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Sukilimas Peru vijoje 
Greitai Likviduotas

Lietuvos Naujienos

Buvusio prėzidento sekėjai bandė nuvers 
ti dabartinę valdžią-r-Kautynėse kele 
tas sukilėlių krito—Sukilimo vadas su 
imtas

* • ■■■■•■• •

CALLAO, Peruvija, vas. 20. 
—Keal Felipe fortas, kurį bu
vo užėmę kontrrevoliucionieriai, 
bandžiusioji nuversti dabartinę 
prezidento Sanchez Cerro val
džią, šiandie popiet tapo išti
kimos valdžios kariuomenės pa
imtas.

Gen. Pedro Martinez, nuvers
to prezidento Leguia sekėjas 
ir nepasisekusio sukilimo va-1 
das, tapo suimtas. Keletas jo 
sekėjų buvo užmušti, kai kurie 
kiti sužeisti kautynėse, kurios 
tęsėsi šiandie nuo 11 valandos 
priešpiet iki 1 vai. popiet.

Sukilėliai puolė respu
blikos prezidento 

rumus
LIMA, Peruvija, vas 20. — 

Prezidento Sanchez Cerro vy
riausybė, stengdamos patremp
ti kontrrevoliucinį sukilimą, 
prasidėjusį Callao mieste, pa
skelbė Limoj ir Callao karo pa
dėtį.

"i

šį rytą, apie 4 valandą, būrys 
ginkluotų civilių žmonių ir ka
riškių atvyko iš Callao į Limą 
ir bandė užimti prezidento ru* 
iąus, bet buvo sarąyjjos atmuš
ti. Puolikai grįžo atgal j Cal
lao, kuris yra septynios*-mylios 
nuo sostinės, ir ten senojoj ėmęs Callao miestą. •

Sovietai leido ameri
kiečiams atvykt dar? 

bo sąlygų ištirti
Ta amerikiečių delegacija ' su

dės iš 30 asmenų, New Yor- 
ko komunistų organizacijos 
paskirtų

MASKVA, vas. 20. —Sovie
tų valdžia pagaliau leido vienai 
amerikiečių delegacijai atvykti 
į Rusiją ištirti darbo sąlygų so
vietuos girių srityse, iš kurių 
Jungtinių Valstybų vyriausybė 
užgynė importuoti mišką, kaip 
kalinių darbo produktą.

Maskvos vadai atkartotinai ir 
su pasipiktinimu yra pareiškę, 
kad sovietų vyriausybe neįsi- 
leisianti nei Amerikos valdžios, 
nei Amerikos Darbo Federaci
jos, nei kurios kitos organiza
cijos paskirtos komisijos tyri
nėti darbo sąlygų Rusijoje, bet 
dabar vienai amerikiečių dele
gacijai mielai tokį leidimą da
vė. Tą delegacją, mat, paskyrė 
New Yorko vadinama Friends 
of Soviet Union organizacija. 
Iš Nevv Yorko, kaip praneša, ji

O R R S,.
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu, bet apie va
karą gali būt lietaus; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi ir vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 36° F.

Šiandie saule teka 6:39, lei
džiasi 5:29. Mėnuo leidžiasi 
9:42 vakaro.

Real Felipe tvirtovėj užsibari
kadavo.

Iš Limos tuojau buvo pasiųs
ta kariuomenės dalis, kuri tvir
tovėje užsidariusius sukilėlius 
dabar laiko apsiautus.

Vyriausybė išleido proklama
ciją, kuri tapo išlipinta visuo
se Limos gatvių kampuose. 
Proklamacijoj pareiškiama, kfre 
vyriausybė esanti pasiryžus pa
trempti visokius išdavikų ban
dymus sukelti neramumą kraš
te ir tuo sutrukdyti jos pradė
tą krašto rekonstrukcijos dar
bą.

Vidaus reikalų ministerio 
pranešimu, sukilėliai yra šali
ninkai buvusio prezidento Au
gusto Lcguia, kuris praeitais 
metais per revoliuciją buvo nu
verstas ir dabar laikomas kalė
jime Limoj. Leguia yra kalti
namas dėl maladministracijos 
ir išeikvojimo milžiniškų su
mų—apie 7'Z2 milijono dolerių 
—valdžios pinigų.

Sako Peruvijos laivyne 
kilęs maištas

NEW YORKAS, vas. 20. — 
Gauti šiandie nepatvirtinti pra
nešimai iš Limos sako, kad Pę- 
ruvjios laivynas remiąs kontr
revoliucinį sukilimą fr-esfts pa- 

išplauks gegužės mėn. 1 die
ną. Jos tikslas bus ištirti ir 
svietui “parodyti antisovieti- 
nės Fish’o komisijos šmeiž
tus”.

Delegacija, kaip Maskvos 
laikraščiai paduoda, susidės iš 
dešimties Amerikos “batrakų” 
(farmų darbininkų); dešimties 
fabrikų darbininkų ir dešimties 
proto darbo darbininkų, kaip 
va inžinierių, mokytojų, rašy
tojų etc.

Delegacija aplankysianti miš
ko kirtimo sritis, kolektyvius 
ukius Stalingrado apielinkėj ir 
įvairius pramonės ir žemės ūkio 
centrus.

Pasak pranešimo, ta pati 
Friends of Soviet Union dele
gacija dabar veda kampaniją, 
norėdama surinkti “badaujan
čiose”, kaip bolševikų spauda 
skelbia, Jungtinėse Valstybėse 
$25,000 ir už tuos pinigus nu
pirkti sovietų “kolchozams” že
mės ūkio nešinų ir padargų.

Kanada padidina mui
tus Jungtinių Valsty

bių automobiliams
OTTAWA, Kanada, vas. 20. 

Kanados vyriausybe paskelbė, 
kad importuojamiems iš Jung
tinių Valstybių i Kanadą atito* 
mobiliams tarifas bus padidin
tas iki 10 nuoš.

Slaptų smuklių laiky 
bojai organizuojasi

JERSEY CITY, N. J., vas. 
20.—Prokuratūros gautomis ži
niomis, Jersey City slaptų 
smuklių ir “spykyzių” laikyto
jai, matyt, tikėdami posakiu, 
kad vienybė—galybė, yra susi
organizavę į tarpusavio apsau
gos draugiją. Draugijos vadas 
esąs vienas Ralph Eaton, kuris 
tąpo pašauktas f grand jury.

>C t ■ '>

Popiežius Pijus XI pirmą kartą kalba per radi^ visam pasauliui, šis atvaizdas buvo atfotogra- 
fuotas prieš pat popiežiaus kalbą vasario 12 dieną ir iš Romos atsiųstas per radio į Neyv Yorką

Sovietų ‘negrįžėliai’ 
organizuojasi kovai 

su bolševikais
PARYŽIUS, vas. 20. —Pa

ryžiuje susikūrė nauja rusų 
emigrantų revoliucininkų orga
nizacija, žinoma kaip. Negrįžė- 
lių Sąjunga (sojuz nevozvraš- 
čencev).

Organizacijos nariai yra vie
ni “nevozvraščencai,” vadinas, 
buvusieji sovietų valdininkai, 
kurie atsisakė grįžįi iš užsienių 
į sovietų Ęusiją iiOc 
bolševikų tribunolo-' ūž akių 
pasmerkti mirties bausmei.

Sąjunga turi jau arti šimto 
narių. Jos pirmininkas yra ži
nomas Grigory- Besiedovsky, 
buvęs sovietų diplomatas Fran
ci j oje ir pagarsėjęs savo sen
sacingu pabėgimu iš rusų am
basados Paryžiuje, kai atsiųsti 
iš Maskvos čekistai bandė ji 
prievarta pardangiiiti atgal į 
boEevikiją.

/Organizacijos . tikslas esąs 
stengtis dęl nuvertimo bolševi
kų diktatūros Rusijoje ir at-, 
steigimo demokratinės valdžios 
formos.

dėl to buvo 
lo-' ttž akių

Karo veteranai pa 
korė ir sudegino 
“Andy Mellon’ą”

DANVILLE, III., vas. 20. — 
Užsienių* karų veteranai; laikę 
vakar vakara susirinkimą 
Horriere, III., svarbiausioj mies
to gatvėj pakorė ir sudegino 
kaliausę, prie kurios buvo pri- 
sektas parašas “Andy Mellon”, 
vadinas, iždo sekretorius An
dre w Mellon.

Mellon, lygiai kaip ir . prezi
dentas Hoveris, yra', .mat, prie
šingas kongreso dabar priim
tam veteranų bonų paskolos į- 
statymui.

Bandė' nušauti buvusį 
Vokietijos vidaus rei

kalų ministerj
BERLYNAS, vas. 20.— 

Reichstago runiuose šiandie bu- 
vp ' padarytas pasikėsinimas 
prieš D-rą Vilhelmą Kuelzą, 
euris 1926 metais buvo vidaus 
reikalų ministeris, o dabar yra 
Leipcigo atstovas reichstage.

Nežinomas kolbas vyras, ku
ris tuojau buvo ' suimtas, tris^ 
cartus šovė į D-rą Kuelzą, ta^ 

čiau< nepataikė. Suimtasis pa
sisakė atstovaująs?' 
pensidnierių draugijai”, ■ * pašalintų stadiką.”

[Atlantic nnd Poc|flė' Photo]

68 asmenys teisiami dėl 
muštynių Bulgarijoj

‘ . -1

PASSERDZIO, - Bulgarija, 
vas. £0.—šiandie Čia prasidėjo 
didelė byla, kurioj. 68. asmenys, 
jų tarpe keletas moterų, yra 
kaltinami ryšy su? kruvinomis 
muštynėmis tarp, ūkininkų ir 
policijos Govedovos miestely, 
įvykusiomis per praeitus rinki
mus. , Tose muštynėse tuomet 
buvo keli asmenys užmušti.

Franci jai gresia vi
suotinis angliaka

sių streikas
PARYŽIUS, vas* 20. —Fran

ci j a gali netrukus susilaukti 
visuotinio angliakasių streiko.

St. Etienne srities/ kasyklų 
kompanijos, o paskui ir kitų 
sričių, ypačiai šiąūnnės Fraiit 
cijos, kasyklų savininkai pa
skelbė, kad algos darbininkapis, 
nežiūrint esamų algų sutarčių, 
bus numuštos 8 nuoš., o taip 
pat sutrumpintas darbas. ’ <

Angliakasiai yra tam griež
tai priešingi. Kasyklų darbi
ninkų sąjungos vadai nutarė, 
kad jei samdytojai savo suma
nymo neatsižadės, kovo mėne
sio pradžioj bus paskelbtas vi
suotinas angliakasių streikas.

Puikus Hohencollernų 
sostas, bet niekas jo 

nenori pirkti
BERLYNĄ?, vas. 20. —At- 

rodo, kad puikaus Hohencoller- 
nų sosto niekam nereikia/ ir 
niekas jo nenori, nes dabar, k*ai 
princas Friedrichas Leopoldas, 
buvusio vokiečių kaizerio .pus
brolis, ; bando* jį, iš licitacijoš. 
parduoti, niekas nenori duoti 
už tą sostą, nę $238. ■

Kaimas prašo kongre
są, kad pašalintų “sta

diką” iš Oro :
WASHINGTONAS, vas. 20. 

:—Vienas Jnugtinių Valstybių 
kaimelis atsiuntė savo kongres- 
manui,—-kuris, dėl supraiitamų 
priežasčių, nenori ,kad jo paties 
ir to kaimelio vardai butų mi
nimi viešai,—šitkokj prašymą:

“Mielas Kongresmane: Mes, 
***kaimelio piliečiai, turime 
mažutį radio, 'Alę turime daug 
vargo su stadiku, kad jis labai 
mums trukdo ir nemalonumų 
daro, tai męs; nutarėme prašyti, 

Į EI jus pavartotumėte savo {?
os ;ir pasirųpiųtumėte, kad 

kongresas/ išvalytų mums

Ispanijos Premjeras 
graso represijomis

Visi, kas bandysią “drumsti ra- 
muitią’Y busią griežtais parse
kiojami r P

MADRIDADŠ, Ispanija,-;vas. 
20.—Juati'Baulista Aznari nau
jasis Ispanijos premjeras, kuris 
šiandie per pusę valandos kal
bėjo garsinėms f Urnoms ispa
niškai, angliškai ir franeuziš^ 
kai, trumpai išdėstydamas sav® 
vyriausybes politiką, be kita ko, 
pasakai"r.

tvąrka. bus 
krašte išlaikyta. Įstatymai bus 
griežtai vykdomi prieš visus 
tuos, kurie bandys drumsti ra
mumą. Tarptautinėje politiko
je Ispanija ir toliau; bus pasau
lio taikos gynėja ir vartos vi
sų galimų pnemoriių, kad butų 
išvengta tarptautinių konflik
tų”.

Wyoming nori visuo 
tinio 18-to Amend- 

mento balsavimo
CHEYENNE, Wyo, ^vas. 20. 

—Wyomingo legislatur^ priėmė 
rezoliucij ą, kuria’ reikalaujama, 
(kad Kongresas paskelbtų re
ferendumą Aštuonioliktojo kon
stitucijos amendmento atšauki
mo klausimu.

Rezęliuciga pasiųsta valstijos 
gubernatoriui pasirašyti. ,

Amerikoj dauguma per 
kasi automobilius leng 

vais išmokėjimais
X WASHIN.GTONAS, vas. 20.-

lengvų išmokėjimų sąlygomis.
Prekybos Ąępartąmęhtp. pra

nešimų; 'praeitis 1930 .metais 
lengvais išmoksimais buvo par
duotų 2į995,6221 automobiliai. 
Duotas automobilių pirkėjams 
kreditas tais metais siekė $1,- 
229,965,000.

1929 metais lengvais išmokė
jimais buvo perduota 3,559,829 
automobiliui su $1,622,768,000 
duoto pirkėjams kredito.

Argentinoj per potvyni 
, prigėrė 6 asmenys .

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 20. -r-Rer pottžynį, dėl 
smarkius, liūties ir ledų krušos 
kilusi Kęrdobos apskrity, kifck 
žinoma, ’ asmenys prigėrė. 
Potvynis padarė taip pat daug 
materialinės žąlos. '

Pąsirodoj' kad Amerikoj žfnt>nės Tėvas dirbo netolimame fabri. 
daugumoj'autojnobilius perkasi ke. ’ ’ - ‘jįįjJjĮ

Nėra pinigų — atideda 
plento darbu?

< .......... ....... .. ■■■ ■— .

KAUNAS, —Susisiekimo jųj; 
ništerija šiemet buvo numačiu
si padaryt plentą Kaunąs/' — 
Babtai—Airiogala, bet tokiam 
plentui pastatyti reikią apie 5 
mil. lit., kurių^šiemet sus. min. 
sąmatoj nėra. Todėl plentą dirbs 
kitais metais.

,.i .........................................   .„ji

Uruguaja internups 
nuverstus Argenti

nos vadus
MONTEVIDEO, Uruguaja. 

vas. 20. —Uruguajos vyriausy
bė išleido formalų įsakymą in
ternuoti žymius politinius Ar
gentinos pabėgėlius, jų tarpe 
buvusi prezidentą Hipolitą Yri- 
goycną ir buvusį užsienių rei
kalų' ministerį Horacių Oyhan- 
artą.

Sako, kad vyriausybė suseku
si,- jogei tie pabėgėliai užsiėmę 
aktinga propaganda prieš da
bartinę Argentinos valdžią.

Europoje siaučia yįb 
jo, lietaus ir sniego 

audros
^LONDONAS, vas. 20. —Di

desnėj Europos daly Siaučia 
smarkios vėjo, lietaus it snie
go audros, daugely vjętų su- 
trukdžiusios trofiką ir įubišię? 
kimų.

Audrų paliestos ypačįąį' .Js-' 
panija, Frakcija, Belgija, žie
mių Italija, Vokietija ir Skan
dinavijos kraštais.

• ; ♦ t

Britų lakūnas išskridp 
j Australiją; siekia ' 

rekordo >
LONDONAS, vas. 20. —^il

gių lakūnas C. P. Fairbairh yą- 
kar slapta išskrido iš Hanwor- 
tho aerodromo kelionėn į Aus, 
traltją. Jis norįs prašokti grei
tumo rekordą, padarytą lakūno 
Kingsford-Smitho, nuskridųsio 
iš Anglijos į Australiją per 
dienas 23 valandas, t

Rado motinų ir tris vai
kus nutroškusius

SOUTH BEND, Indi, vas. — 
Grįžęs namo $ mokyklos, Paul 
Fodroszi, 9 metų vaikas, rado 
savo motiną, M^s. Kathęrmė 
Fodroszi, 31, ir du savo ma^ęs- 
nius broliukus ir sesutę, negy
vus. Jie buvo gazu nutroškę.

- 1 1 -

Trys Vokiečių laivų li
nijos jungiasi daiktan

HAMBURGAS, vas. 20.—Su
žinota, kad, trys didžiulės Vo
kiečių laivų linijos—Hamburg- 
American, Norddeutscher Lioyd 
ir Hamburg-Suedamerika —be
veik jau yra susitarusios susi
jungti daiktam Belikę susitar
ti tik dėl kai kurių smulkmenų.

Pasirišo po kaklu prosą 
ir pasiskandino

LOS ANGELES, Cal„ vas. 
20.— Pasirišus po ka^lu dviejų 
svarų prosą, maudykloje pasi
skandino čia Mrs. Hąnnah 
Reed, 50 metų amžiaus mote
riškė. Ji buvo invalidas per 
šešis, mėnesius.

Užsieniuose ! gyvenan
tieji Lietuvos piliečiai 

' — lookout! ?
Kauno laikraščiai praneša:.

J- Kad priverstų registruotis 
Lietuvos piliečius, gyvenančius 
užsieny, Lietuvos pasiuntinybė
se, išleistas pasų taisyklių papil
dymas. Dabar tuos Lietuvos 
piliečius, kurie gyvendami už
sieny per 6—12 mėn. nustaty
ta tvarka neįsiregistruos Lietu
vos atstovybėj ar konsulate, su
grįžus atgal į Lietuvą miesto 
ir apskričių viršininkai, o Klai
pėdos krašte pasienio policijos 
vedas galės bausti iki 1,000 li
tų arba 2 mėn. kalėjimo,

Vilnijoj eina energinga 
kova su vilkais

VILNIUS.— Vilniuj pradėta 
energinga' kova su vilkais, kurie 
paskutiniu laiku vis smarkiau 
ir smarkiau siaučia, pridaryda
mi daug nuostolių gyventojams. 
Švenčionių apskr. buvo sureng
ta visa eilė medžioklių. Per vie
ną tokią medžioklę buvo už
mušta 9 vilkai. Druskininkų 
apylinkėj 'vilkai tiek įdrąsėjo, 
ka'cį užpuola ir žmones. Toj 
apylinkėj irgi buvo surengta 
medžioklė per kurią buvo už
mušta 5 vilkai.

Ųž dešros galiuką nu
„? žudė žmogų >

^TELŠIAI. — 1930 nu Kražių 
vafsč. žukpųčiznos gyventojas 
Salemoftas buvo užmušą 
gu dei vežimo žvyro. GI šie
met tas pats Salemonaš vėl fi
gūruoja kriminalinėj. byloj. Iš 
vietinės policijos teko sužino
ti, kad prieš 3 metus pas Sale- 
moną tarnavęs našlaitis 12-13 
metų amžiaus, o vėliau pas jį 
dingęs be žinios. Gi ‘ dabar 
Vedamoj kvotoj pahiškėjb, 
kad minėtą našlaitį Salėmo- 
nąs esąs užmušęs ir tik už 
tai, kam be jo žinios paėmęs 
ip suvalgęs dešros galą. Sale- 
mono ariamoj dirvoj jėu ras
ti kaulai, bet kieno, dar sun
ku nustatyti. Tik gydytojų 
pripažinta, kad kaukolė esan
ti trijose, vietose įlaužta kūje
lio smūgiais. Kaulai randasi 
valstybės gynėjo žinioj, o tar
dymas dar tebesitęsia.

Sidabrinių lapių ūkiai 
'' Klaipėdos krašte

Kaip žino-KLAIPĖDA, 
me .Klaipėdos Krašte jau ke
linti metai ūkininkas Bertu- 
lailis Smilgynuoše yra įsteigęs 
sidabrinių lapių ūkį. Dabar . 
dvarininkas Rodveilis tokį 
pat ūkį įsteigė Jurginėse ne
toli Žemaitkiemio geležinke
lio stoteis.

Užmušė darbininką
KAZLŲ-RUDOS miške ker- 

tant mišką virstantis medis už
mušė darbininką Stričkenkovą 
49 metų amžiaus. >

UETUVON
ŠltmSame Piftigai 
Paltu ifvTtjk^fraaUb 
Pirii11 k Saugtai - t -

NAUJIENOS
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atsitikimai

prie Amerikos namų išvysty 
mo.

’ ' Stiklas-' !

D>

raAT.Viefft miste-

r APŽVALGA
pranašauja geresnius laikus.

žinomas Amerikos finansi
ninkas, Leonard P. Ayres, sa
ko. jog depresija pasiekė dug
no ir neužilgo prasidės biznio 
gerėjimas. Savo pranašavimą 
jis remia tuo, kad plieno ir 
geležies pramonė po truputį 
pradeda atgyti. Be to, pasta
ruoju laiku žymus pagerėji
mas pasireiškė bonų rinkoj. 
Galima tikėtis, kad pavasarį 
pagerės reikalai ir statybos

Tačiau tuo pačiu laiku Ay- 
yes priduria, jog dideliam op
timizmui nėra vietos. Biznio 
pagerėjimas eisiąs gana lėtai. 
Jūrės praeiti keli mėnesiai, 
kol gyvenimas įeis į normales 
yėžes.

Anglis dar per ilgą 
pasiliks vyriausias jėgos 
uis. Taip sako H. M. Hoar, jė
gos ekspertas. Per paskutinį 
desėtką metų anglies naudoji- 
mo technologijoj padaryta 
milžiniškas progresas. Pakan
ka paminėti tą faktą, kad Vo
kietijoj prof. Bergius išrado 
būdą, kaip iš anglies pagamin-

laiką 
šalti-

32,5Č0 žmoniį( užpernai — 
31,215. .......

* W * —* * * * • ' * V"’

Perka daug vario.
Pastaruoju laiku žymiai pa

didėjo vario pirkimas, Varis 
dabdr parsiduoda maždaug po 
10 centų svarui. Per šį mėnešį 
vien tik svetimoms šalims ta
po parduota apfe 00,000,000 td- 
nų to metalo. Matomai, vario 
naudotojai nujaučia, kad pi
giau varį jie nebegalės pirkta

. v’ • ' • t ....

Be ko žmonės ttpseina blogais 
laikais.

Blogais laikais žmonės pa
prastai mažiau išleidžia pini
gų. Jie, taip Sakant, priversti 
gyventi ekonomiškiau. Jie 
luuidp^susiaurinti savo reika
lavimus.

Čia bus ne pro šalį pažiūrėti 
be kokių daiktų žmonės blo
gais laikius bando apsieiti. 
Tasai parodo įvairių korpora
cijų pelnai. jPer pereitus me
lus elektros ir geso įmonės pa
dare pusėtinai gerą pelną. Tai 
rodo, kad gerais ar blogais 
laikais žmones be tų dalykų

Teclinologijos pažanga taip 
pat daug prisidėjo ‘ prie tau
pumo. Pavyzdžiui, plektrus 
gaminimo* įmonės 1919 m» su
naudosią vo 3.2 svarų anglies, 
kad gauti vieną kilovalinę va-i 
landą elektros jėgos. O 1928 
m. tam pat elektros kiekiui 
pagaminti bebuvo reikalinga

naši, elektros gaminimo na
šumas padidėjo beveik dvi
gubai. Geležinkeliai Amerikoj 
sunaudoja beveik vidną ket
virtadalį iškasam(|slanglies. 
Šių dienų garvežiai yra daug 
našešni nei buvo praeityj ir 
lodei mažiau tereikalauja an
glies. Kitaip sakant, iš anglies 
šiandien gaunama .daugiau 
energijos nei prieš desętką 
melų.

gaunama

Visai kitoks reikalas yra su 
drabužių pramone. Kuomet 
žmonės gerai dirba ir turi pi
nigų, tai jie bando nuo “ma
dų” neatsitikti. Bet kai įplau
kos sumažėja, tai į naująsias 
madas jie mažiau dėmesio be
kreipia. Padėvėtus drabužius 
jie nemeta į šalį, bet dėvi tol, 
kol jie nuplyšta. Tatai kuoaiš- 
kiausia parodo rūbų pramo
nė, kurios biznis per pereitus 
metus žymiai sumažėjo.

Blogi laikai atsiliepia ir ant 
maisto. Žmonės ir toj ąrityj 
daro ekonomiją ir pradeda 
prasčiau valgyti.

Žymiai nukrito įr automobi
lių pirkimas, kadangi jų išlai
kymas kainuoja nemažai pini- 
MŲ-

Per pereitus metus padidėjo 
kino teatrų bižtfis. Jas; reiški
nys aiškinama <UO, kad žmo
nės dabar tenkinasi pigesnės 
rųšies pasilinksminimais.

Bus įdomu taip pat pažymė
ti, kad pernai tabako kompa
nijos padarė daugiau pelno

nes iš susirūpinimo pradėjp 
daugiau rūkyti. —

Birža.

Kaip žinia, per paskutines nei kada nors. Matomai, žmp- 
kelias savaites pradėjo kilti 
įvairių korporacijų šorai. Dė- 
liai to reiškinio brokeriu nuo
monės žymiai skiriasi. Vieni 
sako, kad biržoj reikalai pra
dėjo taisytis, b kiti laikosi tos 
nuomones, jog lai tik laikinas 
reiškinys ir trumpoj ateityje

Namų pagerinimas
. __ L“ • i ’ Tl

Amerikos namai yna yeriaitši

d i, birža .nusistovės tik tada, 
kai pradės taisytis bendras

pramonėj didelio pagerėjimu 
nesimato.

Nejudinama nuosa v y b ė
Michael Brady pranašauja, 

kad šį pavasarį turės žymiai 
pagerėti nejudinamo turto 
biznis. Esą daugelis žmonių 
nudegė nagus su įvairiais Še
rais. Dabar jie pradeda su
prasti, kad depresija ;kųr kas 
mažiau paliečia nejudinusią 
turtą, kurio vertė pasilieka 
labiau pastovi. Sakysime, kai 
kurių Šerų verte nusmuko tris 
ir keturis kartus, o tuo tarpu 
nejudinama nuosavybė laiko
si pusėtinai gerai ir šiais blo
gais laikais. Brady tad įr sa
ko, jog žmonės pradeda su
prasti, kad saugiausias įnvest- 
mentas yra nejudinama nuo
savybė.

Sumažėjo gazolino nau-r

Pernai automobiliai ir įmo
kai sunaudojo 12,600,000,000 
galionų gazolino, o 1929 m 
13,934,330*009. iŠ to galinta 
spręstu kad pernai ■. žmonės 
mažiau tevažinėjo automo^i-1 
liais. Neži^rįnt j tąi, nelaihųtv 
gų atsilikimų buvo daugiau. 
Pernai automobilini užmušė

A

kią apmokėti apdraudę, — ieš
ko • priežasčių, kad nereiktų 
mokėti visos arba dalį sumos. 
Patartiną eiti per visas “cere
monijas0 ir jeigu aplikanias 
lieka priimtas, tuomet jokių 
priekabių negali būti ir viskas 
apmokama.

Kaip jus galite iš
vengti blogumų 

konstipacijos
Yra pastebėtina kaip greitai Nugra-Tono 

nugali net sunkiausios priepuolius konstipa
cijos ir išvalo kūną nuo susirinkusių nuodų, 
kaltų už daugeli ligų ir negalių, tarp kurių 
yra menkėjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimai, galvos skaudėjimas, kvaituliai, 
inkstų ar pūslės (degimas, susilpnėjimas ner
vų ir muskulų sistemų, abelnas nusilpnėji
mas, taipgi prastas miegas, jautimasis pa
vargusių ir sudribusių ir netekimas svaru
mo ir spėkų.

'Nuga-Tone suteikė geresne sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie atgavo stipruma, 
energijų, jėgų paėmę jį tik per trumpų lai
kų. Nuga-Tone taipgi suteikia poilsingų. at
gaivinanti miegų ir smagumų ir linksmumų, 
kurie yra bendri gerai sveikatai. Jus galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit ji užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Anzarsinimas) „
----------------  7 V ' ; ■—■-■■ę------------ r

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

keistenybę. Keturi svečiai pa- 
fe$kė lįoro
Bet kitu buVtf iitpiireitf 
kinti ir kreipėsi į vietos laik
raštį, ktiris patklpi^o "Itgiausį 
straipsnį}Straipsnyf ^oni^: 
vo šmeTkinnfia kaipd 
lingas hiksusas, kuris neatn- 
tinka.... Šalies . demokratišką
avUį<i. . ■■

Philadclphijoj 1843 m. bu
vo bąndoma iMelštl pąiyarky- 
įjO: kąd mio įkl'įJkovę 
mėnesio biitft uždraustą , hiatu 
dytii tyukb Vos dviejų Įtaisų 
tam patvarkymui priimti. Vir
gin ia valstijoj nup kiejivienos 
ybiilos per metus bįiyo jjįųąma 
$30 mokesčių, Daugely j mies* 
tų ypnių savininkai ųž vande
nį turįjo mokėti tris ir fetų- 
ris kartus daugiau, negu kiti 
piliečiai. Bet vonia labiausia 
pagąršejo nuo to laiko, kai 
prezidentas fillmoro įtaisė ją 
Baltajame Name.

Durnai. \
' / A

Daug kalbama apie tai, kad 
tųiišų neėstai yra purvini ir 
dumųoše paskendę. Bet ar 
praeityj miestai buvo švarės*- 
ni? Nieko panašaus. Aštuo
nioliktame šiintmetyj Londo
nas buvo tiesiog durnuose pa
skendęs. O tada fabrikų dar 
nedaug tebuyo: durnai ėjų iš 
namų. Kambarių švariai ne
buvo galima užlaikyti, kadan- 

’gi visur buvo pilna suodžių, 
šildymas nanių pagalba Į- 

aitinto oro jKrašidėjo vldur- 
mžiais. 1750 m, pradėta įą-

dašiu budu šildyti namus ir 
Peterburge/ >

Pelcįpnai.
Tai tik dalis tų parankamų, 

kuriais mes Šiandien naudoja
mės ir kdrių žmonės neturėjo 
dar visai neįplimoj praeityj. 
Įsivaizduokit'^- sau, kas butų, 
jei jnes neturėtume stejofonų? 
Sakysime, , apserga kas nors 
šeimynoj. Jbeijcia ką nors siiį->- 
sti pž|9<dpKt4^^ą'd jis atvyk
tų. Kiek tai š>daryių neparan
kumų ir mcmąlon^mų 1

■'•Siuvamąjį mašina. ■

name žingsnyje gali patikti ne- 
laime. Todėl a^drauda yra be 
galo reikalinga. \ 

* **
, ■ J.'

- “Naujienų” apdraudos sky
rius jums viską parūpins.

Visokiais apdraudos reika
lais kreipkitės į “Naujienas”.

Visi patarimai be jokių iš- 
kaščių.

» » »
Ritą šeštadienį pakalbėsi

me apie tai, ar riebus žmogus 
yra sveikas, žiūrint apdraudos 
kompanijų akimis.
— ---- 1—— ------ 1-------- --------
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JkU kurie. MabkAkbc %ur.i.ų. 
šiandien jųkta v namui negali 
apsieiti, buvo išrasti jjjriėŠ 
daugelį Mintų luotų. Bet jie 
biivo Užmesti ir niekam ąeąte- 
jo į galvą jais paMįiąudoti.

... . . .. ..._ .. . . . ..

įPavyzdžįui, senovė? pompe- 
jo miesto gyventojai 
savo Stiklinius Jau*
gus. Bet keturioliktaųie šitnt- 
mėtyje Richąrd n visoj Angli
joj! negalėjo surasti pąkąnką- 
mąi stiklo, kad sutaisyti savo 
pąlociąus išmuštus Įaugus, 
Nbt pabaigoj ščptyiBolikto 
šiintmo^io JtalJjos įbestuose, 
išfeųius Genda, langams buvo 
naudojamas popiferilis. Per 
šiintmečius ^tlklaa buvo skai
tomas luksusu ir apkrauna- 
maa dideliais ją>o^ęĮ(ciąis. Pa- 
sak pijtayi «štįW<į JSrądjd ftdH 
kįečiai* šiandien jis yra pa
prasčiausias 4ąlyka8* ' Jačiąu 
dar kolonialiais laikais ame
rikiečiai naudojo langams 
pergamentą arba popierių.

Namų apšildymas.
Namų apšildymas vandeniu 

buvo nenaudojamas 
tuksiančiu metų ,nuo 
,dimo. Orą ta, senovės 
pilietis, surado būdą, ka 
šildyti namus karštu va 
niu, bėgančiu dūdomis. Tą 
vo išradimą jis pritaikė ir 
skobusioms Romos pirtims.

Bet dar visai neseniai Ame
rikoj namai buvo apšildomi 
pečiais, kurie gąl duodavo 
daugiau ,durnų nei šilimos. 
Vandenį taip pat (reįkedavo 
šildyti tam tikruose katįluosė.

Vonios. ’■ • *'
NĮprs jau senovės RomOj 

turtingesni piliečiai turėjo Vo
nias savo namuose, jiet >1830 
m. visoj Anglijoj .tik vjenųosje 
namuose tebuvo viena vonia. 
ĄmerJko], pirmoji vonia buvo 
jyestą 1812 metupse. x

Sniiiėiamoii dujose 
■ :>'■>" ' /■.fu.vv i •;■?•>?v’.

.tolin Baptist vau Helmont, 
kuris ginies .Briuselyj 1577 ni., 
išrado šviečiamąsias duja?. 
Anglas ..John ..Gįayjpn išrado 
anglies dujas 1 (>(>() m., o inži- 
tiįeri u s Wi Iii a m MUrdoch a p- 
<šVipte tomis dujppiis ąąvp pa
inus J?92 m. y ; . f U

Praėjo dar keturios dešim
tas metų,' kol James Sharp j- 
■bodė, »kad šviečiamas dVijds 
galiom prilaikyti valgių virl- 
iiiUi ir kepimui.1 Kai' Sharp 
'demonstravo savo išradimų, 
tai prie jo ha hm * susirinko 
tni nl a žmonių, r,;k urie su dl» 
džiausiu baime -ir žingeidumų 
žJurejb į ųcpaprtĮktą reiškinį.

New Yorkb’^mieste 1824 in. 
Samuel Euggott .pirmas ajJ- 
šViętė savų namus gėšU (šviė-: 
čianiosioinis dujdmis). AJit 
rytojaus pp įo .įvykio laikraš-' 
čiuose tilpo tokia žinia: Ne- 
/iurinl į prastą orą, prie Leg- 
;gętio namų, ,k<u' buvo\deuiop-

‘ L . ... ..... ‘................. '.. j:

šviesa, susiriko didele ,punjk 
poniui
; i,8ą9 “The Ąinerįcąp (Gąs. 
Journal” jau pradėjo dėti go
si n ių pečių gąr^uįpiųs. ^jie 
pečiai js pąt pr&d.Mk1' 
^dęįio pąsis^kinjo, ,* ,

šildymas namųn, lęįifeUįup 
, jąpčto vąnde,ps pagąįba Arne 
ui rikoj prasidėjo 1883 m. N>

< įmko Jyesta daug įvairių 4 • * i*

du

sa
pa-

Anglų mechąnųęąs 1 lipimas 
Saiut iši-a^lo 17jį6 in. siuvamą-

Ėmė apie du tuksiančiu mė
tų, kol žmonės išmoko ^pasi-. 
statyti tokius namus, kokiuoski 
mes šiandien gyvęuąmę,\ -$įm* 
lai žmoiūų suko sąų galvai, 
kad įvesti tuos pagėHhimuš, 
kuriais mes naudojamės.^

Komforto ir parąnkun\o at
žvilgiais Amerikos tiąbiąi 
skaitosi geriausiais pasaulyje. 
O tai Jodei, kad nuoląt ’dąro- 
ma eksperimentai, Kąįp page
rinti namus, kaip padąr^Ji 
juos pątogęshįąis gyvenimui." 
Kas melai išrandama nduji ", . 1 *’'4' * 11 '. ' k.
pagerinimai, .kurie ; MU

■fgyvenunąn. . . f
Išrtitfiniaii'

Televizijos ‘įr .kiltį stcbėlihu. 
išradimų ištotadiptaįta likė
jo d^ĮgelĮo ^tclų. ,
daŲgiąU ‘
ištobuliniiųpi .. 
namų e-.

Kloktros šviesa, r r,___
telegrafai ir rądįo nuims da
bar ątrudo paprastais’ 1d‘dy-* 
kais. Bei reikja atsiminta kti^V 
šimtai žmonių per I drenas ir 
naktis sunkiai dirbą, kol išra
do Idos jlaįlykuš. r ■

Edisonas, BeH‘, Bėiijatitiir 
Fraąklin Jr Romus .^Hlįįfis* 
Sergfus (Jrata, kuris gyvejm 
apie mųtų prįėš Kristaus 
glnilmą, yra tik koji vaidui, 
kurie labai daugu pi'jšidCjo

r

Pereitą penktadienį prižadė
ta apie apdraudos spekuliavi
mą ‘pakalbėti.
v Spekuliacija yra .labai arti

ma Sesutė gemblerystei ir daž
nai abi yra taip susirišę, kad 
jas sunku atskirti.

Visą apdraudą kontroliuoja 
valstijos. Spekuliacijai apdrau
stoje perdaug dirvos nėra.

Kompanijos irgi labai bijo 
spekuliantų, o jų netrūksta.

^tai pasiturįs Žmogus nužiū
ri, kad Petras jau kiek senes
nis, jo sveikata menka, kad 
jąu Petro amžiaus kelionė gal 
greitai pasibaigti. Pasiturįs 
žmogus ąpdraudžia Petrą ir 
Petras neužilgo “atiduoda Die
vui dūšią“, o pasiturĮs žmo
gus kolektuoju iš apdraudos 
kompanijų pinigus,.

Pasiturįs žmogus ima ap- 
draudds tiek iv ten, kur jis tik 
gali gauti. Iškolektavęs ap
draudą, jis kartais padengia 
dalį arba visus iškaščius pa
skutines kelionės. 5

Žinoma, kompanija čia pra
laimi, jai tai skaudus smūgis, 
jeigu už apdraustąjį sumokėta 
apie $200, o kompatųjai reikia 
išmokėti $2,000.

Kol faunas žmogus, tai jo
kios apdraudos nepaiso, bgt 
kada pajunta, jog blogai, tuo
met jiš pats ieško, kur galėtų 
gauti apdraudos. Jis tuomet 
ima apdraudą, moka pinigus 
kiek tik nori, tik prašo — ne
siųsk daktaro,. nes žino, kad 
jokios apdraudos daktaras ne- 
pėrleiš ir nerekomenduos jokiai 
npdraudos kompanijai. Jis liks 
.nepriimtas. Kompanijos paliko 
labąi ąt^ąrgflosU pirmiau negu 
j’OS* prihns' apllkąntą, JpS atlie-. 
ka’. tokįa's. ‘Tę^epionijas^:

Aplikacija turi būti teisin
gai ; išpildyta if pilnu vardu pa
sirašyta.' Be parašo (su kry-‘ 
Muku) daugelis kompanijų vi
sai nepriima.

Tuo^į kompanija siunčia dak- 
tarą-mediką,- kad patyrus aplį- 
kanto sveikatą.

Jeigu aplikąntas persunkus, 
jam duoda apdraudą, bet su 
pakeltu .pipkesčiu turi mo
kėti brangiau. , f • 
' Jeigu jis turi dideli kraujo 
Spaudimą — ją nepriima. Šir
dies liga sergančius kai kokiofe

šio ,rciknlo ąiąkuMi, ♦ kad rtųs 
jšradjm^ nejmaimn|ąf pąlųn- 
gviim liioterų -darbą, kurios: 
prieš tai turėjo raibomis slii- 
ti ,saų b’ sąvę vąikąins dra^d* 
žiną. . . :'

Ąte?ilie.s namai. . •
šiandien :niusų uahiai yra 

nepulyginantai patogesni ir 
gražesni nei jie buvo praeily|.
-Ir jie nuolat b y>a: gerinami^ 
Ląbai galima, kad už desėtkįp 
metų zniųnes gyvenu f(ąkiųose 
namuose, jdnyjių. galįs be jo- 
Itio vargo kontroliuoti tempe
ratūrą. Kuojįnėt vasaros metų 
lauke bus labaį šilta, tai jite. 
galės atvėsti sa^d i_______ ,
Toj srityj jatt ir\dabar daug 
kas nu veik taD Sukysiita teat-f 
ruošė tempera turą visą laiką 
yra kontroliuojama.' > Ateityj 
panašiu biidit > < temperatūra' 
bus kontroliuojama ir priva- 
tiškuose uamudse. 'lt.

A .**’ t / i
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Norėdami informacijų kreipkitės į: 
Mollis, P. 

1730 — 24th St., 
Detrolt. Micb.

Mikolainis, P.
188 Sands St., 

Brooklyn, N. Y. 
Rauktyte, J. 

123 MUlbury St.. 
Worce«ter, Mass.

Sekys, T. 
226 Perk St., 

Hartford, Conn. 
Sidabras, K. 

875 Cambridge St., 
Cambridge, Ma*s.

“Naujienos” 17?hfeg»dSt- ' 

Stulpinas, V. M. 
3255 So. Halsted St., 

Ch|ca<o, 111. 
“Sandara” 

373 Kensigton Avo. 
Chlcago, UI. 

Trečiokas, A. S. 
197 Adaihs St., N«wark,

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Ahieriko? Lietuvis”

I 14 Verrion St., 
Worce«ter. Mas*.

Baltutis, P. P.

I Bartkevičius, P.
I 678 No. Main St.. 

Montelio, Mas*.

I Du Bois, Pa.
i “Dirva”

6820 Superior Avė.,
| CIeVeland, Ohio
I Gendrolius, N.
I 395 Broadvrny,

So. Boston. Mass.
I Kąžemėkas, K. Ch.

797 Bank SU
| Watwbury, Conn.
’ Makarevičius, K.
'j 95 Liberty St., > 

Aueonla, Conn.

UrbŠas, J. T.
187 Oak St., Lawrence, Mus.

“Vienybė”
193 Grand St..

Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas, J.

814 Bank St..
Waterbury, Conn.

. Vclečkis, A.
< 502 South Avė.,

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank A 
Truat Co., Plttsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. I2th and Carson St*., 
- Pittaburgh, Pa.

Vitkauskas, J. T.
2701 E. Alleghenv Avo., 

Phlladelphla, Pa.
Viesulą, K. J.

1128 Washinston St., 
Nonrood, Ma*s.

‘ Z<W4559 So. Pauline. St.,
N. J. Chlcago, III.

c

n

E
3
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sįpaUdimą 'ji. t.’'>;■£ l( 

kompanijos priima su pakeltu 
mokesčiu.

Morališkas įyvęniipąą jrgi 
didelę rolę- lošia, /eigų žiųogųs 
nemorališliai pyyeha, —- jo ne-; 
priima. l^e daktaro-mėdiko 
egzaminacijos dar yra daromos ; 
įnyestigąęijop ąpįe aplipanti) 
gyvenimą, jo charakterį, pa- 

namtiosė.- ^įelgimusr Ir po ’ yįsii investi- 
.gą^ijų dažnai ;žmogųs tampa 
atmestas. k

vyzdžiui, ’ agentąs eina į 
stabą Ir randa motęrEmotiną 
ir. L0 metų mergaitę-dukterį, 
Prikalba motinai apdrausti 
mergaitę ant $'1>000. . Daktarb 
čgzaihlnącįlją: pereina; Praeina 
dvi savaitės lai^o, vėliau agen
tui praneša, kad mergaitė at
mesta. O mergaitė sveika, lyg 
gručkas.- ------------ -- ;...

Kas vbuyo? Delfto atmesta? .
, Inveštįąacija viską, suąrdji,L-. ( 

Vado /‘inųrąis haitaird’^ Moliną 
gyvena vtohaį -be vyro, buje 
tai verdanti* ‘ numinę. Oy.veną. > 
virš karkiamos; dažnąi ten ląn-

Tai kompanijų šposai apsi- 
saugot niib sįekįliąęijos. Daž*^ 
nai ir teisingai žmogus pra- 
tan^A ’ąbĮf^udą"yfeai iteį-,,
Jkflftu bildu. r 'f

IV Jeigu kojmpąniją 
žmogų .be egzaiųinacijosymves- 
tigacijos. tai vjggi nereiškią, 
kad. jau .viekas ^erai. Į

Daugelis • ^|ų» - kon&anijų 
prie reikalo,' — kada jai rei-

o Pųr vįęąia itataįmęą .auką į

Atrodo, kad šiė matai lietu
viams yra h41ttMiri^iA’D&r šie 
htetai tabėrkjb jto' 
ta iš musų tarpo išrauti kele
tą žmbkiįįį^tihų Afeltfyių?! *

Paskutinėauka aųjtd nelaį-'

■

* ! ‘pagcrįiųmų.’ ; j*

. Vonių lidsjniefįamas . '
> f" T *' ' ' ■£ / "f ' ‘ ' • •

.yQlW,b!Myu apie:
20b0 ‘ m. pvlfeš KViStkiiš girnių 
,mą. Karaliaus Minos palovi u j. 
kliVio gVlu’vesiąi >anddM I<reto 
salėj, šiirAsta vonių. ‘ IštaVikųi

kiįd ‘ ’Mįhpą gyVčųos 
J>rieš kclitriš lukstančiuš hič-. 
tų.? • ; ; '‘ • ■' "

Adam Tbųnip^ųta ^meįnua- 
Ii miesto pilietis, 18 fe iii. įsi-

i,

K "‘t?

.kg jivie aukšto idealo — 
bet ąuto' nelaime pabirtų jo^ 
^ykšti'' jr yišįįąs 
ant amžių. Užgeso dar viena 
žvaigždutė dainos 'padangėj.

IMPERFECT IN ORIGINĄI
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“Savas Pas Sava”
K#

— sako biznieriai
KĮMESPONDENCIiMSJ

Kankakee, III
ARCHER & CALIFORN1A 

SUPER SERVICE 
Automobilistai užsukit pas mus 

J. SPITLIS, Sav.
4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

Nusisekęs vakarels

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai 
J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP 

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav. 

504 W. 33rd St. 
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BRQS.
FURNITURE K PIANO MOVING 

Local B Long Distance RemovaI 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 

1718-50 W. 47th St. 
Tel. Yards 5069

DALENO APTIEKA
Receptų

4193
Tel.

išpildymas — musų 
specialybė

Archer Avė.
Lafayette 1155

J. P. EWALD
APDRAUDA, PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

IR

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

Vasario 14 d. įvyko šv. Jur
gio Draugijos vakarėlis ir kon
certas. Jau apie 6 vai. vakaro 
susirinko apie du šimtai žmo
nių, o apie septintą valanda/ 
prisipildė svetainė kimštinai.

Vakaras prasidėjo su dekla
macijomis ir dainomis. Pirmiau
sia deklamavo B. Barsytė, 12 
metų amžiaus mergaitė. Ji dek
lamavo apie Lietuvą, jos pra
eitį ir jos vargus. Choras sudai
navo Lietuvos himnų, B. Kas- 
paraitė reprezentavo Lietuvos 
Laisvę, J. Kasparai te vaizdavo 
Birutę. Ji atrodė tikrai gera 
Birutė.

Labai gera buvo A. Matuky- 
tė,‘ kuri daug publikai juokų 
pridarė. Ji deklamavo puikiai ir 
gražiai užsilaikė. Neblogai pasi
rodė pianistė Zelenkiutė, o pas
kui lietuvaičių choras po vado
vyste M. Stoškaus vykusiai pa
dainavo.

Trumpai sakant, visi vakaro 
dalyviai pasirodė gana gerai. 
Tikrai reikia pagirti tėvus, ku
rie taip gražiai augina savo 
dukteris. Motinos^ntaigailėjo ir 
iškaščių, kad jų dukrelės ga
lėtų tinkamai pasirodyti. Tai 
gražus pavyzdys.

Parengimą reikia skaityti pil
niausia pavykusiu. Tai duoda 
vilties, kad ateityj bus galima 
dar daugiau' nuveikti. Čia bus 
pravartu priminti, jog. Šv. Jur
gio Draugija trumpo i ateityj' 
planuoja surengti vakarienę. 
Rengimo komisijos primininku 
tapo paskirtas Stoškus. Todėl 
nėra abejonės, kad vakarienė 
bus šauni. #

Baigiant reikia tarti ačiū p. 
Grušui, kuris su savo orkestru 
atvyko mus palinksminti.

—Vietinis.

| tas faktus, jog vienų ir tą pačių 
'knygų ne visi vienodai tesu- 
pranta/ /

Visiems mums reikėtų ge
riau pažinti tą žemelę, ant ku
rios gyvename. Iš kur žemė at
sirado? Kaip ji atrodė prieš mi- 
lionus metus? Kodėl įvyksta 
žemės drebėjimai, vulkanų iš
siveržimai ?- Kaip įvyksta aud
ros, uraganai, ciklonai? Kaip 
atsirado akmeninė anglis?

Tai tik maža dalelė tų krau
simų, kuriuos mes galėtumėme 
diskusuoti savo ^susirinkimuo
se. Kad diskusijos nebūtų tuš
čios,' mes turėsime ir faktų, —- 
knygų ir net laikraštinių iš
karpų.

Dabar paimkime kitą dalyką. 
Kiekvienam teko matyti krin
tančias žvaigždes. Taip pat teko 
girdėti, jog kartais pasitaiko 
iš dangaus nukristi ir meteori
tams. Iš kur tie svečiai pas 

-mus atkeliauja?
Tai irgi labai 

mas, kurį mes 
denti. Kuomet
sudeda savo žinojimą, tai atsto
ja gerai pamokytą žmogų.

Visi tie dalykai juk pravar
tu kiekvienam žinoti. Dažnai 
pasitaiko sutikti žmonių, kurie 
sako, kad jie netiki į tą, netiki 
į kitą. Bet kodėl jie netiki ar
ba tiki, —tai .jie ir patys neži
no. Tokiuose lavinimosi vaka
rėliuose jie galėtų daug naujo 
išmokti.

Man rodosi," kad Amerikos 
Lietuvių Ukėsų Kliubas, kuris 
yra labai populiarus, privalėtų 
užsiimti tokių vakarų rengimu. 
Tai darydamas, jis atliktų labai 
naudingą darbą.

—J. K. M. ’

ka yra laisva Šalis, tad religi
niai įsitikinimai ' kiekvieno as
mens yra privatiškas reikalas. 
Butų gerai, kad lietuviai labiau 
laikytųsi vienybės ir nedarytų 
vieni kitiems priekaištų dėl vi
sokių niekų.

Dar kartų ,k v iečių vietos lie
tuvius atvykti į p. Dzendzeletos 
svetainę, kur bus musų “buri-

■ 1. .■•.'p*'1 ■ ■ i • ’ • . > ,7 ’ 7 į ■P ■■ b .
k > .JlUJ t ‘ " *' ’ ' ■ ’

co” parė. Nepamirškite' atsilan
kyti. į' "• ■
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Pinigų Siuntinio Skyrius? at
daras kąsdie nuo 8 V, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

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

Nepraleiskit Progos

.......—.............. ..... ■>■" '■ ■■ 1 • ■ "i.............. ,

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTURA’\

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis _ pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai' padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psL su viršum didelio formato iliustruota knyga.

"KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros” žurnalo kaina labai pigi'. Amerikoj 
metams —- tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

East Chicago, Ind

įdomus klausi- 
galėsime gvil- 
burys žtaonių

Ratine, Wiš
Parengimas

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

J. MAGKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 31 St Victory 1696

SkOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

BRUNO SHUKIS 
GENEJRALIS KONTR AKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujas 

4131 So. Francisco Avė. 
Pbone Lafayette 5824

Universal Millinery 
Shop

MRS. M. ADOMAITIS. Sav. 
Madingos skrybėlės už žemas kainas 

3341 South Halsted St.

The. Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigia* 

ir pristatom į jūsų namas 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

■ — ' -------------

" JOHN J. ZOLP’S
, REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonus $80

1559 S. Paulina SL
Tel Yard» 0145

Kaip išlindo vakarienė
** V " 5* -v

Vasario 5 d. “Naujienose* 
tilpo pranešimas, kad Lietuvių 
Ukėsų Kliub. rength, vakarienę. 
Bedarbis buvo labai susirūpi
nęs, kaip tas viskas išlįs.

Na, ir išlindo kuogeriausiai: 
kliubui liks pusėtinai pelno, o 
publika buvo patenkinta. Kliu- 
bo susirinkime net nutarta per 
dienraštį “Naujienas” pareikš
ti viešų padėką daugiausiai pa
sidarbavusioms gaspadinėms po
nioms Vilutienei, Kurlaučienei, 
čeknienei, Matulienei ir visoms 
veiterkoms. Be to, keli kliubo 
rtariai manęs prašė padėkoti 
Indiana Harbor klebonui, kuris 
labai išgarsino tą bankietų. Ku
nigas sakęs: £irdi, kurie eisite 
į tą kliubo vakarienę, tai eisite 
kaip į peklą. Bedieviai rengia 
vakarienę tą patį vakarų, kuo
met mes parapijoj turėsime sa
vo parengimą.

LU Kliubas nepaiso kunigo 
garsinimų ir nemano klausti jo 
patarimo, kada jis gali ką reng
ti, o kada ne. Kliubas žino, kad 
žmonės jam pritaria. Ir šių va
karienę žmonių atsilankė iš vi
sų apielinkių. Buvo atvykę ir 
miesto valdininkai" su teisėju M. 
Havran priešakyj. Visi sykiu 
valgėm ir spyčius sakėme, o 
jaunuoliai J. Kreikiukas, Kur- 
laičiutė ir Irma Matukaitė dek
lamavo.

Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubas turi pusėtinai prasi
lavinusių narių. Reikėtų jiems 
tik duoti progos pasirodyti -ir 
paprašyti jų, kad jie savo žino
jimu pasidalintų su visais ki
tais nariais. Kiek teko nugirs
ti, yra sumanymas pas mus 
rengti pamokų vakarėlius, kol 
dar tebėra žiema, sakysime, tre
čiadienio vakarais galėtumėme 
turėti pamokas iš geografijos.

Kai kurie musų yra skaitę 
aprašymus apie žemę. Vieni dar 
šį tą prisimename, o kiti beveik 
viską užmiršome. Priegtam ga
lėjo pasitaikyti tokių dalykų, 
kuriuos mes tinkamai nesupra
tome. Juk visiems yra^ žinomas

Kadangi jau praslinko ilgas 
laikas, o jokių žinių apie 
L.B.S.D. nesimato, tai nutariau 
aš nors kelis žodžius pabrėžti. 
Lietuvos Broliu ir Seserų Drau
gija gyvuoja pusėtinai >gerai, 
nors labai daug šiais laikais ir 
nęgali veikti. Q -tai todėl, ‘kad 
pas mus siaučia“dideli bedar
bė, kuri kliudo visokiam veiki
mui.

Nežiūrint į tai, draugija nu
tarė rankų nenuleisti: vasario 
22 d. Lietuvių Svetainėj yra ren
giama “bunco” parė, kuri prasi
dės pusė po šešių vakaro. Įžan
ga tik 25 centai asmeniui.

Už tuos pačius 25 centus bus 
duodamos laimėtojams dovanos, 
o susirinkusiems kata su pyra
gaičiais. Vadinasi, draugija, 
kaip yra sakoma, daro didelį 
bargeną. , .

Beje, turiu pažymėti, kad iš 
iždo parei nebus paimta nei vie
no cento, nes nariai ir narės 
nutarė viską patys paruošti. 
Reikia pasakyti, kad ir musų 
biznieriai visada remia draugi
ją. Prieš kiek laiko teko paste
bėti korespondenciją, kur daro
ma' priekąištų ponams Grima- 
liams. P-nas Grimalius yra se
nas biznierius, kuris užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę. Jo' 
sūnūs irgi į tų biznį įstojo. Aš 
linkiu jam kuogeriausio pasise
kimo.

O kai dėl jo vestuvių, tai ga
lima tiek pasakyti, jog Ameri-

Ų AMERIKOS 
r UNIJA

bHjELIAIS, NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

. Švedų Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK SVARIAIS, MODERNIŠ
KAIS LAIVAIS, MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
. Paranki kelione j 
LIETUVA 

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai iš Neto Yorko 

S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M.L. GRIPSHOLM ......... Kovo 28
M. L. KUNGSHOLM ............. Bal. 4
Š. S. DROTTNINGHOLM Bal. 11 
M. L. GRIPSHOLM .............. Geg. 1
Informacijos ir iliustruotas clrkuliorls su 
žemlapiu lietuvių kalboj, gaunamas, 
kreipiantis pas savo agentą arba i

4 *** —— 1

Swedish Amęr. Line
181N. Michigan Avė., Chicago

Norint keliauti į Lietuvą jau yra laikas atsilankyti ir 
pasiskirti laivus, ir duoti mums progą prirengti Jums 
pašportUs ir kitus reikalingus dokumentus, kad viskas 
butų sutvarkyta keliaujant ir grįžtant atgal.

Toliau, norėdami gauti paskolas ant pirmų morgičių 
arba siųsti* pinigus i Lietuvą, prašom kreiptis į musų 
banką. A

Ir tiems, kurie abejoja su invfcstmentais — saugiau
sias ir geriausias būdas yra investuoti į Pirmus geriau
sios rūšies Morgičius. '

Atsilankė čionai gausite teisingų patarnavimų.
u Su pagarba,j-

UniversalState Bank
3252 So. Halsted Street

1 4

Kampas 33rd Street
' • I'

,Chicago, Illinois >

SKAITO
PLATINA IR

< REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresaš laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach

Rusiškos ir 
12th 

Tel.

>s ir Turkiškos Vanos
STREET

Ktdzie 8902

3514-16>14-16 Roosevelt Rd, 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILL.

Pradėkite Naują Šimtmetį Progreso

VVILLIAM HĄLE THOMPSON

Išrinkdami
William Hale Thompson

! '1
jr.UG4-

Chicagos Mayoru
'51 > H I > »

.X* 1

Mayoro Thompsono administracijos padaryti pageri 
nimai padidino vienu bilionu : dolerių 

Chicagos nuosavybių vertę.

Tarp kitko jo s atsiekta: .
IŠRIŠIMAS GATVEKARIŲ KLAUSIMO.
PRADĖJIMAS POŽEMINIŲ KELIŲ.

' IŠTIESIMAS CHICAGOS UPĖS.
IŠVYSTIMAS CHICAGOS MUNICIPALINIO VANDENS APRŪPINIMO IKI TO LAIPSNIO, KAD PAr 

TENKINTI VISUS ŽMONIŲ REIKALUS. KAD TO PASIEKTI, TARP KITKO ,TAPO PASTATYTOS WILLIAM 
HALE THOMPSON IR THOMAS (JEFFERSON PUMPAVIMO STOTYS..

PABUDAVOJO 27 TILTUS, 24 UGNIAGESIŲ STOTIS, SLAUGIŲ'NAMĄ. SEPTYNIUS WARDŲ OFISUS. 
25 ŽAISMAVIEČIŲ NAMUS, CENTRAL1NĘ POLICIJOS STOTJ, ATMATŲ NAIKINIMO DIRBTUVĘ IR 11 
NAUJŲ ŽAISMAVIEČIŲ, KAS BENDRAI PADARO 101 ŽAISMAVIETĘ NUO TO LAIKO, KAIP WILLIAM 

„ HALE THOMPSON PRADĖJO ŽAISMAVIEČIŲ JUDĖJIMĄ 1899 METAIS, KAI JIS, DAR BUVO ALDERMANU
MIESTO TARYBOJE. ' : ‘ . . /

PASTATYMAS $M882,597 VERTĖS. NAUJŲ MOKYKLŲ. i * ‘
VETAVIMAS TELEFONŲ KONCESIJOS,' TUO SUTAUPINANT .CHICAGOS GYVENTOJAMS DAUGELĮ 

MILIONŲ DOLERIŲ. ’ ' ' •
SUMAŽINIMAS MIRTINGUMO RATOS IKI 40.4 ANT 1,000 GYVENTOJŲ,—ŽEMIAUSIOS NEGĮU BILE 

(KURIAMĘ DIDELIAME MIESTE PASAULYJE. .
SUMAŽINIMAS DŽIOVOS 20 NUOŠIMČIŲ

MAS

SUMAŽINIMAS DŽIOVOS 20 NUOŠIMČIŲ. f'r
SUMAŽINIMAS VAIKŲ MIRTINGUMO RATOS NUO 122.4 ANT 1,000 .GIMIMŲ irf 54,5'-išGELBEJI

pasteurizAgDa pieno ir chlorinizacija vandens, tuo teikiant tyrą vandenį ir ge-

1930 metais, po vadovyste Mayofo Thompson©, buvo vedama priėš savi
ninkus, kad neprileisti daugiau kaip 300 milionų numažinimų nuo teisingo jų nuosavybių; įkainąvimo. Delei 
Mayoro protesto assesorių aprokavimai tapo .padidinti 100 milionų. Tai suteiki tiesioginę naudų kitoms ąpie- 
linkėms, kurios kentėjo nuo neteisinga ir neišmintingo valstijos įsakyto naujo įkainavimo. Pats gubernatorius 
Emmerson pasmerkė valstijos taksų komisijos darbų ir paskaitė jos darbų beverčiu. •

'MAYORAS THOMPSONAS NUOLATOS PRIEŠINOS ŠIAM BETIKSLIAM 
' EIKVOJIMUI PINIGŲ.

Todėl'baudai taksų mokėtojų ir visų Chicagos piliečių, mes 
W/n. Hale Thotrip.
Smith į Miesto Klerkus (City Clerk)’, Primary balsavimo dienoje, Vasario 24 d

raginame: Lietuvius piliečius '^balsuoti už 
son į Mayorus, Andreiv J: Schultz į Miešto Iždininkus (City Treasurer) ir Patrick Sheridan

Lietuvių Thompson For Mayor Komitetas
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SPIRGINS

Michigano valstijoje netrukus bus priimtas mirties 
bausmės įstatymas; kuriuo einant nusikaltėliai, teismo 
pasmerkti dėl pirmo laipsnio žmogžudybės, .turi būt 
galabijami elektros kėdėj. Senatas tą įstatymą jau 
priėmė 23 balsais prieš 7, ir laukiama, kad atstovų bu
tas jį tjąip pat priims. Tuomet bepaliks tik gubernato
riui pasirašyti.

JJichigano valstijose įstatymų leidėjai mano, kad 
tinkamiausias būdas apdirbti su žmogžuda tai — pėr- 
leisti per jį elektros srovę, sudeginant nervus jo kūne 
ir smegenis. Dvidešimto amžiaus “humanizmas^!

GAMINTOJAI IR VARTOTOJAI

Tarpe gamintojo, kuris pagamina prekę, ir pirki- 
ko, kuris ją suvartoja, stovi pirklys arba visa eile 
pirklių. Pirklys atlieka tam tikrą patarnavimą, prista
tydamas prekę nuo gamintojo vartotojui, ir už tą pa
tarnavimą jisai turi teisę gauti atlyginimą. Bet dažnai 
esti taip, kad pirklys, paėmęs į savo rankas prekę, Už 
ją nulupa daug daugiau, negu yra vertas jos pagami
nimas ir jo paties patarnavimaš. Pirklys pasidaro var
totojo išnaudotojas.

To ne gana. Susitarę tarp savęs, pirkliai neretai 
užvaldo rinką taip, kad prekių gamintojas atsiduria 
visiškoje jų malonėje. Jie moka jam tokias žemas kai
nas, kad gamintojui nepalieka nė žmoniško atlyginimo 
už jo darbą. Pirkliai pasidaro gamintojų išnaudotojai. 
Tatai įvyksta ypač dažnai tenai, kur gamintojai yra 
smulkus, neturtingi savininkai, kaip pav. farmeriai.

Štai kas darosi pieno produktų prekyboje. Senato 
agrikultūros sųbkoiflisija, tyrinėdama s pieno produktų 
kainas, gavo iš pačių pieno pirklių prisipažinimą, kad 
kainas, kuria? jie moka farmeriams, jie apkarpė, bet 
vartotojams pieno kainų neatpigino. Farmeriai kai kur 
gauna už pieną šiandie 10% mažiau, negu kad gauda
vo iki šių metų sausio 1 d.; tuo gi tarpu žmonės dar 
vis tebemoka senąsias kairias.

To butų galima išvengti trejopu budu: jeigu far
meriai patys pristatytų pieną vartotojams; jeigu susi
organizuotų vartotojai ir pieno pristatymą paimtų į 
savo rartkas; arba jeigu susiorganizuotų ir farmeriai, 
ir vartotojai (miestų gyventojai) ir tos dvi organiza
cijos veiktų sutartinai. Bet tos organizacijos gali būti 
tiktai kooperatyvio pobūdžio, o Amerikos žmonės, deja, 
kooperacijos idėjai nėra palankus. Jie labai dideli in
dividualistai, ir dėlto kenčia.
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riams,' ries' tokia* buvusi' '“tvar-. šulai fe už■ agitaciją • • prieš val
džią! fe, J . - <

•. ,“P-as Gegužis mane, dau- Daug; reikšmės! gali turėti
‘i/gį^usia kaltina,’ kad. čekis tautininkų tarybos nutarimas, 

buvo, išduotas neturint do- kad vyriausybe privalo varto- 
kuinęntų,, o tuom tarpu už- ti “vetp”.Teisę, skiriant įkuni- 

^i^ta,vkąd^iĮrįSu;<,kitoins ’ipąJ■įus^į^K^^jas.-^JeiĮu >tąi bu- 
skdloms tas pats buvo daro- tų 'dardma, < tai . valdžia, imtų 
ma ir kad paskolų čekius iš- kontroliuoti kunigiją. Tuometį 
duoda ne sekretorių^, bet iž- patys ‘klerikalai pradėtų rėkti, 
dininkas. Juk ir nekuriems kad bažnyčią--reikia atskirti 
Pildomosios Tarybos <nariams nuo valštybes. > i;. ■ . '

. -• .<•■ , J L .... , ■■ .1, »

paskolos buvo pateiktos ' ir 
čekiai buvo išduoti pirui ne-’ 

_gu dokumentai buvo grąži
nami. Taigi kodėl šakyti, ’ 
kad nežinojo, kad tas buvo 
daropuL/kuomet tas pąts bu
vo praktikuojama ir su pa
skoloms duotoms Pildomo-

* k

sič$ Tarybos" nariams. Aš 
neatsimenu nei vienos pa-1 d. 
skolos kur dokumentus ga- ]aidi Argumentai”, regis, yra I 
yome jirm, negu čekis buvo įgimtas dalykas “Tėvynės” Re- 
išsiųstas. Visuomet Čekį iš- dakcij'ai..^ieksniniai straipsniai 
siųsdavome pačiam aplikan- parašoma; kur trimis sakiniais 
tui arba jo advokatui pilnai butų galima išsireikšti. “Tevy- 
pasitikėdami' jiems, o doku- nės” Redakcija aiškina: “...su 
mentai tik vėliaus buvo grą- viena paskola nesilaikyta įsigy-1 
žinami. Taigi kodėl reikia, venusios . tvarkos. Pagaliau, ir | 
stebėtis, kad ir Ažunario už tą ąpsilenkimą su esama 
reikale taip buvo padaryta?” tvarka negalima kaltintį visą 
Sekretorius stebisi, «kodel p. Pildomąją' Tarybą.”

Gegužis verčia atsakomybę už L A. 36 Seimas ueįga- 
pasidanusius dėl tokios, tvar- ..TėVyngs” redaktorių'
kos” nuostolius ant jos vienos, g L A. Pildomosios TarybosJ 
kuomet pats Gegužis, .kaipo or- padaryt.a.s klaidas teteistnti. 
ganizacijos galva, turėjęs viską jęalbama apie Ažunario-Deve- 
žinoti. Apie legalę pusę pasko- ldo jf25;000 pražudytų, paskolų, 
lų davimo klausime ne jos ref- per metus S. L. A. Pil- 
kalas buvęs spręsti, bet oficia- 
lio SLA. advokato Lopattos.
Jurgeliutė pareiškia:

“Bet ne be reikalo priežo
dis sako: ‘norint šunį mušti,

/ tai ir lazdą rasi’. Taip ir su j 
manim daroma-. P-as Gegu
žis yra pasiryžęs mane ap
kaltinti ir net daro visokius 
daleidimus ir insinuacijas, 
kad kuodaugiausia tų kalty
bių man primesti. Vien dėlto, 
kad Komisijų suvažiavimas 
jį apkaltino, tai p. Gegužis 
užtai visą tulžį ant manęs 
išlieja. Išeina, kad aš kalta

įkaitiitaluĮvKaiI]pUjlĮ DcllSdl

LA: Reikalai
“Tėvynės” No. 7, vasario 13 
“Redakcijos Pastabose” “Pa-

[Atlantic anfl Pacific Photo)
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čianj, visą eilę valdovų . (RUsL 
j6s,v Vokieti jos,’ Austro  ̂Vengri
jos ir kitų). Todėl tie. visi, 
kurie šiandien šaukia/ kad buk* 
taijie . yra . iškovoję ’ Lietuvai 
laisvę, ..labai .prilygtų^ mitologi- ■ 
;fiių*p&šaicU Ai? erzac-^didbyriams, 
kurieb.pavojUi. praėj uš?- iš vstuob
rio išlindę; bailiai pribėgę prie 
beginklės mergaitės ir grasy
dami nužudymu \ prisiekdina, 
kad ji •.sakytU,Vjdg jiė; ją; išgel
bėjo. Tatai yra liaudies su
kurta alegorija, kuri puikiau
siai atatinka tiems, kurie šian
dien šaukia: “Mes iškovojome 
Lietuvai nepriklausomybę, mu
sų Lietuva” ir t. t. Bet tuo lai- | 
ku; kuomet ėjo 
dėl laisvės, tai 
kurie šiandien
buvo rusų caro paklusnus val
dininkai arba net Lietuvos 
aišvės priešai, o tie, kurie at
sidavę tarptautinei laisvės ir 
tautų apsisprendimo idėjai dėjo 
galvas arba buvo pūdomi rusų 
caro kalėjimuose ar katargoje, 
dažnai net ir moralės užuojau
tos neužsitarnavo pas tuos po
nus, kurie dabar mėgsta mono
polizuoti liaudies išsiliuosan- 
mą iš svetimos vergijos.

Imkime kad ir musų 
nio atgimimo patriarcho 
no Daukanto tragediją,
visą amžių dirbęs musų tautai) 
žilos senatvės sulaukęs, turėjo 
atsidurti gatvėje be sveikatos 
be lėšų, be išeities tolimesnian 
jsavd senatvės gyvenimui. Ii 
tatai padaro ne koks nors sye 
timas, bet neva taip pat vi 
suomenės veikėjas žemaičh 
vyskupas Motiejus Valančius 
kurs, naudodamasis savo dva 
siniu autoritetu ir turtingumu 
nori priversti senį S. Y)aukan 
tą, kad tas sugadintų savo gar 
sųjį istorijos veikalą, apmad 
damas jį ant vyskupo Valar 
čiaus kurpalio.

(Bus daugiau)

atkakli kova 
dauguma tų, 

taip šūkauja

“TYRINĖJIMO KOMISIJA”

Į Ąmerikos kaltinimus bolševikų valdžiai, kad so
vietų Rusijos miškų pramonėje yra vartojamas versti
nas darbris, Maskvos spauda atsakė stipriais plūdimais. 
Iš suggestijos, kad butų leista amerikiečių komisijai 
apžiūrėti darbininkų stovyklas šiaurinės Rusijos miš
kuose, ji* piktai pasityčiojo. Y

Bet dabar Maskvos laikraščiai paneša, kad ame
rikiečių tyrinėjimo komisija visgi atvyksianti į Rusiją, 

susidėsianti iš 30 žmonių: 10 žemės ūkio darbininkų 
(“batrakų” — bernų*— kaip sako tie. laikraščiai), 10 
pramonės darbininkų ir 10 proto darbininkų.

Tą komisijąorganizuoja New Yorko .komunistai. 
Jie organizuoja ją iš “sovietų Rusijos draugų”.

Galima įsivaizduoti, kaip tie komunistų “batrakai” 
tyrinės. Tyrinėjimo “raportas” jiems būs parašytas 
New Yorke, pirma negu jie iš New Yorko išvažiuos 
Rusijon. v

i—— ■ 1 "

Apžvalgai
JURGELIUTe atsako 

GEGUŽIUI

“Tėvynės” šios, savaitės nu
meryje SLA. sekretorius, p4ė 
P. Jurgeliutė, atsako ' į prezi- ; 
dento p. S. Gegužio pirmiaus 
“T-ėje” tilpusį trijų puslapių j 
straipsnį, kuriame jisai dėl

Ažunario-Devenio paskolos ver
te kaltę daugiausia ant Jurge- 
liutcs.

Savo atsakyme Jurgeliutė 
nurodo, kad tokiu -pat budu, 
kaip Ažpįąriui, . į bųdaVo 
mos < paskolos*’ irkitiemsasnie- 
nims, ’ t. y. būdavo pasiunčia- 
mąs čekis, pirmą, negu skoli
ninkas' atiduodavo dokumentus 
paskolos užtikrinimui. Tokiu 
pat budu buvę skolinta pinigai 
Ę Pildomosios Tarybos na-

Titulas ir milijonai. — Kathryn Silvia Cornell, Amerikos mi
lijonieriaus duktė ir $3,000,000 turto paveldėtoja, laiminga, 
gavus tituluotą, vyrą, grovą Joną Drohojovskį.

Į, u. Itll|> . JI. I į . lįa-į, ain«<»w.nį l»iniii.!į

Per kelis metus b. L<. A. Pil
domoji Taryba tos pražudytos 
paskolos nei nebandė ieškoti. 
Toji S. L. A. iždui padarytą 
žala' buvo bandoma paslėpti... 
užmiršimu. S. L. A. Preziden
tas savame paaiškinime net di
džiavosi, kad valdiškas inspek
torius bei Seimo paskirtoji! 
knygų peržiūrėjimo komisija tost 
slepiamos paskolos nesusekė.... 
Tokiais “palaidais argumentais” 
S. L. A. Prezidentas įrodinėjo, 
kad jis nekaltas. Kad ambicin
gas S.mL. ; A". 11 kuopos Pirmi
ninkas Preila su savo šalinin
kais SLA. 36 Seime nebūtų 

net h- dėlto, kad jį apkalti, Į truktovęs... matomai, buvo 
no. Kaip greitai tas frater-paūkiama ir tikimasi, kad toji 
nalizmąs ir broliškumas din- $25,0Q0< paskola bųtų - visų pž- 
go ir pas* patį Prezidentą.” miršta. A. Pildomajai Ta- 
Pagaliau, p-lė Jurgeliutė pa-l^bai niekas Jiekliude tos Pas’ 

stebi, kad nauji tardymai ir ^°}os ^škojitoe prieš S. L. A. 3 
tyrinėjimai esą visai bereika- kaukimą. S. . 
lingi, nes nieko naujo surasti P™^rste‘ komisijas pas- 

* . r kyre tos pražudytos paskolosnebus.ų gahma, o t.k pm.ga.
busią išeikvoti. Azunaro-Deve- a.škUj kad g L A pildomojj 
nio paskolos zuvilpas įvykęs K a gu L.A 3g Seinl0 
‘ per dideli pasitikėjimą ir pa; ko^isijos pagalba, tikisi nuo 
sidčkavojant tai sistemai , <‘V(jri;inkUų” apsivalyti. Įvyko,. 
kuri buvo įsigyvenusi. ko s. L. A. Pildomoji Taryba

kad neatsirado daugiau tokių visį eiliniai s L. A. nariai | 
gudruolių, kaip Deverns, pasi-1 erai numang> kad s L A pil. Į 
naudoti tąja sistema . domoji Taryba yra kalta už

’—“—* “ ‘$25,000.00 paskolos pražudyt
mą. “Tėvynėje” eiliniai nariaži 
gauna tik “palaidais argumęn- 

............... Į $25,000.00 S.
L. A. iždui padarytos skriaudos 
teisinimą. Juo greičiau toji $25, 
000.00 S. L. A. iždui padaryta 
žala bus S. L.' A. ižda'n sugrą
žinta, tuof greičiau 
liai” iš S. L. A.
Tarybos bus ant 
valyti.... , >

Argi “Tėvynės”

i

KARAS EINA SMARKYN

Pr. Vikonis ;

LIETUVOS KELIAI tauti-
Sima-

Ji J

Autoriaus žodis
Duodu aš sau teisę kalbėti 

apie Lietuvą, nes ji mano gim
tasai kraštas. Vaiku būdamas 
jau troškau jai laisvės ir vi
siems Lietuvos krašto žmo
nėms gerovės. Atsimenu, kaijj 
mudu su vienu savo artimiau
siu vaikystės draugu P., grįž
dami dar iš liaudies mokyklos 
namo, pavargę suguldavome 
ant sniego, ar ant ledu ap
trauktos tvoros susėdę svars
tydavome apie pavergtos lietu
vių tautos ateitį. Vaikiškos 
akys . žibėdavo pasiryžimo ir 
meilės ugnimi. * Ir mes, pamir
šę šaltį ir nuovargį ,vienas už 
.kito kartodavome, kad nesigai
lėtume gyvybės, jei už gyvybę 
brftų galima siitęįkfi Lietuvai 
laisvę ir Lietuvos darbo žmo
nėms gerovę. Praslinko jau 
daugiau kaip- pora desėtkų me
tų, bet ta vaikystės ugnis ne 
tik kad neužgeso, bet dar la
biau dega mano krutinėję, 

[šiandien, būdamas .tautų soli
darumo ir tarptautinės socia
lizmo idėjos pasekėjas, savo fa
zine ir dvasine prigiyrtimi esu 
lietuvis ir visas intėlektuales 
pajėgas aukoju lietuvių liau
dies ir bendrai žmonijos gero< 
vei.

, Tiesa, tatai yra labai ne 
lengvas darbas, ' bet aš turiu 
omenyje,, kad darbas ir ištver
mė .veda mus -prie tikslo. Dar 
ne visai susilaukiau Kristaus 
metų (33 m. am.), bet janke
lis kartus buvau ant patieą 
mirties slenksčio ir ne vienam 
trokštančiam nuskinti manb 
gyvybės siūlą, plakė iš susijau^ 
dinimo širdis. * Bet, matyt, kad 
aš dar neturiu teises išsibrauk-’ 
ti iš gyvųjų tarpo, kol nebus 
atlikta nors dalis to darbo, ku* 
rį iš pat vaikystes nešiojau 
savo ' širdyje kaipo didžiausią 
pareigą, tai yra dirbti savo 
krašto ir visor pasaulio darbo 
žmoni# gerovei. Rašydama^ 
šias pastabas esu UŽ trijų de* 
vynių jurą, toli nuo Lietuvos, 
kaip kokiame< užburtame paša- 

“artimoje kų krašte, kur apart skureaus 
pagrindais Į ovenimo sąlygų, daugiau nie-

“Vienybė” gavo iš Kauno to- tais” nuolatinį 
kią žinią:

“Lietuvos Tautininkų par
tijos tarybos posėdis, kuris

, įvyko vasario 1 d., Apsvars
tęs eilę klausimų nusistatė, 
paraginti vyriausybę kovoje 
su katalikiškuoju veikimu 
nenusileisti ir imtis dar j 
griežtesnių priemonių pa- 
siunčiant dmigiaupas i reišku
sius asmenis Varniuosna ir 
bausti kunigus už pasakytasis 
kalbas, sudarant jiems kri* | 
minalines byjas. 
vyriausybės 
kunigus į ; 
gams algas mokėti ne pei 
vyskupus, o betarpiai kum 
gams, kad išmokamieji pi 
niersi npnatpktii katalikiškoj 77° Į kų krašte, kur apart skuręaus lnigai nepatektų KataiiKisko- ateityje pamatysime. , . . . . . .
stos Akcijos rėmimui. Para- Demokratiniais pagrindais pyven,mo sąlygų’ daugTau nie’ 
syti Arkivyskupui platų me- Į tvarkomos organizacijos negeis- j ko pats sau neturiu. Bet ne su

____ __ geresniais Į dejavimai^ ir skundais aš einu 
galinti pakeičia. Kad nuo blėdies ap- j tave, Jaunoji Lietuvių Karia.)

ir “vortink- 
Pildomosios 
visados ap.

Redakcija 
ir S. L. A. Pildomoji Taryba, 
bandytų šitą $25,000.00 S. L, A. 
iždui nuostolį vilkinimu, teisi
nimu užmarinti? Begėdiš-] 

. iitkesnio iš S: L. A. narių pasi-J 
anaudotiLyg|oj|mc> ^.Įgįoi niekas ne-Į 

veto skiriant daryti. Vytautas prasi* 
rapijas. Kimi- ka|tnsiem įteikdavęs po vir- 

’ vegalį.:. Ką S. L. A. nariai ir 
‘ 36 Seimo įgaliotiniai su savo

morandumą įrodinėjant, kad | tinus valdininkus
dabartinė padėtis ;
bažnyčiai daug pakenkti. J susaugojus, pirmutinis reika-Į Aš einu j tavc gu obalsiu. diA.

“Jeigu toliau nepasireikš lavimas. tai rezignacija... 'Pas- .. A A
vyskupų., • prielankumo . vy-įkuiijąu reikalas •einą ne su Pre- im \
rjat^^b^s., 5npsįstątyTąui, tai bendrai žmonijos pro-

kos naujų kbvos; lįudų. P. 
Lapenas dėl ganytojiško laiš
ko pasakęs, kad jis savo

Aš einu ; tave su obalsiu: di:
• * • • » «

—A. K. Rutkauskas, M. D/ | teisumo 
---- —.  .................... .-MM.

k.. .rovės, pionieriai.' Štai tąį,
-r r--.- . . - , naujas iwi- jaunoji Lietuvos ■ Karta, šir-
tikslo nepasieks," kad ir ne mens, naujoviškuose rublio-1 . . .‘
visi kunigai jam pritarę.” se - tik dabar gautas įtt linkljimarir
Tai, vadinasi, jau .ir į Vąr- j Lietuvoj. Kaina 45c. Gan- pViausit širdie3 tr0Š1Umžu

nfus bus gabenami klerikalų kitę Naujienose. uimo Pietų Amerikos krašto.

~ •• - —

PIRMIEJI NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS GYVENIMO 
METAI IR JOS SUSIKŪRIMO 

APYSTOVOS 
t i . J • K • -

Subyrėjus patvaldžio rusų 
caro sostui,' apie kurio žlugimą 
jau iŠ kalno pranašavo garsus 
lietuvių demokratinės visuome
nės veikėjas ir laisvės kovoto
jas Dri V. Kddirka, pasikeitė 
Lietuvos visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo apystovos. Iš
sisiūbavusi Rusijos imperijoje 
revoliucinė banga iš pagrindų 
sutrypė visą satrapiškąją Ro
manovų režimą ir šovinistinę 
valdžios sistemą, iškeldama 
laisvės ir tautų apsisprendimo 
o 
daugiau kaip^ per šimtą metų 
drakoniškomis priemonėmis bvh 
vo smaugiama ir persekiojamu 
specialiai’ prisiųstų Caro vaidi
ninkų (kaip pagarsėjęs žmonių 
korimu, kaimų deginimais' ir 
ištisų apylinkių ištrėmimais j 
tolimus Rusijos kraštus, gene
ralgubernatorius korikas Mu
ravjovas' ir kiti), nuvirtus ca
ro ' sostui ir papūtus laisves
niam vėjui galėjo lengviau atį-: 
sikvėpti ir niekieno nevaržoma 
•galvoti ‘ apie tolimesnį savo 
krašto likimą Lietuvos liaudis. 
Yra dabar Lietuvoje žfnontų^ 
kuria arba nežinodami praei
ties T arba tiesiog nenorėdama. 
skaitytis s J tikrenybe’ ir ati
duoti pagarbą tiems, kurie jos 
verti, neraudonuodami-Lšukau- 
ja/ k'ad jie iškovoję Lietuvai 
laisvę ir sukurę nesprjklausomą 
Lietuvos respubliką. Bet“ Jei
gu rim$au pažvelgti praeičiai 
į tai pamatysime visai 
kf$kf\vaizdą; tautų apsispren
dimo obalsls gimė ne konser
vatorių, rie kukiu nors tautinių; 
šoVthisŠtų ar dabartinių fašistų 
tafpe, .beV socialistiniai demo- 
įcra|ines idėjos pagrinde, kuri 
vadovavo įr vadovauja žmoni
jos progresui, teisėtumui ir 
humaniškumo idealui.

Tiesa, kalbėdami apie lietu
vių fya(idieš? laisvės kovotojus 
nfes tiiritne atiduoti pagarbą 
šio darbo Vyrams, kaip Sima- 
nui Daukantui, Vincui Kudir-< 
kai ir kitiems, kurie pašventė 
visas savo fizines ir dvasines 
pajėgas dideliam ir kibiam 
darbui, bet pats Lietuvos išsi- 
liuosąvimas ' iš^ svetimos vergi
jos ankštai rišasi šū'laimėjimu 
rusų ir kitų krąstiį demokrąti 
jįesM^ubįneii^, / nuvėrė 

postus.
dinas, iškovojimas' Liet 
laisvės nėra koks .nors menkas 
provincionalis dalykas, bet 
tarptautinės reikšmės įvykis, 
suristas su demokratinės vi
suomenės J laimėjimu, nuver-

ATĖJO naujas “Kovos 
numeris, Lietuvos socialdc 
mo^ratų užsieny laikrašti* 

dbaisi. Letuvos ’ H'aud’įSA kurite^iroą K^tį.^ąujien^ 
” l Kaina 10c. .

ĮGALIOJIMUS
(Dovlettiastls)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite • • j'i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Drošiu DezaininimK 
jv.' IR MADŲ DAtLiB' 

tone moka difle
Ittrroktt tMshrinimo Ui 

Ūh nabraJtyti mrttne rubli 
M bau rflfaa mokinimas di

MASTBR COL

Phone Virgiaia 2054

JOSEPH VILIMAS
1 NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rodttuefl 6t.,

’ CHKAGO. ILL.

40 YEARS 
2? ouncej foriįcenfi 

are, 
SAKINI 
R0WDEI 
etticient

IT) DOUBLE ACTIHG

rąti- p
fe

± "V
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:. ' "'' . .. NAUJIENOS, Chicago, ' III.

^r^ldR-LukMiską^ ĮtifnV' Ogįns- 
lįip;" palyčiai;matosi apgriuvę 
'(atvirutėj).

S i’hįtografa ,̂t*. -Kundrotas?
TvipS^tiki-ai V'tpf v.. priėšąl- Vos' 

jjo .išeiti • ant matrasd,'. kaip ^.įp-mą griebė padainavo ''-' u '
ąetttviškai, Lenkiukai,; Anglis-

Lnotej-is į draugijoj.;; t*. Bąkševie

..
taipgi pasmUikato. Taigi pasi- 
valgę, pamokę ir šeimininkams’ 
P» j). Bartkevičianis padėkoję 
visi linksmus išsiskirstė. Teko 
girdėt, kad “Ogiiisklniai” (taip 
juos vadina) žada ateinančią 
vasarą surengti - išvažiavimą. 
Wefl, su jais nė “šutka”.

žemaičio Sūnūs. >

gas bet ir Vasario ;19, d.; Marųuette Par
ko; parapijos svetainėj įvyko 
rietynės. Svarbiausioj poroj 
ritosi :Bill Johnson su dzuku 
Bancbvičįum. * Šį, kartą įdžukas 
■turejo^tįkrąi ^“tpr’., priešą:- V(

U ' ■’ w' Tanr *;; tuvišką>Wtdihę,^būtentfl II dtp ‘UnlCagOS; lity, Haii,y40ilsoX4ąth?ę
- A „ J feicero, .Ai.,’# kur/kn<^el&i

'i

pUrt,

iLifetiitiųpi
-Ak. ___ 1

, West Tullman<

),sario'J
ninku V jtultūros! Draifj

75 čęiitaij 
^neląim^.sv| 
dtflyvaus 4 p

ThĮB-West Side Tnist and įavings Bank<M
' ;'»Rbo’s^ivelt ir H a 1 s t e d,

Jau nuo kurio laiko mUsų: pa-; 
rapijoj .prasidėjoi“šniutkaij’y iri 

’ matyt -jiems <galo 'v-. nefeiinatoT 
Kun. J. Statkaus santykiai su 
parapija pasidarė tokie įtempti, 
jog klebonas nei vieno šventa
dienio nebeapseina .be polici
jos apsaugos. Jau senieji me
tai pasibaigė, taigi ir komitetų 
darbas pasibaigė, ir reikalnga 
buvo daryti naujus komiteto 
rinkimus, bet pas mus štai kaip 
įvyko: klebonas perskaitė raštą 
(angliškai) nuo vyskupo; tiesiog 
nuo altoriaus laike pamokslo; 
pasakė, kad tie ir tie yra išrink
ti komitetais ir baigtas kriukis.

Parapijos pasipiktinimui nė’ 
ra nei ribų: jau ir duosniausi, 
kurye šimtines aukaudavo, pa
sakė: “Jau dabar kol gyven
siu, kad ir geriausias kunigas 
ateis, ‘no more extra money’ 
nei pasišventusio darbo”.

Kun. Statkus rėkia Tik pini
gų ir pinigų, o jų nėra, nieks 
neduoda.

Matyt iš ‘aukštumos toji pa
rapija yra pasmerkta žūti, ki
taip to negalima butų pakęsti 
jokiu budu.—Kaušas.

4:30 »popiet.^Tžfihgos * 
Ūoš .‘‘Nėldimc* 
la’’. | Koncefte^;. ū—Y*1 
Ančiutė ir 'Chifc'įgos7i 
•irį. latviam^\žiiiornas ..jclSiž 
ninkas L.^T?runv^lOš.^Jki^^
(akompanuos p. Mike Yoząvi- 
tas.

Lošimą tvarko ir jame daly
vauja įžymus latvių lošėjas p. 
J. Brown. Jisai yra pasižymė
jęs Latvijoje ir jį smagu ma
tyti lošiant.

—Kep.

Kun Oginskio muzi 
kantų bankietas SPORTAS

ibhnson .n'ėrė gAlva Bancevičiui 
į - pilvą., ir, parbloškė jį ant mat- 
raso. /Nuo g to smūgio - dzūkas 
neteko^kvaįpo' ir turej o, pąsiduo- 
<ti. ,/Aritrame sųsirėmime;Bance- 
^ičius buvo atsargesnis -ir lau
ke progos. O kai ta proga pa
sitaikė, tai jis pagriebė Johnso- 
no koją ir tasai turėjo pasiduo
ti. Matomai, dzūkas pusėtinai 
pasuko koją, nes Johnsonas 
daugiau nebegalėjo ristis, 
kiu budu Bancevičius tapo 
skelbtas laimėtoju.

D. Bložis ir Schute ritosi 
sę valandos ir išėjo lygiomis.

žmonių buvo susirinkę gero
kas būrelis.-—N,

To
pą-

pu-

Lietuviai pas latviusN
Musų broliai latviai ne tik 

užsikvietė savo koncertui mu
sų lietuviškas artistines paje-

Pusę ir Daugiau

SUČEDYSIT
Pirkdami Sau

SeklyčiaiSetą
Tiesiog nuo Ištlirbejų ir Di
džiausių Lietuvių, Kr ari tuvi* 

ninku Chicagoje
THE PEOPLES 

FURNITURE CO.

Puikus Spalvuoto Jacųuard 
3-jų šmotų Seklyčiom Setai 
verti virš $100, dabar tik

•49.50
2-jų arba 3-jų šmotų Sekly
čiom Setai dengti su geros 
rųšies Mohair arba Tapest- 
ry, verti iki $150.00, dabar 
pirksi te tik už- iŠdirbystes 
kainą.

•78.00
$200.00 vertės Setai pasirin
kimas visokių geriausių 
skirtingų apdengimų Peop- 
les Krautuvėse galite įsigyti 
už išdirbystėš kainą tik už

Chicagoj randasi virš tuzinas 
geri/ muzikantų, grojusių Lie
tuvoj pas kunigaikštį Bagdo
ną Oginskį. Pabaigoj sausio 
mėn. trusu p. Edw. Bakševi- 
čiąus jie buvo sukviesti pas 
p. p. Bartkevičius, 11026 So. 
Talman Avė. \

Muzikantai, p. p. Bakševič, J« 
Jakaitis, ’ K Pocius, broliai 
Adomavičiai, ir da trys (kurių 
pavardžių nepamenu) atvyko 
su savo moterimis; p. p. Ma- 
cevič ir EJžerskis tik pačiudu. 
Sakė, kad p. p. Jakavič, Mi
kalauskis i» Danauskis dėl ko
kių priežasčių nedalyvavę. Bet 
kurie buvo, tie parode stebė
tiną linksmumą ir draugišku
mą. Laike vakarienės, p« Bak
ševič, kaipo toastmeišteris, pir
mas prabilo lenkiškai, • vėliaus 
lietuviškai, pareikšdams, kad 
nors jie esą lietuviai, bet mo
teris turį lentas, kurios didžiu
moj lietuviškai " nesuprantan
čios tai ir praeiną programas 
vesti lenkiškai (p-nios Bartk- 
kevičienė, Jocienė, ir Danaus- 
kienė yra lietuvės, p-nia Ezėrs- 
<ienė lenkė bet gerai kalba 

lietuviškai, ponia Bakševičięnė, 
pusėtinai supranta lįetųviškai). 
J. Jakaitis pasako savo pirmuo
sius įspūdžius, kokius tekę par- 
gyvent atvykus pas Kun.'Ogin
skį. Pasakė daug humoro ir tt. 
p. T. Adomavič papasakojo 
kaip Oginskis juos dabodavo 
kad nesusipažintų su merginom 
bei žydelkutėm ir kaip jie mo
kėję kunigaikštį prigauti

P. Pocius kuris nešpnai lan
kėsi Lietuvoj, pasakė kad ne
kurie buvę Oginskio muzikan
tai turį lietuvoj ukius ir gerai 
gyveną, nekurie muzikaują. 
Olšauskiai 
Operos 
Rodė 
laikytų pikninkų, kuriuose ma
tėsi be skaitlingų 
nių ir keli Chicagoj buvę mtizi- I 
kantai. Vieną ir aš pažinau, tai | 
—----------------- — ------ - , ........ .

RYTOJ UNIVERSAL KLIUBE
5 RISIS MlNęEĖA SU

BLOŽIŲ

Rytoj po pietų Universal 
Kliube bus didelis sujudimas: 
risis D. Bložis Su Mingela. Tai 
bus gana įdomus susikirtimas. 
Be jųdviejų bus daug .dar kitų 
ristikų, kurie treniruosis.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

• I- I ' į
... \

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ATLANKYKIME LIETUVĄ!
Remkime Savo Uostą—-Klaipėdą I 

Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet | 
dėl lietuvių yra palaikomas nuolatinis susi
siekimas New York—-Kopenhaga—Klaipėda* 

• i ..................... ............... . . -----

Išvyks iš New Yorko

Kovo 21—March Laivu “FREDERIK VIII”

f . ... ' . ■ ,
Didžiausia Bendra Ekskursija

Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES”

C • ? • j.’J' - • t,...Linksmiausia Vyčių Ekskursija
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu “HELLIG OLA V”
.Ja. •.................... ......... . C- ’   .      ............................................ ................ -  -■ -

■ ■ • ■ ’ ’

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Liepos 3—July Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES” 

. .' '' ;,r•' • v ■ ■ .
nekurie

g rają Kaune Liet. 
Simfonijos Orkestroj.; 

paveikslėlius Lietuvoj'!

minių-žfno-

Visos pastangos bus pašvęstos padaryti kelionę atmintina ir pilna 
įvairumu ir matopumų dėl tų' kurie dalyvaus ekskursijoje.

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SC ANDIN A VIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Pastų Valdybos Kontragehto Paštui Vežioti

27 Whitehall Street, Neiv York. City *
248 Washington St., Boston, Mass. 130 N. La Šalie St., Chicago, Iii.

•98.5(1
Taipgi Specialiai Užsaky
mai Išpildomi pagal pirkėjo 

norą.
LENGVUS IŠMOKfiJlMAI 

SUTEIKIAMI VISIEMS

eoples 
FURNITURE CO.

2536-40 W. 63rd SU
Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.

BRYAN HARTNETT
\ M į y , ■* - • ' < *

Yra Lietuvių Artimas Draugas Ir Turi Gerų Rekordų z

ii - 12-TO WARDO
Į Gyventojai dar gerai atmena HARTNETT’O 

nuveiktus darbus, kai jis buvo 1927-1929 metais 
išrinktas Aldermanu, šiame warde, daug kas 
pagerėjo: svarumas, daug šviesų nuvesta, ma- 

I f žesni taksai ir daug impruvmentų jo laiku buvo
I ■/ r'l '
1.....v i—-ii padaryta* y

Reikia pasakyti, kųd jo pastangomis čia pastatyta Thomas Kel
ly Junior High School — mokykla. '

Todėl p. HARTNETT ir kviečia 12-to wardo lietuvius balsuoti 
ir aktyviai jį remti primųry rinkimuose

Vasario-Feb, 24 d., 1931

Didelis Stiprus West Sides Bankas
' STOVIS,

West Side Trust,O. Savinas Bank.
PARĖMUS DEPOZITUS .

Schiff Trust Saving's Bank
Buvęs Vusario 4, 1931 '

■• » t
; i

RESOURCES:
Cash and due from Banks ............. $ 1,68 1,057.'38
United States Gov. £5 State Gov. Bonds 2.554.350.00 
Other Bonds (Markctablc Securities) 3,039,5 1 7.00 
Purchasc Piper and Collateral Loans 2,263,757.96 
Other Loans and Discounts .................. 5,221,065.21
Banking House ......................................... 100,000.00
Other Real Estatc .................................... 1 97,936.50
Accrued Interest ...................................  120,927.37
Other Resources ......................................... 95,964.18

V ,

Totai Resources ..J.................. $1 5,274,575.66

Capital Stock .............................
Surplus Fund ..............................
Undivided Profits ..........
Reserved, sėt aside f.ot premium 

on Schiff Business .....
Other Reserves ........ ..................
Unearned Discount

LIABILITIE^
$1.000.000.00 

400.000.00 
78.392.16

.. 175,000.00 
.. 108,623.64 
... 27.736.60 
13.484,823.26

T otal Liabilities $ 1 5.274.5 75.66

Savings Banko, THE WEST. SIDE TRUSTPerėmus depozitus Schiff Trust and
AND SAVINGS BANKAS tapo pripažintas kaipo vienas didžiausių bankų už vidur- 
miesčio rybų Chicagoje.

Peržiūrėkite vardus musų direktorių tarybos, kuri prižiūri šio banko reikalus. 
Jie žinomi vjsoje šalyje bankieriai ir finansininkai.

LOUIS H. HEYMANN. Prezidentas
LOUIS BOISČT, Pasitraukė^. Pirmiau buvęs Vicė 

Prez. ir T rust Officer First T rust and Savings 
Bank Chicago. . .

WALTER M. HEYMANN. Vice-Prez. First Natio
nal Bank, Chicago.

H. ISAACS, Prez. 1 Zth Street Store.
C. L. JERNBERG, Vice-Prezidentas.

NEkSON MORRIS.
IRVING’ N. KLEIN. Prez. L. Klein,' Ine.
A. G. LEONARD, Prez. Union Stock Yards and 

Transit Company.
M. B. MERVIS.
H. S. PFEAUM. Vįce-Prezidentas.

' W. H. RpGNERY. Prez. Western Shade Cloth Co.

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija i Lietuvą
_       . .... .i ... . . _ _ . . ... . ... .K. ...    fĮ

------------------------------------  —----------------------- ■1 ............ .. ■   — ■—-« ■ ■■■'
VALANDOS: Antradieniais ir šeštadieniais 9 ryto iki S vai. rak. Visas kitas dienas

V ryto i

^Ihe WeST SlDE savSgs
£Z7u? Banlc of“Sa(ely 

Rooscvelt Road at Halstcd

BIRŽELIO 
6,1931

Hollandų
Amerikos

Linijos 
laivu

“ROTTERDAM”

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamų)
*»-

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

i "-85I * J- \R

Keturi įctkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus, jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be. atideliojinYo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
mito sugryžimui. — Naujienų ofisas ątdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

• • L 'Kreipkitės ypatiškai arba laišku

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

Garsinkitės “NAUJIENOSE

. klil.



Ona Biežis

Biežis

Apipiešė P. Daubarą
Atėmė čekių knygutę

Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

Devyniolika Metųklubų pasidarbavi $5.boViso

$2.50Viso

Joseph V. Mockus

Central^^^Bank

TRUST KOMPANIJA

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

piet

$2.50Viso

Viso

Supažidinimo kaina dėl jų išplatinimo tiktai

MALI TONIG'O
arba Viso $5.00

Extra Pale Alaus

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

STAR DUST Copyright Feature Servfc®

Naujienos.
FIRST MOVie 
THE LAMB 
FOR Oi.0 
TRl ANGLE

daug civilinio turi- 
kuriuos ims. metus

L ATE R.
STAOE STAR 
ON BROADVVAY

workeo his 
WAY TO EUROPE 
AND STUDIEDAT 

CAMBRIOGE

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

douglas
ATTENOED 
JARVIS 
military 
ACAOEMY

Lekcijų kursai 
Field Museum

------------ į----------- :-------:——
12. žemaičių Valcas, Orkcst-

1. Einam šokti, Budriko Ra 
dio Orkestrą.

2. Gale Sodo Rymavo— Po

Marųuette Park 
apielinkes

Budriko Radio Va 
landos programas 

. c •

Sekmadienį, vasario 22, 1930

Tai yrax priežastys delko jus galite turėti pasitikėjimą 
šiuo banku 
vauja ir 
vedimu.

konservatyvaus bankininkavimo
nuolatinio augimo
investoriui f
Devyniolika metų tarnavimo šiai apielinkei

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

ALDERMANUS
11 Wardo

STOOENT 
AT COLORAOĄ 
SCHOOL OF 

MINĖS .

mVlOORATlH<>_ 
ooo f O* COmvM***’"*
GOOO »o« TM HOr®

11 d. “Skersai Azi- 
Wiliam

banku, kurio direktoriai aktyviai daly- 
palaiko artimus ryšius su visų banko reikalų

FIRST QEAL SUCCESS - 
k THE HALF-BREED' 
* CONTRACT WITH 

PARAMOUNT * N0W 
AN ORGANIXEa 

OF UNITED ARTISTS
- REAU NAME - 

RUDOLPH ULLMAN 
WIFE MARY PiCKFbRD

■ SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

mytų ir padėtų banditus susek
ti. čekių numeriai iš eiles pra
sideda nuo 364 ir taip paeiliui

SPECIAL 
COURSES AT 

HARVARD.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

8ORN 
OENVERz 
COLORADO^I 

MAY23,J88¥j

4. Pasircnkarvt^£>na 
Soprano.

5. Lietuvos Kareiviai

4 d. “Alaska

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

TELEFONAS BOULEVARD 9029 
LEON SZCŽEPANSKh Prezidentas ir Vedėjas.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būtį be -

ATRUST COMPANY 
1110West 35 th Street

A State Bank • ♦ • • AClearlngHouseBank

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankaė

Devyniolika metų' 
Devynioliką metų'- be pražudymo 

į musų Banko Darytus Bonus ir Morgįčiuš.

Vakar, penktadienio vakarą, 
apie 6:30 eidamas iš savo na
mų j krautuvę ant kampo 36 
Place ir Michigan avė. tapo 
užpultas trijų banditų gerai 
žinomas lietuvių janitorių Kliu- 
bo veikėjas Povilas Daubaras.

Banditai netikėtai priselinę 
iš užpakalio smogė p. Dauba
rui j kaklą ir apsvaiginę iškra
tė kišenius. Kadangi pinigų sų 
savim neturėjo, tai atėmė jo 
čekių knygutę, išduotą Univer- 
sal State Bank, ir pabėgo.

Nukentėjęs prašo paskelbti, 
kad jei kartais pasirodytų to
kių čekių ar kas bandytų to
kius čekius iškeisti, kad paiė-

Nuo kovo 7 dienos prasideda 
eile įdomių lekcijų Field Mu
seum, James Simpson teatre, 
kiekvieną šeštadieni 3 valandą 
popiet. N i

Koko 7 d. “Kaukazo užmirš
tos pakalnės“,— Wm. Osgobd 
Field.

Kovo 14 d. Byrdo ekspedici 
jos žmoniškumo purė“, —Chief 
Yeoman Charles • Lofgren,’ vie- 
na’s iš ekspedicijos dalyvių j 
Pietų ašygalį.

Kovo 28 d. “Surinam džiung
lių tyrinėjimai“,—Jean M. Du- 
bois.

Balandžio
Amos Berg.

Balandžio
jos sniegus ir tyrus
Morden.

Balandžio 18 d. “Pasakos apie 
senovės bangžuvę žmogų“, — 
Scott Howl‘a'nd.

Balandžio 25 d. “Ankstybo
sios Amerikos užbaigimas“, -- 
Gilbert E. Gable.

Lekcijos bus iliustruojamos 
judomais paveikslais ir šviesio
mis fotografijomis. Jokių tikic- 
tų nereiks.

10’^^už toną

rėš atsilankyti į musų kolonija. 
Yra vietiniams lietuviams svar
bu lankytis į kokius susirinki
mus, parodyti vienybę. Abu klu
bu dirba petys į petį, lodei pa
sekme ‘ mas-mitingo priklauso 
nuo vietinių žmonių.

—Politikierius ir ne.

Raštvnė atdara kas
dien nuo 8-—8 vai. 
vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 vai

25 DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius i 

Jėzuitai ......................................
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ..........
28 ERKMANO ŠATRIJONO 

Laikrodininko Atsiminimai

Šim
kaus, K. Kriaučiūnas ir S. Rim
kus,Duetas .

6. Pampilionas, Orkestrą.
7. Pasirenkant, Stasys Rim

kus, Baritonas.
8. Smuikos Improvizacija, 

Mikas Petruševičius.
9. Pavasario Rožės—žuronas, 

K. Kriaučiūnas.
10. Bajorų šokis, Orkestrą'.
11. Pasirenkant, S. Rimkus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

13. Pasirenkant
14. Subatos Vakarėlis, Kriau

čiūnas ir Rimkus.
.15. Lengvų Kojų šokys, Or

kestrą.’ ,
Programa duodama iš WCFL 

stoties nuo 1 ligi 2 vai. popiet.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms *
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Grupe VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ............   $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .............. 45
GYVENIMO VAIZDE- * 
LIAI .............................................. 50
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS ..........20

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .......   .25
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .......................................10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............ 20
J. GURAUSKIO šalaputris 
Komedija ....................................... 20
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija .......... 25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza  ..................... 35

Viso ......................................... $5.00

Grupė m. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių 
Knyga ................................ $1.00
V. GARŠINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ........................20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ...................... 25
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ............................................. 20
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi  ......................................... 50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA ClllCAGOS

LIETUVIŲ ......................... i $1.75
7 JANULAIČIO Airfja .........  .25
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke

liom į Tolimą šaut? ......40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
■ mokslų priekyn ................40

31 OLSZEWSKIO Pasaka apie
Kantrią Aleną ..........................20

45 R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ......................................35

50 SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ............. $1.00

71 LIEPUKO Peklos Kančios.
i Dainos ............................,...............20

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė —- 
Poemos ... ................................20

78 BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ............ t......................25

BY WESTPHAL
■M* Ujimui dili * u . I «■

šioje naujoje 'kolonijoje tar
pe kitokių veikimų Lietuviai 
dirba ir vietinės politikos dirvo
je. čia jau per kelis metus 
veikė du politinio turinio klu
bai. Tie klubai smulkesniuose 
darbuose dirba' pavieniai. Kaip 
vienas klubas taip kitas sten
giasi vietinius lietuvius užinte- 
resuoti Amerikos politikos rei
kaluose. Taipgi abu klubai 
dirba dėl pagerinimo apylinkės 
kaip tai apvalymo gatvių bei 
kiemų. Ir už tuos dalykus per 
paskutinius porą metų mažai 
kas gali nusiskusti. Tai vis dė
ka vietinių 
mui.

Yra dar 
nio darbų, 
laiko kol bus galima ką padary
ti. Dar naujuos pakraščitios rei
kia lempų, kitur reikia taip 
vadinamų “stop lights“ prie 
svarbesnių gatvių. .Pačiuose 
Marduette Parkuose reikia ke
lių, reikia namų, knygyno, mau
dyklių ir vaikams gimnastikos 
daržų. Prie panašių reikalų jau 
vietiniai klubai darbuojasi. 
Tuo pačiu kartu, kad viską at
siekus, reikia dalyvauti ir poli
tiniuose darbuose, kad gavus 
dauginus įtekmės. Todėl dabar 
rinkimų reikaluose abu klubai 
susitarė ir dirba išvien. Dirba 
dėl to, kad pasirodyti, kad mes 
lietuviai mokame veikti ir kad 
mes turime skaitlingą visuome
nę šioje apylinkėje. .

štai vasario 22, sekmadienį, 
kaip 2 vai. po pietų bažnytinėj 
svetainėj rengia masinį susirin
kimą. Vietiniams lietuviams 
reikia susidomėti tokiu masi
niu susirinkimu ir ko skaitlin- 
giausaii susirinkti. Yra aškus 
dalykas, jei atsilankę .politikie
riai pamatys prisikimšus sve
tainę, tada jie ne tik susido
mės vietinių lietuvių reikalavi
mais, bet jie ir kitą kartą no-

A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai ..................................... ...
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ........................................

Masinis Mitingas
ŠV. JURGIO PARAP. SVET.

asario-Feb. 22, 1931
4 vai. po piet.

Paroda prasidės 1 :30 vai. po
Automobiliai susirinks prie 

Auburn Avė.

Visi lietuviai yra kviečiami 
vauti parodoje.

53 DR. A. J. KARALIAUS
Moralybės Išsivystymas ............. 50

56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį?  ................................... 75

60 Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas ............... 15
68 KL.. JURGELIONIO Dekle- 

matorius ..................................75
84 J. KURZEMEWSKIO Me

dicinos Daktaras ..................25
93 H. ISBENO Šiaurės Karžy

giai 4 veiksm. Tragedija . 35

Viso .................................... $5.05

Grupė VI. $2.50
40 ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka

rės Metu, kaina ................75
41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ

Graži pasakaitė ..........................15
54 DR. A. J. KARALIUS Pa

gavimasis pas įvairias Tau
tas ..................................................... 50

61 LAUKIO P. Kropotkino --
Ko mums reikia pirmiausia .35

93 H. IBSENO Siaurės Karžy
giai ............................................35

80 M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai .................................. 2C

82 BR. VARGŠO Milijonai 
Vandenyje  .................... 2 C

Gerumas tų anglių lyrą tame
tų nereikalingų priemaišų, mažai pelenų buria, nuodugniai išdega ir duoda nepa
prastai daug karščio, jį ilgam laikui išlaikydama. i

r , ■ z ' iHJos yra idealis kuras dėl kiekvieno pečiaus, tiek verdamojo, tiek šildomojo.

PABANDYKITE JAS IR PATYS PERSITIKRINSITE
Nevilkinkite iįd išteklius baigsis.—Telefonuokitę šiandie dėl tono, arba užsisakykite pas savo pristatytoją

ERIE BLACK BAND
Bet reikalaukite mūsų tikietp, kad gautumėt tikras-i-ERIE BLACK BAND. Tos anglys, taipgi pilnas ' ir 

tikras svarumas, greitas patarnavimas patenkins kiekvieną.

D A M E N FUEL CO.
1823 West 43rd Street, prie Honore gt.

cius, Kazys KriaucTunaš, tono
ras. ’ i \

3.—žirgelis, Valcas, Orkest

$2.50

Grupė IV. $5.00
9 M. PETRAUSKO. Iš Mu- 

zikos sryties .......................... 20
25 BARBORA UBRYKA ar

ba Klioštorius ir Jėzuitai ........ 75
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS. Pagal Įstatymus ..............75
29 P. MERIME. Lokis. Lie

tuvių legenda ......................... ,25
30 V. GARŠINO. Karės lau

kuose ...................'...................... . .35
36 V. KOROLENKO Makaro

Sapnas .........................:............20
42 DR. A. J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium ...................... 20

48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi-
nija ................................................... 40

$2 JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? .............. 75

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17
dienos Perversmas ..................... 2 C

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam Uikuii Ra- • 

šykite tuojaus ir siųskte savo 
užsakymus • . ■

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija   ............... 20
W. ’ SHAKESPEARE’O
Machbeth ....................................75

Išbandykite musų Anglis...

RIE BLACK BAND
■ ■ _’  • 

No. Kaina

Grupė I. $2.50
24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunuolių organiza 
cijų konferencija

(Diskusinis žodis)

ir “Aušre-Draugija
yra’ šiauriai su “Biju-

Pielai su “Jaunajai 
Pietryčiai su “Dailės

Mes Chicagos ir apielinkės 
lietuviai turime keturias jau
nuolių organizacijas, būtent, 
“Jaunoji Birutė”, “Bijūnėlis”, 
“Dailės 
lė’; tai 
nėliu”, 
Birute”
Draugija”, Vakarai—Cicero, su 
“Aušrele”.

Visos draugijėlės turi cho
rus, turi apščiai narių. Visi 
jaunuoliai čiagimai. 
draugijėlė 
sau. 
na su kita.
apie nuo 5 iki

narių.
Kiekviena 

gyvuoja kiekviena 
Nieko bendro neturi vie- 

Draugijėlėn priima 
15 metų am

žiaus. Bet'tas jaunimas nėra 
pastovus draugijėlėj, nes įsto
jant!, kuomet suauga į 15 me
tų jau pradeda “sarmatytis” su 
mažais 5 metų nariais būti krū
voje, žaisti bei dainuoti ir to
kiame prigyventame amžiuje 
jaunuoliai išeina iš draugijėlės 
ir eina ten, kur jų akys veda. 

Reiškia, jaunuolių draugijėlės 
nėra kaip reikiant pastovios, 
jeigu jos negali užlaikyti il
gesniam laikui narių. O kada 
ilgesniam laikui negalima’ jų 
palaikyti, tuomet jie neatsako 
užtektinai obalsiui “Palaikymas 
jaunuolių lietuviškoje dvasioį”, 
nes jaunuolis 15 metų senumo 
dar nėra subrendęs, kad ant il
giau jame pasilaikytų lietuviš
kumas.

Mes lietuviai nieko neturime 
tiems 
čiame dvasios 
kiaušiai pasigauna kokia kita 
tauta arba jai jis ir lieka, tai 

savo

į............... ■   ma i ■ Htn ii itartnbi Mi

' 1. Aš vanago kiaušinių ttepė'- 
riu, nes jis yra-išlėkęs ir to
kiu budu kiaušinių nebepa
deda, taigi aš sėdžiu tik jo tuš
čiame lizde ir vanago donatsufc 
saugau, kad kas kitas atęjęjs 
nesulestų. • 1-vJ

2. Kad Gegužis runijo, r,li
nija ir runys,» tai jau visi žino, 
o kad Jurgelionis palaikino Ge
gužį, tai ir aš žinau, nes Jur
gelionis laikina visokius daik
tus, kurie runija, sakysim ark
lius. Gegužio lenktynėse L^re- 
zidenturą, mano supratirffu, jop 
kių betinimų nebus, nes politi
nėse lenktynėse betai kitaip 
vadinasi, būtent komišenais.v

3. Apie tikrus ir netikrus kak 
tininkus aš labai atsargiai kal
bėčiau, nes žinote, kas atsitikę 
D-rui šliupui su “tikrais ir 
netkirais šventaisiais”... Rezo
liucijas iš Pild. Tarybos posėr- 
dzio gauti nėra juokas. Jei 
galėčiau pasiversti į Devenį, ta
da šiur gaučiau, o kitaip 
pačiupinėti neduos.

4. Į devenių medžioklę 
prasti piliečiai vargu bus
džiami Jbe prezidento malonės 
akto. Tokie žmonė# bus kvie
čiami į oblavą, kurie abiem aki
mis nemato.

5. Tarp Gegužio ir Coolidge 
yra didelis skirtumas. Jei Collid^ 
ge gavo tik po tris dolerius už 
žodi, tai kaip ik skaitysi, vis 
tik Gegužis daugiau gavo už 0 
žodžių. Be to Coolidge tik du 
kartu terunijo, o Gegužis ru
nijo, runija ir runys!

5. S LA. nariams žodinėlis 
nereikalingas organui skaityti, 
nes į žodinėlį reiktų įrašyt ir 
ka reiškia žodis Devenis. O 
antra tokių nesuprantamų žo
džių nėra taip jau daug. ‘Kaip 
organo redaktorius 
subaigs rašyti, tai 
dės nuo ABC.

6. Worcsteriečiai
nubausti sušaudymui iki gyvos 
galvos visus, kurie eina prieš 
Esila valdžią. Reikia žinoti, 
kad “visokia valdžia paeina nuo 
nuo dievo”, todėl ir worcesterie- 
čiai geriems norams “taip jiems 
Dieve padėk!” — Kitas daly-

/ I , .. .. .

»-■;>. . . • . ■ - • S, , • • •
......... r ».4-

• v-, •;. a** '-v. v • •'šįįęV Tčr"’?vV 04*’

kas, kad; Ir patyį vMVcesterte- 
Čiai renkasi Važiuoti į n|w; 
Yorką tos valdžios* darbui tyri
nėti. čia jierhsivieiia patartiną, 
kad tik vieni Vyrai , vąžiųotiį, 
nes j ei prileis moterį, žiūrėk, 
ižde ir vėl nauja skyle. v .

7. Kad Chicagos inteligentai 
negalėjo atstumti Vasario 
dienos nuo pirmadienio. į sek
madienį, tai kaip ą^ gaįiu, .nę-
• j i i i j y x.2. •

Graboriai

'1
*• * •

..' v 4 .■ . * • r *

net

pa- 
lei-

j uos visus 
ir vėl pra-

reikalauja
jaunuoliams. Juos pa- 

pakyline tau-

taip nežymiai ir tęsia 
jaunystės dienas.

Kitos tautos, pavyzdžiui če
kai, lęnk’Ab vokiečiai, jie turi 
savo jaunuoliams draugijas, nei 
organizacijas kaip tai čekai, 
lenkai turi “Sokol”, vokiečiai— 
“Turners”. 'Kokios organizi^pi- 
jos palaiko pas save jaunuolius 
iki žilos galvos ir juose yra 
tautiškas susipratimas.

Ar nebūtų gerai, kad musų 
jaunuolių draugiji) atstovai, 
komitetaj^-veikėjai pagalvotų 
apie jaunuolių reikalus ir su
šauktų konferenciją apkalbėji
mui jaunuolių klausimo?

—Juozas.

Atsakau Į pakvie 
timą

Neperseniausia vienas, ma
tyt, be portfelio mipisteris, Ne
pripažintas Padauža, 
nose” pasiūlė 
jautį džiabą, į 
esu priverstas 
siaiškinti.

Gerbiamasis

“Naujie- 
gąna intriguo- 

kurį šiuo kartu 
atsakyti ir pa-

ekscelencija: Ve

inteligentas, tą dieną atpušyti?* 
Tiesa’, aš bandžiau kalendoriį 
atversti kitu galu, bet išėji) 
taip, kad iš skaitlinės 16 pasiT 
darė 911 Geriausia, ką jie:; ga
li padaryti, tai tegul palieką 
testamentą saVę Vaikų vaikamš, 
tuomet nors už 40 metų įvykb 
kad vasario 16 dieną bus sekį- 
madienj, tai ją vaikų vaikai 
galės ię, nepriklausomybės 
šventę apvaikščioti/

Tai

r^ė 3 “užgąyėnių žydai”, o 
kas įdomiausia, tad iš žmonių 
kulkas pavirsta ‘arkliais, slo- 
nitds; asilais iv tt. 1 i 
Jį : .u;-..'.; . .. . ; ;

Lietuvos Seserys p. Lukšte-1 
pėa svotąiųęj ^utrąukč gana 
dąug publikos, yąkąras labai 
greit prabėgo* į;ąd,nė Juste ne- 
Jutomę,; kaip varpai pradėjo 
gausti,. Jaukdami, kąd Šokius 
sustotų, —D.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GEABORIUS

Patarnauju laidptuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUI

1439 S. 49 Čourt^ Cicero. III.
Tel. Cicero 5927» 

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

Lietūvlai GydytojaF
Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street * 

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 664.0 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai ;
Office Phune Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\ Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Blue Island ve.

Valandos: 10 to 12 A. M.. 2 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

viskas. —Pustapėdis

Cicero

A. BITINO
Paminklu Išdirbystė

Vienatinių Lie- 
tuvia Vakari- 
n^se Valstijose 
Išdirba įuro- 
piškuš ir / A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin- 

a?d^noį 

gaustos. 1

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Užgavėnes

Senas lietuvių paprotys švęs- 
užgavėnes dar neišnyko. Baž- 

para pi jonai
-ti
nytinėj svetainėj
susirinkę šoko nušildami, bu*

Turkiškos, Rusiškos; 
Sulfurinės VaitOS JT, 
ĘJektrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas Mankštinimas it EleĮĮtjįį~ : 

kinis Masalas. >
’ i

Treatmentai visokių lįgų»v reųma-i 
tizmo, pervų atitaisymo; . šalčio ir 
taip toliaus, su eleįętrikiniąįs. prietai
sais. Violetiniai Šaulės Spindulių 
treatmentai. ' I

Mineralinės, sulferinės vanos di 
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, k 
mi galima išs"

kais nuo 8 iki 12 vai. jnaktles. 
Kambariai dėl pergulejimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St. «■ 1

luo-)
_. „r- - •UO"i 

mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų
Moterų Skyrius atdaras Utarnin

Nuo 8 vai. ryto iki 12 .vai. nakties.; 
Nedėliomis nųp 8 iki 2ros vai. ’ 

po pietų. . , 
Phone Ęoulepatd 4552 / 

r i.ię M.im.l l$g.lĮfc<ŽĮlgiii. fi.i j-f >

i y I .. 4.1 Į —-.*■! ii VI iiliTV ■x

ui ll»ilw«*Hi>.. u s

JONAS RAZMOS

ko-

V

va- 
piet

šiuo pasauliu 
2:45 valandą po 
sulaukęs 54 m. 
Žem. Kalvarijos 
kaime.

a. a. Jono Razmaus gi- 
draugai ir pažįstami .esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisvei|dni-?f

Persiskyrė su 
vasario 20 dieną, 
piet. 19 31 m, 
amžiaus, gimęs 
parap.. Paparčių

. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Emiliją, dukterį Emiliją ir 
gimines. , •

Kūnas pašarvotas, randasi 
plyčioj 1919 S.‘Halsted St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sario 21 .dieną. 2:00. vai, po 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau- ■ 
kiškas kapines.

Visi 
minės. __
nuoširdžiai kviečiami 

) laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

• mą.
».
J Nuliūdę liekame.

Moteris, Duktė ir Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rus S, Mažeika. Tel. Yards 1138.

Rex. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182) So. Halsted $treet 
CHICAGO. ILL.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvauket Aveniu 

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

Nedalioj pagal sutarti

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĖTK0S i
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
. ... ’ ' Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314*
. . ‘p.. , .r-yL,.,,,. , V u', ,, ■ -t

i ■ ~.................. a       ąmai.amĄ*' W ,i«ii yi i T i , 4
■ - /- 1 ■" v s \r.? 4 • v?-* - ? ■ i

l VVISSIGDaktaras
Specialistas iš

G
NEŽIŪRINTI____
Speciališkai gydo ligas pll 
kraujo, odos, ligas, Žaizda 
mus nugaroje, kosėjimą,

x Jeigu kiti negalėjo jus ii 
jis jums gali padaryti.

10 ryte pd 1-vaL ir apo 5-8 *vak. Nedėliotais 'nuo 10'ryt. iki Fif. ’ 
I ’VVėBt 26 St„ kampas Keeler Ave^7'* Tel. Črs'irfotd 5578

VYRU m MOTERŲ
m;

_ učių, inkstą ir puslčs, užnuo 
žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

čs skaudėjimą ir paslaptingas
* i ateikite Čia ir jm “ ’1

_ .. . oja per dauf 
tūkstančiai ligonių. Patarimai dykai. OFISO 
nspV* ..... 
4200 Vest

ANDOSi Kasdi*

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad netikime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

• ——o-------

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

Kampas North Avė. it Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Bransivick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė iviesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos f

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

Netoli 46tb St. Chicago. 111.

Telefonas Yards 09941 y .

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South AsMend Avenue 

Ofiso valandos:
*Juo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet 

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

us prie Tautiškų kapinių 
lllth SU Chicago, III. 
Td. 0006

• ;• * \- » .■41 ’ 
. .................................... ... .... .■iiiiii...*

Moderniška Koryta Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
\ CHICAGO, ILL

1 ■ - ? ’ ,

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3 103 S. Halsted 

T elefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nn 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Ptospecr 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
-4641' So. Albany Avė. TeL Prospect 
1930. Ncdėlidmis tik pagal sutartį.

Rezidencija Tel Midway 5512 ii 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler ,M.D.
CHIRURGAS

Oakley u 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais įr Ketvergais 

1 iki 8 vai. vak., U tam inkais ir 
Pžtnvčiomis I iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez^ Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgo*

* Specialistas moterišką, vyrišką, 
vaiką ir visų chronišką ligą 

Ofisas-. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šveatad. 10—12 dieną.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
f Physical Therapy ® Midwife 

1 / Naujpj Vietoj > 
6109 South Albany Avenue

Ofiso telefonu Vlrglnla 0080 
Bez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 lt 
6 iki- 8 vakaro. NedSUom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North 8ide 
3413 Franklin Blvd.

Valandęs 8:80 iki O:UP vakaro

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo Vieta 
5323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskynus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

Patarnauja, 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
c. t. / Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

BŪTKUS 
’ Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Kdplyėia dykai 

710 Wėst 18tį Street 
Tel Canal 3161

IGN; J. ZOI.P
Pigiausias Lietuvis 
Grabo® Chicagoj

1646 W. 46tb St 

‘Telefonai 

Boulevard/j&03 
BouĮeyaiąl >8<ij?

So. 49tb (Ct•• |

' Cicere
.......

■ ~Wl* Ii .i  ................U*    I |• V \ ■ ' I. _,4 ■

v

m i m i

v !»
GRABORIŪS iR 

BALSAMUOTOJAS 
lai&tUviį-

Rjttrs.-, a.ht4 st.
■ ' Chicago. III. t 

TeL Victory 1115
..i. ,i i .į, ii.ii ^*>1. ^.<4, ............ ...ii j

J. F. RADZII’S 
PIGIAU8I8 , LIETUVIS 

GRABORIŪS CHICAGOJ
J > Laidotuvėse phtarnaų- 

■,n jtt geriau ir pigiau, 
r / negu kiti todėl, kad 
į priklausau prie gra- 

. bų išdirbystės. ’ 
f . OFISAS:

1 668 : W* 18th Street 
- Td. Canal 6174 

•SKYRIUS:
8238 8. Halsted St. 

Tel. Vlc^ty 4088
" . ................. .... I i ■ i-

■ f -r.-:' ‘į. <• 
" ■ į-"' V

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

J. F. Eudeikis Komp.
GRABORIŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: >
4005-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tek Lafayette 0727 

skyrius
• ‘ 1410 Sa 49tfe Ct., Cicero

, t%kyrius794
3201 AjubufO xTah Blvd» 32pl

A. PRABIS1I
rius

• • I 

4žin:ągai iri .pt

■ i

t.

7i

A.—JžEUj

dieną ir naktį 
visčse miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė. ''

2205 Lake St.
Tel. Mclrosc x 

Park 797

Akiu, Gydytojai

DR. VAITUSH, O
tlĖTUVlS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose - atsitikimuose 
egzaminavimas' daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo i 0 iki 8 Va(. Nedelioj nuo 10 iki 
1-2 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ, tLAlKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
.kampas Halsted St.

Valandos nup 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10, iki 12.

■.................... ........ i.

. , •• ■ ■

8

----------------- \

Duokite šavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ąve. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare . • r* .r . .

A. L Davidonis, M. D.
4910 So.r Michigan Avenue

Tel.1 Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte f 
ndo 6 iki, 8 Valandai vakare 

apart Iventadittaiojįr i ketvirtadienio.

Ofiso ir* Rez; Tel. Boulevąrd 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted. Street

Ofiso valandos nuo I iki 3 po pietų Ir 
nuo '6 iki 8 vai.'vakare.

Rez, 3201 South Wallace. Street

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

Lafayette 4146. Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2-—4 po piet 

Pfione Lafayette 0098 ,

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 x 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Dmg store, arti 47 St.

■ ......     i I ■ > l,.m   ..->4,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite 3 
.Tel. Prospect; 1028

Rez. 2359 o. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valantis iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

34gl South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų 

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

—Mi—^aąs—mA——^-mms i s im—

įvairus Gydytojai . .

D R. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. .

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

torus:

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

Tel. Canal 3110 
z Rezidencijos telefonai

South Skote 2238 ar Randolph 6800

Praktikuoja 20 metai 
• \ ORKAS

4729 South Ashland Ave.» 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7- iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo-10 iki 12 v. dieną 

' > Phone Midvay q?880 .

DR. G. L. MADGE*
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Dalei wnklų laikų kainos nuplgintoR 

Sidabro FilĮįppal------------- - --------- ----- $2.00
ParqoHąno fUUngal------------- ——— 2.00
Auksines Crowns ------------ -— ----------- — 6.00

kss , Traukimas be skausmo

A. A. OUS 
» R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vtl rak. 
3241 5. Halsted St. Tel. Vietos? 056

Valandos — 7 iki 9 vakar* 4 
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios vaL 

»• ' f*** TŽŽT " .• » --**-•- **•»• ■ • **•’

Lietuvis Advokatas
Iki 3 vai. kortuose — ano 3 iki 9 

Subatomis nuo 9 iki 9
. 52 Šast 107th St

kampas Michigan Avi
Tel. Pullman 5950—namų Poli. 6377 

Miesto ofise pagal - sutartį 

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

■ t . ■■. .i i» i

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. • •

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9. Ųd 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

i**/ * r . * k ■ - *

Ofisas vtdūtmiėltyje
Room 1508 -** ^

CHICAGO TEMPLfi BLDG. ■ 
77 W. Washlngton St:

Cor. Wasbingto» and Clark Sta.

JOHN B. BORDEN
x (John Bagdžiento Bordeh) 

. LIETUVIS ADVOKATAS 10^ W. Adams St.. *Room 2117 

Tdephone Randolph 6727
Vakarais 2151 2gnd St. .<>9 

TelephoM RopMvtlt 9.000
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

...■I IIUIUI ..................■■HM

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tek Central 6390 VaL C—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tek Prospeęt 35Ž5

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Of has vidmtatyjo 

Om BlU^.
One Hottb La Sotie St.

f ’

P

Lietuvis Advokatas
4S3I So. MUusd t

Td. Botrievąrd 2800
Ret. 6515 So. Rodtorif Sfe

Jei. Republic 9723..



Tarp Chicagos 
Lietuvių

ruošė atsakymą
Pranešimas SLA. nariams

Finansų Komisija yra gavu
si paklausimų iš keleto SLA. 

' kuopų ir daugelio pavienių na
rių prašant suteikti platesnių 
informacijų dėl Devenio pasko
los ir tos paskolos tyrinėjimo 
procedūros.

šiomis visiems praneša, kad 
Finansų Komisija* sykiu su ki
tomis Komisijomis jau yra pa- 
ruošusios platų pranešimą 
spaudai, kurs šiomis dienomis 
bus pasiųstas SLA. organui 
“Tėvynei”. Tame pranešime 
SLA. nariai ras visus tos bylos 
faktus ir davinius, kokie tik 
yra Komisijoms žinomi.

—Adv. A. Olis
Finanšų Komisijos Pirminio.

Dar vienas lietuvis 
nusižudė

Vakar nusišovė Jonas Razmus

Perentą penktadienį priešpiet 
nusišovė Jonas Razmus, apie 
50 ar daugiau metų amžiaus, 
turėjęs ant 2107 S. Halsted St. 
savo namus ir krautuvę. Paliko 
našlę moterį ir našlaitę dukte
rį, kokios 15 metų.

Razmus iš amato buvo bat- 
siuvis, jo žmona yra siuvėja, ir 
seni laikai kaip gyvendami Chi- 
cagoj gražiai, rodosi, gyveno. 
Pirma turėjo savo dirbtuvėles 
ant Canalport Avė.; nesenai nu
sipirko namą ant 2107 S.'Rai
ste St. žmona yra atvažiavusi 
iš Lietuvos tik po karo.

Razmo kūnas vakar popiet 
išvežtas pas graborių. Visą 
dieną kampas tarp Halsted ir 
21 gatvių žmonių apstotas. Tai 
jau antra lietuvių tragedija 
šioje apylinkėje. Pereitą pir
madienį, vasario 16 d. ant 
nalport lietuvis Mažonaitis 
šovė savo žmoną, kurią tik 
kar palaidojo, ir tą pačią 
landą vakar Razmus nusišovė. 
Liūdnos žinios iš šios apylinkės.

Ca- 
nu- 
va- 
va-

Užmuštas A. Geral
tauskas

likoAntanas Geraltauskas 
užmuštas troko ant 95 ir Mor
gan St. vasario 29 d. apie 11 
vai. vakare. Trokas užmušęs 
jį pabėgo ir iki šiol nėra su
gautas.

Velionis buvo pasitraukęs 
nuo savo šeimynos apie 4 me
tai. Pas velionį rado bankos 
knygutę iš III. State Bank, ku
rioje parodo, , kad yra banke 
apie 19*000.00. —G.

Svarbus Janitorių 
susirinkimas

Visi lietuviai janitoriai esa
te kviečiami į visuotiną susi
rinkimą, vasario 23 d., 2 vai. 
popiet Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Bus vienas 
iš svarbiausių susirinkimų.

Kalbės p. Josęph Elias, Uni- 
vesal Štate Banko prezidentas 
ir atstovai nuo Janitorių’fUni
jos.

Šiame susirinkime bus aiški* 
narna musų organizacijos reikš
mė ir budai kaip naudingai 
veikti. Todėl kviečianję visus 
janitorius, kas Aik žinote, kurs 
neskaito laikraščių ir nežino 
apie šį pranešimą ,kad atsives- 
tumėt į šį susirinkimą.

Kas norės prisidėti prie šio 
Kliubo, bukite prisirengę, nes 
raštininkas galės sutvarkyti 
reikalus. Tėmykite visuose 
Chicagos dienraščiuose ir ‘nepa
mirškite šio susirinkimo, kad 
pankui netektų apgailestautai.

—S. Rakauskas.

1,1 I . IĮII

Lietuvių programas 
iš WBBM stoties

šį sekmadienį, vasario 22 
dieną lygiai 2 vai. po pietų iš 
WBBM radio stoties 770 kilo- 
cyclcs vėl bus duodamas Lietu
viui programas, kurį rengia
lietuvių firma The Peoples Fur- 
niture Co. 2536 W. 63rd St. ir 
3183 Archer Avė., Chicago, III. 
Programe dalyvaus parinkčiau- 
siosios Chicagos lietuvių meno 
jėgos.

Onos Mažonaitienės 
laidotuvės

• Vakar, penktadienį, vasario 
29 d. palaidota Ona Mažonai- 
tienė, kurią pereitą pirmadienį 
nušovė jos vyras Mažonaitis. 
Velionę laidojo jos pačios sesuo.

Iš ryto apie 9 vai. kūnas bu
vo nuvežtas į šv. Kazimiero 
bažnyčią, iš kur 67 automo
biliams lydint tapo nuvežtas į 
kapines.

Į kapines atvežė iš kalėjimo 
ir tragedijos kaltininką, patį 
Mažonaitj. Tas tik ištolo pri
eidamas pradėjo garsiai šaukti, 
verkdamas “Onyte, tu mane pa
likai, aš daugiau to nebedary
siu!” Velionę palaidojus ftlažo- 
naitis nuvežtas atgal į kalėji
mą.

Patirta, kad tardant Mažo
naitis pasisakęs tokią priežastį, 
todėl nušovus savo žmoną, bū
tent jie smarkiai susibarę ir iš- 
sikolioję; ji puolusi jį, jis pa
griebęs ginklą^ ir paleidęs kelis 
šūvius. Tačiau, tyrinėjimas pa
rodo, kad Mažonaitienė tapo nu
šauta bėgant, nes dvi mirtinos 
žaizdos yra nugaroje. Be to 
trys didelės šovinių skylės yra 
sienoje. Matyt, tos trys nepa
taikė. .

iMažonaitis sakėsiAnorėjęs ir 
save nušauti, tik nepataikęs, 
prašovęs pro šalį.

Linksma žinoti

Man atsilankius į Universal 
State Banką teko matytis su 
inspektoriais iš Statę Banking 
Department, kurie peržiurėjo 
viršminėto banko stovį, ir taip
gi teko sužinoti, kad vyriausias 
inspektorius p. Elijošių pagyrė 
už gerą tvarką ir saugų, at
sargų vedimą viršminėto ban
ko.

Toliau sužinojau, kad Chica
gos Telefono Kompanija padidi
no savo depozitus, taipgi State 
Treasurer (Valstijos Kasie- 
rius) dępozitavo atsakančią su
mą pinigų ,ir ant galo p. ;Pe- 
terson, City Treasurer ('Miesto 
Kasierius) pats pasiųlė ir de
pozitą vo į Universal State Ban
ką $75,000. Tai abejonės nė
ra ir negali būti apie stiprų ir 
gerą musų visiems žinomos lie
tuviškos įstagos, Universal 
State Banko stovį. Tuo mes, 
lietuviai turime, didžiuotis ir 
tą įstaigą vien remti.
1 —Depozitorius.

Naujos lietuvių biz 
nio įstaigos

3301
Mar-

Sveik. Dep-tas išdavė certi- 
fikatus šiems lietuvių bizniams: 
Kazimiero Beinarausko, 
Emerald Avė. Grocery & 
ket, { t , r

Kazimieras Dauksvidis, 
W. 45th St. Grocery.

2543

Sveikatos Dep-tas užlaiko ir 
veda 23 vaikams globoti stotis, 
14 dantų klinikų ir 4 veneri
nių ligų klinikas.

Visoki plumbing darbai turi 
gauti sutikimą iŠ Svek. Dep-to.

HEMOROIDAI
5 DIENŲ VAISTAI DYKAI! 

Didžiausis mokslinis moderninių laikų išra
dimas. Be peilio—be operacijos. Nereikia 
ligoninės, ar gaišti laiką. Nelaukite dides
nių skausmų, vargo ir kaštų. Lengvi išmo
kėjimai. Pasitarimas ir egzaminiciją dykai. 
Ateikite arba rašykite pridedami 10c. per
siuntimui. Pilė Dept. S-M-S- Health In
stitute, 1869 N. Dalrien Avė., Chicago. 
N«|nąį §-M-S Herb-Nų-Tonicj •

—r----------- :------ -—»—-r

PRANEŠIMAI
Lietuvos Dukterų Draugija, laikys sa

vo mėnesinį susirinkimą, šiandie vasario 
21 diena, 7 va!. ’ vakare, Mark White 
Parko paprastoj svetainėj. Narės ma
lonėkite visos laiku pribūti, nės yra 
daug svarbių erikalų, kuriuos būtinai' tu
rėsime aptarti. Taipgi išgirsite įvairių 
raportu, malonėsite apsimokėti savo 
mokesčius.

HELENOS SZYMANSKA 
ŽOLĖS IŠGYDĖ TŪKSTANČIUS 

Pastebėtinas naminis gydymas su gaivi
nančiomis žolėmis yra pasiūlomas \dykai 
H. Szyrnanska, 1869 N. Damen Avė., ar 
203 W. Madison St., Chicago. Ateikite 
tuojaus arba aprašykite savo ligą ir ji pri
sius specialę $1.00 bonką dykai dėl jūsų 
stovio. Pridėkit 25c apmokėjimui persiun
timo. Namai S-M-S Herb-Nu-»Tonic.

MARQUETTE PARKO Lik- .
TUVIAMS ŽINOTINA

Pastangomis S. iW. Amerikos 
Politinio Kliubo ii’ Marųuette 
Parko Am. Liet. Piliečių Kliu
bo yra rengiamas masinis su
sirinkimas bažnytinėje svetai- 

gatvės ir 
sekrhadieny- 
kaip 2 vai

68-tos 
Avė., 

22 d.,

neje, prie 
Washtenaw 
j e, vasario 
po pietų.

Kalbėtojų bus .
ir vietinių lietuvių veikėjų. Bus 
18-to Wardo Aldermonas Wal- 
ter W. Morris. Yra pageidau
jama, kad kiekvienas lietuvis 
turėtų sau už pareigą, atsilan
kyti į minėtą susirinkimą ant 
aiko ir * kuoskaitlingiausia. 
Viršminėti Kliubai abu susidė
ję daro visas pastangas, kad 
mitingas butų pasekminga^. 
Be to neatsilieka nei vietiniai 
artistai-dainoriai nuo prisidėji
mo prie programo. Todėl prog
ramas bus įvairus.

Kviečia abiejų kliubų
KOMITETAS.

EXTRA EXTRĄ
MOTERIMS IR MERGINOMS

Išmokinsiu kaip gaminti sal
dainius. Pilnas kursas tęsis 2 
savaites, dienomis ir vakarais.

Pirma lekcija-demonstracija 
įvyks ketvirtadieny, vasario 
26 d., 1 vai. popiet. Kas nori 
susipažinti su saldainių gami
nimu, gali atvykti. Lekcija dy
kai. Kursas prasidės kovo 2 d. 
1931.

Chicagos ir apielinkių mote
rims ir merginoms gera proga 
išmoktf naują amatą ir lengvai 
sau padaryti extra pinigų. Sa
kau tą iš patyrimo, nes pati 
esu tam biznyj ilgą laiką. Mo
terys ir merginos esate širdin
gai kviečiamos atsilankyti. 
MRS. MILASH CANDY SHOP 
2917 W. 63rd St., Chicago, III;

Iš Politikos Lauko
Mayoras sutraukiaAlideles 

minias

Mayoras William Hale Thomp
son įvedė naujos rušiės kam
paniją. Jis suruošė cirką ir 
ima įžangą, kad tą cirką pa
matyti. Jis sako: “Mes moki
name žmones kaip balsuoti ir 
jie, užmoka už tą, kas yra vi
siška naujienybė politikoje, nes 
pirmiau būdavo kaip tik’ prie
šingai.” . • i

Mayoro cirkus yra Cort teat
re, Dearborii gatvėj, arti Ran- 
dolph. Jis visuomet būna, pil
nas žmonių. Programan įeina 
kalbantieji mayoro paveiksiąi, 
policijos kvartetas ir garsusis 
“apynasris”, kurį, buk laikraš
čiai yra uždėję: ant k^tųnčandi- 
datų. Paveiksluose vaizduoja
ma pagerinimai, kurie buvo 
atlikti prie Thompson© admi
nistracijos. Toliau ęina tikra
sis cirkas: asilas, mulas, kau
bojai, šunys ir didelis slėnius. 

• Cirkus tęsis Cort teatre iki 
balsaviiho dienos." Įžanga yra 
25c, kartu duodant ir ^Mayoro 
Thompsorio Mįlion DollarPro- 
sperity Drive tikietą. Be to 
pirmas šimtas moterų kasdie 
gauna paduškaites su Thomp
son© paveikslu. '

Mayoro Thompson© mitingai 
yra labai skaitlingai lankomi, 
ypač ateivių apielinkėse^ /

z \ ' - I ■ •■■■'
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Andre w J. Schultz
Kandidatas i Miesto Iždininkus

Andrew J. Schultz, kurį pail
gumą republikony komitimanų 
stato j Miesto Iždininkus, yra 
gimęs ir . augęs Chicagoje. Jis 
yra stambus biznierius, pdr 25 

e. Jis

metus turintis Real Estate 
bizni prie 3278 MulNvaukee Avė. 
Jis yra narys daugelio biznie
rių ir namų savininkų organi
zacijų. Pdlitikojc jis yra lenkų 
republikonų prezidentas. Mayo
ras Thompsonas- remdamas 
Schultz sako: “Schultz nomi- 
navimas ir išrinkimas Miesto 
Iždininkių butų tinkamas Chi
cagos gyventojų pripažinimas 
ir atžymoj ima s ateiviams. Aš 
darysiu viską, kad Schultz bu
tų nominuotas ir išrinktas.”

svetimtaučių

H. 
ge-

WM. HALE THOMPSON;

GERBIAMIEJI LIETUVIAI!
Nepamirškite balsuoti už Wm. 

Thompsoną. Mes visi žinome, kad 
resnio mayoro mes negausime. Atsi
minkime visi kas buvo 4 metai atgal, 
kada turėjome demokratą mayorą Wm. 
Dever — tada policija daužė gyvento
jams dUrią. Šiandie to nėra. Jei mes 
išrinksimeJ teisėją Lyle ar A. Ccrmaka 
bus dar prasčiau kaip 4 metai atgal kad 
būvio prie Deverio. Mės visi mylime 
savįk namus. ’ Prie Thompson© policija 
muš nebaderiavo ir durų nedaužė, gro- 
serių ir kitų bznių neuždarinėjo ant me
tų laiko, kaip kad |>uvo prie demo
kratų.

Balsavimas bus utąrnįųke, vasario 24 
dieną, nuo 6 val;*^ft>i. iki 5 valandai 
vakare. 1 ^4--
balsuoti už Wm.

NepamiršlcjiO

F. KUCHARSRI,

J. L., Campaifep,

lietuviai eiti 
Thompsoną.

Ward Cdntmittcemaų,

-Committee, 13 wardo.' (

ir

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U 
rų. Jei kiti negalėjo Jumis ligydytl, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavl* 
tnas atidengs Jūsų tikrų ligavir Jei aS apsi- 
Imelu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminaVlmo—kas jums yra

20

galutino ižegzaminaVlmo—Jums yra

Dr. J. Ė. Žaremba
W. Jackson BĮviį,, netoli State St. 

Kambary? 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 įki 7:30 vakaro. Nedė

lioj (nuo 10 ryto iki 1 po pietų
———-...... ... —........ ........ ....- -—  ..

ATMINK SAVO 
NAUbAl,

kad vesdamas visus reikalus per

& L Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi, daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonu*. 
Skolinam pinigus ant' Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. ’ 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
——i I m !■■■■■—

ĘducationM
Mokyklos •

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BABBER 
.. . h COLuĘGE, 
07Ž Madisofa StmC

j :
.4 :• '■

Educational

GREITAI IR PIGIAI 
MMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos. ; sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
aug8tes?4 moksU I vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje Jau tuks- 
• ančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abeinu mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
risose mokslo šakose apsišviets.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

ir

CHICAGO. HA.

einančiai
Finainsai-Paekolo*

PINIGAI
Mea afcoUnam nuo $50 Ud $800 

Nelmam komiso 
Nuoiimtiii moklinąs ant neilmokito, 

sumos 
Finance Corporation 

of Illinois ' 
Po valstijos prieižiura 

3604 S. Kedzie Avė.

Automobiles
CADILLAC VĖLIAUSIO MODELIO 

SPECIALIAI CUSTOM BUILT 
SEDANAS

Mano išvažiuotas' tiktai 8000 mylių 
ir yra kaip , dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra, jei neateisite ir patys jo ne
pamatysite. Šeši'originaliai balloon tai
rai kaip naujji. Keturių ratų brėkiai. 
Aš rūpestingai karą prižiūrėjau ir jis 
kiekvienu žvilgsniu yra visjškai nau
jas. Kainavo man virš $3,950 trum
pą laiką 'atgal. Aš turiu tuojaus su
kelti pinigų ir paaukosiu jį tiktai už 
$450. Turi būti cash. 2231 North 
Kedzie Avė., Apt. 1.

•i— ------o------------

Auburn 1930 modelio, 4 durų 
SPORT SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau tik kelis šimtus my
lių. Pilnai įręngtas. Geras originalis 
užbaigimas. Tairai kaip visiškai nau
ji. Karą reikia pamatyti,- kad jį įver
tinus, nes jis yra tikrai visiškai nau
jas karas. Aš esu priverstas parduoti, 
kad sukelti pinigų. Pirmas $.300 pa
ims jį. Namie visą dieną nedėlioj, 
2238 North Savvyer Avė., Apt. 1.

----------- o----------«-

NAŠLĖ PAAUKOS
Nash vėliaurio fM^delio Sedan. Jis bu

vo Įstoradžiuj per 10 mėnesių ir yra be
veik nevartotas. Aš neturiu kas va
žiuotų mano karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Karas yra pilnai įrengtas su 
4 ratų brėkiais, balloon tairais kaip 
nauji ir daug extras. Kainavo man 
beveik $2,000.00, paukosiu jį už tik- 
ati $250 . Atsišaukite nedėlioj visą 
dieną. 2538 North California Avė., 
Ist floor..

CHRYSLER 70 SEDAN
^Vėliausio modelio. Finansinės aplin

kybės priverčia mane paaukoti savo ka
rą. kuris yra pilnai įrengtas su daug 
extras. Karas mano išvažiuotas tiktai 
3,000 mylių labai atsargiai turėja ge- 
raiusią priežiūrą. Man labai reikia 
pinigų ir turiu tuojaus parduoti karą. 
Priimsiu $225. 4031 North Oakley
Avė., Ist floor. , •

——---- K>——-------

PARDAVIMUI 1 tono Ford trokas 
pigiai, tinka dėl bučerio, express ir ped- 
lioriui, 6542 S.,Washtenaw Avė.

Business Service

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Boulevard 6520 Re*. Yard* 440,
NORKUS & CO.

Pertraurtom rakandui, planui ir vi- 
nokiu* bizniui, taipgi i* >mie*to i 
miestą. Teisinga* patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Cdal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTĄS dėl garo tonas $7.00 

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, b anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL €0.
5332 So. Long Avė.

■ Rekailingi agentai

Help Wanted-r-Male
Darbininkų reikia

■: REIKALINGAS duonkepys prie juo
dos duonos, blaivas, su patyrimu. 1425 
So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGI 5 salesmanai, labai li
berališkas komisas. 4263 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 8933.

IEŠKAU ūkininko, kuris galėtų dirb
ti ant fartnų, galėtų karves milžti ir su 

dirbti. Atsišaukite 
Aubtirn Avė.

arkliais gąlėtų
3464

»r.' .;.-G . 1 'A

..9^^^!

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

For Rent

$50.00, 4 kambarių —
PASIRENDUOJA kampinis 6 kamba

rių flatas -— $50.00, 4 kambarių — 
$38.00, garu šildomi, frigidaire aisbak- 
siai. Garažas $5.00. 2501 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 4395.

’ ... I I

Garažas $5.00. 2501 W. 43 St.

x PASIRENDUOJA senai įsteigtas jden- 
tisto ofisas, S. E. kampas 31 ir .Hal- 
šted gatvių, galima užimti gegužės 1 d. 
Pigi renda. Savininkas James Leddy, 
7925 S. Peorią’St.

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

------------------7---------------------------------
PASIRENDUOJA 4 kambarių cot- 

tage, 2 porčiai, •maudynė, gasas ir 1 ka
ro garadžas. $22 į mėnesį. 4748 So. 
Central Avė. Normai 8011. " , *

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui arba merginai. Imos lubos. 3549 
So. Wal!ace St. 

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

PASIRENDUOJA ruimas prie doros 
ir mažos šeimynos. Vaikinams ar mer
ginoms, 2ros lubos. 4157 S. Albany Av.

PASIRENDUOJA šviesus kambarys 
vaikinui arba merginai. Yra maudynė, 
gali valgį pasigaminti. 1 mos lubos už
pakalyj, 827 W. 34 Place.s 

4--------- O--------

RENDAI kambarys dėl vaikino, no
rint galima ir virtuvę vartoti, 3 fr. 
2920 So.. Union Avė. 

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

RENDON kambarys, apšildomas, mer
ginoms -ar vaikinui, ar vedusiai porai. 
2450 N. Nordica Avė., 2 lubos’.

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

RENDAI flatas, 5 kambarių su pe
čiais apšildomas. 2 fl. Renda $3 5.00. 
6931 So. Rockwe!l St.

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

KAMBARYS rendai, moderniškas. P. 
Seter, 731 W. 18 St. 3 lubos iš už
pakalio.

Business Chance»
Pardavimui Bizniai

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui, 
turiu 2 storus, vieną noriu parduoti. 
Šaukite Wentworth 6759.

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

PARDAVIMUI graži kampinė’ gro
sernė ir delicatessen sankrova labai gy
voj apielinkėj. Aš išvažiuoju į Euro
pą, Pigiai greitam pardavimui. Tel. 
Brunswick 9598.

- —..—o------------

PARDAVI1UUI bučerne Ir grosernė, 
daranti gerą kėš biznį tirštai lietusių ap- 
gyventoj apielinkėj, didelis stakas, nau
ji fixturiat, 5 kambariai pagyvenimui, 
garąžas, renda $45. Priežastis parda
vimui — turiu kitą biznį. Veikit tuo- 
jaus, gausit bąrgeną.

2901 S. Emerald Avė. 
Victory 5162

PARSIDUODA saliunO biznis ar su 
nąrnu, seniai išdirbta vieta per ilgus me
tus . Matykit pardavėją, 6842 South 
Rockwell St., pirmos lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė, geroj vietoj.

3465 So. Auburn Avė.

PROGA GERAM ŽMOGUI. Par
siduoda bučernė ir .grosernė su mažu na
mu. Savininkes 3808 Lowe Avė., Tel. 
Boulevard 6502.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, de- 
licatesen, cigarų, cigaretų, tabako štoras, 
prie didelių dirbtuvių. Per pietus duo
dam lončių. 2958 W. 38 St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

822 W. 33 PI.'

PARDAVIMUI bučtrnė ir grosernė, 
biznis išdirbtas. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai. Šaukite 
Republic 1625.

PARDAVlMUI bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj ir pigiai.

6600 So. Morgan St.

€ PARDAVIMUI pigiai restaurantas 
visą ar pusę. Esu našlė, vienai per- 
sunku. 804 W. 31 St.

Fumiture & Ffrctures
Rakandai-Įtaiaai

. PARDAVIMUI pigiai dvi skėlos, 
lentynos ir du šiokeisai.

. 3465 So. Auburn Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA 400 akrų dear far
ma Wisconsine, Jackson County, netoli 
Black River Pails miesto, arba renda- 
voti, ar ant pusės dirbti. Juoda žemė, 
lengva gyventi, budinkai geri. Galima 
gauti ilgą lysą.

Atsišauk ,
, '5713 S. Ashland Avė., arba 

Telefonnokite Republic 2782

BAhGENAS
Pardavimui arba mainui vištų ir 

f rūktų farmos:
2 akeriai su budinkais arti miesto.
5 akrai, geri budinkai.

^krų, arti ‘leikos.
akrai su gerais budinkais ir sodno, 
akrai vištų ir fruktų.
akrų arti upės, dvarski budinkai.

Phone Virginia 0649

11
16
29
40

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ farma prie gero kelio 
netoli miesto, parduosiu pigiai arba pri
imsiu mažą mainą. Savininkas 6001 S. 
Carpenter St. Englewood 2116.

—O-------

EXTRA BARGAINI
Parduosiu arba mainysiu už $3.500, 

nėra morgičių. Farma yra Michigan
valst., .80 akerių; 40 dirbamos žemės,

Geri buildingai, upė 
Turiu dvi farmas, 

-----agos, Michigan 
Žemė first dass.

kita — miškas, 
bėga prie barnės. 
viena netoli nuo Chicagos, 
valst., kita toliaus. ‘____
Du blokai nuo miesto. M. Abromavičius 
2141 W. 22 Place., Chicago, Iii.

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

LIETUVOJ ŪKIS — 28’/j dešim
tinių, Rietavo valse., Telšių apskr., Pa- 
jomončio kaime. Su namais. Ne
brangiai, arba mainysiu į namus Chi- 
cagoj, 1436 So. 50th Ct., Cicero, III. 
2 lubos.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis. 

valstijoj, ant nedidelio namo, nepai
sant apielinkės.

MAINYSIU 3 flatų mūrinį namą po 
z4 kambarius, Brigbton Parke prie lie
tuviškos bažnyčios. Mainysiu kad ir 
ant prasto namo ir prastoj apielinkėj. 
Kas pirmas tas laimės

Pašaukite Laffayette 5107

LOTĄ mainysiu ant gero 
liaus. Lotas randasi ant 
Crawford Avė. B. Ilevičia, 
Hamlin Avė. 

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

automobi- 
57 St. ir 
2838 N.

NORIU mainyti savo bizniavą na
mą į lotus, lotai turi būt “cash”. Na- , 
viekas, 3653 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
N*m*i-£em6 Pardavimui

Paul M. Smith & Co
CELOANS K INSU

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavctte 0455

DABAR YRA PROGA IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINĄ

BUK NEPRIKLAUSOMAS IR 
TURĖK SAVO NAMĄ

Real Estate kainos pradeda kilti aug- 
štyn. r

Niekad nebebus kitos progos pirkti 
už tokias žemas kainas.

Tik $100.00 cash tereikia, 
kad pupirkti 2 augštų mūrinį namą 

, arti 37 ir Halsted gatvių, 
2 flatai

Likusius po $30.00 į mėnesį.
Mes taipgi turime 18 kitų nuosavy

bių gerose apielinkėse ir priemiesčiuose, 
kurias galima pirkti su $100.00 įmo- 
kėjimu, likusius gi kaip rendą.

Ateikite ar rašykite dėl sąrašo.

’ FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street

Telefonas Canal 0806

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

beveik naujas vieno augšto bizniavas mu
ro namas. štoras ir 5 kambariai už
pakalyje, karšto vandenio šiluma. Vie
nas blokas nuo didelio teatro. Gera 
vieta dėl minkštų gėrimų ar kitokio biz
nio. Savininkas mainys į bile kokį 
privatišką namą nepaisant apielinkės. 
Kreipkitės sekančiai. s

3647 Archer Avė., 
užpakalyje 

Tel. Virginia 0757

NAUJAS mūrinis namas, turintis 2 
apartmentus, po 4 kambarius kiekvieną. 
Garu šildomas. Marųuette Manor. At
sišaukite nedėlioj. 4057 Archer Avė.

PARDAVIMUI medinis 5 pagyve
nimų po 4 kambarius, arba mainysiu 
ant mažesnio arba loto. t Namas ran
dasi ant Bridgeporto. ■ Kreipkitės 7004 
S. Fairfield Avė. Tel. Prospect 6698.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas, karšto van
dens šiluma, weatber strips, auningai; 
$500 įmokėti, maži mėnesiniai išmokė
jimai, arti 63 ir Francisco Avė. gatvių. 
Telefonuokit Prospect 0631.
» 1 ..................—■... .............. ■1 1. n ■

PARDAVIMUI 6 kambarių katage. 
karštu vandeniu apšildomas, dviejų ka
rų garadžius. 74 Ų) So. Green St.

PROVIDENCE EXTRA
* MAINAI

2« lotai po 30 pėdų SoUth 
Węst Side, Chicagoje, išsimai
no į grosęrnę, bučemę arba 
“candy store”.*

} Bizniavas namas netoli lie
tuvių bažnyčios mainosi į lotą 
arba seną “private” namą. Vie
ta ir namas labai tinkamas ad
vokatui, agentui arba kitam 
bizniui. t

Ką turi mainyti?

PROVIDENCE REALTY
726 W. Ifcth St., 

Canal 1603.

co

'■ ii




