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21 Angliakasys žuvo 
Utah kasyklose

Dauguma jų nutroško nuodingais garais 
dujų sprogimui įvykus; devyni darbi
ninkai dar gyvi išgelbėti

SALT LAKE CITY, Utah, 
vas. 7. — Standard Coal kom
panijos kasyklose Slandard- 
villėj, apie pusantro šimto my
lių į pietus nuo Salt Lake City, 
praeitų naktį įvyko* smarkus 
dujų sprogimas, kurio dvide
šimt darbininkų buvo užmuš
ti.

Sprogimo metu kasyklose 
dirbo trisdešimt angliakasių, ir 
tųjų tik devyni buvo dar gy
vi išgelbėti.

Dviejų dešimčių žuvusiųjų 
kūnai buvo surasti. Dauguma 
jų buvo nutroškę nuodingais 
garais, susirinkusiais kasyklo

Ispanai nepakenčia 
dar diktatūros pali
kuonių valdininkų

Sevilijoje žmonių minios rei
kalauja burmistrą ir jo žmo
nes tuojau trauktis iš vietos

Suimti 27 asmenys 
dėl atentato prieš 
Meksikos prezidentų
Vyriausybė stengias susekti są

mokslą; įtaria pabėgusio Vas- 
conceloso šalininkus

SEVILIJA, Ispanija, vas. 7. 
— Minios žmonių, studentų va
dovaujamos, padarė čia de
monstracijas prie£ miestų ad
ministraciją, kuri buvo dar bu
vusio diktatoriaus gen. de Ri- 
veros paskirta.
Demonstrantai, šaukdami “ša

lin de Riveros įsteigtą miesto 
administraciją!” nuvyko i "ro
tušę ir pareikalavo, kad bur
mistras ir jo žmonės rezignuo
tų. Burmistras atsakė, kad sa
vo rezignaciją jis jau buvęs 
pasiuntęs j Madridą, tačiau 
naujasis premjeras Berenguer 
paprašęs jį pasilikti vietoj, kol 
Sevilijos paroda pasibaigsian
ti.

Tuomet nepatenkintų do- 
monsftrantų minia nuvyko i 
civilinio gubernatoriaus ramus 
ir čia atkartojo savo reikala
vimą. Gubernatorius prižadėjo 
žmonių reikalavimą tuojau te
legrafu pranešti Madrido vy
riausybei, ir demonstrantai nu
rimo.

Kantono aeroplanai 
bombarduoja prie

šų laivus
LONDONAS, vas. 7. — Ex- 

change Telegrapho pranešimas 
iš Honkongo, Kinuose, sako, 
kad kantoniečių aeroplanai 
bombardavo ir sunaikino sep
tynis priešų tiekimo laivus.

Mažesni susikirtimai tarp 
kantoniečių ir kuangsiečių jė
gų. nesiliauja. Kautynės eina 
pusiaukelėj tarp Kuanjango ir 
Haitangsano.

g&ojaajSzi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; nedidelė temb
rą tu ros atmaina; vidutiniai žie
mių vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 280 įp 350 F.

Šiandie saulė teka 6:56, lei
džiasi 5:12. Mėnuo leidžiasi 
2:31 ryto.

se sprogimui įvykus.
Vieno angliakasio dar pasi

gendama. Kadangi kasyklos 
pilnos nuodingų garų, tai gel
bėtojai abejoja, kad jis butų 
išlikęs gyvas. Tuo -bu d u Žuvu
kių skaičius sieks veikiausia 
21.

Penki angliakasiai, kurie šį 
rytą buvo išgelbėti, gyvi išli
ko lik dėl to, kad, sprogimui 
įvykus, jie suskubo viename 
urve užsibarikaduoti nuo nuo
dingų garų. Kai gelbėtojai juos 
surado, jie buvo truputį ap
kvaitę, ne tik nuo garų, kiek 
nuo blogo oro.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
7. — Ryšy su pasikėsinimu nu
žudyti naująjį Meksikos prezi
dentą Pascualį Ortizą Rubio, 
vyriausybė veda uolų ir pla
čiausi tyrinėjimą sąmokslui su
sekti. Kol kas Meksikos Mieste 
yra suimta dvidešimt asmenų. 
Septyni kiti asmens, jų tarpe 
du šoviko Floreso broliai, Ar- 
nulfo ir Pilar Eloresai, suimti 
San Luis Potosi.

Vyriausybė yra tvirtai įįsiti- 
kinus, kad pasikėsinimas nužu
dyti Prezidentą Rubio buvo 
padarytas sąmokslu vadinamų 
vasconcelistų, rinkimus pralai
mėjusio kandidato į preziden
tus Jose Vasconccloso šalinin
kų.

Pats Vascoocelos dabar lai
kosi Jungtinėse Valstybėse.

Nužudė savo kūdikį, 
kad nepatektų į 

prieglaudą
MARIOM, Ind., vas. 7. — 

Pats būdamas ligonis, ir bijo
damas, kad jo 8 mėnesių duk
tė nepatektų j našlaičių prie
glaudą, Robert Crooks, 25 me
tų amžiaus, nušovė ją, paskui 
bandė pats nusižudyti. Jis nu
gabentas į ligoninę.

Pola Negri įdukus; vo
kiečiai užgrobė jos 

$12,000 briliantų
BERLYNAS, vas. 7. — Pola 

Negri, garsioji filmų “žvaigž
dė”, buvo atvykusi į Berlyną 
užkariauti sau vokiečių publi
kos simpatiją, bet apleido vo
kiečių sostinę skubotai ir bai
siai įdukus.

Dalykas toks. Vienas jos bu
vusių Berlyne manadžerių, 
Sam Rachmann, pašaukė Polą 
j teismą, kaltindamas ją ftel 
nesumokėjimo jam, pagal kon
traktus, $60,000 už išderėjimą 
jai kontraktų su Amerikos kra
tomųjų paveikslų gamintojais. 
Kadangi filmų “žvaigždė” at
sisakė ieškinį sumokėti, Rach- 
mannas gavo teismo leidimą 
užgrobti jos turtą. Metus teis
mo anstoliui savo deimantus 
ir perlus, vertės, sako, apie 
$12,060, Pola Negri, baisiau
siai į lūžūs, su savo vyru .iš
dūmė į Paryžių.

Burmistras ir buvęs 
burmistras nušauti 

per pokylį^
TAMPICO, Meksika, vas. 7.

Per pokylį, kuriame buvo 
švenčiamas inauguravimas nau
jo Vilią Altam i ra miesto bur
mistro, buvo nušauti abudu 
pokyly dalyvavusieji, senasis 
burmistras ir naujasis.

Nušovė juos nepažįstamas 
Vyras, kuriam, kilus sumiši
mui, pavyko pabėgti.

Didelė Rygos bedar
bių demonstracija

Prezidentas priėmė bedarbių 
delegaciją; komunistai bandė 
sukelt riaušes

RYGA, sausio 17. — Vakar 
įvyko didelės bedarbių demon
stracijos, kuriose dalyvavo apie 
1,000 žmonių. Prieš demon
straciją demonstrantus kiršin
ti buvo bandę komunistai, ku
rie mėtė proklamacijas, ragin
dami bedarbius atvykti vakare 
į miesto tarybos susirinkimą. 
Prasidėjus eisenai ties minis- 
terio pirmininko kabineto bu
stu, įvyko incidentas, nes poli
cija atsisakė praleisti į bustą 
bedarbių delegaciją. Tačiau jo
kio susirėmimo neįvyko.

Vėliau demonstrantų dele
gacija atlankė valstybės prezi
dentą, kuriam įteikė peticiją.

Po demonstracijos bedarbiai 
vėl susirinko liaudies namuos, 
kur jų .vadas seimo atstovas 
Vcckaln pareiškė, kad demon
stracija buvo padaryta, pareik
šti protestui prieš ministerio 
pirmininko ir tautos gerbūvio 
ministerio atsisakymą priimti 
demonstrantu delegaciją.

Liaudies namuos komunis
tai vėl bandė mėtyti proklama
cijas, ko pasėkoj keli žmonės 
suimti.

Darbiečiai laimėjo 
papildomuose seimo 

rinkimuose
LONDONAS, vas. 7. — Pa

pildomuose rinkimuose i par
lamentą Sheffieldo Brightside 
divizijoj laimėjo vėl Darbo par
tijos kandidatas, tarybos narys, 
F. Marshall, gavęs 11,543 bal
sus.

Papildomieji rinkimai įvyko 
dėl buvusio atstovų buto na
rio, A. V. Ponsonby, pakėlimo 
į perus. --. -4—
Du Lenkijos seimo vi

cepirmininkai re
zignavo

VARŠUVA, vas. 7. — Atsi
statydino du vienas paskui ki
tą .Lenkijos seimo vicepirminin
kai, Markas ir Voznickis.

Sudegė šeši arkliai ir 
20 automobilių

ARCOLA, III., vas. 7.—Gais
ras sunaikino čia dvi dideles 
Mėli F. Crews kompanijos au
tomobilių daržines ir arklių 
tvartais, kurių liepsnose taip
jau žuvo 6 arkliai ir 20 auto
mobilių.

Oregone rado baisiai 
sumuštą filipinieti

PORTLAND, Ore., vas. 7.— 
Praeitą naktį gatvėj rado čia. 
gulintį be sąmonės, baisiai su
muštą, filipinietį Vincente Ca- 
todjj. Nugabentas Į ligoninę ir 
atgaivintas,- Catoda papasakojo, 
kad jį puolė astuoni balti ne
pažįstami vyrai, kurių automo
bilis turėjo Californijos žyrųę.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Oscar Strauss, garsus Austrijos kompozitorius, ku
ris važiuodamas į Hollywoodą buvo kartu s\i savo žmona su

stojęs Chicago j
. ... ..............-"——r- ==j

Sovietai nubaudė 1,- 
110 privatinių pre

kiautojų
MASKVA, vas. 7. — Kalti- 

narni dėl mokesnių įstatymo 
laužymo, Maskvos apygardoj 
tapo nubausti piniginėmis pa
baudomis 1,110 privatinių pre
kiautojų.

Bendra pabaudų suma sie
kia 260 tūkstančių rublių.

j -----------------------------------------------—

Oro katastrofos
Nelaimė, dviem aeroplanam su

sidūrus ore

SAN ANTONIO, Tex., vas. 
7. — Del kolizijos ore, netoli 
nuo čia užsimušė įeit. Alex- 
ander Orr, armijos lakūnas, 
išgelbėjęs betgi savo padėjėjo, 
seržanto FaiTaro gyvastį.

Pajutęs, kati jo aeroplanas, 
susidūręs' su kitu aeroplanu, 
krinta pasturgaliu žemyn, Įeit. 
Orr Repe serž. Farrarui pasi
naudoti parašiu'tu, pats pasi
likdamas vietoj. Serž. Fanrar 
išsigelbėjo. •

Antras aeroplanas, kurį pi
lotavo Įeit. Storrie, nuo koli
zijos nenukentėjo ir laimingai 
nusileido žemėn.

žuvo bandydamas gauti 
piloto diplomą

EAST HEMPSTEAD, N. Y., 
,vas. 7. — Bandomajame skri
dime privatinio piloto diplomui 
gauti, jo aeroplanui nukritus 
iš 2,000 pėdų aukštumos, už
simušė Elliot de Lissetr, New 
Yorko automobilių prekiauto
jas.

Suėmė Harvardo stu
dentą kaip šantažistą
BOSTON, Mass., vas. 7. — 

Policijos tapo čia suimtas Har
vardo studentas Aliau E. 
Burke, 25 metų amžiaus, kal
tinamas kaip šantažistas. Burke, 
kaip tapo susekta, rašinėjo 
laiškus turtingesnėms žmo
nėms, reikalaudamas didelių 
sumų pinigų ir grūmodamas 
jiems “nemalonumais”, jei rei
kalavimas urnai nebusiąs išpil
dytas.

ŠIANDIEN
Reikalaukite pas išnešio

tojus ir ant standų Metinę 
Biznio ir Informacijų Kny
gą 1930 metams, Lithuanian 
Business Directory 1930.

Naujienos duoda ją savo 
skaitytojams dykai.

Suėmė kunigą dėl 
kailių slėpimo var

gonuose
PARK FALLS, Wis., vas. 7. 

— Valdžios konservacijų prie
vaizdas Allen Hanson arešta
vo vietos kongregacionalis'tų 
bažnyčios kunigą B. F. Schoen- 
feldą už tai, kad jis turėjo žvė
rių kailių, įsigytų nemedžioja- 
mamu metu. Tuos brangius 
lapių ir ūdrų kailius, vertės 
apie $2,500, kunigas laike pa
slėpęs savo bažnyčios vargo
nuos1©, bet slepykla buvo su
sekta.

Už panašų nusikąltimą tas 
kunigas buvo jau vieną kartą 
pirmiau baustas.

Už vagišiavimą, mergi
na nuteista kalėti 

iki gyvos -galvos
NEW YORKAS, vas. 7. - 

Prisaikintųjų posėdininkų teis
mas pripažino kaltą kaip ne
pataisomą krautuvių vagišę 
Heleną Rosen, 29 metų am
žiaus merginą, ir teismas pa
smerkė ją kalėti iki gyvos gal
vos.

Miss Rosen jau pirmiau tris 
Įkartus buvo bausta už krau
tuvių vagišiavimą.

Prezidentas Hooveris 
važiuoja į Floridą

WASHIN(xTONAS, vas. 7. 
Prezidentas Hooveris rengiasi 
rytoj [šiandie] išvykti į Flo
ridos vandenis, į Long Key apie- 
linkę, savaitę lai^o pažvejoti. 
Be kitų, prezidentą lydės Aukš
čiausiojo teismo teisėjas Har- 
lan Stone, Dr. Vernon Kellogg 
ir Mark Sullivan, artimiausi 
draugai.

-j-i.-Į Sij - irJ A-1 ,| - Įi Tii?Twt

40 žmoniŲ sužaloti te
atro grindims įlužus

' ■ ' - - - i- . .. - *•

LdSABONAS, Portugalija, 
vas. 7. — Vakar vakarą Valda- 
geme viename teatre, vaidini
mo metu, įlūžo grindys ir pu
blika sukrito į rūsį. Keturias
dešimt asmenų buvo sužaloti, 
daugelis pavojingai.

Trys vaikai, motinos 
palikti namie, sudegė

, ........... ............. .

WESTFIELD, Msss., vas. 7. 
— Vietos gyventojų Dorinami 
namuose šiandie kilo ugnis, 
kurioj £nvo trys jų maži vai
kai. Tėvas buvo darbe, o mo
tina buvo išėjus pas kaimy
nus. Palikti vieni vaikučiai, 
matyt, bežaizdami, padegė na
mus.

Austrija ir Italija pasi
rašė sutartį

ROMA, vas. 7. — Premjeras 
Mussolini ir austrų kancleris 
Schober vakar pasirašė drau
gingumo ir konsiliacijos sutar
ti tarp Italijos ir Austrijos.

Brazilijoj viceprezi
dentas pašautas

Penki kiti asmens nukauti ir 
šešiolika sužaloti politiniame 
mitinge *

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vas. 7. — Respublikos pre
zidentas Washingtonas Luis 
gavo telegramą, pranešančią 
jam, kad politiniame mitinge 
Montes Carlos mieste, Minas- 
geraes valstijoj, .per kilusias 
riaušes buvo pašautas vicepre
zidentas Mėlio Vianna. Penki 
kiti asmens buvo nukauti, o 
šešiolika sužalo1!i, jų tarpe ke
letas mirtinai.

Artinas pavasario 
sėja, * Sovieti ja 

sėklų netur
MASKVA, vas. 7. — Sovie

tų organas Izviestija nusiskun
džia, kad pavasario sėja jau 
čia pat, o nėra sėklų laukams 
apsėti. Iki šiol esą surinkta tik 
menkutis reikiamo sėklų kiekio 
nuošim|is.

Laikraštis graudena visas 
sėklų rinkimo organizacijas pa
vartoti griežčiausių metodų, 
kad iki vasario 15 dienos bu
tų surinkta pilnai tiek sėklų, 
kiek einant valdžios planu rei
kalinga. *

Kova tarp apuoko ir 
ekspresinio traukinio 

mašinisto
STOKHOLMAS, Švedija, vas. 

7. — Iš Linkoepingo, pietų Šve
dijoj, praneša šitokią istoriją 
apie kovą, įvykusią naktį tarp 
apuoko ir ekspresinio elektros 
traukinio mašinisto. •

Paukštis, matyt, lok omo t y- 
vos reflektorių priviliotas, ar 
apžlibintas, trenkė į budikės 
langą ir išmušė langą. Įlėkęs 
vidun, apuokas suleido savo 
aštrius ' nagus j mašinisto 
sprandą ir ėmė snapu kapoti 
galvą. Įvyko atkakli kova, ma
šinistui juo sunkesnė, kad jis 
negalėjo nei valandėlei palei
sti kontrolių iš rankos, trau
kiniui visu greitumu bėgant. 
Galų gale betgi jam pavyko 
paukštis pasmaugti. Apuoko 
butą nepaprastai didelio.

[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
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

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

NAUJIENOS^
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

V ......... . .... :

LIETUVOS ŽINIOS
Medžiotojų ir žvejų 

draugijos susirin
kimas

PANEVĖŽYS. — Sausio 11 
d. įvyko metinis visuotinis 
Taisyklingos medžioklės ir žū
klės dr-jos Panevėžio skyriaus 
narių susirinkimas.

Iš valdybos pranešimų ma
tyti, kad d-ja dajyvavo ir or
ganizavo vilkų medžiokles. 
Briedžių apsauga esanti liūd
nai! stovy. Skyrius savo lėšo
mis šį reikalą sutvarkyti neiš- 
sigalį. Ir tas reikalas paliktas 
be globos, Dievo rankose.

Iš skyriaus apyskaitos ma
tyti, kad balansas už 1929 me
tus sudaro 10,102 lt., o šiems 
metams permatoma 9000 litų. 
Susirinkimas nutarė šiais me
tais patogesnius medžioklei 
miškus išnuomoti, asignuojant 
tam tikslui 6000 litų.

Karšti ginčai ir ilgi debatai 
kilo dėl naujai išdirbtų Miškų 
d-to miškų išnuomavimo sąly
gų. Miškai dabar nuomuojami 
viešai, iš varžytynių. Jokios 
pirmenybės d-ja neturės. Nuo
mojamam miške tegalima bus 
medžioti dusyk savaitėj: vieną 
sykį su varovais, kitą sykį su 
skalikais. Apie šėrimą, globo
jimą, auginimą žvėrių bei pauk
ščių nė žodžiu nepasakyta. Mi
škų d-tui matyti, ar „bus kas 
nors iš gyvių jo valdomuose 
miškuose, ar galų gale bus jie 
tušti.

Lenkas rašo Lietuvos 
istoriją

“Prager Dresse” praneša, 
kad lenkų mokslininkas L. Ko- 
liankovskis rašo plačią Lietu
vos istoriją. Tos istorijos pir
masis tomas, kuriam yra 483 
puslapiai ir kuris apima laiko
tarpį nuo 1377 metų iki 1499 
metų, jau pasirodė. Jj išleido 
Varšuvoj Kasa im. Mianow- 
skiego. Tomas pavadintas 
“Dzieje Wielkiego Księst\va 
Litewskiego za. Jagicllno\v”.

Gaisras Alytaus 
apskrity

Sausio 12 d. Stakliškio m. 
sudegė pil. B. kluonas. Nuo
stolių padaryta 5000 lt. Kluo
nas buvo apdraustas valstybi
nėj apdraudimo įstaigos 4,000 
lt.

Sausio y3 d. Barauskų km. 
Nedinsko Vlado sudegė kluo
nas. Nuostolių — 9,000 lt. 
Kluonas neapdraustas.
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Šeštadienis, vasario 8, 1930

Korespondencijos
WAUKEGAN, ILLINOIS

šv. Baltramiejaus Liet. R. K. Parapijos 
METINĖ 1929 ATSKAITA

6.94

6.30
1.50
4.00

Akron, Ohio

Bolševikų šmugelis SLA. Pildo
mosios Tarybos nominacijose

I N E I G 0 S 
Sėdynių Kortelės. Metinė Mokestis .... $4,266.00 
Sekmadienių dešimtukų rinkliava .... 298.40
Sekmadienių ir šventadienių aukos .... 1,481.87 
Mėnesinė auka .......................................... 1,399.13
Velykų auka .....................................   1,063.53
Kalėdų auka............................   1,092.00
40 Valandų Atlaidų aukos ....'.......   401.39
Kitos aukos ............................................. 216.95
Našlaičiams aukos ......................... ........ 374.54
Praplatinimui Tikėjimo aukos ............. 275.00
Aukos dėl pirkimo anglių ...................... 626.93
Šventajam Tėvui aukos ............,.....   252.00
Nuo mokyklos vaikučių, už mokinimą .... 1,139.50 
Bazaro grynas pelnas .............................. 1,811.55
Parapijos pikniko grynas pelnas........... 444.00
Mokyklos vaikučių vakaras (Sausio mėn.) 233.50 
Mokyklos vaikučių vakaras (užbaigimo) 351,56 
Pelnas nuo krutamu jų paveikslų ........... 58.40
Lukšio krutami paveikslai ................... .*.....  10.45
Krutami paveikslai (iš miesto teatro) ....... 16.12
Papaisymui mokyklos (1929 sumokėta) 58.00

Viso inėjo 1929 m.

Balanso buvo iš 1928 m.

Viso

$15,870.82

2,474.46

$18,345.28

IŠLAIDOS

Popiera dėl klebonijos ofiso ...............
National Office Supply Co. Visoki reikme- 

nai dėl ofiso ir dėl Typewriter ir Lt. 
Bills File, dėl Sudėjimo bilų..................
Desk Pad dėl stalo ..............................
Adding Machine. Kainuoja $125 par. njoka 50.00 
Elektrikijiis Ice Box. Kainuoja $435.00.

Iš to parapija moka tik ,t.................>
Elektros prietaisas klebonijoje ...........
Electric Sockets ......................................
Desk lempa ............................................ 
Kėdė ............... .........................................
Popieravimas valgyklos klebonijoje.... 
Davis Co. 2 tuzinai abrusų ..................
Navardauskui. Vanos įdėjimas ir sinkų pa

taisymas .............  ...
Dratinės durys klebonijoje .......................
Stiklai .................... ..... —v......................
Clpthes Hooks.........................................
KITI REIKALAI: z
Našlaičiams auka ..............................
Praplatinimui tikėjimo aukos ...............
Katedratikum vyskupijos taksai...........
šv. Tėvui .................................................
Sergančių Kunigų Fondui ..................
Katalikų Universitetui ..........................
šventai žemei .........................................
Celotex dėl garadžiaus pataisymo. Kainavo

$48.00. Parapija moka ..................
3 Pipes dėl garadžiaus ...................... -

Asbestos dėl garadžiaus ..................
Mišolas .....................................................
Knatai dėl uždegimo žvakių......................
Smilkilas ir Charcoal (angliš) ...... ....
Naujas raktas dėl cimborijos ...............
Kopertai dėl visokių rinkliavų ...........
Kėdės pataisymas ......................... ,.......
1 Fly Swatter ......... 1....................<...........
Sand Paper ..............»............ ............... .

160.00
5.50 

.60 
11.70 
36.65 
10.19
4.50

99.41
5.08
1.50
.18

374.54
275.00
108.00
252.00
20.00

5.00
5.00

20.150
1.05
1.50
6.97
1.35
8.78
2.50

22.31

.10
.5

SKOLOS ATMOKĖTA ........................ $5,000.00
ALGOS
Klebono alga ........  1,200.00
Vargonininko alga .................................. 1,320.00
Seserų mokytojų alga ........................... . 2,091.60
Janitoriaus alga .........................   1,300.00
Namų vedimas ir vasaros metu ir laike

t

Viso išėjo
PALYGINIMAS

Ineigų per 1929 m. buvo ...
Balansas iš 1928 metų .....

Viso

$17,250.41

40 vai. at........... ............................. 115.00
Tėvams Marijonams .......................   190.00
ABELNI REIKALAI: 
Adomui Jakui už anglis ...................... 743.24
Nuošimčiai už skolą .............................. 650.00
Special assessmont už gatves ............... 868.12
Elektra bažnyčiai, mokyklai ir klebonijai 273.03 
Gazas mokyklai (seserinis) ir klebonijai 151.12 
Miesto taksąi ........................    . 131.28
Dwight. Bros. Paper Co. Popiera dėl atskai

tų ir savaitinių (.aiškų .... .............. 65.76
A B. Diek Company. Stencils ir atramen-

tas dėl atskaitų ir savaitinių laiškų 46.15
Bažnyčios priežiūra vasaros metu ....... 8.00
Ekspresai .........................................   17.38
Frcight ................................................... 3.55
Parapijos korui. Metiniam išvažiavimui 75.00
BAŽNYČIOS RŪKALAI:
Žvakės viso $207.32, atėmus ką surinkome 

d ji žvakių, užmokėjome ........... 104.32
Mišių vynas viso $198.75. Klebonas užmo

kėjo iš savęs $123.75, o parapija .... 75.00
Verbos ..................................................... > 6.00
Kryžiaus pataisymas (bobinčiuje) ....... 5.75
Pagarsinimas Drauge, j ieškant vargonininko 3.00 
Seserims Šv. Benedikto už Komunikantus

per retus ..................   '29.67
Dideliosios žvakės dėl gyvosios lempos baž

nyčioje ir Seserų koplyčioje ............... 62,97
žvakutės dėl lempučių .......................... 63.51
2 “Uot Shot Batteries” dėl skambalo prie

altoriaus bažnyčioje ........   5.00
Savai'tiniai kopertukai ..........................; 47.75
MOKYKLOS REIKALAI . 
Nauji “Toiletai” mokykloje ................... 452.03
Seserų telefonas ...................................... 32.73
Mokyklos vandens taksai ...................... 77.49
Svveeping compound 'dėl šlavimo..... .....  7.55
Aliejus dėl mokyklos' grindų ......................  33.87
Maliava dėl mokyklos lentų (blackboards) 7.20 
Pataisymai ............................................. 15.25
Dizinfekcija dėl mokyklos...................... 5.18
Šepečiai dėl šlavimo mokyklos............... ' 2.75
Vinis dėl visokių pataisymų ............... .43
2 “Fiue Brushcs” dėl boilerio mokykloje . 1.00
Sriubai (Bolts) ...................................... .90
Pjūklą (Hack Saw) ................................ .45
Zovieskai ............... f................................ .15
Kaltukas (Punch) .................................. .20
3 Sockcts dėl elektros .......................... .70
Kitas (Putty) .........................r......... .....  .56
Lentos 2x4s .......................................... 2.86
Varnish ................................................... 1.50
Stiklai dėl langų mokykloje................... 3.80
Spinos ....................... ’.............................. 2.00
4 kenai pipe opener kemikalo dėl toiletų .... 1.10
1 kenas grease ..........     .26
Aliejus dėl “Motor” .............................. .25
Šluotos ................................................*........ 2.00
Sidevvalk Scrapcr ....................... i................  .90
Fuses ............. ,........................................ .60
Šriubeliai .....................................   .25
Kitos dėl plaktuko .................................. .10
Toilet Plungei- ....’.................................. .60
VVashers ............................................... ,.... .05
Pielyčios .......................  .30
Liktame .................. ,.... ..................................... .95
KLEBONUOS REIKALAI:
Vandens taksai ..................................  11.46
Telefonas ......................   62.15

Išlaidų per 1929 m. buvo

Parapijos kasoje lieka

$15,870.82
2,474.46

$18,345.28
17.250.41

1,094.87

PARAPIJOS SKOLA
Pereituose metuose mums liko pora tukstan- 

del atmokoj imo skolos, bet kadangi negalejo- 
atiduoti prieš Naujus Metus, 'tai palikome ant 
metų. Taigi pridėjus anuos du tūkstančiu

$14,000.00
5,0'()0.00

$ 9,000.00

čių 
me v • šių 
prie šių metų 3 tuksiančius turime sekančiai.

SKOLA 1928 METUOSE .......
ATMOKĖTA SKOLOS .........
PARAPIJOS SKOLOS LIEKA
Užbaigę laimingai tuos pasekmingus metus 

stengkimes padaryti Naujus Alėtus dar pasek- 
mingesnius. Užmirškime visokius dalykus, kurie 
mus veda prie nesutikimų. Mylėkime Dievą iš 
visos savo širdies', o ai tymą kaipo palis save. 
Pildykime Dievo ir Bažnyčios prisakymus. Bu
kime tikri Jo Tarnai ir tarnaitės, ir Jo Bažny
čios ištikimi nariai. Gyvenkime meilėje ir san
taikoje, atleisdami kiekvienam jų prasikaltimus.

Priklausydami prie Lietuviškos' Katalikiškos 
Parapijos, pasistengkime priklausyti ir prie Lie
tuviškų Katalikiškų Draugijų. Tos Draugijos yra 
naudingos ir reikalingos mums visiems'. PRISI
RAŠYKIME PRIE LIETUVIŠKŲ KATALIKIŠ
KŲ DRAUGIJŲ.

Neskaitykite blogų knygų ir laikraščių, nes 
lis dalykai suardo Jūsų dorą ir atitraukia Jus 
nuo Dievo.

Neapleiskite Šventų Mišių Sekmadieniais ir 
Šventadieniais'. Dažnai eikite prie Sakramentų. 
Tap darydami užlaikysite Dievo ir Bažnyčios Įsa
kymus, ir apturėsite Dievo palaiminimą čionai ir 
po mirties.

Dievo darbą dirbame. Dirbkime 'taip, kad 
Dievas galėtų mums už tą gausiai užmokėti. Ne
užmirškime kad žmogus turi netik kūną, bet ir 
dusią, ir kad dusios reikalai yra svarbesni už kū
no reikalus. Neužmirškime .ti^ dalykų, o busimo 
visuomet laimingi.

Šie Nauji Metai gali atnešti mums daug 
naudos. Jeigu mes kaipo Geri Katalikai, ir Ge
ri Nariai savo Parapijos pasistengsime savo prie
dermes atlikti tinkamai.

Mums reikia Dievo malones. Reikia mums 
kad Dievas mus palaidinių ir sveikatoje, ir dar
be, ir visuose musų užsiėmimuose. Ar Dievas ga- <■
lį laiminti, Jeigu Mes Jį Užmiršime? Viskas' nuo 
Dievo priklauso, ir tas, kuris tą atsimena, ir su- 
iyg to elgiasi, tas būna Dievo palaimintas.

Dievas mus apsaugos nuo baisių ligų, ir nuo 
visokių nelaimių, jeigu mes maldausime Jo tos 
malonei, ir savo darbais parodysime, Kad J j my
lime ir Jam norime tarnauti.

Nestumkime kitus į pragarą, bet stengkimės 
kitą ištraukti iš nelaimės, jeigu matome jį skęs
tant į nelaimę. Bukime, tikri Dievo vaikeliai, ir 
mylėkime savo artimą kaipo patys save. Neteis
kime artymo dėl to, kad koks pasileidėlis nori 
tą artimą žmonių akyse nužudyti. Dievas' viską 
mato ir viską žino ir kiekvienam atlygins už jo 
darbus.

Kelkime puolantį artymą. 
reikaluose, savo geru pavyzdžiu 
gero.

Vienu žodžiu bukime tikri 
tarnai ir tarnaitės, o Dievas mu

Šelpkime ji jo 
veskime, jį prie

ir tikros Dievo 
s neužmirš, lie

“Laisvės” No. 18 nurodoma,, 
kad Susivienijimo nominacijos 
esančios neteisingai ' atliktos. 
Girdi, daugelyj jų kuopų susi- 
rinkimuosna ateidavo dešimts 
narių, tai jie paskelbdavo 100 
arba ^daugiau. Toliau “Ne,- 
Laisvė” porija, kad tokios pat 
nuomones esąs ir Chicagos 
draugų dienraštis “Vilnis”. Esą 
“draugai chicagiečiai mano, kad 
nemažiau 2,000 balsų bus pri
dėta fašistiniam sąrašui. Idant 
užkirtus tom klastom kelią, rei
kalinga iškelti aikštėn, kur bal
savimai atlikta ne sulig taisyk
lių, ir tokių kuopų veikiausia 
bus. Jei darbininkiški SLA. na
riai gerai tėmys' ir iškels per 
musų spaudą, tai balsavimų 
laiku bus galima labiau kontro
liuoti ir neprileisti daryti tatai, 
kas pasikartojo nominacijose.”

Well, bolševikai jau pradėjo 
rėkti. O tai pirmas ženklas, 
kad jų /pastogėj kas nors yra 
negerai. Jie primeta kitiems' 
klastavimą. Ir tai daro be jo
kių faktų, be mažiausio įrody
mo. Kodėl ? Pasakysiu atvi
rai: jie tuo budu nori Susivie
nijimo narių dėmesį nukreipti į 
kitą pusę, kad kartais nebūtų 
pradėta kelti aikštėn jų pačių 
darbeliai. Visi, juk esate gir
dėję pasakojimą apie tą gudrųjį 
vagį, kuris vejamas vis' šaukė: 
“įtaikykite vagį! Laikykite va
gį!” Tai jis darė todėl, kad 
nukreipus nuo savęs žmonių dė
mėsi. ♦

Kaip pamatysite, panašiai el
giasi ir bolševikai, štai 
mus yra Susivienijimo 198 
pa, kurią jau trys metai 
kontroliuoja bolševikai.
“Laisvėje” nepastebėjau para
ginimo kelti aikštėn nominaci
jose atliktas klastas, tol tylė
jau.

pas 
kuo
kai p
Kol

Nemaniau ; apie tos kuo

Pirmininkas pareiškia, kad 
baliotus nariai pas save laiky
tų tol, kol jie bus surinkti. Bet 
kur čia tau. Šalę manęs sėdė
jo bolševikas B. Jis be niekur 
nieko atsikėlė ir nenušė savo ba- 
liotą. Panašiai pradėjo elgtiš 
ir kiti. O-gi žiuriu, eina bol
ševiko B. žmona ir neša visą 
žiupsnį baliotų. Na, manau 
sau, ką ji su tais baliotais da
rys. štai atnešė baliotą ir savo 
vyru# Tasai iš pradžių pasa
ko, kad jau balsavęs. Bet tuoj 
susigriebia ir pradeda pildyti 
paduotąjį baliotą. Kada balsai 
buvo renkami, jis, žinoma, į ke
purę įmetė ir antrą baliotą.

Bet tai dar ne viskas, žiuriu, 
ir tavorsčius K. J. vieną baliotą 
ant stalo nunešė, o kitą į ke
purę įmetė. Vadinasi, balsavo 
du sykiu.

Manau sau, kai ateis balsavi
mo laikas, tai reikės pranešti 
visiems rimtiems nariams apie 
bolševikų daromą šmugeli, ir 
perspėti juos, kad jie apsižiūrė
tų.

Kai nominacijų rezultatas 
buvo paskelbtas’, tai pasirodė, 
kad bolševikų sąrašas /gavo 
daugiau. Nors aš tikrai ir ne
galėčiau pasakyti keli bolševi
kai balsavo po du kartu, bet 
man atrodo, kad tokių buvo ke
letas. O kaip jau minėjau, aš 
pats savo akimis mačiau kai 
kuriuos taip darant.

Iš, to jus galite spręsti ko 
verti yra bolševikiškos spaudos 
šukavimai apie balsų vogimą 
kitokias klastas.

—Baltraus Sūnūs.

Detroit, Mich

ir

Komunistai chuliganai bandė 
sugriauti černovo paskaitą; 
publika juos pašventino.

Sausio 26 d. Viktoras M. če.r- 
novas skaitė čia paskaitą iš Ru
sijos žmonių pasiliuosavimo iš

pos bolševikėlių darbus rašyti.!m- ir užbaigė dabartiniais lai-
Bet kuomęt bolševikai patys 
klastas atlieka,; oį kiliems jas 
primeta,—tai ilgiau tylėti ne
begaliu. <

Gruodžio 8 d. ta kuopa 'turė
jo susirinkimą, kuriame, buvo 
nominuota Piįc&moji Taryba. 
Pirmininkas J. Bružas visiems 
liepė atsisėsti ir laukti, kol bus 
padalinti baliotai. Pagalios, ba- 
lictai tapo padalinti. Bolševikai 
buvo prisirengę ir, kaip bema
tant, išpildė baliotus. Jie i" vi
siems' kitiems nariams piršosi į 
pagalbą.

kaiš. Lekcija buvo itin įdomi 
ir gyva, žmonių .^ųsirinko 'taip
gi pusėtinai daug. Viskas ėjo 
gana tvarkiai ir ramiai, kol kur 
buvęs', kur nebuvęs pašoko ant 
estrados kokių 27 metų amžiaus 
vyrukas, o paskui jį antras ir 
trečias...

Pirmininkas, žinodamas, kad 
nei vienas jų neprašė balso, 
klausia, ko jiems reikia. “Aš 
noriu kalbęti apie Sovietų Ru
siją”, atsako jaunas vyrukas 
angliškai. “Juk jus pripažįsta
te žodžio laisvę?”—priduria jis

apleis, ^palaimins visuose musų reikaluose.
Baigdamas pereitų metų darbą, noriu pa

reikšti padėkos žodžius Parapijos Komitetams, 
darbuotojams, draugijoms ir visiems parapijo
nams už darba.ir aukas. Ypač ačiū tiems', kurie 
gausiai, ir kiekvienam reikale, aukavote ir parė
mėte parapijos reikalus. Dievas 'teatlygina Jums 
šimteriopai. O aš kas sekmadienį laike Mišių 
Šventų prašysiu Augščiausiojo Dievo, kad Jus 
užlaikytų sveikus', kad duotų Junąš uždirbti savo 
kasdieninę duoną, kad apsaugotų Jus nuo viso
kių nelaimių, ir kad vestų Jus išganymo keliais 
j amžiną laimę.

KUN. J. B. KLOKIS.
Klebonas.

t K O M I T E T A I
JAKAITIS VINCENTAS J, DRIUBA JURGIS, 
RAJŪNAS SOTARAS, 
LATVAIT1S PRANAS,
PETRUŠKA KAZIMIERAS S, BURBA KAZI
MIERAS JR., BUTKUS JUOZAPAS M.

JUNAITIS PRANAS,
PETRAITIS JURGIS,

nes'upranto nei 
Kokia likimo 
nesurado nei 

mokančio žmo-

protfląmio pasprukę įnamiai, tą
syk nieko nebūtų galima sakyti. 
Bet kada tai daro žmonės, ku
rie skelbiasi pasaulio išganyto
jais, tai galima pasakyti tik 
tiek, kad komunistai yra di
džiausi fanatikai ir savo kultu- 
ringumu prilygsta Afrikos buš- 
meųams.—N.

dar. “O tamsta ar supranti ru
siškai ?”—klausia jo piriminin- 
kas. “Ne”,- atsako tasai.

Visi tuoj suprato, ką tai reiš
kia. Visa publika sustojo. Vie
ni šaukia: “Neduoti jiems žo
džio”, kiti— “Meskite lauk tuos 
čekistus”, o karštesnieji — 
“Įkrėskite jiems į kailį”.%

Publikai kiek aprimus, pirmi- i 
ninkas pareiškia, kad jiems bus j 
suteiktas' balsas, jeigu jie kai-i 
bes Rusiškai ir laikysis lekto
riaus paliestos temos.

Ir kas gi pasirodė? Nei vie
nas jų rusiškai 
vieno žodžio, 
ironija! čekoj 
vieno rusiškai
gaus, tai prisiuntė lekcijai su
ardyti šiaip amerikoniškus chu
liganus, kurie vadina savo bol
ševikais.

Jiems tapo pasiūlyta geruoju 
nueiti nuo scenos, bet tie 11a- 
chališkai atsisakė ir pradėjo 
koliotis. Tąsyk kai kurie iš i 
publikos pašoko ant scenos ir 
griežtai pareikalavo, kad čekis
tai. pasišalintų ir leistų lektoriui 1 
atsakinėti į klausimus'. Bet kur i 
tau. Vienas čekistas paleido į 
darbą kumštį. Tai buvo, taip i 
sakant, paskutinis šiaudas. To- i 
kio paniekinimo publika pakęsti 
daugiau negalėjo, čekistai, kaip 
uragano pagauti, nusirito nuo 
scenos'. Publika palydėjo juos 
taip, kaip pridera palydėti chu
liganus.

Viso čekistų buvo apie vie-1 
nuolika. Vadovavo tai saikai, ■ 
kaip sakoma, kom-jačeikos sek- Į 
retorius. 1

Kad taip butų pasielgę iš be-

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 
’ Tel. Kedzie 8902

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos banh-

■- ; . . i. / » 4-■ UlVlI lilIMlilIl.'Mileli



Šeštadienis, vasario 8, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Liubčiko” lašai - 
negelbėjo jie?

(Iš seno aptiekorio 
atsiminimų.)

1917 metais, anksti rytą, at
silanko pas mane į aptieką jau, 
kaip sakoma, nebe šešiolikinė 
pana. Prašo:

IXiok man liubčiko lašu.
Tuomet aš buvau dar jau- 

n?s, nors ir plikas aptiekorius, 
etiškas ir sąžiningas, ir todėl 
peniai išrėžiau, kad tokių la
šų nebuvo, nėra ir nebus; kad 
tie lašai yra vien prietaringų 
žmonių išmislas, burtas, ir tp.

O ji wnan drožia:
— Durniai lietuviai aptie- 

koriai, jie nieko nežino! ša
kių mieste (tėviškėje kai ku
rių Čikagos lietuvių daktarų) 
buvęs žydelis aptiekorius, ir kai 
jis duodavęs liubčiko lašų, tai 
kiek vienai gelbėdavę.

Kostumerk?., matyti, buvo 
Šakių mieste tarnaitė, o Čika
goje, kaip grinorka, Maxwell 
Kalvės <lar nežinojo. Negavusi 
reikiamų lašų, ji trenkė duris 

ir išėjo.
Mano plikė — blinkt ir už

sidegė iš gėdos, kaip Čikagos 
“Stop and Go”. šviesos, nes tas 
įvykis pasitaikė prie dviejų ko- 
stumerių ir mano pačios.

Nuo to laiko nusitariau “dur- 
nis” nebūti.

Praslinko kokios dvi ar trys 
savaitės laiko po to įvykio, ir 
štai vieną gražų rytmetį ap- 
tiekon Įeina kita. pana.

— Pons aptiekoriau — sa
ko ji — duok man liubčiko la
šų!-

— Gerai — sakau — pa
lauk.

įpiliau jai Elix. Laetopeptin 
vienų unciją ir padaviau. O ji 
klausia:

— Kaip imti?
Aha — sakau — išvirk bliu- 

<lą lietuviškų barščių, supilk į 
juos visus lašus ir mąstydama 
giliai apie geidžiamus norus 
ir jausmus peržiegnok kairią
ja ranka, o tada duok jam 
srėbti.

— Ar viskas?
— Viskas — sakau.
— Kiek?
— $5 — sakau.
— Prašom.
Aš', žinoma, tariau ačiū. Kos- 

tumerka išėjo.
Praslinko dar kiek laiko. 

Kartą įeina aptiekon gerai pa
sirodžiusi ponia, atrodo “co to 
ja”!

— Duok man ‘T-arber setą”, 
geriausią kokį turi.

Gerai, meldžiu.
— Kiek? —
— Septyni doleriai — sakau.
— Suvyniok — liepia mote

ris. \
Suvynioji!, prašau paimti, o 

ji:
— Tai tamstai...

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Aš, išvertęs akis, klausiu:
— Už ką man?
— Ar neatmeni — aiškina 

moteris kaip pardavei man 
liubčiko lašų? Aš Įdaviau jam 
tuos lašus, kaip tamsta nuro- 
dei. O jis, kaip iš dangaus, taip 
ir Įkrito į mano glėbį... Jau 
mudu ir vedę.

Aš jai: — Ačiū!
O ji man: — šimtą kartų 

daugiau!
Senis aptiekorius.

Bridgeport
Nepamirškite, kad 14 dieną 

vasario, t. y. penktadienį, Mil
dos’ svetainėje rengiama vaka
rienė Stasiui Stoškui, buvusiam 
Lietuvos knygnešiui.

Tikimasi turėti gražus svečių 
būrys. Bus išpildyta progra
mas, kuris susidės iš muzikos' 
gabalų ir kalbų.

Nusipirkite biletus vakarienei 
iš anksto. Reikia paremti žmos 
gų, kuris jaunose d ienose..-jfra 
pasidarbavęs Lietuvai pagal sa
vo išgalių.

Dabar mes turime pagelbėti 
jam. O pagelbos prašoma ne 
kažin kaip didelės —tik biletą 
vakarienei Įsigyti.—Kom i te tas.

Marquette Manor

Apkraustė Dr. K. Drangelio 
ofisą __

Kelios dienos atgal, neprašy
ti svečiai Įsikraustė Į Dr. K. 
Drangelio ofis’ą. Ten jie rado 
daug gerų dalykų: Oriental 
rug, šautuvą, aukso ir Lietu
vos boną. A-06136. Jei kas no
rėtų šį Lietuvos Boną kur nors 
išmainyti, tai patėmykit nume
rį ir praneškit apie tai Dr. K. 
Draugeliui.

Dr. Drangelio ofisas randasi 
2417 W. 63 St. '

čia galėtų būti visiems pro
fesionalams pastaba: nelaikyki! 
savo ofisų pardaug liuosąi, nes 
galite visų savo instrumentų 
netekti.—A.

Atsidarė lietuvių 
restoranas ir 

bučernė
P-nas Joe. Stasulanis atidarė 

valgyklą adresu 5246-48 £0. 
Ashland Avė.

Restoranas vadinasi Otilia 
Restaurant. Be to, greta p. 
Stasulanis’ uždėjo pirmos klasės 
mėsinę krautuvę. Mėsa krau
tuvėje laikoma geriausios rų- 
šias, o parduodama labai priei
nama kaina.

P-nas Stasulanis yra lietuvis 
ir galima tikėtis, kad lietuviai 
čia ras ypatingai gerą patarna
vimą.—Xx.

Sako, imsią daug 
darbininkų

Teko nugirsti, kad Henry 
Fordo plentas imsiąs daug dar
bininkų ateinantį pirmadienį ir 
antradienį.

Kaip tikra ši žinia, sunku 
pasakyti. Bet gal gerai pada
rytų tie, kurie neturi darbo, 
jei atsilankytų i Fordo plentą, 
prie 126 gatvės ir Townsend 
avė. X.

Šiandie Socialistų 
susirinkimas

Šiandie, “Naujienose” Įvyk
sta L.S.S. VIII rajono visų na
rių susirinkimas’. Pradžia 7:30 
valandą vakare.

Draugai, bukite visi. Ir ne
vėluokite!

Yra svarbių reikalų aptar
ti.

VIII Rajono valdyba.

Pranešimas
Iš darbo lauko Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugijos 
Chicagoje

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija praeitus metus užbai
gė tiksliai ir gražiai.

šiais 1930 metais padaugėjus 
jėgoms,—mat, naujų energingų 
darbščių narių Įstojo draugijon, 
—užsibrėžė dar daugiau našes
nio darbo: kultūros, apšvietos, 
labdarybės dirvoje.

Praeitus metus D-ras St. Bie- 
žis apvainikavo Draugiją savo 
rimtais' moksliukais referatais, 
kur diskusantais buvo paskirti 
aštri ir patyrę kritikai, kaip tai: 
D-ras M. T. Strikolis, D-ras P. 
Z. Zalaitoris ir D-ras St. Naike- 
lis. Vienok D-ras St. LSiežis at- 

laike ir apgynė savo referatą
vyriškai. Po užbaigos, kaip re- 

‘ ferentui, taip diskusantams su
sirinkimo dalyviai širdingai pa
ačiavo.

šiais' 1930 metais pradžią pa
darė D-ras Ig. Makaras iš Ro- 
seland. UI., savo referatu, kuris 
buvo ilgo laiko patyrimo ir stu
dijų pasekmė. Diskusantais bu
vo: D-ras A. Davidonis, D-ras 
V. Šimkus ir D-ras A. L. Yuš- 
ka.

D-ras Ig. Makaras, it senas 
laivo kapitonas, savo referato, 
—plaukė taip lengvai, taip aiš
kiai ištirtais mokslo faktais ir 
{tikrinančiais Įrodymais, kad 
gerbiamiems kritikams-dis’ku- 
santams veik nedavė progos už
metimų ir pastabų padaryti. 
Nors mums, daktarams, yra ži
noma, kaip rimti ir begailestin- 
gi yra kritikai-diskusantai: D- 
ras A. Davidonis’, D-ras V. šimr 
kus ir D-ras A. L. Yuška, vie
nok ir jie pripažino: “Well

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
Kitų styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

Pus - Balsio
Systema

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

nė vienos notos.
4

Frank Borden
4250 Archer Avė.

done!” Kilo entuziazmas ir ran
kų plojimas.

Draugijos prezidentas, D-ras 
A. L. Davidonis, paačiavo drau
gijos vardu D-rui Ig. Makarui 
ir diskusantams. D-rui V. -Šim
kui ir D-rui A. L. Yuškai, už
darė susirinkimą.

Šiame susirinkime vienbalsiai 
tapo priimtas draugijon pilna
teisiu nariu: D-ras Tadas Dun
dulis, 4142 Archer Avė.

Sekančiame Draugijos posė- 
dyj, kuris įvyks vasario 28 d., 
1930 m., Univers’al State Bank 
Club, 814 33rd St., 8:30 vai. 
vakare, pats Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos prezidentas 
skaitys referatą. Diskusantais 
paskirti: D-ras A. Bertašius, 
D-ras V. Naryauskas ir D-ras 
J. Kulis.

—Dr. A. L. Graičunias, Sekr, 
P. S.

ŽODIS Į VISUOMENĘ •
Gerbiamieji skaitytojai laik

raščių ne sykį pastebėjo strai
psnius : “Pranešimias Dakta
rams”, kur skelbiama vieta ir 
laikas Amerikos’ Lietuvių Dak
tarų Draugijos susirinkimams. 
Teisybė, nors tie susirinkimai 
tik vien profesionalams, gerb. 
daktaram s medi kam s-ch i ru r-
gams’ ir dentistams, —tai visgi 
visuomene turi užsiinteresuoti 
ii- žinoti, kad tie susirinkimui 

nebūna tušti ir beprasmiai.
Susirinkimai Amerikos Lietu

vių Daktarų Draugijos atsibu-

2 SPECIALAI
MUSŲ LOVŲ

• SKYRIUJE
Visi pirkiniai gali būti laikomi 
vėlesniam pristatymui, jei to no
rima! Tik mažas jmokėjimas te- 
rei kalingas.

Visos geležinės Lovos

$7.95
Riešuto ar mahogany baigimo 
visos geležinės lovos su gražio
mis, rankomis pieštomis penelė^ 
mis galuose. 2 colių stulpai ir fil- 
leriai.. Visokio didumo. Reta ver- 
tenybė.

Išmuštos Day Beds

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

CENTRAL
DISTRICT 

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

na tiksli su iš kalno numatyta 
programa ir dienotvarkėn Įeina 
kultūros, apšvietos' ir labdary
bės reikalai. Nepasitenkinama 
vien tik savitarpio lavinimosi, 
bet įeina dienotvarkėn Ameri
kos ir Lietuvos kultūros, apš
vietos ir labdarybės reikalai, 
kur praktiškai ir apčiuopamai 
vykdoma, žinoma, jei pinigiš- 
kas reikalas, tai Draugija pir
miausiai prisideda prakilniam 
ir našiam tikslui. Jei reikalas 
atsiranda suteikti prelegentų ar‘ 
pagaminti popularių straipsnių 
sveikatos klausime, Draugija re
komenduoja ir suteikia raštą 
sveikatos reikalais’ ir t.t. Drau
gija vengia tikybinių ir politi
kos klausimų. Draugija grynąi 
mokslo ir palyti socialio sugy
venimo klausimuose vien tik kur 
žmonių sveikatos klausimas kį- 
la. Nes’ 'tik medicinos atstovai 
yra kompetentiški spręsti kas 
sveika, o kas kenksminga žmo
nių sveikatai. Todėl žinotina, 
k&d Draugija ir jos pavieni na
riai yra tvirto etiško nusistaty
mo ir ligonis gali .pilnai pasiti
kėti, kad jis nebus’ viliugingai 
išnaudotas ir nuskriaustas pini- 
giškai; kad narys Draugijos pa
šauktas pas ligoni, ar atšilau- 
kius ligoniui i daktaro ofisą, 
nebus ąpgautas’ ar suvedžiotas.

Narys Draugijos gydytojas- 
chirurgas ar dentistas, darys 
viską kas galima, kad ligonį iš
gydyti, ar nors sumažinti skaus
mą.

žinotina ir tas, kad Draugija 
ar Draugijos narys rekomenduo
ja retkarčiais visuomenei užsi-1 
prenumeruoti žurnalą, kaip tai 
“Motina ir Vaikiais” arba Lie
tuvos Rraudonojo Kryžiaus lei
džiamo žurnalo, “žiburėlis”, mo
kyklos laiko vaikams, ar kokią' 
knygą kaip D-ro J. J. Kaškiau- 
čiaus—“Alkoholis ir Spiritiniai.^ 
Gėrimai”. Tai bukite tikri, kad 
toji knyga ar žurnalas reikalin
gas ir visiems lietuviams,'visų 
srovių ir įsitikinimų.

—Dr. A. L. GiiMičunas, Sekr.

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir ^EENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

N a m u S t-.a t y m d '
* KONTRAK TORIUS tyį 

f ižil’ * v A• •> ••Y , i • r*

4556 S'o. Rockwell St., Chicago, III.

>- ------ ----------------

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Pbilco geriausias Radio

/ $119.00 .
Atvvater Kent

/ $107.00
R. C. A. Radiola special sale 

Brunswick special sale
Fada Radio special sale 

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

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

net nėr 5 metus.
Atvažiuokit paisižiurėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai

3856 Archer Avė.,
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

Šiandie
Gražus kalbantis paveislas 

ant Magna-Screen

“So Long Letty”
dalyvaujant

Charlotte Greenwood, Grant 
Withers, Patsy Buth 

Miller ir k.
Rytoj

“Their Old Desire”
Dalyvaujant

NORMAN SHEARER
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

............. ............

How Else Could He Hear Himself TalkTUBBY
» SAY, YOU \MADTA 

BE MORE CAREFUL 
N>080DY SEES VOU 
CONBK)' IMTO TRIS 
SECRVT C AME THERE

A L1TTLE KlD 
WATCHIK)' ¥OU

LET BlM IK) AND
IT S M Y 
LllTLE 
BROTHER.

TELL VAIbA UE’S GOTTA
CUT OUT TUKT MOlSe, 
THERE'S NO SEK1SE

UI) HIS YELLIK)' AS
LOOb A* THAT
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Apžvalga
NAUJAS “MARGUTIS”

HOAN REIKALAUJA PALEISTI 
DEMONSTRANTUS

Keliuose miestuose paskutiniu laiku komunistai su
rengė vadinamas ‘‘bedarbių demonstracijas”. Įvyko to
kia demonstracija ir Milwaukee mieste; kuris yra gar
sus Amerikoje tuo, kad jisai turi socialistą merų (bur
mistrų).

Milwaukee’je, kaip ir kitur, demonstrantai susirė
mė su policija, ir pastaroji juos išvaikė, suareštuodama 
keletu demonstracijos dalyvių ir apkaltindama juos už 
netvarkos kėlimų.

Komunistams, matyt, to tik ir tereikėjo. Tas de
monstracijas jie rengia, žinoma, ne bedarbių pagelbai, 
nes, viena, komunistų įtaka Amerikos gyvenime taip 
menka, kad jie ir patys žino, jogei bedarbiams padėti 
jie negali ;• antra, tose demonstracijose jie kelia grynai 
politinius obalsius, kaip Sovietų Rusijos pripažinimas 
(žiur. Apžvalgų), kurie su bedarbių reikalais neturi 
nieko bendro.

Bet jiems rupi pasireklamuoti, kad butų lengviau 
kaulyti aukų iš publikos. Ir triukšmas, kuri jie sukelia 
savo demonstracijomis, susirėmimai su policija, areštai 
— kaip tik u* duoda jiems progos pasigarsinti.

Neišmintinga todėl yra policijos pusėje komunis
tams šitame reklamos darbe padėti. Butų geriau, kad 
ji netrukdytų jiems demonstruoti ir nedarytų juos 
“kankiniais”, suiminėdama ir sodindama juos į kalėji
mų.

Mihvaukee’s socialistas meras Hoan visai protingai 
pasielgė, pareikalaudamas, kad areštuotieji komunistų 
demonstrantai butų paleisti. Jisai negalėjo uždrausti 
policijai vaikyti demonstrantus ir suiminėti juos, ka
dangi jisai nekontroliuoja policijos departamento. Nuo 
tų laiku, mat, kada pirmų kartų Milwaukee’s meru buvo 
išrinktas socialistas (Emil Seidel), tai Mihvaukee’s 
miesto policijos departamentas tapo pastatytas po val
stijos gubernatoriaus kontrole (tokį įstatymų pravedė 
Wisconsino legislatura). Visa, kų meras Hoan galėjo 
padaryti, tai kreiptis i policiją iiyreikalauti, kad ji ne
laikytų kalėjime, suareštuotųjų. (

Bet komunistai, žinoma, rėks, kad Milwaukee’s so
cialistinė administracija “persekioja bedarbius”. Dema
gogai tiesos nepaiso.

AMNESTIJA ISPANIJOJE

Naujoji Ispanijos vyriausybė suteikė amnestijų vi
siems politiniams, nusidėjusiems valdžiai per Primo de 
Rivera diktatoriavimo metus. Tokių politinių, sakoma, 
esu apie 500. ,

Tai, be abejonės, yra geras ženklas. Jisai liudija 
arba apie tų, kad naujasis premjeras, gen. Berenguer, 
tikrai nori susitaikyti su visuomene ir atsteigti krašte 
konstitucinę tvarką; arba — kad Ispanijos valdžia jau 
nebeturi kitokios išeities, kaip nusileisti savo politi- 
niems priešams.

Kiek galima spręsti iš korespondentų pranešimų, 
tai viešoji opinija Ispanijoje laikosi tos nuomonės, kad 
Berenguero vyriausybė ieško taikos su visuomene savo 
noru. Jei tas tiesa, tai diktatoriškas režimas Ispanijoje 
bus likviduotas ramiu 'budu ir kraštas be sukrėtimų 
sugrįš į normales vėžes.

Prieš keletu mėnesių šitokių progų turėjo ir Lie
tuvos valdžia. Kai užsispyrėlis Voldemaras buvo paša
lintas iš kabineto, tai Lietuva laukė, kad tautininkai 
bandys atitaisyti 1926 m. gruodžio mėnesyje padarytų 
avantiūros žygį ir atsteigt teisėtų tvarkų. Buvo laukia
ma amnestijos, karo stovio panaikinimo ir pranešimo 
apie rinkimus į Seimų.

Bet iki šiol dar nieko nesulaukta. Smetona ir jo pa
tarėjai dar, matyt, tikisi, kad įvyks stebuklas ir Lietu
vos žmonės staigiai savo nusistatymų pakeis.

BALSAI PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Jungtinių Valstijų kongrese pasigirsta vis drąses
nių balsų, reikalaujančių prohibicijos panaikinimo. Įdo
mus yra ypatingai Pennsylvanijos atstovo Beck’o pa
reiškimas, padarytas vakar. Jisai pasakė, kad jeigu 
republikonų partija neatsižadės prohibicijos, tai ji 
“pražus”.

Išėjo iš spaudos “muzikos, 
dainų, juoko, teatro ir visokolo- 
gijos mėnraštis”, “Margutis”, 
už vasario mėnesį.

Jo leidėjas-redaktorius. p. A. 
Vanagaitis, matyt, susigraudino 
prieš Vasario šešioliktą. Parašė 
tokį graudų straipsnį apie par
tijas, kurios nemyli tautos, tik 
myli save, kad skaitant net ima 
juokas.

sirinkimas ir nutarė vykinti .ši
tokius uždavinius:

“ ‘žiburiui’ ateity stovi rim
ti uždaviniai: aprūpinti savo 
mokyklas’ geriau medžiagi
niai ir jų dvasią dar griež
čiau pakreipti religine kryp
timi.”-
Dar jiems, vadinasi, negana, 

kad visa atmosfera tose mo
kyklose yra persisunkusi kleri
kalizmo dvasia. Jie nori dar 
daugiau tos dvasios’ pumpuoti 
mokiniams.

Ką gi nori “žiburio” vadai 
padaryti iš mokinių, kurie lan
ko jo mokyklas?

“TARPININKAS”

P. A. J. Kupsčio leidžiamas 
ir p. R. židžiuno redaguojamas 
mėnesinis žurnalas “Tarpinin
kas”, kuris eina Bostone, jau 
irgi pasirodė.

DAR JIEMS NEGANA

Katalikiškų gimnazijų moki
niai ir jų tėvai ėmė atvirai ko
voti prieš tų gimnazijų virši
ninkus ir reikalauti, kad j aš 
paimtų į savo rankas valdžia. 
Todėl viena “Saulės” ir viena 
“žiburio” gimnazija jau buvo 
suvalstybintos. Neseniai kilo 
mokinių streikas ir “žiburio” 
gimnazijoje Vilkaviškyje.

Bet kunigai, matyt, yra užsi
spyrę nepasiduoti. Sausio mė
nesyje įvyko Mariampolėje “Ži
burio” draugijos visuotinas su

NEPAVYKUSI DEMONSTRA
CIJA

“Keleivis” aprašo įvykusią 
Bostone komunistų demonstra
ciją, kuri buvo daroma neva 
bedarbių vardu, bet tikrumoje 
turėjo grynai politinį tikslą. Po
licija demonstrantus išvaikė ir 
10 jų suareštavo. Bostono sa
vaitraštis sako:

“Bedarbiams reikia darbo 
ir policijos buožės jų nenu
ramins. Bet komunistų politi
ka bedarbiams irgi nieko ne
padės. Jie eina neva reika
lauti bedarbiams darbo, o 
ant savo plakatų rašo Rusi
jos bolševikų reikalavimus: 
‘Pripažinkit Sovietus!’ Ką gi 
tas turi bendra su Bostono 
bedarbiais ? Ir reikalaudami 
pripažinti Sovietus, jie dar 
koliojasi, įžeidžia šios šalies 
vyriausybę.”
Juokingi žmonės, ar ne?

Charles Evans Hughes su savo žmona. Prezidentas Hoover pa
skyrė jį Aukščiausiojo Teismo teisėju, vieton rezignavusio

Tafto

Skaitytojų Balsai
h, I. I■ I , ..................... I /

Apie fašizmą 
Lietuvoje

BolševikiįDarbootėAmerikoje
Prieš kiek laiko G. Besie- 

dovskis Paryžiaus laikraščiuose 
paskelbė labai , įdomių dalykų 
apie Rusijos bolševikų veikimą 
Amerikoj. Savo laiku Besie- 
dovskis pats buvo ' paskirtas 
vykti į Ameriką ir čia vesti 
propagandą. Tačiau Amerika 
atsisakė jį įsileisti. Apie visą 
tą istoriją Besiedovskis rašo 
daug-maž taip:

Amtorgas

Po kelių Litvinovo susirėmimų 
su Frumkinu, tuolaikiniu vi
daus prekybos komisariato ve
dėjo pavaduotoju. Politbiuras 
galutinai išsprendė klausimą 
apie mano perėjimą į prekybos 
komisariatą. Aš pradėjau su
sipažinti su savo busimu darbu.

Amtorgas, kurio vaidybos na
riu aš buvau paskirtas, yra pri- 
vatiška prekybos įstaiga, vei
kianti Jungtinėse Valstijose ir 
prisilaikanti jos įstatymų. Ka
da bolševikų valdžios' pastangos 
atidaryti Amerikoj nors pusiau 
oficiališką prekybos skyrių pa
sibaigė nepasisekimu, tąsyk ta
po nutarta stvertis gudrumo: 
suorganizuoti privatišką korpo
raciją, ir jos šėrininkais pa
skirti kelis prekybos komisaria
to valdininkus, specialiai pa
siųstus į New Yorką. O akių 
apdumimui įtraukti keletą 
Amerikos piliečių į šėrininkų 
skaičių. Tų asmenų vardu bu
vo išleistos akcijos (žinoma, 
prekybos komisariato s'ąskai- 
ton) ir Amtorg Trading Cor
poration pradėjo savo darbą 
kaipo neoficialė bolševikų pre
kybos atstovybė New Yorke. 
Dėliai sunkumo gauti vizas 
dauguma Amtorgo sandarbinin- 
kų tapo gauta vietoj, ir tik vy
resnieji valdininkai atvykdavo 
iš Maskvos. Vienok tos priva- 
tiškos korporacijos* sandarbi- 
ninkų sąstatas turėjo būti pre
kybos komisariato patvirtintas. 
Visa tai buvo daroma slapta. 
Tačiau apie tai žinojo ir že
miausias prekybos komisariato 
valdininkėlis*.

Amtorgo vedėjui rankama 
Maskvoj

Aukštesnieji Amtorgo valdi
ninkai buvo renkami Maskvoj. |

Jie būtinai turėjo būti komu
nistų partijos nariai, žinoti ko
kią nors svetimą kalbą ir gy
venę kurį nors laiką užsieny j. 
Buvo taipgi žiūrima, kad jie 
butų sąžiningi, kadangi jų var
du buvo išleidžiamos papildo
mosios akcijos'. Formaliai jie 
buvo tų akcijų savininkai. Tie
sa, dėl atsargumo jiems tos ak
cijos nebuvo išduodamos; jas 
laikė Amtorgo prezidentas. Vie
nok jie turėjo teisės’ reikalau- 

iti, kad akcijos butų jiems per- 
I duotos. Politinis biuras vėliau 
pasidarė dar atsargesnis: iš 
naujai paskiriamų Amtorgo 
valdininkų pradėjo reikalauti, 
kad jie pasirašytų vekselius 
dvigubai didesnei sumai, negu 
buvo vertos jų vardu išrašytos 
akcijos. Bet 1926 m. to dar 
nebuvo daroma.

Kaip buvo išgaunama Amtorgo 
nariams vizos

Važiavimas Amtorgo narių į 
New Yorką buvo pridengiama 
atstovavimu kuriai nors žymiai 
ūkio įstaigai, kuri darė Ameri
koj didelį užsakymą. Aš pats, 
pavyzdžiui, turėjau dėtis, busią 
Gostorgas yra formaliai pasky
ręs nupirkti Amerikoj keletą 
desėtkų tūkstančių traktorių. 
Buvo manoma, kad tekis didelis 
užsakymas duos’ man galimy
bės lengvai gauti vieniems me
tams vizą. Po atvykimo į 
Ameriką Amtorgas privalėjo 
mano vardu išleisti vienam mi- 
lionui dolerių akcijų, o mane iš
rinkti į valdybą, kas butų pa
lengvinę gauti vizos pratęsimą.

Neoficialis atstovas
Pasinaudojęs mano važiavi

mu į Ameriką, užsienių reika
lų komisariatas ♦ pasiūlė po
litiniam biurui paskirti
mane neoficialiu diplo
matišku agentu Jungtinėse 
Valstijose. Tokią urėdas tebėra 
ir jį užima kažkoks Skvirskis, 
kuris 1922 m. atvyko į Wash- 
ingtoną kaipo tolimų rytų res
publikos operos atstovas ir nuo 
to laiko einąs Amerikoj sovie
tų neoficialaus agento pareigas. 
Vienok nei Maskvoj, nei Wash- 
ingtone jis žymios roles nevai-

dina. Jo pareigos susiveda prie 
išleidinėjimo neoficialaus infor
macijų biuleteno ir susinešimo 
su tais Amerikos valstybės vy
rais, kurie reikalauja, kad tarp 
Rusijos ir Amerikos butų at
naujinti diplomatiški ryšiai.

Rezoliucija Amerikos klausimu
1926 m. Politbiuras išnešė 

specialę rezoliuciją Amerikos 
klausimu. Tos rezoliucijos pras
mė buvo tokia: reikia dėti vi
sas pastangas, kad butų tarp 
Rusijos ir Amerikos* atsteigti 
diplomatiški ryšiai. Kai kurie 
Politbiuro nariai laikėsi Troc
kio teorijos, kuri susivedė prie 
sekamo: tarp Amerikos ir Eu
ropos antagonizmas vis^dįdėja; 
visai tad galimas daiktas, jog 
Amerika bandys nubausti Eu
ropą bolševizmu, kaip tai savo 
laiku Antantei padarė Luden- 
dorff. Todėl buvo nutarta da
ryti maksimališką nusileidimą, 
sutikti senas skolas užmokėti, 
atlyginti amerikiečiams už na
cionalizuotą jų turtą Rusijoj ir 
pasiūlyti geriausias’ koncesijas. 
Užsienių reikalų komisariato 
kai kurių valdininkų nurodymai, 
kad “amerikoniškų” privilegijų 
pradės reikalauti ir kitos vals
tybės, Politbiuras nuleido juo* 
kais. Pagrindinė to svarstymo 
mintis buvo- tokia: “jeigu tų 
nusileidimų kaina mes gausime 
iš Amerikos de jure pripažini
mo, tąsyk visos kitos valsty
bės mums nieko nereikš: jos 
galės su mumis nutraukti san
tykius’. Dėliai to mums jokio i 
pavojaus nebus, kuomet musų 
santykiai su Amerika bus geri”. 
Aš atsimenu, kad jau tuo laiku 
aš ne kartą nurodžiau į tų 
samprotavimų vaikišką naivu
mą. Manyti, kad Jungtinės 
Valstijos, kurios turi paskoli
nusios Europos valstybėms mil
žiniškas sumas pinigų, pasiduos 
pagaunamos ant tos meškerės, 
gali tik labai dideli naiviški 
gudruoliai, kurie, Amerikos val
džią bando prigauti tokiomis 
pat priemonėmis, kaip gudrusis 
kaimietis kad stengėsi prigauti 
čigoną Soročinsko jomarko. De
rybos, kurios vėliau įvyko Pa
ryžiuj su kai kuriais Amerikos 
bankų atstovais, —parodė, kad 
amerikiečiai buvo pasirengę 
priimti bolševikų pasiūlymą, bet 
atsisakė duoti bet kokį pasiža
dėjimą dėl ekonomiško sandar- 
bininkavimo. Ekonomiškai san- 
darbininkauti jie sutiko tik ta
me atvėjyj, jei sovietų santvar
ka bus demokratizuota ir su
stabdyta revoliucinė propagan
da.

Bet iliuzijos galimybės susi
tarti su ‘Jungtinėmis Valstybė
mis 1926 m. buvo labai didelės, 
ir buvo nutarta ant manęs, be 
komercinio darbo Amtorgc, už

krauti tai į) jau neoficialaus so
vietų atstovo pareigas. Skvirs
kis butų turėjęs’ dirbti po ma
no priežiūra.

Amerikos komunistai menkai 
teveikia

Po to nutarimo man, kaipti 
busimam atstovui, teko susipa- 

j žinti su visu sovietų darbu 
Jungtinėse Valstijose.

Vienas' iš atsakomingų Ko- 
minterno darbininkų, Piatnic- 
kis, pasakojo man, kad Komin- 
terno darbas Jungtinėse Vals
tijose, po truputį vis eina geryn, 
bet to darbo rezultatai kol kas 
menki, kadangi Amerikos ko
munistų partija tebėra visai 
silpna. Kominternas' dažnai 
gaudavo pranešimų iš savo 
amerikoniškos sekcijos, davė jai 
direktyvų apie darbo atgaivini
mą, apie pasinaudojimą kai ku
riais liguistais Amerikos gyve
nimo reiškiniais, didino metinę 
subsidiją. Visa tai nedavė ap
čiuopiamų rezultatų. Amerikos 
komunistų partija nesugebėjo 
pritraukt nepasitenkinusių žmo
nių mases. Ji ypač pražiopso
jo prezidento rinkimų kampani; 
ją, kadangi praleido gerą progą 
pritraukti negrų mases. Ji ne
sugebėjo pagauti nepasitenki
nusius farmerius ir juos į- 
traukti j revoliucinį sukuri.

Darbo sąlygos
—Mes žinome, — pareiškė 

Piatnickis, — kad Amerikos ko
munistų partijos darbo sąlygos 

i yra labai sunkios. Amerikos 
darbininkai nėra pratę veikti 
kurioj nors proletarų partijoj. 
Priegtam darbo sąlygas apsun
kina to didelė įtaka, kurią turi 
darbininkų masėse Amerikos 
Darbo Federacija.

—Ta labiausiai konservaty- 
viška darbininkų organizacija 
labai sumaniai moka savo tiks
lams natfdoti ir “darbininkų 
bankus”, ir “Baltimore-Ohio 
planą”, ir industrinės demokra
tijos obalsį. Amerikos prole
tariatas užsikrečia smulkiosios 
buržuazijos stimulais taupumo 
ir prisiriša prie savo akcijų, 
savo namelių, automobilių. Ka
da mųsų Amerikos draugai nu
rodo į tai, — jie, žinoma, sako 
tiesą. Bet jie užmiršta apie tai, 
kad Amerikoj randasi dideli 
kadrai nepasitenkinusių žmo
nių. Ko nors juk yra velti 
dvylika milionų negrų! O du 
milionu bedarbių! O maištą ke
liautieji farmeriai! Iš čia rei
kia pradėti revoliucinį judėji
mą Jungtinėse Valstijose, o ne 
nuo statybos darbininkų, maši
nistų ir angliakasių, kurie pri
klauso Amerikos Darbo Fede
racijai ir yra sugadinti duoti- 
mis, kurias gauna jiems iš bur
žuazijos Sainuel Gompersas, o 
dabar \Villiani Grcen. (B. d.)

Italijos aristokratai, katali
kybės viršūnės, visi piniguo
čiai, su armijos ir laivyno va
dais, žiurėjo į Mussolinio an
archistinius’ darbus ir (kaipo mi
nių vado) įvertino jo gabumus. 
Piniguočių ir aristokratų bei 
aukštųjų valdininkų ir armijos 
vadų ateitis buvo desperatinės 
be,vilties apimta. Matydami 
aristokratai, katalikybės galvos, 
piniguočiai, fabrikantai, katf 
Italijoje gali karaliaus sostaš 
sugriųti ir ne aristokratai, bet 
socialistai ir demokratai stoti 
prie valstybės vairo... Baiseny
bės!!! Kur dėsis’ išlepinti aris
tokratai, jeigu demokratinė 
valdžia išdalins nevartojamų že
mę —dvarus —bežemiams ita
lams? Ką veiks generolai ir ad
mirolai, jeigu demokratinė val
džia sumažins iki vienos de
šimtos dalies stovinčią armiją? 
Darbininkų kontrolė ant fabri
kantų pajamų irgi buvo dieglis 
kapitalistų pašonėje. Taigi tie 
visi pinigingi ir “garbingi” 
luomai skubiai susitarė ir dar
bininkų judėjimą suparlyžiavo 
pirkdami Mussolini ir duodami 
tiek “garbės” ir pasaulinių ma
lonumų, kiek jis iš darbo žmo
nių negalėjo nei sapnuoti gauti.

Sudemoralizavus ir s’uskal- 
džius demokratinių srovių jė
gas, staigiai i juodmarškinius 

>

paversti kariai, liejo nieko ne
kaltų, šalies konstituciją ginan
čių piliečių, kraują...

Pas Mussolini ir musų “did
vyrius” Voldemaras’ buvo nudu- 
męs pasimokinti kaip Lietuvoje 
fašizmą įgyvendinti.

Kad Smetona ir Voldemaras 
nuoširdžiai geidė fašistiniu bu
du Lietuvą valdyti, visiems ži
noma. Visa bėda, kad jie ne
gauna didžiumos įžymių įtakin
gų žmonių savon pusėn pa
traukti. Keli nususę lenkų le
gionininkai, keli nusipolitikavę 
liaudininkai. Kiti veikėjai ir 
inteligentai ar krikdemai, ar de
mokratai ir Mokytojų Sąjunga 
stovi kai mūras už demokrati
jos principus. Lietuvos Uni
versitetas net profesoriaus vie
los Voldemarui nedavė...

Tie, fašizmui neprielankus, 
anot Smetonos, “dėsniai”, pri
verčia “Tautos’ Vadą” ant vie
tos tūpčioti ir laukti kol priau
ganti gentkarte įvertins fašiz
mo “plotmę”. Nors užsieniui 
skelbia, kad šauks seimų; kad 
vykdins Lietuvos konstitucijų; 
kad šauks Lietuvos prezidento 
rinkimus, bet. gerai žindamas’, 
kad Lietuvos visuomenė Antano 
Smetonos neišrinks prezidento 
vieton, tai “Tautos Vadui” iš 
šiltos vietos nenorint išsikraus
tyti yra gyvas reikalas, ant vie
tos tūpčioti ir lošti didvyrį, Vy
tautui jubiliejų rengiant ir 
vienkart žmonėms' įkalbant 500 
metų praeities tvarką kaipo pa
vyzdį musų dienų Lietuvos vals
tybei už “idealą”. Matydamas 
“Tautos Vadas”, kad fašizmą 
bevykindamas gali likti vienui 
vienas kai bizūnas, todėl vilki
nime savo viltį dėdamas sako: 
“..Nevis’ur gali būti naudinga 
toji linkmė (fašizmas), kuri 
šiandien vyrauja Italijoj”. Bet 
kad fašizmas Antanui Smeto
nai kvėpte kvepia, patiriame iš 
jo (Ant. Smetonos) sekančių 
žodžių: “...Fašizmas, sudavęs 
didžiausią smūgį parlamenta
rizmo doktrinai... tai yra gyve
nime pasiteisinęs dėsnis’, kuris 
jau puikių vaisių duoda... dėl to 
mes kiekviename krašte randa
me jo (fašizmo) šalininkų”. Ro
dosi “Tautos Vadas” liūdėda
mas apgailestauja, kad Lietuvos 
žmonės fašistais nevirsta. Kaip 
gaila! “'kautos Vado” vieno ran
ka mostelėjimo užtektų, kad 
Lietuvą paversti fa. izmo “plot
me”, “linkme” ii- “dėsniu”.
Antanas K. Rutlvau.skas, M. D.
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Bendrovės ‘Vaisijos’ 
šėrininkų domei

vienbalsiai įgaliojo direktorius 
namą parduoti už tokią kainą, 
kad, atmokėjus visas skolas ir 
likvidacijos lėšas, šėrininkams 
liktų ne mažiau, ' kaip $10.00 
nuo šėro.

Direktoriai, suradę pirkėją, 
kuris sutiko- mokėti tokią kai
ną už korporacijos namą, 1928 
m., liepos 15-<tą, Sušaukė spe
ciali šėrininkų susirinkimą, ku-

Stephan Shovvlis ....... 10.00
Peter Stebovitz .... .......  50.00
V. Strikaitis ______  50.00
Pranas Stripeikis .... . 10.00
Antanas Šimkus ___  180.00
Agota Vasiliauskienė 50.00 
Jonas Trikunas ............ 30.00
D. Venslauskas' ............ 30.00
Vladas Virbalas ............ 20.00

St., telefonas Viitory 0562.
“Naujienoms”, kurios malo

nėjo patalpinti šį straipsnį ir 
tuomi pasitarnavo šėrininkams, 
savo ir korporacijos varde ta
riu širdingą ačiū.

Adv. John B. Borden,
Bendrovės pirmininkas.

“Vaisijos” bendrovė — įkor- 
poruota kaip “Vaisia Lithuanian 
Agency and Loan Corporation— 
tapo suorganizuota tūlo skait- 
liaus buvusių A. Olszewskio 
banko depozitorių, kurie paėmė 
iš p. Olszevvskio už likusią dalį 
savo depozitų namą, žinoma kai
po 3259—3261 S. Halsted St., 
Chicago, III., kuriame randasi 
Justino Kulio aptieka, Beetho- 
veno Muzikos Konservatorija ir > 
flatai ofisams.

Kada minėta korporacija pa
ėmė tą namą į savo rankas, tai 
jos šėrų kaina buvo po $10.00, 
nors faktinai tie serai tuo lai
ku buvo verti tik nuo $4.00 iki 
$5.00, nes, sulig kaina, už ku
rią depozitoriai paėmė namą, 
Įplaukos’ buvo per mažos, delei, 
tam tikrų esančių aplinkybių.

Už metų-kitų korporacijos di-, 
rektoriatas pasikeitė ir nuo toj 
laiko dalykai pradėjo gerėti. Po ‘ 
priežiūra naujų direktorių ras-j 
tas deficitas išlyginta, vertė šė- j 
rų sparčiai kas metas augo iri 
netrukus pasiekė pilną savo ver
tę, tai yra po $10.00. Direkto-! 
riai, rimtai apkalbėję korpora-1 
cijos' reikalus, buvo nuomonės,' 
kad prinoko laikas parduoti j 
korporacijos namą ir pačią kor
poraciją likviduoti, išmokant 
visiems šėrininkams po $10.00 
nuo sero, ir tą savo nuomonę 
pareiškė šėrininkų metiniam 
susirinkime, atsibuvusiam 1928 
m. sausio mėnesy, šėrininkai

riame vienbalsiai, daugiau kaip 
trim-ketvirtadaliais šėrų, nu
balsuota namą parduoti ir kor
poraciją likviduoti. Direktoriai 
tapo įgalioti išduoti pirkėjui 
atatinkamus dokumentus. Par
davus namą, korporacijai sumo
kėti pinigai tapo padėti į Uni- 
versal Banką ir šėrininkams 
pradėta mokėti pinigai, po $10 
už kožną šėrą. Iš $4(),330.00 šė
rininkams prigulinčių pinigų, 
šėrininkai iki šiol atsiėmė 
$39,510.00, o neatsišaukusių šė
rininkų dalis, sumoje $1820.00, 
tebeguli Universal State Banke. 
Minėta suma bus, sulig Illinois 
Valstijos Statuto nustatytų 
taisyklių likvidavimui korpora
cijų, pasiųsta Illinois Valstijos 
iždininkui, kuris vėliau atsišau
kusiems šėrininkams išmokės 
jiems prigulinčias stirnas, pri
stačius šėrų certifikatus. Iki 
šiam laikui sekanti šėrininkai 
neatsiėmė savo pinigų:

Antanas Belunas ........ $60.00
V. Grebliunas ............  20.00
V. Harackiewicz ......... 90.00
Antanas Jeckus ............ 30.00
St. Jdrgaitis’............... 260.00
J. S. Klimson ...........  120.00
Petras Mačiulis ....... 100.00
Frank Maskolaitis....... 50.00
Auna Norbutienėf*....... 30.00
Joseph Petraitis.............20.00
Joseph Petrauskis .... 150.00 
C. Baltrūnas ............... 160.00
Mary Reklis .................. 50.00
Agnės šidlaus'kis .......... 10.00
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Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja CPflA KA 

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

Tiktai $10 tereikia įmokėti, 
KITUS LENGVAIS’ IŠMOKĖJIMAIS. 
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Krautuvė atdara kas vakaras.

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

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

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrikę Ine 
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Paul Visbaras ........... 160.00
Frank Žekonis ........... 70.00
Jonas žemeckis ........... 10.00

Viso ...................... $1820.00
Šios korporacijos paskutinių

jų direktorių ambicija buvo 
korporacijos reikalus taip vesti, 
kad visi jos šėrininkai gautų 
pilną kainą už savo šorus, tai

Baltgudžių vakaras
» ■

Baltgudžių Amerikoje Liau- 
(ties Sąjungos pirmininkas, p. 
J. J. Voronko, prašo pranešti, 
kad rengiama įdomus Baltgu
džių Vakaras.
' Vieta parengimui Schoenho- 
ffen Hali, kampas Ashland ir 
Milwaukee Avė.

yra po $10.00. Jie nesigailėjo j Vakaras rengiama sekmadie- 
nei laiko, nei triūso, kad at- nį, vasario 16 dieną.
siekti užbrėžtą tikslą, kurį kaip 
matom, pilnai atsiekė. Kiekvie
nas šėrininkas “Vaisijos” ben
drovės gavo }X) $10.00 už šėrą, 
kada “Mildos” bendrovės šėri
ninkai, kurie buvo paėmę Mil
dos teatro namą už savo depo
zitus, gavo tik po $8.00 už sa
vo Šerus.

Tvarkė ir baigė “Vaisijos” 
reikalus sekanti direktoriai: 
Antanas Bučas, Jurgis Rimkus, 
Dr. Jokūbas Kulis, Joseph B. 
Borden, Justinas Kulis, advo
katas John B. Borden ir advo
katas Antanas Olis.

Keletas dienų atgal “Naujie
nose” tilpo buvusio “Vaisijos” 
bendrovės iždininko Jurgio Rim
kaus korespondencija, kurioje 
pasakyta, kad namą pardavus 
ir korporaciją likvidavus, jis 
pasirašęs ant šėrininkams išra
šytų čekių ir juos perdavęs kor
poracijos raštininkui Joseph B. 
Borden, ir kad jis, kaipo iždi
ninkas. daugiau neatsakysiąs. 
Nežinia kokiais motyvais va
duodamas! p. Rimkus taip rase, 
bet tikrinu, kad kaip pirma, 
taip ir dabar, gali ramiai sau: 
miegoti; ir kaip iki šiol už nie
ką nereikėjo jam atsakyti, ne
reikės nei toliaus, nes pats ži
no gana gerai, kad jo vieno pa-
rašas, be parašų kitų valdinin
kų, nieko nereiškia, ir kad ne
atsišaukusiųjų šėrininkų pini
gai, kaip gulėjo, taip ir tebegu
li Universal State banke, iki 
nebus perduoti valstijos iždi
ninkui. kaip jau buvo pirmiaus 
minėta. “Valstijos” bendroves 
namą nupirko Justinas Kulis. 
Jeigu kas pažįsta kuriuos iš vir
šuj paminėtų šėrininkų, lai 
jiems praneša, kad atsiimtų pi
nigus, nes laiškai jiems siųsti 
arba sugryžo, arba nuėję pa
duotu antrašu dingo, ir gal būt 
dėlto tie šėrininkai negavo pra
nešimo.

Jeigu kas norėtų kokių nors 
kitų informacijų kaslink “Vai
sijos” bendrovės, tai tegul krei
piasi prie bedrovės advokato 
Anthony A. Olis, 11 S. La Šalie 
St., telefonas Bandolph 0331, 
arba vakarais 3241 S. Halsted

Visas pelnas iš vakaro eis 
Vakarinės Baltgudijos dalies 
našlaičių naudai.

Programas bus toks':
Komiška opera “Zaporožez za 

Dunajem”. Veikalui išpildyti į- 
eina muzika, dainos ir šokiai. 
Svarbiausias roles vaidins: Ma
rija Viniarskaja (soprano),

MARES COUGH ĘALSAM
Sustabdo kosulį ištraukiant lauk 

įdegimų, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy
mą. Laikykit 
bonka namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus

galas kosulio. Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.

/■—1 ............... >

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę alga. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musu as
meniškas lavinimas grei-

tai priruošta jus tai vie- 
tai i trumpa laika. Ra- 

J j> šykite dėl 4 knygutės.
/(U MASTER COLLEGE
\ T* 190 N. State St.,

/ Randolph 2718
h i.......................... ., ■ . . ✓

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

Dr. Ross

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

. kampas Monroo St., Chicago, Crilly Bhlir. 
doa: kiekvieni) dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dcfiimt mdtų Siamo name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dftiiomis 10 iki 1. Paneilėliais, Sercdomis 
ir Subatoinis nuo 10 iki 8 vai. vakare

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPEC1AUS ALUS

mVIAORATlMG 
flpoou r O A cOMvAteSCHT.

■ GOOD FOR THt HOM*
K SOtfTH

, «U«.UU MSI * t»

Del žindamų moti- 
l 

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

• Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserainko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Maksim Kosteliuk (baritonas), 
Dimitrij Atamanec x(tenoras).

Kiti programo numeriai buš 
tokie: lietuviškos dainos—dai
nuos jas p. Kaz. Pažarskis; dai
nuos ir šoks jauna p-lė Susan 
Kessler, kurios išpildyti nume
riai neseniai įvykusiame, Rose- 
lando Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio parengime labiausia pa
tiko publikai.

Mes, lietuviai, vis dažniau 
naudojamės savo parengimuose 
gabumais čia augusios jaunuo
menės. Pasirodys’ šiame vakare 
ir amerikoniškoji baltgudžių 
jaunuomene, būtent—p-lės Olga 
Baturevič ir Elene, Sabinskaja 
(pianistė), Elena Muzevič ir 
Auna Jakubenia (deklamuoto- 
jos), Marija Pilnik (šokėja).

Norėtųsi patarti juo dides
niam skaičiui lietuvių atsilan
kyti j šj parengimą. Viena, ga
lima tikėtis, kad kalbamas pro

gramas bus1 tikrai Įdomus, o 
antra, Įdomu pamatyti, kaip 
darbuojasi ir kokių pasėkų šia
me kultūros darbe turi lietuvių 
kaimynai baltgudžiai.

Kas turėjo progos susipažin
ti su p. Voronko, kuris tur būt 
daugiausia šio vakaro surengi
mu rūpinasi, tas’ neabejos, kad 
programas vakarui bus paruoš
tas tikrai geras.

Programui pasibaigus — šo
kiai.

Biletus vakarui iš anksto ga
lima gauti “Naujienose”. Biletų 
kaina maža—tik 60 ypatai, per
kant iš anksto. Prie svetaines 
langelio bileto kaina 75 centai 
ypatai.—Report.

GARS1NKITĖS- 
NAUJIENOSE

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
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.
z Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 

. ir biznius. Renduojam flatus, InŠiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais virsminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 West 71st St. •

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

PRANEŠIMAS PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS

Vienintelė pa< lietuvius firma, kuri užlaiko Studebakerius ir naujus Dynamic Erskine auto
mobilius. Musų namas ir “Show roomis” yra vienas gražiausių pas lietuvius — pilnai atatinka 
Studebaker ir Erskine karų gerumui ir gražumui. Atvykite pas mus pamatyti naujų automobilių, o 
tada pilnai įvertinsite Studebakerio/ ir Erskine gerumą ir gražumą.

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesnę kainą negu kiti. 
Dargi norime priminti, kad 1930 metu nauji New Dynamic Erskine yra 6 ir 8 cilinderių, žinovų 
pripažinti kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “Naujienos” šiame savo konteste lei
džia keletą Erskine naujųjų karų laimėjimui, tas parodo dideli New Dynamic Erskine automobilių 
populerumą.

Prašome užeiti pasižiūrėjimui — turime Studebakerių ir Erskinų pavyzdžiams — įsitikinsite 
patys musų žodžių teisingumu. Laukiam.

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASUL1S, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,
/ Tel. Lafayette 7139

Apdrauda
I

Naujienose Įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
' nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

BONDS
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

NUOSAVYBES APDRAUDA 6.
’ namus, krautuves ir t.t •

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t. -

i

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.
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Lietuvos Nepriklau- 
mybės Sukaktuvių 

Apvaikščioįimas
Sekamą subirtą, vasario 15 

<1., 'Lietuvių Auditorijoj įvyks 
Lietuvių Nepriklausomybės Su
kaktuvių Apvaikščičojimas. Kal
bės “Naujienų” Redaktorius P.' 
Grigaitis, Dr. A. Rutkauskas, 
Švitra ir Dr. A. Montvidas. 
Muzikali programą išpildys cho
ras, solistai, kvartetas ir 1.1.

Temy'kite garsinimus, kur 
bus pranešta visrts programas.

A. JAKAVIČ1US 
jaunas, bet jau visų pamėgtas 
dainininkas, kuris rytoj, vas. 
V d., dainuos Lietuvių Audi
torijos B-vės koncerte, Liet.

i

NAUJIENOS, Chicago. III šeštadienis, vasario 8, 1.9?,()

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

kai dabojo pinigus ir nedavė 
moteriškei sumokėtų jos 15 
centų.

Moteris, lipdama žemyn, ha-, 
rė komisarus, kad jie jau vi
sai pąv’utę į latrus.

Andrulis gi, nors ir skaito
mas bolševikų kaip komisaras 
No. 1, bet apgavingai žmones 
sutraukęs jautėsi ne kaip. Ne
galėjo nė kalbėti, klupo ant 
kiekvieno žodžio, nervavosi.

šios komisarų sorkės buvo 
pirmas šių metų komisarų sky- 
mas milžti pinigams iš lietu
vių raudonajam bizniui. Bet 
skyn.as ne kaip pavyko. Dole
rių suplaukė mažai. Matysime 
kokį kitą skymą jie sumanys 
ir pažiūrėsime, ar ir vėl leng
vatikių pasigaus.

Pasaulio Vergas.
> ' ■ f

Mirė pašautas lie
tuvis

Komisarai apgavikų rolėj
Sausio 8 dieną Lietuvių Au

ditorijoje komisarai surengė 
“debatus”, kuriuos garsino per 
porą savaičių, buk debatuoti 
su jais stosiąs Lietuvos konsu
las Kalvaitis.

Bet p. Kalvaitis tiems deba
tams nepristojo. O ir vis vie
ną, Lietuvos konsulas neis su 
tokiais Jurgiais, kaip mūsiškiai 
komisarai, estradoje koliotis.

Tavorščiai panaudojo p. Kal
vaičio vardą, kad apgavingai 
publikos sutraukti į svetainę.

Nors “Naujienose” sausio 
8 dieną buvo pranešta, kad p. 
Kalvaitis nežino nieko apie ko
munistų debatus ir serga, bet 
kadangi žinia pasirodė tik tą 
pačią dieną, kada turėjo įvyk
ti “debatai”, tai kai kurie žmo
nės šios žinios nepastebėjo, ir 
lodei komunistams pavyko ke
letą dar apgauti.

Taigi jie atėjo konsulo kal
bos pasiklausyti, o rado tiktai 
komisarus, blcvizgojančius ne
sąmones prieš nepatinkamus 
jiems žmones.

Apie 8 valandą žmonės pra
dėjo rinktis į Auditoriją. .Jau 
pradėjo imti nagan bolševikiš
kus mekliorius už apgavimą. 
Bet komisarai ir jų densčikai 
pasirodė susimokinę iš anksto 
meluoti. Girdi, p. Kalvaitis pa
bijojęs kad neatsilaikysiąs de- 
buotuose prieš bolševikus, tai 
nepribuvęs. Girdi, gal dar at
siusiąs savo pagelbininką.

Vienas žmogus tokiam dens- 
čikui sako: “Nemeluok, ba ži
nau, kad jus tyčia naudojote 
konsulo vardą, idant daugiau

MILDA
THEATRE

31W S. Halsted St.

v,

Nedėlioj ir Panedely, 
Vasario 9 ir 10

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Burning Up”
žavejanti meilės drama

dalyvaujant 
RICHARD ARLEN

T ai ogi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančio! tinios.

Šiandie garsi drama 
“THE TRESPASSER”

Į Auditorijoj.
I

į < . - -i_ -A-t- - .— ... -

Ižmonių prieitų, o jus patys dau
giau biznio iš to padarytu
mėt.” .

Densčikas įsižeidė ir ėmė 
rėkti: “Aš maniau, kad tu esi 
darbininkas, o dabar matau, jog 
esi suburžuazėjęs fašistas!” Iš
rėkęs, bolševikas nuėjo savais 
keliais.

8:20 valandą pirmininkas ati
darė “debatus” ir pranešė su
sirinkusiems, kad jie, komisa
rai, kvietę Lietuvos atstovą ir 
jisai žadėjęs ateiti, bet baimės 
apimtas apsirgęs, šalia manęs 
sėdėjęs žmogus pastebi: “Me
luoji — konsulas nesutiko dė
kai imti su jumis, o jus garsi
note, kad sutikęs, ir liktai žmo
nes apgavole, kad daugiau 
do 1 er i ų pa s i žebravo Ii.”

Andrulis, No. 1 komisaras, 
užėmė kalbėtojo vietą ir tuo
jau pareiškė, kad p. Kalvaitis 
bijąs eiti į debatus, tai gal jo 
pagelbininkas čia esąs? O jei
gu nėra nė jo, lai konsulo ša
lininkai galėsią debatuoti.

Komisarų raudonos davat
kos jau suorganizuotos, Andru
liui jos plos, o kitam kalbėto
jui trips kojomis ir švilps.

Pradžioje kalbos Andrulis 
nesigailėjo savo priešams šmeiž
tų. Pradėjo apie Vytautą, bet 
nuvažiavo Į Rusiją pas Petrą 
Didįjį ir į Vokietiją pas kai
zerį. O toliau — pasiekė Či
kagos visuomenę, Chambęr of 
Commerce ir jų “uodegas”.

Andruliu aiškino, kad Vytau
tas buvęs kraugeris. Vytauto 
laikais buvo didelių karų, tai 
lur būt buvo žmonių kraujo 
pralieta ir kaulų sudėta. Ale 
kaip šiandie yra su matuška 
Kasėja, kur karas baigta jau 
12 metų, o dar tiktai kelios 
savaitės atgal, kada diktatorio 
Juozo Stalino valdžia sušaudė 
500 žmonių? Ir nėra tos sa
vaitės, kad nebūtų sušaudoma 
Rusijos piliečiai — ne už ką 
kitą, bet tik už tai, kad jų 
mintys nepritaria diktatūrai, o 
bokštą demokratijos ir laisvės. 
Andrulis to nemato.

Turėjau eiti darban ir ap
leisti svetainę, tai nežinau, kaip 
tavorščiai užbaigė sorkes.

Nors apgavingai panaudoda
mi konsulo vardą bolševikai 
rengė šį cirką, bet žmonių su
sirinko vos apie 150. Kai ku
rie atsilankiusių pasiklausyti 
debatų, kada sužinojo, jogei ko
misarai juos apgavo, grįžo na
mo nuo svetainės durų, o ki
ti apleido svetainę.

Viena moteris, paskui ma
ne išeidama, rūgėjo, kad ko
misarai ją apgavę, ir reikąla- 
vo grąžinti jai mokestį 15 cen
tu. Bet trys komisaru densčL

Mirė Bruno Norvilas, 17 me
tų vaikinas, kurį policininkai 
pašovė. Norvilą ir jo draugą 
policininkai užtiko “besidar
buojančius” apie svetimą autą. 
Vaikėzai mėgino pabėgti. Nor
vilas buvo pašautas, (lėliai to 
ir mirė. Norvilas gyveno ad
resu 2312 Kroli Street. Jo drau
gas, Stanley Lietis, taipjau 17 
metų,* gyvena adresu 1730 
String st. Jis suimta nesužeis
tas.

Tarp Čikagos 
draugų

(Kaip ir feljetonėlis)
Sausio mėnesį atvažiavo Či

kagon du dainininkai. Koncer
tavo labai aukštai draugų kla
sei.

Dainavo, rėkė, aklino ir ba- 
liavojo kaip du buržujai. Drau
gai klausėsi arijų, liaudies dai
nų, baladų ir visokių įvairu
mų.

Bet vienas draugas ėmė dan
tį griežti, nes dainininkai už
dainavo smarkią dainą “Trys 
sesutęs -susitarę”.

Waugas pašoko ir pradėjo 
šaukti: “Ar mums tinka tokių 
dainų klausytis, ar mums gra
žu tokius dainininkus turėti?”

— Protestas, protestas! —- 
antras draugas pritarė pirmą- 
jam ir parėmė jį šaukimu: — 
Tai ištvirkimas, tai buržujai, 
ir aš protestuoju dar prieš to
kius draugus, kurie drįsta ne
šioti buržuaziškas kelnes su 
lampasais ir šilkines dreses su 
uodegomis. Musų menas tai

proletarų menas, šalin kelnes 
su lampasais ir dreses su il
gais kaklais ir kitokiais bur- 
žud^iskais išmistais!

'I'rečias draugas pastrikt ir 
šaukia:

— Prie tvarkos, prie tvar
kos! Daininninkas ir daininin
kė yra musų žmonės, tad ko 
mums triukšmauti. Nurodyki
me draugus dainininkus gra
žiuoju, numeskime tuos bUržua- 
ziškus išmislus šalin, iir tuo
met galėsime pilnai gėrėtis tik
ru proletarišku menu... ideališ
ku menu... rusišku menu!

Visi sušuko: “Ura, ura!”
Draugo dainininko numovė 

kelnes ir padavė kam reikia. 
O draugė dainininkė savo puo
šnią dresę atidavė draugui Be- 
kaušiui... Ir pasirodė skurdus 
reginys.

Draugas Nekaltos paklausė, 
kas reikės daryti su tomis kel
nėmis ir ta drese. Kilbasnikas 
tuo jaus atsiliepė: “Draugai, 
atiduokite manajai, nes mano
ji seniai nori tokios suknios.

— Protestuojame, protestuo
jame! — draugai sukliko. Drau
gas Knisiunas pabraukė ran
ką per dainininkės dresę ir ta
rė:

Sunaikint tą buržujų iš
mistą, sudegint, paskandini, ar
ba sušaudyt!

Visi pritarė: “Sušaudyt!”
Pakabino ant sienos šilkinę 

suknią, o lampasuotas kelnes 
ant suknios. Draugas Bckau- 
šis surėžė raudoną prakalbą, 
padavė brauningą, atskaitė pen
kiolikę pėdų ir suriko:

— šauk be pasigailėjimo!
Vyriausias čekistas paleido 

tris šūvius — du į dresę, o 
vieną į kelnes. Draugas Kni
siunas išvilko buržuaziškas lie
kanas laukan ir pametė ties 
“tikrų” darbininkų namu.

Bet draugė kilbasnikienė pa
ėmė tas buržujų liekanas, par
sivežė namo ir išrėdė dukterį 
šilkinėmis dresėmis.

Dabar komisarai nežino ką 
daryti. Girdėjau, kad busiąs ty
rinėjimas. Gal iir manajai teks 
stoti ant sliestvos. Nors aš bu- 
tvau priešingas, bet manajai 
draugai nurodė, kad ji nepri
valanti alsakomingos pareigos 
išsižadėti. Tai esąs dabar svar- 
----------------- H----------------------

blausias dienos klausimas, nes 
reikia Imtinai panaikinti visas 
kelnes su lampasais ir <|reses 
su ilgais kvoldais.

Vi< urs didelis žmoąus išsi
tarė:

—Musų menas nebujos, kol 
mes nešiosime kelnes.

Taigi, taigi..

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Specialistai gydyme chroniškų ir naujn 11 
gij. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atsilan 
kykit pas mane. Mano pilnas Ificgzaminavl 
tnas atidengs jūsų tikri} Ilgą ir jei ai apM 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei 
ktt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusij 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifeegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1* po 
oietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede-

Įioj nuo 10 rv+o H 1 no nietų. j

GRAŽUS 4 KAMBARIŲ 
FLATAI 

$20 iki $25 
MAUDYNĖS — ELEKTRA 

Gera transportacija 
Agentas 1823 S. Halsted St., 

arba šaukite 
ROOSEVELT 8229

18-TOS KOLONIJOS 
PIRMUTINIS KVIETKŲ BALIUS 

Rengia S. L. A. 129 Kuopa 
Nedėlioj, Vasario-Feb. 9 d., 1930 

Chernausko svetainėj,
1900 So. Union Avė. **

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 35c.
O šios kuopos jaunuoliams veltui.

Bus puiki muzika iš Kauno, grieš lietuviškus ir angliškus šokius. 
Atsilankę nesigailėsite. • Visus Kviečia RENGĖJAI.

$500 DOVANŲ $5Ooį|

METINIS MASKARADINIS BALIUS
Rengia

Brighton Park Liet. A. & B. Kliubas
Subatoj, Vasario-Feb. 8, 1930

M. Meldažio svetainėj,
2242 W. 23 Place 

Pradžia 7:30 vai. vak.
MUZIKA MIDNIGHT ROUNDERS 

Įžanga 50c. 
NEPAMIRŠKITE ŠIOS PROGOS

Iškilmingas

1742
4605-07 So. Hermit;

Tel. Yards

Eudeikio graborių (staiga jau tarnauja lietuviams 
daugelį metu. Mes turime didžiausi patyrimą. 
Musų grahoriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuvės bus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jus atsikreipsite j 

Eudeikio graborių įstaigą.

Didžiausioje gyvenime nuliūdimo valandoje, kuo
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jus kreipiatės i graboriaus įstaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jus visuomet gausite 
tinkamiausi, mandagiausi ir gerinusį patarnavimą, 

jei kreipsitės pas Eudeikj.

J.F. Eudeikis&Co.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

6tas Metinis Koncertas
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorium B-vė 

Sekmadieny, Vasario-Feb. 9,1930 
Lietuvių Auditorijoj, 
x 3133 So. Halsted St.

Durys atsidarys 5 vai. vak. Koncerto pradžia 6 vai. vak.

PROGRAMĄ IŠPILDYS
K. L. M. Choras ir Birutės Choras

Po Koncerto Šokiai prie geros Orchestros
Kviečia KOMITETAS.

1Ž Metinis .Iškilmingas Šokis Seredoj, Vasario 12,1 a

ŠOKIAI SU FIGŪROMIS IKI 1 VAL. RYTO IR DOVANOS j ŠOKĖJAMS
• ‘-X N w ' • *51 \ • 1 ‘ . '* ' /yv t ’ ’» »•'

Rengia S. L. A. 208 Moterų Kuopa

Engleuoood Masonic temple
6729 S„ Vale Avrnue

Pradžia 8 valandą vakaro.

*

Įžanga $1.00.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

'įmetę ją automobiliu ir n u ve-, 
žę į Indiana valstijos miestą. 
Čia taikos teisėjas davęs jai 
šliubą, nepaisydamas jos pro
testų.

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARU8H 
Physical Therapy & Midwite

Naujoj vietoj
6109 South Ąlbany Avenue

Graboriai

Daug kandidatų
Kriminalistas mėgino 

pabėgti iš teismo
500 žmonių išpildė peticijas 

kaip kandidatai į wardų ko- 
mitimanus.

Mėgino pabėgti iš teismo 
kambario Rudolph Cerney, ku
ris nesenai vadovavo pabėgi
mui 6 kriminalistų iš pavieto 
kalėjimo. Cerney dabar buvo 
teisiamas deliai kaltinimo, kad 
jis, ant rytojaus po pabėgimo 
iš kalėjimo, apiplėšęs pašto sto
tį (sub-station) Oak Parke.

Teisme Cerney neva puolė 
prie tūlo Duval, grūmodamas 
šiam, kad jis, Duval, esąs iš
davikas, ir pasileido teismo du
rų lifikui. Bet duryse tapo pa
ganias.}

Pradėjo pardavinėti 
taksų užtikrinimus

Miesto kontrolierius George 
K. Schmidt pardavė 1930 me
tų taksų warantų (užtikrini
mų) už $40,000 firmai M. Hu- 
ber, Ine. Taksų iwarantai ga
rantuoja, kad sumokėti pinigai 
bus atlyginti pajamomis iš 
taksų.

Phone
Hemlock 9262

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, I1L
TeL Victory 1115

Ofiso Telefonas Virglnla 008B 
Res. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
G iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 diena. Namų ofisas North Sido 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaroDR. VAITUSH, OPT.

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

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

Nevažiuokite girti
teisėjas Borelli vis dažniau 

ima bausti kalėjimu tuos autų 
šoferius, kurie buvo areštuoti 
ginti. Seniau girti šoferiai iš
sipirkdavo pinigine teismo bau
sme. Teisėjas Borelli lėčiau ma
no, kad šoferiai labiau bijo ka
lėti, nei piniginę baudą sumo
kėti. Taigi jis ir baudžia gir
tus važiuotojus kalėjimu.

Į TĖVYNĘ

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

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

—O—*—

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3. 
Prospect 1128

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

Nedėlioj pasral sutarti 
-------- O--------

Lietuvą, ,ar kurią kitą Europos 
šalį—ir sugryžti

Labai svarbu darbininkui vyrui, 
ar moterei, turintiems plačių 

pažinčių.
Užsidirbkite dykai kelionę į 

Europą ir atgal su visomis ap
mokėtomis išlaidomis. Savo 
liuoslaikiu, jeigu prisitaikinsite 
reikalavimams.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILU

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

-----Oi—<—
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Puriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

-----------Oį------------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

IGN. L ZOLP Lietuyia i Gydyto j ai

-------Oi— 
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL. 
-------O——

----- o—— v
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South VVestern Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Fėtnyčiomis 1 iki 6 v. v. 

—:----- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

VA1ANDOS: • 
i 
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 diena

Nereikia investuoti.
Nereikia pardavinėti.
Nereikia gaišti laiką.

čiu.

ir

Gavo divorsų

lis, 18

visose 
dalyse, 
pagel-

Teisėjas ‘‘atsimokėjo” i r 
patar-

METINES SUKAKTI VES

šeimyna

visų 
atvykti j 

S. Artesian

Lietuva ir paši
lų kaip gyvenimo 
mus, — mes pas

1929 
metų 

nelaimingą 
paliko di- 

moteri

Praėjusią savaitę kas ten pa
vogė teisėjo Immenhausen ploš- 
čiųi,- kai jis valgė vidurmiesčio

O’Malley pastatė prieš teisėją 
tūlą James FitzgeraJd. Polici
ninkas paaiškino, kad jis su-

Oho! — pasveikino tei- 
Tai tamsta esi ploščių

šimtas dolerių bausmes 
teismo lėšos.

Tuo byla pasibaigė.

Atsišaukite asmeniškai pane,- 
dėlio ryte tarp 11 ir 1 vai.

208 W. Washington St 
Room 321 

Klauskite MR. PERICH

BRONISLOVAS' NORVILAS

Mary Chanibcrs 
melų, 518 North 
gavo sk i rytas.

Mano- 
Green 
Pasak 

moteriškės, ji buvusi 16 melų
ir ėjusi mokyklon, lies Halsted 
ir North gatvėmis sustojęs au

lo iššokę ĮMM’a vyrų,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 6 diena, 8:45 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukęs 16 
metų amžiaus, a. a. Bronislo
vas gimė Philadelphia, Pa. 
Paliko dideliame nulidime tė
vą Joną, brolį Vincentą, dėdę 
ir ciocę Klemensą ir Ludviną 
Baidokus, 4 pusbrolius ir vie
ną puseserę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 3421 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedčly, 
vasario 10 diena, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislovo Norvi- 
los giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Brolis, Dėde Cioce, 
Pusbroliai, Puspserės 
ir Giminės. ė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel.

Sąžiningai 
pigiai 
nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininke.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797 '

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3117 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. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

ONA POVILAITIENĖ
Persiskyrė su šiuo pašautu 

vasario 7 dieną, 7:00 valandą 
ryte, ‘1930 m. sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoje. 
Paliko dideliame nubudime 
vyra Motiejų ir dukterį Eleną, 
brolius Steponą Norvilą, Phi- 
ladelphijoj ir Vincą Norvilą, 
Chicago je. Kūnas pašarvotas 
randasi 4557 So. Albany Avė.

Laidotuvės Įvyks panedėly, 
vasario 10 dienai 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta j Tau
tiškas kapim^f

Visi a. a. Onos Povilaitienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Rudžius, Tel. Canal 
6174.

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

CHICAGO, ILL.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Advokatai

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
'1 Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA H
■

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5117
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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys-206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarą

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAITCHŪS
ADVOKATAS
52 E. 1071h St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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. vakare

Rez. 3201 South WaUace Street

Rez. 6000 South Artosi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182.1 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

MYKOLO ši Meno
Negailestinga mirtis be lai

ko ištraukė iš šio pasaulio 
mylimiausi mano vyrą ir vai-

I kų tėvą, vasario 3 d
■ metais, sulaukusį 43
■ amžiaus, sutiko
■ mirtį. Velionis
I džiaugiame nubudime
■ Uršule, dukterį Oną ir sūnų
■ Antaną, taipgi ir brolį, o Lie-
■ tuvoje 3 seseris ir vieną brolį.

Jau metai praslinko kaip 
..•i musų mylimasis ilsisi šaltoje 

žemelėje, o musų didelis liu- 
desis m* p rasi i n ko ir niekad ne- 
praslinks kol mes pas jį nenu
eisime.

Minint tas liūdnas metines 
mirties sukaktuves už a. a. 
Mykolo sielą įvyks gedulingos 
Mišios, vasario 10 d., 7:30 vai. 
ryto, Gimimo Panelės Šventom 
parapijos bažnyčioje, Marųuet- 
te Parke. ■

Taigi prašome visų gimi
nių, draugu ir pažystamų da
lyvauti šiose pamaldose ir pa
simelsti už a. a. Mykolo sielą.

I Už atsilankymu iš anksto taz- 
I riame širdingiausiai visiems 
I ačiū.

Po pamaldų prašome
I pamaldose dalyvių 
I musų namus, 6729 
I Avė.. 1-mos lubos.

Nubudusi,
I Šimėnų

Elena MetuzaitePO VYRU KV1ĘTKAUSK1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 1 d., 4 vai. ryte, 1930, sulaukus 
32 metų amžiaus, gimus Akmenės meistely, Kauno rėd. Gyveno 
Varšuvoj. Paliko dideliame nubudime vyrą Stanislovą ir du sūnūs, 
Kazimierą ir Leoną, Varšuvoj; senus tėvelius Marijoną ir Jokūbą 
Motuzus, seserį Aleksandrą ir.gimines — Lietuvoj; Amerikoj pali
ko dideliame nubudime seserį Stanislavą, švogerį Simoną Kun- 
rodą sesers vaikus — Joną ir Kazimierą Kunrodus, taipgi pusse
seres, pusbrolius ir kitus gimines.

Brangi sesutę, turėjau vilties pąryažiuoti į 
mayti su tavim, bet tos vilties netekau: užgesai 
žvaigždė ir daugiau tavęs nebematysime. Lauk 
tave ateisime.

Nubudusi
KUNRODŲ ŠE1MINA.

4341 Archer Avė., Chicago.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Akiu Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių d«d visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų, Room 8, 

Phone Canal 0523

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.
Nedėlioi nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pulhnan 0856
GasaH. X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Įyy riJįs
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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS z
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) 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. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt S t.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Screęloj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: ,

| 9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue

Netoli 46tir JSt. Chicago, ILL

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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Ttdephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 ’ai. vak.
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PRANEŠIMAI
UZKVIEČTU visus draugus ir 

tautiečius, atvažiavusius i Chicagą, 
atsilankyti i liotelj, 2318 Wash- 
ington Blvd. Kambariai pavie
tams $3.50 savaitėje, familijoms 2 
kambariui su kuknia $8.00 savai-

Furniture & Pianos Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Educational
Mokyklos

Miscellaneous for Sale
_____ Įvairus Pardavimai____

ANTANAS KRISSIUNAS.
Sav.

Kp.Pranešimas L. S'. S.
Visų Chicagos Lietuvių 

kuopų nariai
Svarbus 

Chicagoje. 
Socialistu Sąjungos 
malonėkite atsilankyti susirinkiman, 
kuris įvyks subątoje^ vasario 8 d., 
7:30 vakare, “Naujienų” name, ši
tas susirinkimas yra labai svarbus 
— turėsime daug reikalų aptarti, 

sekretorius.

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. 

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

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

------ o——

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

o
V. Lapaitienė,

Komiteto ne
įvyks pirma- 

7:30 v. vak.. 
3133 S. Hals- 

Bus renkama nauja valdy- 
kitų labai 

Todėl nariai ir 
prašomi būtinai

— Valdyba.

Vilniaus Vadavimo 
paprastas susirinkimas 
dieny, vasario 10 d., 
Lietuvių Auditorijoj 
ted St.
ba, taipjau yra daug 
svarbiu reikalų, 
draugijų atstovai 
dalyvauti.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame- 
mėnesinį 
v

rikoje No. 1, laikys savo 
susirinkimą, 9 d. vasario, 1 
Antano česnos svet., 4501 
liną St., Chicago. Draugai 
ges malonėkite atsilankyti 
svetaine, o 
lyku 
lais.

R. P-. 
Pau- 

drau- 
naują 

bus daug svarbių da- 
apsvarstvti draugystės reika- 

Sekr. Joe Dubulskį.

K 
i

laikys savo 
šeštadieny, 
vakare, M.

Draugija Kudirkos 
mėnesini susirinkimą 
vasario 8 d., 7:30 vai. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place. 
Visi nariai ir narės būtinai bukite 
šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Bridgeportas. — Teisybės Mylėto
jų Draugystės susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 9 d., Mark White 
Sųuare svetainėj, prie 29tos ir Hals
ted gatvių. Pradžia 1 vai. dieną. 
Visi nariai ir narės privalote dali- 
vauti ir užsimokėti duokles, kad ne
liktumėte suspenduoti. Tie, kurie 
buvote ant musų Baliaus sausio 5 
d. ir pripildėte aplikacijas, busite 
priimami dykai. Nauji nariai-ės yra 
pageidaujami, nes dar yra pratęstas 
įstojimas už $1.00.

Sekretorius

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks 
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.
--------- O--------- .

PARSIDUODA du dideli gražus 
žali “rubberplants” — medžiai, tin
kami didelio biznio langams papuoš
ti. 2919 So. Emerald Avė., 2 lubos.

Miscellaneous
Įvairus

S. Narkis.

pamokos lai-
miesto sve-

Pamokos

Pirmyn Choras dainų 
kyti persikėlė į naują 
tainę, 1632 Hancock St. 
ir toliau bus laikomos kas antra
dienis nuo 7:30 iki 
choristai susirinkite 
kurie mylite dainas, 
sidėti prie choro.

10 v. v. Visi 
laiku, taipgi 
kviečiame pri- 
— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus ąntradienį, .vasario 11 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547. North 
Leavitt St. Nariai malojjėkite su
sirinkti laiku, — Saikus.

Birutės Choro vyrų praktika 
įvyksta panedėlio vakare, Gage 
Park svetainėj. Vyrai bukite.

— Valdyba.
Dramatiško Ratelio repeticijos 

“Užburti Turtai” įvyks pirmadieny, 
vasario 10 <1., 7:30 val^ vak., Nau
jienų name. Režisierius.

Lietuvos Dukterų Draugijos mė
nesinis susirinkimas turėtų būti 
sekmadieny, vasario 9 d., 1 vai. po 
pietų, bet dėl negavimo svetainės 
tai dienai, susirinkimas liko atidė
tas ligi 15 d. vasario, 7 vai. vakaro, 
toj pačioj svetainėj, prie Halsted ir 
30 gt. Narės malonėkite laiku pri
būti, nes turim naujų ir svarbių 
reikalų svarstymui.

Sekr. Anelė Dudonienė.

SLA 129 kuopa rengia pirmutinį 
kvietkų balių nedėlioj, vasario 9 d., 
Chernausko Auditorijoj, 1900 So. 
Union Avė. Pradžia 6 vai. vak. Bus 
puiki muzika. Kviečia visus atsilan
kyti Komitetas.

Pardavimui arba
mainymui

SUAUGUSIEMS ATEIVIAMS
Išmokite skaityti ir rašyti angliš

kai pas kantrų mokytoją, 
didelio 
Klesos

Del platesnių žinių telefonuokite

turinti 
patyrimo mokinti ateivius, 
ar privatiškai.

MISS JONĖS, 
/ Sunyside 10335 

nuo 10r v. ryto iki 3 vai. po piet

Business Service
'Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrightu — išradimai vi
sokios rūšies.

n. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brnnsvick 7187
------------- O------------ -

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victor y 7261 
.--------o--------

------- o-------
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 

CONSŲMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

———o—

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

3500
UPHOLSTERING 
N. Clark St.

išradimo niekad nesu-Veliausio
puolantis diržai padaro rakandų ap
mušimą geriau išrodančiu negu nau
ją. Mes sudedam naujus ^diržus ir 
surišam sprendžinas. Mieste, prie
miesčiuose, arba šapoj. Visas dar
bas garantuotas.

Tel. .Buckingham 3770

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 Western Avė.

Tel. Grovehill 1038 
---- o-------

--------o--------
Paskolos suteikiama 

į viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Didžiausis pasirinkimas 
visokių namų

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

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

Naujas moderniškas na-
mas, pečium šildomas, 2 po, ,
5 kambarius, augštas ang-|3804 So. Kedzie Avė. 
liškas skiepas, randasi 34 
PI. ir Aubum Avė.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00

TeL Lafayette 6738-6716 
-- -—HO-- ——

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
—— o-------

Tel. Virginia 1654
Justin Rimas & Son 

3000 W. 40 PI.
Per 20 metų taisau senus ir darau 
naujus rakandus. Pirmos, klesos 

darbas su garantija.

-------- o--------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH
2 Arnotų kandžių nolie<^aniaH aeklyčioH 

setas $55.00.
7 Šmotų riešuto valgomojo kambarla se

tas $57.00.
5 Arnotų ąžuolinis Dlnette setas $17.60.
5 šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreseris, skrynia, springsai, inatra- 
sas — $09.00.

Kaurai 9x12 $23.60.
AtsiAaukit kasdien iki 10 vai. vale.
Nedaliomis iki 5 vai. po pint.

VICTOR STORAGE WAREHOUSB 
4811 West Laka St. % 

/ ---------O---------

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris virš 30 
metų, prižiūrėti ' vaikus. Motina 
dirba. Geri namai. Atsišaukite 
nedėlioj. 6733 So. Rockvvell St. 
Hemlock 5933.

PARDAVIMUI minkštų gėlynų įs
taiga su pirtim, arba priimsiu pu
sininką moterį arba vyrą. Knygy
nas “Lietuva”, 3210 S. Halsted Št. 
Box 57.

O

Furnished Rooms

Rcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

STAKO VERTE 
NUKRITO

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. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir Jsitikrint 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietij.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

DIRBTUVES PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS 
KIMBALL DIRB

TUVĖJ 
Išmokėjimais po $1. i savaitę. 

Krautuvių Sempeliai už 
Speciales Dirbtuvės Kainas. 

Kad išparduoti prieš 
Subatą, Vasario 8 d.

6 vartoti Uprights, $15 
kiekvienas

naujo styliaus maži Uprights, 
labai nupiginti, $265 

28 vartoti pianai. $35 
kiekvienas

17 vartoti) grojiklių, $79 • 
kiekvienas

KIMBALL DIRBTUVE 
2631 W. 26th St. 

Tel. Lawndale 3862

17

Radios
Automobiles

GARANTUOTI VAR
TOTI FORDAI

Phaeton ................... $275.00
Sport Coupe ............ 325.00
Tudor ........................ 335.00
Fordor ..... .................. 375.00

29
29
29
29
Taipgi 30 modelio T Fordai nuo
$25.00 ir augš.

EVAN^-SCHUSTER
COMPANY

3704 S. Western Avė.
----- o-----

RADIOS Už PUSĘ KAINOS
Majestic, 8 tūbų, Dynamic, gra

žus kabinetas, vartės $167.50, tiktai 
$79.00, su tūbomis.

Steinite, 8 tūbų. Dynamic Speake- 
ris, gražus Cabinetas, vertės $150, 
už $69.00, su tūbomis, su viskuo.

Brapdies, 8 tūbų, Dynamic, vertės 
$150, už $60.00, su tūbomis.

Richleu. 9 tūbų, Dynamic Speake- 
ris už $79.00.

Galite pirkti ir ant lengvų 
kėjimų.

REX RADIO SHOP 
3343 So.'Halsted St.

----- o-----

išino-

RENDON kambarys apšildytas su 
valgiu mažoj šeimynoj. 4550 South 
Turner Avė., 1 lubos.

------ o------  1

PARSlDŪODA bučernė ir groser
nė, nėra kitbs arti. Renda $50.00, 
6 kambariai. Agentai neatsišaukite. 
Tel. Hemlock 7225. —---- o-----—

NAMŲ IR LOTŲ 
PAKILO

Pirk namą dabar, pakol yra 
bargenų

RENDON kambarys prie laisvų 
žmonių dėl vieno arba 2jų vaikinų 
su ar be valgio. Yra visi patogumai. 
Mrs. Miller, 2621 Crystal St., arti 
No. California Avė., 3 lubos. 

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

RESTORANAS ant pardavimo; 
geras biznis, priešais strytkarių li
nijos. Ilgas lysas, pigi renda; už 
pirmą pasiūlymą. Savininkas pasi
traukia iš biznio. 2559 W. 39 St. Tel. 
Virginia 1694,

PASIRENDUOJA ruimas garu 
apšildomas prie mažos šeiminos, be 
valgio. 7004 S. Talmąn Avė. 1 lu
bos.

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

■O

RENDON 2 apšildomi kambariai 
su valgiu arba be valgio. 2-ros lu
bos. Tel. Boulevard 4435.

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

PARSIDUODA bučernės iro box 
8x10, kieto medžio, (.eras bargenas. 
3406 W. llllh St. I’hone Cedarcrest 
1149.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PASIRENDUOJA \2 kambariai, 
karštu vandenin apšildomi. Pagei
daujama blaivus žmonės. 3339 So. 
Wallace St.

■o

RENDON šviesus^ švarus kamba
rys vaikinams arba ženotai porai. 
Galima valgį pasigaminti; yra mau
dynės. 827 W. 34th Place.

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

PARENDUOJU didelį, ir šviesų 
kambarį, apšildomą; yra maudynė. 
4011 S. Campbell Avė. *

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambariai iš 

priekio ir didelė vasaros virtuvė 
beismente. Renda $25.’ Randasi 
928 W. 37 St.

PARSIDUODA farma, 80 akrų, 
Wisconsine, visai pigiai. Kas turit 
maža namelį — galima mainyt, ar
ba ant čeverykų šapos. 2309 So. 
Hoyne Avė.

5 kamb. muro “bungalow” ir 30 
bėdų lotas, _ randasi arti 63-čio St. 
Kaina tik $7250. ]mokėt $1000.

2 flatų muro namas po 5 kamb. 
ir 2 karų garažas. Randasi Brigh- 
ton Park apielinkėj. Savininką ne
laimė verčia atiduoti tik už $7800. 
Imokėt $1500.

10 flatų muro namas, 2 po 5 ir 
8 po 4 kamb., nauji morgečiai už
dėti ir pilnai išrenduotas. Randasi 
gražiausioj vietoj Marųuette Parke. 
Bankrotas savininką verčia atiduoti 
tik už $53,000. Jmokėt $15,000. 
Taipgi mainais i seną namą.

Reikalinga 6 kamb. “bungalovv” 
mainyti į 2 flatų namą Brighton 
Parke.. Gera propozicija tam, kas 
turi tokia bungalovv.

Biznio lotas 25x125 randasi ant 
59 St. arti Western Avė. Kaina 
$3500. Vertas $5000. Kąsnis 
kuliantams.

Biznio lotas 72x125 kamnas, 
dasi Archer Avė. ir 54 Court. 
ra vieta dėl garažo arba gaso 
ties. Mainisime ant namo.

2. flatai po 5 kamb., pirmas flatas 
karštu vandeniu apšildomas, viškos, 
stikliniai porčiai, garažas ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi arti 
Martiuette Park ir lietuvių bažny
čios. Kaina tik $13,800. 
$4000.

6 kamb. vėliausios mados
low” ir 30 pėdų lotas,
arti Maniuette Park. Kajna 
pardavimui tik $8900.
$1000.

Taipgi tjrime keletą gerų barge
nų kurių čia negarsiname. Del pla
tesnių žinių malonėkit kreiptis kas 
dien arba nedėliomis pas,

K. J. MACKE & CO.' 
(MACIUKAS) 

2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140

• ----- o-----  ;

spe-
ran-
sto-

STUDEBAKER vėlyvo modelio 4 
durų sedanas. Našlė yra priversta 
parduoti. Karas buvo sandely per 
aštuonius mėnesius ir yra praktiš
kai kaip naujas. Delei mirties šei- 
minoje paaukosiu tik už $250. 2538 
North California Avė., 1-inas flatas, 

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

DEMONSTRATORIAI IR AT
GAUTI ELEKTRIKINIAI

RADIO

Bargenai už cash. R. C. A. Victor 
tūbų, kombinacija rądio ir Victro- 

los, buvo $710, dabar $99.50. Nau
jas Atwater Kent, riešučio medžio 
kabinetas, buvo $179.50, dabar $75. 
Kiti 
setų.

8

geri pirkiniai elektrikinių

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemč, 1306 So. 50th 
pigiai; arba parduosiu 
priimsiu mainui lotus 
nigų.

Avė., Cicero, 
su namu ir 
ir kiek pi-

7269,Tel. Lavvndale 
M R. SYDLE, 

1548 S. Tumer Avė.

REO vėlaus modelio sedanas. Ap
linkybės verčia mane paaukoti. Aš 
vartojau ji visai mažai ir yra tik
rai kaip naujas 
balloon tairai; 
ir užbaigimas.

Originaliai geri 
geriausias motoras 

Reikia paaukosiu- ii tik už $175. 
kito nedėlioj, 2116 North 
Avė., Ist flat.

------ o------ .

pinigų ir
Atsišau-

Spaulding

ŽUICK MASTER SIX SEDANAS. 
Delei ligos aš esu priverstas paau
koti. Vartojau jį tik keletą šimtų 
mylių. Karas yra tiek pat geras, 
kaip diena jį pirkau. 'Originaliai vi- 

, 4 ratų 
galimą 

jį tik už 
apart-

kaip diena jį pirkau. 'Origįr 
siškai nauji balloon tairai, 
brekiai ir turi kiekvieną 
įrengimą. Paaukosiu 
$300. 4448 N. Racine Avė 
ment 29.

NEPAPRASTA PROGA
Aš esu priverstas paaukoti savo 

vėliausio modelio Nash Sport Coupe, 
kurio beveik nevartojau ir yra vi
siškai kaip naujas. Karą reikia pa
matyti, kad jį įvertinti. Net ir tai- 
rai veik neparodo jokio nusidėvėji
mo, .4 ratų brekiai įr turi kiekvieną 
galimą įrengimą. Karas kainavo man 
$1,300 tik trumpą laiką atgal, par
duosiu jį už $250. Namie visą dieną 
nedėlioj. 2281 North Kedzie Avė., 
first apt.

PRIVERSTAS parduoti “4 door” 
Brougham Studebaker, vėliausia mo
delis. 4 ratų brūkiai. Man reikia pi
nigų, paaukausiu už $175.00, 6750 S. 
Campbell Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PIGIAI parsiduoda 4 kambarių 
rakandai, beveik nauji, arba galima 
mainyti ant automobilio. Tel. Alba- 
ny 8148. nedėliomis Behnont 8361.

PARDAVIMUI
3 lovos pilnai ..........
2 dreseriai ..............
Plunksnų kaldros .....
Seklyčios setas .......
Valgomojo kam. setas $25 

Fordas parsiduoda pigiai.
HANSEN,

2217 S. Avęrs Avė., 3 augštas

$20 
*$20 
. $5 
$35

Furniture & Pianos
100 ATGAUTŲ

ir naujų pinigais operuojamų

AUTOMATINIŲ PIANŲ
Mes esame finansavimo biz

ny ir mes turime parduoti šiuos 
instrumentus’ už daug žemiau, 
negu marketo kaina; siekia nuo 
$100 ir augš. Užtikriname jums 
puikų instrumentą, už daugiau 
kaip 40% diskonto.

Rašykite B. A. Holmes

C. T. T. CORP..

333 N» Michigan Avė.

ROOT BROS.
10323 So. Michigan Avė., 

Tel. Pujlman 3684

Situation VVanted
Darbo Ieško

iPAIEšKAU darbo prie šeimynos. 
Kam reikalinga, atsišaukit 6839 So. 
Loomis blvd., antros lubos.

- Lo-----

IEŠKAU darbo už Virėją — turiu 
35 metų patyrimą. Esu dirbęs prie 
restoranų visą savo gyvenimą. .Jei
gu kam reikalingas toks žmogus, 
atsišaukite: 3618 Lowe Avė. 2 lubos 
front.

Partners VVanted

TURIU aprinkusi gerą vietą dėl 
Lunch Room. Reikalinga partner- 
ca. Šaukite Grove Hill 1664, Miss 
J. P.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Antano Jonelio, jis 
paeina iš Lįetųyos, Jurbarko mieg
elio, Raseinių apskričio. Amerikoj 

gyveno Pitsburghe, Pa., 1909 me
lais. Prašau jį patį, ar kas apie 
; į žino, pranešti man. Turiu svar
ių reikalą.

MARIJONA BARSAUSKYTĖ, 
4441 So. Honore St., Chicago, III.

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

PAIEŠKAU Veronikos Ruksenu- 
tės, paeina iš Kražių, Lietuvoje, už
siėmimas siuvėja. Buvo ištekėjusi, 
>et vyro pavardės nežinau, 
jrolt abu gyvena Chicagoje. 
iepkite arba prašau žinančių

STELA GEDVILIUTĖ, 
Tel. Normai 4692.

Turi 
Atsi- 
pra-

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

PELNINGAS DARBAS
Turime vietą dėl poros “Real 

Esta.te” pardavėjų. Darbas prie 
pastovios įstaigos ir mokame aukš
čiausią komišiną už darbą Chicago
je. Taipgi parūpiname “State 
License”. Gera proga pradėti dirbti 
dabar, nes “Real Estate” biznio bus 
geri metai iki Pasauliniai Parodai 
Chicagoj.

K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

2436 W. 59th St.
--------O--------

REIKIA DARBININKĖS ’
Reikalinga senyva moteris prižiū

rėti 5 ir 6 metų du vaikus. Valgis, 
kambarys ir gera mokestis užtik
rinta ant ilgo laiko. Del platesnių 
informacijų kreipkitės,

B. VENŠKUS,
1334 S. 49th Ct., Cicero, III.

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

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos. Nereikia melžti. 30 
mylių nuo Chicagos. Gera alga. 
2156 W. Potomac Avė., tel. Armitage 
4356. . M-i

PARDAVIMUI buėernė ir groser
nė, 4 kambariai pagyvenimui. Prie
žastis pardavimui patirsite ant 
vietos. 3254 S. Morgan St.

PARDAVIMUI piekarnė, viskas 
labai gerame stovyje. Atiduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastį pardavi
mo patirsit, ant vietos, 4513 South 
Wood St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė; geroj vietoj; modemiški fixtu- 
riai; 2 kambariai. Kartu su namu 
6 kambariu flatas, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu šildomas. 2450 W. 
59 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, geras išdirbtas biznis. Ne
brangiai. 246 S. 13th Avė., Mayivood, 
Illinois.

PARSIDUODA Storas Sale teatro 
— Malt and Hops, cigarų, cigaretų, 
kendžių, aiskrimo ir papkornų.

6842 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen; geroj naujoj apielinkėj; ge
rai einąs biznis, 
parduosiu už $650. 
zart St.

Verta $1,200
6655 S. Mo-

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne, labai geroj vietoj; biznis išdirb
tas per daugelį metu. Pardavimo 
priežastis labai svarbi. Pirmas tei
singas pasiūlymas nebus atmestas. 
Atsišaukite greitai, rašykite:

Box 1173,
1739 So. Halsted St.

PROGA TAPTI GERO BIZNIO 
SAVININKU

Svarbi priežastis verčia savinin
ką skubiai parduoti pelningą ir per 
ilgus metus išdirbtą bizni “Hard- 
ware store”. Biznis randasi di
džiausioje lietuvių anrvventoj apie
linkėj, — Chicago. 
sime

Taipgi priim- 
i mainus nedidelį namą.

K. J. MAČIUKAS, 
2436 W. 59th St.. 
Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Duonkepykla (bekernė) išdirbta 

per virš 12 metų, South Sidėj, dėl 
šeimininių priežasčių yra parduo
dama arba mainoma, su ar be pra- 
pertės. Geras pelnas ir geroj vietoj. 
Telefonuokit Lafayette 4827, arba 
rašykite Box 1171, 1739 So. Hals
ted St.

$1,500.00 GROSERNĖ ir bučernė 
pardavimui.

2301 W. 21st St.

PARSIDUODA nebrangiai groser
nė ir delicatossen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

BUČERNĖ, išdirbtas biznis, gera 
vieta, nauji fixturiai. Dviejų žmo
nių šapa. 69th St. ir Western Avė., 
Republic 9094.

ESU priverstas parduoti labai 
pelningą rooming honse biznį. Tik
tai $500 reik įnešti. Ted Brewes, 
2318 Washinglon blvd.

WISCONSINO FARMA
Mes turime pardavimui 180 akrų 

farmą; randasi geriausiame farmų 
distrikte visoj valstijoj; prie valsti
jos vieškelio; 3 mvlios į didoką 
miestą; netoli Mihvaųkee; namai ir 
barnes. įrengta dėl pieninės farmos; 
galima nupirkti už mažiau pinigų, 
negu kainavo triobos. Jeigu jus 
įdomaujates kuo nors pirmos kle
sos, štai jūsų proga.

M. H. DETRICK.
Room 916, 140 S. Dearborn St.^ 

Tel. Central 5013

PARDAVIMUI arba -mainymui 
farma, 73 akeriai. 50 dirbamos, kita 
gražus miškas. Naujas 5 kamb. na
mas, dvi barnės ir keli kiti mažesni 
budinkai. Prie cementinio kelio, kur 
busai vaikščioja, artį Wisconsin Ri- 
ver ir Stevens Point, Wis. Mainysiu 
ant nedidelio namo. Kreipkitės 1823 
Canalport Avė. 6—10 vakare, nedė- 
delioje visą dieną. Joe. • Melauskas 
arba Bese Žvaginis.

160 AKRŲ Michigan valstijoj 
parduosiu pigiai arba mainysiu į 
namą arba groserne, delicatessen 
krautuve arba minkštu gėrimų už
eigą, arba kas ką turit.

Atsišaukite pas savininką. Agen
tu nereikia.

1021 W. 60th St. '
Tel. Enjęlevvood 2116

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas įmokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalovv ar 
namą, už mažą įmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kenvood St., 
Palatine, III.

flatų

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

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, 
nius.

C.

farmas, lotus ir visokius
P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

biz-

MAINAI. Kampinis lotas, tin
kamas dėl gasolino stoties, mai
nysiu ant biznio arba automo
bilio. Šaukit Hemlock 9252, 
Leon R. Jarusz, 6109 S. Albany 
Avė.

, Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

N. E. KAMPAS 59 ir MAY STS.
50 pėdų gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta i du Storus (vienas išrenduo- 
tas dėl grosemes ir bučernes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15,000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobilio. 266x120 sklypą žemės 
su mišku, prie Lake Michigan, arti 
Michigan City. Gera vieta dėl re- 
zorto. Joe Normant, 2642 W. 23 St.

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 l *.
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaure nuo 34 g-t.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

šildomos,

Tel. Mansfield 7317

Imokėt

“bunga- 
Randasi 
greitam 
Imokėt

Paul M. Smith & Oo.
• REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
------o------

IŠ PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti savo naują gražų narna, 
kuriame dar niekas negyveno. Pri
imsiu $100 už mano dalį. Didelis 
bargenas.

JOHN BUDRICK,
6927 S. Damen Avė., 1 fl., 

Atsišaukite tarp 3 ir 8 vai. vak.
------ o---- *-

PARDAVIMUI dviejų flatų mūri
nis namas, 3 metų senumo, už kai
ną bungalow. Viskas yra ištaisyta. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
$3,200 eųuity. Atsišaukite vakarais 
adresu. 3946 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI —- specialis barge 
nas r- už puse kainos — du 
mai ir lotas, kurie randasi 959 
35 Place. Turiu parduoti, nes 
leidžiu miestą. Kreipkitės prie 
vininko Nicholas Hladkus, 959 
35 Place.

na- 
W. 
ap- 
sa- 
W.

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

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos, loto, bungalow, 4 flatų po 
4 kambarius mūrinis namas. Savi
ninkas 5630 So. Narragansett Avė. 
Tel. Prospect 0611.

BARGENAS
4 pagyv. mūrinis' namas, 6 

metų senumo, pečiais šildomas, 
$17,500; tik $3000 įmokėti, ar
ba mainysiu ant 8 ar 10 apapi
mentų namo. Atsišaukit pas 
šavininką tarpe 2 ir 7 va), vak. 
A. Latvrence, 6951 S. Union av. 
2-ros lubos.

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

Kaina $16,000.

PARDUOSIU arba mainysiu storą 
ir 3 pagyvenimai, kėš. Priimsiu 6 
ar- 8 flatų namą. 6815 S. Ashland 
Avė. (irovehill 0980.

BARGENAS. Marąuette Pk. nau
jas mūrinis namas, 2—5, 2 karų ga
ražas. Izibai pigiai. 7013 Rockwell 
St., 1 augštas.

PARDAVIMUI 2 fialų namas ir 
garažas. Kaina $7,500. Gash $1,500, 
likusieji mėnesiniais išmokėjimais. 
2827 Š. 481b Ct., Cicero.

$675 įmokėta dalis ant 2’> lotų 
prie labai gražaus ežero, netoli Chi- 

Ieaųos: mainysiu ant naujo For lo, 
'arba kilo lengvo karo. Tel. Roose- 
velt 8450,


