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Kaip Sekasi Komunizmo 
Kūryba Sovietų Rusijoj

Keletas pranešimų, kuriuos paduoda patys 
maskviškiai sovietų laikraščiai

nėj Maskvoj, kur pašalinta ga
limybė pašaliniams daiktams 
patekti Į tašlą, duonoj buvo 
užtinkamos vinys, papirosų ga
lai, stiklai, eite.”

O štai dar kedetas praneši
mų apie komunistinės kūrybos 
pasisekimus, paimtų iš mask
viškių Izviestijų balandžio 23 
dienos numerio:

Pranešime iš Taganrogo sa
koma: “Palei pakrantės eina 
didžiausiais būriais raudonžu- 
vės, silkės ir bampliai. Krašto 
Rybosojuzas [žuvies sąjunga] 
visai n eprisi rengta tos žuvies 
gaudyti. žvejai neaprupin-ti rei
kiamais tinklais. Siu aprūpini
mu žvejų maistu dedasi biau- 
rųs dalykai. Į daugelį žvejy
bos pramonių, vietoj duonos, 
makaronų ir cukraus, koopera
cija pristatė vodką (degtinę).” 
To dėl “žuvis juroj, o žvejai 
arklidėse girtuokliauja.”

Apie sėjos eigą sovehozuose 
[sovietų ūkiuose] maskviškės 
Izviestijos praneša, kiąd iki ko
vo 20 dienos Kazakstanc buvo 
užsėta vos 18.2% nustatyto plo
to; Dagestane — 8.7%; Volgos 
vidurio rajone — 7.3%; Mask
vos srity — '8.2%. Sovchoz- 
centro sistemos sovehozai su
arė 33,967 hektarus žemės, o 
apsėjo tik 8,914 haktarų.

Tos pačios Izviestijos prane
ša, kad vienas sovietų butelių 
fabrikas pernai metais davęs 
valstybei apie 2 milijonu rub
lių nuostolių....

Užsienių, vadinas, ne Rusi
jos, komunistų spauda nuola
tos pasakoja apie stebuklus, ko
kių sovietai darą komunistinės 
statybos srity sovietų Rusijo
je-

Pakanka tačiau pasiskaityti 
•maskviškių bolševikų organų, 
Izviestijų arba Pravdos, kad 
pamatytum, jogei tie užsienių 
komunistų spaudos pranešimai 
yra tik gražios pasakos.

linkime, pavyzdžiui, keletą 
(pranešimų, išspausdintų mask- 
višikes Pravdos balandžio 23 
įdienos numery. Pranešime iŠ 
Sverdlovsko ten sakoma:

“čeliabinsiko Traktorostroi 
[traktorių Įmonė] užsakė Če- 
liabinsko Novostrojo plytų įmo
nėj 10 milijonų plytų. Pirmoj 
partijoj iš 200 tuksiančių ply
tų 35% pasirodė visai netikę, 
o likusi dalis galėjo likti tik 
prašiausios rųšies darbams. 
Antroj partijoj iš 160 tuksian
čių plytų laivo 60% netikusių, 
o likusios buvo galimos varto
ti tik vieno augšto trobesiams 
statyti... Berezinkovo cheminis 
kombinatas gavo iš šadrinsko 
160 linkstančių niekam netiku
sių plytų.” i

Pranešime iš Leningrado sa
koma, kad “Elektrosila įmo
nėje gaminamų daiktų, kaip ir 
pirmiau, milžiniška proporcija 
tenka mesti laukan. Tik per 
pirma kovo mėnesio pusę vie
name normalių mašinų skyriu
je buvo išmesta laukan keli 
tūkstančiai netikusių volaną, 
309 korpusai, 729 klavišai ir 
keletas šimtų jau visai susta
tytų mašinų. Viso per keturis 
mėnesius įmonė turėjo 112 tūk
stančių rublių nuostolių dėl ne
tikusių gaminių.”

Pranešime iš Sverdlovsko 
apie ręikalų padėtį Permės ge
ležinkely rašoma šitaip:

“Garvežių gedimai ir trau
kinių incidentai Permės gele
žinkely skaičiumi vis didėja. 
Per pirmą balandžio mėnesio 
pusę buvo 71 garvežių gedi
mo atsitikimai ir 209 trauki
nių incidentai, o per visą kovo 
mėnesį buvo 117 garvežių ge
dimo atsitikimai ir 189 trau
kinių nelaimės. Permės špagi- 
no vardo geleži nikelių dirbtu
vės per pirmą balandžio mėne
sio pusę atremontavo tik 22% 
mėnesinio programo. Remonto 
savi vertė prašoka 50%.’’

Po to eina pranešimas apie 
tai, kad Maskvoje jvykusfeme 
visos sąjungos pasitarime dėl 
duonos kokybės buvę nustaty
ta, kad “33% duonos, koope- 
iratyvo keiptos, yra netikus.” 
Tame pačiame pranešime sako
ma, kad “3-čioj duonos įmo-

ĘgpRRSa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; , viduti
niai, kartais stiprus, pietų va
karų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 590 ir 72° F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:00. Mėnuo teka 8:43 
vakaro.

Kaina 3c

Jaroslavskis apie an
tireliginę kampani

ją Rusijoje
MASKVA, geg. 12. — Emil- 

janas Jaroslavskis, bezbožnikų 
(bedievių) sąjungos pirminin
kas, 'paskelbė atsakymą i kai 
kurių oficialių katalikų laikraš
čių pranešimus, busią Romos 
papos intervencija padarius tai, 
kad antireliginė kampanija so
vietų Rusijoje susilipu ėjus.

Jaroslavskis pareiškia, kad 
katailikų laikraščiai skelbią vi
sai netiesą, busią savo kovoj 
iprieš religiją bezbožnikų są
junga pasidavus komunistų par
tijos ir sovietų valdžios poli
tikai. Kova prieš visokias reli
gijas esanti tik viena priemo
nių socializmui sovietų Rusijo
je įvykinti, o ne koks pats sau 
tikslas.

“IMusų [komunistų] partija,” 
saiko Jaroslavsikis, “visados lai
kėsi nusistatymo, kad kryžiaus 
karas prieš religijas turi eiti 
palengva, bet tikrai, ir tik aiš
kinimo ir švietimo metodais, 
o ne smurtu.”

Kišineve suimta trisde
šimt riaušininkų

BUGHARESTAS, Rumanija,' 
geg. 1(2. — Iš Kišenevo prane
ša, kad vakar iten Įvyko dide
lių riaušių tarp komunistų ir 
jų priešų, per kurias daug as
menų buvo sužalota. 30 riau
šininkų suimta.

Azijos maras Maskvoj
VARŠUVA, geg. 12. — Pra- 

neša, kad per pastaras dvi die
nas Maskvoj buvo įregistruoti 
keturi susirgimai Azijos maru.
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i Atlantic and Pacific Photo]

Frost, Tex. — Tornado pasekmės, žuvo keliolika žmonių. Nuostolių tornado padarė už $500,000

Gegužes 15 Diena
Prieš dešimt metų — 1920, gegužės 15 d. — susirinkęs Lietuvos Steigiamasis 

Seimas paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę esant atstatytą ir, be kitų rezo
liucijų, priėmė šitokį sveikinimą-padėką Amerikos lietuviams:
AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOM, LAIKRAŠČIAM IR PAVIENIAM 
ASMENIM, ATSIUNTUSIEM LINKĖJIMŲ STEIGIAMAJAM SEIMUI JO ATIDA- 

; RYMO DIENA
“Einant j nepriklausomybę, mum tėvynėj gyvenantiem! lietuviam, pirmieji žinksniai 
reikėjo daryt nepaprastai sunkiom aplinkybėm, kada nemaloni svetima valdžios oku
puoto tramdė kiekvieną musų pasiryžimą, kada nualintasai kraštas jau nebeturėjo 
ištekliaus dėt aukom ant Tėvynės aukuro. Tuomet neapsakomai didi patarnavimą 
Lietuvai yra atlikę tie musų Broliai, kuriem, laimės bejėškant, buvo tekę atsidurti 
už vandenyno. Jų laisvoj šaly darbuotė politikoj ir gausios JTėvynės reikalam me
džiaginės aukos aukso raidėm bus įrašytos musų istorijoj. Neabejojam, kad kiekvie
na žinia apie naujus Tėvynės žinksnius sunkioj kelionėj į nepriklausomybę giliai 
džiugino Jūsų širdis, šiandien mes jau atsiekiam to, kad galime savo priešaky pa
statyti tikrąjį šalies šeimininką, Steigiamąjį Seimą. Yra tai ne tik musų, bet ir jūsų 
pastangų vaikius. Esame giliai įsitikinę, jog Jūsų siunčiami Steigiamajam Seimui 
sveikinimai ir linkėjimai kilo iš Jūsų Tėvynės meilės liepsnojančių širdžių. Steig. Sei
mas iš širdies dėkodamas už reiškiamus jausmus, iš savo pusės pasižada Tėvynės 
darbo dirvoj dėti tiek pastangų, kad susikurtų čia tokios gyvenimo sąlygos, kad visi 
mylį ją sūnus čia galėtų pasiekti gilios laimės laipsnį ir nereikėtų jos jėškoti už jū
rių marių”... ' <

[Sveikinimas ir padėka priimti Steigiamojo Seimo penktam posėdy, gegužės 21 d. 
1920 m.] - ' }

Ateinantį ketvirtadienį sukaks lygiai 10 metų nuo tos istorinės dienos. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atidarymo sukaktuvėms paminėti rengiama' tą dieną didelės pra
kalbos ir koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Stimson apie Londo
no juros sutartį

WASHINGTONAS, geg. 12. 
— Pakviestas senato užsienių 
reikalui komisijos paaiškinti 
jai apie Londono laivynų su
tartį, valstybės sekretorius 
Stimson, kuris buvo Amerikos 
delegacijos pirmininkas, pasa
kė, kad ta'sutartis esanti epo- 
kinė ir, jei ji busianti ratifi- 
kuoitiai, padarysianti galą An
glijos Amerikos laivynų kom- 
peticijai ir žymiai patarnau
sianti pasaulio taikos reikalui.

Stimsonas pasakė, kad Ame
rikos delegacija vykus į Lon
doną be jokių specifinių prezi
dento Hooverio instrukcijų, 
nors bendros prezidento • pa- 
žvalgos jai buvę žinomos. At- 
sakomumas už sutartį dėl to 
gulįs visai ant Amerikos dele
gacijos.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
12. — Pennsylvanijos Univer
siteto vyriausybe praneša gavus 
žinių, kad bendra jo muziejaus 
ir Britą muziejaus archeolo
ginė ekspedicija Mesopotamijo
je atrado senų senovės šven
tyklą, Nebuchadnezaro skaitytą 
prieš 2,500 metų.

Du tarnautojai užmušti 
traukinio nelaimėj

MFjMPHIS, Tonu., geg. 12. 
— Netoli nuo čia vakar susi
kūlė ištrukęs iš bėgių pasažie- 
rinis Mississippi Vallcy trauki
nys. 'Lokomotyvus mašinistas 
ir počkurys buvo užmušti ir 
vienas pasažierius sužalotas.

Lietuvių pirkliai per
ka anglis, geleži

Lenkuose
VARŠUVA, geg. 12. — Du 

Lietuvos pirkliai užsakė Sosno- 
vicuose 30 tūkstančių tonų an
glies ir keletą tūkstančių to
nų geležies gaminių. Užsaky
mai eina Lietuvos rinkom

Du (Meksikos lakūnai 
žuvo vandenyne

SAN JOSE, Kosta Rika, geg. 
12. — Atlanto vandenyne, ne
toli nuo Porto Limon, žuvo- du 
Meksikos lakūnai, pulk. Pablo 
Sidair ir kap. 'Carloš Rovirosa, 
skirdę iš (Meksikos į Argenti
ną. Per smarkią perkūniją ir 
ledų audrą jų aeroplanas nu
krito i jurą. Abiejų kūnai bu
vo surasti ir pargabenti į Porto 
Limon.

3000 žuvę per žemės 
drebėjimą Azijoj

TEIliĘRANAS, Persija, geg. 
12. — Paskiausi pranešimai sa
ko, kad per pastarąjį žemės 
drebėjimą Persijoje žuvo arti 
3,000 žmonių.

Žemės supurtymai Tavrizo ir 
Salmaso apygardose vis dar at
sikartoja, bet nebe taip stip
rus. Salmase siautė, be to, smar
kios perkūnijų audros.

Tarp Urmijos ir S'almaso že
mėj atsivėrė djvieijų mylių pla
tumo plyšys ir i Urmijos ežerą 
bėga požeminiais kanalais juo
das vanduo.

Britų lakūnė Indijoj
KALKUTA, Indija, geg. 12. 

— Miss Amy Johnson, langių 
uviatorė, kuri skrenda iš An
glijos į Australiją, šiandie at
lėkė į Kalkutą.

SIPRINIGFIELD, III., geg. 12. 
— Gubernatoriaus Emmersono 
sušaukta, šiandie susirinko ne
paprasta Illinois Icgislaturos se
sija.

Jos uždavinys bus apsvarsty
ti tinkamus planus suteikti fi
nansinės paramos Chicagai ir 
Cook kauntčs administracijai.

Pralotas K. Olšauskas Vėl 
Vyriausiame Tribunole

KAUNAS, l/a;l. 26. (LA).
Prokuroras p. Valtys pasakęs 
vakar ypatingai rimtą kaltini
mo kalbą. Jis nurodęs, kad rim
to Įtarimo šioje byloje buvę 
prieš tris asmenis: prieš Kau
no lenkų gimnazijos mokytoją 
p. Stankevičių, kuris (turėjęs 
teisme bylą su velione Ustja- 
nauskiene ir kuris dėl to daug 
nukentėjęs, prieš UstjanJiiiskie- 
nčs švogerį kap. Krasauską, 
kuris pykęsis su savo uošve, 
ir prieš pral. Olšauską. Pirmie
ji abu jau apygardos teisme 
neabejotinai Įrodę savo alibi. 
TadĮ pasilikęs tik vienas pral. 
Olšauskas, kurio kaltę proku
roras p. Valtys laikąs neabejo
tinai įrodytą.

Prokuroras p. Valtys savo 
kalboje pabrėžęs dar,’ kad Kau
no apygardos teismas ypatin
gai rūpestingai ir tiksliai pra
vedęs šios nepaprastai svarbios 
bylos tardymą. Kaltinimo ak
tas visai atitinkąs baudž. pro
ceso įstatymo reikalavimus.

Pral. Olšauską prokuroras p. 
Valtys, sako, dar griežčiau kal
tinęs, negu valstybės gynėjas 
p. Bylai apygardos teisme. Jis 
padaręs išvadą, kad tik kun. 
Olšauskas buvęs kaltas, Dani- 
levičaitę (Ustjauauskienę) su
viliojęs dar Debeikiuose, kad 
pral. Olšauskas tikrai kažkur

Piloto ir girto pasa- 
žieriaus imtynės 

1,000 pėdų ore
NEW YORKAS, geg. 12. — 

Pilotas Tex Anding su pen
kiais pasažieriais išskrido iš 
Jackson Heights aerodromo. Jis 
nežinojo, kad vienas jo pasah 
žierių turėjo bonką degtinės ir, 
beskrendant, nusilakė. Nusigė
ręs, pasažierius puolė pilotą ir 
bandė nustumti jį nuo kon
trolių. Tarp jųdviejų prasidė
jo kova ore, 1,000 pūdų aug- 
štumoj.

Aeroplanas svyravo, ir kili 
pasažieriąi, išsigandę, žiurėjo į 
imtynes.

Pagaliau pilotui stipriu kum- 
štięs smūgiu pasmakrei! pavy
ko girtuoklį apsvaiginti ir, iki 
jis atsigavo, nusileisti su aero
planu žemčn. Atsigavęs gir
tuoklis, keikdamas ir akmeni
mis blaškydamas, pabėgo. Jis 
nebuvo suimtas.

Galvažudžiai peršovė 
šoferį; vienas pa

gautas
KAUNAS. — Bal. 14 <1. kaž- 

koki du asmens pasisamdė tak
si 98 Nr. važiuoti į Zapyškį. 
Bevažiuojant netoli kelio i Mur- 
vos dvarą vienas iš keleivių iš
šovė iš revolverio Į šoferį But- 
nikauską Vaclovą. Kulka pa
taikė į kaklą.

Nelaimingasis, norėdamas pa
sprukti iš piktadarių, iššoko 
iš automobilio ir sužeistas bė- 
go į artimiausį kaimą kur vie
liniai žmonės suteikė jam pa
galbą.

Kriminalinė Policija kvotos 
keliu nustatė, kad vienas ke
leivių buvo Boileris- Jonas, ku
ris yra sulaikytas. Poderis Jo
nas jau vieną kartą yra bau
stas už valkatavimą. Krimina
linė Policija kėsinimosi nužu
dyti priežastį tiria.

No. 113

nudanginęs savo ir Danilevi- 
čaitės sūnų Koslą-Ričardą, dar 
visai nepasiekus paskutiniajam 
Amerikos, ir kad pral. Olšaus
kas sąmoningai nužudęs l’st- 
janaufikienę, norėdamas jos ga
lutinai nušilk raityti. Pral. Ol
šausko kalte irodą ir liudinin
kai ir byloje esantieji doku
mentai, ypač paties Olšausko 
laiškai velionei. Liudininkai 
girdi, galį visko tiksliai ir ne
atsiminti, galį suklysti, tačiau 
pral. Olšausko lėliškai, kurių 
neneigia ir pats kaltinamasis, 
esą neklaidingi dokumentai.

Galutinoje savo kalbos iš
vadoje
prokuroras p. Valtys ptisiulė 

patvirtinti Kauno apygardos 
teismo sprendimą, 

pripažinusį pral. Olšauską kal
tu, bet patenkinti kartu ir apy
gardos teismo prokuroro ape
liacijos protesto reikalavimą 
pritaikyti pral. Olšauskui griež
tesnę bausmę numatantį bau
dž. statuto straipsnį, kaip už 
sąmoningai (o ne iš susijau
dinimo) padarytą nusikaltimą, 
ir netaikyti straipsnio, pagal 
kuri apygardos teismas yra su
mažinęs dviem metais bausmę 
hž nuopelnus Lietuvos švieti
mui, nes tarp šios bylos ir tarp 
Lietuvos švietimo nesą jokio 
ryšio.

(Bus daugiau)

Francija žada eva
kuoti Reino kraštą 

birželio mėn
PARYŽIUS, geg. 12. — Vo

kietijos amlbas idorius Hoesch 
lankėsi pas Franci jos užsienių 
reikalų ministeri Briandą pri
minti jam Haagos sutarties są
lygą, kad, raltifikavus Youngo 
planą, Reino kraštas bus eva
kuotas prieš birželio mėnesio 
pabaigą.

Briandas užtikriiifHį, kad iki 
nustatyto laiko evakuavimas 
busiąs atliktas.

Zeppelmo kelionei per 
Atlantą visos vietos 

jau išpirktos
FBIEDiRICHSJIAFFNAS, Vo

kietija, geg. 12. Pirmai di
rižablio Graf Zeppelin kelionei 
iš Europos Į Pietų Ameriką 
jau visos pasažierių vietos iš
pirktos.

Ze.ppelinas išskris kelionėn 
•aileinmti sekmadienį, ir skris 
per Pernaimbuko, Rio de Ja- 
neiro, Havaną j Lakehurstą.

Marylando socialistai 
nominavo moteriškę i 

gubernatorius
BALTI MORE, Md., kovo J 2. 

— Marylando socialistų parti
jos konvencija kandidatu val
stijos gubernatoriaus vietai no
minavo iMiss Elizabeth E. C»il- 
man, Jobus Ilopkinso univer
siteto prezidento dukterį.

Madrido universitetas 
vis dar uždarytas

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
12. — Del antimonarchinių stu
dentų neramumų, vyriausyL-ė 
įsake laikyti dar uždarytus Ma
drido universitetą ir San Gan
ios Medicinos Mokyklą, Uni
versitetas stiprios sargybos ser- 
gimas.

y
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Ar Lietuviai Privalo Dalyvauti 
Kryžiaus Karuose?

Juozas Pronskus

(iPalbąiga)
Kodėl “kryžuočkii” trylika mė

ty tylėjo?
Kas atsitiko, kad tas despo

tų despotas ir reakcijos globė
jas, papa, iš sykio pasidarė ne
paprastas sąžinės, įsitikinimų, 
religijos ir liaudies gynėjas? 
Kodėl jis ir krikščioniškojo pa
saulio bažnyčios neparodė tokio 
smarkumo ir vienybes prieš 
priespaudas ir terorus buvusius 
ir dar esamus kitose šalyse? 
Kodėl jie neužprotestavo ir ne-i 
pasimeldė, kada dar tik nese
nai krikščionys baltieji nekrik
ščionius juodukus pulkais i ver
giją pardavinėjo, kada ispaniš
ki katalikai Meksikos ir Ameri-j 
kos Indionus ištisomis giminė
mis žudė. kada kitų šalių 
pramonininkai išalkusius be
darbius ir streikuojančių šei
mynas vietoj darbo ir duonos 
kulkomis skynė? Kodėl nieko 
nesako dėl padėties Indijoj, kur 
šimtai milijonų žmonių biodny- 
bėj savo gyvybę velka? Kodėl 
tyli, kada Kinijoj “krikščioniš
ki” generolai dėl savo ambicijų j 
metai iš metų savo kraštą ir 
žmones naikina? Bet kam eiti 
taip toli. Kodėl nė popiežius, nė 
bažnyčios, piršto nejudino ir 
“poterėlio” nesukalbėjo, kada 
•tas pats caras musų Lietuvą 
per 40 metų be spaudinio žo
džio laikė, kada net už “kata

likiškiausią” maldaknygę pa
čius katalikus į Sibirą varė, ka
da pačias katalikų bažnyčias 
griovė (atsimenate Kražius, 
Kenstaičius ir kt.), popus į Lie
tuvos malūnus statė ir knygne
šius šaudė! Kada Muravjovas 
Korikas valstiečius karstė ir 
1905 metais kazokai valsčiuose 
beginklius žmones lupo...

Kur jis ir jo poterių kryžiuo
čiai buvo per tryliką metų, nuo 
1917 m., kada per tą laiką tie 
patys bolševikai tikrai ne tik 
sąžinės ir įsitikinimų laisvę, 
bet visokią asmens laisvę kul
kosvaidžiais skynė ir tikrųjų 
laisvės ir liaudies teisių gynėjų 
kūnais laukus užtręšū? Kur jis 
ir jie buvo, kada Rusijos liau
dis ir demokratinė inteligenti
ja buvo ir tebėra durtuvu pri
smeigta? Rusijos liaudžiai ir 
dabar popiežius nieko neturi 
pasakyti, mini ją tik kaip bu
vusią paklusnią vergišką popų 
kaimenę, ir visą “malonę” jis 
jai žada, tai atstatyti tuos pa
čius Rasputinus ir religinius į 
šarlatanus ant jos sprando! Gi 
Rusijos laisvajai inteligentijai 
popiežius tik pasmerkimą ir ap
kaltinimą terado pasakyti, ir 
tai kam ji nepasidavė popų 
kvailinama. Žinokime, jei tik 
bolševikai butų cerkves ir po
pus privilegijomis apdovanoję 
ir sovietų valdžios agentais pa
darę, kaip jie buvo caro val
džios , agentai, bolševikai šian
dien popiežiui butų “dieviška 

^begaline
'Matomoj $ ® ”881

“Ateities įvykiai 
r.ieta savo 

šešėlius priešakyj”

•V

valdžia”. Kad taip yra, prisi
minkite Italiją! Juk ten liau
dies teisės ir sąžinės laisvė ne
mažiau kai]) Sovietuose yra fa
šistų sumindyta. Italijos Lipari 
salose kenčia nemažiau ir ne- 
blogesni laisvės kovotojai kaip 
Rusijos Solovecko salose (Pasi
skaitykite pabėgusiųjų iš Lipa
ri salos Nitti ir kitų aprašomas 
baisenybes...). Dėlto, kad Itali
jos diktatoriai jam davė riebų 
abraką, dovanojo dvarus: pa
čiam popiežiui davė “svietiško 
suvereno” titulą, ir jo kuni
gams atidavė Italijos liaudį vil
nas kirpti ir pieną melžti! 
Delko neprotestuoja ir poterių 
karo nekelia prieš Jugoslaviją, 
kur karalius, nakties metu pa
siskelbęs diktatorių, visą šalies 
dvasinį gyvenimą nutroškino? 
Delko jis ir jo poterių armijos 
tyli dėl niekšybių kitose pana
šiose į Rusiją diktatūrų šaly
se?

Bergždžias klausimas, kuo
met faktai ir be klausimų pa
tys atsako. Kitos visos diktatū
ros cerkves ir bažnyčias savo 
stulpais pasistatė, o diktatūrų 
stulpai yra tamsybės stulpai, ir 
sykiu popiežiaus stulpai. Rusi
jos bolševikai ar nesusiprato ar 
galios nebeturėjo popus pasi
kviesti sau talkon, ir dėlto po
piežius pasijuto pasilikęs visa
me pasaulyje, vienas, izoliuotas. 
Rusijos stačiatikiai jam nėra 
“krikščionys”, tačiau, pavojui 
gresiant ir su priešu daromos 
sutartys. Taip ir Romos katali- 
kizmas daro. Pavykus atstatyti 
stačiatikių cerkvės galybę, kad 
ir ne patinkamas vis tik butų 
sąjungininkas, vis tik popiežius 
jaustųsi nebe vienas, ir dvi re
akcijos tvirtovės butų jau ne 
viena. O sykiu veikiant leng

viau butų ir toliau savo sąjun
gininkus gelbėti, — reakciją 
stiprinti, o kokia ir carą atgal 
sugrąžinti. »

Kaip popiežiui caras buvęs 
brangus tik nesenai sužinojo
me: “Izviestija” paskelbė, kad 
Leningrado archyvuose rasta 
popiežiaus laiškai Rusijos ca
rui, atsišaukimai į Rusijos ka
talikus vyskupus iš 1905 metų, 
kuriuose popiežius smarkiai 
puoląs kovojančius su carizmu 
socialistus ir liepęs vyskupams 
spausti, kad katalikai klausytų 
caro valdžios ir butų ištikimi 
Rusijos imperijai. Laiške popie
žius įsako, kad katalikai turi 
organizuoti sąjungas tikybai ir 
vyriausybei ginti ir išgiria ca
ro (Mikalojaus II “išmintį ir 
gerumą.”

Jei to negana, štai Lietuvos 
valdžios oficialės agentūros 
Kitos pranešimas iš Leningra
do: “Iš čia pranešama, kad 
surasti įdomus Vatikano ir ca
ro vyriausybės susirašinėjimo 
dokumentai. Dokumentų tar^e, 
esą, yra popiežiaus Pijaus X 
laiškas Lenkijos vyskupams, 
kuriame lenkų katalikai magi
nami būti ištikimi caro vyriau
sybei.”

Dabar bus suprantama, ko
dėl ir Lietuvos dvasiškija kei
kė 1905 metų sukilėlius ir pas
kui pačioj caro Dūmoj gyrėsi 
(kun. Laukaitis) padėję caro 
vyriausybei “kramolą malšin
ti!” 

Šiandien stačiai tartum is 
dangaus iškrito” proga kramo- 
loms malšinti ir carams palen
gvinti “iš Dievo malonės” į 
sostus įsiropti: paskelbti Rusi
jos liaudį netikinčią, genančią 
poną Dievą į krūmus, ir priruo
šti krikščionių pasaulį su ar- 

motomis, dinamitu, nuodingais 
gogais, ugnim ir kardu, blokada 
ir badu padėti Dievui sugrįžti į 
Rusijos cerkves^ na ir prie tos 
pačios progos, Dievo patepti- 
niams į sostą, ir sykiu su jais, 
suprantamas daiktas, išalku- 
siems Rasputinams, Muravjo
vams, Korikams ir ochranni- 
kams ant liaudies sprando... 
Kitas karas jiems baisiai yra 
reikalingas, ir jis buvo po tru
putį ruošiamas dar toli prieš 
Romos popiežiaus įsikišimą. 
Kur šiandien pasaulyje rasi ge
resnę progą naujam karui su
kelti, kad ne prieš “bedievišką” 
Rusiją? Ir kur pasauly rasi ge
resnę priemonę minioms į karą 
įvylioti, kad ne po tikėjimo 
priedanga...? Tegul tik pasise
ka Rusiją sugrąžinti “Dievui ir 
carui”, kaip greit atsiras kitos 
panašios progos. Sakysim, pri- 
seis kada pačiai Lietuvai susi-

teisės ir įsitikinimų laisvė ru
pi. Tai rupi pačioms liaudinis 
ir pažangiajai inteligentijai ir 
tik liaudis ir jos pačios švie
suomenė savo teises, laisvę ir 
sąžinę atsivaduos kaip iš bolše
vikų taip ir visų uzurpatorių, 
bet atsivaduos lygiai iš abiejų, 
—kaij) iš durtuvų taip iš suto- 
nų diktatūros.

LIETUVOS ŽINIOS
Vaisiniai medeliai gabe

nami iš Vokietijos

ŠIAULIAI. —. Šiaulių Apy
gardos sodų vaisių ir daržovių 
gamintojų* draugija “Sodas” 
šiomis klienomis gavo didelį 
kiekį iš Vokietijos vaisinių me
delių, kurie, sukrauti tos pa
čios draugijos p. J.

remti su Lenkija dėl Vilniaus. 
Juk Vilnius paties popiežiaus 
yra keli metai kai]) lenkams 
palaimintas. Tad siekti Vii-' 
niaus reiškia priešintis “Dievo 
viceregento” popiežiaus parė
dymui ir už tokį pasipriešini
mą tik vieno likimo galima lau
kti: arba popiežius vėl skelbia 
naują kryžiaus karą prieš Lie
tuvą arba dar sykį palaimina 
Lenkiją, kad ši dar sykį “pago
nišką” Lietuvą eitų apkrikšty
ti, arba, pavykus Rusijos carą 
atstatyti, parašo kitą panašų 
laišką “geram ir išmintingam” 
carui, kad jis Lietuvą savotiš
kai “suvaldytų...”

Nė popiežiui ir nė poterių ar 
kryžiaus kryžiuočiams liaudies

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHIOAGO, ILL.

SSR'.1" "TT ■ .... ....................- ...
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medelyne. Valstiečiai didžiau
siomis partijomis medelius per
ka, nes vienų iššalę sodai, ki
ti naujų užsiveisia. Greitu lai
ku laukiamas iš Rygos vaisi
nių medelių didelis transpor
tas.

Perka sėklas, nors jos 
labai brangios

ŠIAULIAI. — Užėjus pava
sario sūjos sezonui, valstiečiai 
sparčiai perka įvairias sėklas, 
kurios nepaprastai brangios, 
pavyzd, gyvulinių morkų kilo- 
gr. 20 litų valgomų raudonų 
ilurokų — kilo 15 litų. Dobilų 
kai kurių rųšių krautuvėse
trūksta. Žmonės pinigų neturi, 
daugelis tenkinasi negarantuo
tomis sėklomis, nors supelėju- 

Trečioko šiomis, bet tik pigiau.

NAUJA IR GREITESNE KELIONE

Į NEW YORKĄ ir 
MONTREAL

/ *
Trys traukiniai

J Mzmtrealą “Maplo Lcaf” “Int. Ltd” “Inter—
City Ltd.” 

Išeina iš Chicagos (Dearborn Stoties) 9:05 v. r. 6:30 v. v. 11:50 v. 
Ateina į Montrealą 7:20 v. r. 4:45 v. v. 10:00 v.

Trys patogus dieniniai išvažiavimai. Vėliausi įrenginiai. 
Maple licaf ir International Limited turi observation lounge va
gonus, įrengtus su radio jūsų pasmaginimui kelionėje. •

Du traukiniai
J New Yorką “Maple Leaf” “Ncw Yorkcr”
Išeina iš Chicagos (Dearborn stoties) 9:05 v. r. 12:15 v. p. p. 
Ateina Į New Yorką (Pcnn. stoti) 10:15 v. r. 5:45 v. p. p.

Keliaukite sceniškuoju keliu i New Yorka per Niagarą Falls, 
Pennsylvanijos Molinuosius Kalnus ir palei gražiąją Susųuehanna 
upę. Jus atvyksite j pačią New Yorko hotclii) ir laivu prieplauką 
širdį — į Pennsylvania stotį. “Maple Leaf” yra įrengtas su radio; 
abu traukiniai turi observation lounge vagonus.

i
C. G. ORTTENBURGER, Gdh’l West Pass. Ag’t

4 S. Michigan Avė., Chicago, 111.
Tel. Randolph 8770

IĮrandTIrunk
Lanadian National

Gegužio
VENGKITE TO

ATEITIES SESEL8O*

fu>

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystes •

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą
gurą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. PraShlinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet jus 
ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų akys 
didesnes už pilvą, to vietoje imkite Luęky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyje. 
Vengkite to ateities šešėlio vengdami perdė
jimų. jeigu norite išlaikyti ta lanksčia, jauna 
figūra*

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
kaitinimo procesą. Visi žino, jog karštis ap
valo, ir todėl “TOASTING” ( Apkepinamas) 
ne tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

©

“It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsaugojimas~-prieš erzinimą—.prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikusI . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskclčmis dėlei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą’\ kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas (iguras arba sumažins riebumą. Mes. tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug p: kvaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą. $

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarą per N. B. C. Rądio tinklus.
1930. The American Tobacco Co., Manufacturers J

Vadovaujami! laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Rypkevičiaus.

& Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai X 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 

& dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma- 
*<$ me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis. JOį
& Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno. 
g Kas pirmesnis, tas geresnis.

Galima vežtis ir automobilius. w
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro. $ 

I NAUJIENOS J 
| 1739 So. Haisted St., Chicago, III. |
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Mainieriai
(Tęsinys)

IV.

Bet daleiskime, kad 1928 m. 
Ulinojaus mainieriai butų lai
mėję $7.40. Tai butų reiškę 
netekimą dar dalies marketo. 
O tai butų buvęs taipjau smū
gis. Mat, vienos valstijos,' kad 
ir galingiausia organizacija il
gai negali atsilaikyti, kucmet 
kitos valstijos yra ne organi
zuotos. 

' ♦ ♦ *
Kokia atrodo išeitis Illinois 

ir visos Amerikos mainieriams?
Mainieriai prakaitu užsidirba 

duoną. Jei kam reikalinga or
ganizacija; jei kurios pramo
nės darbininkams reikalinga 
tvirta galinga unija— tai mai
nieriams.

Per dešimti Lewiso< preziden
tavimo metų iš malnierių uni
jos praktiškai nieko nebeliko, 
iki Howat, Germer ir Walker 
stvėrėsi perorganizavimo dar
bo. •

Pražudymas kokių 300,000 ar 
350,000 unijistų yra taip dide
lė Levviso nuodėmė, kad graf- 
tas, kuriuos jis kaltina tuos 
ar kitus Illinois organizacijos 
darbuotojus, atrodo tik menk
niekis, jei palyginti jį su jo, 
Levviso, nuodėme.

Laike jo prezidentavimo į In- 
dianapolisą suplaukė, kaip su
skaitomą, daugiau, nei $18,000,- 
000. Tokiomis sumomis buvo 
galima teikti pagelbos strei
kuojantiems. Tokiomis sumo
mis buvo galima siųsti organi
zatorius unijai palaikyti įvai
riose valstijose. Yra žinoma, 
kad Levviso skiriami organiza
toriai gaudavo geras algas, kad 
tų organizatorių buvo ne ma
žai. Ale beda, kad jų darbo 
nesimatė.

Ir ve, laike Levviso preziden
tavimo, mainierių unija smuko 
ir smuko, kol 1929 metų1 pabai
goj joje (minkštosios anglies 
kasimo pramonėj) beliko tik 
apie 30,000 narių. Aišku, kad 
Levvis, kaip unijos prezidentas, 
neišlaikė gyvenimo kvotimų.

Laukti atbudavojimo, laukti 
mainierių unijos atgijimo ten
ka iš Hovvato, Germerio, Wal- 
kerio, Brophy, Povvell Happ- 
goodo ir visos eilės kitų uni
jistų darbo. Jau per porą-tre- 
jetą mėnesių, po Springfieldo 
konvencijos, atgaivinta’ 17 loka- 
kalų. Jau suorganizuota Ohio 
valstijoj 7 lokalai. Organiza
vimas varoma sėkmingai. Uni
jos darbuotojai ir daugelis mai
nierių, kurie nenorėjo nė gir
dėti Levviso vardo, griebiasi 
organizavimo darbo iš nauja 
—Hovvatui, Walkeriui ir Ger
menai vadovaujant.

—Reporteris.

koresponoencijosĮ
New Kensington, Pa.
SLA. kuopų parengimas, daly
vaujant Pittsburgho meninin

kams

Balandžio 17 d. SLA. 192 kp. 
bendrai su SLA. Jaunuolių kuo
pa buvo surengę šaunų paren
gimą, susidedantį iš dainų, mu
zikos ir klasiškų šokių. Pro
gramo dalyviai buvo pakviesti 
iš Pittsburgho. Dalyvavo ke
letas ir vietinių jaunuolių. Rei
kia pasakyti, kad pittsburghie
čiai jaunuoliai gražiai užsire-

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plytą, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674 x

3114 So. Halsted St
Victory 4898

SLA. narės orkestras 6542 So. Wėstern Avė2839 W. 63rd St
Rępublic 8899

Prospect 3140Hemlock 8099

Yards 6894

Pittsburgh, Pa
Trijų SLA. kuopų piknikas

Yards 0145Pasekmingam ir dideliam pik

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

Programe dalyvauja

Rakandus ir visokį kitokį turtą

GARSINKITES “NAUJIENOSE

SO MAfcTHA UkMTTS

UJOULb

sT-SVOUb

MlkUOU<K«?!e.,

' WHO ’ 
TOVfe 
YOU

SO VUMMY 
ABOUT 

CTUKT ?

J. Yushkewitz
2433 W. G9th St.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

cementą dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visą darbą.

NAUJIENOS turi .geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau 
dime namus nuo ugnies.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

apielinkeje 
organizacijos 
įvairius pa- 

parengimams

v A

sfcOLUJRS
A 1 VXAA>

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

4559 So. Paulina St.

899 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

3514-16 RooMvelt RdL 
arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILL.

susitaTė 
nuo visų 
nuo South

Tel. Prospect 2102

|Perka<n, parduodam ir mainomi 
.namus, farmas ir lotus. Greitas ir| 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co. , 

Tel. Lafayette 5107

W. H. Kelps
2419 West 69th St

IOHY. OUfc. OV Tųį 
BAE.DVST THlk\GS> IN 

kJOfc-Ut* TO

IiILTY'S UNVlv

K. STEPONAVIČIUS 
sudarys puikinusį programų, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.
Maloniai kviečiame Chicagos 

lietuvių demokratinę visuome
nę dalyvauti šiame iškilminga
me apvaikščiojime. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga. Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

5339 S. Central Avė.
E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

Del išblyškusių, liesiu, 
silpnų žmonių

Išblyškę. sudžiūvę, silpni žmonės džiaur- 
sis sužinoję apie Nura-Tone — vaistus, ku
rie pagamina užtektinai riebaus, sveikatą 
teikiančio kraujo. Sis puikus preparatas 
pašalina iš kūno nuodingas atmatas, pasida
riusias delei konstipacijos ir kurios yra kal
tos už daugeli ligų ir nesmagumų. Nuga-Tone 
atgaivina ir 
jums geresni __  .. _   _ .
gasus. išpustus vidurius, palengvina inkstų ar 
puslšs įdegimą. _
čia* nuo netinkamo vitlurh 

Po to kaip jus priimsiu __
kelias dienas, jus pasijusite geriau, jūsų nito 
gas ” . _ ___ _ ’
atsikėlęs ryte jausitės stipresnis ir energiš- 
kesnis. Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake paprašykite ji užsa
kyti jums iš savo džiaberio.

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

, nesia

BObV TSAtS TO 
Be —IT) GVJE 
Ak)XTB\VK> TO

he ir apylinkėje) savo parengi
mams orkestro gavimo reikalu 
kreipkitės į orkestro vedėją 
Platakytę laiškais, šiuo adresu: 
2404 Charles, st., N. S. Pitts
burgh, Pa.—SLA. narys.

Pittsburghe ir 
musų lietuviškos 
nesnaudžia, daro 
rengimus. Šiems 
yra kviečiami įvairus muzikan
tai. ,pi'ttsburgiečiai turi savo 
tarpe gerų muzikalių spėkų, 
kurios visuomet ir patarnatija 
lietuviškuose parengimuose.

SLA. narė p. Gertrūda Pla- 
takytė (Dargienė) turi suorga
nizavusi iš geriausių muzikalių 
spėkų orkestrą. Šiuo orkestru 
lietuviai gali pilnai pasitikėti, 
nes jame dalyvauja žinomi' mu
zikantai:—Zanevičius, G. Plata- 
kyte ir kiti, kurie veik visuo
se lietuvių baliuose (šokiuose) 
savo malonia muzika mus links
mina. Visi lietuviai (Pittsburg-

komendavo new kensingtonie- 
čiams ne tik jaunuoliams, ale 
ir suaugusiems. New kensing- 
toniečiai tikrai pamėgo tokį 
gražų pittsburghiečių progra
mą ir programo pildytojus, o 
pittsburghiečiai pamylėjo new 
kensingtoniečių draugiškumą ir 
gražų užsilaikymą. Programui 
pasibaigus buvo sunku vieniems 
su kitais skirtis.

Pittsburghiečiai net tiimis 
pilnomis mašinomis buvo nuva
žiavę j New Kensingtoną. Bū
tent, S. Bakano, J. Virbicko ir 
Jurgio Wenceus mašinomis bu
vo nuvežta ir parvežta progra: 
mo dalyviai.

Koncertą atdiarė SLA. 192 
kp. pirmininkas Antanas Mu
rauskas ir pakvietė S. Bakaną 
programui vesti. Programas 
buvo sekamas: pirmiausiai pa
nelė Milda Virbickaitė iš Pitts- 
burgho paskambino pianą. Pas
kui Marcelė Grinienė sudaina
vo keletą gražių dainų Mildai 
Virbickaitei akompanuojant. 
Sekė smuiko solo, ką atliko 
poni Getruda Dargienė, pianu 
palydint rtiokytojai Miss Jean 
DaVis. Gražią prakalbą pasakė 
studentas Paul Dargis. Po pra
kalbos labai gražiai solo padai
navo “Kur bakūžė samanota” 
B. ' Paulekiutė, Mildai Virbic- 
kiutei prie piano. Buvo suloš
ta Paul Dargio parašytas juo
kingas veikaliukas “Raseinių 
Magdės ir Telšių Pliumpio Pirš
lybos”. Rolės buvo padalytos 
sekamai: Telšių Pliumpio rolėj 
—Paul Dargis, Raseinių Mag
dės—poni Laukevičienė. žydo 
—Chas. Miller. Lošėjai atliko 
savo roles gerai ir publika' tu
rėjo gardaus juoko. Po lošimo 
sekė klasiškas šokis, kuri atli
ko bridgevillietė Ona Meškaus- 
kaitė. Marcelės Grinienės duk
tė, Rigina, gražiai padainavo.

Kaip motina yra mėgiama 
Pittsburgho dainininkė, taip ir 
duktė eina mamei į pagelbą ir 
jos pramintais takais, — dai
nuoja.

New kensingtoniečiai, brolis 
su sesute (Viktoras ir Ona Mi^ 
leuskučiai) gražiai pasirodė. 
Viktoras griežė smuiku, o Onu
tė paskambino pianą. Antra 
nevv kensingtonietė MarthaGru- 
biutė, pagriežė smuiku. Nors 
visai maža mergaitė., ale smui
ką valdo gana gerai. Da vienai 
new kensingtonietė mergaitė 
padainavo. Reiškia, kad ir 
Nevv Kensingtone randasi jau
nuolių, kurie jali lavinas muzi
koj ir laiku bėgant gal pasivyt 
ir musų Pittsburghą, o kai ku
riuose dalykuose nevv kensing
toniečiai jau yra net pralenkę 
Pittsburghą. Duokim sau, SLA. 
reikaluose new kensingtoniečiai 
tur ne tik suaugusių SLA. kuo

pą, ale ir jaunuolių gražią kuo
pą. Tuo tarpu pittsburghiečiai 
da negali pasigirti jaunuolių 
kuopomis, nors Pittsburghe, lie
tuvių jaunimo daugybės.

Bet aš jau pertoli nuo temos 
nuklydau, kadangi dar nepa
baigiau apie programą rašyti. 
Turiu pridurti, kad Ona Meš- 
kauskiutė da pašoko, o Marcelė 
Grinienė su savo linksimomis 
dainomis ir užbaigė programą.

Publika buvo pilniausiai pa
tenkinta ir nenoriai skirstės. 
Pittsburghiečiai, nors ir prie 
geriausių norų, negalėjo ilgiau 
užtrukti, ba turėjo skubėti at
gal į Pjvtsburghą. Vakare bu
vo kitas parengimas Pittsburg
ho sandariečių ir dauguma pro
gramo dalyvių turėjo tenai da
lyvauti.

Nevv Kensingtono draugai pa
sakojo man, kad New Kensing
tono taip vadinami “progresy
viai” bandė šiam SLA. kuopų 
parengimui pakenkti, nes vieną 
dieną prieš parengimą “progre- 
sistės” buvo surengusios balių 
APLA svetainiukūje. Tikslas 
buvo aiškus,—atitraukti publi
kų nuo šio parengimo. Bet sa
vo- tame baliuje turėjo publikos 
vos tik apie 6 moteris. Reiškia, 
“progresistės” ne tik kad ne
atsiekė savo tikslo, ale da, tur
būt, ir j “skylę” įlindo su savo 
balium. Mat, dažnai pasitaiko, 
kad kitiems duobę kasant pats 
ikrinta.—S. Bak-anas.

VVISSIG, 
r

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
S-peciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali‘padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave„ Tel. Cravvford 5573

trys 
trijų 
Side 
Esp- 

353 kuopa.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Al Dezaininimas ir siuvimas 

dresiu moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge- 
ra* apsimokančio užsie- 
mi,no i trumpa laiką. Di- 

Ų/, | plomos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos 
knygelės.fljk MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kasnicka, 
Principalas

190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi aprokuojame
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO

P. GRIGAITIS, 
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS

J. PRONSKUS, 
Dalyvavęs atidaryme Lietuvos

Steigiamojo Seimo

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO’ 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas
KETVERGE, 

Gegužio 15 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 S.Halsted St.
8 vai. vakaro, įžanga 25c

______ Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš- 
laikymui kūdikių

Ę ir vaikų sveikais
'• fjH* *r linksmais, kiek- 

• ' viena motina turi
—;—' ■ ■ I žinoti apie Phillips 
Milk of AJagnesia.

Šis nekenksmingas, beveik be 
skonio, preparatas yra veiks-į 
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk < of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Iludson 
St., Nevv York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J> 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

nikui surengti 
SLA. kuopos, 
miesto dalių— 
—105' kuopa; Soho----40 ir
len-McKees Rocks
Pikninkas įvyks birželio (June- 
1 d. sekmadienyje, Amšiejaus 
“farmoje”, Mc-Kees Rocks, Pa. 
šis piknikas bus ne tik vi’enas 
iš pirmųjų sezonui atsidarant, 
bet it. p. ir įdomiausių, nes šį 
pikniką rengia gerai, organizuo
tos SLA. tautiškos spėkos. Šia
me piknike grieš SLA. p. Dar- 
gięnės-Platakytės orkestras, 
kuriuo busite visit .patenkinti.

Visi atsilankykite į šį pikni
ką paslinksminti tyroje gamto
je, pirmomis vasaros dienomis.

—Rengimo Komitetas.

sustiprina organus, priduoda 
apetitą, nugali nevirškinimą.

ar panašias ligas, paeinan 
▼alimos!. 

Nuga-Tone tiV
asidarys poilslngesnis ir atgaivinantis

Jus galite pirkti 
yra pardavinėjami
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gale minima Staniškis, ir štai 
koks paaiškinimas pridėta prie 
to vardo:

“žymus endekų seimo na
rys, prieškarinės M'ai’iampo- 
lės gimnazijos mokytojo sū
nūs.” 
Vadinasi,

mokytojo 
šiandie yra
partijos šula’s.

to lietuvių kalbos 
sūnūs. Staniškis, 
lenkų nacionalistų

PIRMA GEGUŽĖS — VAL
STYBĖS ŠVENTO ARGEN

TINOJE

NUOSTABUS DALYKAS

Iš Europos laikraščių patiria
me, kad balandžio 29 d. Ar
gentinos respublikos preziden- 

I tas Irigoyen išleido dekretų, 
kuriuo gegužes menesio 1-ji 
diena yra paskelbiama valsty
bės šventė. Įdomu, kad Ameri
kos telegramų agentūros -šitos 
žinios visai nepadavė.

Prezidento Irigoyeno dekre
tas yra aiškinamas tuo, kad 
neseniai prieš tai įvykusiuose
Argentinos parlamento rinki-1 ve nuo organizuoto darbininkų 
muose milžiniškai pakilo sočia- judėjimo.
listų balsai, ypač Argentinos ___________________________
sostinėje Buenos Aires.

dauguma komunistų. Bet da
bar rezultatai yra toki: 913 
laisvų sąjungų (t. y. socialde
mokratų) atstovų, 613 krikš
čionių, 404 “raudonųjų” atsto
vų ir 72 kitokių. x •

Kitąsyk komunistai buvo la
bai stiprus vidurinės Vokieti
jos kasyklose, šiemet, renkant 
toje srityje įmonių tarybas, ta
po išrinkta 523 laisvųjų sąjun
gų atstovai, 27 “raudonųjų”, 
19 krikščionių ir 29 “geltonų
jų”. Komunistai čia nusmuko 
žemiau net už “geltonuosius0.

Galutiniai rinkimų rezultatai 
visose įmonėse dar nepaskelbti. 
Bet ten, kur skaičiai jau yra 
žinomi, pasirodo, kad komunis
tų balsai visur nupuolė, o lais
vų sąjungų padidėjo. Kai ku
riose pramonės šakose komu
nistai pravedė mažiaus kaip 1 
nuošimtį visų išrinktų atsto
vų.

Stodami į “revoliucingą” ke
lią kovos prieš profesines są
jungas, komunistai izoliavo sa-

gyvybei apsaugoti, kaip tik 
remtis viso savo krašto žmonių 

| valia, juos įsąmoninti, įtraukti 
į savo krašto reikalus, kad jie 
pajustų ir suprastų, kad savo 
krašto likimas, tai jų likimas 
ir kad jie, ne kas kitas, gali ir 
privalo rūpintis ir apsaugoti 
save.

Kada visas kraštas, plačioji 
visuomenė, liaudis sąmoningai 
žiūrės į savo krašto reikalus, 
negres jai pavojus politinės ne
priklausomybės nustoti, nebus 
tenai dirvos įvairiems politi
niams eksperimentams,
vietos įvairiems avantiūristams 
žaisti tautų likimu ir tempti 
juos vienon ar kiton pusėn.

šviesesniosįos Visuomenės da
lis, kuriai nors* kiek rupi kraš
to likimas ir jo žmonių gerovė.

nebus

turi nesigailėti nei darbo nei 
atsidavimo įsąmoninti liaudžiai 
savo krašto reikalus— šviesti 
platesniąją visuomenę.

L. Kultūros Sąjunga (Kau
nas, Gedimino g. 38) labai di
delį atlieka valstybinį darbą, 
pasiryžusi šviesti platesnę vi
suomenę ir tam reikalui turi 
įkūrusi Kultūros Fondų suau
gusiems šviesti.

Pažangiosios visuomenės už
davinys visokeriopai remti tą 
fondų. Musų inteligentija jau 
pradeda ' nusikratyti visokių 
tuščių tradicijų surištų dažnai 
su įvairiomis išlaidomis ir vie
ton jų skiria didesnes ar ma
žesnes sumas kultūros reika
lams. Dabargi yra gera proga 
paremti “Kultūros Fondą” 
(Kaunas, Gedimino g. 38 Nr.).

Už dvejeto dienų sukaks 10 metų nuo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atidarymo. Bet nuostabus dalykas, 
kad tas sukaktuves visiškai užtyli tiek Lietuvos, tiek 
Amerikos lietuvių spauda. Į “Naujienų” raginimus pa
minėti pirmų Lietuvos istorijoje visos liaudies išrinktų 
seimų iki šiol atsiliepė tiktai R.-K. Susivienijimo orga
nas “Garsas”. Jisai rašo:

, “Kaip žinoma, š. m. gegužės 15 dienų sueina
10 metų nuo Lietuvos Steigiamojo Seimo sukaktu
vių (? Matyt, norėta pasakyt: atidarymu. — “N.” 
Red.). Lietuvoj tos sukaktuvės kaip ir ignoruoja
mos. Mat, toks jau dabartinės valdančios tautinin
kų partijos nusistatymas.” 
Toliaus “Garsas” nurodo, kad “Naujienos” kviečia 

visuomenę minėt tas sukaktuves, ir paduoda ištraukų 
iš “Naujienų” editorialo, kur sakoma, kad su Steigia
muoju Seimu prasidėjo naujas lapas Lietuvos istorijo
je ir kad be Steigiamojo Seimo nebūtų nepriklausomos 
Lietuvos, nes jisai patiesė pamatus naujai Lietuvos val
stybei ir išleido be galo svarbų jos gyvenimui žemės minčių porą kartų balsavo par- Į šviesuomenė aukauja tam tikrą 
reformos istatvma ’ lamente prieš Darbo Partijos pinigų dalį, kurią šiaip išleistų.

m r x ’ j x ]-•• t * 4- kabinetą. Suvažiavimas įsakė Kultūros' Sąjungai, liaudiesTas lietuvių spaudos tylėjimas Lietuvoje ir Ame-1 . . ‘ L . ,. . TZ: i • f t x • x x • ' •• atstovams, kurie yra Nepn- švietimo reikalams. Kultūros
nkoje lodo, kaip menkai dai lietuvių tautoje yia issi,- klausomos Darbo Partijos na- Sąjunga* padeda keliems LiaU- 
vystęs demokratinių tradicijų gerbimas. Daugumui mu-|riai, ir toliaus būti ištikimiems j dies universitetams, kuriq švie
sų laikraštininkų, matyt, atrodo visai nesvarbu, 
nusikračiusi svetimo jungo Lietuva pareiškė pasauliui I Partijai, nežiūrint to, k*a'd Ne
savo pasiryžimą savarankiškai tvarkyti savo likimą, priklausomoji Darbo Partija 
renkant žmonių atstovus ir pavedant jiems įstatymų yra Darbo Partijos dalis.

v f x ii-- Sitais suvažiavimo nutari-
raŠyiDO, darb^ ir kontrolę ant valdžios. . . mais yra nepatenkinti daugelis

O gal musų laikraščiai nerašo apie tas istorines su- Į pepriklausomiečių. 19 Nepri- 
kaktuves dėl to, kad jiems iš viso rupi sekti tiktai va-| klausomosios Darbo Partijos 
landos madas ir 
minių tipui? Nuo gruodžio perversmo Lietuvoje seimai, 
visuotini rinkimai ir demokratija “išėjo iš mados”.

Ar iš tiesų musų spauda yra tik “madų gaudytoja”, 
— net ir ta jos dalis, kuri sakosi dabartinei diktatūros 
madai nepritarianti ?

įdomus klausimas. 4.

NEPRIKLAUSOMIEČIAI
PRIEŠ SAVO VADUS

Kreipkime daugiau 
domės į Lietuvos 
Kultūros Sąjungos 

veikimąKaip jau buvo “Naujieno
se” rašyta, Britanijos Nepri
klausomoji Darbo Partija s'aVo| Viena šviesesnių naujienų 
metiniam' suvažiavime Birming- Lietuvoj yra Lietuvos Kultu- 
hame, per Velykas, parėmė sa- ros Sąjungos gyvesnis yeiki- 
vo pirmininko Ma'xtono pozici- ma's šiais metais. Ten jau pra- 
ją. pasireiškusią tame, kad deda įeiti madon, kad laikei ko- 
Maxton ir apie, tuzinas jot vien- kių nors iškilmių ar švenčių

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)

Ponia Sluoka juokdamasi at
silošė į Robertą Neikę. Ji už
dėjo koją jaunuoliui ant kelio, 
o kuomet tasai buvo kaliošą 
atsegęs, nukratė jį į / kampų. 
Garderobjėrė žiurėjo ir šypso
josi.

Robertas Neikė daugiau ne- 
bęatsileido. Tvirtai po ranka 
paėmęs, jis vedėsi ponią Sluo- 
kų į salę. Iš ten aidėjo smar
ki muzika* Salė buvo pilna' sve
čių, melsvai prirūkyta, apytam
si. Tiktai abiejuose šonuose

rau
ni ir- 
švie- 
trys 
dry-

zika ir gauja nusigėrusių sve
čių bliovė kokį tai kvailų teks
tą. Robertas Neikė tuo tarpu 
buvo visai pamiršęs, kodėl jis 
čion atėjo.

“Dabar — namo? Mes ten 
visa' kompanija — ponia Sluo
ka, Škerbelis, Treilibs...”

“Nieko sau kompanija... Aš 
šiandien susipešrau su Brikiu. 
Ot, niekšas! Pasirodo, kad jis 
pats tyčia painiojęs mano by
lą ir norėjęs mane įklampinti. 
Tu jį kaip nors tame laikrašty 
— taip gerokai. Mandelis man 
žadėjo nekuriuos datus.”

“Aš ir pats' turiu — iš jo 
Maskvos laikų. Man pranešė, 
kad jis ten tarnavęs Maršalkų 
slaptoje policijoje.”

Ponas Tombergas kiek atsi
gavo.

“Ot, ot! Tą subjektą reikia 
vieną sykį ištraukti dienos 
švieson...” •

Triukšmas salėje vis didėjo. 
Pasikalbėjimas pasidarė negali
mas. Robertas Neikė grįžo ka
binetan. Pakeliui koridoriuje 
apkabino storąją tiroliečių dai
nininkę, bet toji piktai atstū
mė jo ranką. Jis visai nepa
stebėjo Šnikerio, kuris iš šalęs 
žiurėjo į jį.

Ir kabinete viešpatavo dide
lis triukšmas. Visi galutinai 
girti. Viena iš trijų šokėjų vi
su liemeniu atšlijusi į Treilibą, 
rankomis apkabinusi jo kaklą. 
Kitos dvi, su papirosais danty
se, sėdėjo vyrų tarpe. Škerbe- 
lis ir Bambits niūniavo sales 
muziką, bet abi balerinos ran
komis mušė į stalą taktą. Po
nia' Sluoka, irgi papirosu dan
tyse, rankomis įsirėmusi, imi
tavo pirmykštį šokį ant sce
nos. Apašiškai mėtė kojas, ran
ge pilvą ir šlaunis. Bliuzei ant 
nugaros atsisegę keli saigai. 
Tarpelyje matėsi gorseto kraš
tas.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

TĖVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

tas tris pirmykštes šokėjas. 
Dabar jos dėvėjo lengvas mė
lynas sukneles be rankovių ir 
giliomis iškarpomis ant kruti
nės ir nugaros. Jos juokėsi 
raitydamos ir noriai ėjo į ka
binetą. Visi šie vyriškiai joms 
jau nebebuvo svetimi. Ploda
mas ir šaukdamas bravo, Trei- 
libs atsistojo jas pasitikti.'

Robertui Neikei tai buvo vis- 
vien. Jam reikėjo greičiausiai 
atsidurti su ponia Sluoka vie
numoje. Truputį sviruodamas 
jis užsidūrė ant kavos indus ir 
likerio bonką nešino oficianto. 
Nesą nei vieno tuščio kabine
to, nei vienos tuščios patalpos. 
Teeinąs ponas aukštyn, į nu
merį. Bet už numerį Robertas 
Neikė nenorėjo mokėti. Iško- 
liojo oficiantą ir nuėjo pasitei
rauti tiesiog pas bufetininkę.

Pilno kūno, balta, lyg varš
kes gurvuolis, ji sėdėjo ant 
aukštos kėdes. Nusilenkusi, 
nuogą alkūnę į bufetą atrėmu
si, taip kad krūtys perpus iš
virto iš bliuzės iškarpos. Ant
roje rankoje ji turėjo vyrišką 
lazdą, kurios sidabrinis turėk
las buvo užkabintas tūlam, šioj 
pusėj sėdinčiam kailiniuotam 
ponui už skrybėlės bryliaus. 
Priešais jį stovėjo dvi pusiau 
išgerti stikliukai, bonka like
rio ir atvožtas portsigaras. Bu
fetininkė rūkė papirosą 
kėši lupas vartydama, 
juose burnos kampuose 
gojo po auksinį dantį.
kis nenuleido žvilgsnio nuo jos 
bliuzės. Jis buvo taip užimtas 
savo stebėjimu, kad atsisukę 
tik tuomet, kai Robertas Neikė 
jam netyčia užsigrudo.

Tai buvo ponas Tombergas.
Robertas Neikė nieko. Per 

svaigulį nieko aiškiai nesupra
to. Bet ponas Tombergas, ne
maloniai nustebintas, susirau
kė.

“Tu irgi čia? Ką tu čia vei
ki?”

Robertas Neikė sunkiai atsi
lošė į bufetą ir sukišo rankas 
į kelnių kišenes.

“Tą patį, ką ir tu.”
Poną Tombergą dar labiau 

erzino jo nuo girtavimo užki
męs balsas ir lepšiškoji poza.

“Tau dabar visai nepritinka 
valkiotis po smukles. Fridą ser
ga'.”

Bufetininkė pametė žvilgsnį 
į Robertą Neikę.

“Fridą... Ist das seine Flam- 
me?”

Robertui Neikei buvo vis- 
vien. Jis juokėsi.

“Taigi. Tai mano flamnle. O 
šitoji — tavoji?”

Ponas Tombergas užkaito. 
Piktai ištraukė bufetininkei 
lazdą ir susuke tiesiai nukry
pusią kepurę.

“Ne! Ji man tolimesne gimi
naitė. Aš tik pro šalį eidamas 
valandėlei užsukau. Ar namon 
nemanai eiti? Antra valanda 
baigiasi.”

Bufetininkė ramiai, nepaslėp
ta ironija žiurėjo į abudu vy
riškius. Jie turėjo beveik rėkti: 
saloje griausmingai aidėjo mu-

abiejuose 
balsvai žėrėjo lempos už 
donojo abažūro. Tik scena 
gujo žalsvoje reflektoriaus 
soje. Ten kaip tik raitėsi 
nuogos balerinos. Šviesos 
že pamirgėjo bonkomis apkrau
tas stalas, karininkų unifor
mos, moters nugara ir laukiniai 
sufrizuota" plaukų kuokštą. 
Kiek toliau Robertas Neikė pa- 

stebejo Snikerį su dviem po
niom ir dar vienu pažįstamu. 
Didelė kompanija šį syk nebu
vo maloni. Jam reikėjo ponią 
Sluoką vienam. Jis apkabino 
jos liemenį ir kietai prisiglau
dė. Savo burną prispaudė jos 
ausiai.

“čia pilna. Eime kabinetan.” 
Ponia Sluoka juokėsi.

ant šposų

kad | savo organizacijai, o ne Darbo čia suaugusius žmones. Sąjun
ga turi gana plačius planus, 
tik, žinoma, lėšų stoka neleidžia 

I plačiu mastu pradėti . veikti. 
Butų gera, kad Amerikos lie
tuviai pasiųstų Lietuvos Kultū
ros Sąj uogai įvairių knygų ar 
kokių kitokių kultūriškų dova
nų. Jiems daug kas pravertas.

žemiau dedame Kult. Sąjun
gos naują atsišaukimą suaugu
siųjų švietimo reikale, kurs ir 
mums patiems daug kuo butų 
naudingas pasekti:

Pasaulinio karo sūkurys pa- 
| kankamai įrodė, kad visuome
nės apsišvietimas, sąmoningas 
ir aktingas jdsios dalyvavimas 
valstybės gyvenime yra svar
biausia garantija jos gyvybei 
ir nepriklausomybei išlaikyti 
ir apsaugojo ją labiausiai nuo 
įvairių politinių ir šaliai kenk
smingų eksperimentų, 
ir ligšiol kamuojasi Rusija1, 
valstybinį krizį gyvena Lenki
ja, Ispanija, Italija etc., kadąp- 
gi tų valstybių vidaus santvar
ka rėmėsi ne savo krašto žmo
nių apšvietirriu, kultūra, daly
vavimu valstybiniame gyveni
me, bet “dievų pateptais ir 
siųstaisiais tautų valdovais” ir 
jų lakinamais tarnais, 
monarchai karaliai, su 
“aukštai gerbiamomis” 
mis, savo išsigimusiu 
šventai tikėjo, kad jie ir tik
rai jie yra iš aukštybių siųsti 
tautų vadais ir jų tik rankose 
esąs visas krašto laimingas li
kimas. Iškilo tačiau audra, su
griuvo vadų sėdynės kartu su 
jomis ir visas kraštas, nes ne
buvo prisiruošęs politiniam 
viešam gyvenimui.

Kitaip dalykai baigėsi kultū
ringuose kraštuose (Vokieti
ja) ; ne tik sūkuryje nepargriu- 
vo, bet ir karą laimėjo ir to
liau negresia įvairių valstybi
nių eksperimentų pavojus 
tiems kraštams, nes liaudis są
moningai jaučiasi to krąšto pi
liečiais, dalyvauja krašto val
dyme (Prancuzįja, Anglija, J. 
A. Valstybės etc.). I

Istorija mūs moko. Ji ne be 
reikalo vadinama magistrą 
vitae, tik deja žmonija' tol iš 
jos nepasimoko, kol skaudžiai 
ant savo kailio tos pamokos ne-1 
išbando.

Taigi ypač jaunoms valsty
bėms kito kelio nelieka savo

pataikauti nuolatos besikeičiančiam [skyrių Linlithgowshire kauntė- 
je (Škotijoje) šaukia’ atskirų 
konferencijų aptarti padėtį, su
sidariusių po Birminghamo su
važiavimo.

Taigi, užuot suskaldę Darbo 
Partija, Maxtonas ir draugai 
gali suskaldyti savo organiza
cijų.

KOVA PRIEŠ PILSUDSKIO DIKTATŪRĄ

Kova prieš Pilsudskio sauvaliavimų Lenkijoje ne
siliauja. Du šimtu Lenkijos seimo atstovų pasirašė pe
ticiją respublikos prezidentui, kurioje reikalaujama, 
kad butų sušaukta seimo sesija, kadangi esą svarbių 
klausimų vidaus ir užsienių politikoje, kuriuos turįs 
tuoj aus seimas išspręsti.

Pilsudskis nori valdyti kraštą be žmonių atstovų. 
Jisai leidžia prezidentui sušaukti seimą keletui dienų, 
kad butų pravesti kai kurie būtiniausi įstatymai, o pas
kui liepia jį vėl paleisti ištisiems mėnesiams. Tuo budu 
yra neva išlaikoma konstitucijos raidė, bet laužoma 
konstitucijos esmė.

Bet seimo atstovai nerimsta, ir Lenkijos maršalui 
teks anksčiaus ar vėliaus stoti i atvirą konfliktą su juo.

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
PRALAIMĖJIMAS

*a's

lengvai užkirto 
savo rožėmis, 

lyg netyčia1 pa-

Apžvalga
PRAEITĮ PRISIMINUS

Neperseniai “Naujienose” bu
vo ilgokas straipsnis apie V. 
Mickevičių-Kapsuką, kur tarp 
ko kita buvo paminėta, kaip 
Seinų .dvasinės seminarijos vy
riausybė išvarė Mickevičių iš 
seminarijos už susirašinėjimą 
apie lietuvių literatūrą su Ma- 
riampolės gimnazistu Jokūbai
čiu ir mokytoju Staniškiu.

Reikia pridurti, kad už tą su
sirašinėjimą buvo nubausti ir 
abudu minėtieji mariampolie- 
čiai. Gimnazistas Jokūbaitis 

• tuomet buvo jau aštuntoje gim
nazijos klasėje ir butų greit pa
baigęs gimnaziją, nes labai ge
rai mokinosi. Bet už tai, kad 
Mickevičius jam parašė laišką, 
prašydamas pasiteirauti pas 
mokytoją Staniškj apie kokius

ten lietuviškus raštus, tai gim
nazijos vyriausybė paliko jį 
antriems metams toje pačioje 
klasėje.

Vėliaus Jokūbaitis ujo moks
lus Maskvos universitete ir, pa
baigęs medicinos fakultetą, bu
vo, rodos, pasilikęs kuriam lai
kui praktikuoti Maskvos klini
koje ir — staigiai mirė, sulau
kęs vos 26 ar 27 metus am
žiaus.

Gi seiiis mokytojas Staniškis 
(jisai dėstė gimnazijoje lotynų 
ir graikų kalbas ir taip pat lie
tuvių kalbą norintiems jos mo
kytis), po to incidento su Mic
kevičiaus laišku, buvo iškeltas 
iš Mariampolės į Lomžą (Len
kijon), kad jisai neturėtų dau
ginus progos skleisti “li'tvoma- 
nišką” dvasią tarpe lietuvių 
mokinių.

Kas su juo toliaus atsitiko, 
nežinia. Bet šiomis dienomis 
Lietuvos laikraščiuose buvo įdė
ta ilgas sąrašas lietuvių, tar
naujančių lenkams. To sąrašo

-Per keletą savaičių ėjo visąje 
Vokietijoje darbininkų atstovų 
rinkimai dirbtuvėse, kasyklose 
ir t. t. į vadinamas įmonių ta
rybas. Tuose rinkimuose turi 
balsą tiktai darbininkai; antra 
vertus, balsuoja visi darbą tu
rintys darbininkai kiekvienoje 
įmonėje, be skirtumo, ar jie 
priklauso kokiai organizacijai, 
ar nepriklauso.

Seiliaus komunistai, renkant 
įmonių tarybas, statydavę savo 
kandidatus laisvųjų profesinių 
sąjungų (unijų) sąrašais, kar
tu su socialdemokratais. Bet 
nuo pereitų metų jie, sulig įsa
kymu iš Maskvos, ėmė vartot 
“revoliucingesnę” taktiką ir 
statyt savo kandidatus skyrium 
nuo profesinių sąjungų. Pernai 
ši 'taktika buvo pavartota pir
mą kartą, šiemet antrą, todėl 
yra galimumo palygint, ar ko
munistų įtaka Vokietijos judė
jime kyla, ar puola.

Ir kas pasirodė? Rinkimų re
zultatai iš daugumos pramonės 
sričių rodo, kad komunistai vi
su frontu prakišo. Pavyzdžiui, 
pernykščiuose rinkimuose ko
munistai turėjo gana statnbiųl 
pasisekimų metalo įmonėse 
Berlyne; šiemet tose įmonėse 
jie skaudžiai pralaimėjo, — ne
kalbant jau apie metalo pramo
nę kitose Vokietijos dalyse, kur 
komunistų atstovų beveik vi
sai neišrinkta.

Kasyklų pramonėje komunis
tai pirma turėjo daugiausia pa
sekėjų. Prieš 5—6 metų tokio
je. sakysime, Ruhr srityje į 
įmonių tarybas buvo išrinkta*

Griuvo

Carai, 
savo 

damo- 
protu,

“Tarpsta vis 
tai žinau...”

Ir per petį 
jam į skruostą 
Robertas Neikė
bučiavo jam minkštųjų šviesių
jų plaukų pūkų pridengtus 
smilkinius. Ponia’ Sluoka tyčia 
nudavė lyg nieko nejutusi ir 
nepastebėjusi. Tiktai išsiliuo- 
savo ir sutvarkė kaspiną ant 
kaktos. Barškėdama užsivožė 
uždanga. Salėje užsidegė 
riai.

Tik vienas kabinetas 
tuščias. Oficiantai įnešė

žibu-

buvo 
dar

I vieną stalą. Susėdo visi. Ponia 
Sluoka ant tapčiono — vienoj 
pusėj prabaščius, kitoj Rober
tas Neikė. Ji sėdėjo atsilošusi, 
gėrė likerį kaip ir vyrai, juokė
si, visai nebevengė kavalierių 
glamonėjimų, kurie darėsi vis 
drąsesni, bet ypatingo dėmesio 
neatkreipė nei j vieną. Rober
tas Neikė jautė pavydą į pra- 
baščių. Kad jį taip kur nors 
nustumus, arba suieškojus 
kambarį tik sau ir poniai Sluo- 
kai. Jis buvo jau visai girtas 
ir net nebėpamanė, kad tokiu 
a'tsiskirimu jis 
dėmesį į save...

Ponia Sluoka 
sukryžiavusi ir
pikantiškai patraukusi aukštyn. 
Robertas Neikė nusilenkė ir už
spaudė nuo likerio drėgnąsias 
lupas jos blauzdai permatomoj 
kojinėj. Primerktomis, truputį 
žvairomis ir besijuokiančiomis 
akimis ji ilgokai į jį žiurėjo. 
Robertą Neikę nuliejo karšta 
banga. Ar tas žvilgsnis reiškė 
pritarimą? Ar ji sutiko?... Jis 
ilgiau nebeištvėrė. Atsikėlė ir 
nuėjo pasikalbėti su oficiantu.

Už durų Bambits su sveti
muoju jaunuoliu buvo apkūlę

atkreiptų visų

sudėjo kojas 
rudąjį sijoną

ir juo- 
Abie- 

pamir- 
Vyriš-

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Toprašo Lietuvos žmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

RAM0VA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Mafma*Screen

“Loose Ankles”
dalyvaujant

DOUGLAS FAIRBANKS, JR., 
LORĖTTA YOUNG, LOUISE

FAZENDA
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

t



Antradienis, geg. 13, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bedarbė nušoko nuo 10 
aukšto

Mergaite Evelyn Vinograd, 
24 m., negaudama darbo, nu
ėjo Į North American namą, 
pasilipo į 10 aukšto verandą 
ir parašius rašteli, nušoko že
mėn, užsimušdama vieloje.

Nauja Muzikos Mo
kykla

North\vestern universitetas 
trumpoj ateityj turės muzikos 
mokyklą, kuj’i bus didžiausi 
Chicagoj. Mokyklos įsteigimui 
norima sukelti vieną milioną 
dolerių.

Užvakar motinos diena
Vienas iš gražesnių Ameri

kos papročių, motinos dienqs 
šventimas, praėjo gegužės 11 
d. Daugybės laimingų šeimynų 
tą dieną šventė iškilmingai. 
Tuo tarpu kiek daug motinų 
neturėjo džiaugsmo savo die
noje.

Smarki kova su ekstor- 
cionieriais

Pirmadienį rytą anksti 1 vai. 
3250 -N. Clark st. namuose įvy
ko kruvina kova tarpe polici
jos ir gengsterių. Ten gyvenęs 
Jack Hayes vakarykščiai pasi
skundė policijai, kad gengste- 
riai jį prigrasino ir rengiasi 
atvykti jį apiplėšti. Mat Hayes 
pardavinėjęs naminę. Trys po- 
licistai atėjo ir laukė kada ban
ditai atsilankys. Anksti rytą 
keli banditai pabeldė, pasisakė 
esą policija. Hayes pats atsi
gulė į lovą, nuduodamas mie
gąs. Jo žmona atidarė duris, 
ir sykiu įpuolę 4 banditai su 
šautuvais, tapo pasitikti trijų 
P'olicistų. Smarkiausiam susi
šaudymui einant, vienas ban
ditas dar suspėjo pribėgti prie 
gulinčio Hayes ir jį lovoj nu
kovė “už išdavimą“. Du ban
ditai užmušti, du pabėgo. Vie
nas policistas peršautas, šian
dien pagauti du banditai. Spė
jama, kad tie yra pabėgusieji. 
Visi nariai South Side gengės, 
kuri plėšdavo spikizių savinin
kus.

Mėnulis nebeveikia i 
nevedusius

Vakar dieną nusiskundė ve
dybų klerkas Summerfield, k;d 
teturėjęs visame mieste tik 90 
licencijų, kuomet pernai tokią 
dieną paėmę 200. “Dabar mes 
turime tokią gražią mėnesieną 
naktimis; išrodo, kad visi da-

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslą kojose 

ragelba ičirškimo yra dabar prak
tikuojamas progresyviu gydytoju 
daugumoj civilizuotu pasaulio ša
lių. Aš suradau ši būdų 1918 m. 
ir nuo to laiko ji nuolat ir sėk
mingai vartojau.

Gydymas užima tik kelias mi
nutes laiko ir neatsiliepia ir ne
kenkia kūno sistemai. Tai yra 
raugus, tikras ir be skausmo bū
das ir negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau ne
bepasirodyti. Skausmai ir ulce- 
riai išnyksta kartu su gyslomis. 
Palieka kojas lygias ir švelnias, 
kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rimtu ra be 

■>eilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

. kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki t4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak. 

bar stovi namie ir niekas ne
žiūri į mėnulį nė beįsimyli, 
kaip pirmiau. Pirmiau žmonės 
vesdavo su vienos savaitės ai* 
g2t ir su daug meilės, dabar jie 
flirtuoja ilgiau ir vis pinigus 
taupo“, skundėsi klerkas.

šiemet pirmais 4 mėnesiais 
apsivedė 10,161, tuo tarpu per
nai tuo pačiu laiku vedė 11,- 
182. Numatoma, kad ir birže
lio menesį nepadaugės vedybų 
skaičius. IŠ vedančių apie 35% 
yra kurie jaiU buvo sykį kitą 
vedę.

Automobiliu žuvo visa 
. šeimyna

Nesenai, gegužes 1 d. užsi
mušė iMr. Albert Saxe ir susi
žeidė jo žmona. Vėliau žmona 
pasimirė nuo žaizdų, ir vakar

11 1 *

RADIO KRAUTUVĖ
Lietuvių Radio Programai

iš W. C. F. L. Radio Stoties
970 kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po piety

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. BUDRIK,
INCOKPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiuke pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings 

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninkc, ketverge ir gu

botoms iki 9 vai. vakaro.
-................... ....... —-.............../

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir

Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

(po vyru Liaugaitienė)
A. A. Emilija Mockaitė kuri 

mirė balandžio 9-tą diena ir 
palaidota tapo gegužės 12tą 
diena, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tini patarnavimų ir palydėjo ją 
j tų neišvengiamu amžinybes 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalini mą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams tai yra p. J. 
Treijonui ir p. J. Liaugotui.

Dėkavojame dvasiškiem tė
vams Šv. Agnieškos parap., 
kurie atlaikė pamaldas už jos 
sielą, dėkavojam graboriui A. 
Masalskiui, širdingiausią ačiū 
tariam grabo nešėjams, paga
lios dėkavojame visiems kurie 
taip skaitlingai nulydejote my
lima Emilija i tą amžinasties 
vietą, o tau musų mylima 
Emilija sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. *

Nuliūdę liekame,
Sunus Albertas, Antanas
Janulevičius, Jonas
Sumušk a.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

t

jų duktė Emily važiuodama tė
vo automobiliu atsimušė į stul
pą ir užsimušė.

Užmušė motinai gėles 
benešant

Harold Shilf, 10 m. vaikas, 
skubėdamas ‘ motinai parnešti 
gelių jos dienai, tapo gatvėj 
užmuštas greitai bėgančio au
tomobilio. Kaltininkas suimtas.*

šeši tyčia susižeidė
Sekmadienio vaikare grįžda-

DR. J. RIMDZIS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. V- *

Specialistas rydymo chroniškų Ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas idegzaininavi- 
mus atidengs jūsų tikrą liga Ir Joi aš apsi- 

I imsiu Juh gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino (^egzaminavimo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
. Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi- 

i gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS x

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

naujiem. ni
mi iš Sherman hotcl baliaus 
šeši vaikinai ir merginos, stu
dentai, sumanė ,važiuoti pro 
Wasbington st. tunelį, apačią, 
ir įvažiavęs tamsoj apsivertė, 
susilaužydami kas rankas, kds 
kojas, kds ir šonkaulius.

Pranešimas Eks
kursantams
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Visi, kurie nesate atlikę In- 
come Taksus, malonėkite atsi
lankyti į Naujienų ofisą antra
dieny 10 vai. ryto.
--------- ,—ųj---------------------

Graboriai
Telephone Armitage 4415

A. E. HUFFMAN
Graborius ir

, Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO 
------- O-------

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina. 

3801 Main St.
INDIANA IIARBOR, IND. 

Tel. Indiana Harbor 288 
. -O-------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale ’ visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užlai- KOmlr 
kyrnui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. III-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Ratarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
I Chicago. III.

TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927—---

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Akių Gydytojai

Tel, Yards 1829
DR. G. SERNER

LIETUVIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 W. 35th St.

kampas Halsted St. •
Valandos nuo 10-12, 1-3, 6-8.

Res: 2506 W. 69 St.
Vai. 4-5:30 v. v.

Gydytojai

VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apto jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752 
f

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai

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

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wailące Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CJIICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel, Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. ĮChicago. III.

Ofiao Telefonai Virgiui* 0030 
Bei. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Vai and oi II ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedollom nuo 10 iki 12 dle- 

M> Namų ofiaaa North Side 
3413 Franklin Blvd.

▼alaudoa 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija.\

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

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

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

Dr. A. jP. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

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

DR. P. P. ZALLYS
- DENTISTAS

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos 
-------- O----------.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs j
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit j mano ofisą dėl nemokamos egza- 
ininacijos ir mandagaus patarnavimo.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SRore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼, dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Pauedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

.  .5 

Įvairus Gydytojai 
/ GYDO

Kraujo, Wos, chroniškas 

slaptas ligas v^rų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki Ifl 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas I

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti _31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir ’šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI '

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak,

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomią

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ■

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Serędoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republfc 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildipg

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockvvcll St.
Tel. Republic 9723 j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
SLA. 238 kuopos susirinkimas TheEnglishColumn

Steigiamojo Seimo 
paminėjimas

Turime įvairių paminėjimų: 
linksmų ir liūdnų, jubiliejų ir 
sukaktuvių. Lietuvos Steigia
mojo (Seimo suikaktuvės yra ir 
linksmas ir liūdnas minėjimas 
sykiu. Linksmas, ka(? Lietuva 
dešimts molų atgal pasirodė 
pasauliui kaip išaušusi pavyz
dinga demokratiška respublika, 
įžengusi į kultūringų valstybių 
eilę ir moderniškais keliais ei
nanti vytis toli nužengusių Eu
ropos ir užjūrių tautų. Liūd
nas yra, kad šiandien po 10 
metų, kuomet kitos Lietuvos) 
kaimyninės ir giminingos 
teles taip pat tais laikais 
parlamentus įsikūrusios, 
žiai ir tvarkingai žengia 
myn, 
tokių šalių kategorijos išbrauk
ta ir įtraukta į vieną katego
riją su prietykiaujančiomis, ne
ramiomis, diktatūrų šalimis.

Minėdami tas Lietuvai ir lie
tuvių tautai reikšmingas sukak
tuves, norime prisiminti tą ūpą, 
kurs džiugino naujai atgimusią 
šalį ir linksmino musų išeivių 
širdis, kad musų senoji šalis, 
gimtine, ir tvarka ir rėdu pra
deda eiti moderniškiausių de
mokratijos valstybių pavyz
džiu.

Taip pat šių sukak tuvių pro
ga išsitarsime musų laisvos ša
lies gyventojų pažiūras ir troš- 
Ikimius kaip norėtume matyt 
musų senąją tėvynę besitvar
kant Jei mes rūpinomės Lie
tuvos 
jau rupi jos tolimesnė gerovė. 
Tad visi, kam rupi Lietuva, 
apsilankykime į Lietuvių Audi
torijų gegužės 15 d., 7:30 va
karo.

tau- 
savo 
gra- 
pir-

tai Lietuva visai yra iš

prisikėlimu, mums taip

Lietuviai Michigan 
fanuose

jau 
mi-
Au-

Pereitų savaitės galų kelios 
mašinos Chicagos lietuvių bu
vo išvažiavę j musų skaityto
jams jau gerai pažįstamas dvi 
lietuviškas poilsio vietas: p. 
Augusto farmą ir p. Bačiuno 
rezortų.

šios savaites pabaiga buvo 
kaip ir pavasarinio žydėjimo 
(pabaiga Michigan valstijoj, 
šeštadienį buvo paskutines ir 
pačios didžiausios iškilmės St. 
Joseph, (Mich. žiedų karalaitės 
pagerbimui. Dalyviai pasakoja, 
kad vargu dar tokios gražios 
iškilmės buvo (buvusios.

Sekmadieni musų svečiai 
praleido “namie,” tai yra 
lietose farmose. Kadangi
gusto ir Bačiuno vasarvietės 
yra labai artimos kaiminės, tai 
svečiai būtinai vieni kitus ap
lanko. Tas buvo ir vakar. Sma
gu atsigauti tikrai sveikame 
gražiame, ore, po pievas ir sky
rimus paklajoti ir gėlių pasi- 

"skinti. šeimininkai abiejose vie
tose buvo tikrai lietuviškai vai
šingi.

Yra ir naujienų. Augustas 
žada kada nors įrengti didelį 
maudymosi baseinų. Ir tai Jis 
lengvai gali padaryti, 'turėda
mas tokį gražų upelį su žavin
ga daubai, ir sveiko kalvų van
dens šaltinėlius.

P. Bačiuno golfo liukas 
labai gyvas, ir miestiečiai 
vaikščioja golfo rakibolais 
kini. Taip jau pas Bačiūnų
met naujienai, tai įrengta sau
lės maudynės, kur svečiai ga
lės iki indioniško raudonumo 
susideginti.

Dar ir trečią vietų radome. 
Nagi, musų dainininkas p. Sto- 
gis beturįs gražių vištų farmą 
įsigijęs. Ateity taip pat žada 
padaryti jaukią poilsio vietelę.

Nusimato, kad neužilgo Chi- 
trauks į savo|dukcijų. 
Lietuvos kau- 
i savo Palan- 

PasisveČiavęs.

jau 
jau 
vel-

Susirinkimas buvo gegužės 9 
d. K. Gramanto svetainėj, 4535 
So. Rockwell st. Dalyvavo ge-\ 
ras skaičius narių ir keletas 
naujų įstojo į 238 kuopų, ku
rių tarpe rimtas Brighton par
ko veikėjas ir didelio Keistu
čio kliuibo raštininkas p. A. 
Yusas. Susirinkimo vedėju bu
vo išrinktas N. Norkus. Na
riai rimtai apsve.rste kuopos rei
kalus ir abelnai SLA. gerovės 
klausimus.

Susirinkime svečių dalyvavo 
6 apskričio pirmininkas p. G.
J. Stungis. Kuopos pirminin
kas pakvietė svetį pasakyti ke
letą žodžių. P. Stungis nors 
trumpai, bot aiškiai palietė ke
letą svarbių klausimų link kuo
pos ir abelnai SlLA. gerovės. 
Buvo gana įdomu pasiklausyti 
Įdomios pamokinančios a|>skr. 
pirmininko kalbos. Ant galo 
kuopa tapo pakviesta prisidėti 
prie 6 apskričio ir išrinkti de
legatus į apskričio konferen
ciją. Kuopos nariai po pasikal
bėjimo nutarė prisidėti ir iš
rinko delegatais į 6 apskr. kon
ferenciją N. Norkų, D-rų A.
K. Rutkauską ir G. Povilaitį.

Kadangi daugelis narių nėra 
dar susipažinę su minėta kuo
pa ir kadangi apylinkėj yra 
laibai daug norinčių įsirašyti į 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koj, 
kyti 
kurs 
vai.

lad visi prašomi apsilan- 
į sekantį susirinkimą, 
įvyks gegužes 31 d. 8 

vak., 4535 So. Rockyvell 
I st. Norintieji platesnių infor
macijų, prašomi kreiptis į D- 
rų A. K. Rutkauskn. 4^42 So. 
Western Avė. arba į p. P. Gra- 
niontą, 1535 So. Rockyvell st.

Senai yra sakoma, nėra to 
blogo, kurs neišeitų į gerą. 
Taip įvyko ir su vietine SLA. 
176 kuopai, kuri pastaruoju lai
ku pasidarei paklusni komuni
stų lapelio tarnaitė. Prisirašė 
keletas keistų (komunistų ir per
sikėlė keletas komunistų iš ki
tų kuopų. Tuojau pradėjo rei
kalauti skirti kuopos iždo pi
nigus visokiems komunistų rei
kalams ir fondams ir rinkti vi
sokius delegatus į įvairias ko
munistų tarybas. Išgavę iš kuo
pos keletą dolerių pranyko ir 
tie “delegatai” ir jų re.portai. 
Galop pradėjo apsilankyti 
“svečiai” su komunistų paga
dintais šmeižtų lapeliais ant 
SJ^A. Pild. Tarybos, ir nebe- 
apsitklausomas keršinimas.

Rimtesnių narių kantrybe 
išsisėįme. Pareikalavo iš Cen
tro naujos kuopos numerio, ką 
Centras ir padarė, duodamas 
leidimą sutverti naują kuopą, 
paliekant komunistus ir jų 
“svečius” vienus triukšmauti. 
Tapo sutverta nauja kuopa. 
Tvėrėjai ir patys nesitikėjo tu
rėti tokių gerų pasekmių, nors 
dar tik antrą susirinkimą tu
rėjo.

Jau naujojoj kuopoj yra dau
giau 50 narių, ir daugelis pa
davė aplikacijas įstoti į kuo
pą. Nepamirškite aipsiilankyti į 
sekamą susirinkimą, kur bus 
rinkimai delegatų į ateinantį 
SLA. Seimą.
C. Mičiulis (4501 So. Gray St.)

Lietuvių Valanda
Rad^o programas, kurį kas 

sekmadieni duoda Jos. F. Bud- 
riko muzikos krautuve iš sto
ties WCFL, ir šį sekmadienį 
buvo tikrai geras ir įvairus.

Smagiai visi klausosi Bud- 
riko šaunaus orkestro ir ne
mokančius net verčia šokti. 
Vincas Brusokas gerai atliko 
keletu juokingų monologų. Ge
rai skambėjo reprodukcijoje 
kelios artisto Juozo Babravi
čiaus dainos. Jo tikrai gyvas 
ir jausmingas dainavimas tei
kia žmogui didžiausį malonu
mų. Dar buvo ((augiau kitokių 
dainų ir choro dainų repro-

caigos lietuviai 
Michigan kaip 
nišlkiai traukia

Ateinantį ketvergą nuo 7 iki 
8 vai. iš stoties WHiFG, taipgi 
bus geras ir įvairus programas. 
Rengia Jos. F. Budrilko muzi- 

krautuvė, 3417 So. HalstedGarsinkites n-nose _ &

j. |

The Romantic 
Movement

the lalter p a rt o f 1917,In
the Russian troops began to 
leave the front line trenches 
for horne, tired of the useless 
slaughter, and aroused by the

hhhhhbhhbįi
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Miscellaneous
įvairus

w ho 
the 

men
\ • ;

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

memlbership, and influence. 
Not a single constructive bit 
of work chn be credited to 
them; vv’hile their specess in 
destroying dhe two most Pro
gressive uniOns in the country 
and in setting iback the growth 
of the Sočialist Party for some 
ten years, (fleserves no more 
praise th/n theWork of a man 
supplied with dynainite 
destroys a bridge yvhich 
toiil of hundreds of other 
can’t replace for years.

The influenec of internation- 
base corruption c-f the Russian I ai Communism has also de- 
aristoerary yvhich had in many elined. Originally proclaiming 
cases sent them, armed only that 
yvith yvooden guns, against the around the Corner 
enemy. The 
they found 
prices high 
and clamoring for food while 
the Czar and his court re- 
mained oblivious of everything.

In this chaos the Bolsheviki 
wcre the only ones who had 
a prąctical program. Their slo
gųjį “Pcace, Land, Bread” — 
the second a rathcr bourgeoise 
demand — gavę them enough 
of a follovving to enable them 
to seize control of the fexv in- 
dustrial ccntres in a country 
overxvhelmingly agricultural.

Thcse factors of 
ruption, chaos, etc., 
cial circumstances; 
have been such by 
pened to other recent attempts 
to ovcrthrovv cstablished go- 
vernments by force of arms. 
Including 'the Russian revolu- 
tion, there have been ten such 
attempts, and only one (the 
Russian, has been successful; 
giving the method a batting 
average of one in ten. Fur- 
ther, the unsuccessful attempts 
have resiulted in the blackest 
reaction and oppression yvhich 
have pushed back a t least a 
genenaition the possibility of 
gra^ual, consti'tutional pro
gresą.

Despite this, Communists, 
lured on by 'the romantic gla- 
mor associated with the French 
Revolution, the barrieades of 
the Paris Commune, and the 
Russian Revolution j^and swayed 
by a religious ifervor yvhich 
Irides all obstacles, think that 
all countrics can ,be šeized and 
controlled by methoefe which 
sufficed in nineteenth century 
France or in industrially back- 
yvard Russia.

There are a number of fact
ors yvhich tmilitate against such 
a program from the start. The 
first is the improvement of 
fire-arms. The soldier of days 
igone by needcd fifteen mi
nutes after firing a shot to 
cleain out his gun and, reload 
beforc he couldį fire again. As 
a result, a mob armed with 
pitchforks and stieks had a 
good chance against a com- 
pany of militia. Today, two 
soldiers behind a machine gun 
can fire hundreds of shots a 
minute. I

Another factor yvorking 
aigainsit Comnjunist tactics is 
the great intcrdcpendęnce of 
industrial nations. A self-suf- 
ficient agricultural country likę 
Russia coulld maintain itself 
almost indefinitely regardless 
of yvhat happened outside; būt 
even should the Communisit 
muster enough power to seize 
an entire statė such as Nexv 
York, railroads, factories, malls 
etc.; the dependjence upon other 
sections for food and raw man 
terials -yvoukl soon force a | 

complete surrender.
Again, the support of .a good 

portion of ithe army is fessen- 
tial for a successful Revolu
tion. Such support may be lat- 
ent yvhere armies are raised 
by forced enlistment; būt the 
possibili'ty of Obtaining this 
support becomes almost neg- 
ligible when, as in this country 
the army is composod of volun- 
teers.

Our oiwn country is evidence 
of the complete impracticabil- 
ity o<f iCommunism. After ten 
yesrs of ceaseless activity, de
spite s mass demonstrations and 
calls for general s t rikes, the 
Communists have been reyvard- 
ed by a steady decline in votes

the ‘MVevodution was 
r” the Com- 

cond’itions yvhich |munists are now sititing Iback 
were intolerahle vvaiting for iano>ther world \var 

vvhich shall usher in a world 
revolution. Here again the im- 
practicabįlity of Communism is 
evidhnt, In the first placc, 
another world \var would most 
likely do away xvith and need

Tel. Republic 6099 
ANGLYS IK MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS 
AND SON

MOTOR EiPRESS
Long Distancė' Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yrą geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO 
---------------------------------------------------

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymu naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 88rd St., prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486
------ o-------

Business Chances 
Pardavim^ui> Bizniai

PARSIDUODA biznis, Hotelis ir 
Restaurantas, and didelio bizniavo 
streeto ir prie geležinjęelio stoties. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos, . '

2 Broadvvay, 
Melrose Park, III. 

Tel. Melrose Park 624 
Klauskite Mrs. Širmulis.

xvar, cor- 
were spe- 
shown to 
yvhat hap-

of puMing a n end to civiliz- 
ation. Secondly, should any- 
thing survive the catastrophe, 
there is at least as much chancc 
that the •dictatorship of a Mus- 
solini rathcr than the dietator- 
ship of the proletariat, shall 
arise to take possession of the 
ruins. A. H. Kalish.

o— —■ 
Phone Victory 4965 

KODĖL NE DABAR?
Susitaisykite DABAR savo stogą 

ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelna taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St

• 10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

---- O—
PARDAVIMUI du gražus garsaus 

lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už pus- 
dikį atiduosiu. M. Jurgelionienė, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Cash biz
nis; pajamų būna nuo $700 iki $800 
į savaitę. Pigi kaina. Parsiduoda 
iš priežasties nesutikimo šeimynoje. 
4900 W. 14th St., Cicero.

Farms For »ale
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų reijkiw

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, blaivus ir turi mokėti drai- 
vinti karą. Šaukite angliškai dienos 
laiku Berkshire 8500 ir klauskite 
Tony Vilutis.

THE YOUNG SOCIALIST is 
an edltorial scrvice of the 
Young People’s Socialist I^ca- 
gue, an organization of young 
peoplc betyveen the aigcs of six- 
teen and thirty, yvhosc purpose 

| it is to develop its member- 
ship socially, intcllectually, and 
physically, so that they may 
'bring about by organization 
and education the future Co- 
operative Commonyvealth. Com- 
ments on these weekly articles 
or reąuests for further infor- 
mation yvill be gratefully re- 
ceived. Ali letters should be 
addressed to > Abraham H. 
Kalish, Editor The Young So
cialist, 21 Essex St., Boston, 
Mass.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoru o j am

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Help Wanted—Female
u, _r,-. -P^rbininki Reikią

HEAD OPERATOR
Pageidaujama jaunos moteries. 

Įsiūti rankoves, join coats ir tapė. 
Pastovus darbas. Nuo štukų ar die
nomis. Turi būti patyrusi. Atsi
liepkit ląišku, pranešdamos patyri
mą, kiek tikitės algos ir t. t.

BRAZIS BROS. . *
6905-07 Siuperior Avė., 

Clevcland, Ohio.
-------O-

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo, 
geri budinkai, gyvuliai, 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater,

80 akrų ūkė, 
mašinos

Mich.
-----

5 AKERIŲ sodnas ir geri budin
kai pačiame miestely, Savvyer, 
Michigan, 65 mylios nuo Chicagos. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu.

Šauk
Hemlock 9252 

LEON R. JARUSZ.
6109 So. Albany Avė.

PRANEŠIMAI
SVARBUS APVAIKščIOJIMAS
10 metų Lietuvis Steigiamojo Sei

mo atidarymo sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas ivyks ketvirtadieny, gegu
žės 15 (f., Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Kalbės Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis ir rašytojas 
J. Pronckus. Bus didelis ir įvairus 
muzikalis programas. įžanga, pa
dengimui lėšų, 25c. (aukos nebus 
renkamos). Pradžia 8 v. v. Visi 
Chicagos lietuviai-ės kviečiami daly
vauti šioje svarbioje Lietuvos šven
tėje — pirmo Lietuvos istorijoje par
lamento.

— Visuomenės Darbo Sąjunga.
Chicagos lietuvių Draugijos Savi

tarpines Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, gegužės 13 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St.
atsilankyti, 
bus renkami 
kuris ivyks 
park darže.

Nariai malonėkite skaitlingai 
nes šiame susirinkime 

darbininkai dėl pikniko, 
gegužės 25 d., 

X. Saikus,
Justice 
sekr.

įvykstaChoro pamoka 
vakare, lygiai 8 vai. 
Salėj. Būtinai dalyvau-

“Birutės” 
antradienio 
Gage Pajko 
kitę visi choro dainininkai-kės ir pri- 
bukit laiku. Valdyba.

-------- t ■

Bridgeport Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas ivyks gegužės 
14 d., 1930 m., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoj. Valdyba.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo > kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

[CLASSIFIEDflūS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

Sveikatos koinisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS, UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pePtuojame pagal 
Jūsų noro. 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Repiiblic 4139

i

APSKAITLIAVIMAS

‘PATENTAI,, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B; PELĘCHOWICZ, 
» 2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
PATARNAUTI 

AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA 
Su pilnai įrengta modemine Rofo- 
washer sistema, kuri jus pilnai pa
tenkins.

Tikras valymo patarnavimas pa
prasta dienų $J.25. Mes žinome, 
kad jusz pilnai 'įvertinsite musų ge
rą darbą. Pabandvkit mus.

AUBURN GAS & GREASING 
STATION

833 W. 35th St.
% bloko į vakarus nuo Halsted St. 

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

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

MACHINE OPERATOR
Pageidaujama jaunos moteries. Pa
tyrusios prie siuvimo rankovių ir 
pamušo. Taipgi padding ir felling 
ant specialių mašinų. Atsiliepkit 
laišku, pranešdamos patyrimą, kiek 
tikitės algos ir t. t.

RRAZIS BROS.
6905-07 Superior Avė., 

Clevcland, Ohio. \

Exchange—Mainai
MAINYSIU bizniavą lotą ant au

tomobilio. Savininkas Marozas, 
4635 S. Francisco Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

DUONKEPYKLA ir namai;—vie
nas 3 augštų mūrinis prieky ir kitas 
2 augštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai įrengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9000 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Racine Avė arba Englewood 4678

Automobiles

Financial
FinansaLPaskoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr, 
809 W. 35 St

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karų be jo
kio įmokčjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o---- -

2%.

Skolinant Jums Pinigus
$100 iki $2,000

I
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičlus 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskplos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama 
į viena dieną 

2-RI MORGICIAI 
8-TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

2231

24

-----o—
NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ

TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.
' 1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

-------O-------
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607

Arba mes pabudavosiine ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įinoįcėjimą.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI 

Roadster; vėliausia ......
Tudor; vėliausis ...............

Sport Coupe; važiuota tik

$495
$550

1930
1930
1929

1,900 mylių ........... ..................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuotą tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupes ..........
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ..... ;.......  _
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj, 
si 3139 S. Halsted St. 
125. 
Mažas 
Flatas

Mūrinis. Randa- 
Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesį.

$350

$595
$335

$335

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

sios poros, esate kviečiamos pasinau
doti musų pasiulymu. ' Mes nupirk
sime jums rakandus tiesiai iš 
tuvės už sutaupimą mažiausia 

50% 
cash pamatu.

Jokis užsakymas nėra per mažas, 
ar per didelis, — nuo mažo stalelio 
iki visų 10 kamb. apartmento ra
kandų. šaukite šiandie. Mes nu
vešim© jus pas fabrikantus. Mes 
turime ryšius su visomis geriausio
mis kompanijomis Chicagoje. šau
kite Columbus 0467, MR. WELLS 
dėl platesnių žinių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

dirb-

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, cash biznis, seniai išdirbtas, nau
ji fikčeriai, turiu* du biznius. Su 
mažu įnešimu. Kreipkitės 17 W. 103 
St. Vakarais 919 W. 35 St. Chicago. 
• —-—      ......... - —(—

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė arba galima nupirkti staka labai 
pigiai. 4530 So. Wood St.

Tinka bile kokiam 
imokejimas. Kaina 
išrenduotas už $40 į

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash imokėjimą jus 

galite įsigyti modemišką 6 kambarių 
rezidenciją, moderniška visais žvilgs
niais, labai geroj ąpielinkėj, tik $45 
mokant į ihėnesi. Pamatykit ją tuo- 
jaus, nes ji nebus ilgai neparduota. 
Savininkas ant vietos.

1214 W. 74th Place

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino į nedidelį namą, su namu 
bučernė ir grosernė. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.
ĮMOKĖT $600, nupirksi labai gra

žią vištų auginimo farmą, visi įtai
symai, 4 ruimų namas, gražus sod
nas, prie gero kelio, 40 minučių 
atvažiuoti į miestą. Parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant namo, lo
to ar biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu. Mainysiu ant naujo 2 flatų 
po 6 kambarius, mūrinio namo su 
šiltu vandeniu apšildomu. 2862 West 
38th St.
----- ---------------------------------------- P-

GERO muro namas 4 pagyveni
mų, vienas 5 ir 3 po 4 kambarius, 
geroj vietoj. Rendos $185 i mėne
sį. Parduosiu už $16,000.

šaukit
Hemlock 9252 

LEON JARUSZ, 
6109 So. Albany Avė.

1


