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Siandie-LietuvosNepriklausomybėsSukaktuvės
Sukanka 17 Metų Nuo Nepri 

klausomybės Paskelbimo
Chicagos lietuviai Nepriklausomybės šven 

tę švęs rytoj Lietuvių Auditorijoj

Šiandie Hauptmann 
bus išvežtas mir

ties kameron
Bus perkeltas į valstijos kalė

jimą laukti egzekucijos. Gi
nasi esąs visai nekaltas

CHICAGO.— šiandie sukan
ka lygiai septyniolika metų nuo 
tos dienos, kai susirinkusi Vil
niuje Lietuvių Taryba vasario 
16 d., 1918 m., paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybę. (Ne
priklausomybės Aktą rasite ki
toj šio puslapio vietoj). Tas 
Nepriklausomybės Aktas davė 
pagrindą tolimesnėms kovoms 
už Lietuvos laisvę, kurios tapo 
laimėtos, taip kad po karo Lie
tu* v a atsisteigė kaipo Nepriklau
soma valstybė. Taipaju ir iš 
Vokietijos liko atgauta dalis 
Mažosios Lietuvos, su priėjimu 
prie juros per Klapiėdos uostą.
Chicagos lietuviai Švęs Nepri

klausomybės Dieną
Vasario 16 d. tad virto musų 

didžiąja tautine švente, švente 
išsiliuosavimo iš po svetimo 
jungo ir ant karo paliktų pele
nų atsteigimo Nepriklausomos 
Lietuvos. : |

Chicagos lietuviai irgi švęs 
tą didžiąją musų šventę, šven- lietuvius

Pabaltijo valstybės šiandie švęs Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves

RYGA, Latvijoj, vas. 15. — čiausią jam pagarbą atiduos 
Latvija rytoj prisidės prie Lie
tuvos šventime 17 metinių Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuvių. Visiems na
mų savininkams Rygoje liko į- 
sakyta greta Latvijos vėliavų 
iškelti ir Lietuvos vėliavas.

Lietuvos valdžia siunčia į Ry
gą savo vidaus reikalų minis- 
terį Stasį Rusteiką, kuris bus 
Latvijoj garbės svečiu. Augš-

Patvirtino fašistu 
suokalbį nuversti 
Amerikos valdžia

Kongreso komitetas sako, kad 
gen. Butler kaltinimai de! 
fasitų suokalbio liko patvir
tinti paskesnių tyrinėjimų.

WASHING,TON, vas. 15. — 
Atstovų buto nacių veikimo ty
rinėjimo komitetas, kuris tyri
nėjo ne tik nacių veikimą Ame
rikoje, bet taipjau ir visokį 
veikimą prieš valdžią raporta
vo kongresui, kad fašistai tik
rai darė suokalbį nuversti Ame
rikos demokratinę valdžią ir j- 
vesti fašistinę diktatūrą.

Laike tyrinėjimų gen. Smed- 
ley D. Butler prisipažino, kad 
fašistai jam pasiūlė dideles su
mas pinigų, jei jisai prisiimtų

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oio biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas šį rytą; šal
čiau*.

Saulė teką 6:46 leidžiasi

t

čiama ji bus rytoj, sekmadieny, 
didelėmis iškilmėmis Lietuvių 
Auditorijoj.

Iškilmes prasidės 5 vai. po 
piet (o ne 4 vai., kaip buvo 
skelbiama pirmiau*) ir tęsis iki 
vėlybos nakties.

Nepriklausomybės Dienos iš
kilmėse rytoj kalbės Lietuvos 
Konsulas Antanas Kalvaitis, la
kūnas Įeit. Feliksas Vaitkus ir 
“Naujienų” Redaktorius P. Gri
gaitis. Dainuos “BIRUTĖS” 
Choras ir Stasys Rimkus, taip
gi šoks Vytauto Beliajaus šo
kėjų grupė.

Po šio turtingo programobuš 
šokiai prie Byansko muzikos.

Įžanga, padengimui lėšų, tik
tai 25c.

Šį Lietuvos Neprikląusomy- 
bės apvaikščiojimą rengia AL- 
TASS ir kviečia jame dalyvau
ti visus Chicagąfrir apielinkių 

s. ' '

Lathvijos prezidentas Albertas 
Kviesis. Rusteiką (pervažiuo
jant Latvijos sieną pasitiks 
augšti Latvijos valdininkai, ku
rie jį palydės j Lietuvos legaci- 

į . J.- J
Tokios pat iškilmės įvyks ir 

Taline, kur Estija irgi prisidės 
prie šventimo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo.

vadovauti fašistais, suorgani
zuotų didelę armiją iš ex-karei- 
vių ir su jos pagelba užimtų 
Washingtoną, priverčiant prezi
dentą Roseveltą arba nusilenk
ti, arba rezignitoti.

Komitetas sako, kad jam pa
sisekė patvirtinti visus gen. 
Butlerio kaltinimus, nors ir ne
pasisekė surasti tikrų davinių, 
kad tokia armija jau buvo pra
dėta organizuoti; taipjau ne
pasisekė Amerikos fašistus su
rišti su kitų šalių fašistais.

Komitetas taipjau kaltina, 
kad sovietų Rusija nepildo sa
vo prižado susilaikyti nuo pro
pagandos Amerikoje. Esą pro
pagandą Amerikoje plačiausia 
veda trys valstybės—Vokietija, 
sovietų Rusija ir Meksika. Na
cius organizuoti padeda dagi 
Vokietijos konsulai.

Jau ketvirtus metus 
miega

CHICAGO.—Patricia Maguire 
pradėjo jau ketvirtų metų mie
gą. Ji užmigo vas. 15 d., 1932 
m, ir nuo to laiko nėra atgar 
vusi pilnos sąmonės. Ji visą lai
ką męrdi, nenusivokia kas deda
si aplink, bet valgo lengvus val
gius ir gali perskaityti prie jos 
ūkių pridėtus paprastus jsaky- 

Kalbėti betgi negali.

KLAIPeDA

Ethiopia vėl kaltina 
Italiją už ardy

mą taikos
Italijos mobilizavimas kariuo

menės visai nerodąs noro tai
kiu budu išspręsti kilusius 
ginčus •

RYMAS, vas. 15. —Ethiopia 
(Abysinijos) karalius Haile Se- 
lassie per savo ambasadorių 
Ryme paskelbė “pareiškimą 
visam pasauliui”, kad Italijos 
kariuomenės mobilizacija nėra 
pateisinama jokiais Abysinijos 
žygiais ir kad tuo Italija nero
do palinkimo taikiu budu iš
spręsti iškilusius ginčus, bet 
yra pasiryžusi ardyti taiką.
Francija irgi ruošiasi prieš 

Abysiniją
Gautomis žiniomis, Francija 

irgi koncentruoja savo kariuo
menę, kad ją siųsti į Franci jos 
Samoli žemę, Abysinijos pasie
ny.

Vokietija nenori il
galaikės saugumo 

sutarties
BERLYNAS, vas. 15.— Vo

kietija nenori rašytis jokios il
galaikės ginklavimos ir saugu
mo sutarties, nes tokia sutartis 
ilgam laikui suvaržytų Vokieti
jos veikimą.

Vokietija norėtų, kad sutar
tis tęstus ne ilgiau penkių me
tų—iki Vokietija galės prisi
ruošti sekamam karui.

1918 m. Vasario 16 d. Aktas
Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 

atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rūgs. 
18—23, d. 1917 m., skelbia atstatanti nepriklausomą, de
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo -galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu visų 
gyventojų išrinktas.

Surado buvusi
Springfield merą

SPRINGFIELD, III., vas. 15. 
— Buvęs Springfieldo meras 
John S. Schnepp, ištarnavęs tris 
terminus, dingo 1932. Jam din
gus pasirodė, kad jis bu*vo ad
ministratorium daugelio paliki
mų ir kad trūksta apie $400,- 
000 jo globoj palikto turto.

Dabar, jis 68 m. senis, tapo 
surastas Los Angeles, Cal., par
davinėjant laikraščius. Jis sa
kosi nieko neatsimenąs. Girdi, 
jis kaip iš miego pabudęs Texas 
valstijoj ir neatsimenąs dagi 
savo vardo. Po /to jis daug va
žinėjęs po visą Ameriką ir da
bar, kad užsidirbti pragyveni
mą, pradėjęs pardavinėti laik
raščius. Jis sakosi visai nesi
priešinsiąs jo pargabenimui į 
Springfieldą. \ r-

■ —..U-'.... ■ I, ,

CHICAGO. —-Vąkar ryte jau 
prasidėjo ąrdymas pasaulinės

''j;r? •. .
parodos.

n* .T

4 prigėrė automobi 
liui įkritus ežeran
NASHVILLE, Mich., vas. 15. 

—Keturi žvejai prigėrė Thorn- 
apple ežere, jų automobiliui j- 
lužus per ledą ir pasinėrus i 
ežerą.

KRUVINA KOVA MEKSIKOI
COLIMA, Meksikoj, vas. 15. 

—Vilią Alvarez priemiesty iš- 
kilusioj kruvinoj kovoj tarp 
priešingų politinių frakcijų, li
ko užmušti miesto prezidentas 
ir trys kiti žmonės. ' Daugiau 
15 žmonių gi liko sužeista.

WASHINGTON, v. 15. —Air 
gščiausias teismas nutraukė po 
sėdžius iki pirmadienio, neišne 
šęs nuosprendžio aukso klausi
mu.

B0RDEAUX, Francijoj, v, 
15— šiandie pasimirė seniau 
sias Frakcijos kardinolas And-
rieu. Jis buvo 85 m. amžiaus, šutinį pelėką.

7 žuvo susidaužius 
anglų lėktuvui 

Sicilijoj
MESINA, Sicilijoj, vas. 15.— . 

Septyni Anglijos karininkai ir 
lakūnai liko užmušti hydorpla- 
nui Singapore susidaužius ir 
sudegus, netoli nu*o čia. Lėktu
vas skrido iš Neapolio j Maltą.

Lėktuvas, vienas iš keturių, 
kurie skrido iš Lonodono Į Sin
gapore, turėjo dvi savaiteą tai
sytis Neapoly, sugedus jo mo
torui. Taisėsi ir kitas lėktuvas, 
šiandie abu išskrido į Maltą. 
Bet kely ties San Filippo kai
mu vienas jų nukrito žemėn, 
susidaužė ir sudegė.

Tiria dirižabelio Ma- 
con nelaimės prie-

SAN FRANCISGO, Gal., Vas. 
15.—Komanduotojas Wiley, kiu
ris pats buvo paskendusiąme 
dirižabeliuję Macon, dabar ve
da smulkmenišką apklausinėj i* 
mą ir visos išsigelbe justos diri
žabelio įgulos, kad nustatyti 
nelaimės priežastį.

Jau nustatyta, kad prieš į- 
vykstant nelaimei visas diriža- 
belis sudrebėjo. Paskui atitru* 
ko užpakaliniai pelėkai, kurto 
vairavo dirižabelį. Spėjama, 
kad jie atitrukdąmi ir praįųrė 
oro cėlesr—kamaraites, kurįąs
irgi atitruko ir nu'krito į vau* 
denį. S 
miausia 
ir įsipainiojo j vaįrus, nutrauk
damas vielas, kurios laikė vir-

FLEMINGTON, N. J., vas 
15.—Rytoj, šeštadieny, Bruno 
Rįchard Hauptmann, kuris liko 
pasmerktas mirčiai už Lind- 
berghų kūdikio nužudymą, bus 
išgabentas į valstijos kalėjimą 
Trenton. Ten jis bu*s patalpin
tas mirties kameroj laukti eg
zekucijos—nužudymo elektros
kėdėj. Tuo tarpu jo advokatai 
ruošia apeliaciją į augštesni 
teismą. - • - • • - •• . * s

Pasikalbėjime su laikrašti- 
rinkais ir advokatais, ragina
mas, kad jis prisipažintų ir tuo 
gal sušvelnintų savo bausmę, 
Hauptmann atsakė, kad jis ne
turi ką prisipažinti, nes viską^ 
ką jis turėjo ir galėjo pasakyti, 
jis pasakęs teisme. Jei jis 
butų turėjęs prie ko prisipažin
ti, tai tą butų padaręs keli mė
nesiai atgal ir tuo budu* išgel
bėjęs žmoną nuo rupesnio. Jis 
esąs visai nekaltas dėl jam pa
daryto kaltinimo ir jokių as
menų neslepiąs.

“Jei aš turiu mirti elektros 
kėdėj, aš mirsiu kaip vyras”, 
pareiškė Hauptmannas.

Kalbėdamas apie buvusią sa
vo bylą, jis sako, kad buvęs 
juokingas kaltinimas, jog lentą 
kopėčioms jis paėmęs* iš savo 
vyškų. Jei jis butų daręs ko
pėčias, tai kam jam esą butų 
reikėję plėšti lentą iš vyškų, 
kuomet jo garažius buvo pilnas 
visokių lentų.

Hauptmanno advokatai ap
skaičiuoja, kad apeliacijos į au- 
gštesnii.’s teismus kainuos apie 
$25,000. Tuo tarpu Hauptman
nas neturys pinigų. Tąd pini
gus jie bandysią sukelti auko
mis.

New Jersey valstijai Haupt
manno byla kainavo $50,000.
Hauptmann prašo valstiją už

mokėti už apeliaciją

FLEMINGTON, N. J., vas. 
15.—Hauptmann šiandie pasira
šė peticiją jį - pasmerkusiam 
mirčiai teisėjui Trenchard, pra
šydamas, kad valstija užmokėtu 
lėšas jo apeliacijos, nes jis vi
sai nętųrys pinigų. Jei teisė
jas sutiks pripažinti jį betur
čiu, tai valstija turės apmokė
ti apeliacijos išlaidas— atspaus
dinimą visų bylos rekordų.

“Prieš Dievą aš prisiekiu, 
kad aš nieko bendra neturiu su 
išvogimu ir nužudymu šio 
(Lindgerghų) kūdikio“, sako 
Hauptmann savo peticijoj.

Vėliau pasikalbėjime jis pa
reiškė, kad jo miręs draugas 
Isidor Fisch, gal ir turėjo bend
ro su kūdikio pagrobimu ir kad 
tokiame atsitikime jis turėjo 
pagalbininkus.

Mušeikos puolė strei- 
kierius, sunaikino 

raštinę
JACKSON, Gal., vai?. 15. - 

200 ginkluotų mušeikų --depu
čiu užpuolė kasyklą pikietavu, 
Sius streikierius, juęs išvaikė 
ir paskui puolė ir sunaikino 
streikierių raštinę ir svetainę.
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KĄ ŽMONES MANO
* —

KADA LIETUVOS ŠIRDIS SUŽEISTA, 
VABZDŽIAI GALVAS KELIA.

pra^i ką reiškia tokios keistos 
dovanos šalies valdovui. Kuo 
galėjo užsitarnąnt papos tokią>
didelę rpalonę? Už ką? Dulko?

garbes

mus liaurais neapdova- 
Sugriausime viską, bet 

reikės atstatyt? Sušuksi* 
Pervėlai! Taip. Bus per- 
vėlai. Daugiau galvokime,

Suvienytose Valstijose lietu
vių išeivių priskaitoma aide 
vienas milijonas, o viso lietu
vių tauta teturi keturis mili<- 
jonus su viršunru Na, ir tas 
vienas milijonas,—pusiau žvė
rys, pusiau žmonės. Kaip da
bar subendrint visus? Atidaryt 
jiems duris į naują pasaulį? 
Gerbiami skaitytojai, raskite 
tokį genijų, kuris ateis pagel
bon, kuris neapykantos kaukę 
numaus ir pasakys: “Lietuviai- 
Pagalvokite! Ar verta visa gy
venimą vienas kitą žudyt? Ka
da pasaulis platus ir tiek ja
me džiaugsmo, tiek daug gra
žių progų, tik reikia vieny
bes”.

Ką vieni statome, tą ki
ti griauname

Na, ar nelaikąs butų pagal
vot? Kad nors šitam kritiškam 
momente galėtume susitart, ka
da Vilniaus klausimas gludi ne
išspręstas, kada Klaipėdos pa
krašty desėtkai tūkstančių gin
kluotų vokiečių. Diena už die
nos užsiliepsnos ugnis, prara
sime ir ją. Kana, tada išmėti- 
nėsime? Kas bus to visko kal
tininkas? Nesunku atsakyti; 
mes. Vietoj padėt savo tautai, 
saviems piliečiams, rodyt jiems 
kelrodį į geresnę ateitį, kul- 
turint, kad iš to visiems nau
da butų šimteriopa, mes elgė
mės kaip tik atbulai. Einame 
ne progreso keliu, bet slenka
me kaip vėžiai atbuli į primi- 
tyvį gyvenimą. Nedirbame dar
bą, kuris rodytų musų pirniyn- 
žangą kaipo kultui^ngos
tos, bet kas vienų sutverta, ki
ti su pasigėrėjimu griaujame. 
Reiškia, naikiname savo tau
tą, savas kultūrines įstaigas, 
smaugiame už gerklių vieni ki
tus suleidę ilgiausius purvinus 
nagus ir kvatojame neva savo 
“pergale”. Na, ir kam? Nieks 
užtai 
nos. 
kaip 
me: 
daug
dirbkime, o mažiaus priekabių 
ieškokime ten, kur jų visai nė
ra.

Paimkim, kad ir antrą trans
atlantinį skridimą su leitenan- 
tu F. Vaitkum priešakyje, čia 
jau kiekvieno lietuvio pereiga 
paremt ne tik finansiniai, bet 
ir moraliai, kad šis skridimas 
pilnai pasisektų. Parodyt pa
sauliui, kad lietuviai galingi, 
drąsus ir kultūringi. Moka su
sitart. Moka įvertint savo ša
lies Lietuvos nepriklausomybę 
ir ją gerbią. Suteikia progą 
gabiam jaunuoliui perskrist 
okeaną ir iš ten atgal pas mus. 
Dariaus-Girėno pasišventimas 
ir Įeit. F. Vaitkaus pasiseki
mas atidarys pasauliui akis, 
privers jį skaitytis su Lietu
vos tauta ir noroms-nenoroms 
grąžint Vilnių.

Kada p. James-Janušauskas 
užėmė vietą prie ALTASS, ji
sai tada visuomenei pareiškė: 
jeigu atsirastų už jį gabesnis 
lakūnas, jisai mielai užleis jam 
vietą ir padės antrą skridimą. 
prirengt pasekmingai. Dabar 
skaitytojai mato spaudoje ko
kius žemos rųšies įrankius var
toja p. James prieš Įeit. F. 
Vaitkų. Teismu grasina, jo ge
rą vardą dergia sukurstytas 
tų intrigantui kurie pirma ir 
p. James atstume, šmeižė; Grą
žus pasitamavimas savo pro
fesijos draugui? Rezignavęs, 
bet vis dar pretenzijas reiškia 
ten, kur jo ^malonių” niekas 
nereikalauja.

Neapykanta
Kartais noroms nenoroma tu

ri nusikvatot garsiai. Kartais

Nesinori 
piliečiai 

tam tik-

reikia raust iš gėdos, 
tikėt, kad tai mųsų 
taip, neapgalvotai, su 
rais asmeniniais išskaičiavi
mais išeina iš /ibų. Visuome
nėje paskleidžią dizorganizaci- 
ją, pretentuodaini daug žiną, o 
tuo tarpu jų visas žinojimas 
pereina iki žemiausio laipsnio 
falsifikacijų. Ypač skaudus kle
rikalų puolimas visą laiką, kad 
tik sutrukdyt skridimą dėl to, 
kad ne jiems garbė tenka. Kom- 
promituot ALTASS valdybą, 
rėmėjus ir vienkart Įeit. F. 
Vaitkų (tą patį su Darium-Gi- 
rėnu darė).

Gražus pasitarnavimas savo 
tautai ir jaunam gabiam jau
nuoliui, kokių šioj šalyje ne 
taip daug teturime! Tik p. 
šarkiu-žukausku nesivaržėme 
ir tai dėl to, kad tasai iš lie
tuvių nieko nereikalavo. Jam 
nesvarbu ar lietuvis atėjo jo 
kumštynių pažiūrėt, ar ne.

Pasaulis platus. Dirva dide
lė. Bet sužvėrėjęs jausmas, ne
apykanta, pavydas, trumpare
gystė neleidžia sveikai pažvelgt 
teisybei į akis. Nebūkime pa
tamsio vaikais, kurie nemyli 
šviesos...

Klausimas^ kaip svetimtau
čiai žiūrės į musų rietenas? O 
jie mato. Ar užgirs tuos, ku
rie suirutę tarpusavyje kelią 
ir Įeit. F. Vaitkaus garbingą 
pasiryžimą puolą? Ne! Visa 
Lietuva pritaria šiam kilniam 
sumanymui ir nė vienas ne
bando neigt tą šventą darbą. 
Koks gražus pareiškimas Lie
tuvos A.ero Kliudo lįirm. prof. 
žemaičio Vienybėj^ Kaip visi 
ten laukią. O mes... ką daro
me?

krauju

Lenki
Pilsud

to poeto iš Lietuvos pareikštų 
žodžių ir tikrai laimėsime. Se
novėje ir dabartyje jrodymų 
netrūksta lietuviams dėl jų 
didvyriškumo. Ir kai jie susi
tarę didelius darbus nuveikia 
net nuopelnų sau jokių nerei
kalaudami (išskiriant,' gal vie
ną kitą karjeristą
ieškotoją). Nesekime musų po 
litinius kaimynus lenkus, ku
rių karjera musų tėvų 
aptaškyta.

Tur būt, visi žinome 
jos diktatorių maršalą
skį. Nuo jo priklauso Vilniaus 
išsprendimas ir taika tarp Lie
tuvos-Lenkijos. Jeigu tik mar
šalas panorėtų, tai į keletą 
minučių butų ginčas išspręstas 
abiejų šalių naudai. Bet klau
simas, ar jisai panorės? Len
kai ne vieną musų gabesnį pi
lietį pasisavino. Pavyzdžiui, 
Kosčiuško, rašytoją Mickevičių 
ir daugelį kitų, kad paskui iš 
to turėt naudą ir savo kaimy
ną smaugt. Net Romos papos 
demesį atkreipė, ir štai kas 
pasidaro: netaip senai lenkų 
spauda su pasididžiavimu skel
bė, kad Romos papa apdovano
jo maršalą Pilsudskį ir jo šei
mą. Maršalui teko kryžius, o 
žmonai ir dviem dukterim po 
rąžančių. Maršalas jautėsi sma 
giai, nors vienkart negalėjo su

žingeidumo verčiamas, jis pa
tyrė dovanų vertybę. Geriausi 
Europos ekspertai, sušaukti 
Varšuvon, 
maršalui 
išsagstytas brangiais akmeni
mis, mažiausia vertas devynis 
šimtus tūkstančių dolerių. Rą
žančias ponios Pilsudskienės 
ir dviejų dukterų, kiekvienas 
skyrium, kainuoją po septynis 
šimtus tūkstančių dolerių. Vie
toj poteriukų, išsagstytas bran
giausiais akmenimis, kokie ran
dasi.

Graži papos dovana, gerbia
mi skaitytojai,: ar ne? Sudėjus 
krūvon, milžiniška suma pini
gų pasidaro vienai šeimai. Tuo 
tarpu, kada pasaulis merdi, ka
da Vilnijoje didžiausias badas, 
tai maršalas pasotintas bran
giomis dovanomis dar labiau 
įsistiprina, o Vilniaus reikalas 
lieka neišrištas. Aišku... Jų 
išmanymu, žmonija turi palikt

apskaičiavo šitaip: 
Pilsudskiui kryžius,

AKUŠERĖS

VOTIS, SPRAGAS, KRAUJI- 
FISSURES, FISTULAS, 

(Nležanėios Pilės), l’ROS-

lr nesknudžlu VARICUR 

kviečiame tuos, kurie yra 
būti pagydytais. Yra sta- 
kaip tos rūsčios, be vilties

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari* 
mai dovanai.

ADVOKATAI

kup ilgiausiai tamsumoj, nes 
tautos vądų ištikimiausias pa
dėjėjas yra tamsybė.

Patyręs tokią dįdelę verty
bę papos dovanų, maršalas nu
sikvatoja mefistofeliškai: “Vil
nius mano! lia! ha! nors ir 
mirties šešėlis slankiotų po ma
no tvirtovę, belstųsi į miega
mojo kambario duris ir tyliai 
kugždėtų: atiduok Lietuvai 
Vilnių”.

, Mums reikia vienybės
Taip, gerbiami lietuviai! Ne

sitikėkime iš niekur jokių ma
lonių, nes jų negausime. Bet

dirbkime... Pasiryžkime, ne
žiūrint jokių sunkumų, laiky
tis vienybės ir siekti mokslo. 
Ateityje, jeigu ne mes, tai jau
noji karta tikrai laimes... Ne- 
bereikalo vienas mokslininkas 
pasakė: “žmonių gyvybė yra 
verta pagarbos ir mokslas ka
da nors išvaduos žmoniją....” 
Taip. Šito klausimo tema la
bai plati. Apie ją daug kas ga
lima butų pasakyt, jeigu nors 
šimtinę dalelę jos taisyklių no
rėtumėm prisilaikyt. Bet, de
ja. .. Gelbėkime Lietuvos / su
žeistą širdį. Nekurkime ugnį, 
bet ją gesinkime. Stokime vie-

ningai pagelbon musų broliams 
tautiečiams, sekime mokslą, o 
per j j į geresnį susipratimą. 
Musų neapykanta vieni kitiems 
Išnyks..

— Stella Geniutė.
i... . JĮ ..il. .i .i .................................. ... ■

SUGRĄŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistas <lcl 
ligonių ir silpnų žmonių. Po to kaip jus 
j| vartosite vieną savaitę, jus paetehčsllo 
abelną pagerėjimą ir jeigu tolians varto
site. jus atgausite savo normalią sveikatą 
ir spPką.

Jokiu kiti vaistai ne turi tokią pastebėti
ną istoriją kaip NUGA-TONE. Per 45 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatą ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose yaistinyėfos**. žiūrėkim 
kad gautumėte tikrą NUO A-TON R. Neimki
te pavaduotojų, nes jie yra bevertės.

Nuo užkietėjimo Imkit — UGA-SOL — 
Idealų vidurių Liuosuotoją 25e ir ftOe.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedelioj pšgal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395 *

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistš
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vat vak. 
išskyrus geredomis.

KITATAUČIAI

Skridimo reikšmė
Šaukiame vienybei! musų 

brolius tautiečius. Bet ar jos 
laikomės? Ar mokame suprast 
ją? štai kad ir Sandara. Savo 
špaltose kalba apie Am. Lietu
vių bendrą kelią ir. primena 
kokio tai poeto iš Lietuvos žo
džius: “bendroje laimėj mus 
keliai — išvien brangieji prie
temai”. O kitoj vietoj 
kaištus reiškia SLA. 
Kalėdų dovaną su 
minėdami ir t.t. Na,

P-as Karpius savo 
joj” vienok nuolat niekina ki
taip manančius. Gražus jo ke
liai prie vienybės?! Taip. Tik
rai “broliškai”. Senesni musų 
veikėjai, ar tai prakalbose, ar 
susirinkime, ar per spaudą, 
dažnai vartoja žodį jaunimas. 
Kaip prie jo prieit, sutraukt 
vienon draugi jon, prirengi juos 
ateičiai palaikyt lietuvybę šioj 
šalyje ir t.t., o tuo tarpu už
miršta, kad vieni kitus pulda
mi ne tik nieko gero neatsiek
sime, bet jaunimo tikrai ne
gausime. Nubėgs ten, kur jų 
gabumus ipoką įvertint, kur 
nereikės 
klausytis. Turime jaunuolį as
menyje Įeit. F. Vaitkaus ir tą 
pagerbt nemokame. Susitart 
negalime. O jo pasisekimas ne 
tik Lietuvą pasaulio akyse iš
kels, ne tik Vilniaus klausimą 
prigreitins išspręst, bet gal ir 
Klaipėdos įvykį su naciais su? 
švelnins, — nedaeis iki to, kad 
Lietuvos pakraščiai vėla užsi
liepsnotų. Kartu ir jaunimą 
pažadins susidomėt Lietuva, jų 
kalba, kultūra, ateit pas mus 
Ir veikt vieningai savo tautai 
ir jos piliečių gerovei.

Papos dovanos Pilsud 
akių šeiniai

Komunistai rėkia gevalt! Na, 
tai j ų darbas. Jie gauną užtai 
užmokėt. Bet męs? Jokių do
vanų iš niekur negauname ir 
kam save alsini? Laikykimės

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmt 
MfiSLINRS 
NI TUMERIAI.
PRURITI8
TKATI8 Ir kitos mėšlinės Ilgos gydomos 
musų Švelniu 
Metodu.
Mes ypatingai 
netekę vilties 
člok nuostabu . 
Ilgos greit atsiliepia I 6| treatmentą.

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RHEUMATIZMO. NEURITIS. NEU- 
RALGIA. ART1IR1TIS, NERVIŠKUMO, 
PŪSLES, AR INKSTŲ LIGOS, kuoniet 
Jų Ilga tikrai paeina nuo, VARDUOSE 
GYSLŲ. VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
«rba MĖSINĖS LIGŲ.
BE IŠLIKIMO Iš''DARBO

' ARBA Iš NAMŲ
The VARICUR padarė tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
dykai;. 

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS 
Ofiso valandos: O iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai nuo 9 iki G.—Neda
liomis nuo 0 iki 1 po piet.

64
4-tos lubos

I JOSEPH MGRISH

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kamp. Francjscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan S» 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vat vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

lietuvis Advokatas
4631 South Ashl$nd Avė;

Tel. Boulevard 2800
Rez, 6515 So. Rockirell SL 

Tel. Renublg*^

AKIŲ SPECIALISTAI

s Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IRT CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
l 6-8 y. y. Nedš|ięj pagąl sutarti 

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9*9 
2420 W. Marųuette Rd. 
'arti Western Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042
Dr.,C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47fh Street "" 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr« Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, 2 lubos

( ’ CHICAGO. ILL.
iiOFISOilVALANDOS^, ,,

vai. po”t>ietų « ntrd 1 IkPSiSD
Vakaro. Nedaliomis nuo ją.iki 12 
valandai dieną* •

T Phone MIDWAY 2880
Al u

jau prie- 
valdybai 

penktuku 
ir kam? 
“filosofi-

lietuviškų rietenų

VARICUR 
INSTITUTE

WEST RANDOLPH ST.
Garrlck Theatre Bldg.

LISTERINE
re/ieves

SORETHROAT
Listerine beveik mome (aliai 
užmuša turinčia® bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tgs palengvina jųjų 
gerklę, kada bakterijos ją «u- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga n»r 
priltidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kurie nesjplovž. 
La m bert Pharmacal Co., St I 
Louis, Mo. L

Reduces COLDS

6'6%

buSWES
Night and Morųing to keep 
thcm C|eai>, Eleąr andHeąlthy 

Writc for Fre& f,Eya Care” 
or **Eye Bėduly** Bdok

• MuriaeC^ 0«R<. H: S..9 B. OhioSt.,Chicago

dr; vaitush/o 
UETUVIS 

Optonjetrically Akių Specialistas. 
Ralengvins akių itempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toiiregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. SpeęialS atydą atkreįpiam i mo
kyklos vaikus* Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj riuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos’ be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau

4712 South Ashland Av.
Phone Boulęyarcj 7589

! A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sęeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr* P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

,—................................................... <— 

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki 8 vat. NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

9

Dr. Markeris,
3325 So. Halsted St.

Valandos; nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488 d

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritapo Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos ųp 10—4, nup 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko pkiniųg dėl visokių ąjdų

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 Sqv Ąshląnd Avė.,
Kąmpas 18 S t pįpne Caųal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. Vųkarp. Nedelioms huo 
9:00 Iki 12:00 Kalhame lietuvijįkfti

Dr.C.MICHEUO,D
Kalba Lietuviškai

Kreivu* akių sųęęl** 
listas. Vaikų kreivąz 
akis ištaiso be <foe- 
raeijps. Pigiomis 
kainomis* ., 
išmoktjįfoata P H- 
t a i kinimag akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems; Pata
rimai dykąi*'

4654 So* Ashland Avė
47tH Si a«e2 lobs.

TsL Boulsvara 1242

•• ■ : • ‘ . v > 1
Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chica
go je ir apielinkSje ‘

Didelė ir graži 
koplyčia dykai

4092 ARCHER AV.

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Simon M. Skudas
l I

RĄĘORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monro® 8877

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir. 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama., 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotųvšse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel, Cąnal 2516 arba 2616 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Tek Gfcaro £927

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
________ CICERO. ILL.__________  
ATĖJUS LIUDftŠlUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis

J. F. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. TeL Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

J. J. Bagdonas 
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan Avė. 

N. RADIS Ch.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais' 10—12 

"diena. ,,

Visi Telefonai:
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Lajcjotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Ave.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 ’ " „

1327 So. 49th Ct •
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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NAUJIENOS, Chicago, I1L ,

pinigų ir gerų popierų, tai mes1 
kaipo visokios valdžios rėmė
jai patariame apkrauti narius 
mokestimis, kad jie ateityj su
siprastų nerinkti tautininkų į 
Pildomąją Tarybą, kurie pra-Į 
stas popieras perka ir prastas 
popieras drukavoja.
— V<sa Padaužų Respublika.

tektyvų biurą prie State ir Rlmrpanė
tos gatvės ir ten pamatyti lei- DtU,,le

Už Influenza
Nesibijokite! Baimė užmuša dau

giau žmonių negu flu. Prašalinkit 
kvaila baime, kuri nusilpnina jūsų 
atsparumą: Priimkite

Tai buvo laikai!
Buvo toksai’ Harringtonas 
Nuo kokios ten gatvės'. 
Toksai driskis, toks apšepęs, 
S nsi vėlę s, susitepęs: 
Sian ir ten jis vaikštinėjo, 
Šio ir to vis prašinėjo — 
Lapt, lapt, kva-kva-kva! 
Šio ir to vis prašinėjo.

Buvo toki gudrus žmonės 
Lietuviai, tautiečiais 
Ne lai biedni, nei bagoti, 
Neigi sukti, nei ragoti; 
H ar r i ng toną pastebėjo, 
Jam į ausį pakugždėjo — 
Cit, cit, kva-kva-kva! 
Ir su juo susiderėjo.

Naujas “Spečiai" prasidėjo: 
Du už vieną siūlė...
Daug kas dėjo, daug norė- 

[jo, 
Daug pelnyti čia tikėjo. 
Penkšimtinę, tūkstantinę 
Kai kas klojo paskutinę! 
Mat, mat, kva-kva-kva! 
Padvigubinti ketinę.

Pinigai ten smarkiai plaukia 
Kaip vanduo Šešupės;
Nes jau žmonės negalvoja, 
Tūkstantines neša — kloja! 
Pučias dėžės ir maišeliai, 
Snabždp, gurgžda pinigėliais 
Slums\ šlumš, kva-kva-kva\ 
Pučias dėžės ir maišeliai.

Ir, pagalinus, daina nutrūk
sta— Ak!... Jūsų poetas Pa
dauža atsiduso tris kartus ir 
giliai susijaudinęs numojo ran
ka ant paskutiniųjų trijų šios 
poemos posmų. Ak, tai liūdni 
šie paskutinieji posmai! Ge
riau tegul jie sutirps karštame 
pečiuje, negu bus išleisti į svie
tą jaudinti nusiraminusias šir
dis! Prisiekiu: nieks tų trijų 
posmų daugiau nematys ir 
išgirs!

Tebūnie ramybė! Jau tie 
laimingieji trys posmai
dingę. Mačiau kaip gražiai jie 
liepsnojo ir viskas iki pasku
tinės litaros baltais pelenėliais 
virto!

ne-

ne
yra

Poetas Padauža.

P. S. Padaužų filosofai laikė 
savo seimą ir nutarė vėl j svie
tą prabilti. Jie kalbės tik šeš
tadieniais.

Cenzūra panaiki 
narna.

Tokiu budu pasiremiant vi
sais kadangiais ir išeinant iš 
paties principo musų respubli-.

Susiprato
Laikraščiai praneša, kad Lie-

tenantą Kelly, kurio globoje 
Bartkus randasi. Platesnes in
formacijas gali suteikti p. Po
vilas Ambroze, 1843 S. Hals
ted stret, kuris irgi nukentėjo. m).™-),-,. rrAnmTTrT 
Be Bartkaus, buvo suimtas ir 1RINKRIO KARTŲJĮ 
vienas jo sėbras, lietuvis iš! VYNĄ
Bridgeporto. į tkriausins vaistąs palaikymui jūsų

lai tiek tuo kartu apie blogų kaunusios viduriuose medegos ir su- 
čekių rašymo ir mainymo čem- mažinimas
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ploną Jurgį-Simonskj alias J kūną. Jeigu turite karšti, bukite lo- 
Bartkų.—Senas Petras.

koj spirtame į užpakalį viso- tuvių Advokatų Sąjunga rengia 
kiai cenzūrai ir kviečiame pa- bankietą ir pasižada jame ne 
daužas visais savo člonkais ir 
išgalėmis, namie ir užsieniuo
se, pamačyti svietui išsipainio
ti iš visų tų kebelių, kurie at
sirado dėl stokos paspirties iš 
padaužų pusės. Pasižadame at
eityj viską ir visus paspirti 
arba paremti, jei tik reikalas 
atsiras.

— Spaudimo ministeris.

vienas nekalbėti.
L. A. seimuose ir kitur 

musų advokatai savo kalbomis 
taip įsigrjso publikai, kad jie 
patys jau jaučia, jog į jų ban- 
kietą niekas neis, jei ten ad
vokatai sakys prakalbas.

Lietuvos

S. L. A. VIRŠININKAI 
BIRŽOJ

Kas ką sako
gyvais klausimais

Dr. Jonas Basanavičius 
tautinio atgimimo tėvas, vasaric

16 d. 1927 m. miręs, Vilniuje

Padaužų Respublikos spau
dimo ministeris buvo uždrau
dęs padaužoms kalbėti, rašyti, 
kariauti, planuoti ir kitaip svie
tą trukdyti. Norėta ištirti, ką 
svietas be padaužų sugalvos ir 
ką padarys. Įvyko tokių mar- 
katnų dalykų ir taip tampriai 
užsivežė visi klausimai, kad 
niekas jų nebegali išrišti, tad 
padaužų tylėjimas nustumtų 
svietą ne tik į užpakalį, o ir 
į prapultį. Kriziai, depresijos, 
revoliucijos, vainų pavojai, ne
leidimas lėkti per okeaną, bol
ševikų partijos susiskaldymas, 
radio užkimšimas kilbasais, deg
tine ir kitom nočinom, Sanda
ros susilpnėjimas, bedievių į 
katalikiškas kapines laidojimas 
ir visokie kiti pripotkai ir neŠ- 
čėstys atsitiko dėl padaužų 
cenzūros. Pasirodė, kad svie
tas negali gyventi be tokių in
formacijų, tokios filosofijos ir 
tokio parėdko, kokius padau
žos skelbia. O mes nenorime, 
kad svietas žūtų, nes, viena, 
neužteks graborių jį palaidoti,
antra, jis turi gyvuoti bent iki kų bondsų, 
ateinančio Susivienijimo seimo, Respublikos. Kadangi valstijos 
kada tautiškosios srovės yra reikalaują, kad Susivienijimas 

turėtų reikąlingą sumą gerų

S. L. A. konstitucija sako: 
“Finansų Komisijos privalumu 
yra daboti, kad įvairių Susi
vienijimo fondų pinigai butų 
išskolintj ant nejudinamo tur
to užstatų ir Valstijų Bond
sų”.

Sandariečiai ir kitų veislių 
tautininkai giriasi valdę Susi
vienijimą per metų metus. Fi
nansų Komisija, matyt, nespė
jo daboti, kaip iš tautininkų 
susidedanti Pildomoji Taryba 
skubiai skolino pinigus ant vi
sokio judinamo turto. Valdiš
kų bondsų nupirko tik už $139,- 
282.04. Ąpt nejudinamo .turto 
išskolinta $427,425.00. Vadina
si, pagal konstituciją išskolino 
$566,707.04. Gi ant šiek-tiek 
judinamo, pilnai judinamo, ga
ruojančio, važiuojančio ir lak
stančio turto išskolino $772,- 
678.50. Kada skolini, ant neju
dinamo turto arba perki val
diškus bondsus, nėra galima 
gauti jokio komiso. Todėl vi
sokie durniai pradėję buvo 
sapnuoti, buk Pildomosios Ta
rybos nariai linkę yra skolin
ti ant judinamo turto. Mes gi 
linkę esame tikėti ir kitus no
rime įtikinti, kad tautininkai 
komisų negavo. Jie jautėsi esą 
gudrus spekuliantai ir Susivie
nijimo pinigais lošė biržoj, kad 
j trumpą laiką uždirbti Susi
vienijimui daug pinigų. Wall 
Streetas, kurį tūli kaltina už 
depresiją, juos apgavo.

Dabartinė Pildomoji Taryba 
gavo iš senosios visokių popie
rų ant mažiau ir daugiau ju
dinamo ir dingusio turto. Dau
gelio tų popierų valstijų ap- 
draudos departamentai nepri
pažįsta už gryną pinigą. Tary
ba bando jas iškeisti į vertes
nes popięras. Ji bando apgau
ti Wall Streeto meklerius. 
Sekretorius jau giriasi ir san
dariečiai turavoja, kad viena 
tokia tranzakcija jau nusise
kusi. Kaip ilgai šitos naujos 
popieros bus geresnės už par
duotąsias, niekas nežino. Kiti 
Tarybos nariai bažijasi nesą 
biržos mekleriai ir nežiną ko
kius bonus mainyti į kokius 
kitus. Jie netiki esą tokie gu
drus, kad apgavus patyrusius 
meklerius. Bet valstijų reika
lavimų spiriami jie turi pakei
timus daryti, kad išvengus na
riams ekstra mokesčių. Tauti
ninkai juokįasi, kad dabarti
nė Tarybą yra priversta spe
kuliuoti biržoj jų paliktomis 
popieromįs. Įr jeigu kuri spe
kuliaciją neąusiseks, jie badys 
Tarybos narius pirštais ir ki
taip už Susivięnijimo turto ne
saugojimą. .

Padąąžų vyriausybė nepata
ria Pildopnąjąi Tarybai rizikuo
ti už tautininkų griekus. Vi- 
,sus vekselius ant judinamo 
turto pataria parduoti ir už 
gautus pinigus nupirkti valdiš- 

ypatingai musų

Naujienų landus reporteris 
Frank Bulaw kasdien netikė
tai atsiklausia įvairių žmonių 
apie įvairius mažos ir dideles 
svarbos dalykus, ir ką kas pa
sako, tą jis čia trumpai pa
duoda. Toks vyras, kurs len-

Apie svetimų mote 
rų vyliojimą

vyrais daryti, tą turėtų išsprę
sti teisėjai.”

Paul Daubaras, 5300 Prairie 
Avė. — “Aš manau, kad dau
gumoj moterys lenda prie vy
rų, o ne vyrai prie moterų. 
Prie geros save gerbiančios 
motercs nei vienas vyras ne- 
lys ir jos neapvils.”

Jas. Daukšis, 6517 S. Peoria 
St.
da prie vedusios moteriškės, 
yra silpno proto. Tokie silpna
pročiai vedusių gyvenimai! įne
ša tikrą mizeriją. Juos reikė
tų gaudyt ir dėt į beprotna
mius. O moteris, kuri su to
kiais mulkiais užsiima, neturi 
gėdos. Tokioms moterims vie
ta begėdžių namuose, o ne ge
rų žmonių draugijoj.”

“Aš manau,

Ir vėl opų klausimą turėjo 
žmonėms reporteris. Jo klau
simas buvo: “Ar gerai, kada 
vyrai lenda prie vedusių mo
terų ir jas vylioja?”

Netikėtai užklausti žmonės 
davė sekamus atsakymus:

Alfonsas Vielius, 7001 South 
Western Avė.
kad su tokiu vyru, kurs lenda 
prie vedusios moterės ir ją vy
lioja, yra kas nors bloga. Juk 
kiekvienas vyras gdli susirast 
merginą. Bet ir moteris, kuri 
leidžiasi suvyliot, nei kiek nė
ra išmintingesnė už tokį vy
rą. Kurie taip daro, veikiau
sia yra silpnapročiai arba bu
kapročiai.”

B. žežienė, 10520 So. State 
St. — “Negerai yra ardyti ve
dusių gyvenimą. Tokiems vy
rams matyt galvoj negerai. Jie 
neatskiria kas bloga ir gera. 
Jiems reiktų aiškinti, kad su
prastų. O jeigu nesupranta, tai 
galvoj skylę prakalęs proto 
giindėsi.”

Barbora Dargužis, 3316 
55th St. — “Bloga, kada
ras lenda prie vedusios mote
rės ir ją vylioja. Bet dar blo
giau, kada moteris prisileidžia 
tokį vyrą. Jai iš to dažnai bū
na labai trumpas smagumas. 
Ypač jeigu prasižengia prieš 
moralybę. Tokiai moterei atei
tis tamsi. Moterys turėtų rim
čiau žiūrėti į ženybipio gyve
nimo pareigas.”

T. Daučiunas, 2427 W. 45th 
St.
aiškaus atsakyti, nes man tas 
klausimas nerupi. Man tik ru
pi, kaip gyvenimas pasidary
ti.”

Jas. Daraška, 4525 Wallace 
St.
moteris leidžiasi suvylioti, tai 
labai negerai. Ką su tokiais

Butu geriau, kad ši- * 
tokio čempiono 

neturėtume
M . 1 *

J. Bartkus savo rįšieš meistras 
moka gerai negerus čekius 
rašyti

į arba kaip jo 
:, Jurgis Si- 

kuris buvo suimtas

kančią subatą gausiąs čekį su
moje $52.00. Paklauso ar Cha- 
pas negalėtų jam to čekio iš
mainyti.

Chapas tačiau pastebėjo, kad 
Bartkus atrodė kaip ir žmogus, 
kuris jį prigavo 4 metus atgal. 
Bet nieko nesakydamas apie tai 
Bartkui nusijuokė, kad maino 
čekius kitiems, todėl nemato 
kodėl jam neišmainytų.

Vasario 10 d., jis pasižadėjo 
čekį išmainyti, bet iš anksto 
pasišaukė detektyvus. Trys iš 
jų gėrė prie baro, o du buvo 
pasislėpę už durų. Įėjęs į vidų 
Bartkus paklausė ar maisys ar 
ne. Chapas pasiėmė $52.00 po
piergalį ir palyginęs jį su gri
muoju čekiu, pastebėjo, kad 
abiejų parašai buvo vienodi. 
Nieko nelaukdamas sugriebė re
volverį ir užkomandavo Bartkų 
iškelti aukštyn rankas. Paste
bėjęs, kad bus blogai, piktada- 
ris šoko bėgti, bet detektyvai 
pastojo kelią. Ir jis pakliuvo.

Jau atsišaukė ,50 prigautųjų
Iki ketvirtadienio atsišaukė i 

detektyvų biurą apie 50 žmo
nių. Suimtasis dabar randasi 
uždarytas nuovadoje prie 11-tos 
ir State gatvių, o pirmadieni 
bus išgabentas į apskričio ka
lėjimą prie California ir Blue 
Island gatvių. Tie, kurie yra 
prigauti, gali atsišaukti į de-

Lietuvos Nepriklau
somybės Iškilmės

Roselande
ROSELAND — Suvienytų 

Lietuvių Amerikos Politiškas 
Kliubas Roselande rengia Lie- j 
tuvos Nepriklausomybės Iškil-' 
mes A. Balčuno svetainėje, šį-1 
vakar, vas. 16 d. 7 vai. prasi-1 
dės iškilmių programas, kuria
me dalyvaus kon. A. Kalvaitis, 
J. Borden, J. P. Waitches, ir ki
ti. Programą pildys Jaunoji Bi
rutė, p. Oželienę ir Visų šv. 
Parapijos choras.

i sukietėjimo sustiprina 
atsparumą ir atgaivina visa jūsų 
nuneša vujitv nototjt MLirviLC

vole ir pašauki‘e gvdvtoją. Dauge
lis gydytojų rekomenduoja Triner’io 

i Kartųjį Vvna. Ant pareikalavimo 
1 jūsų gvd' toinus mes jam atidengsi
me jo forinuh. Visi vaistininkai už
laiko. Jos. Triner Corn., 1333 South 
Ashland Avė., Chicago. Illinois.

PERKAME Už
“CASH”

DEFALTUOTUS MOKTGECII S už 
kurios mokų cash Taųi-gi perku h 
GERUS MORTGECIUS už mažK 
nuolaidą.

A ts’ša ūkite pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Pritaikinti jusu 
nužemintomis kainomis //
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o ne-^-gg^y^ 
reikės niekuomet gailėtis*
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

Puikus 
Zylo-bnell 
rėmai pagra-SSs. 
žiną veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. -------—. -- ...
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th Street —' ;Telefonas Yards 1829

APEX
ne-

w. 
vy-

“John Bartk 
tikra pavardė 
monskis, 
trumpą laiką atgal, buvo blogų
čekįų mainymo biznyje ųųo 
1913 metų.

Pasirašydavo čekius visokio
mis pavardėmis, kaip Jurgis 
Samon, Simonskis Jonas, Jur
gis Bartkus, George Miller, 
John Schenisky, John Bajoriu- 
nas ir t.t.

★ STAR >
BRIDAL SHOPPE

Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių Įvairių dresių.

1516 MILWAUKEĘ AVĖ. 
Phohe Armitage 2189.

SKALBIAMOS MAŠINOS
MODELIAI

pasistana  vijusios atkusti

“Apie tai negaliu nieko

Kaip papuolė j policijos rankas
Keturis metus atgal jis iš

mainė blogą čekį J. Chapui, 
2100 Vermont street, Blue Is-i 
landė. Į vieną savaitę prigavo’ 
ir daugelį kitų biznierių, viso, 
už kokius $1,700. šių metų va
sario mėnesio pradžioje J. Bart
kus ir vėl pasirodė Blue Is
lande ir pradėjo užeidinėti pas 
p. Chapą įsigerti, pasikalbėti ir 
pasigirti, kad jis dirbąs ir se-

MOTORAMS Ą lyti n 
PERPUS AlVyd 
PIGIAU
Pirkit nuo manęs po 15 gal. mo
kėkit kainą kaip perkant bačko
mis
tik 9!4c. už kvortą

su taksomis.
STANDARD OIL
Pristatom i namuer.

ALEX W. BYANSKAS, Jr. 
Telefonuokit AUStin 4682

$39.50

$99.50
Kada vyras lenda, o

PERMANENTS
Special atpiginta 

$2.50 ir $3.50
Speniai su aliejaus soliucija

7.50 ir $10
MUSU 

SPECIALYBE
dažyti ir baltin
ti permanents 
Puikiausi plau

ku stiliai.

$4, 5, 6.50

Jeigu atsinešit ši1 apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo< 

da $1 skrynutė Rosepetal 
Pauderio

Rose Petal Beauty 
Shoppe

Perkelta 3133 S. Haleted St.
(Auditorija) Tel, Victory 8187

GRAŽUS
Koncertas ir Balius 

ROSELANDE
Rengia Susivienijiino Lietuvių Amerikoje 

139 Kuopa

Sekin., Vasarlo-Feb. 17,1935
BALOTO SVETAINĖJE

158 East 107th Street
Chicagos Lietuvių Choras ‘Pirmyn’ ir V. Be- 
liajaus grupė išpildys koncerto programų. 
Adv. K. Gugis, SLA. iždininkas, kalbės S. 
L. A. reikalais. Po koncerto šokiai prie G. 
Stephens orkestros.
Pradžia 6:30 v. vakaro. įžanga 40 Centų

APEX Prosinimo Mašina Suprosina Drapanas į porą 
valandų vietoj visos dienos darbo.

559.00
aukščiau

Budriko krautuvėje kasdieną demonstruojamos naujos 
APEX mašinos ir parduodamos lengvais išmokėjimais 
po $1.00 į savaitę.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons
travimo jūsų namuose.
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GIMIMAS

Prieš 17 metų, kaip šiandie, buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Ta deklaracija dar anaiptol ne
įsteigė hepfriklausotnos Lietuvos. Daugiau kaip per me
tus laiko po tos Vasario 16 dienos dar ėjo kova tarpe 
nepriklausomybės gynėjų ir jos priešų, ir tik 1920 me
tais buvo, galų gale, sušauktas Steigiamasis Seimas, 
kuris paskelbė nepriklausomą Lietuvą esarit atsteigtą.

AnalizUojailt tų laikų įvykius, galima drąsiai pa
sakyti, kad nepriklausomos Lietuvos įstėigimas buvo 
Lietuvos liaudies troškimo įtykinimas.

Dvarponiams nereikėjo, kad Lietuva butų riepri- 
klaušoifla; priešingai, jie norėjo, kad Lietuva pataptų 
Lenkijos dalim. Jie visuomet žiurėjo į Lietuvą, kaip į 
Lenkijos provinciją, ir jie laikė save “lenkiškos kultū
ros” Nešėjais Lietuvoje. Kada Lietuva pasidarė nepri
klausoma, tai jų broliai ir draugai atsivedė lenkų le
gionus iš Lenkijos ir atplėšė Lietuvai Vilnių.

Kunigai ifgi nenorėjo nepriklausomos Lietūvos. 
Kol Rusiją Valdė caras, jie sakydavo, kad Lietuva turi 
tenkintis Rusijos “įnamio” teisėmis. Net toks liberališ
kas kuriigaš, kaip nabašninkas Juozas Tumas, tais lai
kais rašė, kad Lietuvos nepriklausomybė tai — tuščias 
“socialistų išmistas”. Tik kai revoliucija nuvertė Rusi
jos Oarizmą, tai kunigai ėmė pritarti Lietuvos atsisky
rimui nuo rusų valdžios.

Lietuvos nepriklausomybės deklaracija buvo priim
ta tuo laiku, kai Rusiją jau buvo Užvaldę bolševikai; 
larpe pasirašiusiųjų po deklaracija matome tokius kle
rikalizmo šulus, kaip J. Vailokaitis, A. Štulginškas, K. 
šaulys, Dovydaitis, Mironas, ir t. t. Deklaracijoje sa-* 
koma, kad Lietuvos Taryba atstato ^rtei>riklausomą, de^ 
rtiokratiniais pamatais sutvarkytą, Lietuvos Valstybę 
sii Sostine Vilntiije”. Bet vėlesnieji įvykiai įrodė, kad 
OUkščiaus paminėtieji ašmens ir rie vtehas kitas, padė
ję savo parašą po tuo istoriniu dokumeiitu, visai ne
buvo nuoširdus to pareiškimo pritarėjai;

Vos praėjo keli inėnėsiai po Vasdrio 16 dierioš, kai 
Lietuvos kunigai ir jų sėbrai jaU pradėjo ^glausti” Lie
tuvą prie kaižėriškoš Vokietijos ir užvedė derybas sd 
vokiečių kunigaikščiu Urachu, Siūlydami jam Lietuvos 
karaliaus sostą. Jeigu- Vokietija nebūtį ptataidiejusi 
karo, kurio pasėkoje įvyko Vokietijoje revoliucija, nuj 
šlavusi kaizerio ir kitų vokiškį karalių sostus, tai Lie
tuva, žinoma, butų buvusi tokiu kitokiu bddu pri
jungta prie Vokietijos ir paversta irionarehija.

Lietuva, Vadinasi, galėjo pasidaryti nepriklausoma 
ir pasiskelbti demokratine respublika tik dėl to; kad 
revoliucijos • nušlavė carizmą Rusijoje ir kaizėrizmą 
Vokietijoje. Tos revoliucijos įkvėpė “patriotizmą” Lie
tuvos kunigams ponams, kurio pirma pas juos nebu-’ 
va Jie ryžosi uždaryti duris toms revoliucijoms j Lie» 
ttivą. < :

• • • ' ' 1

Tačiau galingieji darbo žmonių sąjūdžiai Europos 
rytuose ir vakaruose įkvėpė drąsos Lietuvos žmofiėms; 
Jiė pamatė progą ne tik atskirti savo kraštą hUo kitų 
valstybių, bėt ir sukulti riamie tokią santvarką, kttrioj 
jė Vdfetietis ir darbininkas turėtų sprendžiamą balsą. 
Jį tėfloilavimas buvo išpildytas, ir gegužes mėnesio 15; 
d* 1900 metais Kaune sitsirinko visuotinu balsavimu iš
rinktas Steigiamas Šeimas, kuris paskelbė, kad neprH 
klausoma Lietuvos valstybė jau yra atsteigta, “kaip 
demokratinė respublika”.

Ji gyvavo apiė septynerius metus. Tolimus liaudis 
pasirodė nepajėgianti savo naujas teises ginti... Ėet jos 
pastangomis įkurtoji valstybė visgi nežuvo. Vasario, 
16 d. aktas todėl nepaliko bergždžias. Nepriklausoma 
Lietuva ne tik gyvsį bet ir nerodo palinkimo ieškoti 
naujų Urachų, kurie ją valdytų “iš Dievo malonės”; 
tfdigi vargiai galima abejoti, kad anksčiau ar vėliau 
Lietuvoje paims viršų ir tie demokratiniai obalsiai, ku-

Viena vokietė, labai simpati
zavusi bolševizmui, nukeliavo j 
Sovietų Rusiją išmokusi hisų 
kalbą, pažiūrėti, kaip žmonės 
gyvena “didžiojo eksperimento 
krašte”, ir štai ką ji rašo apie 
savo įgytus Rusijoje įspūdžius:

“Leningrade laukė mus, 
inturistų (“Intutist” tai so
vietų valdžios agentūra, pa
tarnaujanti keliauninkams; 
“inturistais” vaditiama ke
liauninkai, kurie naudojasi 
tos agentūros pataffiavimu; 
— Red.), keletas puikių au
tomobilių. Tūkstančiai žmo
nių aplinkui muš, ubagiškai 
apsirėdžiusių, su pundais ir 
kūdikiais ant rankų, grūdosi 
aplink gatvekarius ir stum- 
dydamiesi veržėsi užimti 
juose vietas. Mus nuvežė į 
milžinišką kotelį ‘Astorija’j 
prieš Isaakijo bažnyčią. Ko
telyje kilimai, brangus ra
kandai, gėlės, tlž jo slenks
čio — sunykę, nudriskę, pur
vini žmonės... Aš dar niekuo
met nesu mačiusi tokios mi
nios, kuri daro slegiantį 
skurdo ir vargo įspūdį...

“...Gatvės švarios, namai 
remontuojami, daug naujų 
trobų. Bet žmonės pavargę, 
paniurę, beveik be išimties... 
įsigijau sovietų pinigų ir iš
ėjau į miestą pasivaikščioti 
be palydovų.

“Baisų įspūdį j mane pa
darė moters ir vaikai. Mote
rų lygybė čia, be abejonės, 
yra įvykinta. Ir su jomis 
apsieinama, kaip su vyrais. 
Pradžioje aš buvau nudžiu
gusi: maniau, kad čia tai jau 
bus įgyvendinta iriano Sva- 
jone. Bet netrukus pamačiau, 
kad sovietų moteries likimas 
labai sunkus. Moters kažin 
kaip ypatingai paniurusios, 
ant jų koks tfti prislėgimo 
antspaudas. Retai-retai su
tiksi moterį, kurios rūbuose 
galėtum pastebėti rūpestin
gumą; palinkimą prie gražu
mo. Ne tik negirdėt juoko, 
bematyt šypsenos, bet ir ne
pastebi, kad jos jaunos. Vi
sas slegia rūpesčių našta.

“Vaikai čionai subrendę 
rie pagal mettts, labai iŠgudę. 
Bet dauguma jų atrodo j ne
turinčius namų ir tėvų. 
Vaikščioja jie pulkeliais, už
kabinėja praeivius, grtfbijo- 
niški ir akyplėšiški.. Parriirik- 
lai, piečiai ir kiemų tartai 
tai —vietos, kur spiečiasi

Skundžiasi, kad negali gauti 
klasiškos literatūros: Puški
no, Gogolio, Tolstojaus.

“Viešbutyje nuolatinis įky
rus šnipinėjimas. Peržiūrinė
ja lagaminus, klauso apie ką 
kalbu, užrašinėja, kada išei
nu ir pareinu...

“Sunku čia gyventi... Gal 
būt, kad čia kuriama nau. 
jas, geresnis gyvenimas, bet 
kolkas žmonėms neužtikrin
ta net duonos kąsnis. O žmo
gui, papratusiam savistoviai 
protauti, čia visai ne gyveni
mas.”
Šis nusivylusios komunistės 

laiškas patvirtina tą seniai ži
nomą faktą, kad bolševikiškoje

Rusijoje yra daugiau vargo ir 
skurdo, negu bet kurioje vadi
namų “butŽuaziškų” šalių. Ko
munistai Rusijoje ne pakėlė 
ekonominį krašto gerbūvį, bet 
tik sulygino vįsų žmonių (iš
imant koriiisarus) buklų Su la
biausiai nuskurdusių sluoksnių 
padėtim. Jiė, kitaip sakant, 
įvedė skundo socializaciją, pa
versdami ubagais kiekvieną 
klesą žmonių.

Dabar betgi jau ir pats Sta
linas nebenori tos lygybės. Ji
sai stoja už nelygias algas, pri
vilegijų teikimą tam tikriems 
žmOnemš ir už “buržuazinį tuš
tumą” — šokius, madas, džiazo 
muziką ir t. t.

kiu vardu pavadinama triukš-jjam už $75 drabužius ir davė 
mas. Gal lAisviečiams geriau darbą. Per pirmus tris mėne-

i

!: Apie Įvairius Dalykus i

DOLERIO
ISTORIJA

Amerikos pinigų vienetas 
yra dolėriš. — Ispaną įsi
galėjimas. — Dolerio tė
vyne yra dabartinė Čeko
slovakija. — Senovėje ra
guočiai, avys, kiaulės ir 
kiti gyvuliai pavaduoda
vo pinigus. —, Popierinius 
pinigus pirmieji pradėjo 
vartoti kiniečiai.

- Ispanų įsi-

Visi žilio, kad gana didelis 
Amerikos plotas savo laiku 
priklausė Anglijai. Trylika 
Amerikos kolonijų atsimetė 
nuo Anglijos ir paskelbė ne
priklausomybę. Savo pinigų 
vienetu jos pasirinko dolerį, o 
ne šilingą bei svarą sterlingų.

Kodėl taip atsitiko?
Pirmiausiai reikia pasakyti, 

jog tais laikais, kada Ameriką 
sudarė Anglijos kolonijas, ši
lingų nelabai daug tebuvo. Pa
tiems ahglaihs' jų truko pre
kybos reikalams. Na, o kolo
nijose pasireiškė \tikras pinigų 
badas. Jau ir tada, kaip ir 
dabar, pinigais buvo paremti 
ant brangiųjų metalų. Vy
riausiai ant 'sidabro. O si
dabro buvo mažai.

Kai ispanai įsitvirtino Mek
sikoje ir Pietų Amerikoje, tai 
jief pasirupiho kiek galima 
daugiau pagrobti brangiojo 
metalo. Aukso, o ypač sida
bro, kroviniai buVo vežami 
laivais į senąją tėvynę. Tie’ 
turtai buvo tiesiog pasakiški.; 
Anglai virto’ piratais ir plėšė 
grįžtančius iš Amerikos lai
vus.

Ispanija iŠ aukso ir šidab- 
ro darė pinigus. Ji statė lai
vus . Ji buvo nepaprastai įsi
galėjusi. Mažai betruko; kad 
jos kontrolėn nepateko visas 
pasaulis. . . ‘

Ispanų pinigai cirkuliavo vi
same pasaulyje. Jų. atsirado 
daug ir Amerikoje,
daugiau nei angliškų pinigų. 
Kolonistai prie jų labiau pri
prato, negu prie Šilingų.

Tos sidabrinės ispanų mo
netos, “šmotai^ iš ašluonių”, 
buvo niekas kitas, kaip da
bartiniai doleriai* Doleris 
“gimė”, jėi taip galima pasa
kyti, 1516 m. Jo “gimdytoju”, 
buvo Schliek’o grafas* kuris 
^yvėrio dabartinėje Čekoslo- 
vaidjėje. Grafas šrivo žemęje 
turėjo sidabro kasyklas. IŠ 
iškasamo sidabro jis prade j d 
daryti monetas, kurias pava
dino “Joačhimsthaler”, ■;

Monetos .pasidarė populia- 
rištoS iir prasiplatino Vokieti
joje. Vokiečiai sutrumpino 
vardą. Tokiu budu JoaOhims-; 
thater ptadėta yšdinfi tiėšiog 
“thaler”? Vėliau olandai pa-J 
keitė moUetoš tdrdą į “da- 
ter”, o atagiai ~ į “dollar”.

Kadangi ispanų sidabrinės 
monetos buvo iiiaždaug tokioh 
pat didučio,* tai angliai ir jas 
vadinio doleriais.

S pianistams tie ispanų dole- 
patiko. Todėl jie, skelb-: 

darni nepTiklaUSOmybę * ir 
įsteigdami ^abnrtinėš- Jpngt-! 
nes Valstijas, savo J)ihigų vie-,

lišką šilihgą arba svarą ster
lingų.

Buvo lalikai,' kada gyvuliais 
išsireikšdavo to ar kito daikto 
vertybė. Jaučiai, o taip pat 
avys; kiaulės ir kiti gyvuliai 
pavadavo pinigus. Lotynų kai-. 
bojev “pecunia” reiškia pinin
gus. Na, o “pecunia” paeina 
nuo “pecus” (raguočiai). Grai
kams variniai puodai atstojo 
pinigus. Vėliau sumanesniems 
jų atėjo į galvą, kad puodų 
nahdojimas prekyboje nėra 
parankus daiktas. Tad jie 
pradėjo naudoti tam tikro di
džio vario šmotus. Tai buvo 
pirmieji pinigai.

Sidabras, kaipo pinigai, pa
vadavo varį maždaug du šim
tai metų prieš Kristaus gimi
mą. Tačiau rėikia pasakyti, 
jog graikai dat 700 metų prieš 
Kristaus gimimą darė monetas 
iš “elektrumo” (Sidabro ir auk
so mišinio).

Popierinius pinigus pirmie
ji pradėjo vartoti kiniečiai. 
Apie tai rašo Marco Polo, ku
ris prieš kįjįs šiiųtus metų ap
lankė Kiiliįą ‘ir kilus Azijos 
kraštus. — k. A.

patinka jų vienminčių muziką 
jaVadinti bliovimu ? Jeigii taip, 
;ai aš nieko prieš tai neturiu: 
ot pasakysiu, kad Ščyrieji sve
tainėje bliovė, kaip veršiai.

Ar dabar patenkinti?
Sielojasi bimbiniai ir dėl sa

vo zvodnojo Buivydo. Girdi, 
pastarasis su ekspresu niekur 
nevažiavęs: tai padariusi jo 
žmona.

čia kuo 
žodžiai:

“Mieli 
luot

Reikia
Taip,

Tuo tarpu su Buivydu išeina 
nei šis, nei tas. Visi kaimynai 
matė, kaip zvodnasis su dide
liu ekspresu išvežė savo daik
tus. Priegtam tas dalykas pa
aiškėjo ir teisme. Ir nežiūrint 
viso to, bimbiniai iŠ juodo no
ri padaryti baltą. Vadinasi, pa
tys meluoja, o kitus melagiais 
vadina.

Kai p-isti Buivydiėnei buvo 
parodyta “Laisvė”, kur apie 
ją rašoma, tai ji tik numojo 
ranka ir pareiškė, kad dides
nių melagių ir mulkintojų, kaip 
bimbiniai, niėkur nėra.

—6—
Laikraščiuose jau daug bu

vo rašyta apie lietuvį Praną 
Grigą, kuris surado pundulį 
vertybės popierių. Tie popie
riai buvę verti apie $40,000. 
Grigas tuoj pasišaukė policmo- 
ną ir sugrąžino radinį tam, 
kam jis priklausė.

Grigas yra jau senyvas žmo
gus ir labai sdvargęs. Jo dra
bužiai — tai gyvi skudurai. 
Ir tai visai suprantama. Ligi 
šiol jis nešiodavo garsinimų iš
kabas ir už tą savo darbą gau
davo 50 centų per dieną. Iš 
tokio uždarbio, žinoma, nega
lima žmoniškai pragyventi.

Dabar ir Grigui laimė nusi
šypsojo. Madinio grąžinimas 
phstaiė jį ’į teisingiausių žmo
nių ęiles. Todėl Wallstryčio 
kompanija pirmiausiai nupirko

geriausiai tinka šie

broliai, kad ir me-

nuodugniau išmokt0, 
reikia paslėpti galus.

sius jis gaus 20 dolerių per 
savaitę, o vėliau alga bus pa
kelta.

Jau ištisą savaitę laikraščiai 
tik ir rašo apie Grigą. Tilpo 
ir keli jo paveikslai. Sako, kad 
kai pirmą kartą nuskuręs jis 
atvyko į ofisą, tai kilęs sumi
šimas. Kai kurie norėję nėt po
liciją pašaukti. Taip blogai jis 
atrodė.

Visai kas kita yra dabar: 
apsirengęs jis yra gražiai ir 
atrodo tikras džentelmonas. Jis 
jau planuoja iš savo urvo iš
sikraustyti ir apsigyventi žmo
niškesnėje vietoje.

Grigas paeina iš Lietuvos. 
Amerikon atvyko turėdamas 19 
metų amžiaus. Per visą laiką 
čia jis pusėtinai skurdo ir var
go. Bėt dabar atrodo, jog jo 
senatvė bus laimingesnė.

—o—
Lester Sheehah, 44 metų 

amžiaus bedarbis aktorius, su
mušė savo 82 metų senumo 
motiną už tai, kad toji prastą 
vakarienę pagamino. Policija jį 
areštavo. Teisme jis teisinosi, 
kad tuo laiku buvęs girtas. Ta
čiau teisėjas nusprendė, jog 
jam bus rie pro šalį tinkamai 
išsipagirioti ir pasiuntė jį še
šiems mėnesiams į kalėjimą.

—o—
Policijos komisibniėrius Va

lentine patvarkė, kad visi, gy
ventojai policijos stotyse turi 
palikti savo rarikų pirštų ant
spaudus. Mat, tuo bildu nori- 
ma kovoti su vis didėjančiu 
kriminališkumu.

kol kas prievartos dar nė
ra naudojama.

—o—
Požeminiame traukinyje prie 

180 gatvės viena moteris pa
gimdė kūdikį.
stotyje visi pašažierai buvo iš
varyti ir pašaukta daktaras. 
Daktaras niotihą ir ką tik gi;, 
mus j kūdikį nugabeno į ligo-( 
riinę. Sako, abu jaučiasi gerai.

— FhttTk Lavinskas.

Artimiausioje

{Tuo laikti, kai Amerikos 
žmones žut-but kovoja dėl ne
priklausomybes, Neu) Yorke 
ytjverio Stiltimon, iŠ Lėrikijos 
atkeliavęs žydas. tai buvo 
geniaulus žmogus1, kiiHš nepa
prastai daug prisidėjo prie to, 
kad Amerika laitriėjo kovą ir 
pasiliuošavo iš Anglijos globos. 
Dėl Amerikos neprikldusomy- 
bės Salomon paaukauti diską, 
ką turėjo, ir mirė skurde. Pir
madienį “Apie įvdirius daly
kus” skyriuje tilps straipshiš 
apie tą nė paprastą žmdgą).

AfiTASAs A. 'ftfLYS.
(

Ilgos Valandos

Brooklyno Įvaire-
tąi f ' • *
benamiai .vaikai, kuriė bū
riais puola prie praeivių ir 
pi^šo išmaldos.”
Šituos sa’vb įspūdžius ta vo

kietė kotattnigtė aptašė laiške, 
kuris tilpo’ FaLryžiatiš laikrašty
je “SOčialističeskij Vdstriik”. 
Laiško autorė stebisi, kad po 
tiek metų revoliucijos ir tokio: 
statybos darbo žmonės vaikš
čioja apsirėdę, kaip ubagai. 
Laibai retai, sako ji, patfnatyši 
iiėšuplyšusius batus ant jų ko
jų. žiemos šalčiuose jie apsitai
so visokiais skar/rialais, kad 
biitų šilčiau. Krautuvėse nėra 
bet pigiausių vaisių. Prie dup- 
ĖOš kepyklų .— eilės. Langai 
namuose purvini, dažnai užkal
ti lehtėtois. Laikrodžių niekais 
neturi; kada žmonės patirdavo,*! 
kad ta keliauninkė yra svetim
tautė, tai pirmas jų klausimas 
bttdavo: kelinta dabar valanda.

Ji aplankė ir Maskvą. Dabar
tinio je sovietu sostinėje Žmo- 
nėš neatrodo taip išbadėję, kaip 
Leiningrade. Maskvos gyvento
jai jaU pradeda ir linksmintis. 
Darbininkų kniubuose įvedama 
Šokiai: valsas* mazurka ir pol- 
kU. Didelėse krautuvėse jau įs
teigta ir madų paviljčjiai.

. “Nuėjau pas savo pažįsta- 
mus, rttsug”, pasakoja toliau 

k id moteriškė. “Gyvena susi
grūdę. Turi po dvi .tarnystes.įnetu paliko di>i/o n¥ «ng-

kur kas
LSS. 19 kuopos parengi

mas. — Patys meluo
ja, o kitus melagiais 
vadiha. —Kartais ir 
teisiiiglimas apsimo-

1

mas lietuvis Grigas 
gavo darbą. — Aktd- 
ril| pasiuntė i katėji
mu tiž savo motinos 
suirt tfšifttą.—GiftiŠ kū
dikis traukinyje.

LSS; 19 htiterė kovo 
24 d. surengti vakarą. Suvai
dinta bus koto e Ji j a “Nesiprie
šink”. 0 koncertinę dalį išpil
dys dainininkės, jaririų mergi
nų stygų orkestras te smuiki
ninkas. Po progratoo bris šo
kiai viršutinėje Svetainėje/ o 
adatinėje Užkandžiai < ii- gari
niai. Rėikia tikėtis, kad vaka
rės bus pasekmingas.

Limbos štabas dūmina “Nau
jienas’-, o Laviiiskų vadina me- 
lagium. ščyriemsiems lobai ne
patiko,' kad buvo parašyta, jog 
Michelsono —- Ormano deba
tuose Maskvos davatkos bau
bė. Girdi, jokio baubimo nebu-

WeHy tai pareina H* ko

(Tęsinys)
Sugrįžo Moliui į gatlvų se

nute, jaudžiOš valdndoS; pralei
stos bu jo’š motiha; Pasidarė 
jam sunku. Ta maloni mote
ris! Ji nieko nesigailėjo. Da
bai- gi jis toli, viekas verdan
čiam pasaulio kariipe sėdi sti 
jds dukteria..*;

—Kaip ji gyveria? Ar vis 
dat gėrai atrodo? — prišpaU- 
štu balsu.kldūšė Moliš.

—Dveji ritetdi, kaip ją ma- 
čia'tL Tad^ ji atbodė neblogai.

—AŠ turėsiu ddi- parite tyti 
ją ir padėkavoti jai...*

—Taip, (u kaltas jai. Aš dar 
atmenu tuos sehus laikus.

—Tu, Edna, tada buvati ma
ža. Netaip maža, bet jauna.

Edna nuleido akis ir nusi
šypsojo.

—Aš norėčiau tau pasakyti 
kai ką, kokia aš tada buvau.

—Nagi?
—Tepalieka kitam sykiui.

. .< ji pareiš-,k Ir visai netikėtai 
ke:

-—Likusius Šokius 
pažadėj us kteteins. 
eiti.

Molis nusišypsojo lyg pats 
iš savęs.

Edna nuėjo, patraukiančiai 
švaistydarnosL Molis pasiliko 
vienas. Kitą šokį Šokant, jis 
stovėjo vienas ir nenorėjo, 
kad Liuda šii Ejria matytų jį 
čia vieną stovintį. Jis vienas 
stovėjo ir žiurėjo j šokančius, 
šoko Ėdrią, šoko Liūdna, ir kiti 
Šokd. Vienos nepažįstamos jis 
paprašė, bet ji atsisakė su 
juo šokti. Edna tą patčmijo, 
tuojau ji paleido vyrą, su ku
riuo' šoko, irf ištvėrus Molį 
sukosi kaip pirina> dar pažiu
rėjus pažėiiiihaifčiai į atsisa- 
ktašių 'SU Moliu šokti inotėrį.

aš turiu
Aš turiu

MOliš sušijaudihč dėl tokio jos 
pdsifelgiirio. Ką ji manė taip 
darydama? Ar ji taip daro jo 
parigaiiėdctirtsf, ar ji mylėda
ma?

Muzikai štfstdjus, ji atsisėdo 
štt Moiiu. Paskui kitą šokį vėl 
sU juo šoko.

—O kaip rytoj? — paklausė 
Molis.

—Rytoj aš tavo, — nusijuo
kė fedrta.- — Ateik, kaiįi rie
ti uolika iš ryto, aš busiu jau 
atsikėlus. Išėisitaė į miestą dr 
ką daugiau.

čia Molis pradėjo jausti, 
kaip jautės dešimt ir daugiau 
metų atgal. Tiktai jau negriu- 
venos iš jo beliko, jis dar pa
togus, kaip bde kada pirma. 
Molis tebėra Molis! Laikas dar 
hešunaikino jo.

IV.
Edną palydėjęs, Molis sugrį

žo namo .keturiose ryto. Pas
kui dar ilgai negulė, supėši 
krėsle, atsilošęs ir užsimerkęs 
ir galvojo apie Edną. Prisimi- 
hė jis anas senas valandas, 
kada matė Edną trylikos me
tų. Tada jis dažnai pamany
davo, kaip butų laimingas, jei 
ji butų gimus kokiais pen
kiais metais pirmiau. Paga
liau Ėdna priklauso jam. Jo 
gyvenimas prasideda su šia 
nakčia, jis neturėjo smarkes
nės nakties, už šią.
privalo didžiuotis. Jis yra vy
ras, kuris turėjo ir turi pasi- 
Sekinią prie moterų, puikiųjų 
nfotėrų.

(Bus daugiau)

Tikrai jis

Stelbimai Naujienose 
duoda naudą d&to, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

v , l j j
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Yra daug žmonių, kurie ne
apkenčia policistų. Aš pats, kol 
buvau nedidelis berniukas, ne
kęsdavau žandarų. Mat, tuo
met apie žandarų žiaurumą 
daug buvo pasakojama ir ra
šoma.

Amerikoj randasi daug jau
nuolių ir suaugusių, kurie ne
apkenčia policistų. Kodėl taip 
yra, aš čia paduosiu keletą pa
vyzdžių :

Važiavo vyras automobiliu. 
Pasitaikė susigrūdimas, policis
tas liepė jam skubinti, tas pa
sipriešino. Policistas pašaukė 
policijos vežimą^ nugabeno tą 
žmogų į policijos teismą; tei
sėjas nuteisė dvidešimčiai die
nų kalėjimo.

» » »
Aštuoniolikos metų vaikinas, 

juodveidis, baigė vidurinę mo
kyklą, bet negalėjo niekur gau
ti darbo. Nuėjo prie geležin
kelio stoties ir ten praeiviams 
valė batus. Policistas jį areš
tavo, kam jis valo batus ant 
svetimos nuosavybės. Teismas 
nubaudė jį ir pasodino dviem 
dienom kalėj iman. Prie to 
nuspaudė jo pirštus, kaipo 
minalisto.

O »

dar 
kri-

kie-Šventą dieną, viename 
me, berniukai lošė kortomis. 
Vienas jų pažįstamas, atėjęs 
prie tvoros, žiurėjo į lošian
čius. Tik staigiai vienas jų su
šuko : “Policistas”! Berniukai 
išlakstė į visas puses, bet prie 
tvoros stovėjusis ir žiurėjusis, 
kaip kiti lošia kortomis, nega
lėjo greitai pabėgti, nes ką tik 
buvo po apendicito operacijos. 
Jį policistas pavijo, drožė įsu 
bhože į pakaušį. TaS pavirto; 
pavirtusiam dar spyrė į šoną 
ir į koją. Tas berniukas liko 
sužalotas visam savo gyveni
mui.

0 » »

Jauna pora vežė savo ser
gantį kūdikį į ligoninę. Vyras 
staptelėjo reikalui tokioje vie
toje, kur buvo nurodyta, kad 
nevalia automobiliams sustoti. 
Pribėgo policistas, pradėjo išmė
tinėti. Moteris pasipriešino. 
Policistas supyko; tuojau pa
šaukė policijos vežimą ir visus 
tris nugabeno policijos stotin. 
Ten policijos teisėjas nubaudė 
juos užsimokėti bausmę.

Tokių atsitikimų yra šimtai, 
dėl kurių žmonės neapkenčia 
policistų.

Apšvietos Draugija 
1 švęs 28 metų 

sukaktuves
L. M. Moterų Draugija “Ap- 

švieta” rengia 28-tų metų su
kaktuvių paminėjimą Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 West 
43rd street, sekmadienį vakare. 
Bus pietus ir šokiai. Iškilmėse 
draugija priims nares nuo 16 iki 
30 metų—be įstojimo mokesčio, 
o vyresnes—$1.00. Rengimo ko
misija kviečia visus atsilanky
ti.—(Sp.)

Kalbamos Filmos iš 
Lietuvos

V. Beliajus su grupe Roselande

Vytautas Beliajus, kurį atvaizdas parodo šokant su p-le V. 
Grybiute, sekmadienį dalyvaus Roselande, SLA 139 kuopos 
Koncerte, kuris įvyks A. Balehuno svetainėje, 158 East 107th 
street. Koncerte taipgi dalyvaus “Pirmyn” choras su visais sa
vo solistais. Pradžia 6 vai. vakare.

2. J. F. Eudeikis Blue
• Ribbon Boostėrs

2. Bulaw Acės
2. Atlantic Villagers
3. Red Roses
3. Red Birds
4. Banher’s A. C.
5. Washington A. C.
6. Belskis Boosters
6. Imps

8
8
8
7
7
6
4
3
3

Ali Favorites Win 
Preliminary Rounds

as
________ Of
Naujienos Basketball 

Meet Conies to an End
J. F. Eudeikiš Blue Ribbon 

Boosters tfrounce the Bulaw 
Aces 26 to 18. Atlantic Vil- 
lagers victbrs over Banners 
in a elose gante 23 to 19.

SEMIFINALS 0F NAUJIENOS CAGE RAČE
T0M0RR0W AT FULLER PARK

Mažeika’s Aces Meet Atlantic Villagers while 
J. F. Eudeikis’s Encounter the Bulaws

By J. J. ŽUKAS
After some three months of 

hard plugging, training and 
tip-top playing the Naujienos 
BasketbalE Tournament tomor- 
row reaches the semi-final 
stage.

The crowds gathered at 
Fuller Park, 45th and Prince- 
ton avenue, at 3:30 P. M. will 
see four of the leadiiig teams 
of the race battle it oitt for 
the positions they will play 
in the finais. Those will take 
place at St. Agnės Auditorium 
next Friday evening, on Wash- 
ington’s Birthday, Feb. 22nd.

The teams meeting in the 
semis will be as followš:
J. F. Eudeikis’ Boosters, Bulaw 

Aces, Stanley P. Mažeika’s 
Aces and Atlantic Villagers 
versus Atlantic Villagers.
After witnessing some fine 

basketball in the preliminary 
rounds the spectators are šifre 
of viewing the best that the 
teams have in them this Suh- 
day. No doubt all four of thė 
ųuintets will consist of stars, 
such as Lauraitis, Conrad, Klu- 
chinsky, Watch brothers, Lau- 
rishkis, Golden, Lucid, Lacka- 
witch brothers and others.

Those having season passes 
will be admitted to the games 
free of charge. Others will 
have to pay admission of 25c.

Well, folks the preliminary 
rounds have ended and next 
Sunday the semi-fihals will be 
staged at Fuller Park, located 
at 45th and Ppnce.^on Avenue.

The first four teams will go 
into the semi-finals and they 
are the Mažeika’s who only 
lošt ohe game, the Bulaw 
Aces, the J. F.’s and the At
lantic Villagers. The lašt three 
teams haye won 8 games and 
lošt 3.

Team Standings at End 
of Preliminary Rounds

Won Lošt

Mažeika’s Aces 10

ku Tiakč/uj 
iSp&ualiAiA, ~urhsr totake 
not/urva buk '^akuvef

^ECPHOMY and 
SATISFAČTION ūse

Double lested!DoubfeAdiohf 
baking 
POWDER

Šame hice Todayas44YedtsAqo 
25 ounces for 25*

FuII Pack • No Slack Fillin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BF.EN 
. US E D B Y OUR G O V ER N M £ N T ; ’

Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

Ąiyda Namų Savininkams

Visos Chicagos lietuviai labai 
puola žiūrėti ir klausyti kalba
mų filmų, kurias atvežė iŠ Lie
tuvos AI. Kaulakis. Filmos pa
rodo dabartinį Lietuvos gyve
nimą.

Šiandien ir rytoj, vasario 16 
ir 17 d., Al. Kaulakis rodys 
filmas ant Bridgeporto, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 33 
gatvė ir Lituanica.

Panėdėly, vasario 18 d., btts 
SO. Chicagoje taipgi parapiji-

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Plate and Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIU ATIDAI
Pranėšu visiems Chicagos ir apielinkės lietuviams, kad naujas 

savininkas MIKE BIAGO išrendavojo antrą naują St. Svilainio vietą
83 artd Kean Avenue.

kur pasriretiduoja platforma dėl piknikų ir išvažiavimu ir svetainė 
dėl parių. — Kreipkitės i senąją vietą

MIKE BIAGO
4358 So. California Avė.

------------------ •------------..—-I.:----------- ■------------ _----------— - -~

Lašt Sunday the lašt round 
of the basketball tournament 
was played at fuller Park and 
the favorites came būt on top. 
The J. F.’s had little troubie 
in disposing of the Bulaw Aces 
26 to 18. The Atlantic Villag- 
ers won a very blose game frbm 
the Banners 23 to 19.

Patrick makes 11 points 
for thė J. F’s

The spectators saw šorhe 
beautiful passing and shooting 
from thia boy Patrick. 
fancy būt aceurate 
brought a whelm of 
from the gallery.

“Old Man” Conrad 
day Sunday and sank
ets and a free throw for a tb- 
tal o f 
played 
game.

The 
game of the tournament ahd 
received a great/Tiand” as thėy 
left the floor. ;|

The Būlaw Aces put up ė
.   —; t.    

Hiš 
passing 

applause

had his 
3 buck-

7 points. Conrad also 
a wondėrful defensivė

boy’s pląyed their bėšt

“game” fight būt the E-udei- 
kis’s just tod Eot fbF 
theiri. The šcorinįį tor the Bti- 
laws was done by Kiicih who 
aččouhled for Š pdmis. Lau- 
chiskis made 5 poihts, Golden 
sank 2 bucketš and Gudaitis 
, • , . , A 1, ,,

threw a free throw.

Joe Boylė StRrred for 
thė Atlahtic Villagers

Iii a game thdt meant a lot 
to the Atlantic Villagers thė 
spectatbrs sdw a very fast and 
rough battle. If the Villagers 
had lošt it ivould have meant 
ihat sevetal teėrhs woiild have 
been tied for 4th plące. Būt 
they won dnd gei the right 
to play iii thė Serrii-finals. Jbė 
Boyle įvas the heto of the day 
by making si Ali of his 
shots were bėatitifui “ai’ched” 
lėhg shots. Liibid rtiėde 6 
points, Casper had to be satis- 
fied wiih a free throw, and 
thė Lačkdwitčh brothers made 
7 points betweėri them.

Ed MadCabe of the Ėanners 
was teally hbt and Čhdlked up 
7 points. Joė Johnson and Joe 
Bakoh eabh made two field 
godis. OliVa ahd Jack MacCabė 
both madė a basket. The Ban
ners put Up a great scrapping 
game and lošt a tough game.

belskis Boosters Lose a 
Tough One to the Red 

Birds 2(1 to 17
The Belskis Boosters were 

again in their pritne this Stin- 
day, būt they were nosed put 
by the Red Birds 21 to 17. The 
Red Birds had height ahd 
weight drid with this advant- 
age they ščored a vietory.

N. Chapb wdš the highest 
sčoTer fbf ihe Belskis Bbost- 
ėrs by thdhing 16 p'oih’ts. Ge- 
gifds hiadė 4 poihis; dhd Fitž- 
gėfaid ritddė 3 points.

feb hdd Ihe Bėlslcis Bobšt- 
•»• • ■ *‘^2* * *’* yv * 1,1

Svarbus Praneširtlas šeritiinkamS
LIETUVA B. &

SPECIALUS tAlKOKiAS

4557 Š6. Wbokl Ši., 
7:30 vaTdhdį' vakarė.

Del pačių gerovės, meldŽiarhe kiekvieną šėrinihką ypatiškai at
silankyti i ši s^sirin!toąl.' 4 u .

iiE’tijVA b. & L. ass’N.

BISMARCK BEER 
“WITH THAT GbOD Otl) frLAVOR” 

4138 Atckėt Aventlė. Lslfayette 0401 
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

AriIŠKltIiiiNbAS AtlDARYMAs’"''

KENSINGTON TAVERN IR SVETAINES
11446 SeĮfflte Ava travįs ftoflt St

vienaš blokas West nuo Cottage Grove Avenue.

Subatoj ir Nedėlioj, Vas. 16 ir 17 i
P-ia M. Kaulakienė rengia afidaryftiU ir sugrjžirią j s:aVo vietą, 
kurioje jrengS puikią svetainę visokiems pasjlinksfniniinąms, tad kvie
čia visus savo čĮraugUs, pažistaūfus s ir prieteliu's atsilankyti, o visi 
busite patenkinti, nes bus skaniausiu gėrimų ir visokiausių valgių. 
Niekam nieko nepritruks! GERA MUZIKA. UŽKANDŽIAI DYKAI.

■Milu.............'į i ■

Gerkit ir Reikalaukit

SOS
Įįfty£Į|jĮ fįA ;S 

j® »

Į 
i

a 4

Visose Alton 
Miftėal Trijų 
tototo 

Kentueky 
toto

Lieturiškc* 
Degto

^AtfiAN 
KANTER

OdtyalLitlUorCo 

4707 S. Hslsftėd St f«i. YAEDS 6S«

ers didn’t get gping in the 
earlier rbtinds as they have 
been gding in their lašt few 
games. They improved con- 
šidėrably and played Beautiful 
basketball against the Atlantic 
Villagers and the Red Birds. 
Well, the tournament for the 
Belskis Boosters is over and 
I wish to thank Mr. Belskis 
the šponsor of the team, for 
his entree of Marcįuette Man- 
or’s best basketball team. The 
boys although losing most of 
their games showed wonderful 
sportsmanship and always 
tried their best. M r. Belskis 
you have a wonderful bunch 
of boys and I hope to see you 
all at the FINALS.

Red Roses Beat the 
Washington A. C.

13 to 11
Red Roses won a elose 
from the Washington 
The Red Roses line-up

cOnsisted of Orbon, Ketvirtis, 
Braizis, Anoskas

WashingtOn*s
Johnson, Kawal, Nagie, Cher- 
nish and Mingie.

The 
game

and Švėgžda, 
line-up was

Gydytojai Žino!
. ir jie vartoja 
skystus liuosuotojus
taipgi vartotumėt skysti, jeigu 
žinotumėt ant kiek geriau jus

Jus 
jus M
jausitės.

Skysta liuosuotoja visuomet gali
ma priimti tiek, kiek jo reikia. Jus 
laipsniškai galite sumažinti dožą 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikrios ir saugios pagelbos nuo už
kietėjimo*

Klauskite savo gydytojo apie tai. 
Klauskite savo vaistininko, kaip sky
sti liuosuotoja! pasidarė populiarus. 
Tinkamas skystas liuosuotojas yra 
naudingas ir duoda tinkamą pagelbą. 
Jeigu doza pakartojama, vietoj to, 
kad priimti kassyk daugiau, jus pri
imate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagelbos.

Žmonės, kurie patyrė ši komfor
tą. niekuomet nebegrįš prie tokios 
formos pagelbos, kuri negali būti 
reguliuojama! Skystas liuosuotojas, 
kuris daugiausia vartojamas, yra Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin. Jame ran
dasi senna ir cascara, o tai yra NA
TŪRALŪS liuosuotojai prie kurių 
nepriprasite. Jie prašalina aitrumą 
arba neveiklumą, nedarant jokių ne
smagumu.

Idant prašalinti laikiną nesmagu
mą ir blogumą, pamėginkite Syrup 
Pepsin. Vaistininkas ii užlaiko.

SYRUP PEPSLN

PRANEŠIMAS
Joseph Bartkus ir Katherina Wirketis
LUCKY TAVERN SAVININKAI

3139 So. HalstedSt.
Užkvicčiame visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti

Nedėlioj Vasario-February 17 d., 1935 m.
JUOZO BARTKAUS gimimo dienos paminėjimui. Užtikriname, 

kad busite visi užganėdinti.

BRANGUSIS TAUTIETI!
Depresijai viešpataujant visados žiūrite kaip sutaupius 
kiekvieną galimą centą. Daug sutaupysite jei savo na
mą reikųienis-rakandus pirkaitės ' ,’hi. .

ROOSEVELT FIJRNITURE CO

Mes turime didžiulį staką, plačiausią pasirinkimą, o 
kainų žemumas tikrai jus nustebins.

PAS MUS GALITE PIRKTIS:
PARLOR SETAS2

3 BEDROOM SETAS

D'INING ROOM SETAS ..

RADIO, kuriuo girdėsite visą pasaulį ....

SKALBIMO MAŠINA

LINOLEUAiAI

ELEKTRIKINIAI VALYTOJAI

39.50
39.50
39.50
18.50
39.50
’3.95

RO OSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

M, P, Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

M Turkiška Pirtis 
ATHS 
MįT ROAD
Kedzie 8902 

Jkoi vanos, 
sol.

& rč*..
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HAUPTMANN SAKO MIRSIĄS KAIP VYRAS—MACON TRAGEDIJA KOVOS ABISINIJOJE

General de Bono

žemai tipingi

buvo

narių tik

Generolas de Bono, 
italų armijos vadas 
Abisinijos fronte, 
Afrikoje.

Viršui italų karininkai tariasi su abisiniečiais 
Abisinijos kareiviai, kurie rengiasi atremti italų puolimų.

Flemington, N. J.—Iš teismabučio, kur jos 
vyras buvo nuteistas mirtim veda raudojančių ir alp
stančia Mrs. Bruno Ilauptmann.

Philip Kennamer

Tulsa, Okla. — Philip
Kennamer, federalio teisėjo 
sūnūs, kuris yra teisiamas 
už žmogužudystę.

San Francisco, Cal.—šis paveik slas perduotas Chicagon per 
radio parodo kaip jurininkai išsigelbėję iš paskendusio dirižablio “Macon” pa
siekė sausžemį.

Flemington, N. J.—Dvasiškis Vincent G. 
Burns (viduryj), kuris Hauptmann’o bylą svarstant su
kėlė sąjūdį, pareikšdamas, kad tikrasis Lindberghų 
vaiko “kidnaperis” jam prisipąžinęs per išpažintį.

- •

Military demonstration in Red Sauare at Moicow.

Maskva. — Sovietų Rusijoj, kurią valdo 
diktatorius Stalinas, militaristinis prisiruošimas ei
na visu smarkumu. Raudonoji armija jau turi arti 
vieno milijono kareivių. Paveiksle parodoma “Rau
donoji Aikštė” Maskvoj, kur kareiviai daro pratimus

U. S. laivyno didžiausias pasaulio dirižablis Macon išskrenda 
iš savo angaro Sunnyvale, Cal. Prieš porą dienų su tuo dirižabliu įvyko nelaimė: 
prie Californijos kranto jis nukrito į jurą ir nuskendo. Iš 83 įgulos 
du žuvo.

General Victor Romo 

Meksikos Miestas. 
—Generolas Victor Ro
mo, kuris mirtinai pašo 
ve Dr. Samuel Inclaną, 
pagarsėjusį chirurgą.

Dr. Inclan padarė ge
nerolo sunui operaciją. 
Manydamas, kad opera
cija nenusisekė, genero
las ir paleido šūvį į dak
tarą. Bet vėliau 'pasiro
dė, jog operacija 
sėkminga.

Flemington, N. J. — Bruno Hauptmann’ą veda i teismo kambarį 
paskutinį kartą. Ten jis išgirdo mirties nuosprendį.
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Politika

The English Cotamn

ATSIMENATE?

The

ir užėmė

sasirasit

sep

Kentucky, tune

RA|SorKAS.gAS

sekma

draugai bukite

Vasario 16 ir 17 įvyks ati

LEIT. VAITKUS 16-to VASARIO IŠKILMĖSE

■VMM

Metinės Mirties Sukaktuvės

TEL. REPUBLIC 8402

MOTERIS ONA WALLENT.

įsteigta
1025 m.

Saukia Lietuvos Kareivių Dr- 
jos susirinkimą; kitos žinios

Ragina ciceriecius 
dalyvauti Lietuvos 
Neprikl. iškilmėse .

Kiti laiko kongresus, 
tad kodėl jie negali

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią.

Vasario 16, 1927 metais Vil
niaus Lietuvių Poliklinikos li
goninėje mirė Lietuvos Patri
archas Dr. Jonas Basanavičius.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

STOGAI 
ROOFING

Organizacijos narės rengia po 
kilį šįvakar Cafe D’Alex

susirinkimą šį 
vasario 17 d., 1

Kultūros 
įstoti į

Kultūros ratelis šį
vakar švenčia 10-ties 

metų sukaktuves

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

ANGLIS 
COAL

WGES 
1360 kilocycles

4083 Archer Avė. 
tarp California ir Mozart

[.ISTERINE 
TO OTH PAŠTE

Radiatoriai ir Kat
RADIATORS & BOILE

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

40 meitų amžiaus, 3131 South 
Union avenue.

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPAIRING

1925 metais mi-
Kaniušas, 9824

I fear little appreciate 
this

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d.,. 1934 metuose, 
sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskričio,

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą
NAUJIENŲ

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystis 
darbų.

8216 So. Halsted Street. 
Tel. VICtory 4965;

VASARIO 16, pereitais metais 
(Iš “Naujienų”):
CHICAGOJE:

Mirė Juozapatas Nasvytis, darymas naujai atremontuotos

Todėl jie ir sušaukė visuoti
ną Amerikos kanarkų auginto
jų kongresų ir jis prasidės ry
toj po pietų Congress viešbu
tyje, kur susirinkę svarstys vi
sas svarbias kanarkų auginimo 
problemas.

Kad jie neužmirštų savo už
davinio, tai kanarkų augintojai 
atsigabeno ir sava kanarkas> 
kurios jiems koncertuos laike 
posėdžių. Kai kurie paukščiai 
yra iki $300.00 vertės.

Rytoj1 po pietų Marquette 
Parko bažnytinėje svetainėje į- 
vyks masinis mitingas 13-to ir 
15-to wardo demokratų. Mi
tinge kalbėsiąs majoras Kelly, 
kandidatai į įvairius miesto urė
dus ir vietiniai lietuviai.

—Demokratas.

nesakyk op 
—Reporteris

Kalbės Chičagos Lie 
tuvių Auditorijoje, 

Sekmadienį

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
OEOZ IKI 0COL

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKVS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus vftlgUy.

Susiorganizavusios 
Westsidės mote

riškės

aludes, Pete’s College Inn,< 
8256-58 So. Ęmerald avė. Už
eigos savininkai yra pp. Silin- 
čiai, seni šios apielinkės gyven
tojai.

Paskutiniu laiku jie aludę 
padidino. Penktadieniais vaiši
na svečius žuvumi.

Senas Petras.

Šaukia 13-to ir 15-to 
wardų demokratų 

mitingų

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio pręgra- 
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chičagos ir viso pa- 
sauljo.

Nemanykite, kanarkų augin
tojai nėra jokie prasti žmonės! 
Jeigu visokie politikieriai, biz
nieriai, rašytojai, piešėjai, ad
vokatai, daktarai gali šauk
ti kongresui ir uliavoti 
po viešbučius per kelias savai
tes, tai kodėl to negali daryti 
kanarkų augintojai?

GRAND OPEUlNG PETE’S 
COLLEGE INN

WESTSIDE.— Westsidėje su
siorganizavo kokia tai Ameri
kos Lietuvių Motinų ir Dukte
rų Balsuotojų Lyga, kuri ap
ima 21-mą wardą. Moteriškės 
pasiryžusios laimėti lietuviams 
pripažinimą, nuprausti politikie
rius, indorsuoti kandidatus ir 
rūpintis apielinkės gerove. Jos 
pradėjo organizacinį darbą su 
šokiais pereitą antradienį, ku
riuose dalyvavo už garbės sve
čią aldermonas Lagodny.

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
_ pasaulio dalis.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

Brighton Parko Lietuvių 
Politiškas Kliubas rengia ba
lių naudai Lietuvių Kandida
to į 12 wardo aldermonus 
Barney R. Pietkievvicz. Balius 
įvyks subatos vakare, vasario 
16 d. 1935 Gramonto svetainė
je, 4535 S. Rock'vv'ell st. Prad
žia 7:30 vai. vakaro.

Kviečia visus, 
Kliubo Komitetas.

Rengia balių B. R. Piet 
kievvicziui

Konsulas Antanas Kalvaitis, 
kuris šį sekmadienį kalbės Lie
tuvos Nepriklausomybės Iškil
mėse, Chičagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted 
Street. Vakaro' pradžia 5 vai. 
po pietų.

flaurian. kad 
ko«el«. Ustei 
Sietelis tubus .

JI valo tr aprauso
u, Be to rante ratą 
a& ur kuriuos raUte aut

KININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone . Boulevard 7314. Chicago. III.
» 1 - • 1 ■ * ■ '■ • J

UŽSIENYJE:
Anglija ir Sovietų Rusija pa

sirašė prekybos sutartį, užbaig- 
damos dešimts menesių ekono
minį karą.
VASARIO 16 10 metų atgal (Iš 
“Naujienų”): 
CHICAGOJE:

Vasario 16. 
re Vincentas 
Avenue L.
KITUR:

Cave City, 
lyje buvo rastas negyvas Floyd 
Collins.
VASARIO 16, 20 metų , atgal 
(Iš “Naujienų”):
CHICAGOJE:

Streikavo Aušros vartų ^pa
ra pi jonai prieš savo kleboną 
kun. Ambrazaitį. Parapi jonai 
reikalavo, kad kunigas apleis
tų parapiją arba atiduotų para
pijos valdymą parapijonams.

A. F. Undepwood iš Meno- 
minee, Michigan, buvęs milio- 
nierium mirė Salvation Army 
ligoninėje, 623 W. Madison st,

Stanislovas Wallent-Walentinavičius
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d 

sulaukęs 41 metų amžiaus, gi , 
Pupytės parapijos,, VaisvilČių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, broli Juozapą, Grand 
Rapids, Mich. ir kitus gimines, o Lietuvoj tėvus, brolius ir seseris.

Liūdnai atminčiai mano mylimo vyro bus laikomos šventos 
Mišios Nekalto Prasidėjimo panelės švenčiausios parapijos bažny
čioje vasario 18 di, 8 valandą ryte.. Užprašau visus gimines, drau
gus ir pažjstamus j bažnyčią ant pamaldų, o iš bažnyčios i namus, 
2455 W. 48rd St. ant pietų. Jau metai praslinko; kaip nelaimint 
goji mirtis tave paguldė | Šaltus kapus švento Kazimiero kapi< 

* nėse ir spaudžia tave šaltoji *ŽemelS, o mano širdžiai skausmas 
neduoda ramybės, žinau, kad jau pas mane daugiaus nebesugr|s|, 
o ateityje ankŠčiaus ar vėliaus aš pas tave ateisiu. Lai būna tau 
šios šalies šaltoje žemelėje lengva ilsėtis amžinai!

Nubudus, lieka, '

Pristatėm kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

šiaurinio Illinois nut .............  $5.30
šiaurinio Illinois egg ............. $5.60
Siaurinio Illinois lump ........... $6.00
šiaur. Illinois mine run ..........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

Kultūros Ratelis, kuris susi
deda iš jaunų merginų, stropiai 
rengiasi prie savo iškilmingo va
karo, kuris įvyks šiandien 9 v. 
vakare, Casa d’Alex, 58 E. De- 
laware PI.

Kultūros Ratelis susikūrė 10 
metų atgal vasario mė
nesį. Tito laiku į nares buvo 
priimamos mergaitės, kurios 
lankė augštesniąją mokyklą. 
Jos vis prisilaikė prie tos drau
gystės, nors kiti sunkus darbai, 
kaip mokyklos darbas 
daug jų laiko.

Per šiuos metus, 
Ratelio narės pradėjo 
universitetus arba kolegijas ir 
siekti dar augštesnio mokslo.

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Rępublic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

A. F. CHESNA, 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

susirin- 
nes 

arbių reikalų ap
turime 
kad

February Sixteenth
The attention of all is here- 

by being called to the obser- 
vance of the foremost Lithu- 
nian National Holiday 
Lithuanian Independence Day 
—February 16th. 

f

We american born Lithua- 
nians 
the true significance of 
very important occasion 
the majomty of us Feb. 16th, 
produces n very vague, inde- 
finite impression. We have būt 
a slight conception as to the 
conditions under which the 
Lithuanian people declared 
their freedom from the foreign 
influences. viz: Poles, Russians, 
Germans.

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump ... — $5.60
Nut ........... ....................... $5.35
Mine Run .........-..... ........ $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.
.v i. - ' Au/*’ • M, **v

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

STANISLOVAS 
JAKUBAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių! 
vasario 14 dieną, 9:QP valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs 37 mę-” 
tų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kelmės valsč., Drupštu 
kaimas.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Helen, po tėvais Žvina- 
kaitė, sūnų Raymond, dukterį 
Florence, broli ir brolienę, An« 
taną ir Terasa Jakubauskas,. 
San Francisco, Callf., švogėrką 
ir švogeri Josephine ir Pbvilą 
Leases, švogeri Frank žvin^kf 
ir giminės, o Lietuvoj 2 brolių, 
2 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi* 
6749 S. OakleV. Aye.

Laidotuvės lyyks panedėlyjp 
vasario 18 dieną, 8:00 vai. ry* 
te iš namų i Gim. Pan. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje ątsi** 
bus gedulingos pamaldos už Vė< 
lionio sielą, 0. i 
dėtas i šv

Visi a. ............ .
bausko giminės, draugai įr pa* 
žjstami esat 
čiami dalyvauti laidotuvėse itf' 
suteikti jam paskutini patar-f 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris^ Supus, Duktė, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse 
borius S; L. 
nas Yards 11c

“Lituanicos II” lakūnas, Įeit- Feliksas Vaitkus, kuris sek* 
madienį kalbės 16-to Vasario Iškilmėse, Chičagos Lietuvių 
Auditorijoje. Jis kalbės apie skridimą, apie tai, kada ketina 
išskristi iš Chičagos ir iš New Yorko j Lietuvą ir kituš skridi
mo reikalus. ;

(po tėvais Venskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 dieną, 3:40 valandą 
ryte 1935 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Raseinių ap.( 
Kaltinėnų pąr., Judžių kaime,

Amerikoj išgyveno 81 metus, 
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris Stanislovą Zarembą, 
Josephine ir Oną, žentą Juoza
pą, 3 sūnūs Juozapą, Antaną 
ir Alėx, 2 marčios Stanislavą ir 
Ona, 7 anukus, 2 švogerkas ir 
giminėsi

Kūnas pašarvotas randasi' 
3254 S. Lowe Avė.

Laidotuves ivyks pirmadieni, 
vasario 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a; Johapnos Isdonie- 
nės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia? 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi* 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai, žentas, 
Marčios, Anūkai 
ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. PI Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Pataisymui radio su ga- 
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin 
gams, koncertams, šokiams prieina 
ma kainą.

šiandien sukanka lygiai 
tyniolika metų nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo. 
Vas. 16, 1918 metais Vilniuj su
sirinkusi Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktų, po kuriuo pasirašė 
Tarybos nariai:^

Dr. J. Basanavičius (miręs), 
K. Brazauskas, M. Biržiška, S. 
Banaitis (miręs), P. Dovydai
tis, D. Malinauskas, St. Kairys, 
P. Klimas, V. Mironas, S«t. Na
rutavičius, A Petrulis, Dr. J. 
šaulys, K. šaulys, J. šernas, A. 
Stulginskas, A. Smetona, J. 
Smilgevičius, S. Staugaitis, J. 
Vailokaitis ir J. Vileišis.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

CICERO. — Lietuvos Karei 
vių Dr^iigija turės svarbų mė 
nosinį 
dienį, 
pietų.

Visi 
kimo ir susirinkite laiku 
yra daug 
tarti ,bc to, turime skubinti 
susirinkimų, kad suspėtume 
dalyvauti Chičagos Lietuvių 
Auditorijoje, Lietuvos Nepri
klausomybės iškilmėse. Visą 
lietuvių priedermė dalyvauti 
tose iškilmėse ir kelti protesto 
balsą visapi pasauliui prieš 
grobikus Hitlerį ir želigowskį, 

**Grynai lietuviška'*
Nepamirškite, šį vakar pa

rengimas SLA. 301 kuopos. 
Tai bus grynai lietuviška su
eiga. Kas norite užsiganėdinti 
ir smagiai laikų praleisti, atei
kite patys ir atsiveskite savo 
draugų. Turėsime svečiij —sa
vo kaimynų chicagiečių, tad 
apie vietinių dalyvavimą netu
rėtų būti nei kalbos. Tik aš 
prisibijau, kad Shenictų sve
tainė per maža. Bet rengimo 
komisija sako, geriaus maža 
pilna, negu didelė tuščia. Tad, 
bukite. įžanga maža—muzika 
gera.

“Nesakyk op, neperšokęs".
Iš po rinkimų—viskas ra

mu. Mažesni didžiumus nuga
lėjo. Sako, “mašiną sulaužė
me”. Tas įrodė, jog piliečių 
balsai ką nors reiškia. Čia 
galima kai kuriems pritaikin
ti posakį, “nesakyk op, ne- 
perŠokęs

si mokytojų, kaip pradinių, taip 
ir augštesnių mokyklų, muzi
kos mokytojų, farmacisčių, me
dikes studenčių ir narių, kurios 
dabartiniu laiku* turi vietas 
komercijos srityje. Prie to ga
lima primint, kad Kultūros Ra
telis, nors ir maža draugijėlė, 
niekuomet nėra atsilikusi nuo 
tautos darbo.

Daug jaunimo draugijų bu
vo sukurta, bet tarp visų Kul
tūros Ratelis gal būt lieka vie
nintelis iš visų, kuris gali švęs
ti savo 10 metų su'kaktuves. 
Tad geriausio pasisekimo Kul
tūros Rateliui, savo darbuose ir 
organizacijoje. (Sp.)

JeiRU norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums

l ACEWELD CO. 
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884
_______naktį Lakview 5490_____

BATHS 
MAUDYNES

......... " 1 1 11 * "fl.l
Grane Coal €o.
5332 So. Long Avė.

Chicago. UI

The finai days of that great 
catastrophe, the Wold War, 
left a very deep impression 
upon the fair land of Lithua- 
nia. Various factions sprang 
up to swing the national senti- 
ment to varioirs sides. Aside 
from the unfriendly and greedy 
neighbors, the Lithuanians had 
to contend with the insurgency 
which sprahg up within their 
borders, such as the Bermon
tininkai, etc. Other malignant 
influences strove to establish 
Lithuania as a German depen- 
dency, or as a Polish province. 
Throughout this trying period, 
the Spirit of ^Lithuanian In
dependence camę through,.. Un- 
scathed! LithĮuąfpą' declared her 
independence oš February 16;
1918.—A. C. R>

Buy gloves with wh«t 
it savus 

soe sr
N TooU Prate. 
parsiduoda M

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 111

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGĖNAI 
$200 importuoti kaurai $25.00 
$300 kaurai _____ _________  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kainb., rakandai .M. $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

ten bus nuly* 
Kazimiero kapines 

, Stanislovo Jakin
nuoširdžiai kvie

ą; Johannos Isdonie
Jai kviečia



šeštadienis, vasar. 16, 1935

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS

90 dienų rašytą garantiją taipgi 5 dienų iš-

mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo-

i/LDSMOBILE

Meldžiu atsišaukti

Petras

CLASSIFIED APS. ]

Geš- 
pra- 
1935 
tuo- 
da-

Personal
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė iš priežasties ligos, nes tu
riu išvažiuoti ant farmos.

3157 So. Emerald Avė.

PAIEŠKAU 
nuo 80 iki 40 metų amžiaus 
vedimui, 
ku.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. Priežastis einu i kitą 
bizni. Atsišaukite Box 218, 1789 S 
Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė — Grynai lietuviškoj kolonijoj 
Turime du biznius, todėl bučernę 
greit ir pigiai parduosim.

3401 Lituanica Avė.

TAVERN pardavimui 79*.h ir Ash
land apielinkėj su 1935 laisniu. Da
ro gera bizni. Pašaukite Triangle 
3680.

merginos ar našlės 
apsi- 
laiš-

PARSIDUODA Kotelis ir Tavern, 
biznis išdirbtas per daug metų, ran
dasi geroje vietoje. Biznis geras 
visados ir parduosiu pigiai.

1245 So. Michigan Avė.

DODGE 1930 Kaip 
naujas. Tiktai .... i "tw

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip CO*7C 
naujas. Tiktai ...... fe ■ w

Sedan 
90 die- 

kaip 
Kainavo virš $1050. 

*375

NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad 
įvertinti.
Tiktai .....................

PONTIAC 1934 Sedan. Paskiau
sis 1934 atiduosim C JĮ Kfl 
už tiktai ..........

Sutaupysite $160.00 iki $300.00
The G. M. DISCOUNT CORPORATION iSparduos savo šlako pervirši, 
virš 100 naujai jgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jiii.ij seną karą priimsime 
mis jums sąlygomis.
DODGE, Parkiausis 1933, 

nupirktas mažiau kaip 
nu atgal. Garantuotas 
naujas. 
Musų kaina 
tiktu .. .

Šiandie atsidaro 
‘Moderniškų Namų 
Paroda Coliseume
šiandien 2-trą valandą po pie

tų Chicagos Coliseume, prie 
15-tos ir VVabash gatvių, atsi
darys “Moderniškų Namų” pa
roda.

Apie 200 firmų parodoje de
monstruos savo gaminius, kurie 
apims viską, nuo paprasčiau
sių reikmenų, iki liuksusinių į- 
j rengimų.

Paroda tęsis per visą savaitę 
iki sekmadienio, vasario 24 d.,1 
vidurnakčio. įžanga yra 25 cen
tai asmeniui.

Anglų spauda apie 
Lietuvos Nepriklau
somybės Iškilmes

"Chicaįįo American” pranešė 
apie “Lithuanian Fourth of

dien- 
American”,

NAUJIENOS, Chicago, III

KALBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖSE

Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, kuris kalbus Lietu- 
Nepriklausomybės Iškilmėse, kurios įvyks rytoj, Chicagosvos 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted St. Programo pradžia 
5 vai. vakare.

Chicagos didmiesčio 
rastis, 
kurio redakcijoje dirba lietu-. climaxed by a mass meeting 
vis p. Stasys Pieža, įdėjo ilgą in the Lithuanian auditorium, 
žinią apie Lietuvos 17-tas 3133 S. Halsted st., Sunday af- 
Nepriklausomyhūs sukaktu
ves. Toje žinioje dienraštis 
kalba apie masinį mitingą 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je. kurį sekmadienį mnain1 lo ta^e I)arl 
A LT A SS sąjunga 
paminėjimui.

American sako:
Lithuanians ivitl

and the celebration will be

ternoon.
More t ha n 

Lithuanians
rengia 

sukaktuvių

50,000 Chicago 
are expected 

in t h esc nieet-
ings.

Celebrate

Siiniiltaneously with their 
compatriots on "the Baltic Sea, 
Chicagoans of Lithuanian des-

Consul Antanas Kalvaitis, 
principai speaker a t the cele
bration dn the auditorium, in 
comnienting upon the present 
condition of Lithuania, said:

Lithuania, ivhose peasanls
S so''.sCCnbra'? Wi,h ",cir

g-, the dainos, and Krahmin priests of India, is 
J?dSS . „ nH'e,H1Ks the “July financially sound as it c(de- •ourtl. of tho Republic of brates itAeoe,t ee „ an,.Z r- 
L.Unu.n.a, whKh fal]s «,„w. (md „lal

■ Ouidance of President
i r» ■ 1,1 ‘te Antanas SmetonaCniho,ic biru^\^zely <•«.

row.
Mcetings will be held

--- ..s seventeenth anniuer- 
{sary; and that is due to the

si.v
toniorrow night, lebrated.

ADIO
Įspūdingas Programas 

Budriko Valandoj
Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 

iš didžiulės WCFL radio. sto
ties nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
bus duodamas
programas, kuris 
mas nepaprastai toli, 
sykiu perduodamas 
trumpųjų bangų iš 
stoties, 6,080 kil.

gražus radio 
bus girdi- 

nes bus 
ir ant 
W9XAA

Išgirsite puikų vyrų kvarte
tą su gražiomis dainomis spe
cialiai pritaikintomis paminėji
mui Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių. Gros šaunus 
Budrike muzikantai, o Maka
lai irgi pilnai jumis paten
kins.

Leidėjai šių programų —

NAUJAI ĮGYTŲ 
AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ

.1934 DeLuxe 
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių. Turi naujo karo 
garantiją. Su šešiais ratais, 
jbudavotas frankas, ir t. t. 
parsiduoda tiktai *475

HUPMOBILE Naujausis/ 1982 De- 
Luxe Sedan beveik (nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai feO w

BUICK Paskiausia 1933 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- $4 CK 
tu ve. Tiktai ...

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiais. $07 C

Tiktai  .................. fe I v
PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-

5...Tik-............*295

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Išparduodame Barų FikČerius, viso- 
! kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
i Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku- 
I rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 

i ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PAIEŠKOMAS Kazimieras < 
tautas 56 metų amžiaus, kuris 
siŠalino iš namų vasario 5 d. 
m. 6 vai. vakare. Prašomas 
jaus sugrjžti. Kas praneš jo 
bartini adresą duosime $10.

Moteris Marijona ir sūnūs 
KAZIMIERAS GEšTAUTAS 

5929 S. Fairfieki Avė.
Chicago, 111.

GERA PROGA geram virėjuj ati
daryti restaurantą didelioje cafe. 
Vietoje yra visi pečiai ir kiti įtai
symai, nereikia pinigų. Ateikite pa
sižiūrėti. Emma’s Castle Cafe, 
644 N. State St.

REO 1932 Sodan. Ne turi jo
kios dėmes. Parsiduo- $OAC 

da už tiktai ....... fe’tv

OAKLAND DeLUXE Sedan. Kaip
naujas. Tik- *195

PONTIAC DeLUXE Sedan, 1932.
Paaukausime už
tiktai ....................  ^fe**W

pastebėtina proga ir PIRKITE DA- 
musų neaprybuotą garantiją. Mes

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.
.. ... *295

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia 
BAR. Su kiekvienu karu duodame 
priimsime jūsų seną karą kaipo jmokėjimą. Lakusį tinkamomis jums 
sąlygomis. •'

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., prie Cicero Avė.i

J

Box 217 
1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU savo broli, 
Termėnas, 30 metų atgal gyveno Chi
cagoje. Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Šiaulių pav., 
meikių kaimo, 
arba kas apie ii 
siu dėkingas.

LEONAS

Trijiškių parap., Der- 
Prašau jo paties, 

žinotų pranešti, bu-
TERMĖNAS

28 N. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, — norima parduoti i trumpą 
laika. Pigi renda. Parduosiu pi
giai, nes savininkas apleidžia Chich- 
gą. 3801 So. Lowe Avė. Yards 3874.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tautos ir 
amžiaus. Aš esu 36 metų, viduti
nio ūgio, darbą turiu. Atsišaukite 
katra norite gerą vyra.

A. M.,
P. O. Box 24, 
Kenosha, Wis.

KRIAUČIŲ ŠAPA parsiduoda pi
giai, 8 metų išdirbtas biznis. B. 
Gotaut, 4414 S. California Avė.

PARSIDUODA čebatu taisymo ša- 
pa, kaina labai pigi, visos reikalin
gos mašinos ir visos naujos.

3239 Lituanica Avė.
Miscellaneous

{vairus
IŠRADIMAI užpatentuojami — fi

nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metų. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

PARSIDUODA kriaučių šapa 8U 
visais įrengimais už $50. 
ta per 5 metus išdirbta, 
važiuoju Lietuvon.

6839 So. Loomis

Gera vie- 
Priežastis

Blv.

Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, adresu 3417 
S. Halsted St.‘”'Padarys keletą 
svarbių pranešimų iš biznio 
srities, kuriais kiekvienas per 
ateinančią savaitę turės progą 
pasinaudoti. V. V.

PRANEŠIMAI
APSIIMČIAU pridaboti vieną arba 

2 vaiku. Ant naktų ar dienų. 3308 
S. Union Avė. pirmos lubos iš už
pakalio.

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu murini namą su bučeme, gro- 
serne. Dviejų karų garadžius ant 
privatiško namo, ba vienai moteriai 
sunku užlaikyti. Atsišaukit 4456 S. 
Califomia Avė. Tel. Lafayette 2952.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ^ 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. J Grundy Mining 
Co.. Cedercrest 118įb ■

28 Metų Sukaktuvių Vakarienė, 
programas ir šokiai rengia L. M. 
Dr-ja Apšvieta, nedėlioj vasario-Feb. 
17 d., Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Programa dalyvauja dainininkės 
A. Zabukienė ir O. Kačerauskienč, 
Jaunosios BirtĮtės_,. šokėjos t>-les E. 
Misčlkaičiutė, E.. Masalskiutė, A. ir 
S. Aleksiuniutės, Brighton Parko 
moterų sixtetas ir Brighton Parko 
dalis vaikų choro. Dalyvaus, dainuos 
p. Daugins ir tt. Pradžia 5 vai. vak. 
Iškalno tik 50c, prie durų 60c, Tikie- 
tus galima gauti iš kalno pas Ap- 
švietietes ir Komisijos nares A Mis- 
čikaitienę 8121 S. Morgan St. tel. 
Boulevard 1605, K. Keturakienė. 525 
Oakvvood Blv. tel. Oakland 7184. Kvie
čia skaitlingai publiką atsilankyti.

Renginio Komisija.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia Farms for Sale

Ūkiai Pardavimui
PAIEŠKAU pusininko bei pusinin- 

kės i lunchroom, su $125. Biznis 
tiesiog aukso maina. Persitikrinsi, 
ant vietos. 2114 S. Halsted St.

PAVIENIS vaikinas ieško pusi
ninko i Taverno bizni. Vyrą ar mo
terį — Biznis yra gerai išdirbtas 
nuo alaus sugryžimo. Vienam per
daug darbo. Kreipkitės antrašu: 

2515 W. 59th St.

TURIU dvi farmas Illinojuje. Pir
mas- morgičius 5% Valdžios bonais. 
Pirmos rūšies žemė. Parduosiu už 
cash. 1920 W. 47th St

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu Vendeniu šildomas. luotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6822 So. Western Avė., 

Tel. Republic 2800—2801

rašt.

Furnished Rooms

CLASSIFIED APS ]

Biznis gazo-

P. O. Box 5,

KAMBARYS dėl vyro ar mergi
nos, su valgiu ar be valgio, prie šva
rių žmonių. 6609 S. Campbell Avė.

namas 
$1,450 
namas 
$2,500

TAVERN pardavimui arba priimsiu 
partneri — nebrangiai. 449 W. 81st 
St Calumet 4699.

Kliubo 
sekma-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 

3427 So. Wallace St

Tie švelnus Old Gold!

PARDAVIMUI Tavern, šokių Sa
le ir Kabaretas, pilnai irengti ir 
daranti dabar gerą bizni. Paul Stas- 
kunas, 2801 W. 22 Place.

PARSIDUODA bizniavas . namas 
su Hardware bizniu. Geroj koloni
joj — Marųuette Parke arba mainy
siu ant farmos arba kas ka turi. 

6825 So. Western Avė.

ANT RENDOS kambarys dėl vie
no ar dviejų —- Su ar be valgio. 
6113 S. Albany Avė. Republic 5954.

REIKALINGAS bučeris nesenes- 
nis 40 metų, su gerais patyrimais, 
darbas ant visados. 1840 S. Halsted 
St. Tel. Canal 2851.

BUČERNĖ ir grosernė ant parda
vimo — Visokių tautų apgyventa. 
246 So. 13th Avė.. Maywood, III.

KAMBARYS apšildomas pasiren- 
duoja prie švarios našlės, 3337 So. 
Lituanica Avenue. 3 lubos užpakalyj, 
užpakalyj.

Vasario 17 d., p. Barausko svetai
nėje 2244 W. 23 PI.. 1 vai. po pietų, 
jvyks svarbus 
Ukinipko

PARSIDUODA bučernė Ir groser
nė lietuvių ir kitų tautų apgyventa 
vieta. Pardavimo priežasti patirsi
te ant vietos. 1834 S. 49 Ct Cicero, 
Illinois.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapą. Landės mašinos, pigi renda,— 
nėra panašaus biznio per 4 blokus. 
Parduosiu pigiai.

6645 So. Mozart St.

mas ir kada tad nepamirškite 
sirinkimo.

A. Dudoniene nut.

UOMET aš atvykau į ši% šaų ... visi 
Amerikos cigarėtai man buvo sve 

timi. Aš mėginau keletą rūšių ir kaikurie 

buvo labai geri.
•‘Bet kuomet priseina rūkyti dgaretus pt« 

kamerą, cigaras turi būt labai švelnus ir ne- 
itituoįantis. ‘Pamėgini Old Golds,’ direkto
rius man patarė. ‘Jie nepakenks jūsų gerklei.’

Tuomet Old Gold pasidarė mano ‘Mėgia
mas švelnutėlis.’ Tai cigaretas, kuris'man ge 
riausia patinka. Jis yra toks švelnas ir lengvas.

(Pasirgo) LILI DAMITA

Labai gerai, paneli Damita—ir ačiū jums! 
Geresnis Tabakas neauga negu vartojama Old Gold. 
Ir jis yra tyras. Ir todėl toks lengvas ant GERKLĖS 

ir NERVŲ.

OAtGbto

© P.LorillardCo.,Inc.

aa TfUfASifor

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

LILI DAMITA . . . žavėjanti Francuos žvaigždė, lošia 
paveiksle "BREWSTER’S MILLIONS”—United Artistu 

Produkcija.

Dr-ja Lietuvos Dukterų laikys su
sirinkimą šeštadieni vasario 16 d. 7 
vai. vakare, Mark White Parko sve
tainėje. Visos narės esate kviečia
mos susirinkime dalyvauti laiku, 
nes reikės svarstyti eile klausimų 
taipgi Oak Forest komitetas išduos 
savo raportą vasarinio išvažiavimo; 
komisija praneš kur jvyks išvažiavi
mas ir kada tad nepamirškite šio su-

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Amerikoj susirinkimas ivyks 
dieni vasario 17 d. 1 vai. po pietų 
J. Garbužio svet, 3749 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite daly
vauti nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo. Taipgi nepa
mirškit naujų narių prikalbinti pri
sirašyti prie kliubo.

M. Batutis prot. rašt.

Draugijos Lietuvos 
Ūkininko mėnesinis susirinkimas. 
Kviečiame visų narių būtinai daly
vauti, nes bus daug svarbių reikalų 
svarstoma. Taipgi bus darbininkai 
renkami dėl ateinančio rengiamo ba
liaus, tat malonėkite visi susirinki
me atsilankyti.

lieva Lukošiūtė fin. rašt.
/

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
Oounty Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
lkių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
praustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
- nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
iž $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
įaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
lusų biuras suteiks patarimus namų 
tavininkams reikale nesusipratimų su 
endauninkais. Maža narinė mokestis. 
<]xpertų patarimas visose namų savi- 
dnkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
ieturime skyrių. Atdara kasdien nuo 

vai, ryto ki 8 vai. vak. šventadie- 
dais nuo 10 rvto iki Piet. įžymus 
tarnai originalio ir vienintelio na- 
nų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St.

Tel, Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 meg

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

KELNIŲ siuvimo šapa reikalauja 
patyrusių kišenių siuvėjų, siulėtojų, 
kampų siuvėjų ir “piecers” prie kel
nių. Atsišaukit nedėlioj nuo 9:30 
iki 12:30 ryte. Neumann Tailoring 
309 So. Clark St., arti Jackson.

PIGIAU NEGU Iš RECEIVERIŲ
2 pagyvenimų medinis namas $850
2 pagyvenimų mūrinis -------

ųž ...........................................
6 pagyvenimų medinis 

už ......................................... .
Šitie namai yra išrenduoti.
40 akrų farma su budinkais ir 

mišku .................................... $1,600
120 akrų farma su budinkais ir vi

somis mašinomis, 6 karvės, 2 ark
liai, 5 kiaulės, 30 vištų ..........  $2,800
Dalj cash arba mainais.

Puiki farma ant kranto grasaus 
ežero, tinkama dėl vasarnamio (re- 
sorto) arba farmeriavimo, verta 
$200 už akeri, bus parduota po $60 
už akeri.

Turime daug visokių biznių, namų 
ir farmų ant pardavimo. Pasisku- 
binkit, nes kainos jau kjla. Jei ne
paranku atvažiuoti, tai rašykite.

J. SINKUS and CO.
1039 W. 69 St.

Normai 4400

KAM NUSIBODO MIESTE x 
GYVENTI

Parsiduoda arba mainau 3 biznius 
ir 22 akerių farmą su gyvuliais, pa
dargais ir mašinomis.
lino stotis ir tavern su laisniais ir 
hotelis. Bizni mainysiu i namą ar 
krautuve kad ir bite kokią.

D. TAUJENIS
Center, Wis.

FORECLOSERIAI PARSIDUODA 
— Westsidėje 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi patogumai ir visi flatai 
išrenduoti, renda $60 i mėnesi. Kai
na $2350.

Bridgeporto apielinkėj 6 flatai 
mūrinis namas, visi patogumai ir vi
si flatai išrenduoti. Rendos neša 
$72.00 i mėnesi. Kaina $5050. Arti 
lietuviškos bažnyčios.

FARMA 75 akrai. 2 gražus sodnai 
prie pat kelio ir prie miestelio, geri 
budinkai 6 karvės ir kiti visi gyvu
liai ir paukščiai ir visos mašinos. 
Lietuviška kolonija ir lietuviška baž
nyčia. Kaip Lietuvoj, $2250. Del 
pilnų žinių rašykite: Chas Urnich. 
56 W. Washington St, Room 514, 
Chicago.

PARDUOSIU arba mainysiu 10 
flatų namą ant mažesnio namo.

Cottage 5 kambarių — extra lo
tas. $2300.

Naujas namas, du flatai po 6 kam
barius. kaina $6000.

Muro namas, 5 ir 6 kambariai, kai
na $4500.

3 pagyvenimų medinis namas, kai
na $3500.

Bargenas — grosery Storas su na
mu — tinkamas bite kokiam bizniui. 
Kurie norite pirkti pigiai namą, far- 
ma arba bizni, . arba norėtumėt iš
mainyti atsišaukite arba rašykite.

A. GRIGAS, 
6827 So. Rockwell St 

Prospect 3886,




