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Pralotas Labanauskas 
Taipjau Rastas Kaltas

Pakorė moteriškę už 
rančininko nužudymą

:ą:

Septyni klerikalų Ūkininkų Sąjungos šulai 
gavo nuo vienų iki 2 metų 3 mėnesių j 
sunkiųjų darbų, kalėjimo ir sumokėti 
202,518.17 litų civilio ieškinio

F LORENCE, Ariz., vas. 21. 
— Šiandie mirties bausme bu
vo nubausta dar pirma Arizo
nos valstijoj moteriškė, Mirs. 
Eva Dugan. Ji buvo pakarta 

nužudymų 1927 metais vie- 
Tucsono rančininko (gyvu- 
augintojo), A. -Matbiso.

ni 
no

Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

Gautos iš Kauno “Lietuvos 
Žinios” vasario 7 dienos leidi
ny praneša, kad klerikalų Ūki
ninkų Sąjungos Rokiškio ban
kininkų byloj, kurios aprašy
mas eina “Naujienose”, teis
mas vasario 6 dieną paskelbė 
sprendimą. Septyni kaltinamų
jų tapo nubausti sunkių dar-i 
bų kalėjimo terminais ir su-1 
mokėti civilio ieškinio bendrai 
202,518.17 litų sumai.

Kauno laikraštis rašo:
Vasario 6 d. po pietų visa i 

Naujoji gatvė, kurioje randa-1 
si feismo salė, užtvino žmo-j 
nėmis. Gana erdvi teismo sa
lė, nemažesnė laukiamoji salė 
sausakimšai prisigrūdo publi
kos.

Kas tik gyvas, visi stengė
si patekti teismo salėn.

Pagaliau 17
Teismas 
kuriuo Pranas 
Ra u pis, Juozas 
paras Repšys, 
čius, Vladas 
Zingbergas ir 
nauskas pripažinti kaltais ir nu
bausti:

Antanas Raupys ir Pranas 
Mačiulis — 1 metais 15 dienų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, iš 
kuriu išskaityta 7 mėn. iška-

min.
paskelbė sprendimą, 

Mačiulis, Ant. 
Plevokas, Gas- 
Juozas Lesevi-
Kurkys, Jonas 
pralotas Laba*

lėti prieš teismą.
Gasparas Repšys

Plevokas: 1 mot. B
ir Juozas 
mėn. sun

kiųjų darbų kalėjimo, iš to iš- 
skaitant 7 mėn. atkalėtus.

Juozas Lesevičius: 1 mt. 6 
mėn. s. <1. k. (Jis prieš teismų 
buvo laisvas, dabar, valstybės 
gynėjui prašant, prie jo pri-

Vladas Kinkys: 2 met. 
mėn. s. 
tant at 
metus.

Jonas 
mėn. 15 
iškalėtą

Pralotas 
mėn. 
per 
jis

laika :-jus

Teismo išlaidos sudėtos solida
riai visiems nuteistiesiems.
Visiems nuteistiesiems, iš

skiriant Plovoką ir Repšį, bu
vo pritaikinta 1029 mt. gegu
žes 15 d. amnestijos įstatymas

Bolševikų žvalgyba 
Minske rengiasi su
šaudyti 20 rabinų

Civilinis ieškinys iš Mačiu
lio, Raupio ir Zingbergo pri-11, 
teistas 112,507 lt. 
Repšio ir 
lt. 92 et., 
785 lt., iš 
iš Raupio 
229 lt. 25 et. Kiti civ. ieški
niai, jų tarpe SSSR atstovybės 
atmesti.

Visiems 
moji priemonė paskirta, po 
600 litų, išskiriant pralotų 
banauskų.

Motivuotas sprendimas 
paskelbtas vasario 20 d. Pane
vėžio mieste.

sumoje. Iš 
Zingbergo — 51,346 
iš Zingbergo — 1,- 
Raupio — 4,650 lt., 
ir Zingbergo — 2,-

nuteistiems kardos
10,-

bus

Bruzdėjimas dėl an 
tireligines kampaiti 
jos sovietų Rusijoj
Ryšy su kilusiais užsieniuo

se protestais prieš sovietų val
džią dėl jos vedamos antireli
ginės kampanijos, telegramos 
praneša šitokių, trumpai, žinių:

VARŠUVA. — Rabinai ape
liuoja į Jungtines Valstybes gel
bėti daugiau kaip dvidešimt 

Minsko žydų dvasininkų, kū
rinos bolševikai rengiasi sušau-

Vilniaus ir Varšuvos žydų dva
sininkai atsišaukia į pašau- 

> lį, prašydami pagalbos pa
smerktiems

t;

VARŠUVA, vas. 21. — Ra
binas Izral šapiro gavo žinių, 
kad bolševikai pasmerkė sušau
dyti daugiau kaip dvidešimt 
Minsko miesto ir apygardos 

kurie buvo sovietų
slaptosios žvalgybos [čekos] 
praeitų šeštadienį areštuoti dėl 
jų “kontrrevoliucinių darbų.”

Kai tik ta žinia buvo gau
ta, Varšuvos rabinų delegaci
ja. tuojau nuvyko pas Jungti
nių Valstybių konsulą ir pra
šė, kad jis darytų žingsnių pa
smerktiems gelbėti.

Tokią pat žinia gavo ir Vil
niaus rabinas Grodzenskis, ku
ris tuojau išsiuntinėjo žydų 
bendruomenėms ir 
įvairiuose kraštuose J 
mas, maldaudamas

rabinams 
telegra- 

pą va r loti 
visą savo įtaką, kad skerdty- 
nė Minske neįvyktų.

NEW YORKAS, vas. 21. —* 
I)r. Cyrus Adler pranešė, kad 
jis gavęs kablegramų iš rabi
no Grodzenskio, Vilniuje, 
nešančią apie bolševikų 
giamą Minske skerdynę ir 
Šančių pagalbos. ~

pra- 
ren- 
pra-

[Atlantic and Pacific Photo]

Redvvood City, CaL — Naujos konstrukcijos lėktuvas, kurį 
išrado R. V. Norris (

Žvėriškas Stalino 
kerštas Trockini

Numarino kalėjime Trockio 
dukterį už jos tėvo atsimi
nimus apie Maskvos dikta
torių

Lietuvoj vėl vienas 
nuteistas sušaudyti

Pasmerktas mirti komunistas 
Kagan kreipėsi į Smetonų, 
prašydamas susimilimo

(Tęsinys)
rokiškis, s. :io [“l. a.”].—

Šia proga prokuroras teira
vosi ‘ dar, ar Januškevskiui ir 
daugiau kas kyšių bandę duo
ti Lietuvoje. Liudininkas at
sakė, kad grynais pinigais ky
šių jam siūlę nevienų kartą 
Rusijoje/ o 
vęs pirmas 
ne grynais 
Januševskiui 
irią kartą iš

atsitikimas. Kyšys 
pinigais, o čekiu 
čia pasitaikęs pir- 
viso jo gyvenime.

Baltgudžių ūkininkų/ 
bėgimas iš sovie

tų rojaus

Kyšio ekspertui Zametui isto
rija tokia:

Liudin. Zametą pakvietę bū
ti valstyb. apdraudimo įstaigos 
ekspertu. Kitų rytų anksti at
ėjęs pas jį į butų Gordonas ir 
prašęs parodyti ekspertyzoje 
tiek prekių buvus sudegusiam 
sandely, kiek banko valdyba 
buvo jų nurodžius. Už tai pa
siūlė duoti Zametui 5,000 litų. 
Zametas į tai neatsakęs nei 
teigiamai, nei neigiamai. Gor
donas tada pažadėjęs už pus
antros valandos sugrįžti. Za
metas pažiūrėjęs dar, kur Gor
donas iš jo, eis. Paskutinysis 
nuėjęs į ūkininkų s-gos ban
ko bustą. Zametas tada parsi
vedęs dvejetų kaimynų liudi
ninkų. Po pusantros valandos 
Gordonas atnešęs jam pusantro

v ARŠU VA, vas. 21. —- Del ’tukstančio litų ir pažadėjęs ki- 
zemių |us vėliau, bet būtinai darnusavinimo ūkininkų : 

sovietų kuriamiems “kolcho
zams” (kolektyviams ūkiams), 
sovietinės Baltgudijos ūkinin
kai bėga i Lenkiją su viskuo, 
ką tik gali su savim pasiimti, 
dagi su ūkio padargais ir gy
vuliais. Per pastarą savaitę į 
Lenki ją atbėgo aštuoniasde
šimt baj t gūdžių ūkininkų.

prieš ekspertyzos posėdį atneš
ti. Zametas tada pašaukęs ki
tam kambary paslėptus saky
tus du liudininkus, ir Gordo
nas buvęs tuo bildu sugautas.

Tepėjams ir ypač prokuro
rui daug laiko tenka sugaišti 
dar ir
Liet, kooperacijos b-vių s-gos 
dviejų vagonų cukraus painiai 

istorijai išaiškinti.
Būtent, kaip vakar 

kai parodė, degant 
s-gos banko sandėliui 
gaisro vieloje buvęs 
tu Liet, kooperacijos 
gos Rokiškio skyriaus 
teisiamasis Lesevičius 
ręs, kad tame sandėly 
jo s-gos sukrauti du 
cukraus. Vėliau Liet,
b-vių s-ga pareikalavusi iš val
styb. apdraudimo įstaigos at
lyginti už neva lame sandėly 
sudegusius du vagonus cuk
raus.

Tuo tarpu liudin. Maciejau- 
skas vakar teismui pareiškė, 
kad teisiamasis Plevokas, kaipo 
Liet, kooper. b-vių s-gos bu
halteris, privatiškai patikrinęs 
s-gos knygas ir Maciejauskui 
pareiškęs, niekur neradęs pa« 
žymėta, kad tie du vagonai 
cukraus butų buvę sukrauti į 
tą sandėlį.

(Toliaus bus)

KAUNAS, vas. 21. — Teis
mas pasmerkė mirties bausmei 
Šolomą Koganą, žydą, kuris bu
vo kaltinamas dėl komunisti
nės propagandos Lietuvoje,

Pasmerktasis padavė prezi
dentui Smetonai malonės pra
šymą ir manoma, kad mirties 
bausme jam bus pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos.

BERLYNAS, vas. 21. — Vo
kiečių kairiym komunistų-troc- 
kistų laikraštis Berlyne gavo 
iš Maskvos pranešimų apie tai, 
kaip diktatorius Stalinas žvė
riškai atsikeršija Trockiui už 
jo memuarus (atsiminimus), 
kurie neseniai buvo išleisti ir 
kuriuose Trockis, be kita, pa
sakoja apie Stalinų inemėgių 
diktatoriui dalykų. Stalinas be 
jokio pamato areštavo dvi 
Trockio dukteris ir - sukišo į 
kalėjimų. Viena jų, kuri sirgo 
džiova, kalėjime mirė. Antroji 
dabar kalėjime sunkiai serga. 
To ncgiana, Stalinais, taipjau 
be jokio pamato, areštavo ir 
liko kalėjime abudu Trockio 
žentu.

Lenkai ginas neati 
minėję stačiatikių 

bažnyčių

Meksikiečiai planavę 
nužudyt Hooverį liudinin- 

ukininkų 
jau pat 
tuo me- 
b-vių s-

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
21. — La Prcnsa pranešimu, 
San Luis Potosi policija su
ėmus vieną jauną meksikieti, 
Vincente Aurrecocbea vardu, 
pas kurį buvęs rastas laiškas 
iš Nicolos Acostos, Jungtinė
se Valstybėse gyvenančio Mek
sikos studento. Iš laiško esą 
matyt, kai^ buvęs rengiamas 
sąmokslas nužudyt prezidentą 
Hooverį.

pasigy- 
(legą ir 
vagonai 
kooper.

VARŠUVA, vas. 21. — Del 
Maskvos metropolito Sergijaus 
pareiškimo užsienių spaudos 
korespondentams, kad Lenki
joj buvę atimta 500 stačiatikių 
bažnyčių, lenkai pareiškia, kad 
tai esanti netiesa. Jokios pra
voslavų bažnyčios katalikai 
Lenkijoj neatėmę, jie atgal at
siėmę tik keletą katalikų baž
nyčių, kurias savo laikais Ru
sijos carai buvę atėmę iš ka
talikų ir pavertę jas cerkvė
mis. Metropolito Sergiejaus pa
reiškimas tad esąs grynas pra
simanymas.

Chautemps sudarė 
Francijos kabinetą

BERLYNAS. — Žydų ben
druomenė- rengia milžinišką 
protestų prieš bolševikų ren
giamą rabinų ir kitų žydų va
dų skerdynę.

LONDONAS. — 
muose buvo aštriai 
sovietų veliama 
kampanija. Lordas
pareiškė, kad stačiatikių baž
nyčios metropolito Sergiejaus 
vardų paskelbtas ' dokumentas 
esąs “begėdiškas ir nevykęs 
falsifikatas.”

Prekiautojų areštai
Per pastaras kelias dienas 

Maskvoj areštuoti! daugiau 
kaip 200 privatinių prekiauto
jų, vadinamų “nepmanų.” Le
ningrade, iš dar buvusių 2400 
privatinių krautuvininkų, dabar 
beliko tik 270. Visi kiti buvo 
“likviduoti.”

Rusai ieško vietos ko
lonijai Meksikoje

Zingbergas: 
d. s. d. k., 
laika — 8

1 mt. 1 
atskaitai! t 
mėn.

Labanauskas
sąlyginio arešto. Jeigu 

2-jus metus nenusikals — 
nuo bausmės bus atleistas.

Antanas Trimakas: — ištei
sintas.

Nuteisti visi iš įvairių str. 
str. Baudžiamojo Statuto. Nu
teistiesiems, išskiriant Labai* 
nauską, susiaurintos teisės su 
pasek ulėmis iš Baudž. St. 28 
ir 30 str. str.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; šalčiau po pietų ar apie 
pavakarį; vidutiniai pietų va
karų vėjai.

Vakar buvo šilčiausia die
na, kokia kada Cbicagoj buvo 
kovo 21 dienų. Ryto meto mi* 
ninuim 470 temperatūra, 2—3 
valandų po pietų pakilo iki 
670 F. ‘

šiandie saulė teka 6:38, 
džiasi 5:30. Mėnuo teka

įei

..........

Lordų ru- 
smerkiama 
antireliginė 
Birkenhead

MASKVA. — Sovietų vald
žia įspėja Angliją “nekišti na
gų” į privatinius sovietų daly
kus. Sovietų organas Izviestija 
pareiškia, kad Anglija 
daryti ką tinkama, bet 
tų valdžia savo politikos 
ligija nckeisianti.

BUCHARESTAS. —
nija nerimauja dėl pranešimų, 
kad sovietų Rusija mobilizuo
janti raudonąją armiją j Ru- 
manijos pasienį.

OMSKAS, Sibiras,
sko apygardoj dar keturios 
bažnyčios tapo uždarytos.

galinti 
so vie
šu re-

Burna-

Om-

Mirė kartuvėse už 
krautuvninko nu

kovimą
WEATII'ER,SFIEI,D, Conn., 

vas. 21. Valstijos kalėjime 
čia t?po pakartas Frank Diba- 
ttista, 26 metų amžiaus, nuteis
tas mirti už nužudymų Hart
forde krautuvininko S. Kama- 
roffo.

PARYŽIUS, vas. 21. — Ca- 
milte Chautemps, radikalų so
cialistų • [liberalų] vadas, ku
riam prezidentas Doumergue 
pavedė suorganizuoti nahją 
vyriausybę vietoj premjero 
Talrdieu atsistatydinusio kabi
neto, šiandie pranešė savo 
darbą nuveikęs. Naujo kabine
to sudėtis tokia:

Premjeras ir vidaus reika
lų ministeris — Chautemps.

Užsienių reikalų — Briand. 
Teisingumo — Steeg.
Finansų — Dumont. 
Karo — Besnard.
Laivyno — Sarraut.
Prekybos laivyno — Daniel- 

son.

Sušaudymai Rusijoj
LONDONAS, vas. 21.—Daily 

Mail korespondentas Taline 
praneša, kad sovietų Rusijoj, 
palei Estijos sieną, bolševikai 
vieną kaimą visai sudegino, o 
aštuonius ūkininkus sušaudė 
dėl to, kad jie nenorėjo savo 
grudų atiduoti sovietų polici
jai.

Maskva nugina pranešimus 
apie žydų šaudymą

MASKVA, vas. 21. — Mask
va oficialiai nugina praneši
mus, kad keletas suimtų Min
ske rabinų tapę sušaudyti.

....... .. ■—i

Lietuvos žydai užgauti 
Pietų Afrikos imigra

cijos įstatymu

TAMPICO, Meksika, vas. 21
Iš Jungtinių Valstybių at

vyko i čia rusų dele^Kiija pa
siteirauti, ar nebūtų galima 
kolonizuoti Tampico stiry ke
letą tuksiančių rusų emigran
tų, gyvenančių dabar Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

Žydų telegrafo agentūra 
praneša iš Kauno, kad Lietu
vos žydai esą labai susirūpinę 
dėl žinių, jogei Pietų Afrikoj 
bus įvestos kvotos imigrantams 
iš rytų Europos kraštų, /nes 
pastaruoju laiku dauguma žy
dų emigracijos iš Lietuvos plau
kė į Pietų Afriką. Pastarajai 
dabar priėmus kvotų įstaty
mą, beveik visa emigracija i* 
Lietuvos į Pietų Afriką bus 
sustabdyta.

Žydų padėtis Lietuvoj, pasak 
žydų telegrafo agentūros, kas
dien einanti blogyn. Darbo ne
są. Smulkus amatininkai ir 
prekiautojai skurstų, galo su 
galu negalėdami sudurti, ir jei 
dar jiems busią uždarytos du
rys į Pietų Afriką, tai žydų 
būklė Lietuvoj dar labiau pa- 
blogčsianli.

Rabinas šapiro .dabar keliau
jąs į Ameriką Kauno žydų ben
druomenės reikalais.

Streikuojantieji maisto 
darbininkai sudaužė 
New Yorko kafeteriją
NEW YORKAS, vas. 21. — 

Apie penkiasdešimt streikuo
jančių maisto darbininkų, ta
riamai Amalgamated Food 
Workers unijos narių, šiandie 
pietų metu puolė Benrod kafe- 
teriją 7-toj Avė. ir viską vi
duj sudaužė- Daužytojų tik 
vienas pavyko policijai suimti, 
visi kiti pabėgo.

Policistas nušovė taksi 
streiklaužį

riaušes

PlVlSBURGH, Pa., vas. 21.
Per taksi šoferių streiko 

čia. praeitą naktį bu
vo nušautas vienas streiklau-
’;is, William Dreibhold, 21 me- 
i •

tų amžiaus. Nušovė ji poli?’- 
ninkas W. Harrisou, dėl to kad 
Dtreibholdss, smarkiai lėkda
mas su savo automobiliu, maž
ne suvažinėjęs policininką ir, 
šaukiamas sustoti, nesustojęs.

PINIGAI
LIETUVON

I I .

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 p i et.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St., Chicago, III.
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1929 mętų technikos 
laimėjimai ir 

projektai

Švenčiant 12 metų Lietuvos Nepriklausomybes sukaktį Chicagoje
• v k “•* • t "

■ikos srity 
laimėjimais 
ektaįs. ku-j 
ne,tais virs

oj vietoj 
garsinę kino

1929 metai į 
pasižymėjo dil \ 
ir dar didesni, 
rie gal artimu) 
tikrenybe.

Iš laimėj i m-/ 
tenka pastatyt
filmą, t. y. išradimas, kaip nu-1 
fotografuoti garsus ir juos iš I 
fotografinės plokštelės vėl pa- Į 
versti atgal garsais. Ši proble
ma, kuri prieš kelis metus bu
vo laikoma neįvykdomu dalyku, 
fantazijos padaru, per 1929 me
tus galutinai išspręsta, su auko
tu tobulumo laipsniu, šiandien 
garsinės kino filmos jau plačiai, 
demonstruojamos užsieny, iš 
kur šiais metais atkeliaus ir 
Lietuvon. Greta su garsų foto
grafavimu tenka pastatyti bu-j 
dą per radio perdavinėt paveiks- i 
lūs. Ir šis išradimas 1929 m. bu- į 
vo žymiai pastūmėtas pirmyn.

Iš neįvykdytų 1929 metais 
sumanymų reikia pirmiausia 
paminėti ruošimąsi paleisti į i 
dangaus erdves rakįetą. Per iš
tisus 1929 metus visų kraštų 
spaudoj buvo dažnai rašoma 
apie rakietinio principo varik
lio patobulinimą: buvo mėgina
ma rakietomig varyti automo
biliai, traukiniai, aeroplanai.; 
Bandymai davė teigiamų vai
sių, kad ir ne taip didelių, kaip , 
kad buvo tikimasi, šių mėgini- į 
inų paskatinti keli mokslininkai 
buvo susidomėję klausimu, ar 
negalima rakietos panaudoti su-1 
sisiekimui tarp žemės ir kitų | 
planetų. Teoretiški apskaičiavi-. _ 
mai parodė, kad idėja susisiek- j 
ti rakietomis su kitomis plane
tomis yra įvykdoma. Ypač tuo 
klausimu susidomėjęs buvo vo
kiečių profesorius Obertis. Jis. 
pasak spaudos pranešimų, ilgai 
dirbęs, bestatydamas bandomą
ją rakietą, kuri turėjusi pra
džioj pakilti tik kelis šimtus’ ki
lometrų nuo žemės paviršiaus, 
o jau paskiau jis manęs padirb
dinti rakietą, kuri butų galėju
si pasiekti menulį... Tačiau iš įas 
visų profesoriaus planų nieko 
neišėjo. Pasirodo, kad jis jokioš 
rakietos nesiruošė leisti.
ir liko neišaiškintas dalykas, arįmųjų medžiagų ir kitų techni- 
čia buvo kino lilmos reklama, j j<os sričių išradimų patobulini- 
ar pats profesorius, be jokio ; mams;
pagrindo, suvedžiojo spaudą.

Iš 1929 metais rimtai apsvar
stytų ir jau pradėtų vykdyti 
didelių projektų reikia pažymėti 
tunelius po Lamanšo ir Hibral
taro sąsiauriais. Lamanšo tune
lis jungs požeminiu geležinke
liu Angliją ir Prancūziją, o 
Hibraltaro tunelis — Ispaniją 
su Šiaurės Afrika. Abu tune
liai, kurių tiesimas truks apie 
10 metų, turės didelės reikšmės 
tarptautiniam prekybos ir ke
leivių susisiekimui, nes bus ga
lima be persėdimo ir perkrovi
mo 
tos 
Šie 
pat 
lias 
kanalo perkasimas.

Iš milžiniškų, tikrai fantas- (jarhiais 
tiškų projektų, 1929 metais yra 
iškelti du. Vienas nusausinti 
Šiaurės, arba Vokiečių, jurą ir stokavo 
padalyti Jos dugną derlinga (hirmiesty kasdien pilna svieto, 
dirva, kur galėtų gyventi kelios | tcčiau buv<) Įa ka(1
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■jau

Kalbės

F. Zavist

ii

žmbgus, draugas

Bet 
jy

202 
Metrų

gi, jeigu draugiškos jiems or
ganizacijos tą dieną neruoš pa
rengimų. Mat, kai pasitaiko ke
letas parengimų vieną vakarą, 
lai publika išsklaidoma.

Andriulis sir^ 
sustojo Clark 
yieto trobesiu, 
pusėje.

keletu tavorščių 
gatvėje ties pa-

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

Progranias bus labai įdomus.
MUZIKA, GIESMĖS IR 

PRAKALBOS

Taipri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

THEATRE
35th and Halsted Strcets

policininkų pa-

NEDĖLIOJ, 
Vasario 23, d., 1930 

Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
(Standard time)

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

pranešti 
antrašu:

radio 
W-0-R-D, Webs‘ter Hotel, 2150
Lincoln Park West, Chicago, III.

IR BUS DVIEJU PAS1KAI 
BĖJIMAS

Po išklausymo malonėkite 
savo įspūdžius rašteliu, šiuo

The Watch Tower

■ Pora -raitų
liepė jiems eiti tolyn. Draugas 
Andriulis, sakoma, nesiskubi
nęs paliepimą išpildyti. 'Taigi 
policininkas nubruožęs jam

TiaiHEluiil $U$l*iĘMIJilWAS

l)r. Ross 
specialistas

kuris pasirodė taip selcminR-as 
, Jums nie-

Pusantro tūkstančio-jaunučių Amerikos piliečių — Chicagos lietuvių vaikų —• ties Ramovos Teatru vasario 15 dieną., 
kai “Naujienų” rupesniu jiems buvo surengta iteatro partija. Vaikai turėjo gražios pramogos ir kartu naudingos pa
mokos, kai krutumais paveikslais jiems buvo p. Lukšio rodomi gimtojo jų tėvų krašto — Lietuvos ir žmonių 

gyvenimo vaizdai

y
* sfO

v
V / t '

■'

juros. Tuo atveju Viduržemio 
juros vandens lyguma, užtven
kus ją ties Sueco kanalu ir 
Hibraltaro sąsiauru, pamažėlų 
150 metrų ir todėl, kartu su Sa
charos apvandeninimu, dar bu-1 ;
tų gauti nauji žemės plotai Vi- JU°L d)ie

žaibo greitumu įšoko į teatrą. 
Rodosi, kad Collan teatras yra 
i kurį jis įšoko.

Supi anlama, po didelio su
judimo, reikia ir pasilsėti ra
mioje vietoje. O teatras 
tik ir yra tokia 'vietelė.

* >:< *
Tenka pripažinti, kad ( 

goję yra daug bedarbių, 
komunistų “demonstracijoj
nebuvo. Vakarykščiu “monkey 
bizniu” komunistai norėjo pa
sirodyti, kad jie “veikia”; no
rėjo pasigarsinti.

RepOrt.

Lietuvių Socialistų 
Vakaras

Verbų nedėliojo, balandžio 
13-tą, Čikagos socialistai ren
gia vakara.

Nors dar laiko yra, bet ge
rai bus atminti tą dieną. Nes 
kalbamas vakaras rengiama lik
ai' Įvairus ir Įdomus.
dengėjai bus taipjau dėkin-

gatvėje, ties pavieto
.Policija išvaikė 

straciją”. Komunistai,

Biblij;os Virinėto jų 
Programas

Iš Radio W-0-R-D Stoties

1-180 
Kilocyclcs

duržemio juros pakraščiuos. 
Aišku, kad šie du projektai da
bartinėmis technikos priemonė
mis dar negali būti realizuoti, 

(ir, bendrai, labai galimas daik- 
, kad jie amžinai paliks tik 

milžiniškais projektais”.
1929 metai taip pat buvo la-1 

Taip, bai svarbus aviacijos, sprogsta-1

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Bedarbių” maršas į 
miesto salę

os

trobesiu, 
“demon- 
supran- 

tama, žinojo iš anksto, kad iš
vaikys. Jie to ir norėjo. Nes, 
mat, reikia gauti progos de- 

: policijos persekio
jimą, žiaurumus. O prie to rei
kia gauti progos Maskvai pa
rodyti, kaip štai mes, Ameri
kos komunistai, darbuojamės; 
kad ne už dyką jūsų sehvičius 
maumojame.

Visas klausimas buvo, kaip 
daugiau triukšmo padaryti, o 
mažiausia nukentėti. Taip ir 
stengiasi daryti. Vienoj-kitoj 
vieloj užblokuota trofikas.' Po
licininkai vienam-kilam tekšte
lėjo per drūtgalį. Vienus, par 

j vedę bloką ar pusantro, palei
do.- Kitus, susodinę i vežimus, 
nuvežė į stoti.

Svarbiausias

policija buvo psirupinusi besi
kuriančiai revoliucijai gosi n Ii, 
ai ugnčgcsių Tuzinas ir dvi 
nppos vandeniui paleisti. Ug- 
lėgesiams buvo duota instruk
cijos paleisti vandeni lik tun

los. Ale ji neužsiliepsnojo, tai
gi nė vandens nereikėjo jai 
gesinti.
, Iš visų .“.ęavp^iuioųierių 
vienos dienos ‘^bedarbių” 
būt sunkiausia nukentėjo drau-

L10bL^DAMEWCA’tlh|t 
n..

kuri

Bronislavos
MUZIKOS

Mokinama Piano,

Poškaitės
STUDIJA

Vakar, pietų laiku, 
komunistai surengė

...... T. . bių” demonstraciją iris kiekvienos Europos vie- . . . ,. . ,. r , . .... vo i miesto salę.pasiekti Londoną ir Afrika. x. . - . , . ............ , : leciaus beda buvotuneha. žmonija! duos tjek I,...(Įarbj S8V(( eilgse
naudos, kaip kad pneš ke- turėj() |<ai kurie j 
dešimtis metų davė Sueco lbuvo gavę vieniJ die)lijl

■ bet juk tokie neskaitoma be-i

marša-

tą, kad 
jie' nė-

Smalkos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone.
I;;
I dolinos,
I Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius.

Į Del platesnių in- 
! formacijų kreipkį- 
l tęs:

4262' Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

Armonikos, Man- 
Git a r o s,

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Publikos, arba kaip komu- i 
įnisUi sako minių, irgi ne-i 

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

ne vienos notos.

~ ; r— gražesnė, platesne, ruirningesnė, prašmatni. didesnės
Visu savo įrengimu, gražumu ir subudavojimu prilygsta brangiesiems karams.

Naujojo Essex Challenger Coupe 
greitesnė, patogesnė. Yi“ z~ "Z

ciiiva, kur gairių gyvenu Kenos Bėda lėčiau buvo ta, kad “mi- 
dešimtys milijonų žmonių. Ant-lnjos” neprisidėjo prie parodos 
ras — paversti Sacharos dyku- įr pasiliko žiūrėtojų eilėse.
mas taip pat derlingu plotu,,. Biesas dar supainiojo daly-1 
tuo'tikslu iškasant Sacharos vi-jkus taip, kad maršuotojai ren-■ 
dury didelį ežerą ir ji prilei- gūsi šturmuoti miesto salę, o, 
džiant vandens iš Viduržemio pasiklydo ir atsidūrė Clark I.

Pus - Balsio 
Systema

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 

’del užsiėmimo. Musų as
meniškas lavinimas grei

tai primosią jus tai 
tai i trumpą laiką.

T šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St 
Randolph 2718

vie-
Ra-

T.aike 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, širdies, vi
durių, mkstų ir pūs
lės paiKrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausiu pa- 
sekmiij iš mano gy- mo, I ' __ 2__ 2_
panašiose į jūsų ligas, 
ko nekasiuos pasitarti su manim 
apie bile kurią Šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
3 J So. Dearborn St. 

kampai, Monroe St., Chicago, Crilly Bhlg. 
(los: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. No- 
-— tris defiimt motų Siamo namo. — lin
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dčliomis 10 iki 1*. 1’ancdčliaiB. Ser odomis 
ir SubutoniiH nuu 10 iki 8 vai. vakare

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Romance of Rio 
Grande” 
Dalyvaujant

Warner Baxter, Mary Dun- 
can, lAntonio Moreno F /

Rytoj
Tn the Next Room’
"dalyvaujant Jaęk Mulhall, 

Alice Day

Naujienų Ekskursija
LIETUVOJ

1930

.4

Geg'užįo-May 26 d.,
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

CA » Avi »r*

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų, ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

1739 So. Halsted St Chicago, III

jėgos,



adienis, vasario 22, 1930 NAUJIENOS; Chicago, ūl.

1

<7ASARIO 15, 1930, THE MID- 
V LAND NATIONAL BANK of 

CHICAGO, jau pergyveno trejus 
metus savo egzistavimo. Tai buvo 
trijų metų sveiko, pasekmingo au
gimo; tokio išbujojimo, kuriuo tik 
pasekmingi bankai gali pasidžiau
gti.

Mes esame tikrai dėkingi musų 
virš 10,000 kostumerių, kurių pasi
tikėjimas musų banku ir jų pagel- 
ba, mes galėjome taip išaugti. Mes 

taipgi esame dėkingi musų drau
gams, kurių koperavimas pagelbė
jo mums padidinti resursus iš 
$250,000.00 vasario 15, 1927, dau
giau negu $2,100,000.00 iki vasario 
15,19307 4

Mes esame taipgi labai dėkingi 
šios apielibkes biznio ir finansų 
vadovams, kurie pasirinko THE 
MIDLAND NATIONAL BANK of 
CHICAGO, kaipo savo asmeninių 

patarnavimų bankų; banką, kurį 
operuoja JUNGTINIŲ VALSTY
BIŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪROJE. 
MEMBER FEDERAL RESERVE 
SYSTEM.

Mes turime garbės čia perstatyti 
jums musų Direktorių Valdybą ir 
narius musų Patarimų Komiteto,

I

ir atkreipiame jūsų atydą kas link 
tų žmonių dalyvavimo kitose žy
miose finansinėse Įstaigose Chi- 
cagoje.

DAVID E. SHANAHAN, >

Chairman of the Board, Central Manufacturing District Bank, 
Chairman of the Board, Terminai National Bank of Chicago, 
Advisory Committee, Madison and Kedzie Trust and Savings Bank.

r ' •

ARTHUR MEEKER,
' Advisory Committee, Madison and 

Kedzie Trust and Savings Bank, 
Director, Central Manufacturing Dis
trict Bank, ' •
Director, Terminai’ National Bank of 
Chicago. 

t

H. E. PORONTO,
Diręctor and Vice President, Central 
Manufacturing District Bank,
Director, The Terminai Nationa 1 
Bank of Chicago,
Director, Stock Yards National Bank,
Director, Stock Yards Trust and Sav
inas Bank,

Advisory Committee, Madison & Ke-
dzie Trust and Sayings Bank. 

• /

FRANK L. WEBB,
President and Director, The Terminai
National Bank of Chicago,
Executive Vice President, and Di
rector Central Manufacturing Dist
rict Bank,
Advisory Committee, Madison & Ke
dzie Trust and Savirtgs Bank.

J. W. EMBREE,
Director, Central Manufacturing Dis
trict Bank,
President, Rittenhouse and Embree.

f y

H. H. BAUM,
Treasurer, Harris Brothers Company.
Director, Argo State Bank.

JOHN WAJER,
Contractor and Ęuilder.

ROBERT D. GORDON, /
Bartlett & Gordon, Ine., Investments.

JOHN R. O’CONNOR,
Real Estate.

FRANK WOZNIAK, 
Real Estate.

E. A. LEONARD,
Secretary and Treasurer, The Lehon 
Company.

JOHN T. LOVE
Electrical Contractor.

H. F. WUEHRMANN, President, 
The Midland National Bank of Chi- 
cago.

The MIDLAND NATIONAL BANK 
of CHICAGO

Archer Avenue at Sacramento *
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas i
$8.0t per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago ’

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted 9t., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

ROKIŠKIO BYLOS GALAS

Vasario 6 d. teismas padare sprendimą klerikalų 
Ūkininkų Sąjungos Rokiškio skyriaus byloje, kurios 
aprašymas seniai eina^Naujienose”. Sprendimas yra 
toks: Pranas Mačiulis, Ant. Raupis, Juozas Plevokas, 
Gasparas Repšys, Juozas Lesevičius, Vladas Kurklys, 
Jonas Zingbergas ir pralotas Labanauskas pripažinti 
kaltais ir nubausti kalėjimu nuo 3 mėnesių iki 2 metų 
3 mėnesių.

Teismo išlaidos uždėtos solidariai visiems nuteis- 
tiemsiems. Jie taip pat turės užmokėti įvairias sumas 
padengimui nuostolių tų žmonių, kurie nukentėjo dėl 
jų suktybių.

Lengviausia išsisuko pralotas Labanauskas, nors 
sulig liudininkų parodymais jisai gal būt daugiau, negu 
kas kitas, prisidėjo prie ūkininkų apgavimo su “drau
giškais vekseliais”. Bet Lietuvoje klerikalų galybė di
delė. Teismas negalėjo Labanauską visai išteisinti ir 
nubaudė kalėjimu, bet paskyrė mažiausią, kokią buvo 
galima, bausmę — tik 3 mėnesius ir padėjo jį “ant pro- 
beišen”: jei per 2 metus pralotas Labanauskas nebus 
sugautas su kriminališku nusikaltimu, tai bausmė jam

Taigi ir šioje antroje Lietuvos klerikalų byloje kal
tinamieji gavo kalėjimą. Pirm to visa eilė stambiau
siųjų Lietuvos klerikalizmo šulų, ir vis iš tos pačios 
Ūkininkų Sąjungos, buvo nuteisti įvairiems kalėjimo 
terminams už amerikoniškų štempelių skutimą nuo la
šinių ir už valstybės apgaudinėjimą. 0 Rokiškio kleri
kalai tapo nubausti už suktybes banke, kurį jie buvo 
įsteigę,* ir taip pat už apgavingą vekselių išviliojimą iš 
ūkininkų ir už banko sandėlio sudeginimą.

Kaip musų skaitytojai žino, pačioje šios bylos pra
džioje vienas kaltinamųjų prisipažino banko sandėlį 
padegęs. Todėl jau tuomet buvo aišku, kad kaltinamieji 
nuo bausmės neišsisuks. Ir teismas butų turėjęs, kad ir 
nenorėdamas, paskirti jiems daug sunkesnes bausmes, 
jeigu ne 1929 m. gegužės 15 d. amnestija, kurią jisai 
galėjo jiems pritaikinti.

Po praloto Olšausko bylos, po “lašinių skutimo by
los” ir po šios Rokiškio bylos pasidarė visiems aišku, 
kad Lietuvos klerikalizmas yra moraliai supuvęs iki 
kaulo smegenų. O tuo tarpu jo atstovai turi drąsos gir
tis, kad klerikalizmas esąs pašauktas mokinti liaudį 
“krikščioniškos doros”!..

“REVOLIUCIJA SULIG UŽSAKYMU”
‘ * • ; / ------ --------- ------ 1 '

Iš sovietų sostinės padiktuota Amerikos komunis
tams, kad šiame krašte šiandie esanti “revoliucinė situ
acija”, ir išakyta jiems tą situaciją išnaudot “masių>e- 
voliucionizavimui”.

Taigi, sulig Maskvos komanda, komunistai dabar 
ir bando daryti tą “revoliucionizavimo” darbą. Daugiau
sia jie užsiima “bedarbių demonstracijų” rengimu.

Tokios demonstracijos jau įvyko keliuose miestuo
se, o vakar ir Chicagoje. Paprasta jų taktika yra tokia: 
komunistų surinkti būriai nuvyksta į miesto centrą, 
kur yra tirščiausias važiuotų ir pėsčių žmonių judėji
mas, ir bando tenai “maršuoti”. Tai, žinoma, iššaukia 
susikirtimą su policija, kuri tvarko “trafiką”. Už ne
tvarkos kėlimą gatvėje policininkai kai kuriuos mar- 
šuotuojus suima ir nugabena nuovadon, o kitus išvaiko, 
ir tuo visa “demonstracija” pasibaigia.

Kokios reikšmės turi tokios “demonstracijos”? Aiš
ku, kad nė kokios. Užuot “revoliucionizavusios” žmonių 
mases, jos tik jas prajuokina. Ant juoko būna pastaty
tas ir pats reikalas, po kurio priedanga komunistai daro 
tuos triukšmus, būtent, bedarbių padėties klausimas.

Argi Maskvos diktatoriai yra toki neišmanėliai, 
kad jie šitokioms žioploms komedijoms rengti duoda 
pinigų? Tais doleriais jie geriaus nupirktų maisto naš
laičiams ir tėvų apleistiems vaikams, kurių tūkstančiai 
bastosi alkani Rusijos didmiesčių gatvėmis!

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..... ...........  .. $8.00
Pusei metu ...........................- 4.00
Trims mėnesiams ............... - 2.0
Dviem mėnesiam..... ........  1.5
Vienam mėnesiui...... ..........  75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______ _______  3c
Savaitei _ -----------   18c
Mėnesiui_____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams _______  $7.00
Pusei metu ___    8.50
Trims mėnesiams ............. —- 1.75
Dviems mėnesiams -...............- 1.25
Vienam mėnesiui ..... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams - _____________ $8.00
Pusei metu ..................-... .... . 4.0(
Trims mėnesiams ...... ............ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PASKIRTAS “RESYVERIS” 
LIETUVOS KLERIKALŲ 

KOOPERATYVAMS

Kauno apygardos teismas pa
skyrė pris. adv. Makauską su
bankrutavusios Lietuvos Ūki
ninkų Koperatyvų Sąjungos tur
tų rūpintojų (amerikoniškai sa
kant, “resy veriu”).

Tą Koperatyvų Sąjungą bu
vo suorganizavusi klerikalų Ūki
ninkų Sąjunga, apie kurios kri- 
minales bylas šiandie tiek daug 
rašoma spaudoje.

Koperatyvų Sąjungos bankro
tas, kaip praneša Lietuvos laik
raščiai, atnešė 2,000,000 litų 
nuostolių. Apie pusę miliono li
tų nuostolių turėjo žemės ūkio 
ministerija.

Po Sąjungos įstatais, beje, 
yra parašas ir “garsiojo” pralo
to Olšausko.

D-RO V. KUDIRKOS DRAUGI
JA PRIEŠ “PRISIKĖLIMO 

BAŽNYČIOS” STATYMĄ

Kaip rašo “L. žinios”, sausio 
m. 26 d.. įvyko visuotinas D-ro 
Vinco Kudirkos švietimo Drau
gijos narių susirinkimas, kuris 
priėmė tokią rezoliuciją:

“Atsižvelgdamas:
“1. kad nepriklausomybės 

paminklas turi būti visos tau
tos paminklas, be tikybos, 
kalbos ir politinių pažiūrų 
skirtumo;

“2. kad sumanytas Prisikė
limo bažnyčios paminklas tik
tai katalikų, ir tai ne visų, 
t. y. ne visos tautos pamink
las;

“3. kad Kaune, grįžus Ru
sų užgrobtoms bažnyčioms ir 
taip yra daug bažnyčių, o 
žaliame Kalne, kur manoma 
tas paminklas statyti, yra 
dvi bažnyčios;

“4. kad sumanyta statyti 
kitas tautos paminklas — 
Nepriklausomybės Muziejus, 
kuriame bus sutalpinti tautos 
kultūros, istorijos ir meno, 
turtai, visiems Lietuvos, gy
ventojams lygiai brangus ir 
pageidaujami;

“5. kad Lietuva ekonomi
jos atžvilgiu yra labai netur
tingas kraštas ir negali iš
tekti lėšų dviem paminklam 
statyti;

“6. kad kultūros atžvilgiu 
Lietuva yra labai atsilikusi 
nuo kitų kraštų, dar nėra vi
sur įsivedus visuotino vaikų 
mokymo, o pradžios mokyk
loms dėl lėšų stokos neturi 
tinkamų patalpų ir troškina 
vaikus paprastose sodžiaus 
gričiose, —

“visuotinis narių susirinki
mas mano, kad Prisikėlimo 
bažnyčios paminklo sumany
mas netikslus, nepraktiškas 
ir dagi neteisingas neka^ali- 
kų gyventojų atžvilgiu ir 
kviečia visuomenę remti Ne-' 

, priklausomybės Muziejaus 
statymą, o nuo Prisikėlimo 
Bažnyčios statymo susilaiky
ti.”
Po šia rezoliucija pasirašo su

sirinkimo pirmininkas, Dr. J. 
Staugaitis, ir sekretorius A. 
Gužyte.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
BANKRUTUOJA

Visa Vokietijos spauda rašo 
apie tai, kad Vokietijoj komu
nistų partija bando parduoti 
visą savo turtą — spaustuves, 
namus, žemės piečius ir t. t. — 
ir ieško pirkikų tarpe stambių
jų kapitalistų. Tas pirkikų ieš
kojimas prasidėjo jau prieš ket
vertą mėnesių — po to, kai ko
munistų partijos suvažiavimas 
slaptam posėdyje padarė atatin
kamą nutarimą.

Dęrytyoms vesti dėl komunis
tų turtę pardavimo tapo paskir
ta “slapta direkcija” iš keturių 
asmenų: Thaelmann, Remmele, 
Muenzenberg ir Neumann. Jų 
galiotas, tūlas architektorius 

Wilk pirmiausia kreipėsi į gar

siojo nacionalistų vado ir dau
gelio laikraščių leidėjo Hugen- 
bergo atstovus.

Visą savo partijos turtą ko
munistai įkainavo 10 milionų 
markių ir nutarė jį parduoti už 
aštuonis su puse milionus' tąja 
sąlyga, kad 2 milionai butų už
mokėti tuoj aus, o likusioji su
ma — dalimis per keletą metų.

Hugenbergo atstovai, apžiū
rėję komunistų įmones Berly
ne, Leipzige, Koelne, Chemnitz’e 
ir kitur, surado, kad jos yra 
taip nugyvendintos, jogei ne
apsimoka į jas pinigų dėti. Tuo
met “slaptoji direkcija” užvedė 
derybas su kitais kapitalistais, 
ir galų gale jų planai išėjo aikš
tėn. Komunistų opozicija 
dabai’ ragina komunistų parti
jos narius, kad jie reikalautų 
tyrinėjimo ir revizijos. Vienas 
opozicininkų laikraštis rašo:

“Tie kaltinimai turi juo 
daugiaus svarbos, kad mes 
tikrai žinome^ jogei ir ka

I

Bedarbių armija diena iš 
dienos didėja. ,Ir tai ne vienoj 
kurioj šalyj, bet beveik visame 
pasaulyje. Prieš kiek laiko A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas, William Green, pa
reiškė, kad Jungtinėse Valsti
jose šiuo momentu randami trys 
milionai suviršum bedarbių. 
Tai labai konservatyviškas ap
skaičiavimas. Tikrumoj be
darbių yra kur kas daugiau.

Po karo Anglija pasidarė, 
taip sakant, klasiška nedarbo 
šalis. Jau per dešimtį metų 
apie milionas bedarbių gauna 
iš valdžios pašalpą, ir tokiu bil
du šiaip taip gyvena. Dabarti
niu laiku Anglijoj priskaitoma 
apie 1,200,000 bedarbių.

Iš Vokietijos ateina irgi ne
linksmos žinios. Nesenai vo
kiečių laikraščiai pranešė, kad 
praeitų metų pabaigoj bedar
bių skaičius ten.pasiekė dviejų 
milionų. Per pereitus metus 
vien tik pašalpą gaunančių dar
bininkų skaičius padidėjo ant 
340,000.

Australijoj iš 700,000 orga
nizuotų darbininkų 85,000 ne
turi darbo. Reiškia, bedarbiai 
sudaro dvyliktą nuošimtį visų 
darbininkų.

Tas pat ir Danijoj. Nedarbas 
ten nuolat didėja. Apskaitoma, 
kad ten apie dvyliką nuošimčių 
visų darbininkų šiuo laiku ne
gali gauti darbo.

Japonijoj, pasak valdžios 
pranešimų, randasi 263,000 be
darbių. Tikrumoj tas skaičius 
yra kur kas didesnis. Daugelis 
mano, kad dabartiniu laiku be
darbių ten randasi iki 600,000.

Lenkijoj sausio 1 d. bedar
bių buvo 206,000, o už savaitės 
laiko tas skaičius pašoko iki 
226,000! Tai pusėtinai spartus 
augimas.

Bolševikų Rusijoj, kur turė
tų būti /tiaras darbininkų ro
jus, nedarbas auga dar smar
kesniu tempu, negu kapitalisti
nėse šalyse. Pavyzdžiui, praeitų 
metų birželio mėnesyje darbo 
biržose buvo užregistruota L- 
633,000 bedarbių. O kartu su 
neužregistruotais bedarbių gi 
skaičius tuo laiku siekė daug
maž 4,000,000. Dabar bedarbių 
Rusijoj yra nepalyginamai 
daugiau. Neoficialiais davi
niais, jų gal yra du kartu tiek, 
kiek buvo birželio mėnesyj 
Tai reiškia, kad bedarbių skai
čius ten yra daug didesnis, ne
gu Amerikoj.

Tie faktai rodo, kad bedar
bių būklė visur yra gana sun
ki. Anglijoj ir Vokietijoj be
darbiai gauna dar šiokią to
kią pašalpą, o kitose šalyse jie 
paliekami “Dievo apveizdai.”

Mažai kur valdžia iki šiol 
rūpinosi nedarbo likvidavimu. 
Tačiau kai kuriose šalyse visgi 
daroma pastangų rimtai kovo
ti su tuo blogumu. Ryšyj su 
tuo, žinoma, pradėjo triukš
mauti ir Kominternas. Maskva 
visiems pasaulio komunistams 
įsakė vasario 26 d. kelti bedar
bių demonstracijas ir reikalai!- 

daise, buvusi įtakinga masinė 
organizacija ‘Raudonoji Vo
kietijos Pagelba’ jau stovi 
prieš visišką finansinį susmu
kimą. Vaikų prieglauda Ber- 
kenhof Worpswede’je uždary
ta. Taip pat ir Eigersburgo 
vaikų prieglaudos tarnauto
jams jau pranešta, kad jie 
bus atleisti. Ir čia yra pavo
jus, kad abu namu ir plečiu, 
kurie buvo paaukoti arba nu
pirkti surinktais iš darbinin
kų skatikais, bus parduoti.” 
Suprantama, kad dauguma 

to turto, kurį valdo Vokietijos 
komunistai (ypač laikraščių 
spaustuvės), buvo įgyta Mask
vos pinigais. Bet Maskva, ku
riai pačiai šiandie yra labai 
riesta su pinigais, tur-but jau 
pailso Vokietijos komunistus 
šerti ir jų, įstaigas šelpti. To
dėl, bankrutuodami, Vokietijos 
komunistai bando savo “praper- 
tes” išlicitucti, kad lyderiai ga
lėtų aprūpinti sau ateitį. •

ti “darbo ir žmoniško uždar
bio.”

Tačiau butų kaida manyti, 
kad Kominternui rupi pagerin
ti darbininkų būklė. Kaip tik 
priešingai, — nedarbas jį džiu
gina, nes atsiranda gera dirva 
komunistiškai propagandai. To
dėl ir vasario 26 d. demonstra
cijos turės tik vieną tikslą: 
bolševikišką propagandą.

Jeigu bolševikai siektųsi pa
gerinti darbininkų būklę, tai 

‘jie visų pirma pasirūpintų lik
viduoti nedarbą komunistų tė
vynėj — Sovietų Rusijoj. Bet 
jie to nedaro ir nedarys. Jie net 
nesako to, kad Rusijoj randa
si daugiau bedarbių, negu ka
pitalistiškoj Amerikoj.

Vasario 26 d. bus didžiau
sios veidmainystės diena. Bol
ševikai kovos su nedarbu bur- 
žuaziškose šalyse, bet nei per 
pusę lupų neprisimins apie tai, 
kad jų tėvynėj randasi milio
nai bedarbių, kurie jokių de
monstracijų negalės daryti. Jei 
Rusijos darbininkai išdrįstų 
kelti demonstracijas prieš ne
darbą, tai.jie atsidurtų Solo- 
vecko salose arba Sibiro tun
drose. Ten jie privalo tylėti ir 
Staliną mylėti.

Dabar galima padaryti tokią 
išvadą: jeigu komunistai sako, 
kad jiems rupi pagerinti viso 
pasaulio darbininkų būklę, tai 
jie privalo rengti demonstraci
jas ne tik buržuaziškose šaly
se, bet ir Rusijoj. Sakoma, kad 
labdarybė prasideda namie. 
Pirmiausia bolševikai privalėtų 
tinkamai sutvarkyti savo na
mus, o tik po to mokyti svie
tą. Ir mokyti ne žodžiais, o 
pavyzdžiais. Kol jie to nepada
rys, tai jie bus tikri šarlatanai, 
kuriems rupi drumstame van
denyj žuvauti.

— Gnybtukas.

INDIJOS
STEBUKLAI

Prieš kiek laiko grįžo Vokie
tijon Berlyno universiteto pro
fesorius Molisch, kuris keletą 
mėnesių praleido1 Indijoj. Drau
gijoj “Urania” jis skaitė pa
skaitą apie “stebuklingus Indi
jos augmenis.”

Prie <tų stebuklingų augme
nų, pirmoj eilėj, priklauso cuk
rinės palmos, kurias surado 
prof. Molisch. Kai’ ta paima į- 
piaunama) tai iš jos bėga tirš
tas cukrinis syrapas. Vietos gy
ventojų primityvišku budu nuo 
kiekvieno medžio gauna per die
ną po tris litrus skystimo, kuris 
turi apie 10% gryno cukraus.

Bendrai imant, paima gali 
duoti apie 8,000 litrų syrapo. O 
tai rodo, kad cukrinių paimu 
plantacijos galėtų duoti nema
žai pelno. Prof. Molisch mano, 
kad trumpoj ateityj tos palmos 
cukraus pramonėj vaidins labai 
svarbią rolę.

Verkiantys medžiai
Paskui prof. Molisch'papasa

kojo apie verkiančius mędžius.

Tie medžiai taip pat priklauso 
prie paimu rųšies. Tš tų paimu 
žieves sunkiasi 'tyras skysti
mas, kuris yra labai panašus į 
ašaras. Palmos, taip sakant, 
“verkia” tik nuo pusiaudienio 
iki saulėtekio. Profesorius ma 
no, kad tas reiškinys pareina 
nuo didelio slėgimo medžio vi
duj. Vietos gyventojai tas me
džių ašaras skaito vaistais ir 
jas renka su ypatingomis reli
giškomis ceremonijomis.

Augmenys-chameleonai
Prof. Molisch surado Indijoj 

ypatingus augmenis-chameleo- 
nus, kurie maino savo spalvą 
ryšyj su besikeičiančiomis apy- 
stovomis.

Vieno augmens žiedas iš ry- 
>to yra baltas, kaip sniegas, o va
kare pasidaro raudonas, kaip 
kraujas. Dar įdomesnis yra ki
to augmens žiedas: vieną dieną 
jis—baltas, o kitą—fioletinis. 
Tą reiškinį profesorius aiškina 
tuo, kad besimainant oro sudė
čiai žieduose įvyksta ypatinga 
chemiška reakcija, kuri ir pa
maino spalvas.

Valgomi žiedai
Profesoriui Molisch teko ma

tyti ypatingus žiedus, kurie 
tinka maistui. Jie yra labai 
mėsingi ir gardus. Veinas medis 
per metus gali duoti apie 200 
kilogramų tokių žiedų. Tie žie
dai turi daug cukraus ir kitų 
maistingų dalykų. Vietos/ gy
ventojai vartoja juos maistui, 
o taip pat gamina tam tikrą gC- 

*rimą, kuris turi nemažai' alko
holio.

Medis-miškas

Indijoj auga ypatinga paima, 
kuri nepaprastai šakojasi. Tos 
šakos nusisveria žemėn ir iš jų 
pradeda augti lyg atskiros pal
mos.

Profesoriui Molisch teko ma
tyti šimtmetinę paima, kuri tuo 
budu apėmė kelių šimtų kot.vir- 
tanišikų metrų žemės plotą. 
Atrodė, kad ten randasi nedide
lis miškelis.

Skaitytojų Balsai
L ..............—■*

Apie laikraščių 
skaitymą

Kadangi “Naujienos” dabar 
paskelbė kontestą, kad padidin
ti cirkuliaciją, tad ir aš norė
čiau tarti keletą žodžių, idant 
pąakstinus lietuvių visuomenę 
prie skaitymo.

Mums tikrai yra laikas pada
ryti šiokią tokią pažangą skai
tyme savo laikraščių, o ypatin
gai dienraščių. Per tiek laiko 
begyvendami i tarp kultūringų 
žmonių mes galėjome tinkamai 
prisižiūrėti, kaip šios •šalies 
žmonės įvertina savo spaudą. 
Nei vienos dienos jie negali ap- 
seiti be laikraščio. Jie nuolat 
seka pasaulio įvykius. Todėl, 
kai sueina į krūvą, jiems nerei
kia tenkintis gandais ir pletkus 
nešioti, kaip tai gana dažnai 
darome mes.

Kada žmogus įpranta dien
rašti skaityti, tai be jo jis tie
siog negali apseiti. Ot, rodosi, 
kad kližko trūksta ir gana.

Kai as apleidau Lietuvą 1899 
m., tai apie lietuvišką laikraštį 
niekas Lietuvoj nei nesvajojo. 
Tuo laiku tik Tilžėj buvo spaus
dinamas lietuviškas laikraštis. 
Bet man jo neteko matyti. Tie
są sakant ,ir jokioj kitoj kal
boj laikraščio nebuvau matęs. 
Tik kai atvykau į Essen (Vo
kietiją), tai pamačiau laikraš
tį. Bet tai buvo vokiškas laik
raštis, o aš vokiškai tiek temo
kėjau, kaip tik ką atvykęs grr- 
norius kad moka angliškai. Na, 
reikėjo mokytis vokiečių kalbos 
ir podraug skaityti, ba supra
tau, kad beraščiui tokioj kultu 
ringoj šalyj yra labai sunku 
gyventi. Pasiryžau ir * pramo
kau. V

šiandien laikraščiai yra nepa
prastai patobulinti, ypač Šioj ša
lyj. Rodosi, nespėjo koks daly-’

kas atsitikti, o žiūrėk jau laik- U 
rastis apie tai rašo. Kada skai
tai tuos aprašymus, tai galvoj 
taip ir vaizduojasi tie įvykiai. I 
Rodosi, prieš savo akis matai k | 
tuos įvykius. . f Ą|

Dažnai tenka girdėti tokių 
pasiteisinimų: girdi, mažai lai- į 
ko teturiu arba menkai tegaliu j | 
skaityti. Man rodosi, kad lai- l I 
ko mes šiandien turime ir per- į | 
daug. Reikia tik noro. O kai 
dėl nemokėjimo skaityti, tai ir
gi labai silpnas pasiteisinimas. 
Niekas juk mokytu neužgimsta.
Aš pats, nors jau per savo gy- CI 
veninio pusratį persiritau, ta
čiau nei vienos dienos nebuvau 
mokykloj. Tačiau pas mane vi
suomet yra noro vis daugiau ir 
daugiau išmokti. O dirbu aš 
dirbtuvėj, kaip ir dauguma mu
sų. Praleisti kelis centus ant 
laikraščių aš niekuomet nesigai
liu.

Kitas gali pasakyti: dienraš
tis perdaug brangiai kainuoja. 
Turiu savaitraštį, tai man ir 
užtenka. O aš pasakysiu, kad 
ne. Šiandien savaitraščiu pasi
tenkinti jokiu būdu negalima. 
Juk pasaulis šiandien verda 
kaip kokiame puode kad kun
kulai verčiasi, —tai kyla vir
šun, tai vėl į apačią leidžiasi. 
Kas dieną įvyksta šimtai įvai
rių įvairiausių atsitikimų. Vieni 
jų mažai svarbus, o kiti turi 
didelės reikšmės.

Savaitraštis ir prie geriausių 
norų negali visų tų įvykių nu
šviesti. Todėl žmogus, kuris 
pasitenkina vien tik savaitraš
čiu, labai menkai tėra informuo
tas apie pasaulį. Kurie nori 
tikrai sekti gyvenimą, tie skai
to ne tik vieną dienraštį, o kar
tais du ir tris. O vakarais 
klausosi radio’ pranešimų.

Pasiteisinimas, kad žmogus 
nemoka skaityti, yra labai men
kas. Kur jus matėte, žmogų, 
kuris užgimtų mokėdamas skai
tyti arba rašyti? Bet kiekvie
nas žmogus, jeigu jis tik yra 
sveikas protiškai, gali apsi
šviesti, prasilavinti. Reikia tik 
pasiryžimo ir noro pažinti šį 
pasaulį, kuriame mes gyvena
me. Pažinti, kaip žmonės se
niau gyveno ir kaip jie gyvena 
dabar, žodžiu, susipažinti su 
žmonijos progresu.

Kai patekau j Vokietiją, aš 
ne -tik skaityti vokiškai nemo
kėjau, bet negalėjau ir susikal
bėti. Vienok truks-krikys pasi
ryžau išmokti. Po metų laiko 
jau galėjau pusėtinai susikal
bėti. Tąsyk po truputį pradė
jau ir vokiškus laikraščius skai
tyti. Tai buvo labai sunku, 
ypač kad nebuvau skaitęs laik
raščių savo prigimta kalba. Nu
galėjau ir tą kliūtį.

■ Kada atvykau Amerikon, tai 
t

lietuviškų dienraščių dar nebu
vo. Pirkdavau vokiškus. Tuo 
pačiu laiku stengiaus pramokti 
angliškus laikraščius skaityti. 
Dabar ir su jais jokios bėdos 
nebeturiu. Bet angliškais laik
raščiais visgi negaliu pasiten
kinti. Nuolat skaitau ir lietu
višką dienraštį, ,nes noriu žino
ti kas dedasi tarp Amerikos lie
tuvių ir Lietuvoj.—J. R.

MILDA
TMEATRE

3140 S. Halsted St. _________ t________  
Nedėlioj ir Panedėly, 

Vasario 23 ir 24
Visas kalbantis didysis paveikslas

“This Thing Called 
Love”

Nepaprastas veikalas apie 
nepaprastą dalyką

Dalyvaujant 
Edmund Ix)we, Constance 

Bennctt.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios tiniog.

............... . ....... -J
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šeštadienis, vasario 22, 1930
t

NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių kunigų 
“dekretas”

mi
ls-

Jau buvo “Naujienose” 
neta, kad lietuviai kunigai 
siuntinėjo graboriams laišką, 
kuriuo daro tam tikrus įspė
jimus. štai to laiško nuorašas: 

“Pareiškimas Lietuviams Ka
talikams Graboriams Chicago- 
je.

“Lietuviai Katalikai Kunigai 
Chicagos Apskričio savo susi
rinkime (sausio 23, 1930) pa
reiškė visiems Lietuviams ka
talikams graboriams Chicagoj 
šituos dalykus:

1. Nenešti gėlių j bažnyčių 
prie laidojimo numirėlio grabo, 
nors giminės, ar draugai to 
reikalautų.

16, 
vie-

2. Nesakyti “pamokslų” nei 
katalikų, nei ne katalikų kapi
nėse, taipgi neužduoti žmonėms 
poterių kaip kunigas, nes ta 
pareiga priklauso tik-tai kuni
gams, o ne graboriams.

3. Visi kunigai pasipiktino 
dėl A. A. Žvirgždinienės įvy
kusio laidoj ipio (sausio 
1980), kurios lavonas iš
no grabai*jus su |x>licija bu
vo atimtas, ir net iš grabo iš
imtas ir |x rduotas kitam •gra- 
boriui.

“Visi kunigai lokį įvykį 
smerkia ir’ reikalauja, kad at
eityje panašių atsitikimų ne
įvyktų ir kataliko žmogaus la- 
vouae nebūtų tampomas ii vie
no fmboriaus rankų į kitas.

“Reikalaudami tikimės, kad 
šiuomi pareikšti dalykai pilnai 
Ims pildomi.

“Kunigų Vienybės Chicagos

“Pasirašo: pralotas \V. L 
Klusas, kun. Anicetas Liukus 
rast., kun. Paškauskas, pirm.

darius grabų namuose daugiau 
nebeatidaryti nė prie bažny- 

rūsio kūno, kad gauti iš gimi
nių leidimą laidoti. Bet kai tik 
jis iš jų gauna tokį leidimų, 
tai “varžytinės” dingsta, ir lai
doja tas, kurį giminės nusam
dė patarnauti. Be reikalo kal
tinama graboriai. Lietuviai ku
nigai nė truputį ne geresni už 
gra’borius. Priešingai, kunigų 
gobšumas pasireiškia žymiau, 
nei graborių.

Bet kaip su minėtos laiške 
žvirgždinienės laidojimu? Ogi 
štai kaip buvo. Atsirado ko
kių tai “apiekunų”; jie ir gra
borių nusamdė. Be4 buvo Či
kagoje ir žvirgždinienės gimi
nių. Tai giminės ir nusamdė 
kita graborių. Kadangi pasiva
dinę “aptekimai” nenorėjo lei
sti 
tai 
ir 
ta 
boriaus.

Kas buvo graboriams dary
ti tokiame atsitikime? Jeigu 
vienas iš jų nebūtų apsiėmęs 
patarnauti, 
suradusius 
t i, kad nė 
šas nebūtų 
ti, jei butų buvęs graborius. 
O kai dėl giminių, tai ir jie 
turėjo teisės. Matote, visokių 
“apiekunų” ne stoka, jei tik 
pajunta, 
nė turto 
minėms 
kūnams” 
ne. Giminėms tenka vytis “apie- 
kunus” ten, iš kur jie atsira
do.

Kunigų Kniso, Linkaus ir 
PaŠkausko laiškas sa\o taipgi, 
kad bažnyčia draudžianti ati
daryti grabų bažnyčioje arba 
kapinėse, jeigu jis ta|x> užda
rytas namuose. O iki 1930 me
tų nedraudė. Ar ne per vėlai 
susiprato drausti? Bet jeigu 
esama svarbių tokiai drausmei 
priežasčių, tai kodėl 
kinti jų žmonėms?

Dar apie gėles ir 
Nevalia grabas dabinti
Nevalia graboriui sukalbėti mal
dų prie duobės. Kodėl gi ne 
valia?

giminėms laidoti mirusių, 
giminės turėjo eiti į teismų, 
teismo įsakymu buvo atim- 
kunas iš “apiekunų” gra-

tai gimines butų 
kilų. Galima. many- 
pats kunigas Kru- 
atsisakęs patarnau-

turi. Ir kas lieka gi
dą ryt i? Leisti “apic- 

šeimininkauti? No

nepaa įs

maldas. 
gėlėmis.

svarbiausioji priežastis bus to
ki. kai/> paaiškinta žemiau:

Brighton Park
šioje parapijoje, kaip ir ki

tur, gyvenimas žydi pilnu gra
žumu. Parės rengiama kaip ir 
kitur, tik ne tokiu įnirtimu 
dėl to, kad čia bučeriai ir ki
tokie biznieriai nėra taip duos- 
nųs, kaip kitur.

Geras pavyzdys gali būti ir 
Tonis. Ateina kolektorka pas 
jį ir prašo penkinės. Tonis gi 
•atkerta: “Užsimokėk knygutę, 
tada kalbėsime apie penkinę”.

Well, juk tai pažeminimas 
parių rengėjoms. Čia pat Ban
iui esant, ir dar reikalauti ko
kios ten skolos! Mamai net 
dresė paraudo iš sarmatos.

Na, ir kaip jus, gerbiamie-

Visos Knygos Už Pusę Kainos 
“Lietuvos” Knygyne

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

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 SO. HALSTED

Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

imsiiulc i te
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Pilnas Rinkinys Visų Geriausių 
Išdirbysčių 

’ ■ 11 , \

NAUJAUSIOS MADOS RADIOS

MAJESTIC
Kaina nuo $95.00 iki $225.00

ko
pa- 
kur 
du-

musų 
kaip: 
girdi, 
to —

kolekta eina sa-

ji, manote, pasielgė 
Jektorka? Ogi štai 
kėlė ir parodė. Šia, 
tavo knygutė! O po 
mė lauk.

Well, kitokio išėjimo nega
lima buvo ir - laukti. Čia vi
siems aišku, kad Tonis buvo 
kaltas.

Štai kodėl 
vo keliu kaip labdarybės dar
bas. O knygutė? Well, ji ga
li pasilikti, ir nėra skirtumo 
pas kų ji bus — pas Tonį ar 
pas mamų. .Ji kitokios vertės 
ir neturės, kaip tik knygutės.

4

♦ / *

Užeinu i saliunų, ir čia ran
du pilnų parapijonų — bedar
bių kambarys sklydinas. Du- 

mų iki pat grindžių, ir dar vis 
rūkoma daugiau. Per durnus 
beveik nesimatyti kiekis susi
rinkusių, tik galima numany
ti, kad apsčiai.

Vieni diskusuoja bedarbės 
priežastis, kiti spiaudo ant su
rukusių sienų. Treti argumen
tuoja apie Bridgeportą ir juo
duosius parapijomis. Vieni kal

Del Saugumo ir 
Geresnio Patenkinimo

PIRKITE SAU
RADIO 

\ z

Žinomose ir pilnai atsakomingose Didžiausios Lietuvių
' Įstaigos Krautuvėse

Nes tik čia galite pasitikėti, kad įsigysite geresnį radio, mokėsite 
vieną ir teisingą kainą, gerėsitės užganėdijančiu patarnavimu.

Lengvus išmokėjimai be palukų ir carrying 
šiem s.

charges teikiami vi-

tina. bolševikus, nes, girdi, bol
ševikai spiriasi, jogei juodu
kai esantys tokie pat darbinin
kai, kaip ir mes katalikai, o 
kiti sako, buk didžiausias kal
tininkas esąs “draugas” pralo
tas, ba pas ji pirma, jau du 
metai atgal — kuomet bolše
vikai nė nesapnavo apie juo
dus brolius — jau triusėsi juo

dieji parapijonai. Apie tai ir 
“Naujienose” buvę rašoma.

Raulas.

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

Lietuvių

Lietuvių kunigų 
“dekretas”

mi-
iš-

Jau buvo “Naujienose” 
nėta, kad lietuviai kunigai 
siuntinėjo graboriams laišką, 
kuriuo daro tam tikrus įspė
jimus. Štai to laiško nuorašas: 

“Pareiškimas Lietuviams Ka
talikams Graboriams Chicago- 
je.

“Lietuviai Katalikai Kunigai 
Chicagos Apskričio savo susi
rinkime (sausio 23, 1930) pa
reiškė visiems Lietuviams ka
talikams graboriams Chicagoj 
šituos dalykus:

rūsio kūno, kad gauti iš gimi
nių leidimą laidoti. Bet kai tik 
jis iš jų gauna tokį leidimą, 
tai “varžytinės” dingsta, ir lai
doja tas, kurį giminės nusam
dė patarnauti. Be reikalo kal
tinama graboriai. Lietuviai ku
nigai nė truputį ne geresni už 
graborius. Priešingai, kunigų 
gobšumas pasireiškia žymiau, 
nei graborių.

Bet kaip su minėtos laiške

Briirhton Park
v

prie laidojimo numirėlio grabo, 
nors giminės, ar draugai to 
reikalautų.

šioje parapijoje, kaip ir ki
tur, gyvenimas žydi pilnu gra
žumu. Purės rengiama kaip ir 
kitur, tik ne tokiu įnirtimu 
dėl to, kad čia bučeriai ir ki
tokie biznieriai nėra taip duos- 
nųs, kaip kitur.

Geras pavyzdys gali būti ir 
Tonis. Ateina kolektorka pas 
jį ir prašo penkinės. Tonis gi 
•atkerta: “Užsimokėk knygutę, 
tada kalbėsime apie penkinę”.

Well, juk tai pažeminimas 
parių rengėjoms, 
hii esant, ir dar 
kios ten skolos! 
dresė paraudo iš

ji, manote, pasielgė 
lektorka? Ogi štai 
kėlė ir parodė. Šia, 
tavo knygutė! O po 
mė lauk.

musų 
kaip: 
girdi, 
to —

ko- 
pa- 
kur 
du

kitą. Galimai rrvany-

jvy- 
16, 

vie- 
bu-

2. Nesakyti “pamokslų” nei 
katalikų, nei ne katalikų kapi
nėse, taipgi neužduoti žmonėms 
poterių kaip kunigas, nes ta 
pareiga priklauso tik-tai kuni
gams, o ne graboriams.

3. Visi kunigai pasipiktino 
dėl A. A. žvirgždinienės 
kusio laidojimo (sausio 
1939), kurios lavonas iš 
no gTaboriaus su policija
vo atimtas, ir net iš grabo iš
imtas ir perduotas kitam*gra
boriui.

“Visi kunigai tokį įvykį 
smerkia ir* reikalauja, kad at
eityje panašių atsitikimų ne
įvyktų ir kataliko žmogaus la
vonas nebūtų tampomas iš vie
no graboriaus rankų į kitas.

“Reikalaudami tikimės, kad 
žinomi pareikšti dalykai pilnai 
bus pildomi.

“Kunigų Vienybės Chicagos 
Apskričio Valdyba,

“Pasirašo: pralotas W. L. 
Krušas, kun. Anicetas Linkus, 
rast., kun. Raškauskas, pirm.

“P. S. Bažnyčia draudžia už
dą ugia u 

baž ny
darius grabą namuose 
nebeatidaryti nė prie 
čios, nė kapinėse.”

* s!: *

kų pasakysite apie 
kretą?” Vienas punktas paduo
tame aukščiau laiške atrodo 

nas: nereikėtų graboriams 
iytis dėl mirusiojo kūno, 
tenka nurodyti, kad kuni- 

K rusas, Linkus ir Paškaus- 
“šauna” pro šalį. Grubo
kai kada “varžosi” dėl mi-

v • 
SI f

Bet

riai

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENU 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 Wcst 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garų.
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

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

ir

A. BITINO
Paminklų Išdirbyste

didžiausias

Vienatinis Lietuvis Vakarinėse Val
stijose išdirba Europiškus ir Ameri
koniškus akmeninius paminklus. Pa
sirinkimas 
^iausios.

Pirmas

stai kaip buvo. Atsirado ko
kių tai “apiekunų”; jie ir gra
borių nusamdė. Bet buvo Či
kagoje ir žvirgždinienės gimi
nių. Tai giminės ir nusamdė 
kitą graborių. Kadangi pasiva
dinę “aptekimai” nenorėjo lei
sti giminėms laidoti mirusią, 
tai giminės turėjo eiti į teismą, 
ir teismo įsakymu buvo atim
ta kūnas iš “apiekunų” gra- 
boriaus.

Kas buvo graboriams dary
ti tokiame atsitikime? Jeigu 
vienas iš jų nebūtų apsiėmęs 
patarnauti, tai gimines butų 
suvaliusios
Ii, kad nė pats kunigas Kru
šas nebūtų atsisakęs patarnau
ti, jei butų buvęs graborius. 
O kai dėl giminių, tai ir jie 
turėjo teisės, 
“apiekunų 
pajunta, 
nū turto turi. Ir kas lieka gi
minėms 
kūnams 
ne. Giminėms tenka vytis 
kūnus 
do.

Kunigų Kniso, Lankaus ir 
Paškausko laiškas salęo taipgi, 
kad bažnyčia draudžianti ati
daryti graibą bažnyčioje arba 
kapinėse, jeigu jis tapo užda
rytas namuose. O* iki 1930 me
tų nedraudė. Ar ne per vėlai 
susiprato drausti? Bet jeigu 
esama svarbių tokiai drausmei 
priežasčių, tai Lodei 
kinti jų žmonėms?

Dar apie gėles ir 
Nevalia grabas dabinti 
Nevalia graboriui sukalbėti mal
dą prie duobės. Kodėl gi ne 
valia?

Nesu tikras. Bet atrodo, kad 
svarbiausioji priežastis bus to
ki, kaip paaiškinta žemiau:

Matote, buvo laikai, kada 
šventam Jurgiui išteko poros 
kunigų; dabar jis turi tris, o 
gal ir keturius kunigus.

Buvo laikai, kuomet šventas 
Antanas Cicerojc pasitenkino 
vienu kunigu; dabar jų čia 
esama net trys.

Buvo laikas 
Kryžiaus parapiją vienas Skrip- 
ka, o Apveizdos Dievo bažny
čią vienas Albavičius aptarna
vo. Dabar gi kiekvienoje iš jų 
esama po tris kunigus.

O parapijonų skaičius padi
dėjo ne kažin kiek. Tai kas 
daryli? Well, reikia kaip nors 
sunkti iš parapijonų daugiau 
pinigų. Na, tai ir surandama, 
kad gėlės prie grabo esantis 
“pagoniškas” paprotis; kad 
maldai prie duobes reikia bū
tinai kunigas nuvežti į kapi
nes.

Tai ir visas dalykų padėties 
keblumas. Su mūsiškiais kuni
gais atsitiko taip, kaip su po
litikieriais sanitariame apskri
tyje arba mero Thompsono ad
ministracijoje: per daug jų at
sirado!

Piliečiai sugebėjo iškratyti 
iš sanitarių apskričio nereika
lingus politikierius. Įdomu bus 
pamatyti, ar sugebės parapi
jiniai panaikinti kunigų over- 
produkciją? Jei nesugebės, tai 
ilgainiui atsidurs tokioje padė
tyje, kokioje šiandie yra Či
kagos finansai.

Vienas iš daugelio.

Matote, visokių 
” ne stoka, jei tik 
kad ligonis ar ligo-

daryti? Leisti “apie- 
šeimininkauti? No 

apie- 
ten, iš kur jie atsira

nepaaiš-

maldas, 
gėlėmis.

kada švento

3958 W.

Kainos pi- Bridgeportas
priešais šv

Kapines.
i St.,
Beverly 0005

Kazimiero
Chicago, III.

&Phone Virtiniu 2054 

^josęph; dilimas 
į jv a m u S t ii t y m b 
^^QNTRĄKTORIUS

M

Chicago, III.

Jaunoji Birutė

Jaunoji Birutė rengia 
Sandaros svetainėje 
Halsted Street, še 
dieną kovo, 8 valanda vakare.

I • -Tikimasi, kad Bridgvporto ir 
apielinkėse visuomene parems 
Jaunąją Birutę atsilankydama 
į musų parengimą.

Jaunoji.

parę
3331 So.

Čia pat Rau- 
reikalauti ko- 

Mamai net 
sarmatos.

ir kaip jus, gerbiamie-

Well, kitokio išėjimo nega
lima buvo ir - laukti, čia vi
siems aišku, kad Tonis buvo 
kaltas.

Štai kodėl kolekta eina sa
vo keliu kaip labdarybės dar
bas. O knygutė? Well, ji ga
li pasilikti, ir nėra skirtumo 
pas ką ji bus — pas Tonį ar 
pas mamą, 
ir neturės,

lina. bolševikus, nes, girdi, bol
ševikai spiriasi, jogei juodu
kai esantys tokie pat darbinin
kai, kaip ir mes katalikai, o 
kiti sako, buk didžiausias kal
tininkas esąs “draugas” pralo

btas, ba pas ji pirma, jau du
• kuomet bolše-

mų iki pat grindžių, ir dar vis 
rūkoma daugiau. Per durnus 
beveik nesimatyti kiekis susi
rinkusių, tik galima numany
ti, kad apščiai.

Vieni diskusuoja bedarbės j 
priežastis, kiti spiaudo ant su
rukusių sienų. Treti argumen- j metai atgal — 
tuoja apie Bridgeportą ir juo-' vikai nė nesapnavo apie juo
duosius parapijomis. Vieni kal-\jUs brolius — jau triusėsi juo-

dieji parapijonai. Apie tai 
“Naujienose” buvę rašoma.

Raulas.

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

Ji kitokios vertės 
kaip tik knygutės.

>js / *

saliuną, ir čia ran-Užeinu j 
du pilną parapijonų — bedar
bių kambarys sklydinas. Dū

Visos Knygos Už Pusę Kainos
“Lietuvos” Knygyne

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

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 S’O. HALSTED

Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

Del Saugumo ir
Geresnio Patenkinimo

PIRKITE SAU

ir State Bank

Resources viršina $3,500,000.00

JOSEl’H J. ELIAS, Pres.

Didžiausias lietuvių bankas kviečia visus lietuvius 
kreiptis į jūsų banką, kur gausite malonų ir teisingą pa
tarnavimą.

ST., CHICAGO. ILL.

charges teikiami vi-

NAUJAUSIOS MADOS RADIOS

MAJESTIC
Kaina nuo $95.00 iki $225.00

KIMBALL
Kaina nuo $198.00 iki $350.00

ATWATER KENT
Kaina nuo $50.00 iki $200.00

Kaina nuo $54.00 iki $195.00

VICTOR
Kaina nuo $155.00 iki $350.00

FADA
Kaina nuo $150.00 iki $225.00

$5.00, $10.00, $15.00, $25.00

ir aukščiau

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

CHICAGO. ILL.

R. C. A. RADIOLAS

_____ - BETTER
rythiNG ForTne HOMES

iA'jUb Ai' /ua V -A

Žinomose ir pilnai atsakomingose Didžiausios Lietuvių 
Įstaigos Krautuvėse

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 West 71st St.

arba u a sau kitę
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Qlearing

Parduodame saugius Pirmus Morgičius, nešančius 6%.
Siunčiame pinigus Lietuvon.
Ant? Taupymo Sąskaitų mokame 3%.
Commercial (čekių) sąskaitos.
Apsaugos dėžutės $3.00 metams.
Parduodam laivakortes* į visas pasaulio dalis.
Pildom Income Tax blankas veltui.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
& h?.??'

Nes tik čia galite pasitikėti, kad įsigysite geresnį radio, mokėsite 
vieną ir teisingą kainą, gerėsitės užganėdijančiu patarnavimu.

Lengvus išmokėjimai be palukų ir carrying 
siems.

Pilnas Rinkinys Visų Geriausių 
Išdirbysčių

ZENITH
Kaina nuo $145.00 iki $200.00

Seniausių madų Radios gerame stovyje, 
" pasirinkimas, po

Senus Radios, Gramafonus, Fortepianus imame i manus, ant naujų 
ir suteikiame didelę nuolaidą.

4177-83 Archer Avenue
Brighton Park ‘ \

USCHOlDG’Žg

2536-40 West 63-rd St
Marųuette Park
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

Zolpo veikalai visi turėjo di- 
' delio pasisekimo Boselando pu
blikoje. Nėra abejonės, kad ir 
šis veikalas turės jo.

O ir geriausios jėgos vai- 
l dius, bihtent, pats veikalo ifuto- 
' rius, .1. J. Zolp, p. Milerienė, 
I p-n iii Barčienė, Bronis Liudkc- 
viėius, Šimkus ir kili.

Rakandus šiam vaidinimui
Bvtoj, vasario 23 d., Lietu- skolina Ilartmano rakandų san- 

vių Scenos Mylėtojų Batelio kronos.
diena Roselande. taigi bukite visi rytoj Stru-

Statonoa scenoje .L J. Zolpo | milo svetainėje L. S. M. Ba- 
drama “Močiutės Suokalbis”. | telio vąkare. Rep.

The English Columnj
■—■— 1 ■ * ITBUnil —

Marųuette Murmurs - - - ■
Annual Dance

The Marąuette Club of the 
SLA. Gr. 260 has» arranged for 
its first annual dance being 
held to-night at the Hotel

Patarnavimas
ir

Saugumas
augščiausios rūšies

1r>

Musų bankas yra nacionalinis bankas
Mes esame didžiausias ir seniausias bankas 
ant Town of Lake.
Mes esame nariai Federal Reserve System.
Mes esame reguliariai nariai Chicago 
Clearing House Association.
Tas reiškia saugumą jūsų pinigams šiame 
banke.
Mes tikim, kad kiekvienas žmogus yra 
tiek pat geras kaip ir kitas, nežiūrint kur 
jis gimęs.
Mes geidžiame patarnauti jums labiausia 
patenkinančiu jums budu,
Mes mielai kalbamės lietuviškai su tais, 
kurie tą kalbą vartoja.
Musų bankas yra atdaras visą dieną suba- 
tomis iki 8 vai. vakare.

Tai reiškia patarnavimą jums.

Peoples J^ational Pank
and 'Jrust Company

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

47th St. ir Ashland Avė
ii 'žinomas bankas tarpe lie
ji visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

Hayes — 4345 So. University 
Avė. which is situated in the 
1100 block east. Morty Brodine 
and his Royal Chicagoans, back 
irom a prolonged sojourn on 
the Pacific Coast to-nigh ren- 
ders orchestration supreme. Ii 
you have not already heard 
Morty i n his radio broadcast 
you mušt hear him to-night at 
the Hayes.

The committees report ar- 
rangements extraordinąry for 
this affair. In the past every- 
body has alw'ays had a jolly 
good time at Marąuette frolics 
and we assure you this will be 
no exception. A jolly colorful 

I crowd friends of this SLA. 
i contingent, is expected to put 

i n its appearanee at the cozy 
j ballrooip of the, Metei Hayes. 
į This is your opportunity to 
j meet the elite of the various 
SLA. groups, the Universal, 
Burnside, and Marąuette Junior 
Divisions. The Birutes, Kultū
ros Ratelis, Sandara, and other 
clubs of uote from all sectors 

I of the city will be represented.
The Marąuette Club some- 

times known as the Marąuette 
Maroons cordially asks the 
readers of these columns to 
join in the general merriment 
of the evening. Come and meet 
friends you probably have’t met 
for years. They’ll be there as 
will you I’m sure.

ROLLS R.

GAB SEZ:
' Be wary to-night. Your every

Pinigai, Pinigai!
Kam reikalingi pinigai, čia galit gauti leng

vom išlygom ant PIRMŲ MORGIČIŲ, 
atmokėdami per 10 metų

Kreipkitės

Public Mortgage Eictiange
809 W. 35th St., Chicago, III.

S. L. FABIAN.MANAGER . /
Pagal musų planą, Jus sučėdysit daug pinigų, nes nereiks 
atnaujinti morgičių, nei mokėti atnaujinimo išlaidų ir ko
miso. PASINAUDOKITE PROGA!

Valandos: Kas dieną iki 6:00
Vakarais: Utar., Ket. ir Šubatoj iki 9:00 vai.

Hepublikotm Kandidatai ant Sanitarinio Distrikto Trustees
INDORSUOTI HOWARD W. ELMORE, PREZIDENTO SANITARINIO DISTRIKTO TARYBOS

VVilIiam G. Tegtineier | VValter T. Quigley
(šešių metų terminui) (Šešių metų terminui)

Frank .1. Bilek
(Menių metų terminui)

Joseph A. Rhein
(Keturių metų terminui)

Roland E. Wilcox
(Dviejų metų terminui)

P-aa Tegtmeier gimė Palatine. 
III., balandžio 9, 1879. Prezi
dentas Southtown Finance Cor
poration. 707 W. 63 St. ir įkū
rėjas 'VVilIiam G. Tegthieler Co., 
sporto dalykų krautuvės, 8435 
S. Halsted St.

Jis yra vice-pirmiuinkas ir 
direktorius Englewood skyriaus 
Y. M. C. A. Jis tarnavo kaipo 
pirmininkas komiteto, kuris su
kėlė $750,000 namo pastaty
mui. Jis buvo organizatorius ir 
direktorius pirmesnės Southtown 
t'liamber o( Connncree ir da
bar yra vice-prezidentas ir di
rektorius Greater South Side 
Chamber of Commerce.

P-as Tegtmeicr buvo organi
zatorius ir buvęs prezidentas 
Fnglewood Kiwanis Club. Jis 
taipgi yra buvęs prezidentas 
Englewood Business Men’s 
Asa’n. Laike karo jis tarnavo 
daugely patriotinių komitetų. 
Jis yra narys Auburn Park Blue 
Lodge No. 789: Jahn M. Pear- 
son Chapter: Mizpah Comntan- 
dry. Knight* Tempiat, No. 73: 
Meditiah Temple; Beachvievv 
Club: Hamilton Club, narys Po- 
litical Action Conimittee: Ml- 
ehieago Club ir buvęs narys Boy 
Seout Council of Chicago.

P-as Tegtineier gyvena 6529 
Kenwood Avė.

P-as Quigley gimė Chieagoje, 
spalio 25. 1895. Praktikuojan
tis advokatas. 29 S. La Šalie 
St. Anūkas Thomas Kelly, bu
vusio prezidento Ohieagos Sani
tarinio Distrikto.

Jis jstojo j Amerikos armijų 
laike pasaulinio karo, buvo už
jūry ir ištarnavo vienuollką mė
nesių.

P-as Quigley prileistas prak
tikuoti advokatūrų vasario 15, 
1923. Jis yra narys Chicago 
Bar Association. Illinois Bar As
sociation: American Bar Ass’n; 
Legal Club of Chicago: 7th 
Distriet Comntauder American 
Legion: State Executive Com- 
mittee American Legion; State 
Finance Committee. American 
Legion: Chicago Town and Ten
tus Club; Kiwanis Club of 
Northtown (buvęs direktorius): 
ir buvęs prezidentas Devon- 
VVestcrn Business and Improve- 
nient Assn niabar Northtown).

Jis yra baigęs Burrough’s 
Public School, St. Tgnatius Aca- 
deiiiy, Loyola University, A. B. 
’17 ir Loyola Law School, L. L. 
B. ’23, J. D. ’25.

P-as Bilek yra gimęs Chica- 
goj, spalio 27, 1882, paeina iŠ 
ėechų. Jis pasitraukė iš spau
stuvės biznio ir dabar pašvenčių 
visų laikų visuomeniniam ir 
tarnavimo darbui.

Jis yra sekretorius ir direkto
rius Chicago West Town Cham- 
ber o t Commerce.

P-as Quigley yra vedęs ir gy
vena 6444 N. Talman Avė. Jis
turi keturis vaikus,

Organizatorius Bilek Camp 
M.W. of A. ir klerkas per perei
tus 22\ metus; organizatorius 
Bilek Camp R. N. of A. ir ma- 
nažeris per pereitus 22 metus; 
organizatorius ir prezidentas 
Pilsen Community League; or
ganizatorius ir prezidentas per 
10 metų South West Merchants 
Association: prezidentas Oth
School Distriet Ass’n: vice-pre
zidentas Harrison High School 
Community: buvęs prezidentas 
Chicago Motor Safety League; 
organizatorius ir sekretorius-iž- 
dininkas South Central Lions 
Club. Narys Odd Fellowe, Moose 
Liono* IVoodmen, Royal Neigh- 
bors, Press Club of Chicago ir 
yra Ispanljos-Amerikos karo ve
teranas.

P-as Bilek yra vedęs ir gy
vena 1638 Blue Island Avė,

P-as Rhein yra gimęs Nicolia, 
Ukrainoj, spalio 25, 1882. Gy
vena jis Chicagoj per pastaruo
sius 35 metus. Galva Rhein Mat- 
tress Manufacturing Co., kuri 
randasi 6011 South State St.

Jis yra narys Apollo Masonic 
LOdgc No. 642: buvęs Patro
nas Dickinson Chapter. Eastern 
Star, No. 685: Temple Chap
ter, Royal Arch Masons; Pales
tina CouncU, No. 66: ttSouth 
Side Hebrew Congregatioh (di
rektorius bažnyčios ir buvęs pre
zidentas parapijos tarybos ); 
Daughters of Jakob dieninės ir 
naktinės Nursery; Jewish ,Char- 
ities of Chicago ir prezidentas 
Shorcview A. C.

Per pastaruosius penkiolikų 
metų p. Rhein buvo aukotojas 
įvairioms labdarybės Įstaigoms, 
jtį tarpe: Hebrew Theological 
College; United Charities: Rest- 
baven: United Palestine Appeal; 
Blinud Association: War Vet
erane Hospital Fund; Jewish 
Charities of Chicago.

P-as Rhein yra vedęs ir gy
vena 7441 Chappel Avė. Jis yra 
tėvas septynių vaikų: Leah, 24 
metų. Abrakam, 23 m., Ruth, 
21 m., Dorothy, 16 m., Irving, 
13 m., Soamau, 7 m. ir Mor
ton, 4 m.

Roland E. Wilcox gimė Chi
cagoj, liepos 27, 1891. Mirus 
jo tėvui 1914 m. jis paveldėjo 
VVilcox Company, kuri pardavi
nėja kuru ir statybos reikmenis 
ir randasi 3700 Milwaukee Av„ 
ir nuo to laiko buvo jos galva.

Jis yra direktorius Jefferson 
Park National Bank, Empiro 
Trust & Savings Bank, Citizens 
Bank of Park Ridgo ir Key- 
stone Building and Loau Asso
ciation.

P-as Wilcox yra vice-prezi
dentas ir konįisionierius naujai 
sukurto Edgebrook Park Dist« 
riet. Jis yra narys Lake Shore 
Athletic Club: Builders’ Club: 
Management Committee, Irving 
Park Y. M. C. A.; Chicago 
Motor Yacht Club ir buvo chart- 
er narys Northwest Side Busi
ness Men’s Association.

Jis yra vedęs Ir turi tris sū
nūs: Morton, 17 metų, kuris yra 
narys Chieago A. C. plaukikų 
jaukto ir laiko Central A. A. U. 
free style čempionystę 100 ir 
200 yardų, Roland E., Jr„ 14 
m. ir LeRoy, 2 m. amžiaus.

P-as Wilcox gyvena 6227 Me- 
reditb Avenue.

movė, is being watched.
Bill Rusgis is all sėt to dazzle 

milady with his latest dance 
creations.

Wait till you see the lašt 
dance. Work of the Connely 
Club—one 1.

The Valentines have inducedj 
a fraternity to attend en masse. 
Wow.

What’s becomc < f ivliss Ame
rica ?

What say Universal? Shall 
we makc VVhoopee the good old 
way. And how!

Meet everybody at the Dance.
1 saicl Dance! Dance! Dance!
Hotel Hayes.

SEZ GAB the intimate.

“NETIKĖTAS 
Į. SUGRYŽIMAS”

Trijų aktų komedija. Labai 
gražus ir labai juokingas 

teatras

Vaidins Dundulienės 
Teatrališka Grupė

Vasario (Feb.) 23, 
1930 m.

Krancaus Svetainėj,
Kampas 46th ir S. Wood St.
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
Įžanga 50 ir. 75c, vaikams 15c
Vaidinime dalyvauja: Wm. 
Buishas, J. Dambrauskas, V. 
Preikšas, F. Sutkus, N. Jo- 
nikaitis, J. Uktveris, V. De- 
veikiutė, S. Kundrotaitė, E. 
Breivytė, J. Balčiūnaitė, E. 
Grigaičiutė, K. Deveikis. K. 
Deveikio sūnūs ir veikalo 
“Netikėtas Sugryžimas” au
torė M. Dunduliene.

Meldžiam nesiveluoti. šir
dingai kviečia artisto

M. Dundulienė.

PRANEŠIMAS

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORI
JOS B-VĖS, AK( IJONIERIŲ DO

ME!.
šiuoir;' pranešu gerbiamiems Chi

cagos Lietuviu Auditorijos B-vės na
riams, kad metinis šitos Bendrovės 
susirinkimas įvyks penktadieni, vasa
rio (February) 28d.. 1930 ni. Audi
torijos Svetainėj Nuin. 2, 3133 So. 
Halsted St. Prasidės lygiai 7:30 vai. 
vak. Ateidami i susirinkimą, malonė
kite atsinešti gautus pakvietimo laiš
kelius ir savo Šerus, be kurių nei vie
nas nebus įleidžiamas i susirinkimą. 
Širdingai kviečia visus atsilankyti, 
JOHN P. EWALD, Sekretorius.

'genite
DEL JSIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Ncprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžiiną 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

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

dagiausi patarnavimą.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: 
pigiausius ir brangiausius ir čia jų yra didžiau- 
sis pasirinkimas. Taipgi užlaiko visokius rūbus 

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet busite užganėdinti, jei nuliudimo va

landoje kreipsitės j Eudeikio graborių įstaigą.

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

Tel. Yards 1741-1742

Iškilmingas Atidarymas!
Delei naudos musų Southwest Side Kostumerių 

Mes atidarėm puikų Krautuvės skyrių, adresu

4101-4 103-4105 Archer Avė.
kampas Mozart St.

Čia mes turėsim pilną pasirinkimą plumbingo ir namų apšildy
mo reikmenų. Jus čia galite nusipirkti sau reikalingą materiolą 
taip pigiai, kaip ir musų didžiojoj krautuvėj.

M. LEVY &
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ 

. 2117-2131 S. State St.
Tel. Calumet 0644-0645

co.
Soutwest Skyrius Southvvest Skyrius

4101-4103-4105 Archer Avė. 93 & Commercial Avė.
" Tel. I^fayette 0287 - Tel. Saginavv 4847

Mes kailiam lietuviškai
9

Visos .skrautuvės atdaros vakarais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 po piet

Nepaprastos Vestuves, Vakariene ir Rožinis Balius
Vakariene Rengia Buvusi 

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJA

Subatoj, Vasario 22, 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street.
Pradžia 7-tą vai. vakare. įžanga $1.00 ypatai.

Rožinį Balių Rengia 
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS 

KLIUBAS.
Nedėlioj, Vasario 23, 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Hatsted Street
Pradžia 7-tą vai. vakare. įžanga 50c ypatai

Vestuvės rengiamos Jaunų Lietuvių su Birute. Iškilmės prasidės Subatos vakare ir užsibaigs 
Nedėlios vakare, žinoma, vestuvės bus dvi dienas, ir nėra tiek vietos, kad galima butų aprašyti 
viską kas bus tose iškilmėse. Todėl draugai Birutiečiai, KliubieČiai ir Svečiai, turime būti laiku vi
si ir atsivesti savo draugus prirašyti prie tokio skaitlingo Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo, nes 
įstojimas vakarienėj bus dykai.

Draugai, tokio parengimo ant Bridgeporto niekas nėra matęs ir nematys.
Kviečia Komitetas, Piršliai ir Valdyba.

t
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Chicagos Žinios
Atšalsią

Oro biuras praneša, kad pa
starųjų keleto dienu oras pa
sikeis šaltesniu. Šaltesnio oro 
galima laukti šiandie po pietų 
arba pavakary.

Lietuvės Akušerės
Phone 

Victory 1115

A.
Vidikas-

Lulevįčienė
Akušerka

3103 S’o.
Halsted St.

Chicago
VALANDOS:

nuo 9 ryto iki 
2 po piet ir 
nuo 6 iki 9 va

kare.
Dovanai patar
navimas mote
rims ir mergi

noms.
16 metu ant 

Halsted

T

Era

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

JOSEPH JUŠKA
(Juozapas Juškevičius) 

persiskyrė su šiuo pasauliu 23 
diena, vasario mpn. 1929 m., 
sulaukęs 45 metu amžiaus, gi
męs Lietuvoj. Paliko dideliame 
nubudime moterį Elzbietą, 3 
sūnūs — Kazimierą, Antaną ir 
Felixa ir gimines. Liūdnai at
minčiai musu brangaus tėvelio 
mes liūdime ir gailimės to 
liūdno atsitikimo. Mes Tave 
Musu brangusis tėveli niekuo- 
mes neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrj&L bet mes ankš
čiau ar vėliau pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant

Nuliūdę lieka
Moteris, Sunai ir Giminės.

Franciškas Armonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 21 d., 1:25 vai. 

ryte, 1930 m., sulaukęs 79 metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap. Išgyveno Amerikoj 40 metų. Pa
liko dideliame nuliudime dvi dukteris — Marijonų ir Ro
zaliją, du sūnūs — Kazimierą ir Antaną, žentą Mykolą 
S'talauskis, marčią Agniešką, seserį Juzefą Lukošienę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 4112 So. Ilermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, vas; 24 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Pranciškaus Armono giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame , ' • •
Dukterys, Simai, žentas, Marti, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

___ Lieliiyės Akušerės___ _
MRS. ANEL1A K. J AR ŪSU 
PhydicHl Therapy & Midwite

Naujoj vietoj
6109 South Aibany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage.. electric 
treatment ir mag
netu blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
pagrabų VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermi tage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4417 So. Fairtield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero

Tel.’ Cicero 3701 
SKYRIUS

3201 Auhnrn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hsdley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 
—-O-----

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. I1L
Tel. Victory 1115

•o-

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 4Gth St.

Telefonas
Boulevard 5203'

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA•

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Ikdzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRJSTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

naujienos, aa&fo, m
ių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai 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. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė, 

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

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

_ Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

į 3147 S. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

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

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

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

Tel. Brunswicfc 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
------ -O------

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

Tel. Keittvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------o—.—

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Ofiso ir ^ez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
-------O——

Rež. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

Phone Boulevard J40<

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So, Halsted St. 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antj$ ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakįčio aptie
kęs) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piot. Tel. 
Prospect 1930.

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

Lietuviai, Gydytojai___
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

--------O--------
Ofiso Tdofonan Virginla 0038 

Keli. Tel. Vnn Buron 6S58

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valančio* 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 ir 
(I iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 die

ni). Namų ofisas North Slda
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 9:30 vakaro

—--- o-----
DR. J. J. KOWARSKAS

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

Prospect 1028
Rez. 23,59 S. Leavitt St., Canal 2330

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO. ILL.

A. K, Rutkauskas, M.I).
4442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: C—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

» Tol. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

’ “ ’ CHKSAGO, Tll.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

(Tamošaitis)
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pulhnan 0856 x

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
........................... ... ..... HM. jr. -rn- -

Į v ži i r ų sgydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti x

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 G iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHMiLEŠlEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGC. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midv'ay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plazu 8202

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midwav 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24t,h STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

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.

VALANDOS: i

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki Ik
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet 

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Cltirargaa

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd.
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vak po pietų ir nuo 
7 iki 9 vak vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1791 
Tek Randolph 0381-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarą

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J? pVaitchus
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tek Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arli Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest Washington Street

Cor. Washington and Clark Stą
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams/St., Room 2115
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 64
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960C

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

Telephone Central 6926

F. VV. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union Avė 
Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. yak.

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI PRANEŠU SAVO 

DRAUGAMS IR PA
ŽĮSTAMIEMS

Kad atidariau savo krautuvę laikro
džių ir optiko ofisą. Priskiriu aki
nius dėl visokio amžiaus už labai 
prieinamą kainą. Nepamirškit atsi
lankyti esant reikalui.

Vieta yra patogi privažiavimui iš 
visų kraštų miesto kaip strytka- 
riais, taip elevatorių.

C. NUKKAITIS
2910 W. North Avė., Chicago, III.

Nepaprastos vestuvės, vakarienė ir 
rožinis balius. Vakarienę rengia 
buvusi Birutės Kalno dr-ja subatoj, 
vasario 22 d., ląet. Auditorijoj. Ro
žini balių rengia Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubas nedėlioj, vasario 
23 d., Liet. Auditorijoj. Abi drau
gijos susievinijo ir judviejų vestu
vės tęsis dvi dienas. Laike vaka
rienės įstojimas i kfiubą dykai. Visi 
kvie’čiami dalyvauti šiose didelėse 
iškilmėse. — Komitetas.

Iškilmingas Metinis Balius, rengia 
Liet. Piliečių Brolybės Kliubas A- 
merikoj, vasario 23 d.. 6 vai. vak. 
Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė. Bup puiki muzika. Laike ba
liaus priėmimas veltui.

Kviečia Rengėjai.

." Marųuette Park. Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubas turės mėnesini susi
rinkimą, Nedėlioj, Vasario 23 d. 1930 
2-val. po pietų, parap. svet. 68th ir 
Washtenaw Avė.

Malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
yra daug reikalų dėl apsvarstymo, 
taipgi atsiveskite naujų narių.

—Valdyba.

Draugystės šv. Kazimiero Kara
laičio susirinkimas įvyks nenlClioj, 
vasario 23 d., 12 vai., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S, Halsted St. Malo
nėkite visi nariai laiku susirinkti, 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus 
svarstoma apie prisidėjimą prie ki
tos draugijos —Valdyba.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — išradimai vi
sokiom rųšics.

B. PELECnOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunewick 7187

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

Financial
Finansai-^ftskolos - - - t - -

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
2118 W. Marąuette Road 

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

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

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
i vien?, diena 

2-RI MORGIČIAI. 
3~TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-0716

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulkay
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place {
Chicago, 111.

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Educational
M <»k v k |<»<a

Miscellaneous
įvairus

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškus in.strukCjos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankyki! arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
■ IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame-

/ rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių iguo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti ahelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai i) 
visose mokslo šakose ansišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

,1. P. OLEKAS. Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILK

BRIDGEPOR'l 
KNITT1NG SHOP 

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan 
čiakus. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
Ios dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
šviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

rnusų prekių gerumą. Atdaru kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 ik. 4 po pietų.

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

Tel. Victory S4a6

PASIRENDUOJA BRIGHTON 
PARKE

4. 5 ir 6 kambarių flatai. 
šildomi ar šildomi pečiais, 
mėnesi ir augščiau.

B. R. PJETKTEWICZ A 
2608 W. 47th St., 

Tel. Lafayette 1083 
-------O-------

Garu 
$20 i

CO.

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

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai- įtaisai

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Radios

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751 
-------O-------

PARDAVIMUI Cadillac Sedanas, 
7 pasažierių, 1927 m. Greitam par
davimui už pigią kainą. Kam tokis 
karas yra reikalingas, atsišaukite 
greitai. S. Jonaitis, 2113 So. Hal
sted St.

PRIVERSTAS parduoti “4 door” 
Sedan Studebaker, vėliausis mode
lis, 4 ratu brėkiai. Man reikią pi
nigų, paaukausiu už $175.00. 6750 
So. Campbell Avė. 

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

NEPAPRASTA PROGA 
STUDEBAKER vėliausio 

sedanas, 
koti. 
turi net įbrėžimo ir sunku atskilti 
nuo __ w_„ __________ .
karą, kad galėtumėt įvertinti, 
paaukosiu ii tik už $275. 
man $1650 trumpą laiką atgal. Bu
siu namie visą dieną nedėlioj. 2231 
North Kedzie Avė., Apt. 1.

modelio 
Aš esu priverstas paau- 

Karas yra kuogeriausias. Ne-

naujo. Jus turite pamatyti 
. Aš 

Kainavo

NASH VĖLIAUSIO MODELIO
SEDANAS 

priverstas parduoti savo 
naują Nash Advanced Six

Aš esu 
praktiškai 
sedaną, nes man reikia pinigų. Ka
ras yrą praktiškai kaip diena išė
jęs iš dirbtuvės. Origialis gražus 
geras Duco. 5 nauii balloon tairai. 
4 ratų brėkiai. Priimsiu tik $350. 
Būtinai pamatykit ji, nes mano ka
ras tiek pat geras kaip naujas. At
sišaukite bile laiku nedėlioj, 2116 
North Spaulding Avė., Ant. 1.

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

DIDEI#: PROGA
STUTZ Straight 8 vėliausio mo

delio 4 durų sedanas. Esu privers
tas parduoti pigiai, nes man reikia 
pinigų. Karas yra kuogeriausias ir 
negalima atskirti nuo naujo. Gra
žiausias karas gatvėje. Paaukosiu už 
$650. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 
4448 North Racine Avė., Apt. 29.

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

TEMYKITI TEMYKIT!
100 Geriausių Mažai 
Vaitotų Karų Chicago- 
je už $300 ir Augščiau

Cadillac 1929, 7 pasažierių sedanas, 
išvažiuotas 900 mylių.

Cadillac 1928, 7 pasaž. sedanas.
La Šalie, paskiausia 1929 sedanas, 

išvažiuotas 3100 mylių.
Packard 1929, 8 cil. sedanas, išya- 

žiuotas 3200 mylių,
Franklin, paskiausias

135, sedanas.
Franklin 1928
Chrysler 1929
Chrysler 1929
Mannon 1929
Hudson 1929 Brougham, dirbtas ant 

užsakymo.
Buick 1929 Brougham, modelio 51.
Buick 1929 Coupe 5 pasaž., mo

delis 58.
Buick 1929 modelio 47 sedanas.
Buick 1929 Coupe, kaip naujas.
Reo 1929 De Luxe Coupe, 6 drątiniai 

ratai.
šie karai randasi adresu

1801 W. 63rd st.,
kampas Wood St.

Auburn, paskiausias 1929, 8 Sport 
sedan.

Buick paskiausias 1929 sedanas 41.
Roosevelt Sport Sedan, ratai šo

nuose.
Essex Coaches, 4 durų ir Coupes.
Marmon paskiausias 1929 Str. 8 se

danas.
Graham-Paige 1929 Str. 8 sedanas.
Ponliac 1929, 4 durų sedanas.
Chrysler paskiausis 1929, 75 seda

nas.
Chrysler 62 sedanas, kaip naujas.
Chrysler 70, 4 durų sedanas.
Chevrolet paskiausi 1929, 6 cil. 2-4 

durų.
Buick 1929-47, išvažiuotos 1200 

myliu.
Oldsmobile 1929, 5 pas. sedanas.
Chandler, paskiausias 1929, 4 durų 

sedanas, išvažiuotas 1800 mylių.
Chi-ysler 1928, 4 durų sedanas.
Fordai visų 1929 modelių.

5818 S. Western Avė.
Dar 75 kiti karai pasirinkimui 

abiejose sankrovose. Visi karai ga
rantuoti 90 dienų.

Klauskite
p. Joe Dubak

1929 modelis

Airman 
modelio 
modelio 
sedanas,

sedanas.
75 sedanas.
65 sedanas.
modelis 78.

Petersen Auto Sales
Atdara vakarais 

Išmokėjimais, primsime ir mainus.

IŠSIRENDUOJA pigiai 5—6 kam
barių flatai, šviesus, pečiais šildomi 
arti gatvekarių, mokyklos, bažnyčios 
ir miesto parkų, 
kainos 
vieta 
rendos 
kitę i

Ant pavasario 
bus pakeltos, labai paranki 
darbininkui ’ žmogui, 15 dol. 
sučėdysi kas mėnuo, atsišau- 
Kasparaičio 

2100 ,W.
Canal 

o nedėlioj 
436 W.

bučernę.
23 St., 
5065 
po pietų

45 St.
O------

ANT RENDOS

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gerai apgyventoj maišytų tautų 
vietoj. Kam reikalinga — ateikit ir 
pamatykit. > Priežastį patirsit ant 
vietos. 1308 S. 49 Avė., Cicero. ------- 0_------

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė 
vieta išdirbta per 13 metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju i Lietu
vą. 4500 So. Marshfield Avė.

• Aukščiausią kainą moku už nelis- 
tintą staką, real estate bonus, bank- 
ruto staką ir bonus, mainui ant bile 
kurio mano parinktinių Chicagos lo
tų. Kaip biznio, taip ir rezidenciniai 
lotai randasi augštos rųšies dįstrikte. 
Pasiteiraukite. Rašykite Box 1176, 
1739 S. Halsted St.

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

UŽ PUSĘ KAINOS
Biznio lotas ant 59 St., arti Craw- 

ford Avė. Visi pagerinimai, išė
mus gatves, yra sudėti ir užmokėti. 
Vertas $2,500. Savininkas privers
tas parduoti ųž $1,150.

Telefonuokit 
Hemlock 4979

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

------o------
$300 NUPIRKS 

vieno augšto mūrinį namą, 4 ir 
4 kambarių; likusius kaip ren-

VARTOTI FONOGRAFAI IR 
RADIOS 

$5 ir augš.
Kiekvienas instrumentus garantuotas 

Tik keli borą likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUS1C&RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, III. 

Tel. Cicero 1329

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1,200.00 
grojiklj už $115.00, cash ar išmokėt 
jimais. Suolelis, roles ir kabinetas. 
6136 S. Halsted St.

o

Personai
Asmeny Ieško

Aš JUSTINAS JONEI,IS, paieš- 
kau savo švogerio Domininko Čepi- 
los, xžinau, kad gyvena Chicagoje 
jau apie 23 metai, sehiau gyveno 
617 W. 18 St., vėliau gyveno, rodosi 
Brighton Parke po adresu 4013 So. 
Maplewood Avė. Regis čia savo na
mą turėjo. Iš Lietuvos paeina: Mi
ltinų kaimo, Subačiaus parapijos, 
Vilkmergės apskričio.

Aš Justinas Jonelis dabar randuo
si sergančiu, esu Kankakee Hospital. 
Noriu, kad mano gentis atvažiuotų 
su manim pasikalbėti, pasimatyt, 
ypačiai duokite žinia, kurie žinote, 
mano švogeriui Domininkui čepilai, 
kad jis pas mane atvažiuotu.

JUSTINAS JONELIS,
8 So. State Hospital, Kankakee, UI.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS pusininkas arba 
pusininke į 300 sėdynių teatro biz
ni. Daug ir lengvai galima uždirbti 
pinigų. Patyrimas nereikalingas.

Grovehill 1965 
-----o-------

REIKALINGAS pusininkas vyras 
ar moteris j cigarų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. 6529 South 
Raeine Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

57 METŲ žmogus ieško darbo prie 
janitoriaus, restaurano, namuose, ar 
kur kitur. Kastantas Grybinas, 1927 
S. Peoria St., Tel. Roosevelt 4968.

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

VIRĖJAS ieško darbo, restorane 
dienomis arba naktimis, daug me
tų patyrimas. Tel. Calumet 4210.

Help Wanted—Male
Darbininkų reikia

SALESMANV reikia pardavinėti 
Radios. Gera ateitis užtikrinta tam, 
kuris gali pardavinėti. Central Dis- 
trict Furniture Co., 3621 S. Halsted 
St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

-------O

J. M.

REIKALINGA patyrus moteris— 
virėja i restaurantą. Klauskite Mrs. 
Širmulis. Tel. Melrose Park 4470, 2 
Broadvvay, Melrose Park, III.

REIKALINGA moteris ar mergi
na, kuri norėtų gyventi ant čysto 
oro, mažame miestelyje. M. Kutra, 
7021 S. Fairfield Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir pabūti krautuvėje. 2640 
W 69 St.

For Rent
ŠTORAI ANT RENDOS 

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

RENDON 4 kambariai, naujai 
dekoruoti, elektra, maudynė, Brid- 
geporte, 66"0 S, Tai man Avė. Tel. 
Prospect 3938.

4
6

kamb. 3411 Wallace $12.00 
kamb. 
kamb.

3841 W. 66 St. $25.00
6438 Blackstone $70.00

J. SINKUS & CO., 
6959 So. Halsted St. 

Normai 4400

RENDON 6 kambarių fialas, nau
jai dekoruotas, šviesus. 3225 So. 
Lowe Avė.

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių fia
las, naujai ištaisytas, visi paranku- 
mai; pečium šildomas. 4213 So. 
Campbell Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos vienam 

ar dviem ypatoms, vėliausios mados 
parankumai. 6334 So. Sacramento 
Avė.

KAMBARYS ant rendos, su val
giu ar be valgio, garu apšildomas, 
su visais patogumais, 4604 S. Fran- 
cisco Avė. 1 augštas.

Kambarys ant rendos dėl vieno 
vaikino be valgio su visais patogu
mais. 2955 W. 43th st.

Rendon kambaryj vaikinui, švie
sus, su valgiu ar be valgio. 6602 So. 
Lovve Avė. 1 lubos.

RENDAI šviesus frontinis kam
barys, prie mažos šeimynos, antros 
lubos, 740 W. 31 St.

RENDON kambarys vaikinui prie 
mažos šeimynos, 3202 So. Emerald 
Avė., pirmos lubos.

RENDON kambarys vaikinui, švie
sus, yra maudynė, su valgiu arba 
be valgio. 827 W. 34. Place, pirmos 
lubos užpakalyj.

RENDON apšildomas kambarys, 
su valgiu arba be yalgio. 833 W. 
33rd Place. Antros lubos front.

RENDON kambarys ant antrų lu
bų užpakalyj; su valgiu arba be 
valgio. 3127 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, geras cash biznis, 4 pagyveni
mui kambariai. Turiu greit parduoti, 
vienai sunku apsidirbti. 3254 So. 
Morgan St.

PARDUOSIU grosernę labai ge
roj vietoj. Pardavimo priežastis, — 
esu viena pati našlė moteris. 4634 
S. Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

PARDAVIMUI bučerne ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė. 
-----------------------------—4--------------

* /

PARDAVIMUI Rooming House ir 
Restauranas, vieta žinoma per dau
gelį metų, 16 fornišiuotų kambarių. 
Parduosiu už pigią kdiną, 2113 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI piekarnė, 
gerame stovyje, su troku. 
siu už pirmą pasiūlymą — 
ant ūkės, 4513 S. Wood St.

viskas 
Atiduo- 

važiuoju

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

IŠ PRIEŽASTIES ligos, esu pri
verstas parduoti savo bizni ir na
mą, tarp lietuvių apgyventa vie
ta, biznis (kendžių ir icecream), 
parduosiu už labai nigią kainą.

2906 So. Union Avė.
Chicago, III.

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

PARDAVIMUI pekarnė pigiai, tik 
$1,300.00. Geležinis pečius, trokas, 
keksų minkimui mašina, krautuvės 
rakandai ir gerokai stock, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Savininkas 
sveikatos delei išvažiuoja ant savo 
farmos ir todėl priverstas greit 
parduoti. Krautuvė, keptuvė, visas 
beizniantas ir dideli 5 kambariai gy
venimui, už viską rendos $65.00 mė
nesiui. Lysą galima gauti kaip il
gai norėsite. Vieta ant Town 
Lake.

of

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. 
Tol. Roosevelt 8500

P. S. Turįu daug kitų bargenų.

PINIGŲ KAIP ŠIENO
Gasolino stotis su sendvičių 

standi!, kamb. pagyvenimui, ga
ražas vienam karui ir 21 akeris 
žemės ant Archer avė. ir 111 
gat. Parsiduoda ar išsimaino 
ant bile namo. Agentams komi- 
šenas.

ISMAINAUĮ 50 pėdų per 125 
lotas ant Crawford ir 95-tos. 
Mainysiu ant automobilio, na
mo ar biznio.

G. K. VALAITIS, 
919 W. 35th St. Tel. Yards 1571 

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

PETRZILEK BROS
1647 W. 47 St.

o-----

3332 S. 59th Court

Grovehill 1965

PARDAVIMUI grosOrnC, pilnai 
įrengtą; Pirmas teisingas pasiūly
mas bus priimtas. Išvažiuojame iš 
Chicagos. Kreipkitės greitai: 3649 
So. Halsted St.

SALDAINIŲ ir mokyklos reikme
nų sankrova, skersai gatve nuo 
mokyklos. Pigiai. 4438 S. Whipple 
St.

KĄ turi mainams į 3 aukštų 
mūrinį 5-5 1-6 kamb. namų, 
vidury Chicagos. Mękleriai ne
atsiliepkite. Kreipkitės Į Kaspa
raičio bučernę, 2100 W. 23 St. 
Canal 5065, o nedėlioj po piet 
436 W. 45 St.

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 gildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žeme ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tel. Mansfield 7317
——o——

GERA proga dėl augusio žmo
gaus pragyvenimą pasidaryti. Paa'u- 
koiu laikraščių standų ant kampo 
55 ir Kedzie. Atsišaukit nedėlioj iki 
12 vai. dienos. Charlie Dvaronis, 
5530 S. Albany Avė. /

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKUS* ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ^ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražių farmų 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 akrų, geri budinkai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą }50 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dargi turiu parda
vimui didęĮ.i dvarų 32.0 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymui arba kito 
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

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

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas įmokėjimas. 

Viso? jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
cokią norėsite bungalow ar 
narna, už mažą įmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kervvood St., 
Palatine, I1L

flatų

NAMAI, BIZNIAI 
IR ŪKIS

Kampinis muro namas, bučerne 
su grosernę randasi geriausioj biz
nio vietoj Chicago. Savininkas li
gos priverstas skubiai parduoti arba 
mainys ant 2 flatų po 6 kamb. na
mo. Proga biznieriui.

80 akerių farma, su gerais budin
kais, randasi Michigan valstijoj. Sa
vininkas priverstas atiduoti tik už 
$2900. Jmokėt $1000. Proga be
darbiui.

160 akerių geros žemės, 14 karvių 
3 arkliai, įvairus padargai ir geros 
triobos. Randasi VVisconsin Valsti
joj. Mainysime ant 2 flatų namo.

10 flatų gražus namas randasi ar
ti vienuolyno ir Marųuette Park. 
Bankrutas savininką verčia atiduoti 
tik už $49,000. Rendos neša i me
tus $6,350. Priimsime i mainus nuo 
bungalow iki 6 įlatų namą.

2 flatai po 5 kamb., atskirai ap
šildomas. Randasi Brighton Park 
Kaina tik $12,500. Mainysime į 6 
kamb. bungalow.

Biznio namas, didelis Storas ir 5 
kamb. gyvenimo flatas. Randasi 
59 St. Gera vieta dėl įvairaus biz
nio. Mainysime ant privatinio na
mo.

Taipgi turime keletą gerų barge
nų, kurių čia negarsiname.

Del informacijų malonėkit kreip
tis pas

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

' 2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140------- o——--

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Priverstas Parduoti su 
Nuostoliu

5 kambarių mūrinis bungalow, ap
šildomas, 30 pėdų lotas, prie 53 ir 
Mozart gt. Cash reikia $1,000.00. 
Specialė kaina $6,800.000.

2 po 4 kamb. medinis, ant augšto 
cementinio beismento, prie 46 ir 
Mozart gt. $2,000.00 įmokėti. Specia- 
lis bargenas $6,300.00.

2 po 4 kamb. medinis ant cemen
tinio pamato. Mainysiu ant 40 ar 
80 akrų farmos.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 471h St.

PARSIDUODA bizniavas namas 
su bučerne ir grosernę už labai nu
mažintą kainą. Arba mainysiu- i 
mažą namą. Kam reikalingas na
mas su bizniu, meldžiu atsišaukti. 
Agentų nereikia. 6001 So. Carpenter 
Street, t

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

čių ...................
Seklyčių Setai ..............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Setai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.
Grindų Lempos .............
Coxwell Kėdės ...............
Cedar Chests ...............
Pusryčiu Setai ...... .

• Dine!te Setais..................
! Pavieni Dreseriai .........
Pavieni Vanity ...........
Day Lovos .....a..............
Pavienės Lovos .............
Skrynios ........................ .
Ice Box’iai .........................
Garbačių Degintojai .....
Hot Blast Pečiai ..........
Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .......
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos ..................
Grojikliai Pianai ...........
Upright Pianai ...............
Victrolos ......................
(150 Naujų Sparton Radijų)

I

rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$50.00
$10.00

$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00

$8.00 
$10.00 
$20.00

$3.00 
$5.00 
$6.00 
$8.00 
$7.00

$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

640 AKRŲ Illinois valst., tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 mylių nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšto lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da- 
is derlinga žemesnė žemė; didelis 

ųiurinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
;riobos; didelis upelis ir 3 natūraliai 
šaltiniai; geras žvyro šlaitas; 90 
akrų miškas; % mylios nuo C. & 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio kelio.

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

Tel. Central 5013

1) GAS STATION, trys akeriai, 
sodnas, namas ir Ice Cream Parlor, 
ant U. S. No. 12, priemiestyje. Mai
nysiu ant namo.

2) 72 AKERIAI žemės su budin
kais, mainysiu ant namo.

3 80 AKERIŲ su budinkais, gy
vuliais ir 
namo.

mašinerija. Mainysiu ant

TIKRAS BARGENAS. 5 kamba
rių mūrinė cottage, 2 karų garažas, 
furnaso šiluma. 3424 Evergreen Avė.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
mūrinis namas, 4 flatai po 4 kam
barius, 2 karu garadžius, $6,000. 
Rendos $90.00. Pirmų morgičiu 
3,000. 923 W. 33 St.

4) 115 
gyvuliais 
ant namo.

AKERIU su 
ir mašinomis.

budinkais, 
Mainysiu

5) 30 AKERIŲ vištų5) 30 AKERIŲ vištų farma su 
budinkais ir kitokiais įrankiais. Mai
nysiu ant namo.

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

Taipgi turju 3 flatų medini 
ant maino, 
kia. Andriejus Poška, 
Leavitt St.

kelio, 
nėra

namą
Agentai lai neatsiSau- 

1237 North

160 AKERIŲ FARMA 
gera žemė, prie gero kelio, netoli 
miesto ir mokyklos. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu i nedideli namą. 
Atsišaukite pas savininką, agentų 
nereikia.

1021 W. 60 St.
Englewood 2116

6) 14 KAMBARIŲ Kotelis pilnai 
furnišiuotas, pusė akerio 
didelio ežero. ‘Mainysiu

7) ROAD HOUSE ant 
lio, vienas akeris žemės, 
ant namo.

žemės prie 
ant namo.

didelio ke-
Mainysiu

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
Storas ir 5 kambariai pragyvenimui. 
Parduosiu su štoru arba atskirai. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju i Lie
tuvą. Anton Michalo, 2614 W. 69 St.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma, 73 akeriai, 50 dirbamos, kita 
gražus miškas. Naujas 5 kamb. na
mas, dvi barnes ir keli kiti mažesni 
budinkai. Prie cementinio kelio, kur 
busai vaikščioja, arti Wisconsin Ri- 
ver ir Stevens Point, Wis. Mainysiu 
ant nedidelio -namo. Kreipkitės 1823 
Canalport Avei 6—40 vakare, nedė
lioję visa dieną. Joe. Melauskas ar
ba Bese Žvaginis.

134 AKRŲ farma. Gera žemė ir 
triobos. 50 mylių j šiaurę nuo 
cagos. Mainysiu ant Chicagos 
pertos.

Chi- 
pra-

A. L. BLOCKER, 
2703 E. 76th Place 

Telefonas South Shore 3524

PARDAVIMUI farma pigiai, 21% 
akrų žemės, su budinkais, arti Chi
cagos Palos Park, ant didelio ce
mentinio kelio. Atsišaukite pas John 
Legeiko arba Mike Upart, 7259 So. 
Talman Avė., Chicago. /

Tel. Hemlock 0944

PARDAVIMUI gerai įrengta India
nos farma, 115 akrų su gyvuliais ir 
įrankiais. $75 už akrą. Cash ar iš
mokėjimais. B. J,. Phicinski, 156 
Swan St.

Del platesnių žinių kreipkitės
GHAS ZEKAS 

4454 So. Western Avė.
PARDAVIMUI medinis 2 po

kambarius namas, elektra, vanos, 
kaina $2,200, 332 W. 5 -th St. Tel. 
Wentworth 2835.

pas

5

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 4 pagyvenimų, 2 flatai po 4, 
2 po 5 kambarius, 2 karų garažas, 
užrendavotas; randasi Brighton 
Parke, 4200 So. Talman Avė.

NAUJAS mūrinis namas 2 flatų, 
6827 S. Washtenaw Avė.

NAUJAS mūrinis namas, biznia
vus, 2 Storai ir 5 flatai, 2 karų ga
ražas; randasi Brighton Parke.

NAUJAS mūrinis namas, 2 fialų 
po 4 ruimus. Randasi Marcfuette 
Parke.

PARDAVIMUI 4 lotai 30x125, 
randasi tarpe 66 ir 67 S. Rockwell 
St. Parduosim pigiai.

3 LOTAI pardavimui, 65 St. ir 
Hamlin Avė. Strytai ir visi im- 
provementai išmokėti.

Turim ir daugiau namų ir lotų 
dėl pasirinkimo. Mes šituos namus 
mainysim ant mažesnių ir senų na
mų, kuriuos pataisę galėsime par
duoti.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674 
arba! Lafayette 5277

4 FLATŲ namas, parduosiu arba 
mainysiu i bile ką turite.

Normai 4896

$30,000 vertės augštos rųšies 
rakandų biis parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar
genų parodai.
150 Sparton -Radijų visokio di

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society JMatrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

150

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

NAŠLĖ turi parduoti 2 namus ir 
2 lotus, nes apleidžia miestą. Ge
riausias pasiūlymas juos paims. 
2822 Keeley St.

Furniture & Pianos

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

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
tana Velvet ir Wilt6n.

100 Grindų Lempų 
gražaus dezaino 
augš.

50 Cedar Chests $12
100 metalinių Lovų, riešuto 

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

visų spalvų $40 ir augš.

75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 
$18.00 ir

100 Detroit 
čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 
Subatos vakarais iki 9 vai.

ir Šeidų, 
$6.00 ir

ir Augs.

•o-

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 Bmotų kandžių neliečiamas acklyčloR 
setas $55.00.

*7 Šmotų rinAulo valgromojo kambarla 
tas $57.00.

6 Arnotų ąžuolinis Dinette Retas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova, dreserifl, skrynia, epringsal, matra- 
sas — $60.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
Atsigaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis Iki 5 vai. po plot.

VICTOR STORAGE WAREH0U8E 
4811 West Lake St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

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

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

PARDAVIMUI, visai pigia', fur- 
nišiai, tinkanti vyrams arba našlei 
moteriai, antros lubos, užpakalyj, 
3126 So. Lowė Avė.

ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.
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0 —Na, išbudysi, — tarė Ti-
beržai, mocha, — miega, kaip negyvas, 

ir rvt-
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I.
Kada pageltonuoja 

pa raudonuoja drebulės 
mečiais pelkėse traška
ledas — smagu paleisti šunis 
i laukus. Ilgai, nepailsdamas, 
eini laukais ir ganyklomis. Ru
dens oras judri na kūną, nu
vytę lapai kvepia senu, apiplė- ■ 
kusiu vynu. Lauki: štai skali
kai pakels zuiki arba raudonru- 
dę lapę, ir tąsyk prasidės ais-' 
trios lenktynės, tyliame ore pa
sigirs garsus šūviai, — rankos 
tvirčiau suspaus šautuvą, žval
giau akys pradės tėmyti miško 
sąsmaugą.

Užkietėjusių medžiotojų aki
mis žiūrint, — aš menkas me
džiotojas: retai ką nors nušo
vęs namo parsinešu. Iš manęs 
juokus krečia: sako, kad aš 
zuikiui užminęs ant uodegos ir 
tai negalėjęs jo nušauti. Tikra 
tiesa: kartą pirmam puriam 
sniegui iškritus buvo toks atsi
tikimas. Bajanas pakėlė zuikį 
ir garsiai skalindamas pradėjo 
jį vyti. Aš stovėjau prie beržų 
ir klausiaus skaliko lojimo. 
Prieš mane buvo nedidelė aikš
tė, o užu jos tankumynas ir 
daug sniego. Po medžių šakas

čiai, krėsdami sniego kuokštas 
ir linksmai čiulbėdami. Dangus 
buvo mėlynas ir švietė saulutė.

Tą rytą žemė buvo tyra ir 
įstabi; dangus kur-ne-kur ap
dengtas debesėliais, tarytum 
puku, traukė žvilgsnius.

Prabėgo Bajanas ir jo bal
sas pamažu nutilo. Bet štai 
iš tankumyno iššoko zuikis ir 
atsargiai atsisėdo. Jis buvo nuo 
manęs už kokių penkių žings
nių. Aš nešoviau į jį; tą rytą 
atrodė man nuožmiu ir bepras
mingu dalyku aptaškyti baltą 
sniegą kraujo dėmėmis.

Tegul juokiasi medžiotojai. 
Kaip kas išmano, taip save ga
no: jiems rupi pripildyti tarbą 
nušautais paukščiais, o man— 
patraukiantys laukai ir miškai, 
rūkstantis laužas, poilsis sargų 
budelėse ir neužmirštami med
žioto j ų pasakoj imai...

šiomis dienomis aš sutikau 
Timochą, valstieti iš kaiihyni- 
nio sodžiaus,, su kuriuo dažnai 
einu medžioti. Kaip ir visuo
met tokiuose atsitikimuose, 
mudu pasikalbėjova apie viso
kius reikalus ir spalių 1 d. nu- 
tarėva eiti su skalikais į “Su
puvusį ežerą.”

Atsisveikindamas, (Timocha 
tarė:

—Ar tu girdėjai — Ona sū
naus susilaukė?

—Kokia Ona?

Ir kiek patylėjęs paklausė: 
—Kaip tu susitikai su ja? 
—Badmečiais į Samaros 

bėru i ją važiuodavau 
parsivežti. Vienoj stotyj ir

1 sitikau.
—Stebėtina... Ir nieko 

gyvenate ?
—Ir dar kaip gyvename!
—Tikrai įdomu. Pulkininko, 

galima sakyti, duktė... Hm... 
Papasakok viską detališkai.

—Čia nėra kas daug ir pa
sakoti, — tarė Markas ir už
žiebė degtuką... —Paprasta is
torija. Pats žinai, kaip tais lai
kais gyvenome: ką užgriebda
vai, — 
atsivežei 
prailginsi 
sumanus, drąsus — nors 
niui ant ragų. Matau: geležin
kelių stotyse ir traukiniuose 
jūreiviai švaistosi, visi jų bi
josi, visi jiems atiduoda pa
garbą. Tuoj aš dasiprotėjau: 
padariau su vienu jūreiviu 
mainus, — už jo kepurę su 
juosta daviau penkis svarus 
miltų. Tie penki svarai man 
šimteriopai užsimokėjo. Užsili
ko pas mane revolveris, kurį iš 
fronto buyau parsivežęs. Užsi
moviau kepurę, prisikabinau 
revolverį, — ir pats velnias 
man ne broliu. Važiuoju vago
ne — ir neprisiartink! Jei koks 
būrys pradeda po vagonus lan
džioti — aš tuoj revolveriu 
mosuoju,-rėkiu: “Nuo jūreivių 
imsite... Mes revoliuciją šuke
lėm... Už ką gi mes kovojo
me?...”’

—Tai sumanumas! — su nu
sistebėjimu pareiškė Timocha. 
—Tai, brolau, tikrai šaunus 
žygis.

—O kaip gi: kitaip negalima. 
Gerai... Kartą aš išvažiavau 
duonos {parsivežti. ‘ Susirinkau 
apie aštuonis pudus, sėdžiu 
stotyj ir traukinio laukiu; Ne
toliese nuo manęs ant nedidelio 
maišiuko sėdi panelė. Maišiukas 
toks mažas —_į jį gali tilpti 
apie pusantro pūdo miltų, ne 
daugiau. Sėdi susimąsčiusi. Aš 
į ją kartas nuo karto pažvėl
gi u. Tik staiga panelė užsiden
gė rankomis veidą ir pradėjo 
verkti. Verkė net kukčiodama. 
Man labai pasidarė jos gaila, 
tarsi karštu vandeniu butų 
man-kas širdį apliejęs. Prieinu 
klausiu:

gu- 
dnonos 

su

tas tavo, kiek duonos 
, ant tiek ir gyvenimą 

Vaikinas aš buvau 
vel-

Pradėjo verkti panelė, 
nuraminti. -r- 

motina,

tuos 
bus

už viską,

važiuoti, 
Tik kad 

rifesmagumus

[Atlantic and Pacific Photo]

Meksikos Miestas. — Daniel Flores, kuris kėsinosi ’ nužudyti
. Meksikos prezidentai

Kari Skabė (Indusų legenda)

Vargšas Braminas

praeitais metais mudu pas juos 
nakvojome.

Aš atsiminiau: brandžią ru
dens dieną, raudonas šermukš- 
nės kekes, pasvirusią sargyklą 
ir pripuolamai nugirstą naktį 
pasikalbėjimą; prisiminiau 
terj, kuri nejaukiausiame 
kampyj surado sau laimę.

II.
Aš ir Timocha visą dieną 

vaikščiojova po pelkes, laukus 
ir miškus; suvargusiu dasiga- 
vova iki mažos sargyklos pasil
sėti.

Sargas Markas, aukštas, la
bai gražus valstietis, prigirdė 
mudu arbata, pavalgydino 
kiauliena ir išėjo lauk pažiūrė
ti šunų.

Timocha valė šautuvą, 
nedarnas:

Salose medžiotojas
Visą dieną vaikšto;
Jeigu nepasiseka —
Pats save keikia...
Aš užsnūdau ant suolo 

pečiaus. Jautriame miege

mo-
už-

—Ko, panele, verki?
Papasakoja ji: jau ketvirtą 

dieną stotyj sėdi ir jokiu budu 
negali į traukinį įsigauti.

—Niekis, — sakau 
pagelbėsiu tamstai į 

Įsigauti.
Nusišypsojo panelė.

jos maišelį prie savo 
sėdiva, laukiava trau
kai atėjo traukinys — 
vagonų. Susigrūdimas, 

vie- 
Pasi-

Pilna”! — atsako.

aš, — 
traukinį

Prine-
siau as 
maišų,* 
kinio. O 
aš prie 
šauksmas, ašaros, žiuriu:
nas vagonas uždarytas, 
beldžiau.
“Atidarykite, parodykite!”... — 
“Ko ten rodyti, važiuok sau to
liau...” — “Ak, — galvoju, — 
velniai!” — Atsirėmiau aš ko
ja, ir kaip patrauksiu duris. Ir 
ką tu manai? Visas kampas 
maišais užverstas, o vagone sė
di penkioliką žmonių, ne dau
giau. Čia aš pasitvėriau revol
verį ir Raišioju jiems po nosies. 
“Ką jus, — sakau, — niekšai; 
jūreivis privalo žūti, o jus, kaip 
buržujai, važinėjate. Tuoj vi
sus jus sušaudysiu.” Išsigando 
maišininkai. Pasodinau aš sa- 

' vo panelę ir nutraukėme. Na, 
prie ’ duok machorkos.
sap-1 Girdėti buvo, kaip takeno

navosi rudens laukai, kimšotos i laikrodis, kamine negarsiai 
balos, — daugybė varstų, iš- ivėjas. Lauke pradėjo loti 
vaikščiotų per dieną. Išbudau I nes. 
aš - nuo bildesio ir išgirdau, 
kaip tarė Markas:

—Tyliau, išbudysi.

nar-

vas pulkininkas, baltgvardiečių 
armijoj prieš mus kariauja, 
brolis prisidėjo prie raudono
sios armijos ir žuvo bekariau
damas. Pasiliko tik viena ser-j 
gauti motina. Abi be darbo 
tik tuo ir gyvena, kad savo 
drabužius į duoną maino. Taip 
besikalbant ir praėjo trys die
nos, — nei nepajutome. Ji man 
papasakojo apie savo gyveni
mą, knygas, gimnaziją aš 
apie kaimą, juras ir laivus.

Maskvoj aš palikau savo 
maišus pas savo pažįstamą ge
ležinkelieti ir' nunešiau jos mai
šelį į namus. O namuose ją ne
laimė laukė: kai Ania buvo iš
važiavusi duonos parsivežti, 
numirė jos motina ir tapo pa
laidota kažkokiose kapinėse. O 
kokiose, — taip ir nepasisekė 
patirti.
nebegaliu ją ir 
“Motina, — sako, — 
kodėl tu mane palikai? Ką aš 
dabar darysiu?” čia mane lyg 
žaibas nudegino:

—Ania, — sakau, — važiuo- 
kiva pas mus į kaimą. Gyve
nu aš vienas su motina... Va- 
žiuokiva... Pergyvensi 
sunkius laikus, o ten 
matyti.

Jai nėra kur pasidėti, suti
ko. Nuvažiavova, gyvename. 
Stengiasi Ania į ūkio darbą į- 
sigilinti: šen ten, o iš nemokė
jimo viskas iš rankų krinta. 
Kaimo mergos juokiasi: panelę 
sau už meilužę paėmė. Motina 
šnairuoja, nors ir nieko nesa
ko. O aš nei pirštu Anios nepa
liečiau, o jau apie ką kitą ir 
kalbėti nereikia... Bernai, pra
dėjo prie jos kabinėtis. Na, ma
nau sau, taip tęstis ilgai nega
li. Kartą išėjo kur tai motina; 
pasilikova tik mudu du. Užve
džiau aš kalbą:

—Juokiasi iš mudviejų žmo
nės, netiki, kad mudu, kaip 
brolis su seseria gyvenava. 
Reikia tą dalyką užbaigti.

Išbalo ji, galvą nuleido ir sa
ko:

—Na, ką darysi, — išvažiuo
siu aš. Ačiū jums 
Mark.

—Kam, — sakau, 
galima ir pasilikti... 
užbaigti visus
mudviem apsivesti reikia.

Pažiurėjo ji į mane, akyse 
—ašaros. Nieko neatsakė tik 
priėjo prie manęs ir rankomis 
apkabino mano kaklą.

Timocha išėjo lauk, pro ati
darytas duris pradėjo eiti šal
tis. Laikrodis išmušė antrą va
landą. Girdėjosi, kaip lauke Ti
mocha pavadino šunis, sušvil
pė ir sugrįžo į vidų. Markas 
-užputę lempą. Rengėsi miego
ti. Ilgai tylėjo, paskui Timo
cha paklausė:

—Miegi ?
—Ne, nemiegu, — atsake

sargas.
—Na, ir kaip: gerai gyvena

si ?
—Gerai. Įsitraukė Ania į 

darbą, sustiprėjo, pasidarė lin
ksma. Tik apie savo praeitį ne
mėgsta prisiminti. Užbaigiau, 
sako, su praeitimi ant visados. 
Ne ten, sako, tikras gyveni
mas, kur gyvenau, o čia, kai
me... Kažin, gal ir tiesa: negy
venau aš kitoniškai, nieko tad 
ir negaliu pasakyti... Tik štai 
kas — vaikų mudu neturiva. 
Buvo mergaitė, bet pasimirė. 
• Ir patylėjęs:

—Tu, Timocha, nieko jai ne
sakyk apie tai, ką iš manęs 
išgirdai.

—Nesibijok, nepapasakosiu.
. III. . i

Ant rytojaus aš išbudau ga
na vėlai. Timocha sėdėjo prie 
lango ir rūkė. Prie prienamio 
stovėjo vežimas su maišais 
julvių. Markas nešė maišus į

ĮJADAISE labai seniai gyveno 
braminas. Siaurame klonyj 

tarp kalnų buvo jo ryžių lau
kas, palapinė ir paima, kurios 
paukspyj jis dažnai sėdėdavo. 
Kada pralėkdavo kalnų aras, 
jis visą laiką matydavo tą pa
tį vaizdą: palapinę, palmą, 
uolas ir dviejų žmonių šešėlius. 
Jis gerai ištyrė tą kalnų tarpe
klį ir žinojo, kad ten negyvena 
dagi pelės: labai jau mažai ry
žių teužderędavo tame lauke. 
Bet braminas niekuo nesirūpi
no ir pasitenkinęs sėdėjo po 
paima. Viršuj buvo dangus ir 
saulė, ir ant jo galvos niekas 
daugiau nekrisdavo, kaip tik 
lietaus lašui, kuriuos retkar
čiais atnešdavo debesys. Kada 
nuo maldų įkaisdavo akys, jis

apnuogindavo galvą ir lauk
davo rasos. Jis turėjo viską, ko 
troško, — turėjo ramumą, 
šviesą ir ryžių.

Tarp dangaus ir jo širdies 
buvo tik vienintelis šešėlis: jo 
žmona. Braminui jau neberūpė
jo nei turtai, nei garbė. Pasi- 
liuosavęs nuo visko, jis atsida
vė šviesai. Jam jau nebebuvo 
reikalo kasti urvus ir užmūry
ti save į sieną, kaip tai darė 
vienuoliai ir šventieji,
norėjo vieno dalyko: būti kaip 
galima arčiau saulės. Bet jo 
širdis buvo liuosa lik iki to 
laiko, kol jo žmona nepadėjo 
savo mažų rankų ant jo širdies. 
Jos rankse buvo tiek daug ru
pesnių ir neramumo, kad bra
mino širdis pasidarė mažiukė ir 
sudrumsta.

—Ko tu 
lėtekio iki 
jau ryžiai
tad kokį pamokslą ir nueik pas 
maharadžą.

Braminas surašydavo dešim
tį patarimų ir eidavo pas ma
haradžą. Maharadža apdovano
davo jį ryžiais ir vaisiais.

—Ko tu tinginiauji nuo sau
lėtekio iki saulėleidžio? Mano 
drabužiai jau visiškai sudrisko.

ranką, tegul kalba saule ir šie- kelionėn, 
la. • . |
' Bet jinai nesuprato apie ką 
kalbėjo vargšo bramino siela.

Jis žiurėjo į jos akis, kurių 
spalva mainėsi, kaip jura, lyg 
norėdamas nugalėti ir numal
šinti jos neramią širdį. — Aš 
esu neturtingas braminas. Ne
turiu nei kareivių, nei vergų, 
kuriuos galėčiau pasiųsti gro
biui ir brangicYns daiktams at
nešti. Jeigu mes norime pra
turtėti, tai privalome atsigręžę 
ti j kitą pusę. Mums priklauso 
saulė ir širdis. Man'— tavo, o 
tau — mano.

—Kuriems galams 
dingą tavo širdis, 

gyvenu, kaip elgeta?
—Juk mano širdyj 

visi tie žodžiai, už kuriuos ma
haradža teikia dovanas. Išmok 
laikyti rankas taip, kaip Buda 
laikydavo, ir busi taip jau tur
tinga, kaip ir aš. Kada aš pa
keliu rankas į dangų, tai visi 
rūpesniai nuo manęs atpuola, ir 
aš atsiduodu šviesai ir ramu
mui. Ir tąsyk kalba tik saulė ir 
širdis. Eik, aš pakalbėsiu tau 
savo mėgiamiausią maldą.

liet ji nepalieka braminą ra
mybėj. Jis parašė savo mėgia
miausią maldą ir nunešė ją ma
haradžai iškilmių dienoj. šį 
kartą maharadža jį, nepapras
tai apdovanojo. Grįžo jis namo 
su dvylika asilų, kurie nešė jo 
dovanas: vaisius, \ brangius 
audeklus ir auksą.

—Pasiimk tą turtą. Kitko aš 
tau negaliu duoti. Tu iš parijų 
paeini ir niekuomet su manim 
negalėsi praturtėti, — Aš ne
noriu būti su tavim elgeta, — 
pamąstė jis ir vakare išsirengė

man rei- 
jeigu aš

randasi

Siauru takeliu jis kopėsi j 
viršų, o nakties žvaigždės nu
švietė jo kelią. Sekamą rytą 
jis pasiekė šviesią aikštę. Ap
linkui ūžė sriautai, nubėgdami 
nuo kalnų ir jų bangos žibėjo 
saulės šviesoj. Aikštėj jis buvo 
vienų vienas, ir gyvenimo šešė
lis jau nebeužstojo daugiau 
saulės. Jis norėjo pulti ant ke
lių ir verkti: apverkti žmogaus 
trumpą ir niekingą gyvenimą.

Vakare jis pasiliko be pasto
gės. Klaidžiodamas tamsoj, jis 
užėjo kapines. Nakties tamsoj 
žibėjo mažytė šviesa. Braminas 
atsidūrė kapinėse ir pamatė: 
ant smėlio krūvos guli numirė
lis — nei grabo nei marškos. 
Šviesa dega, o nieko nėra.

—Vargše! — Nėra kam 
tave pasimelsti per šią ilgą 
ktj.

Jis atsiklaupė ant kelių,
pradėjo kalbėti visai naujus, iš 
kalno nenumatytus žodžius.

Tolumoj staugė šakalas.
—Vargše! Daugybė juk sve

čių aplankė tavo namus. O da
bar pasilikai vienas. Gerai, šią* 
naktį aš busiu tavo svečias.

Jis atsisėdo ant akmens, ša
lia kurio rado sidabrinį vamz
delį. Kad naktis butų trumpes
nė, jis pradėjo pusti į vamzdeli. 
Tąsyk iš dangaus, iš Indros 
valstybės, nusileido gražiausios 
moterys su auksiniais vaisiais. 
Jos savo rankomis paėmė nu
vargusią bramino galvą ir da
vė jam paragauti žibančių vai
sių. Ir vargšas braminas ap
kabino glaudžias moteris ir 
ragavo jų vaisių... Ir jis už
miršo apie žemišką meilę ir 
kančias. Vertė K.

užna-
ir

NAUJAS 1930

Jis tik

ūžė 
šu-

—Na, toliau.
—Kelyj papasakojo man A 

nia (vadino ją — Ania): jos te

—Sveikas, — tarė ji man ir 
atsikreipė į Marką.

—Dabar bulvių visai žiemai 
pakaks.

—Dar ir liks, — atsakė'Mar
kas.

—Paršiuką reikia nupirkti.
—Nupirksime.
.Aš akylai apžiūrinėj au

moterį: jos basas kojas, nude
gusias nuo saules, gražų veidą 
ir tamsiai geltonus plaukus. Ir 

jeigu naktį nebūčiau girdėjęs Parašyk maldą ir eik pas ma- 
pasikalbėjimo, tai jokiu budu 
nebūčiau galėjęs prileisti, kad 
ta moteris kada nors yra bu- pas maharadžą.
vusi gimnazistė ir pulkininko (Maharadža 
duktė.

Kada Ona pilstė mums arba- jais, 
tą, aš. pastebėjau: jos mažų 
rankų delnai buvo pilni nuotri- 
nų, oda suažėjus'i ir saulės nu
degusi... Ji garsiai gėrė arbatą 
iš lėkštelės, atsikąsdama cuk
raus gabaliuką. Ir man kartais 
pasirodydavo, kad ji nepastebi
mai šypsojosi. Gal būti, ją lin
ksmino musų paprastas atsine
šimas, o gal būti ji manė: “kaip 
nusistebėtų tie žmonės, jei su
žinotų mano kilmę...” Kalbėjo
me apie derlių, bulves, gerą 
orą. Neiškentęs, aš paklausiau: 

.—Ar jau seniai jus vedę?
Kiek atsimenu, Mark, aš jūsų 
žmonos pirma nesutikau.

—O kur galėjai sutikti? Mu- 
pašiurę ir tuo pačiu laiku kai- siškė ji ,kaimietė, tik mieste 
bejosi su Timocha. Nu vilkęs vi- per kelis metus siuvėja buvo, 
sus maišus, tdre:

—Na, dabar arbatos gerti... 
Eiva, Ania.

Iš pašiūrės išėjo moteris, ap
sirengusi balta jukele ir trum
pu sijonu.

0 jau penkeri metai, kaip ve
dę.

Ona pažiurėjo j vyrą ir nu
sišypsojo. Aš jau neabejojau:

tinginiauji nuo sau- 
saulėleidžio? Juk 
prinoko. Parašyk

haradžą.
Praminus rašė maldą ir ėjoapdovanodavo

drabužiais ir brangiais audek

—žiūrėk koks gražus ifaano 
pirštukas. Jis nori žiedo. Matai, 
nagas žydi, — jis laukia dova
nos. Rašyk maldą ir eik pas 
maharadžą, maldavo ji mei
lindamosi.

Draminas paėmė savo ranko
mis jos rusvą' galvą. — Tu 
skruzdėda, maža rusva skruz
dėda. Kiekvieną rytą tu atsigu
li ant skruzdų takelio ir iškiši 
savo raudoną liežuvį, kad jas 
pagavus. Ir 
savo sapnus 
skruzdėles.

—Nejaugi
dos ir dainos 
vertės?

—Gražus yra lotoso nuskin-l 
tas žiedelis, bet jis yra dar į 
gražesnis, kai švytuoja vande
nyje; gražus yra pasakytas žo
dis, bet jis yra dar gražesnis, 
kada randasi mano svajonėse.

lu nori, 
atiduočiau už

kad aš 
tavo

nuo to tavo 
nebetoks

mal-
savo

žvilgsnis, šypsena kalbėjo apie I štai kodėl taip sunku kalbėti ir 
laimę... Vertė K.'taip smagu tylėti. Paduok man

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTTRA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja CPHA 

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

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
Ę'iTUS LENGVAIS’ IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

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

. 970 kilocycles ir
Ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. II. F. C.
, 1120 kilocycles.

Jos. F. Budrik, iliC 
3417-21 South Halsted Street 

Te). Boulevard 4705
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(Iš M. Zosčenkos)

SERENADA
Stebėtinas Poilsis

(Iš M. Zosčenkos)

Štai ir vėl tenka atsiprašyti 
už siužeto biednumą. Siužetas 
iš tiesų išeina mažai aktualis. 
Ir menkai atsako dienos klausi
mams.

Net neraštingumo likvidavi- prie kompanijom 
mą negalima į jį įpinti.

Bet tai pusė bėdos, 
žmonės nors kartą gyvenime
paskaitys lengvo turinio meno 
kurinį, kuriame yra šiek tiek ir 
agitacijos. O tai vis neraštingu
mo likvidacija ir kova su gir
tybe!

Tegul žmonės tru|)Utį atsikve
pia. Juo labiau, kad faktas la
bai originilašikas ir pažymėti
nas. Susikibo du vyrai, ir men
kesnis vyras, t. y. visai 
pęs, pageltęs vyrukas 
tvirtes'niajam.

Tiesiog tikėti nesinori.
tai, draugai, silpnutis vyrukas 
galėjo sulaužyti pagrindinius fi-

drau-
Naru- 
tokiu 
pusės 

maka-

nusil- 
įkrėtė

Kaip

—Murza visa raupais apdeng
ta, o jis paneles iki durų lydi.

Tąsyk studentas palydi savo 
damą ir sugrįžta atgal.

Jis sugrįžta atgal, prieina 
ir žibt

gui narūnui per veidą.
Tegul nas, žinoma, nusistebi 

nachališkumu ir iš savo 
studentui užtraukė per
muzę. Studentas taip ir pasta
tė kojas į viršų. Narūnas pri
bėga ir pradeda skambinti stu
dentą . per pilvą ir kitas svar
bias vietas'. Pastate ant kojų. 
Sniegu pradėjo trinti jo silpną 
krutinę. O paskui nuvedė į na
mus.

Ir nieko,—atsipeikėjo, o va
kare išėjo pakvėpuoti 
oru ir atsigaivinti.

Išėjo atsigaivinti, o 
mas atgal susitiko su

Narūnas nori jo nepastebėti,

žmogui būtinai reikia pasil
sėti. Žmogus ne višta. Višta— 
toji gali iš tiesų be atstogų ap- 
seiti. O su žmogum yra visai 
kitoks reikalas.

O aš. pavyzdžiui, keturias: de
šimtis metų neturėjau poilsio. 
Kaip nuo dviejų metų užsukau, 
taip ir dirbau be polisio ir 
stojimo.

O kai dėl sekmadienių ir 
tų švenčių, tai koks gi tai 
ilsis ? Patys suprantate:
truputį išsitrauksi, tai svečiai 
atsivilks, tai koją sofai reikia 
padaryti. Ar mažai visokių 
reikalų turi paprastas pilietis. 
Pati kartais pradeda visokias 
pretenzijas varinėti. Koks jau

su

ki-
po- 
tai

vestus

grįžda- 
narunu.

zikos ir chemijos dėsnius? O ° tasai prieina prie jo ir vėl 
gal jis tatai padarė savo gud- pliaukšt per veidą.
rumu ? • ’ *

Ne. Stačiai sakant, jo asme- na.
nybė paėmė viršų. Arba aš taip

dėl
sa-

Čia vėl įvyksta šlykšti sce- 
Studentą valkioja po že

mę ir muša per visas vietas. Ir 
vėl jį nuneša į šinelį stivinioję.

Tik ši karta dalykas buvo 
rimtesnis. Studentas nebega
lėjo valdyti nei rankų, nei kojų.

0 visas tas dalykas įvyko pa- 
I vasariui užstojant. Paukščiai 
| jau čiulbėjo. Ir musų balandė
lis studentas po to mūšio kiek
vieną dieną sėdėjo prie atida
ryto lango—ilsėjosi. 0 narūnas', 
eidamas pro šalį, visuomet nu
sigręždavo. O kada prie narūno 
prieidavo žmones, kad ir iš tos 
pat komisijos,’tai jį visą šiur
pis nukratydavo ir jis atmes- 

v... v..., - Javo galvą, tarsi jam kas' per 
žinoma, menki 2 , 7 . t v.putralakę taikėsi užvažiuoti.negali būti, bet sis buvo tikras Y

velnias.
O studentas, suprantama, | 

buvo menkutis ir silpnutis'. Ir 1 
jis dideliu gražumu nepasižy- • 
mėjo. Ant jo veido visuomet j 
koks tai skrupulas buvo. Kas? 
—tikrai nežinau.

Štai juodu ir susipešė.
Tik reikia pasakyti, kad tarp i 

jųdviejų klasinės kovos* nebuvo. I 
Taip pat nepasireiškė ir ideolo-1 
giškų skirtumų. Abu buvo vi
siškai proletariškog kilmės. O 
tiesiog juodu, pasakysiu be jo-! 
kių ceremonijų, negalėjo pasi- į 
dalinti boba. Dvyliktais revo
liucijos metais juodu negalėjo 
pasidalinti boba! Tai jau tiesiog 
anekdotas!

Tokia buvo Šuročka. Taip, 
nieko sau. Burnyte, nosytė sa
vo vietoj. Bet kas nors ypatin
go, pasakysiu, viršgamtiško pas 
ją nebuvo.

O narūnas, draugas Filypo- 
vas, buvo į ją įsimylėjęs. Dvy
liktais revoliucijos metais! 
ji su juo 
persimetė 
jos pusę, 
prisišliejo.

pasakysiu: vyriškumas. Ir 
tos priežasties jis nugalėjo 
vo priešą.

0 susipešė, aš sakau, du 
rai. Narūnas, draugas Filypo-| 
vas. Didelis tokis vyras su bu 
deniškais ūsais, 
kas', studentas.
gana apsitrinęs pusiau inteli
gentiškas studentukas. Tarp 
kitko jo pavardė tokia pat, kaip 
musų pagarsėjusio sovietų ro
manisto Malaškino.

O narūnas Filypovas, aš sa
kau, buvo labai jau tvirtas ti-1 
pas. Narūnais,

O šią vasarą labai jau pailsė
ti užsinorėjau. Svarbiausia prie
žastis—visi aplinkui ilsisi. Va- 
■niuška Egorovas, pavyzdžiui, į 
Krimą važiavo. Grįžo juodas, 
kaip velnias. Ir gerokai pra
kuto. Petrucha Jaičkinas ir vėl 
Kaukaze ilsėjosi. Miša Bočko- 
vas į savo kaimą buvo nuvy
kęs. Dvi savaiti puikiausiai 
pragyveno. Jam net kailį už ką 
tai išpėrė. Kai sugrįžo, tai ir 
pažinti nebebuvo galima. Visą 
išpūtė.

Bendrai visi ilsisi ir taisosi, 
o aš tik vienas nieko toj s'ri-

Ir ki'tas vyru- 
Tokis, žinote,

Dviem savaitėm praėjus stu
dentas dar tris kartus mušė na
rūną ir du kartu gavo grąžos'. 
Bet nelabai nukentėjo.

O trečią kartą ir paskutinį 
( kartą narūnas grąžos nebedavė. 
: Jis tik nušluostė putralakę ir 
• pareiškė:

—Aš, sako, jums pasiduodu. 
Aš, sako, dėl jūsų, drauge Kos
tia Malaškinas, galutinai nusi
kamavau.

čia juodu pasigerėjo vienas 
antru ir išsiskyrė.

Greit po to studentas atsi
kratė nuo savo Šuročkos. O na
rūnas išvažiavo į Juodąją jurą 
ieškoti “juodojo princo.”

Tuo visas reikalas ir pasibai
gė.

Taip kad jėga yra jėga, o 
prieš jėgą yra dar kitas reiš
kinys.

Štai ir išvažiavau šią vasarą. 
Ne višta, galvoju sau. Krime, 
sakau, galima nusibankrutyti. 
Kur nors arčiau važiuosiu.

Išvažiavau. Į poilsio namus.
Viskas pasirodė labai puiku 

ir simpatiška. Ir 
labai rūpestingas.
riebus.

Kai tik atvykau, 
pasvėrė.
sistema.

atšinešimas 
Ir maistas

tuoj mane 
Pagal naują metrišką 
Ir krutinę išmieravo.

—Taisykis, sako.
—Atvirai kalbant, sakau, no-

rėčiau šiek tiek svorio pridėti. 
Ūgis, sakau, velniai nemato. Te,- 
g ui jau pasilieka tas pat. 0 
truputį pasunkėti visai butų nė 
pro šalį. Ne višta, sakau, pi
lieti feldšeriau.

Visa tai galima. Mums svo
rio negaila. Taisykitės.

Pradėjau ilsėtis. Ir susyk 
paėmė koks tai nepaprastas 
nuobodumas. Nėra kas veikti— 
tiesiog bėda. Ir maistas rie
bus ir patarnavimas jnandagus, 
ir sveria, o tuo tarpu nuobodu
mas' didelis.

Ryto metą, pavyzdžiui, mur- 
zą nuprausei, pavalgei ir vėl 
ant šono. O jei nepatinka gu
lėti, tai sėdėk. Nenori sėdėti, 
tai vaikščiok. O pasakykite, 
kuriems galams žmogus turi 
vaikščioti be jokio tikslo. Tokio 
papročio per keturias dešimtis 
metų neįgijau.

Vieną dieną pavaikščiojau — 
norėjau atgal grįžti. Tik dar 
laimei, sode sutikau savo pažįs
tamus, kurie taip pat ilsėjosi.

Susėdę jie ant žolės ir korto
mis lošia.

—Ožį lošiate, ar ką— klausiu 
aš jų.

—Kaip tik įspėjote, — atsako 
jie, bet jeigu nepatinka, tai ga
lime ir ką kitą lošti. Prisės
kite, gerbiamas drauge! Mes 
jau nuo pat ryto pešamės.

žinoma, atsisėdau.
Lošėme iki vakarienės. Pas

kui truputį ir po vakarienės. 
Paskui ryto metą gana anksti 
pradėjome. O vėliau kiekvieną 
dieną. Ir dienų nebesimato. Ne 
tik nebėra kada nuobodauti, bet 
nebeturime laiko nei snukį nu
mazgoti bei kavos puoduką iš
gerti.

Dvi savaiti praėjo, kaip sal
dus sapnas. Pasiilsėjau, gali
ma sakyti, ir fiziškai ir dva
siškai.

O kad truputį svoris nukrito, 
tai tas nesvarbu. Pasunkėti 
galima ir bedirbant. O ūgis, 
ačiū kam reikia, pasiliko tas 
pat. Tik trupučiuką susitrau
kiau. Feldšeris sako, kad tai į-

vyko nuo sėdėjimo.
Ventė K.

JUOKINGA
(Iš M. Zosčenkos)

Tai draugai, įvyko visai ne
seniai. Vienoj didelėj duonke
py kloj.

Nukentėjusiu dienos geroj u 
buvo draugas Grigorjevas. Vie
nas jo prietelių iškirto jam la
bai kurjozišką šposą, — įstūmė 
ji į kubilą su tešlos raugu. Juo
kinga, kaip Dievą myliu.

Tasai Grigorjevas, toks juųk- 
darys, žinote, atsistojo prie pat 
kubilo. Ir stovi. Apie ką tai rim
tai galvoja. Gal būti, apie nario

O jo prietejis bast ir įstūmė 
tešlą.
Kas buvo.
Grigorjevas, reiškia, rėkia, 

spardosi. O tešla skysta. Patys 
suprantate. Duona pas mus daž
nai išeina susmukusi, — nesi
nori net kramtyti. O čia juk 
tešla. Visai skysta. Į burną ver
žiasi. Nosį užkemša. Ausis už
klijuoja.

Nukentėjusis draugas, žino
ma, rėkia, rankomis už kubilo 
tveriasi, žodžiu, nori išsikapa
noti.

Čia, žinoma, pribėgo kiti, la-

I os
Išparduodami už pusę kainos

0 
truputį paflirtavo ir 
į pusiau inteligenti- 
Ji prie Malaškino 
Gal būti, jis sklan

džiau mokėjo kalbėti. O gal jo 
rankos buvo švelnesnės. Aš ne
žinau. Tik ji iš tiesų apie stu
dentuką. pradėjo suktis.

O tas, žinote, perdaug nesi
džiaugė savo laime. Mat, su
pranta, kad jis turi baisų prie
šą. Vienok nuduoda, kad nieko 
nepaiso. Vaikščioja visai atvi
rai ir vedžioja savo madam i 
visokias vietas.

0 narūnas, žinoma, jį užka
bina. Tiesiog neduoda jam at
sikvėpti.

Vadina jį visokiais chamiš
kais vardais. į krutinę kumštį 
atremia. Pastumia ir sako:

Na, išeik ant serenados. Aš 
tau tuoj, parazite, galvą nusuk
siu.

Na. suprantamas daiktas, 
studentas kenčia. Traukiasi į 
šalį.

Ventė K.

(Pacific and Atlantic Photo]
Roma. — Edda Mussolini, 

Italijos diktatoriaus dukdė, kuri 
susižiedavo su grafu Galeazzo 
Ciano, susisiekimo ministeriu.

Visi Radio Setai Garantuojami 
Patarnavimas ant Vienų Metų Dovanai

Reguliare . Išpardavimo
KainaKaina

Karia visas v 
susirinko kieme, 
dyba. Nariai, 
misija. Narūnas 
nuošaliau stovi. 1 
iiido kieme. Kostia 
su savo šurocka. O 
čia garsiai sako 
misijai:

būrys vyrukų 
Čia visa val- 

Kontrolės ko- 
ir gi kiek 
staiga pasi- 
Malaškinas 

narūnas‘ty-
kontrolės ko-

[Pacific and Atimtie Photo]
Hollyivood, Cal. • ~ Jim Tully, 

žymus rašytojas, kuris nubok- 
savo Jack Gilbertą, kru taniųjų 
paveikslą aktorių.
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biau susipratę duonkepiai. 
trauke savo draugą.

O jis stovi nusiminęs. Ir rna 
tyti negali, _ akys tešla užli- 
pintos. Ir apetito jokio nėra, — 
prisirijo užraugalo.

Kai kurie duonkepiai pradė
jo, žinoma, kalbėti: girdi, ne
gerai po to įvykio iš tos tešlos 
duoną kepti. Nes juk visgi 
šlykštu. Joje visgi žmogus' su 
kojomis kai kurį laiką buvo. Ir 
uors jis sąjungos narys, ir 
Maksimas Gorkis savo laiku bu
vo duonkepis ir taip toliau, bet 
visgi nekultūringa. Juk tai ne 
razinkai. Batai ten buvo. Nosis 
Ūsai. Ir taip toliau.

Kiti sako:

Jeigu, pavyzdžiui, batai ne
pasiliko tešloj, tai duoną kepti 
galima.

šeštadienis, vas. 22, 1930

Mokytoja:—Jonai, kiek pasi
liks, jei iš keturių atimsime ke
turis ?

Jonas:—?

Mokytoja:—Jei tu turi lėkštę 
su keturiais kotletais ir jei 'tu 
juos visus suvalgysi, tai kas pa
siliks?

Bulvės, ponia mokytoja.

Nukentėjusis sako:
-Batai, rodosi, nepasiliko.

Paėmė tešlą ir iškepė duoną.
Dabar Leningrado “Pravda” 

rašo: girdi, ryšyj su tuo tris i 
teismą patraukė. Vieną už tai’ 
kad žmogų į tešlą įstūmė. Du’ 
už tai, kad liepė duoną kepti iš 
tos tešlos'.

Vienas užsitarnavo. O kiti du 
— be reikalo nukentėjo. Duona, 
sako, buvusi labai gardi. Tie
siog nebuvo galima pažinti, kad 
žmogus butų joj išsimaudęs. ‘

Vertė K.

„ Mokykloje
Mokytojas klausia mokinio:

—Turėjau, bet dabar nebetu
riu.

•—Mirė?
—Ne, pabėgo, nenorėdamas 

mamai alimetų mokėti.

Bedarbiai

—Ką čia bekalbėti, Petrai... 
Darbo nėra, iš buto veja... Vi
sai šunimis

—Dar ne
—Kodėl ?
—Miesto

šunų mokesčio neuždėjo.

pavirtom.
visai.

valdyba mums dar

—rl aVo šuo mane šiandien į- 
kando.

—Negali būti.
—Kodėl negali būti?
—Pirmas dalykas mano šuo 

be dantų, antras jis visai ne 
piktas,, trečias, jis tik žaidžia 
su žmonėmis, kuriuos kanda ir 
ketvirtas, aš jokio šuns netu
riu.

Mušt Ride in it
then no lesser car can satisfy
Iii i-ii n __ • * n JJus turite pasivažinėti Naujuoju Essex 

Challenger, kad sužinoti ką ši kaina nu
perka. Kiekvienų laiko minutę jus busite 
stebinami tuo, kaip daug daugiau jis duo
da d au g i a u greitume ir padėjime — 
daugiau didume, ruimingume ir pato
gumuose asmeninio komforto—d augiau 
pdnume, gražume ir puikume įrengimo.
Tai reiškia, jus niekad nebusite patenkinti 
jokiu prastesniu karu. Kaip daug jis ski
riasi nuo visų kitų žemos kainos karų.

štai kodėl jis yra daugiausia kalbamas 
—plačiaus ia lyginamas šių metų karas.

Pergalingas buvo pirmas Chal- 
lengor. Nepaprastas pasiseki
mas Naujojo Essex Challen
ger.
Kiekviename vertesnianie 
dyme—Veikimo, gražumo, 
tos, kainos.

Savo visiškai naujomis 
jomis nuo radiatoriaus ir

ban-
ver-

lini- 
fen- 

deriti iki užpakalinės lemputės 
ir nuo kelio iki kiek žemiau 
•nuleisto, stogo, jis iššaukia 
susidomėjimą. Jo skirtinga, 
graži išvaizda kiekvieną pa
traukia.

Savo visišku pilnumu ir pui
kumu kaip iš vidaus, taip ir

iš lauko—savo rūpestinga aty- 
<la i tinkamumą ir gražumą jis 
prilygsta brangiesiems.
Veikime Naujasis Essex Chal- 
lenger yra tiek pat toli pažen
gęs i prieki. Turi -(augiau jė
gos. Jis duoda daug daugiau 
visoje veikimo plotmėje. Tas 
didesnis nuojęgumas sutaupi- 
na tariamas įtempimo pastan
gas, kas reiškia ilgesni tarna
vimą. *
(šaukimas ,’ialyginimui daro
mas .yra visiems. Naujasis 
Ęssex Challenger yra “priro- 
dyk man karas”, kuris reika
lauja teisės įrodymo. Kaina 
yrą prieinama kiekvienam.

2220 S. Michigan Avė
NOKTU

Kuckingliarn Motors, Ine.
3018 N. Daincn Avė. 

Lincoln Avė. n t Irving l’nrk 
Blv*L. Bticklngham 2310

lludson Motor Co. of Illinois 
Evtmston Brandi 
1820 llidge Avė.

Sheldrake 2300 Univendty 720 
Iludson Motor Co. of Illinois 

North Side Brandi 
(1259 Broadvvay 
Sheldrake 7210 

KeyHtone Motor Sales Corp. 
3143 W. I.iiivrcnco Avo.

Keystone 3100 
and

4910 N. IVestern Avė. 
Nortli-lVcHt IIikIkoii Co.

6715 Olmstead Avė. 
Edison Purk, III. 
Neiveastle 3150 
A. W. I’erson 

Hlghland Tark, III. 
Highland Park 2402 

Ptamondon Motor <’<».
4R2I Klieridan Koad 

I^oiisbcacli ĮKIŠ 
Portage Purk Hudson Co. 

4101 Mlhvaukee Avė.
Pullisade 1800

Increased Power
Greater Speed 

Faster Get-away 
Increased Economy 

Longer, Wider, 
Roomier Bodies

Lower roof lines—with increased 
road clearance and head room 
New artistic hardware, rich up- 
holstery and appointment. Ali 

Controls easy to reach 
and operate

ChotceofColorsat NoExtraCost

Coupe $735 (with RumbleSeat 
$750)—Coach $765—Standard 
Sedan $825 — Touring Sedan 

$875— Rrougham $895— 
Sunsedan $995.

Prices f. o. b Detroit, Factory

Includctl in 
ment: Four 
sorbers — starter on dash — 
radiator shiitters — elcZitrolock 
—-eleetrie fuel and oil Rauge 

on dash.

Standard Equi|>- 
two-way shock ab-

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
A.,o. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

SOUTH (Continued)V*
Ilcbcrt-7'emple Motor Halen 

8918 Coinincrchil Avė. 
Rcgent 4082

Ilendricks-Mitcliell Motor Sules 
5200 Lake l’ark Avė. 

Fairfaz 0825-6 
Heyne Motor Hale* 

5104 S. Ashland Avė.
Proapect 7916 

Hinbon Motor Car Co., of 
Wentworfh Avė. Braneh 
7141 IVentivorth Avė.

• Trlangle 5900
Miihvay Corporation 

601-1 Coftuge <>rove Avė.
Fairfux 4810 

Jack Ferlinan Motor Šulcą 
6727 H. IVestern Avė.

Aleinlock 6637 
S. K K. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
VincenncH 6808

Stralford Motor hale*

Kreipkis j artimiausių pardavėjų 
WE8T

Benvyn IIiidson-EHges Co. 
3145 (Ink 1‘ark Avė. 

Berwyn, III, 
• Bertvyn 351 

C’rundall Motor Car Co.
439 Madison St.

Oak Park. III. Euclld 5017 
C'randall Motor Car Co.

of Maywood 
IlUnois

51 Lake Rt. at Flrut Avė.
Maywood, III. Maywood 860 
lIudHon Motor Co. of Illinois 

Lokiui S<|iiarc Brandi 
2617 Mihvankee Avė.

and
2101 T.ogan Blvd.

SpnuhlinR 3000
Htidaon Motor Co. of Illinois 

Pnrkuay Brandi 
3308 W. North Avo. 

Albany 4010
HudKoo Motor Co. of Illinois 

West Side Brandi 
3D1O Ogtlen Avo.

1 1
L.vons Motor Hales 
892 7 Ogden Avė. 

Lyons 7121 Lyous,
Purugon Motor (ar Co.

III.

WEST (Continued) 
5901 W. IMvlaion St.’ 

Columbla 5670
8. & B. Motor Sales Corp. 

3854 W. Roosevelt Koad 
Vau B u re n 4010 

Jas. Singer Motor Sales 
1428 RooHoveit Koad 

Monroo 0319 Haymarket 0912 
Bullivan-Morgan Motor Sales 

4701 Washliigton Blvd.
Mansfield 2414 

and 6201 W. 22nd St. 
Benvyn 2171 

Seltellenberger Motor Sales 
5028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH 
Ajai Auto Company 

7800 Stony Island Avo. 
Kaglnaiv I4OO 

SOUTH (Contlntied) 
Burke Motor Sales 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Calumet Motor Co.

10940 S. Mlcliigan Avė.
VulItiiMn *7.300 

llalHtcd If iHlKOti-KMHPir <*«». 
7023 Halsted Kt. Trlanjfle 034 1 

Herbert Motor hales 
7420 Coftage Urove. Avo.

Vinrennes 6715
619 Hohtnati Av 

HhiiiioodiI 80 
liumtnond, Ind.
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KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikšČiojimas

Vasario 16 d. buvo surengtas 
dvylikos metų Lietuvos nepri
klausomybės i
Publikos buvo prisirinkę pilna 
svetainė. Prie apvaikščiojimo 
visi prisidėjo ir visi išvien dir
bo, nežiūrint į savo įsitikini
mus.

Apvaikščiojimo vakarų ati
darė Vyčių choras, kuris turi 
apie 50 dainininkų. Sudainavo I 
kelias tautiškas daineles. Iš kal
bėtojų pirmas kalbėjo adv. Čes- 
nulis, kuris pas mus yra žino
mas kaipo geras kalbėtojas. Jis 
kalbėjo apie Lietuvos praeitį,' 
remdamosi istorijos faktais, ži
noma, kai kurie iš klausytojų 
buvo susipažinę su Lietuvos is
torija. Bet ir jiems buvo visai 
ne pro šalį išgirsti kai kuriuos 
istoriškus faktus.

Antras kalbėtojas buvo inži
nierius Žuris. Jis kalbėjo apie 
dabartinį lietuvių gyvenimų 
Amerikoj ir Lietuvoj. Nurodė 
priemones, kaip lietuviai galėtų 
savo vardų geriau pakelti Ame
rikoj ir tuo pačiu laiku žymiai 
pagelbėti Lietuvai. Nupeikė 
jaunimų, kuris yra ištautėjęs ir 
nenori prisipažinti lietuviais. 
Jis įrodė, kad Amerikoj gilu
siems lietuviams lietuvių kal
bos žinojimas yra labai naudin
gas dalykas.

Paskui poni Greičicnė su p. 
Krasnickų sudainavo kelias dai
neles, kurios publikai labai pa
tiko. Kalbėjo iš eilės kunigas 
Karužinskas, kuris pas mus tve
ria naujų parapija. Nors jis 
yra Amerikoj gimęs ir augęs, 
bet lietuviškai gražiai kalba. Ir 
atrodo, kad jis Lietuvos reika
lus pažįsta. Ant galo, kalbėjo 
Lietuvos konsulas A. Kalvaitis 
iš Chicagos. Jis apibudino Lie
tuvos nepriklausomybės laiko
tarpį ; kaip toli per tuos dvyli
ka metų musų tėvynė nužengė.

Perskaityta ir priimta rezo
liucija, reikalaujanti Vilniaus 
gražinimo Lietuvai. Taip pat 
buvo renkamos ir aukos. Pusė 
aukų paskinta naujai Clevelan- 
do parapijai, o pusė Vilniaus 
našlaičiams. —J. S. Jarus.

i ir vyr. Įeit. F. J. Bagočius, 
Boston, Mass. Telegrama svei
kino kun. S. Draugelis, Easton, 
Pa. žodžiu per kitus sveikino 
vyr. Įeit. L. Sčesnolevičius ir 
Dr. B. K. Vencius.

Seimas išklausęs sveikinimų 
nutarė visiems bendrai padėko-

er)—kapt. Jonas A. Bučnis, M. 
D., Baltimore, Md.; Vice-ko- 
mand. ir L. Laisvės Sargų va
du—vyr. Įeit. Leonas ščensno- 
levičius, L. K. 3 art. p.; Boston, 
Mass.; Adjutantas—K. R. Jur
gėla, L. K. II r. žv. k., M. L. 
S. 1 p. p. ir U. S. Inf., New 
York; Iždininku (Purser) — 
Juozas Očikas, A. E. F. 308 Inf. 
ir L. K. aviacija, Long Island 
City; Regionų vadais ir vice- 
komand.—New York regionui.. i nutarė visiems uenurai paueKO-

apvai'sciojimas. L. nUQ savęs pavedė štabui1 Domas Klinga, A. E. F. Coast
Anty, Brooklyn, N. Y.; Phila- 
delphia—pusk. Kazys Šilvinskas 
L. K. 1 gusarų p., Chicago—Jo
nas K. Milius, 
Kitus regionų 
pats štabas.

Konstitucijai
skinta Komisija iš: vyr. Įeit. F. 
J. Bagočius, O. R. C. Inf.; Įeit. 
A. O. Šalnos, O. R. C. Arty; 
Įeit. J. J. Romano, O. R. C. 
Eng.; K. Jurgėla; N. Rastenis, 
A E. F.; ir Dr. B. K. Vencius.

štabas sušauks kitų seimų, 
kuriam turės patiekti konstitu-

pasiųsti sveikinimus buvusiems 
ginklo draugams per Amerikos 
Legionų ir Lietuvos Savanorių 
Sų jungai. t

Iš eilės p. K. Jurgėla refera- 
ravo apie organizacijos reikalų 

: ir pamatus: vardų, teises, veiki
mo sritį. Bendra mintis: dar
bas turi būti grynai kultūriš
kas, tautiškas, skiepyti tautiškų 
vienybę, rengi paskaitas, atsi
minimų dalinimosi vakarus, iš
kilmes, šaudymo rungtynes, iš
tikus reikalui dėl Vilniaus de
monstruoti ir protestuoti, gerin
ti ex-karių būvį, kelti tautiškų ciją, raporus. planus, ir seimas 
savigarba, fiziškai lavintis, glo
boti atskiras Lietuvos karo da-

vadus paskirs

pagaminti pa-

New York, N. Y
sulups nj.iBM

Pirmas karių organizavimo 
žingsnis padarytas š. m. vasa
rio 16 d. Aušros' Vartų parapi
jos salėj New York’e, 2 vai. po 
pietų. Kariai susipažino tarpu
savy ir tuoj pradėjo seimo dar
bų. Posėdį atidarė vienas ini
ciatorių sav. K. Jurgėla. Posė
džiui1 vadovauti išrinkta: p. Jo
nas Dumčius pirm., J. Očikas 
vice-pirm.. J. Jurgėla, sekr., K. 
Šilvinskas tvarkdariu.

Antruoju dienotvarkės punk
tu buvo sveikinimai. Raštu svei
kino: Įeit. J. K. Milius, Chicago, 
111.; sav. K. šilvinskas, Phila- 
delphia, Pa.; Nadas Rastenis, 
Baltimore, Md.; sav. F. Valentu- 
kevičius, Nashua, N. II.; pusk. 
V. Rėkus, Chicago, III.; kap. J. 
A. Bučnis, Baltimore, Md.; 
Įeit. J. J. Romanas, Nevvton 
Center. Mass.; Įeit. A. O. šalna

Po diskusijų nustatyta šie 
tikslai: burti lietuvius karius; 
bendras kulturiškas-tautiškas 
darbas— griežtai nepartinis ir 
nepolitinis darbas; ištikimumas I 
ir pagarba lietuviškai kilmei ir 
tautai; fizinis lavinimas; mo
derninės karo teknikos, strate
gijos, taktikos pažinimas; tei
siška globa veteranams; globo
ti jaunųjų kadetų skyrius.

Nariai galės būti: vien lie
tuviai, National Guard nariai, 
Lietuvos Kar-nes savanoriai ir 
amerikiečiai eks-kariai, Maž. 
Lietuvos'Sukilimo dalyviai. Va
dovaujama rolę' bendrai organi
zacijai turi imtis išimtinai Ame
rikos veteranai. Lietuvos sava
noriai turės autonominį L. Lais
vės Sargų Skyrių. Kur galima, 
organizuoti Ladies, Auxiliary 
komitetas.

Vardai buvo pasiūlyti šie: 
Lithuanian Legion, L. Veterans; 
L. V. Legion, L. Doughboys. 
Iron VVolf Legion, Tauras Le
gion, Liet. Karių S-ga, Vytauto 
Legionas, Aptarus įvairių šių 
vardų trukumus ir galiaus ne
susipratimus, nutarta šį reikalų 
palikti kitam seimui, gi laikinai 
vadintis “Lietuvių Legionas — 
Lithuania Legion”.

Administracijos schema: ko
lonijos—Postai, surišti į 10-12 
Regionų, paliekant Vyr. štabui 
teisę reikalui esant dauginti re
gionų skaitlių. Regionų vadai 
bus Vyr. Štabo nariai ex offi- 
cio.

Nustatyta šie darbai arti
miausiai ateičiai: organizuoti 
vietos Postus; Štabui susižinoti 
su Čikagos 1933 m. Parodos ve
dėjais dėl programos ir užvesti 
derybas dėl Lietuvos kariuome
nės atstovavimo progų su ata
tinkamomis įstaigomis; kur nė
ra komitetų—imtis iniciaayvos, 
kur yra— plačiai dalyvauti D. 
L. K. Vytauto sukaktuvių mi
nėjimuose; kasmet spalių 9 d. 
gedulingai minėti ir veteranų 
vardu protestuoti į pasaulį dėl 
Vilniaus skriaudos,. reikalauti 
pažadų tesėjimo, nuplauti nekal
tų brolių aukų kraujo dėmes 
tarptautiniam sugyvenime. — į 
tų darbų įkinkant kur tik gali
ma Amerikos Legiono ir V. F. 
W. posus.

I Laikina Vyr. Štabų išrinkta: 
Vyr. Vadu (National Command-

išrinks nuolatinį Stabų
čia pat vietoje suorganizuota 

Postas Nr. 1 iš 17 narių; Pos
tas Nr. 2 organizuojamas Long 
Island City; kitiems postams 
numerius suteiks Vyr. štabas.

Posėdis baigtas 4:30 po piet. 
Seimo vadovybė su vakare la
kusiais dalyviais kiti turėjo 
vykti į kitas iškilmes) nusifo
tografavo ir 5 vai. prasidėjo D. 
L. K. Vytauto—Kario minėji
mas, dalyvaujant reguliarėSi ar
mijos lietuviams kariams. Buvo 

iš Lietuvos ka
ip 1928 mm. gy-

rodomos filmos 
riuomenės 1919 
venimo.

Dalyvavo 25
C. M. T. C. narių ir apie 
svečių.—Rep.

veteranai,
100

Detroit, Mich.
Lietuvos neprikkiusomybės 

apvaikščiojimas

Vasario 16 d. Lietuvių Svetai
nėj Detroito vyčiai surengė 
Lietuvos dvylikos metų nepri
klausomybės apvaikščiojimų. 
Labai gerai vyčiai padarė, kad 
surengė tokį apvaikščiojimų. 
Tai nėra koks nors partyvis da
lykas. žmonių susirinko pilna 
svetainė. Programas i taip pat 
buvo gana įvairus. Jis tapo ati
darytas su Amerikos ir Lietu
vos himnais. Po tam kalbėjo 
adv. J. Uvick ir Dr. Siurba. Abu 
kalbėtojai trumpai kalbėjo, bet 
daug kų pasakė. Uvick) papasa
kojo, kaip lietuviai per tokį ilgų 
laikų išsilaikė, neturėdami net 
savo spaudos ir būdami iš vie
nos pusės rusinami, o iš kitos 
pusės germanizuojami. Reikia 
tik stebėtis, kaip lietuviai per 
tuos dvylika metų toli* nužengė.

Dr. Siurba kalbėjo apie Lie
tuvos Did. Kunigaikštį Vytautų. 
Jam valdant, sakė kalbėtojas, 
Lietuva buvo galingiausi šalis 
Europoj.

P-nas Vanagaitis ir art. J. 
Olšauskas sudainavo keletą due
tų. Publikai labai patiko, Be 
to, Vanagaitis skaitė ir juokin
gas eiles, bet tose eilėse yra ir 
pamokinimų. Pavyzdžiui, kai 
lietuviai neturėjo priešų, tai įsi
leido kelis lenkus bajorus. O 
dabar lietuviai ir vėl naujų tro
belių ieško ir traukia į Maskvą.

Ant galo, buvo perstatytas 
gražus vaizdelis. Amerikos vė
liavų laike Lietuvos kareivis, o 
Lietuvos,—baltais drabužiais

pasirengusi mergaitė. Tuo lai
ku art. Olšauskas dainavo “Mes 
be Vilniaus nenurimsime”, pats 
sau kanklėmis pritardamas. Iš
ėjo gana gerai. Programas pa
sibaigė su Lietuvos himnu.

—J. Am-se.

LAIŠKAI Iš 
KLAIPĖDOS

Dar apie pilvinius Klaipėdoj
Tilpus gerb. Tamstų laikraš

tyje parduodamų čionai dvarų 
ir namų sutraukoms pasipylė iš 
Amerikos įvairųs-įvairiausi pa
klausimai iš visų Lietuvių Ko
lonijų Amerikoj. Atsakyti vi
siems laiškais nors aš ir pa
sistengsiu, bet tas ims laiko 
todėl nuolankiai paprašysiu 
gerb. Redakcijų suteikti per sa
vo laikrašti sugrupuotus mano 
čionai atsakymus,, kaip seka:

1. Klausimas: Tuomlaiko ka
da Lietuvoj dalinami bežemiams 
dvarai, ir jų savininkams palie
kami tik centrai, ar galima 
amerikiečiams pirkti dvarus 
virš 1000 margų žemės, ir kas 
garantuos, kad tie nupirkti dva
rai nebus vėliau valdžios išda
linti biedniems? v 

Atsakymas: Didž. Lietuvoj 
šiuo laiku nauji dvarai nebeda- 
linami. Jau pradėtų parceliuo
jamų dvarų savininkams palie
kami žemės plotai iki 700 vo
kiškų margų, o kultūringiems 
ūkiams, daug daugiau atsižvel
giant į reikalų palaikyti ir iš
plėsti pavyzdingus ukius.

K1 a i p ė d o s krašte dva
rai nebuvo dalinami ir šio kraš
to įstatymai, kaip ir autonomi- 
jos statutas draudžia liesti 
dvarus ar kitų privatinę nuo-

savybę; tokiu budu, čionai gali
ma pirkti dvavus ir ukius tokio 
didumo ,kiek pinigų turi.

2. Kodėl ir kas parduoda tur
tus Klaipėdos Krašte, ir paly
ginant nebrangiai?

Atsakymas: Jau 3 metai kaip 
aiškinu laikraščiuose, kad tūks
tančiai šio krašto gyventojų, 
priglaudus Klaipėdos Kraštų 
prie Lietuvos, priėmė Vokiečių 
pilietybę ir apleidžia savo dva
rus, ukius, namus, viešbučius, 
fabrikėlius ir t.t. ir kraustosi j 
Vokietija. Daugumoj tai daro 
Vokiečių tautos žmonės, kadaise 
su kryžiokais atsibastę į šį Lie
tuvos k/impelj. Turtai palygi
nant nebrangiai parduodami, 
kadangi Lietuvos žmonės, kaip 
ir abelnai visos Europos, po ka
ro sunaikinimų, labai nuvargo 
su pinigais.

3. Ar galima Amerikos pilie
čiams pirkti tuntus Klaipėdoj ?

Atsakymas: Taip. Amerikos 
pilietystė nesudaro kliūčių pir
kimui čionais dvarų ar namų, 
kaip pavyzdžiui, pirko visiems 
žinomas Amerikoj advokatas 
Francis Bradchulis, klebonai 
Petkus, Bartuška, Lapelis ir ki
ti.

4. Klausimas: Kiek reikia su
mokėti per metus valdžios mo- 
keščių (taxes) ?

Atsakymas: Visų žemės mo
kesnių į metus pareina sumokė
ti nuo hektaro-dešimtinės, rei
kia suprasti nuo pilno hektaro 
arba senos rusiškos “desiatinos” 
po 12, 10 ir 8 litus, atsižvel
giant i žemės rusi, pirmos, ant
ros ir trečios, tai reiškia ameri
koniškais pinigais už hektarų 
pirmos rųšies $1.20, antros rų
šies $1.00, trečios rųšies .80 per 
metus.

5. Kiek nuolaidos teikiama 
nuo pardavimo kainos, jeigu su
mokama grynais cash pinigais?

Atsakymas: Iki 20%, sulig 
susitarimo.

6. Ar galima gauti leidimus 
“laisnius” pardavinėti alų, šnap- 
sų ir kitus svaiginančius gėri
mus. jeigu pirktame Klaipėdoj 
“saliuna”?

Atsakymas: Taip, drauge su 
saluno pirkimo reikia išsiderėti 
ir laisnj.

7. Koks nuošimtis vietinių gy
ventojų Klaipėdos Krašte kalba 
lietuviškai ?

Atsakymas: Ant žemių, ūki
ninkai visi kalba lietuviškai, 
mažum koks 2% atėjūnų kalba 
vokiškai. Miestuose lietuviškai 
kalbančių bus apie 50 %„ tai 
reiškia pusė gyventojų. Bet 
šiuo laiku visose mokyklose 
yra priverstinos lietuvių kalbos 
pamokos, taip kad per 10 metų 
visi gyventojai kalbės lietuviš
kai.

8. Kiek nuošimčių galima 
gauti Klaipėdoj paskolinus pini
gus ant namų, žemės arba pana
šių nejudinamų turtų, kaip 
amerikonai sako ant “mortga- 
ge”?

Atsakymas: šiuo laiku prie 
pinigų bado Europoj —čionai

galima gauti iki 12% ant mort- 
gage.

Pilnai saugus pinigų įvesdi
nimo budaš; reikėtų amerikie
čiams plačiai pasinaudoti šia 
proga, ypatingai šiuose laikuo
se, kada ant daugumos musų 
lietuvių-amerikiečių vertelgų, 
pardavinėjančių visokius “min
kštus” gėrimus, kaip ant prasi
kaltėlio galvos kabo “Jonės” 
kalavijas, visados pasirengęs 
uždaryti žmogų į kalėjimų ir at
imti jo sunkiai uždirbta turtų.

Čionai yra ir labai pribrendus 
dirva įkurti mortgage Bankų, 
kuris netik suteiktų saugų ir su 
gerais nuošimčiais pinigų įves
dinimų, bet dar ir viso krašto 
gerovę pakeltų; lietuviai galėtų 
daugiau turtų įsigyti.

Jeigu dar klausimus statysite, 
malonėkite pridėti pašto ženklų 
ar kokį dešimtukų atsakymui.

Su tikra pagarba,
Jurgis Baltrūnas.

Klaipėdo, Gulbių g-vė 30 Nr.

Valdininkas
Tu kų gi, Motiejau, —dabar 

toks valdininkas, o nieko nedir
bi, tik po įvairius restoranus 
trankais ?

—Ir visai ne po įvairius, bet 
visa laikų viename sėdžiu.

iškilmingas metinis balius
Rengia

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoj’
Nedėlioj, Vasario-Feb. 23 d., 1930 m.

G. Chernausko Svetainėj,
1900 S. Union Avė.

Pradžia 6 valandą vakare.
Bus puiki muzika, griež lietuviškus ir angliškus šokius. At

silankę nesigailėsite. Laike baliaus prisirašymas prie Kliubo vel
tui. Kviečia Visus KOMITETAS.

24-TAS METINIS PRE-INVENTORY 
IŠPARDAVIMAS

jfljL Kiekvienas kailinis kautas ir kailių ap-
įk kaklus yra nupiginti ir dabar parsidavi-

nėja už labai žemų kainų
jĮyjLlhRm Visi esate kviečiami pamatyti musų pre-

IMpi kės ir patiems įsitikinti
Musų prekės yra garantuotosW Taisymas, Valymas ir Storage per 2

IISK metus
Mažas depozitas laikys drabužį iki jis 

bus jums reikalingas.

D. Adlerblum
6510 So. Halsted St.

Tel. Normai 5150

MALT JONIO (IRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamu moti-
' TkT • ♦
nų. Nei vienas ne-
\ *

• gali būti be

MALT TONIC’O
arba

■ (NVI&ORAtlrtO
®'.OODTO« CONVALeSCTNTS
• RtFRESHlNG
■ GOOO FOR THl
K l.VTH • »»'«**«» t0' j

Extra Pale Alaus
IJis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo grosenunko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite V

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

“Močiutės Suokalbis”
J. J. ZOLP 4 VEIKSMŲ DRAMA 

Stato Scenoje L. S. M. Ratelis

Nedėlioj, Vasario 23 d., 1930
Pradžia 6 valandą vakaro Inžanga 75c ypatai

Didelis
atidarymas

RAMOV
TE A SHOP

3500 S. Halsted St.

Pilnas pasirinkimas namie darytų
Saldainių, Sodas ir Geriausių

, Sundaes
Z Lengvi užkandžiai ir skaniausi

“Toasted Sandwiches”, Cigarai 
ir Cigaretai

Visas Įrengimas naujas, moderniškas, 
gražus ir jaukus

........................... ........:

Roseland Strumila Svetainėje 158 E. 107 St.
LOŠĖJAI:

Gedgaudas, Dvarponis ...
Adelina, Duktė ...................
Močiutė, Gedgaudo Motina 
Kašte, Adelinos draugė .. 
Zosė, tarnaitė ..................

..... ....... Br. Ludkeviče
................ P-ne P. Miller 
.............. P-ne S. Barčus 
... Josephine Gulbiniene
Josephine Pažerauskaitė

Kazys, tarnas ..................................................JOHN J. ZOLP
Stasys, manomas Adelinos sužieduotinis .......P. Šaltimcris
šapalas, Inžinierius ....................................... Jonas Vaišvilas
Gembutas, Stasio tėvas .......................... Antanas Daukša
Alfredas, Matininkas .................................. Jonas Šimkus

PO PROGRAMO ŠOKIAI



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vas. 22, 1930

Pradžia Vasario 10, 1930. Užbaiga Gegužės 31, 1930

Naujienų Kontestas
)ovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus
Lygias Ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Chicagos lietuviams p. čepu- 
kas visiems gerai pažįstamas, 
bet jo vardas dar geriau įkai
nuojamas Northsidės lietuvių 
gyvenime; jis čia yra stambus 
tūzas: SLA. 226 kp. pirminin
kas, Chicagos Lietuvių Draugi
jos S. P. biznio komisijos na
rys ir t. t. Well, ateitis parodys 
kiek savo darbu pasižymės šia
me “Naujienų” konteste. Jo re
putacija jam neleis stovėt kon
testo darbe žemiau visų kitų 
koptestantų.

ku iš anksto numatyti — lukte
rėję pamatysim irz tada kiek
daugiau pakalbėsime.

Wm. Košis

konteste, dalyvauja. Seniau bu
vęs biznierius, turi gana plačių
pažinčių Chicagos lietuviuose, 
pertat neabejotina, kad pasieks 
bent kuri aukštesnį laipsnį šia
me “Naujienų” konteste, nes 
praeitame konteste p. Sabaliaus
kas darbavosi gana sėkmingai 
— to galima tikėtis ir šiame, 
konteste.

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

I)r. A. J. Karalius 
I)r. C. K. Kliauga 
J. Degutis.

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius.

Kontestantas W. Košis irgi 
trečiame iš eilės “Naujienų” 
konteste dalyvauja. Peoria, III. 
kolonija neskaitlinga lietuviais, 
daug biznio tikėtis nėra galima,
bet darbuojantis visgi šiek tiek 
galima biznio padaryti. Gero 
pasisekimo kontestantui Košiui.

Keturi Jaunuoliai

J. P. Raulinaitis

Zosė Kondrotaitė
Jauna Northsidės lietuvaitė, 

kuri su nedrąsa stojo į pirmą 
darbą—“Naujienų” kontestan.

Naujos Anglijos lietuviai, tur
būt didžiuma jų, pažysta seną ir 
bene seniausią tos kolonijos 
darbuotoją J. P. Raulinaitį. 
Bostonas jo tėvynė, o visa Nau
joji Anglija jo gyvenimo vieta. 
Drg. Raulinaičiui jau nebejau- 
nystė ir dar kitokį nemalonumai 
gyvenime yra pakirtę sveikatą. 
Bet dvasioje tarsi jaunas, rūpi
nasi musų kulturiniu gyvenimu 
ir pats imdamas dalyvumą ant 
kiek tai jam sveikata leidžia.

Vasario 27
Ketvirtadieny, vasario 27 d. bus pirmą syki paskelbta 

pilnas kontestantų stovis balsais. Visi kontestantai pra
šomi padarytą biznį nevėliau 6 valandai, trečiadienio vaka
re priduoti bei prisiųsti “Naujienoms”.

Pradedant ketvirtadieny, vasario 27 d. eis per visą 
kontestą ketvirtadieniais “Naujienose” skelbimas kones- 
tantų stovio balsais ir laipsniais, taipgi abelnai įvairios ži
nios iš kontestantų darbuotės.

St. Žukauskas
Musų kontestantas St. Žukau

skas iš Wilkes Barre, Pa., — 
yra senas “Naujienų” patriotas. 
Jis taip senai su “Naujienomis”, 
kaip yra senos pačios “Naujie
nos”. Drg. Žukauskas yra žy- 
milS darbuotojas vietos įvairio
se organizacijose, bet kiekvie
name “Naujienų” kopteste ne
patingi pasidarbuoti ir “Naujie
noms”.

Julius Mickevičius, 
“N.” Konesto Vedėjas.

Joseph MitcheH

šiame “Naujienų” konteste 
dalyvauja nemažas skaičius čia- 
gimių jaunuoliu, čia parodoma 
tiktai keturių, kai kurių pa
veikslai buvo pirmiau, o kai ku
rių dar bus vėliau. Reiškia, jau
nuoliai pradėjo imti dalyvumą 
musų gyvenime. Tūli pesimis
tiški patriotai pranašauja, kad 
greitu laiku lietuviai išnyksią 
Amerikoje, nes jaunoji karta 
liekasi grynais amerikonais. 
Tas ne visai teisybė; atrodo, 
kad jaunuoliai interesuojasi vi-
su tuo, kas jų tėvams buvo ir

Well, pažiūrėsime ką nedrąsi 
mergina galės laimėti šiame 
“Naujienų” konteste.

Juozas Kuzmickas-Uktveris

Ona'Bakiene

Rockfordo kontestantas J. J. 
Petraitis, stropiai ėmės už kon
testo darbo iš pat kontesto pra
džios. Pasirodo, kad kontesitan- 
tas Petraitis yra gana praktiš
kas žmogus, supranta savo pa
reigas kaipo kontestantas, kad 
kontesto laikas yra darbo lai
kas ir norint turėti tinkamas 
darbo pasekmes, reikia tas dar
bas dirbti "be atlaidos. Darbas 
pats iš savęs nedygsta — žmo
gaus paties darbas daigina šie-1 
kiamus vaisius. P-as Deltuva, 
praeito kontesto darbuotojas, 
ragina Rockfordo naujieniečius 
remti šio kontesto darbuotoja 
p. Petraitį. Tai yra sveikas pa-

Apie Waukegano kontestanta 
p. Mitchell nėra kas daug rašy
ti — jis kiekviename konteste 
VVaukeganą apdirba nuo A iki 
Z; tai yra darbuotojas, kuriuo 
“Naujienos” pilnai didžiuojasi.

J. Maksvytis
P-as J. Maksvytis yra Ilam- 

mond, Ind., tūzas, nes jis judi- 
i na visą šio miesto lietuvių kul
tūrinį gyvenimą. Hammondas 
be Maksvyčio tą patį reikštų ką 
Vatikanas .be popiežiaus. Well, 
bet pažiūrėsime kokia rolė bus 
jam lemta sulošti šiame “Nau
jienų” konteste; ar jam pasi
seks Hammondą tinkamai pa
dėti ant “Naujienų” kontesto 
žemlapio, — tik pagyvenę pa
matysime.

yra brangintina. Kitoj vietoj 
šios dienos “Naujienose” rasite 
paveikslą vaizduojantį 2000 jau
nuolių minią prie Bamovos te
atro. Tai lietuvių vaikai, kurie 
buvo susirinkę pažiūrėti p. Luk
šio paveikslų, rodomų apie Lie
tuvą. Šitą prakilnų darbą suma
nė ir įvykdė “Naujienos”.. Tas 
ryškiai įrodo, kad jaunuoliai in
teresuojasi pažinti savo tėvų ša
lį ir viską tą, kas jų tėvams 
garbintina.

Juozias Valavičius 
Indiana Harbor, Ind.

J. N. Zičkus

J. Martin
Apie šitą kontestantą, geriau Pranas Viršila, 

Roseland, III.

Seniau Juozas buvo smarkuo
lis — prie dainos, prie teatro, 
prie juokų ir» prie kitų visų šu- 
rum-burum buvo pirmutinis. Ar 
atgims jame, dar senųjų laikų 
veikimo dvasia,—Perkūnas ži
no. Jeigu ta gyvybės dvasia ja
me atgimtų—Cicero visas biznis 
sueitų į jo glėbį. Bet su Ci
cero, šiame konteste, man atro
do. kas-nors negerai. Well, pa
sakys, kad p Deveikis yra kon
teste, jis Ciceroj senas įtakin
gas gyventojas. Taip, tas tiesa, 
Deveikis Ciceroj — jis puikus 
žmogus, nuosaikus darbuotojas, 
Uktveris irgi gabus iš visų pu
sių, bet amžina bėda su jais, 
kad jiems ima perdaug ilgai lai
ko prisirengimui; prisibijau, 
kad kontesto užbaiga neateitų 
besirengiant kontesto darban. 
Prisibijau, kad nereikėtų Chi
cago kontestantus raginti vykti 
Ciceron darbuotis. Kitų kolo
nijų kontestantai juda, kruta, 
darbuojasi, bet Cicero dar mie
ga. Ei, Uktveri, Deveiki — 
darbą, išbudinkite Cicero — Ci
cero bus Jūsų!

Musų kontestante p-nia A. 
Bakienė jau antrame konteste 
dalyvauja. Benton, 111., koloni
ja neskaitlinga lietuviais, bet 
gabi kontestantė moka surasti 
kostumerių ir už Benton rybų.

Viktorija Vilimavičiutė- 
Williams

P-lė Williams, daugumai 
“Naujienų” skaitytojų yra pa
žįstama iš praeito “Naujienų” 
kontesto. Trys metai atgal p-lė 
Williams kaipo kontestantė pa
rodė didelį sugabumą kontesto 
darbe—ji pasiekė aukštą laips
nį kokio dar nei viena iš moterų 
kontestančių nėra pasiekusi iki 
šiam laikui. Kaip darbas sek
sis jai šiame konteste, dar sun
ku iškalno numatyti, bet yra 
vilčių tikėtis, kad p-lė Williams, 
vargiai liksis žemiau kitų mote
rų kontestančių.

P-lė Williams atvyko Ameri
kon dar visai jaunutė, pertat 
1927 metais tuoj ph “Naujienų” 

kontestui, išvyko Lietuvon ir 
ten gyveno, regis apie pusant
rų metų vien, kad tiksliau pa
žinus savo tėvų šalį. Grįžusi 
iš Tėvynės Lietuvos Amerikon 
vėl stojo į kultūrinio darbo 
lauką.

tarimas Rockfordo “Naujienų” 
draugams. Rockforde “Naujie
nų” draugai turi būtinai ateiti 
į talką savo miesto kontestan- 
tui, kad jam sektųsi “Naujie
nų” cirkuliaciją bent patrigu
binti šiame konteste. Rockfordo 
dirva usnimis užėlusi — “Nau
jienų” draugai privalo padėti 
tas usnis ir visas kitas piktžo
les rauti iš pašaknių — sėti 
sveiką “Naujienų” sėklą.

Wm. Bukšnis
Vienas iš musų kontestantų 

Detroite yra p. Wm. Bukšnis. 
Jis sako, kad šiame konteste 
parodys ką tikrai Detroitas ga
li. žymus “Naujienų” draugas 
Miltonas rašo, kad Detroitas 
šiame “Naujienų” konteste sto
vės šimtą nuošimčių gerai, nes 
kontestantai Bukšnis ir Povilai
tis ėmęsi už darbo ne juokais. 
Well, kontesto vedėjas *ima p. 
Miltono žodžius už gryną pinigą 
(tik prisibijau, kad kartais ne
būtų falšyvi, kad su Detroitu 
viskas bus “O. K.” Lauksime.

E. St. Louis, Ilk, kontestan
tas yra p. Zičkus; jis darbavo
si ir praeitame “Naujienų” kon
teste. P-as Zičkus yra žymus 
šios kolonijos darbuotojas ir 
biznierius, taipgi geras naujie- 
nietis.

Chas. M. Račaitis
Springfieldo kontestantas yra 

p. C. M. Račaitis, vietos biz
nierius. Kadangi p. Račaitis tu
ri plačią pažintį vietos gyveni-

nieko nerašysiu — prisibijau. 
Rašysiu gerai apie ji — pyks 
jo priešai, rašysiu blogai — 
pyks jo draugai. “Naujienos” 
su Kenosha, Wis., darbuotojais 
jau nuo gana senai turi Įvairių 
nemalonumų ir tam viskam yra 
kaltas nelemtas rašymas. Musų 
tėvynė Lietuva yra rimtai su
sirūpinusi kas daryti su inte
ligentais, — atsiranda jų per
viršis, nebeužtenka jiems dar
bų. Kenosha lietuviai turėtų su
sirūpinti esamu perviršiu dar
buotojų — nebeužtenka jiems 
darbo ir vadovybių. Dali dar
buotojų reikėtų deportuoti i ki
tas lietuvių kolonijas — kur 
trūksta darbuotojų ir kur vado
vybių krėslai dar neužimti. Ta
da butų ramu Kenoshai, o ir 
apmirusioms kolonijoms iš to 
butų didelė nauda, nes susilauk
tų darbuotojų ir vadovų.

P. J. Juzeliūnas
šitas kontestantas, tai 

šimtą nuošimčių naujienietis. — 
So. Omaha, Nebr., be Juzeliuno 
kontesto žemlapyj nesirustų. 
Musų kontestas yra stambus 
šios kolonijos drarbuotojas nuo 
daugelio metų.

Jurgis
Collinsville, III.

Jonas Krukonis

yra

me, pertat galima tikėtis, kad 
jo darbas šiame “Naujienų” 
konteste bus sėkmingas.

Kazys čepukas

Iz. Sakalauskienė
Ši poniutė jau trečiame “Nau

jienų” konteste dalyvauja. Kaip 
seksis jai šiame konteste, sun- iš

Jonasį

Vincas Sabaliauskas
Kontestantas V. Sabaliauskas 
eilės trečiame “Naujienų”

Jaunas lietuvis, o dar jaunes
nis amerikonas, žymus progre
syvių laikraščių bendradarbis ir 
New Haven, Conn., gyventojas. 
Stojo į šitą “Naujienų” kontes
tą vien todėl, kad gero laikraš
čio skaitymu užinteresavus New 
Haven kolonijos lietuvius, čia 
stipriausia įsigyvenusi katalikų 
ir bolševikų spauda, rašo p. Kru
konis, bet po šiam kbntestui 
esą “Naujienos” nebus paskuti- 
nioms. Gero pasisekimo p. 
Krukoniui sėkmingai platinti 
“Naujienas”.

Kontestantų Maršas
Kontestantai, padirbėkim 
ir dovanų sau laimėkim, 
o Naujienos mus visų 
pakels garbę iš tiesų.

Padirbėkim, kad kiekvienas 
kas dien skaitytų Naujienas, 
o Naujieno’s mus visų 
pakels garbę iš tiesų.

Kur 'tik lietuviai gyvena 
rasi skaitytoją seną, 
o Naujienos mus visų 
kelia garbę iš tiesų.

Skaito vargšai ir turtingi 
musų dienraštį garbingą, 
o Naujienos mus visų 
kelia garbę iš 'tiesų.

z I

Tik parodykim Naujienas— 
užsirašys jas kiekvienas, 
o Naujienos mus visų 
pakels garbę iš tiesų.

Kontestantai, padirbėkim 
ir dovanų sau laimėkim, 
o Naujienos iš tiesų 
pakels vardą mus visų.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...............................
1,054 patarimai kaip virti iyairiųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip, gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................ :................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...................... ............................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Graąd Street

$2.50

$1.50

$3.00

$7.00
.. .50

Brooklyn, N. N

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą
i A T1 O ir A 9 9

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. HerbaČiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 2 

, 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

A.

lt.


