis daikte tol, kol nepapus stipresnis vėjas iš kai
rės arba iš dešinės pusės.

Pramoninėse Europos šalyse šiandie pastovios val
džios beveik negali būti, jeigu joje nedalyvauja socia
listai; o jau tikrai negali, be? socialistų dalyvavimo, būti 
pastovios pažangios valdžios.

Francija po didžiojo karo pasidarė stambios pramo
nės kraštas, bet jos darbininkų klasė dar tėra (daugiau
sia, ačiū bolševikų skaldymo darbui) menkai susiorga
nizavusi ir nepasitiki savim.

_ , ; J \................

Ar Lietuvai Reikalinga 
Prisikėlimo Bažnyčia?

sidirbti su bolševikais ir parsi
davėliais, kaip Tareila, ant vi
sados. Visi gerai atmename 
ir žinome bolševikų įsigalėjimą 
14 kuopoje, Clevelande, o kurie

spėja Lietuvai Meksikos likimu, 
jei vyskupų ir kunigų svietiš
ka > valdžia bus siaurinama! 
Vyskupai organizuoja katalikiš
ką jaunuomenę ir kuria ateiti
ninkų bei pavasarininkų pulkus,^iššluoti tapo sukrutus nariams,
kurių tikslas busiąs, anot vys
kupo Paltaroko, “viską atitai
syti Kristuje” ir kovoti su lais
vamanių agitacija žodžiu, ypač 
raštu.. Moterų katalikių susirin
kime, kurias išimtinai veda kle-

kas lai būna pavyzdžiu visiems 
Susivienijimo nariams, kaip at
ėjus Pildomosios Tarybos rin
kimo mitingui, patiems eiti bal
suoti ir neinančius išsivesti, 
kad ir jie balsuotų už senąją Ta-

Pranešama, kad Įsruty (Insterburge), Rytų Pru-
Juozas Pronskus

suose, prasidėjo buv. Lietuvos seimo atstovo, Jeronimo 
Plečkaičio, byla. Gal šioje byloje kiek paaiškės ta “pleč- 
kaitijados” misterija, kuri per paskutinius dvejetą su 
viršum metų intrigavo Lietuvą ir užsienius.

Plečkaitis buvo kaltinamas, kaipo vadas Lietuvos 
politinių emigrantų, norėjusių su lenkų Pilsudskio pa- 
gelba užpulti Lietuvą ir nuversti tautininkų valdžią. 
Vėliau iš emigrantų tarpo kilo priešingas jam kaltini
mas: kad jisai, būtent, esąs Voldemaro agentas-provo
ką torius, tarnaująs už algą Lietuvos valdžiai. Trečia 
nuomonė apie Plečkaitį buvo ta, kad jisai esąs papras
tas avantiūristas, ieškąs stiprių įspūdžių fantastiškuose 
žygiuose.

Kuri tų nuomonių yra teisinga, šiandie sunku spręs
ti. Lietuvos vyriausybė butų galėjusi geriausiai nušvies
ti šį klausimą, jeigu jai butų rūpėję painformuot visuo
menę, nes ji vieną kartą bu^o paskelbusi spaudoje tu
rinti dokumentų, įrodančių, kad Plečkaitis tarnavęs 
Lietuvos žvalgybai dar krikščionių viešpatavimo laikais. 
Lietuvos vyriausybė tečiaus niekuomet tų dokumentų 
niekam neparodė ir į visuomenės reikalavimus iškelti 
aikštėn žinomus jai faktus apie Plečkaičio santykius su 
žvalgyba atsakė tylėjimu.

Diktatoriškos valdžios visuomet mėgsta dumti žmo
nėms akis, todėl negalima nė tikėtis, kad Kaunas pasa
kyti] (jei ir žinotų) tiesą apie tą “garsųjį” emigrantą. 
Bet Įsruty yra progos šiek-tiek atskleisti uždangą. Bus 
įdomu, pirmiausia, patirti, kuriam galui Plečkaitis, ap
siginklavęs ir su keletu ginkluotų palydovų (nešdamiesi 
gurbą, prikrautą granatų, kaip šutytų bulvių!), buvo 
atsidūręs rugsėjo mėnesy Rytų Prūsų pasieny. Kam ta 
ginklų paroda buvo reikalinga: ar tam, kad nusigąstų 
Voldemaras, kuris tuo laiku rengėsi grįžti iš Genevos 
į Kauną — ar tam, kad butų padaryta įspūdis į tuos, 
kuriuos Voldemaras norėjo įtikinti, kad Plečkaitis su 
Pilsudskiu kėsinusi prieš jį?

Pažiūrėsime, kas iš tos bylos išeis.

(Pabaiga)

Kiek Lietuvos dvasiški- 
jai rūpėjo nepriklauso

mybė
Nors tuose vaizdeliuose gal

būt tik tūkstantinė dalele yra 
to, kas darėsi Lietuvoj ir že
maičiuose patapus krikščioni
mis, vis tik skaitytojai turės 
šiokį tokį supratimą. Dabar aiš
ku, kad dvasiškijai užsiėmus 
tokiais “darbais”, nerūpėjo kaip 
ilgai valstybė liks gyva. Štai 
pora naujų vaizdelių: “žemai
čiams patekus maskoliui, vysku
pais Steponas, jau nebe senato
rius, sugrįžęs namo, tyliai Alsė
džiuose gyveno ir pradėjo kaip 
reik rūpintis apie savo vysku
pystes reikalus... ragino žmones 
idant klausytų naujų valdovų. 
Bukliai elgdamosi kaip pirma 
įtiko karaliui Stanislovui Au
gustui, taip paskiau įtiko cie- 
corienei Katrei II, kuri jam ge
rą širdį rodydama, neatėmė nuo 
jo turtų ir valsčių, kurių tuo
kart keletas vyskupų nustojo. 
Lygia dalim mylėdamas jį cie- 
corius Povylas I 1796 metais 
davė jam Aleksandro Nevskio 
kryžių (rusų pravoslavų)...”

Pavyskupį Simaną Mykolą 
kunigaikštį Gedraitį, kaip Va
lančius sako, “šviesiausias cie- 
corius praminė pagelbininku ar
ba koadjutorių., ir rašte dar 
pridūrė, jog p^vyskupis Sima- 
nas ligi pat amžiaus gului val
dys tuos turtus, kuriuos valdė 
vyskupas Juozapas. Metuose 
1831, žemaičių šaly kilus sumi-

VĖL GRIUVO FRANCUOS VALDŽIA

Niekur neįvyksta tiek daug valdžios krizių, kaip 
Franci joje. Užvakar griuvo Tardieu kabinetas, gyvavęs 
nuo pereito lapkričio mėnesio 2 dienos. Jisai buvo pa
keitęs Briand’o kabinetą, išsilaikiusį taip pat tik keletą 
mėnesių.

Ministerių kabinetas Franci joje keičiasi taip daž
nai dėl to, kad Francijos parlamentas susideda iš dide
lio skaičiaus partijų, kurių nė viena neturi daugumos. 
Sunku tenai sudaryti daugumą net ir iš partijų grupių, 
kadangi yra labai nevienodi partijų nusistatymai vi
daus ir užsienių politikos klausimais. Užsienių politiko
je, sakysime, tarpe franeuzų partijų (išimant kraštu
tinius dešiniuosius ir kairiuosius) beveik nėra skirtu
mo; todėl Briand’as jau keletą metų be pertraukos eina 
užsienių reikalų ministerio pareigas, nors valdžios per 
tą kliką buvo tai radikalų, tai centro, tai dešiniųjų ran
kose. Bet kai iškyla koks nors aštresnis vidaus politikos 
klausimas, tai partijos susikerta ir valdžios koalicija 
suira. >

Tardieu kabinetas tapo nuverstas dėl tam tikrų 
mokesčių, kuriuos norėjo įvesti finansų ministeris Che- 
ron. Radikalai ir socialistai šiame klausime balsavo su
tartinai. Butų logiška, kad dabar šitos kairiosios parti
jos sudarytų naują valdžią. Bet turbut tai įvykti nega
lės, nes Francijos socialistai (Jungtinė Socialistų Par
tija) dar iki šiol laikosi tradicijos nedalyvauti valdžioje 
kartu su buržuazinių partijų atstovais.

Francijos socialistai, mat, prieš trejetą dešimčių 
metų turėjo blogo patyrimo su Millerand’u ir Briand’u, 
kuriuodu tuomet buvo socialistai ir įėjo į valdžią (be sa
vo partijos žinios ir pritarimo), o paskui atsisuko prieš 
savo partiją. Už tokią “svinstvą” tuodu politikieriai bu
vo, žinoma, iš socialistų partijos išmesti, bet nuo tada 
Francijos socialistuose vyrauja nuomonė, kad socialistų 
atstovai neprivalo imti vietų valdžioje, kurią kontro
liuoja buržuazinė dauguma. “Karštu nudegęs ir į šaltą 
pučia”, kaip sako lietuvių patarle.

O jeigu socialistai dabar į valdžią neis, tai vieni ra
dikalai sudaryti ją negalės, kadangi jie neturi pakau

ši m ui, šviesiausiam ciecoriui no
rint, kunigaikštis Simanas (pa- 
vyskupis), Peterburge būdamas, 
kovo 5 d. išleido į žemaičius 
raštą, melsdama# žmones, idant, 
pametę ginklus, klausytų mas
kolių vyriausybes. O kad geriau 
galėtų žmones sustabdyti, drau
ge su/ uriadninku Gabonskiu 
parvažiavo iš Peterburgo į že
maičius, čia išvydęs, jog jokios 
tvarkos nėra, . o apsiginklavę 
žmonės visur vaikščioja, bijo
damas, kad pats į jų nagus ne
pakliūtų, nevažiavo į Alsėdžius, 
bet būdamas Joniškėj prie ge
nerolo Paleno ir būrio maskolių 
(!), leido į žemaičius tildančius 
raštus, šviesiausias ciecorius 
Mikalojus I už tą jo vargą, ro
dydamas savo gerą širdį, sutei
kė jam šv. Onos kryžių...”

Gana! Tų kelių pavyzdžių už
tenka įsitikinti, kaip bažnyčia 
šventa yra nusipelniusi Lietu
vai, kad jai reikia statyti už 
10.000,000 bažnyčią!... O galbūt 
dar reiktų priminti 1905 metų 
Lietuvos sukilimą ir Seinų pra
loto Antanavičiaus keiksmus 
prieš sukilėlius? Gal kunigo 
Laukaičio pasigyrimas caro du
rnoj, kad Lietuvos kunigija vi
suomet valdžiai padėjo “kra- 
molninkus” malšinti ? Galbūt 
Lietuvos kunigijos nutarimą, 
kad “mes nuo Rusijos skirtis 
nemanome”? Gal “otea Kon
stantina” ištikimą služmą gu
bernatoriui Veriovkinui.. ? Gal..? 
Užteks!

Ar dabartinė bažnyčia 
nepriklausomybei 

tarnauja?
Skaitančioji publika beabejo, 

nusivokia dalykų eigoj, bet yra 
žmonių, kurie dėl gyvenimo ap

linkybių neturi laiko nė progos 
pasekti kiekvieną įvykį. Tiems 
tai suglaustai patiekiu keletą 
vaizdelių iš musų dienų gyve
nimo.

Pereitą vasarą popiežius Pi
jus XI iš Mussolinio gavo kelis 
dvarus su keliais šimtais žmo
nių ir bematant įsisteigė savo 
svietišką “valstybę”. Pirmieji 
jo žymiausi žinksniai padaryti 
po to, kai patapo pasauliniu su
verenu, šie: Pirmiausia “Šven
tasis Ofisas” (Inkvizicija) pa
tiekė ir popiežius išleido naują 
indeksą uždraustų katalikams 
skaityti knygų, kur kelios de
šimts tūkstančių knygų yra pa
smerktų sudeginimui ir jų au
toriai viduramžių papročiu pa
žymėti kryželiais, vadinas į 
“peklą”, jei nepasitaisys... Są
raše yra pasmerktos knygos, 
kurios per kelis šimtmečius 
skaitomos mokslo, filosofijos ir 
literatūros klasikais. Antra 
svarbesnė buvo naujosios Vati
kano valstybės valdovo kalba, 
kur popiežius perspėja katali
kus, kad tik Romos katalikybė 
yra vienintelė pasauly “išgany
mo” priemone. Tos kalbos tiks
las neleisti, kad tautos ir pi
liečiai susitaikintų dėl savo įsi
tikinimų, bet kad katalikai kaip 
viduramžiuose skaldytų žmo
nes į “gerus ir negerus”.

Trečia ir bene pati svarbiau
sia buvo popiežiaus naujausia 
enciklika dėl vaikų auklėjimo 
ir mokyklų, įniršusiai nukreip
ta prieš liberališką jaunuome
nės auklėjimą, ir prieš pastan
gas išauklėti jaunuomenėj įgim
tas gerąsias puses, štai tik keli 
žodžiai iš tos enciklikos: “Kiek
vienas auklėjimas yra klaidin
gas, kurs yra paremtas ištisai 
ar iš dalies nuneigimu arba už
miršimu pirmgiminės nuodėmės 
ir atpirkimo, arba, kitais žo
džiais, vien tik žmogaus įgim
tomis savybėmis. Nedorybė yra 
paslėpta vaiko širdyje ir tik pa
taisos rykštė turi ją išvaryti 
lauk..” Toliau, reikalaudamas 
griežtesnės cenzūros, popiežius 
šaukia “plačiau ir akyliau da
boti”, kadangi dabartiniu laiku 
knygos ir “pragaištingos klai
dos.. vis labiau plečiasi tarpe 
katalikų”, ir daugelis knygų 
“velniškai pigiomis kainomis 
plečiasi, be to per kinematogra
fus ir radio”...

• Ir štai Lietuvoj bematant at
garsiai matomi. “L. ž.” rašo: 
“Kunigai, vedami vyskupų, su
judo mokyklas užkariauti ir jo
se viešpatauti, štai Panevėžy 
įkurtas Vytauto Katalikų Mo
kyklų Fondas”, kurs darys po 
visą vyskupiją rinkliavas. Ka
talikų “Saulės” mokyklose Ute
noj ir Mariampolėj mokiniai 
nebepakeldami vyskupų ir kle
bonų režimo, sustreikavo. Vys
kupai pareikalavo vaikus baus
ti, ir tą baudimo ekzekuciją pa
liepė švietimo ministerijai at
likti! Valdžia bandė tas mokyk
las suvalstybinti, vyskupai pa
grasino skundu popiežiui už 
konkordato laužymą! Laikraš
čiai pasipiktinę pradėjo tą. vys
kupą diktatūrą kritikuoti, vys
kupai išleido įsakymą kunigams, 
kuriame kuo ne prakeikiamas 
net pats valdžios oficiozas! Jau 
mokyklą ir spaudą vyskupai ap
rėpė, jau graso valdžiai ir savo 

i karinguose susirinkimuose per

bonai, vyskupas Reinys su pra
lotais pravedė rezoliucijas, kad 
moterys ruoštųsi pravesti įsta
tymus, kuriais visos Lietuvos 
mokyklos butų tik katalikiškos 
ir kad butų uždraustos “tvirki
nančios” knygos ir t. t. Visi tie 
ateities reakcijos pasiruošimai 
daromi prisidengiant padarytu 
su popiežių stačiai viduramži
niu konkordatu, kuriuo vysku
pams atiduodama teisės, kokių 
šioj gadynėj nė viena klerika- 
liškiausia šalis neduoda! Ir 
kiekviename, žinksny grasinama 
skundais Vatikano suverenui, 
jei tik tas konkordatas bus ban
doma nepildyti!

Kada šviesiosios pasaulio ša
lys sparčiai žengia į žmogaus 
galutino išvadavimo, tyrojo hu
manizmo gadynę, mums šiurpu, 
kad pažangiųjų lietuvių auko
mis atvaduotoji Lietuva yra pa
vojuj būti nuvaryta atgal j 
viduramžius. To. beabejo, nebe
bus. Bet kad to nebūtų, nega
na lietuviams akis užmerkti 
prieš faktus. Vargas tiems, ku
rie iš/ praeities nieko nepasimo
kina. Ar ir mes niekada neiš
moksime ?

rybą. už savo turtą, kokį su- 
taupojo tie bolševikų purvina
mi kandidatai, šluokime visus 
bolševikus laukan iš Susivieni
jimo savo balsais, kaip iššlavė 
14 kuopa Clevelande. Neleiski
me nė tareiliniams įsigalėti, 
nes tai vis bolševikai.

Atėjus balsavimo-rinkimo mi
tingui, visi, kaip vienas eikime 
ir balsuokime už savo žinomus 
ir ištikimus kandidatus, para- 
lydami balsavimo kortelėse-ba- 
lotuose pirmoje eilėje kryžučius 
(tik sergėkitės nuo bolševikų ir 
tareilinių pagelbininku) už: 
4- S. Gegužį, prezidentu, 
4- A. Mikalauską, vice-prezidnt. 
4- P. Jurgeliutė, sekretorium, 
4- K. Gugi, iždininku, 
4- Dr. Klimą, dr-kvotėju, 
4- A. Raginską ir J. Januškevi

čių, iždo globėjais.
Taip padarę, atliksime savo 

priedermę kaip geras ūkininkas, 
išvydamas visas žiurkes iš savo 
ūkio.—P.. Mikolainis.

SLA. Konstitucija ir 
musų “progresistai”

Skaitytojų Balsai
,

Tenka spaudoj pastebėti, kad 
dėl SLA. naujosios konstituci
jos teksto taip vadinami komu
nistiški progresistai kelia di
džiausi lermą. Kodėl jie taip

tam tikra pareiškimo formulė, 
kitaip sakant, priesaika dėl 
naujų ir senų organizacijos na
rių. Narys turi pasižadėti, kad 
jis pildys visus patvarkymus ir 
rūpinsis organizacijos gerove.. 
Baigiasi ta priesaika sekamai: 
“ir taip, man Dieve padėk. 
Amen.”

Išmintingam žmogui tie žo
džiai nei kiek nėra baisus. Kiek
vienas juk žino, kad legališkuo- 
se dokumentuose tokie ir jiems 
panašus žodžiai yra vartojami. 
Ot, užsiliko forma ir jos kol kas 
žmonės laikosi. Ir tai visai pa
prastas dalykas. t

“Progresistai”, žinoma, dėl 
tų žodžių didelio triukšmo ir 
nekeltų, jeigu konstitucija butų 
artima jų širdžiai. Bet maskviš
kių nelaimei, konstitucija sie
kias! pažaboti tuos elementus, 
kurie iki šiol visokiais budais 
kenkė organizacijai. O tai kaip 
tik ir yra peilis po kaklu, štai 
kodėl tie “progresistai” dabar 
skerėčiojasi ir triukšmą kelia.

—Miškas.

SEK TUOS, KURIE 
ŽINO!

“Forth Wayne, Ind., Dec. 29. Tri- 
nerio Kartus Vynas yra stebėtinas. 
Mane baisiai kankino viduriai ir vos 
galėjau valgyti. Aš jau pasakiau 
apie .ii dviem savo draugams. Mrs. 
M. Blanks”. Panašių laiškų gauna
me kasdien. Tas aišku, nes

TRI NERIO KARTUS VYNAS
—daugelio daktarų rekomenduojamas 
— padarytas iš tokių daiktų, kurie 
daugiausia pašalina vidurių trube- 
lius, kaip va: menkas apetitas, su
kietėjimas, galvos skaudėjimas, ner
vingumas ir visuotino silpnumo jau
smas. Imk dozose ant butelio nuro
dytose. Visose aptiekose. Sempe- 
lis iš Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, 111.

KUPONAS Dept. 24

S. L. A. Rinkimai 
Pildomosios Tarybos

Prasidėjus nominacijoms ir 
išėjus Jonui Tareilai su savo 
“kandidatūra” į SLA. iždinin
kus vietoje Kazio Gugio, da
bartinio iždininko, man tuojaus 
pasirodė bolševikų triksas, ką 
matydamas nesuklydau ir pa
skelbiau “Naujienose” ir “Kelei
vyje”, kad Tareila eina bolševi
kam talkon už 50-50 iš Susivie
nijimo iždo, nes tiek bolševi
kams, tiek Tareilai Susivieniji
mo narių labas nerupi. Po no
minacijų buvo manyta, kad Ta
reila savo “iždininko” kandida
tūrą nestatys į rinkimus, palai
kys savo garbų vardą ir nuo
pelnus SLA. labui. Lūkestis iš
nyko ir Tareila kandidatuoja 
pagal bolševikų receptą, jų ne
kliudo. Bolševikai arba “pažan
gieji” nekliudo Tareilos.

Vasario 9, New Yorke, buvo 
tautiečių pasitarimas dėlei rin
kimų Pildomosios Tarybos. Bu
vo ir Tareila pasiklausyti ei
gos, ir savo kandidatūros neiš
traukė.

Taigi Tareila “runys” bolše
vikų tikietu, bolševikų naudai, 
nes kiekvienas balsas nutrauk
ta^ nuo Gugio skaitysis bolše
vikų laimėjimu; visi, kurie bal
suos už Tareila, tai tas pats, 
kaip balsuotų stačiai už bolše
viką.

“Vienybė” num. 19 rašo apie 
bolševiką. Simokaitį, kuris, yra 
pirmininku Tareilos “negerovės 
ligos”. Tas Simokaitis jau ap
lakstė daugelį kuopų ir agi
tuoja, kad reikia Stasį Gegužį 
išmest iš prezidento urėdo. Si
mokaitis net savo “organą” lei
džia su “Laisvės” ir “Vilnies” 
purvais.

Bostono 5 persimetėliai jau 
siuntinėja lapelius už Tarailą 
su “nuopelnais” ir gėdisi pasi
vadinti bolševikais, Susivieniji
mo griovėjais, ir apsimaskavo 
“sandariečiais”. Paulauskas 
“rimbininkas” yra lyderiu ir 
prie Susivienijimo nepriguli.

Tareila dar įturėjo progos sa
vo “brangųjį” vardą su “nuo
pelnais” išgelbėti, ištraukdamas 
savo kandidatūrą iš bolševikų 
tikieto Nr. II, nes jis (Tareila) 
nebus išrinktu, apie ką nepriva
lo nė sapnuoti.

Galiausiai prisidėjo laikas ap-

daro ?
Naujojoj konstitucijoj yra

V/ardas
Gatvė Miestas ...............

------A

IOSCH RADIOt
Screen Grid

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

Stoties W. C. F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas jketvergais iš stoties W. 
H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. Leidžiama 
kaštais Jos. F. Budrik krautuvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Kreditoriams prane
šimas

Surado $1,000,000; nu
žiūrima graftas

U. S. A., elektrikų inžinie
rių, dokumentuose surasta 
skaitlinė $1,000,000,_ kurių tei
smas nepajėgia išaiškinti. Nu
žiūrima, kad ta suma esanti 
viena iš sumų, kurias Sanitary 
Diislrict seniau naudojo kaip 
graftij.

ku rodoma paveikslas “Shmv | 
Boa t”; kitokie numeriai.

Chicago teatre — vasario 21 
bus rodoma paveikslas “Chas- 
ing Rainbows”; scenos produk
cija “Novelties of 1930”; kito
kie numeriai.

Pirm negu uždarysite nakčiai 
krautuvę, apžiūrėkite atydžiai, 
kad nepaliktumėte vagilio pasi
slėpusio, ypač kur užkampiuose, 
po kopėčiomis arba skiepe. Ap- 
drauskite savo biznio vietą.

Neduokite didesnėms pinigų 
sumoms susikrauti savo įstaigo-

se.. Padėkite juos bankon die
nos laiku. Brangesni tavorai 
neprivalu palikti languose arba 
šėpose poradai per naktį. Jie 
patraukia vagilius.

Garfield Charles, bankroto 
priėmėjas (Heferee in Bank- 
rupcy) praneša, kad paskuti
nis subankrutavusios firmos 
Alex Si tad ir Frank Balnis 
(Globė Fumiture and Uphoi- 
stery Company) kreditorių su
sirinkimas Įvyks jo, Heferee, 
kambariuose No. 625, adresu 
137 South La Šalie Street. Su
sirinkimas bus laikomas antra
dienį, vasario 25 d. 1930 me
lų. Susirinkimas prasidės 10 
valandų ryte. Bus išduota Rc- 
feree raportai, prašymai išmo
kėti advokatams atlyginimų, 
atskaitos kiek firma turėjusi 
skolos ir kiek palikusi turto; 
taipjau čia bus pasiūlyta pirk
ti neiškolekluolas pajamas, ku
rios priklauso subankrotavusiai 
firmai.

Rasta užmušta moteris
Rasta lavonas ;Mrs. Agnės 

Lavander arti Forest Glen sto
ties. Stotis priklauso Chicago, 
Mihvaukee, St. Paul and Pa
cific gelžkeliui. Moteris, nežiū
rima, buvusi užpulta maniako, 
kuris ir nužudė ją. Gyveno 
motelis adresu 5451 Liūliam 
avenue.

Tikietai sveikatos ir ap- 
švietos parodai

Busią miestui pinigų
Pranešama, kad piliečių ko

mitetas susiderėjęs dėl sąlygų 
su mero Thompsono admini
stracija ir kad Čikagos ir Ne\v 
Yorko bankai gatavi paskolin
ti miestui reikiamų pinigų dau
giau, kaip $70,000,000, kad va
ryti ' miesto biznį iki birželio 
menesio, kaita, tikimasi, taksos 
pradėsiančios plaukti.

Jūsų saugumui
Šios: savaitės biuletene polici

jos komisionierius Wm. F. Rus- 
sell įspėja Čikagiečius.

Vagystė krautuvėse po to, kai 
jos uždaroma, gali būti žymiai 
sumažintos, jeigu krautuvninkai 
prisilaikys šių patarimų:

Nepasitikėkite paprastais 
raktais; vadinamieji “dead 
lock” yra daug labiau patikė
tini, ir ne taip lengva juos nu
sukti. Pirm negu išeisite iš 
krautuves, užsukite trevogos 
laikrodžius. Įtaisykite languo
se taipjau trevogos laikrodžius.

Vagiliai retai kada lenda į 
vietą, kurioje dega šviesa. Taigi 
palikite savo krautuvėje švie
są, kai uždarote ją. Palikite 
registerį ir saugiąją šėpą vieto
je, kur policininkas, einąs savo 
pareigas, aiškiai galėtų matyti.

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, ILL 
-------O-------

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midway 5512 

Ralph U. CuplA’,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
8 iki 8 v. v. Utarninkaii ir 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

GYDO

Lietuvės Akušerės

Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai- * 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III,
TeL Victory 1115

S. D. UCHAVICH

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. S pečiais atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 19 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------O-------

-------0-------
Ofiso Telefonas Virpinta 0080 

Bes. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. Ned&liom nuo 10 Iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

------ o------
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1#28
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

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

Office Boulevard 7042

AKIS

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcto Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 11d IM

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 0464

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

Čikagos sveikatos departa
mentas, Čikagos daktarų drau
gija, Čikagos dbntistų draugi
ja ir Illinois moterų kliubų fe
deracija (30 West \Vashing- 
ton Street) rengia sveikatos ir 
apšvietus paroda Coliseume. 
Paroda tęsis nuo 17 iki 25 die
nos gegužės mėnesio. Parodos 
tikslas bus pamokinti tėvus, 
kaip tinkamai užlaikyti kūdi
kių sveikata. Visas pelnas iš 
parodos eis kovai su kūdikių 
ligomis. Tikietai neužilgo bus 
pardavinėjami. Įsigykite juos.

Iššoko iš 18 aukšto

MRS. ANELIA K. JARUSH 
I’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Džiova sumažėjusi 
Čikagoje

P-nas LeBoy Millner, Čika
gos Municipalės Tuberkuliozio 
Sanatorijos prezidentas, prane
ša, kad skaičius mirčių dėl 
džiovos sumažėję's 1029 me
tais.

Jisai nurodo, kad skaičius 
mirčių dėl tuberkuliozio 1928 
m. buvęs 81,9 iš 100,000 gy
ventojų, o 1929 metais jis bu
vęs 79,5 iš 100,000 gyventojų.

Bendros skaitlinės rodančios 
kiek mirė dėl tuberkuliozio
žmonių 1928 ir 1929 melais iš 
109,000 gyventojų, buvo to
kios:

Baltųjų 1928 m. 60,7, o 1929 
m. — 57,7.

Juodveidžių 1928 m. — 455,8, 
o 1929 m. — 404,5.

Meksikonų 1928 m. — 1,- 
612,5, o 1929 m. — 722,2.

Susikūlė traukiniai
Susikūlė du Chicago and 

Alton gelžkelio traukiniai. Lai
mė, kad jie bėgo povai, ir to
dėl 200 pasažierių tik smar
kiai sukrėsta. Kaltinama dėl 
nelaimės migla.

VVilliam L. Loewenberg, sels- 
manas (iš Detroito) iššoko iš 
18-to aukšto trobesio, esančio 
Michigan gatvėje. Užsimušė 
vietoje.

Gaisras Halsted gat
vėje

Gaisras, kilęs adresu 2013 
North Halsted st., padarė $5,*- 
000 žalos. Gaso ekspliozija už
degė trobesį.

Teatruose
Oriental teatre — prade

dant vasario 21, bus rodoma 
paveikslas “Dangomis Para- 
disc”; Loti Kosloff ir jo or
kestrą duos scenos produkcijų.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “The 
Love Parade”; kitokie nume
riai.

United Arlisls teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Show 
of Sholvvs”; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai

Pilone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. 1/afayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

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

________Grabonai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuo
CHICAGO. ILL.

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

J. F. KADŽIUS IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 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. Brunsivic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Tel. Drcxel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 131 •
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Marijona Kaminskiene
persiskyrė su šiuo pasauliu 19 dieną Vasario mčn. 1929 nu, sulau
kus 36 motu amžiaus, gimus Baltimore, Maryland. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, du sunu — Ernestą ir Melviną, motiną 
Magdaleną ir tėvą Petrą Krakauskus, du brolius — Joną, Juozą ir 
seserj Oną. 0

Liūdnai atminčiai musų brangios motinos ir moteries ątsibus 
dvejos Šv. Mišios, vienos 6 vai. ryto, kitos 7 vai., Marųuette Parko 
bažnyčioje, 63rd ir California Avė., šiandien 19 d. Vasario mėn., 
1930 m. Mes Tavę Musų brangiausioji motinėle, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau nebesugrjšj. bet mes ankščiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
VYRAS JONAS KAMINSKAS, VAIKAI IR GIMINĖS.

2555 W. 63rd St., Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario (February) 17 dieną, 6:00 
valandą ryto, 1930 m., sulaukus 56 metų amžiaus, gimus Kreke
navos parapijos, Petriškių kaimo, Panevėžio apsk., Kauno rėd. 
Paliko dideliame nuliudime vyra Antaną, dukterį Brigitą Petrikie- 
nę, broli Martiną Grikieną, žentą Petriką, Lietuvoj du brolius — 
Romaną ir Aleksandrą ir seserį Benediktą. Kūnas pašarvotas 
randasi 1107 No. 12th Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės {vyks Ketverge, Vasario 20 dieną. 9 vai. ryto iš 
namu bus nulydėta i Mt. Carinei kapines.

Visi A. A. Rozalijos ILeščinskienės gimines, draugai ir Hažjsta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS, DUKTĖ, BROLIS, ŽENTAS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius 1. J. . Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

Tel. Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto  jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Miiwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro

Rez. 3201 South VVallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė, 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatps vakarai* \

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Rez. 6600 South Artesi&n 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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kęs) po nr. 2423 West Marųuette 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. Tol. Boulevard 7820; 
Rez. 6641 S. A Ibany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su-j 
tarti.

TIK SUGRĮŽĘS IŠ 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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki J2 diena. 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. N odei, nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namu Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9606

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 So. La Šalie SL Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av«X

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Liet. Pil. Brolybės 
Kliubas

Lietuvių Piliečių Brolybes 
Kliubas Amelijoje laikė mė
nesini susirinkimą vasario 4 
dieną Maik. White Sųtiare par
ko svetainėje, prie 29 ir I lai
stei I gatves.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas K. Laucius. Nutarimų 
raštininkas perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą. Paaiš
kėjo, kadi dalis kliubo turto 
to, būtent $505, padėta j (lold 
Bonds Central Manufaeluring 
Distriet banko.

Iš ligonių, B. Gaidamavičių 
jau serga 1 I sąvaičių. Antras 
ligonis, .1. Jasinskas, išsirgęs 
tris savaites, atsimodavo. Bet

P-n is J. I*. \Vaitehes skaitė 
konstituciją punktas po punk
to, o punktai buvo priimami 
komisijos narių, kai ką palai 
šaut, kai ką išmetant arba pri
dedant.

A Lodo, kad komisija atliko 
savo užduotį sąžiningai ir su
mani u, nes konstitucija tikrai 
atatinka kliubo siekiams ir, už
daviniams.

Vasario 15 dieną turėjo su
sirinkimą kliubo ekzekutyvč 
komisija ir direktorių taryba 
p. Žilevičiaus name. Svarstė 
politikos dalykus. Mat, balan
džio pradžioje rinkimai, tai 
kliubas turi prisiruošti ir pa
brinkti kandidatus.

Kadangi kliubas yra be p ar
ty viskas, tai jis rinks tokius 
kandidbtus, kurie pasirodys 
tinkamesni ir kuriuos numa
tys visuotinas kliubo susirin
kimas.

Pasitarimams užsibaigus, p. 
Zilevičienė pakvietė susirinku
sius puikiai vakarienei. Buvu
sieji taria p. Zilevičienei šir-

(Pacific «n<l Atlantic Photo J

Apia, Britų Samoa. — Toma- 
sese, samoaj iečių lyderis, kuris 
tapo nukautas paskutiniame su-

531 Jenkięne Mrs Petronėle
537 Kizelavicius B
510 Malakauskis K
541 Markevicinci P
547 Pakenis Pa vilas
519 Brizgiu laite Kazimiera
550 Raginis Kasiaulas
566 Urbanovic K
567 Vilimui Kaziui
572 Z ižas M

Trečiadienis, vas. 19, 1930

PRANEŠIMAI
Humhoklt Purk Lietuviu Po], Kliu

bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienv, 20 <1. vasario, Hum- 
boldt Maccabee svetainėj, 1621 N. 
California Ave„ 7:30 v. v. Narius 
meldžiu dalyvauti, nes yra daujį 
reikalu. Sekr. A. VValskis.

Miscellaneous
_____________ įvairus_________ _  

BRIDGEPORT ’ 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Furniture & Fixtures
Rakandai-Raisai

jis buvo dar ne pilnas narys. 
Sulig Įstatais, kliubas galėjo 
nemokėti jam pašalpos. Bet dėl 
broliškumo, dalis pašalpos, bū
tent $7.50, Jasinskiu išmokėta.

Toliau, susirinkimas išrinko 
(’ni'bminkus metiniam baliu’i, 
kuris įvyks vasario 23 dieną, 
Černausko svetainėje, 1900 So. 
Union avenue.

Laike baliaus naujiems na
riams įsirašyti į kliubą nieko 
nekaštuos. Jie bus priimti be 
įstojimo mokėsiies.

Šis kliubas gerai tvarkosi. 
Auga taip nariais, kaip finan
sais. Jis pagelbsti nariams iš
siimti pilietines popieras. Pa
gelbsti ir kitokiuose atsitiki
muose. Prisirašykite prie jo.

Korespondentas.

dingą ačiū..
Vasario 25 dieną šaukiama 

kliu.o visuotines susirinkimas 
Strumilo svetainėje. Susirinki
mas prasidės 7:30 valandą va
kare. Beikės priimti konstitu
cija ir teks indorsuoti kandi
datei ateinantiems rinkimams. 
Taigi Valdyba kviečia visus na
rius dalyvauti susirinkime, nes 
jis bus labai svarbus. Bukite 
visi. O kurie dar nepriklauso
te šiam kliubui, tai ateikite pri
sirašyti tą vakarą. Metinė mo
kestis tik $1.' O paskiau gal 
bus pakelta; tai dabar pasi
naudokite proga. Galima prisi
rašyti ir pas kliubo sekreto
rių, A. M. Barčių, o taipgi Wait- 
ches brolių ofise.

Kliubo korespondentas.

kilime.

Roseland Kensington

ralis serga jau menuo. Jisai 
gyvena Kensington Avė.

Komisija dar mažai darba
vosi dėl išvažiavimų. Kaip at
šils oras, tai pradės daugiau 
darbuotis. šiame susirinkime 
L Stonis paaukavo penkis do
lerius auksu laimėjimui. Perei
tame susirinkime Klauda ir Pa- 
šakarnis paaukavo po laikro
di; iš iždo paskirta $10 auksu. 
Jau keturi daiktai yra laimė
jimui. Komisija žadėjo gauti 
daugiau daiktų. Kuomet jų bus 
daug, tai nesunku bus daug 
likietų išplatinti.

Dar yra daug žmonių, kurie 
apsigyvenę šioj kolonijoj, bet 
nepriklauso prie susivienijimo. 
Tokiems susirgus, nelaimei at
sitikus, ar mirus — jų arti
miems daug vargo. Nesant kuo

CLASS1FIED ADS.I
Educational

.Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous for Sale

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

' ■ v:.J==g= 
Musicai Instruments

Maži ko s Instrumentai
TURIU parduoti, savo $1,200.00 

grojiklj už $115.00, cash ar išmokė
jimais. Suolelis, roles ir kabinetas. 
(>136 S. Halsted St.

Radios

Iš Lietuvių Geresnės Valdžios 
Politinio Kliubo darbuotes

Susirinkimas. palaidoti, tenka rinkli aukos. 
Šiuo laiku sunku išprašyti au

Pereilą penktadieni kų. Ar ne geriau butų prisira-
Vasario 13 dieną, J. P. 

\Vaitcbes brolių ofise, Lietuvių 
Geresnės Valdžios Politinio 
Kliubo komisija konstitucijai 
taisyti turėjo susirinkimą. Da
lyvavo ir kliubo valdyba 
Ig. Waitclies, prez., A. Jocius 
_  vice-prez., A. M. Barčius — 
sekretorius; konstitucijos ko
misijos nariai: B. T. Petkus, 
J. Cernauskas, S. Zilevičia, S. 
Liuzelis, J. K. Wocick, B. A. 
Waitclies. Jie prirengė konsti
tucijos projektą visuotinam su
sirinkimui priimti.

Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas. Narių at
silankė mažai; negerai, kad 
nariai pradeda pamiršti susi
rinkimus. x

J. Kąrečka sirgo pusę metų; 
atsimaldavo, nevisai pasveikęs. 
Ligoniui buvo įsimetęs skaus
mas kojose. Jis buvo gydytis 
pas daugelį daktarų, jam daug 
kainavo. A. Nainys serga ant
ras mėnuo. Jisai gyvena Chi- 
cago Heights, yra po transpor
tu, vienok susivienijimas jį ap
rūpina lankytojais. S. L. Da-

šyti prie susivienijimo? Tada 
busite aprūpinti: sirgdami pa
šalpa, o mirus — palaidojimu.

Susivienijimas priima vyrus, 
moteris ir merginas, nuo 16 
metų iki 45 metų, be skirtu
mą pažvalgų. Jo susirinkimai 
įvyksta svetainėje 341 Ken

sington Avė. Kiekvieno mėne
sio antrą pelnyčių.

Korespondentas.

Laiškai Pašte

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografilos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

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, 111. 

Tel. Cicero 1329

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU brolio Justino Lu- 
neckio, aš girdėjau kad jis esąs pa
laidotas KenoSha, Wis. Kas žino 
Justiną Luneckj, meldžiu man pra
nešti.

CHARLES LUNECKIS 
(brolis)

4452 So. Hermitage Avė.
Chicago, III.

Business Service
BiznioPatarnavimu

PATENTAI, copyrighte — išradimai vi
sokios rūšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris barber- 
šapėj, arba parduosiu. Randasi prie 
California ir North Avė. Atsišau
kite adresu 1182 Mihvaukee Avė.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

REIKALINGAS partneris i bu- 
černę ir grosemę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga ge
ram žmogui. JKad ir nemokanti iš
mokinsiu. Telefonuokite Roosevelt 
4738.

Financial 
_______ Finansai-Paskolos 

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. John Yocis, 2224 W. 23 St. 
Ist floor, 6 vai. vakare.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir 13 metų mergaitę. J. M. 
4557 S. Albany Avė.

I SPECIALĖ NAU- | 
g JIENŲ LAIDA | 

išeis

| šeštadienyj, vasario 22 d., 1930, J
kurioj tilps istorinis Chicagos Lietuvių Jau
nuolių paveikslas, nuimtas Ramovos teatre ap- 
vaikščiojime 12 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių, surengtų Naujienų.

Būtinai kiekvienas įsigykite šitų nepaprastų 
Naujienų laidų.

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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

501 Adomaitis P
503 Arlauskis Antans
5201 Gelcneice Audras
525 Grinises Klemenas
533 Janas Maria

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

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Bpeclallfitaa rydyme chrontlkų Ir nauju u- 
rq. Jei kttl negalėjo jumia Brydyti. atgflan- 
kykit pas mane. Mano pilnaa ItenamlnaTl- 
mas atidengs Jūsų tikra liga ir jei a* apM- 
iruaiu jua gydyti, sveikata jums augryt. Ei
kit paa tikra specialistą, kuria neklaus justi 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.

Paskolos suteikiama 
. į vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

_________ For Kent_________
ŠTOKAI ANT RENDOS 

Kampas dėl drug storio, $65.00 
rendos. Storas dėl barberio $50 
mėnesiui. Storas dėl bučernės 
$50. Storas dėl valgyklos $65. 
Šie storai randasi 67th St. ir 
Western Avė. Pamatykite A. 
N. Masiulis, 6641 S. Western 
Avė. Republic 5550.

—4O*--------

----- o-----
ANT BRIDGEPORTO, rendon 

campinis storas su 5 pagyvenimui 
cambariais. Renda $25 mėnesiui. 
Taipgi galima nusipirkti labai pi
giai visokius fixtures. šaukite 4 
vai. po piet Tel. Boulevard 047Į).

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai vaikinams 

su valgiu arba be valgio. 3301 So. 
Halsted St., 2ros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Simano Daukanto Skol. ir Bud. 
Dr-ja

, (Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

w morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

PARDUOSIU gerai išdirbtą Roo- 
ming House iš 25 kambarių su lunch 
ruimiu apačioje. Labai pigiai. 3956 
7erdinand St., arti Crawford Avė., 
4000 North-West.

------- O-------
PARSIDUODA RESTORANTAS 

geroje vietoje, prie 2-jų karų linijų, 
priešais teatrą, biznis išdirbtas, 3517 
Su. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai Meat Mar- 
cet ir groseris, ant didelių bizniavų 
gatvių; biznis cash; arba mainysiu 
ant 6 kambarių bungalow ar loto, 
2409 W. 47 St.

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

.Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo !• ryto ilU 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto H 1 po pietų.

GARSINĖMS /
NAUJIENOSE

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

/

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5* akrų.

Visos jos
Arba pabudavosime ant jūsų 
tokią norėsite bungalow ar 
narna, už mažą imokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

Mažas imokėjimas. 
randasi arti Chicagos. 

loto 
flatų

Farms For Sale
....... ĮJk * aiPard av imu i

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ. DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai imokėti. 
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 budinkai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dargi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymui arba kito
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
pafarnavirpAs visiems.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentvvater, Mich.

-------- O--------
---------------------------------------------- Į----------------------------------------

--------O--------
640 AKRŲ Illinois valst., tinkami 

dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 mylių nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšta lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da
lis derlinga žemesnė žemė; didelis 
mūrinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
triobos; didelis upelis ir 3 natūraliai 
šaltiniai; geras žvyro šlaitas; 90 
akrų miškas; % mylios nuo C. & 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio kelio.

MYRON JI. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Ųearborn St., 

Tel. Central 5013
----- o-----

i--------o--------
132 AKRAI arti Monee, 25 m. j 

pietus nuo Chicagos, 1 m. i rytus 
nuo 49 kelio ir I. C. geležinkelio; 
naujos triobos, 800 dedančiu viš
tų, gyvuliai, mašinos, traktorius ir 
t. t.; tinka dėl golfo; upelis; $26,- 
000; nepriimsiu maino; morgičiaus 
$12,000.

Tel. Pullman 6580

Exchange—Mainai
PUIKIAUSIS kampinis 4 flatų, 

geroj vietoj, tinkamai finansuotas, 
visas išrenduotas. Noriu tuščių lo
tų, ar mažesnio namo už $9,500 
equity. ' Tel. Euclid 4615 ar Austin 
3074.

Real Estate For Sale
Na m ai - Žein ė Pa r da v i m u i

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. 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

------ o—*---
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na 
mus, lotus, farmas, biznius visokiom 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės b 
kur yra ar kas yra. Perkam notas 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafzyette 0455

IŠ PRIEŽASTIES kad delei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1034 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delicatcsscn.

Kaina $16,000.

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

IŠMAINAU SAVO murini 8 flatų 
po 6 kambarius namą, ant farmos. 
Farma tūri būt nedidelė, prie kelio. 
Turi būt tikrai farma, kuri nėra 
tuščia.

Taipgi turiu 3 flatų medini namą 
ant maino. Agentai lai neatsišau
kia. Andriejus Poška, 1237 North 
Leavitt St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GREITAM pardavimui visokie 
fixtures labai pigiai. Savininkas 
išvažiuoja. šaukite 4 vai. po piet. 
Tel. Boulevard 0470,

PARSIDUODA bučernės Ice Box, 
5x10 pėdų, gerame stovyje, už pri
einamą kainą. 1815 W. 73rd St. 
Tel. Prospect 5070.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Šmotų kandžių neliečiamas seklyčios 
setas $55.00.

7 Šmotų rleSuto valgomojo kambarį a se
tas $57.00.

5 Šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris. skrynia, sprlngsat. m atra
us h — $00.00.

Kaurai 0x12 $23.50.
Atsifiauklt kasdien iki 10 vai. rak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 Wcst Lake St.

■ < ■ . . . ' ■ > f.- • , -U - L'* I ' r

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertes istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies rakan
dų.
Radios visokių išdirbys- 

čių ..............  $35.00
Seklyčių Setai ............... $35.00
Valgomojo kamb. Setai $25.00 
Bufetai ..........   $15.00
Miegamojo kamb. Se<tai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

ir augš.
Grindų Lempos ........   $5.00
Coxwell Kėdės ............... $10.00
Cedar Chests ............... $15.00
Pusryčių Setai ............... $10.00
Dinette Setai ......   $20.00
Pavieni Dreseriai ........... $8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos .................. $20.00
Pavienės įmovos ............... $3.00
Skrynios .......................... $5.00
Ice Box’iai ........   $6.00
Garbačių Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai''........... $7.00
Kietų Anglių Pečiai .... $10.00 
Verdamieji Pečiai ....... $15.00
Elektrikinčs Skalbimo

Mašinos .......   $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai ................ $25.00
Victrolos ...................... $10.00
(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes augštos rųšies 

rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų 'turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matra- 
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas •'

100 50 svarų Soči et y Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Ųuality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo. Jacąuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai gražiu patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, WiL 
tana Velvet ir Wilton.

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai, 

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas iri bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais iki 9 vai.

WEBER BROS. 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.


