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Vokietijos komunis
tų protestas prieš 
Maskvos diktatūra
60 žymių komunistų pasmerkia 

taipjau partijos centrų už 
darbininku sąjungų dr įsky- 
mą.

BERLYNAS, kovo 2. — še
šiasdešimt žymių Vokietijos ko
munistų partijos vadų paskelbė 
karą prieš Maskvos diktatūrą 
vokiečių komunistų judėjimui. 
Jie taipjau aštriai protestuoja 
prieš Maskvos diktuojamą vo
kiečių komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto daugumą dėl 
jos darbininkų sąjungų (unijų) 
ardomos politikos. Tą centrąli- 
nio komiteto poli'tiką jie charak
terizuoja kaip beprotišką ir pra
gaištingą Vokietijos darbinin
kams.

Karą prieš Maskvos diktatūrą 
jie paskelbė pavidale oficialaus 
pareiškimo spaudoj, pasirašyto 
gerai žinomų komunistų dar
buotojų Berlyne, Daretzo, Goet- 
zo ir šešių dešimčių .kitų žymių 
komunistų partijos vadų.

Brazilija išsirinko 
naują prezidentą

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
kovo 2. — Vakar Brazilijoje 
Įvyko prezidento ir kongreso 
rinkimai.

Nors dar pilnų žinių nėra, 
bet gauti iki šiol pranešimai ro
do. kad nauju prezidentu yra 
išrinktas Julio Prestes, o vice
prezidentu — Vitai Soares.

20 lenkų kairiųjų so
cialistų nuteisti 

kalėti
VARŠUVA, kovo 2. — Apy

gardos teismas Sosnovce nutei
sė dvidešimt lenkų “kairiaspar- 
nių” socialistų, kiekvieną ket- 
veriems metams kalėjimo.

Visi jie buvo kaltinami kaip 
komunistų agentai, konspiruoją 
prieš esamą Lenkijos santvar
ką.

“Revoliuciją” kelia
NEW YORKAS, kovo 2. — 

Apie šimtas komunistų moterų 
ir vaikų vakar bandė šturmu 
paimti rotušę, bet buvo polici
ninkų išsklaidyti.

Naujas Francijos mi- 
nisterių kabinetas 
pagaliau sudarytas

PARYŽIUS, kovo 2. — Prem
jeras Tardieu šį rytą paskelbė 
kad naujas jo kabinetas paba
liai! sudarytas.

Nors radikalų socialistų [libe
ralų] partija buvo atsisakius 
dalyvauti Tardieu vyriausybėj, 
vis dėlto septyni tos partijos 
žmonės sutiko priimti ir priėmė 
pasiūlytus jiems portfelius.

Premjeras Tardieu bus kartu 
ir vidaus reikalų ministeris. Už
sienių reikalų ministeriu pasi
lieka ir toliau Aristidas Briand.

Kiti ministeriai yra finansų
Martin; teisingumo — Pereit; 

karo — Maginot; laivyno — l)u- 
mesnil; švietimo — Marraud; 
kolonijų — Pietri; prekybos -- 
Flandin; žemės ūkio — David; 
pašto-telegrafo — Mallarme; 
oro — Eynac; pensijų — De 
Ribes. i

(Atlantic and Pacific Photo]

Fort Myerj, Fla.— Viduryj sėdi Thomas Edisonas su savo žmona. Prieš keletą dienų jam sukako 
83 metai amžiaus.

13 pasmerkti mirti už 
maišto kėlimą prieš 

francuzus

Vokietija apkarpo 
buvusių ministeriu 

pensijas
BERLYNAS, kovo 2. — Vo

kietijos reichstagas priėmė Įs
tatymą, kuriuo stipriai apkar
pomos' reicho eksministerių pen
sijos.

Ligšiol buvo taip, kad asmuo., 
buvęs nors ir trumpiausią lai
ką ministeriu, gaudavo $6,000—■ 
$7,000 pensijos metams. Pa
vyzdžiui, von Guerard. kuris tik 
vieną mėnesį kadaise ministe- 
riavo, gauna $7,000 pensijos; 
tiek pat gauna metams pensijos 
Michaelis, buvęs tris mėnesius 
kancleriu (ministeriu pirminin
ku) ; vos vieną savaitę kadaise 
ministeriavęs Payer gauna 
$6,000 pensijos.

Reichstago dabar priimtu įs
tatymu pensijos' eksministe- 
riams sumažinamos iki $3,000. 
Be to, pensijas gaus tik sulau
kę 65 metų amžiaus, ir kurie 
bus ministeriais buvę ne ma
žiau kaip ketverius metus.

Ir raudonarmiečiai 
ima bėgt iš Rusijos

Į Lenkiją atbėgo visa sovietų 
sienos sargybir.inku kuopa s i 
savo karininku.

VARŠUVA, kovo 2. — Len
kų spaudos pranešimu, ties 
Luninecu naktį perėjo per sie
ną iš sovietų Rusijos* i Lenkiją 
kuopa raudonarmiečių, sovietų 
sienos sargybininkų, su karinin
ku priešaky. Pabėgėliai, pilnai 
ginkluoti, atvyko į Luninečą ir 
čia prisistatė lenkų policijai.

Raudonarmiečiai pasisakė, kad 
jie jau ilgesnį laiką galvoję apie 
pabėgimą dėl to, kad jie nenorį 
eiti prieš ūkininkus, kurie gi
nasi nuo jų žemių atėmimo ir 
kolektivizavimo.

Varšuvos spauda taipjau pra
neša, kad skaičius’ pabėgėlių iš 
Rusijos kasdien didėjąs, pabė
gėliai esą baisiai suvargę. Dau
gelis jų esti sužeisti besigenan
čių sovietų sargybininkų.

Jie, matyt, rengėsi 
“revoliucijai”

Vokiečių policija rado komunis
tų Įstaigoj vogtų kulkosvai
džių.

Religinis fanatikas pa
smerktas sušaudyti

MASKVA, kovo 2. - - Vakar 
teismo buvo pasmerktas' sušau
dyti Dimitry šule, religinis fa
natikas, kaltinamas dėl kontr- 
revoliucijos ir skelbimo, kad so
vietų valdžia esanti Antikristo 
padaras. Šulco brolis nuteistas 
dešimčiai, o žmona — trejiems 
metams kalėjimo.

Senatoris Brookhart 
prašo 50 milijonų be

darbiams padėti
WASHINGTONAS, kovo 2.— 

Iowos senatorius Smith W. 
Brookhartas vakar Įnešė senate 
bilių, kuriuo numatoma paskir
ti 50 milijonų dolerių bedar
biams šelpti.

Einant bilium, bedarbių šel
pimo darbą dirbtų Amerikos 
Raudonasis Kryžius ir genera
linė armijos intendantūra, pre
zidento Hooverio direkcijoje.

Amerikos Darbo Federacijos 
pranešimu, nedarbas krašte per 
vasario menesį dar padidėjęs. 
Nedarbas ypačiai padidėjęs di
džiuliuose, miestuose — New 
Yorke, Chicagoj, St. Luise ir 
kitur.

Muštynės Lenkų sei
mo karo komisijoje
Pilsmdskininkai pasitraukė iš 

komisijos dėl išrinkimo so
cialisto pirmininku.

VARŠUVA, kovo 2. — Len
kų seimo komisijos karo reika
lams' posėdy Įvyko aštrių kivir
čų ir pagaliau muštynių tarp 
valdžios bloko atstovų ir opozi
cijos.

Muštynes kilo dėl išrinkimo 
komisijos pirmininku socialistų 
atstovo Pająko, vietoj buvusio 
pirmininko Koscialkovskio, pil- 
sudskininko, kuris, matydamas, 
kad dauguma komisijos' narių 
yra prieš jį, atsistatydino. Ko
misijos narys Trąmpčynskis, 
kuris buvo pirmojo lenkų seimo 
pirmininkas, o paskiau senato 
pirmininkas, tautinis demokra
tas, buvo dagi išsitraukęs revol
verį, kai keli pilsudskininkai 
bandė jį pulti, bet jo nepavar
tojo. Del skandalo posėdis buvo 
nutrauktas.

Kai vėliau posėdis vėl buvo 
atidarytas, pilsudskininkai, ma- 
tydamies esą mažumoje, pareiš
kė. kad jie komisijos posėdžiuo
se daugiau nebedalyvausią, nes 
pirmininku Pająku nepasitiki.

PARYŽIUS, kovo 2. — Iš 
Ilanoi praneša, kad dėl komu
nistų maišto francuzų Yenbay 
garnizone, Francuzų Indo-Ki- 
nuose, trylika vyrų tapo pa
smerkti sušaudyti.

ALBUQUERQUE, N. M., ko
vo 2. — Bandomas areštuoti. 
Bonifacio Torres*, 16 metų am
žiaus, pašovė tris policininkus, 
bet pagaliau pats krito, mirti
nai pašautas.

Vaiką areštuoti ir padėti val
stijos pataisos mokykloje prašė 
jo motina, skųsdamos, kad jos 
Bonifacio labai patvirkęs.

^ORRS.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:.

Bendrai gražu, bet nešilta; 
vidutiniai ir stipresni žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 18° F.

Šiandie saulė teka 6:23, lei
džiasi 5:41. Mėnuo leidžiasi 
8:58 vakaro.

Petrozavodske sovietai 
uždare 92 bažnyčias
PETROZAVODSKAS, Rusija, 

kovo 2. — Ligšiol čia tapo s'o- 
! vietų valdžios uždarytos pen- 
: kiasdešimt aštuonios bažnyčios, 
; keturios bazilikos ir trisdešimt 
kitokių maldos namų. Visoj šioj 

| apielirikėj nebeliko nė vienos 
j bažnyčios, nė kunigų. Bažnyčių 
varpai paimti industrializacijai.

Pasak vyriausybės, šeši kuni
gai metę kunigystę, pareikšda- 
mi, kad religija buvus tik prie- 

I danga kontrrevoliucijai.

Stiprus žemės drebėji
mas Kalifornijoje

BRAWLEY, Cal., kovo 2. — 
Čia ir beveik visame Imperial 
klony vakar du kartu buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas.

Pirmi supurtymai įvyko apie 
pusketvirtų vai. po pietų, antrą 
kartą apie dvyliktą naktį. Nora 
regis didelės žalos niekur nepa
daryta, tačiau daugelio namų 
sienos sutruko, langai suspro
ginėjo, trobesių kornizai nulaks
tė ir keletas žmonių buvo krin
tančių plytgalių sužaloti.

LIPCIGAS, Vokietija, kovo 2. 
— Policija vakar padarė kratą 
vokiečių komunistų partijos įs
taigoje vakarinėj Leipcigo mies
to daly ir surado dalį praeitą 
ketvirtadieni pavogtų iš barakų 
kulkosvaidžių ir šautuVų. Viso 
buvo surasta šešiolika kulko
svaidžių ir 125 kareiviški šau
tuvai.

Be to, artimame miestely po
licija rado dar šešis kulkosvai
džius ir trisdešimt kareiviškų 
šautuvų.

Korėjiečiai prašo Hoo- 
verj padėti nuverst 

japonu jungą
HONOLULU, kovo 2. — Lai

kytas čia didelis korėjiečių mi
tingas priėmė rezoliuciją kuria 
Jungtinių Valstybių prezidentas 
Hooveris graudenamas geru žo
džiu užtarti japonų spaudžia
mus korėjiečius. Korėjiečiai 
taipjau prašo Tautų Sąjungą, 
kad ji apsvarstytų Korėjos pa
dėtį.

Synhmam Rhee, žinomas ko
votojas dėl Korėjos nepriklau
somybės, pasakė, kad japonu 
policija ikišiol areštavo 17,003 
korėjiečių studentų ir šimtus 
jų nužudė, bet pasaulis maža 
apie tai težinąs, kadangi žinių 
apie žmonių sukilimus Korėjoje 
japonų cenzūra neišleidžianti.

Lloyd George pasi
trauksiąs iš britu libe
ralą partijos vadybos
LONDONAS, kovo 2. — Du 

svarbiausieji liberalų dienraš
čiai, Daily Newš ir Chronicle, 
sako, kad liberalų partijos mi
tinge, kuris įvyks ateinantį tre
čiadienį, Lloyde George ketąs iš 
tos partijos vadybos rezignuoti.

Liberalų partijoje kivirčai 
tarp Asijuitho ir Georgeo šali
ninkų pastaruoju laiku dar la
biau paaštrėjo.

Konservatorių lagery taip pat 
dedasi ne geresni dalykai, kai 
atsimetę lordai Roithermere ir 
Beaverbrook dabar ėmė orga
nizuoti naują konservatorių, va
dinamą imperijos, partiją. Del 
tokio partijos pairimo, konser- 
votoriai dabar bijo versti dar- 
biečių vyriausybę ir eiti į nau
jus rinkimus: jie gerai numa
no, kad rinkimus pralaimėtų.

Belgų senatas patvirti
no paktą su Ameriką
BRIUSELIS? kovo 2. — Se

natas kaip vienu balsu rati
fikavo arbitražo ir konsiliaci-1 
jos sutartis tarp Belgijos ir 
Jungtinių Valstybių, pasirašy
tas Washingtone praeito kovo 
mėnesį. Atstovų butas jau pir
miau jas ratifikavo.

Vengrija “švenčia” 10 
metų Horthy diktatū

ros sukaktuves
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko

vo 2. — Vakar Vengrijoj buvo 
“švenčiamos” dešimties metų 
regento Horthy diktatūros su
kaktuves. Buvo projektuojama 
sukaktuvės švęsti su didelėmis 
iškilmėmis ir demonstracijomis, 
tačiau, be pamaldų bažnyčiose, 
jokių kitokių viešų iškilmių; ne
buvo.

Paskelbė amnestiją
Sukaktuvių proga diktatorius 

Horthy paskelbė daugiau ma
žiau visuotinę amnestiją, kuria 
šimtai politinių kalinių palei
džiama iš kalėjimų, o keliems 
šimtams' kitų politinių kalėjimo 
bausmės sumažinamos pusiau. 
Taipjau paleidžiama iš kalėjimų 
daugybė šiaip kalinių, nubaus
tų už smulkesnius kriminalinius 
nusikaltimus.

Grafo Karolyi, pirmo Vengri
jos respublikos prezidento, ku
ris dabar vieši Jungtinėse Val
stybėse, amnestija neliečia.

Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys)
KAUNAS, vas. 4. (LA.)-. — 
Butą ir daugiau panašių tei

smo pirmininko p. Gudausko 
ypatingo rūpestingumo požy
mių.

Šiandien jau ginčijasi .šalys. 
Ginčai tačiau, greičiausiai, te
pasi baigs tik rytoj.

Staiga prasidėjus Rokišky 
tikrai žiemai — nemažiems šal
čiams, pasidarė tiesiog nepa
kenčiamai šalta ir teismo salė
je. šeštadienį net teisėjams te
ko posėdžio metu po togomis 
pasivilkti kailinius. Vadinasi, 
teisino posėdžio salės namų sa
vininkas yra šykštus žmogus 
kuro atžvilgiu...

Pagaliau prasidėjus ūkinin
kų s-gos Rokiškio banko bylo
je šalių ginčams, vakar pasa
kė savo kalbas prokuroras, du 
civilinio ieškinio įgaliotiniai 
ir trys teisiamųjų apgynėjai.
Valstybes gynėjas p. Rantenas 
apie pusantros valandos tru
kusioje kaltinimo kalboje iš 41 
viso buvusio kaltinamajam ak
te patiekto kaltinimo punkto 
nuo trijų atsisakė, o 39 kalti
nimo punktus palaikė, kaipo 
neabejotinai teismo tardymo 
įrodĮytus. Tik dėl A. Trimako 
prokuroras pareiškė, kad tas 
teisiamasis stovis šioje byloje

visai atskirai nuo kitų teisia
mųjų, nes jis ne pasipelnymo 
tikslu viską daręs.

Kaipo a t puolusį teismo tar
dymo metu, valstybės gynėjas 
p. Rantenas nurodė kaltinimą 
dėl neva pasisavinimo 5,100 li
tų vertės ūkio mašinų. Girdi, 
prisiek, advokatui p. Nargela- 
vičiui patiekus teismui tam tik
rų dokumentą, paliko 5,100 li
tų pasisavinimo suma neįrody
ta. Kiti du nurodyti kaipo at- 
puolę kaltinimo punktai lietė 
vekselius, kurie, girdi, kaip įro
dyta teismo tardymo metu, bu
vę ir patys įrašyti į banko kny
gas, ir pinigai už juos buvę 
pravesti per banko kasą.

Prokuroro tebepalaikomu 
kaltinimu

yra visa virtinė pasisavinimų 
banko pinigų, vekselių ir pre-' 
kių ir suklastojimų. Vienam 
kaltinimo punkte buvęs nuro
dytas banko pinigų trukumas 
teismo tardymo metu pasiro
dęs dar didesnis.

Ir dėl draugiškų vekselių iš-- 
viliojimo 1928 m. V. 6 d. kal
tinimas esąs visiškai įrodytas 
ir baustinas pagal baudž. stat. 
fili s t r.

Del suklastojimų prokuroras 
nurodė, kad reikią skirti baus
mę pagal baudž. stat. 440 str., 
o ne pagal 580 str., kaip kal
tinimo akte kad nurodyta.

Sovietai parduoda me
no turtus — ničevo: 

pasaulio revoliuci
ja grąžins

RYGA, kovo 2. — Kadangi 
kai kurie rusų komunistai ėmė 
protestuoti prieš Rusijos muzie
jų tuštinimą ir jų meno turtų 
pardavinėjimą užsienių1 rinkose 
Maskvos Rabočaja Gazeta rami
na protestantus, sakydama, kad 
tie turtai sugrįšiu vėl Rusijon 
Pasak to Maskvos laikraščio 
“pasaulio revoliucijai įvykus, 
nugalėtojas proletarijatas kon
fiskuos tuos turtus iš dabarti
nių jų pirkėjų ir sugrąžins juos 
Maskvai.”

Meno -turtai tenka dabar par
duoti, sako laikraštis, nes sovie
tams reikią pinigų mašinoms 
užsieniuose pirktis. Pasaulio re
voliucija gi galėsianti įvykti tik 
tada, kai sovietų Rusija busian
ti visiškai industrializuota.

Girdi, jei butų sutikta su 
nuomone, esą, tikrai atskirai 
nuo banko egzistavusi “Rokiš
kio ūkininkų draugija”, tai 
tada už davimą tai nekreditin- 
gai įstaigai paskolų tektų lai
kyti taip pat kitas baudž. stat. 
straipsnis — 578. Iš tikrųjų 
tačiau ir pats bankas varęs 
prekybą, o todėl galįs būti tai
komas ir kaltinimo akte nuro- 
Ivtas 579 str.

Ir prokuroro nuomone, ban
kas tikrai padaręs nuostolių 
388,792 litų sumos.

Del banko pirkto žibalo tru
kumo aiškinimo neva buvusiu 
Vbalo nuteikėjimu prokuroras 

reiškė, kad, girdi, jeigu tik
rai butų nutekėję tie net 2,- 
800 kilogramų žibalo, tai ban- , 
kas butu vis dėlto sustatęs tam 
tikrą aktą.

Banko sandelio padsgimo 
klausimas, anot prokuroro, da
bar jau esąs antraeilis šioje 
byloje klausimas. Kurkio pri
sipažinimas atitinkąs bylos ap- 
inkybes.

(Bus daugiau)

VIENA, Austrija, kovo 2. — 
Paskiausiu pranešimu, Austri
joj dabar yra 450,000 bedarbių I 
šeimų, priverstų gyventi $2.25 Į 
gaunamos iš valdžios pašalpos 
savaitėje.

PINIGAI 
LIETUVON
v Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 

laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Ikūbespondencijos
McNaughton, Wis.

SLA. 341 kp. pavykęs parengi
mas ir dar šis tas

SLA. 341 kp.jaunuoliai vasa
rio 22 dieną gerai suvaidino 
dviveiksmę komediją “šunadvo
katis”. Buvo ir pamarginimų, 
---- triologų, diologų, eilių ir dai
ną.

“šunadvokatį” vaidino šie 
jaunučiai: E. Varekojyte, V. 
Gužauskaitč, L. Varekojytė, V. 
Gasiunaitė. M. Varekois. Pa-' 
marginimus atliko: J. Šimkus, 
J. Rapšis, Ona šimkiutė, II. 
Šimkiutė, M. šimkiutė, A. Gu-

žauskaitė, J. Rapšiutė, S. Rap- 
šiuti.

Visi jaunuoliai savo užduotis 
| atliko laabi gerai. Tai patvirti- 
l no ir susirinkusioji publika 
| triukšmingais aplodismentais. 
Publikos buvo pilna svetainė. 
Vakarėly buvo beveik visi vie- 

' tiniai lietuviai ūkininkai ir 
! Rhinelanderio ir Woodrof lietu- 
i viai biznieriai, ir keletas svečių 
iš Chicagos, būtent, A. Vareko
jyte. L. Stasiuaitė, J. Mache- 
kunas ir pp. Kimbarkai su savo 
dukrele iš Cicero. Visi susirin
kusieji buvo palnai užganėdinti 
vakarėlio programa.

Bandė pakenkti jaunuolių 
parengimui

Apie McNaughiton, Wis., jau 
“Naujienose” buvo rašyta, čia 
randasi neperdidžiausia lietuvių

Geros vynuogės yra už
auginamos parinkimu

Geras pienas turi dar rūpestin
gesnę priežiūrą.

A (GINANT vynuoges nebojami, rizikin
gi budai duoda rizikingas pasekmes. 
Tenka rūpintis parinkimu gerų seklų

ir paskui reikia prižiūrėti kiekviename au
gimo laipsnyje. Lygiai tokiu pat rūpestin
gumu reikia vežti i jūsų apielinkės sankro
vas, kad uogos nesusitrintų ir butų kuoge- 
riausiame stovyje.

Tokia rūpestinga priežiūra yra dar rei
kalingesnė gaminant pieną. Bowman’s Pie
nas, pavyzdžiui, yra parenkamas tik iš tų 
gerųjų karvių, kurios perėjo aštrius Bow- 
man’o tyrumus. Taigi jis yra ex>tra geras 
jau pačioje pradžioje. Ir Bowman’o inspek
cija padaro tikru dalyku, kad šis ęxtra ge
rumas niekad neišnyksta. Bowman Pienas 
yra pilno riebumo pienas, pasteurizuotas 
pienas, apsaugotas visomis moderniniam
mokslui žinomomis priemonėmis.

šis neapsakomas rūpestingumas ir 
palaiko Bovvman Pieną taip saldų, 
taip nepalyginamai geresnio skonio. 
Užsisakykit bonką šiandie. Jus tik
rai pasigardžiuosite jo extra ge
rumu.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK Telefonas 
Superior 6800

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Naujienos
The Lithuanian Daily News

ūkininkų kolonija ir beveik vi
si ūkininkai tarpe savęs gana 
santaikoj gyvena; rodos, taip 
turėtų ir būti. Bet, deja! Vis
gi randasi ir tokių, kurią ban
do ramybę ardyti. Pakenkti dar 
ir tokiam kilniam darbui, ku
riuo visa Amerikos lietuvių vi
suomenė yra susidomėjusi, t. y. 
jaunuolių veikimu.

Atsirado žmogus, kuris tą pa
ti vakarą surengė šokį. Garsino, 
kad viską jis duosiąs dovanai. 
Bet, kaip girdėti, tai nei vie
nas iš lietuvių nenorėjo to po
no malonėmis naudotis.

Kodėl taip yra daroma?! Kur 
tik susispiečia į krūvą būrelis 
žmonių ir bando ką nors nau
dingo veikti, visados anksčiaus 
ar vėliaus atsiranda žmonių, 
kurie bando pakišti koją, kad 
toki parengimai nepavyktų. Gal 
butų galima surasti atsakymą. 
Bet kiek žmonėms yra žinoma 
praeitis,—visados, rodosi, tokių 
atsitikimų buvo. Pavyzdžiui, 
imkime kad Jėzų Kristų, kuris 
turėjo viso labo tik dvyliką 
apaštalų (daug mažiau, negu 
McNaughtone yra lietuvių). Ir 
tai vienas atsirado (Judošius). 
kuris jį išdavė. Bet atlikęs tą 
darbą, jis pasikorė. Šių laikų 
juodieji apaštalai, atlikę purvi
ną darbą, pasilieka gyventi ir 
ant tolinus. Well, atleisks jiems 
Viešpatie, ba jie nežino ką daro.

Pasikalbėjimai ūkininkų po 
programų!

Girdėjau šnekučiuojant tarp 
savęs porą vyrų apieSLA. Pil
domosios Tarybos nominacijas. 
Girdi, SLA. 341 kp. negerai pa
sielgus nominacijų laike, balsuo
dami už senąją valdybą. Palie
tė ir centralinj organizatorių, 
nurodinėdami buk bereikalingai 
jam pinigai išmokama, ir .nei 
vieno nario prie organizacijos 
nėra prirašęs. Tai. žinoma, ne
tiesa. Man visai nenuostabu, 
kad tarpe musų ūkininkų to
kie pasikalbėjimai esti. Viena, 
mes, ūkininkai, neturime užtek
tinai laiko tokių dalykų studi
juoti, o antra, mes visi esam 
nedaug išsilavinę ir labai mums 
sunku yra atskilti blogą nuo 
gero. O vadovus turime net 
tris; visus skirtingų pažiūrų 
kaip antai “Draugą”, “Vilnį” ir 
“Naujienas”. Aš manau, kad 
nei vienam nebus nuostabu, kad 
iš .mus padaro tris skirtingas 
grupes. Bet jeigu mes tik pa
viršutiniai apsvarstysim, tai. iš 
tų trijų mes galėsim pasirinkti 
sau vieną vadovą, ir nereikėtų 
mums tų bereikalingų ginčų.

Paimsim mes parmutinį va
dovą “Draugą”/ Labai geras: 
puikiai nupiešia dangaus links
mybes. Bet jeigu nori patekti 
į tas linksmybes, tai reikia pir
ma numirti, o mirti ne tik 
mums, bet ir patiems skelbė
jams ne labai malonu. Ir jie

Grand Rapids, Mich.

A. Vanagaičio ir J. Olšausko 
koncertai

Vasario 23 ir 25 d. įvyko A. 
Vanagaičio ir J. Olšausko kon
certai, kuriems surengė SLA. 
60 kuopa. Prie koncerto musų 
kuopa seniai jau rengėsi ir dėjo 
visas pastangas, kad kovo 23 d. 
nebūtų kitur nieko rengiama. 
Todėl ir buvo tartasi, su vietos 
klebonu, kad ir parapija tą va
karą nieko nerengtų, bet pasi
rodė visai kitaip. Klebonas 
Lipinis pasakė, kad kokia tai 
bažnytinių moterų draugijai tą 
vakarą rengia teatrą labdarin
giems tikslams. Esą vakarą, per
kelti negali ir prašė, kad SLA. 
kuopa perkeltų viršminėtų ar
tistų koncertą į kitą vakarą. Ta
čiau SLA. 60 kuopos komisija 
pasitarusi surado, kad koncertą 
perkelti į kitą vakarą negalima, 
nes jau apgarsinimai ir kitoki 
spaudos darbai buvo padaryti. 
Matydamas, kad SLA. 60 kuopa 
visvien rengia koncertą, klebo
nas pranešė, kad jei nuo kon
certo skirs, pusę pelno bažny
čiai ,tai jis atšauks savo paren
gimą. Bet SLA. 60 kuopa ii 
to nepadarė ir rengėsi prie kon- 
verto pažymėtu vakaru.

Nors buvo manyta, kad du 
parengimai vienu vakaru ir tik 
už vieno bloko tolumo vienas 
nuo kito gali duoti nekokias pa
sekmes vieniems ir kitiems, bet 
išėjo visai kitaip. Buvo gar
sinta, kad koncėrtas prasidės 8 
valandą, bet jau 7:30 v. sve
tainė buvo pilna publikos. Ma
tėsi žmonių net iš Muskegon, 
Mich. Kaip tai: Pytersonai. Ka
minskai, Valukoniai ir kiti, ku
rių pavardžių nežinau. Pasek
mes tokios, kad dauguma pub
likos pradėjo reikalauti, kad ar
tistai duotų da vieną koncertą 
musų mieste. Artistai sutiko 
ir pasitarę su komisija nutarė 
rengti antradienį, vasario 25 d. 
Ir į antrą koncertą publikos 
prisirinko pilna didžiulė švento 
Jurgio Dr-jos svetainė. Matyti, 
kad musų publikai patiko tuodu 
artistai, kadangi tokioj bedarr 
be j prisirinko labai skaitlingai 
Visi skirs,tesi patenkinti. Ir kaip 
čia nebus paįenkinti, kad tokių 
artistų, kurie taip gyvai mokė
tų publikų žavėti, musų miestas 
retai tesusilaukia. Dalis progra-

mo susideda iš juokingų kaval- 
kėlių bei pamokinančių maišy
tų su satyra prakalbėlių arba 
dainų atvaizduojančių skurdą ir 
vargą; kita dalis sudaryta iš 
rimtų ir linksmų dainelių. Ir 
taip bežiūrint nei nesijunti kaip 
prabėga apie trys valandos.

Reikia pasakyti, kad' šitas tų 
dviejų artistų atsilankymas 
musų mieste ilgai pasiliks at
mintyje. Ne be reikalo vienas 
draugas po koncerto atsikėlęs 
ryte sako,—kad juos paraliai 
tuos artistus; da ir dabar mano 
galvoje skamba tos dainos. Ir 
reikia pasakyti, kad abudu va
karai buvo labai sėkmingi. Sek- 
miilgesni, negu mes galėjom ti
kėtis.

Prie pabaigos turiu pasakyti, 
kad tarp visų malonumų įvyks
ta ir nemalonių dalykų. Pavyz
džiui, antrą vakarą į koncertą 
atėjo du maži vaikučiai— vai
kutis ir mergaitė—ir komisija 
leido juos be tikiatų, kadangi 
jų tėvai abudu vakaru pirkosi 
sau tikietus koncertam. Bet 
viena moteris, kuri myli labai 
bosauti parengimuose, nors ne
būdama jokioj komisijo, tuos 
vaikučius išvarė laukan. Man 
nulipus žemyn, vaikučiai skun
džiasi. Sako, mes taip norėtu
mėm pamatyti ir išgirsti lietu
viškų dainų, o dabar mus išva
rė lauk; gi pinigų neturim ti- 
kietui nusipirkti. Pagailo,man 
tų vaikučių ir aš nupirkau ti
kietus ir liepiau eiti viršun. 
Reiškia tie jauni kūdikiai trokš
ta išgirsti lietuviškų dainelių; 
jų jaunas širdis traukia daly
vauti su visais lietuviais kartu, 
o čia atsirado kokia bobelė ir 
išvijo juos laukan. Ar tai gra
žu taip daryti? Kuomet visas 
lietuvių pasaulis deda pastan
gas palaikyti jaunimą ir sten
giasi jiems suteikti kuodaugiau- 
sia lietuviškos kultūros, tai mu
sų susivienijimo narė pasielgė 
kaip tik priešingai. Gėda suau
gusiai moteriai taip elgtis!

—S. Naudžius.

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas mediką- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių
elementu apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

BUSI IŠMINTINGAS’ SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas! 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) neparastą pajšelį: rašo ir už
dega, 3) 1 §v. saldainių dėžė, 4) trejanka

Vienas numeris HP A AQ 332 W. Broadway
10c. Adresas: AAYA Al 1 Al 1 AX.2*.kJ So. Boston, Mass.

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

VYRAI!

1739 So. Halsted St.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I 12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILJ.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VILĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. D r. J. Kvedaro ......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ........... ....................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventoji), kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................................................
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno miesto.

V INGO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .... 
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA .............................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

.50

$7.00
.. .50

.bb

193 Grand Street Brooklyn, N. N

Galingi Dvyniai
Pereitais metais kuomet “Bre- 

men”, dabartinis pasauly pagarsėju
sia North German Lloyd linijos gar
laivis perplaukė Atlantiką pirmą 
kelionę, jo išrengimas ir abclnas iš
rodymas padarė daug sensacijos.

Jo dvynas “Europa”, neužilgio at
vyks i New Yoika pirmai kelionei. 
Galingi dvyniai bus garbė visam 
vandenynui. “Europos” atvykimu, 
North German Llloyd Kompanija tu
rės reguiiarišką savaitinį patarna
vimą į Europa savo trimis laivais, 
“Bremen”, “Europa” it “Colunibus”.

Įsigykit Daugiau Tvirtumo 
—Bukit Energiški
- - -Džiaugkitės Gyvenimu!

bando kaip nors išsisukinėti 
nuo mirties. Čia aiškiai pasiro 
do, kad ir patys skelbėjai’nuti
ki į savo pasakas.

Dabar paimkime antrą, “Vil
nį”. Irgi labai geras. Puikiausiai 
nupiešia SSSR, kaipo darbinin
kišką rojų, bet kad patekti i 
tą rojų, reikia atsisakyt nuo 
buržuaziško dolerio. Čia ir vėl 
labai nemalonu ir tokiu budu, 
nei iš pasekėjų nei patys skel
bėjai nenori naudotis tuom pa
laimintu rojum.

Paimkim trečią, “Naujienas”, 
kurios mums, darbininkams, nu
rodo, kaip naudotis šios šalies 
gerybėmis ir bando mus apsau
goti nuo aukščiau minėtų palai
mintų gyvenimų.

Taigi, mano supratimu, kol 
mes gyvename šioj šalyj ir nau
dojamės buržujų doleriais, užsi- 
rašykim ir skaitykim “Naujie
nas”, o “Draugą” ir “Vilnį” 
užsiprenumeruosim kai nuke- 
liausim j jų palaimintus rojus.

—Bemokslis.

P Kone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o

• KONTRAKTORUJS -J
1556 šm Roclnvęll Št.. 'Chicago. (11.

Puikus patarnavimas tuo pat lai
ku bus ir “Muenchen”, “Berlin”, 
“Stuttgart”, ir “Dresden”, kurie yra 
gerai žiąpmi ir gerai lietuvių pub
likos remiami.

“Bremen” ir “Europa” greičiausi 
laivai, abudu su 50,000 tonų per
kėlimu, jie Atlantiką perplaukia per 
mažiau kaip penkias dienas, pasiek
dami Bremen, mažiau kaip per še
šias dienas keliaujant vienais galin
gų dvynių.

Paleiskim, kad jus negalit pa
švęst daugiau, kaip dvi savaites ato
stogoms, ir jus nuspręstumet va
žiuot į Europa pav., į Londoną ar 
Paryžių. Jus galit nuovažiuot ten, 
nraleist 3 ar 4 dienas bet kuriose 
šių vietų ir dar sugrįžt bėgy dviejų 
savaičių. šis dalykas niekad pir
miau nepadaryta:

Greitumas ir patogumas, saugu
mas ir lygus plaukimas yra šių Ga
lingi Dvynių ypatybe. Jie pastatyti, 
kad butų tvirti per žiauriausius van
denis, ir jie Įtaisyti su visais paran
kamais jūreivystei — net ir su ra- 
dio.

Apie tų laivų visų klasių patogu
mą ir saugumą galėtų būti parašyta 
visa knvga, nepaprastai stebėtini 
yra trečios klasės parankumai ir 
patogumai. Šita klasė laivuose 
“Bremen” ir “Europa” yra trečia 
klasė tik vardu. Seni keleiviai, ku
rie keliavo prieš karą, čia tų pato
gumų ras už kuriuos reikėjo labai 
brangiai prieš karą mokėt. Dideli 
išvėdinti kambariai dviem ar ketu
riems asmenims, patogios lovos su 
švariais apvalkalais, kambariuose 
vandeniu ir abelnai labai maloni at
mosfera. Valgomasis kambarys di
delis ir gražiai įtaisytas. Mandagus 
patarnautojai tarnauja prie stalų. 
Nereik nė sakyt, kad valgis yra 
skanus ir jo užtektinai duodama. 
Kuomet turim gražų orą, keleivis 
ras daug vietos pasivaikščioti de
niuose. Kuomet oras yra toks, kad 
norisi būt viduj, turim gražius salo
nus ir Įvairius žaislus, kurie suteiks 
malonino. Tai matot, lietus ar 9 
•Jedrų. mes jums užtikrinani malonią | 
kelionę.

Kiekvienas žmogus žino, kad ir 
geriausiai visame pasaulyje subuda- 
votas karas, jeigu l ūs nuolatos va
žinėjamas, negalės pasilikti gerame 
veikiančiame stovyje be tinkamos 
priežiūros. Kaip su automobiliu, be
veik tas pats yra ir su jūsų kunti. 
Jis taipjau yra reikalingas retkarti- 
nio sutvarkymo ir suderinimo. Ka-
daugi dėlei jūsų pastangų eiti kar
tu su moderniniu paskubos gyveni
mu, jums nuolatos gręsia pavojus 
pakrikimo ir sunegalėjimo.

Tankiai pirmas ženklas besiarti
nančio pavojaus būna padengtas lie
žuvis. Virškinimo pakrikimai, kon- 
stipacija, nemiega ir nervinis pakri
kimas seka šį pavojaus ženklą. Ta
da, jei jus ir toliau nepaisysite sa
vęs, jus gali ištikti ilgo ir daug 'kaš
tuojančio sirgimo likimas.

Kad atsteigti jūsų sistemą į tin
kamą veikimo tvarką ir tokia ją pa
laikyti, reikalingas yra geras toni
kas, kuris atgaivina visą sistemą. 
Vartokite Esorka, užtikimą toniką, 
kuris yra sutaisytas prisitaikant 
prie moderninių gyvenimo sąlygų.

Jo veikimas yra paremtas ant 
gamtinių principų. Jis sustiprina 
virškinamuosius organus ir atbuda- 
voja visą kūną, pagelbėdamas gam
tiniam mitybos procesui. Jis pagel
bsti jūsų maistą paversti į riebų,

Esorka Neži
no Amžiaus

Rybų
Kaip jauni, taip Ir seni 
ima M pastebėtinų toni
ka hii pa»t<‘bėt inoinih 
puHekmėmiH. Pabandykite 
Ksorka ir jus galitai- 
tė», kad Juk nežinojote 
apie J| pirmiau.

raudoną kraują ir tvirtus raumenis. 
Ištvermė ir energija, kurią Esorka 
suteikia, jlis nustebins ir patenkins.

Tikrai jums bus smagu pasinau
doti proga atgauti jaunystės energi
ją ir sveikatą, tad jus nueikite į sa
vo aptieką šiandie ir gaukite bonką 
Esorka. Šis pastebėtinas tonikas ne
turi savy jokių kenksmingų ir įpro
tį sudarančių vaistų tiktai užtiki- 
mos žolės, šaknys ir žievės, kurios 
yra moksliškai sumaišytos, kad duo
ti labiausia pageidaujamas pasek
mes.

SEVEPĄ’s
ASORKa
Užtikimas Tonikas, Kuris

Sutvarko visą Sistemą
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Iš Joniškiečių kliu
bo susirinkimo,

Praėjusį sekmadienį p. G. 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood St.. įvyko Joniškiečių 
Kliubo susirinkimas. Jis buvo 
šaukiamas kaip ekstra susirin
kimas a'tyįrtuėmis deliai to, 
kad iškilo klausimų dėl naujos 
konstituęijos. Taigi narių j 
susirinkimą atsilankė daug.

Kliubo^pirmininkas J. Butau- 
tis atidarė susirinkimą apie 2 
valandą ^o;pietų. Buvo paklaus
ta, ar ndriai sutinka laikyti 
prie šio nepaprasto susirinkimo 
ir reguliarį susirinkimą. Visi 
su tuo sutiko.

Raštininkė perskaitė protoko
lą, kuris ’liko priimtas vienu 
balsu. Taippat vionu balsu pri
imta finansų sekretoriaus pro
tokolas. t ’ •

Kliuban įstojo p-lė M. Pau- 
gyte, Joniškiečių kliubo veiklios 
narės, Monikos Paugienės, duk
tė. Tai jau. rodosi, Joniškiečių 
kliube randasi keturios čia gi
musios narės. Puikus dalykas, 
kad rašosi prie musų kliubo 
gražus šioje šalyje augęs jau
nimas. Bet aš žinau, kad dar 
daug yra Joniškiečių Kliubo na
rių, kurie turi jau paaugusių sū
nų ir dukterų. Reikia tikėtis, 
kad ir tas jaunimas prisirašys 
prie Joniškiečių Kliubo.

Nutarta paaukoti po $5 su
sirgusioms dviems kliubo na
rėms—M. P. ir A. R.

Narinių duoklių Įplaukė $25. 
Kasos globėjas, V. Kazimierai
tis, pranešė, jogei jis nupirkęs 
naują atskaitoms knygą, kurioj 

' bus surašoma visos kliubo į- 
plaukos ir išlaidos, kad neįvyk
tų kokių klaidų pinigų sąskai
tose.

Komisijos narė, dr-gė Ančiu- 
tė, pranešė, kad bankietas įvyk- 
sias sekmadienį, gegužės 4 die
ną. Svečių bankiete tikimasi 
turėti kokie penki šimtai. Vie
name praėjusių bankietų daly
vavo pora šimtų, antrame trys 
šimtai, tai bus dedama pastan
gos, kad šiam businčiam ban- 
kietui sutraukti visą pusę tū
kstančio svečių. Ir tikimasi 
tiek svečių turėti!

Pakelta klausimas apie pa
ėmimą daržų piknikų sezonui. 
Vise-pirmininkas, drg. Yonkus 
pranešė, kad jis su drg. Bukniu 
jau yra paėmę daržus dviems 
piknikams. Pirmas piknikas 

; busiąs birželio mėnesio 15 die- 
i na, o antras rugpiučio 7 dieną, 
i Susirinkimas pilnai sutiko su 
| tų draugų pranešimu.

Nutarta, kad suspenduoti yra 
tie nariai, kurie neužsimokėjo 
narinių mokesnių už praėjusius 
metus. Kaip žinoma, yra jau 
negeri kai kurie adresai, laiškai 
grįžta atgal. Vienas draugas, 
paėmęs iš finansų sekretoriaus 
adresus, pasižadėjo atsilankyti 
į namus tų narių, kurių duok
lės užsivilkusios. Tai yra drg. 
Yonkus.

Konstitucijos svarstymas. 
Svarstoma paragrafas, kuris sa
ko, kad, nariui mirus, kiekvie
nas kliubo narys turi sumokėti 
po 1 dolerį. Nors tas tarimas 
buvo padarytas metiniame su
sirinkime, bet daugumai narių 
išreiškus nepasitenkinimo kai-

barnu paragrafu ir komisijai stitucija duoti spausdinti “Nau- 
pasitarus su valdyba, buvo su- j ienoms”. Tuo,jaus atsirado pa
šaukia šis ekstra susirinkimą taisymas, kad duoti ją spausdin- 
kad vėl pakelti klausimą. ,ti “Vilniai”. Pataisymo šali-

Senasis ‘tarimas didžiuma bal i trinkai, nujausdami, kad “mūšį” 
su atšaukta. Ir nutarta vienu j jie gali pralaimėti, per savo va- 
balsu ateityje narinės mokės-1 dą davė pataisymą prie patai
ties mokėti $2 metams (vietoje 
$1. kaip buvo iki šiol), o $1 įsto
jimo mokesties. Tokiu budu 
viso teks mokėti naujam nariui 
.$3, o seniesiems po $2 metams. 
Ateityje jokių kolektų, nariui 
mirus, nebus renkama. Bet kliu- 
bas duos mirusio artimiesiems 
$50 iš iždo ir dar, mirusiam 
pagerbti, bus perkama gėlių už 
$15.

K. Kipšas davė Įnešimą, kad 
konstitucija butų atspausdinta 
dviemis kalbomis— lietuvių ir 
anglų. Tas įnešimas taipgi pri
imta vienu balsu.

Dabar ant stalo klausimas, 
kur spausdinti konstituciją. Ki
lo karštos diskusijos. Pirminin
kas stengėsi, kiek galėdamas, 
tvarką palaikyti. Pasirodė du 
debesiai Krenčiaus pastogėj“.* Po 
truputį ir griausmo dundėjimas 
pradėjo girdėtis, ir žaibai kada 
ne kada pasirodyti. Gerai temi- 
jančiam atrodė, kad greitu lai
kus ištiks susirinkimą audra.

Viena kliubo narė davė įne
šimą, o kita parėmė, kad kon-

symo -pavesti visą klausimą 
išspręsti komisijai, nors komi
sija buvo toki, kad du nariai 
už davimą darbo “Naujienoms”, 
o cju kiti už davimą “V.” bal-Į 
savo. Bet “pataisymu” tikėtasi i 
arba vieną iš komisijos paimti 
savo pusėn, arba darinkti vieną 
savo šalininką ir tokiu budu 
pageidaujamą tikslą atsiekti.

Eina smargi agitacija. Vieni 
nurodo, kad “Vilnis” visą laiką 
buvo priešinga Joniškiečių kliu- 
bu i. 1925 metais, Joniškiečių 
kliubui susitvėrus, pirmąme 
kliubo išvažiavime vilniečiai į- 
žeidė joniškiečius, išvažiavimą 
sutrukdę ir programą išardę 
O “Naujienos” visuomet drau
giškai patarnavo ir, reikalui at
ėjus, patarnaus. Vilniečiai vėl 
aiškino, kad jų laikrautis esąs 
‘Marbinikiškas”, etc.

Balsavimo pasėkos buvo to
kios: pavesti konstitucijos 
spausdinimą komisijai —18 bal
sų; duoti ją spausdinti “Vil
niai”—2 balsai; duoti konstitu
ciją “Naujienoms” spausdinti—

so balsu.
.Paskelbta balsavimo pasėkos. 

Kilo baisus triukšmas. Pralai
mėtojai visi sukilo, pradėjo vi
sokias obstrukcijas pirmininkui 
daryti, norėjo visą dalyką su
maišyti. Bet jiems nepavyko.

įspūdis tuo momentu galima 
buvo įgyti toks: “Naujienų” 
simpatizatoriai visi smagus, vii 
niečių simpatizatoriai atrodė 15 
metų senesni, jų veidai rustus, 
pilni piktumo, pagiežos. Vienas 
komisijos narys tuojau padavė 
rezignaciją. Palikta kitiems 
trims komisijos nariams atlikti 
visas darbas.

Jau trys metai, kaip, priklau
sau Joniškiečių L. K. Kliubui, 
bet dar nei karto nemačiau ‘to
kio triukšmingo susirinkimo, 
kaip, kad buvo praejusis.

—Joniškiečių Kliubo narys.

Mrs. McCormick 
Kampanija

Ruth Barnia McCormiik kampani
ja i Jungtiniu Valstijų Senatų pa
traukia daugeli lietuvių Chiagoje ir 
kitose Illinois valst. dalyse.

Žymiausi biznieriai ir profesiona
lai dedasi prie lietuvių komiteto, 
kad ir kitus žmones pritraukti prie 
rėmimo jos kandidatūros.

Mrs. MCormik rėmėjai pabrėžia tų 
faktų, kad ji priešinasi garsiesiems 
Jonės prohibicijos {statymams, už

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

HAYI H ASPIItl-.V
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacotlcacideater of Salieylicaeid

Garsinkites Naujienose

kuriuos balsavo jos oponetas. Ji 
taipjau stoja už atšaukimu 'tautinių į 
Kilmių ūkto, kuris nėra teisingas 
lietuviams.

Jos draugai tvirtina, kad Mrs, 
McCormick, viena gabiausių šios ša
lies mot. rų, tikrai bus nominuota ' 
republikonu primanęs balandžio 8 d, į

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

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

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

Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VICTOR NAUJAUSI L 
10 colių, List

V-14028 Reginos Polka
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa 

V-14029 Užgavėnios
Linominis

J. žuronas ir Grupa 
V-14003 Baigės Dienelė 

Pasėjo Brolelis 
81692 šarka ir Žųselė 

Sakė Mergos 
Dulkė P. A.

V-14025 Pas Močiutę Augau 
Sėdžiu po Langelio 

Krasauskienė-Volteraitė
V-14027 švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo bernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodneli 

Močiut, širdelę mano
V inckevičius-Daukša-N  amieka 

V-14021 Gaspadinės Bankietas 
Pas motinėlę

V-14014 Burdingierius pratikoje 
Klausyk mylimoji 

V-14015 Chicagos karčiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

IETUVIŠKI REKORDAI / 
o Kainos 75c.

INSTRUMENTALIŠKI
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka
Velička ir Mali Maki trejetas

V-14011 Kalnų Polka 
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valcų rinkinys 
ševi Alkani Muzikantai

V-14001 Anykščnj merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kumutė 
Witkow Orkestrą 

81693 Laiščiau rūtų Polka
Kauno Polka

80750 Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka

80752 Rūtų Polka
Daina jaunystės nelaimės 

81303 Kvietkos Valcas
Giedrutis Valcas 

81443 Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka 

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą
V-14005 Džiugus variakalys 

Miškas aukcijonas 
Penki Alkani Muzikantai

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas 
Gero Ūpo — I^andler

V-14030 Dėdienė Polka 
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 Šo. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
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DEVYNIŲ BALSŲ DAUGUMA

Anglijos parlamentas priėmė trečiuoju skaitymu 
darbiečių kabineto pateiktą anglių pramonės reformos 
bilių. Už bilių balsavo 280 atstovų,, o prieš — 271. Jisai 
buvo priimtas, vadinasi, tiktai 9 valsų dauguma.

Pirmiaus vieną kartą darbiečių sumanymas buvo 
priimtas dar mažesne dauguma, būtent, tiktai 8 balsų. 
Tai buvo, kuomet parlamentas svarstė pataisymą prie

Opozicinėms partijoms tečiaus pavyko paskutinėje 
minutoje sulaikyt apie dešimtį savo atstovų nuo balsa
vimo, ir situacija buvo išgelbėta. Suskaičius balsavu
sius už ir prieš, buvo surasta, kad valdžios sumanymas 
gavo aštuonių balsų daugumą. Konservatorių ir libera
lų vadams tuomet nuslinko akmuo nuo krūtinių, paaiš
kėjus, kad jie išsigelbėjo nuo “pergalės”.

Mat, jie žino, kad jų pergalė parlamente reikštų 
parlamento paleidimą ir naujus visuotinus rinkimus, o 
tie rinkimai šimts žino ką gali atnešti! Darbo Partija, 
kuri dabar turi tik 287 atstovus iš 615, gali naujuose 
rinkimuose gauti absoliučią daugumą, o tuomet ji, su
grįžusi valdžion, užtrauktų kitokią giesmę, negu dabar.

Tai tokia šiandie yra padėtis Anglijoje. Mažuma 
valdo, ir jai nereikia nei šaudyti savo* oponentus, nei jų 
laisvę varžyti. Visas sekretas čia yra tame, kad val
džiai pritaria dauguma žmonių. Kai šito pritarimo ji 
neteks, tai ji pasitrauks ir nebandys apginti savo pozi
ciją teroru.

nedarbo apdraudos įstatymo.
Tuomet kartu su konservatoriais, kurie priešinasi 

visiems geriems socialistų sumanymams, balsavo ir tu
zinas “kairiųjų” darbiečių, su Maxton’u, Nepriklauso
mos Darbo Partijos pirmininku, priešakyje. Tas inci
dentas, beje, taip supykino MacDonaldą, kad jisai iš 
Nepriklausomos Darbo Partijos pasitraukė.

Šį kartą, kai buvo balsuojama įstatymas apie ang
lių pramonės sutvarkymą, kairieji darbiečiai tur-but 
jau’ nebandė pakišti koją valdžiai; bent telegramos apie 
juos nieko nemini.

Bet, nežiūrint kiek Darbo Partijos atstovų remia 
savo valdžią, atėjus kritiškam balsavimui, visuomet pa
sirodo, kad opozicijos pusėje balsų yra mažiau, negu 
valdžios pusėje. Kad ir valdžia gauna tik aštuonių arba 
devynių balsų daugumą, o vistiek ji gauna daugumą:

Buržuazinės partijos lengvai galėtų MacDonaldo 
kabinetą nuversti, kadangi jos turi parlamente apie 25 
atstovus daugiau, negu socialistai. Bet jos jo neverčia. 
Prieš kiekvieną balsavimą jos suskaito, kiek bus balsų 
už valdžią, ir paskui, kai ateina balsavimas, jos leidžia 
balsuoti truputį mažesniam skaičiui savo atstovų, negu 
turi balsų valdžia. Tuo budu valdžia visuomet laimi.

Aukščiaus paminėtame atsitikime (balsuojant ne
darbo apdraudos pataisą), kai valdžia buvo pasilikusi 
tik su 8 balsų dauguma, buržuazinės partijos ką tik ne
padarė klaidos. Jos nežinojo, kad dvylika “nepriklau- 
somiečių” rengėsi persimesti į opoziciją, ir buvo pasky- 
rusios perdidelj skaičių saviškių balsuoti prieš valdžią. 
To rezultate kilo suirutė parlamente. Kai pasirodė, kad 
konservatoriai ir liberalai kartu su persimetėliais “ne- 
priklausomiečiais” sudarys daugiaus balsų, negu val
džios partija, opozicija nusigando. Kas bus, jeigu ji lai
mės ir valdžia bus nuversta?

Apžvalga
OFICIALUS SLA. PILDOMO

SIOS TARYBOS PRA
NEŠIMAS

“Tėvynes” vasario mėn. 28 d. 
laidoje įdėta oficialus SLA. 
Pildomosios Tarybos praneši
mas kuopoms apie balsavimus 
ir Seimo delegatų rinkimus. 
Balsavimo blankos ir balotai 
jau išsiuntinėti kuopoms. Bal
savimo laikas • prasideda kovo 
mėn. 1 d. ir baigsis balandžio 
mėn. 30 d. Visos blankos (su 
balsavimo rezultatais) turi būt i 
sugrąžintos centrui ne vėliau, 
kaip gegužės mėn. 5 d.

Užsisakymo kaina: 
Chicagbje — paštu: t

Męhyus ..............    $8.00
Pusei metu ........................... - 4.00
Trims mėnesiams ________- 2.00
Dviem mėnesiam .......... —.........1.50
Vienam mėnesiui _________ ___ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija----------- - ----------8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ~..... —_____________ $7.00
Pusei metu ______ ,_________ 8.50
Trims mėnesiams —...........  1.75
Dviems mėnesiams... ...........  1.25
Vienam mėnesiui___ __ _____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ----- ----------------- — $8.00
Pusei metu _______________ 4.0$
Trims mėnesiams  _____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kai*tu su balsavimų blanko- 
mis išsiųsta ir mandatų blan- 
kos delegatams į Seimą. Vieną 
šių blankų, su kuoi>os pirminin
ko ir sekretoriaus parašais ir 
su kuopos antspauda, gaus kiek
vienas delegatas; o mandato 
kopija turės būt prisiųsta, ne 
vėliau kaip gegužės 15 d., cent
rui. Delegatai turi būt išrinkti 
bent už 30 dienų prieš Seimo 
pradžią.

PREZIDENTO ATSAKYMAS 
MELŲ INŽINIERIUI

Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
pirmam puslapy įdėta ilgas S.L. 
A. Prezidento, St. Gegužio, 
straipsnis po antrašte: “Nepa
teisinamas Simokaičio Žygis”. 
Jame atsakoma į “pagarsėjusio” 

čikagiečio šmeižtus prieš Pildo
mąją Tarybą. Reikia pasakyti, 
kad atsakymas parašytas labai 
nuosakiai ir daro stiprų įspūdį.

šaltais argumentais p. Gegu
žis sumuša į dulkes visus Si- 
mons-SimokaiČio plepalus apie 
menamą Pild. Tarybos “sąmoks
lą” paversti Susivienijimą “In
surance kompanija”. Tarp ko 
kita Prezidentas pastebi:

“Kai dėl manęs asmeniniai, 
tai galiu pasakyti, kad nie
kuomet nemaniau, dabar ne
manau ir niekuomet nemany
siu, kad iš SLA. organizaci
jos butų reikalas padaryti 
apdraudos kompaniją. Jei 
kas drįstu šitokių permainų 
Susivienijimui siekti, tai aš 
pirmutinis nesigailėdamas sa
vo triūso nei pinigo prieš tai 
iki paskutinosios kovočiau! 
Bet Susivienijimui tokio pa
vojaus nėra ir negali būti, 
nes tokis dalykas išviso yra 
negalimas. Susivienijimas' re
miasi teismo išduotu čarte- 
riu ir savo konstitucija. Be 
pakeitimo ęarterio ir konsti
tucijos tokios permainos nė
ra galimos...”
Toliau p. Gegužis nurodo, kad 

ir konstitucijoje galima keisti 
tik tuos dalykus, kurie neliečia 
pamatinių Susivienijimo prin
cipų.

Toliaus Prezidentas panagri
nėja kai kuriuos 'to inžinieriaus 
“faktus”, kuriais šis bando ap
juodinti Pild. Tarybą. Simons 
buvo sufabrikavęs (ne be rei
kalo jisai yra “inžinierius”!) 
pasaką, kad “vienas Pildomosios 
Tarybos narys” jam sakęs’, jo- 
gei “mes turime SLA. organi
zacijoj apie, $18,000.00 tautiš
kų centų, ir jeigu bus reikalas, 
tai provosimės”. P. Gegužis ši
tą žioplą pasaką atremia taip: 

“Susivienijimas niekuomet 
neturėjo tokios sumos tautiš
kų centų. Tautiškus centus 
Seimai paskirsto labdarin
giems ir kultūros tikslams ir 
jokiems kitiems reikalams 
niekas negali jų naudoti. Di- 
džiausia^suma tautiškų cen
tų buvo pereitam SLA. Sei
me, bet ir tai ji siekė tik 
$3,956.07. Seimas juos visus 
paskirstė labdaringiems’ ir 
kulturiniems tikslams. Na, o 
p. Simokaitis kalba apie 
$18.000 tautiškų centų. Tai 
ve kokiais ‘faktais’ savo me
lus ir šmeižtus tas inžinie
rius remia.”
Taigi p. Simokaitis tapo nu- 

maskuotas visų SLA. narių aky
se, kaip šmeižikas ir melagis.

“UODEGA PYPKĘ RUKO”

Bendras frontas tarp bolševi
kų ir “tareilinių” darosi visais 
punktais, čikagiškiai, Simokai- 
čio vadovaujami, “tareiliniai” 
savo negramotnoje literatūroje 
išsijuosę gina bolševikus. Da
bar bolševikai skubinasi į pa- 
gelbą “tareiliniams”.

Mat, Chicagos “melų inžinie
rius”, pripliurpęs visokių nesą
monių apie SLA. viršininkus, 
pajuto, kad sulig SLA. įstatais 
jam gali tekti savo viralą pa
čiam iškabinti; todėl jisai rė
kia “Karaul” ir dejuoja, kad 
“Naujienų” štabas pranašaująs, 
jogei “inžinierius” busiąs paša
lintas iš Susivienijimo. Į šitą 
verksmą komunistų “Laisvė” 
aitsiliepia taip:

“Labai galimas daiktas. 
Juk, sakysim, jei SLA. narys 
komunistas arba kitas kai
resnysis darbininkas butų iš
drįsęs po savo vardu (! “N.” 
Reti.) pasakyti tiesos žodį per 
spaudą prieš dabartinius S. 
L. A. diktatorius, tai jis jau 
seniai butų išmestas. Tokia 
SLA. fašistinės tarybos tak
tika.” '
Stengdamasis padėti biednam 

“inžinieriui”, Brooklyno bolševi
kų organas “avansu” išplūsta 
Pildomąją Tarybą už tai, kad ji 
gali pritaikyti šmeižikui orga
nizacijos įstatui. Jisai tikisi, 
kad tas plūdimas Pildomąją Ta
rybą sulaikys nuo “diktatoriš
ko” žinksnio.

Bot kartu komunistai atiden
gia “sekretą”, kodėl jiems nau

dinga talka tokių elementų, 
kaip Simokaitis ir jiems pana
šus. Tą patį, ką šitie šmeižikai 
dabar pliauškia savo nešvariuo
se lapeliuose, komunistai jau 
seniai pliaukšdavo savo “spau
doje”. ’ Bet jie turėdavo, anot 
“Laisvės”, dangstytis slapyvar- 
demis, nes jeigu jie butų dėję 
po tais šmeižtais savo vardus, 
tai toki “rašytojai” butų buvę 
išmesti iš Susivienijimo. Na, o 
dabar atsirado žioplesnių už ko
munistus šmeižikų, kurie “drįs
ta” ir “pasisainyti” po savo be
gėdiškais rašiniais. Komunistai 
dabar gali sakyti, kad tas, ką 
jie pliauškė pirma, prisidengda
mi įvairiomis kaukėmis (“senų 
SLA. narių” ir t. t.), tai jau 
“tikras faktas”, nes štai ir as
mens, kurie paduoda savo tik
rus vardus, kartoja tą. patį!

Bet, semdami iš bendros duo
bės srutas, ar tik negaus ko
munistai bendrai su “inžinie
riais” paragauti ir tos' “dikta
tūros”, kurios jie iki šiol steng-

Modernizuotas Socializmas Amerikoje
Mr. Ralph B. McCalister, Chi

cagos Humanistų draugijos 
laikrašty “The New Humanist”, 
rašo:

Bendrai, socializmas Ameri
koj yra pasidalinęs į du lioge- 
rius. Komunistinė srovė yra 
reiškiama Amerikos Komunistų 
partijos, kurios vadas yra Wil- 
liain Z. Foster. Jų pretenzijos 
yra ortodoksiniai marksistinės. 
Socializmas yra apibudinamas 
kaip moderninis Amerikos so
cializmas. “reformuotas socia
lizmas”, geriausiai reprezentuo
jamas Suvienytų Valstijų Socia
listų Partijos, vadovaujamos 
Norman Thomas, Morris Hil- 
quit ir James H. Maurer.(

Moderninis socialistinis judė
jimas tiki, pirmiausia, į konsti
tucinį permainos būdą socialinei 
revoliucijai atsiekti. Toks pa
sitikėjimas yra pateisinamas 
tuo, kad nuo Markso laikų yra 
išleista gausybė socialių įstaty
mų kaip tai Vokietijoj, Angli
joj, Danijoj, Austrijoj, ir yra 
numatoma, kad socialistai galės 
dar daugiau padaryti politinės 
demokratijos keliu. Konstituci
nis metodas duoda pamato pa
sitikėti demokratija kaip politi
kos idealu, ir, aišku, turi būti 
vartojamas taip ilgai, kol tik 
bus efektingas. Suvienytų Vals
tijų Socialistų partija stato sa
vo kandidatus į nacionalius, 
valstijinius (kai kuriuoe val
stijose) ir miestų savivaldybių 
ofisus.

Nors nėra laukiama, kad so
cialistai šiame krašte laimėtų 
daugumą anksčiau kaip per ke
lis dešimtmečius, tačiau jų įta
ka ir pajėga jau yra pakanka
ma priversti valdančiąsias par
tijas daryti progresyvių nusilei
dimų. Daugelis šio krašto so- 
cialės legislaturos yra prasidė
ję iš socialistų ratelių. Ypatin
gos domės dabar kreipiama j 
municipalinius rinkimus. Nor
man Thomas gaudamas nau
jausiuose New Yorko rinkimuo
se 175,000 balsų majoro ofisan, 
duoda pamato spėti, kad po ko
kių aštuonių ar dvylikos metų 
tas ofisas bus paimtas. Daniel 
Hoan, Milwaukee majoras, davė 
to miesto gyventojams pavyzd} 
tinkamos ir padorios adminis
tracijos pey ištisus dvidešimtį 
metų.

Komunistai savo politiniame 
veikime stengiasi tik išlaikyti 
savo organizaciją ligi patogaus 
momento pasigriebti valdžią. 
Tas momentas, kaip jie sako, 
busiąs sekamasis imperialistinis 
karas.

Darbo unijos į kurias komu
nistai žiurėjo kaip į savo ofen- 
syvos įrankį, socialistams atro
do šiam tikslui nereikalingos. 
Jų svarbiausioji funkcija yra 
ginti darbininkus prieš neasme- 
nlnės mechanizuotos sistemos 
smurtus, bet jų įtaka dabarti
nių teismo organų yra žymiai 
suvaržyta.

Siuvimo pramones amalgamei- 
tai (susibūrimas) nors neturi 

davosi išvengti su pagelba sla
pyvardžių. Brooklyno štabui 
jau, anot tos patarlės, “uodega 
pypkę ruko”. Jisai irgi susirū
pinęs. Prieš kiek laiko, mat, bu? 
vo iškelta aikštėn (vis tose ne
labose, “Naujienose”!), kad vie
nas to štabo šulas siuntinėja 
aplinkraščius per komunistų 
sekcijas, ragindamas jas “už
kariauti” Susivienijimą. Tas šu
las per neatsargumą padėjo po 
savo rašiniu tikrą savo vardą, 
o ne pseudonymą.

Dabar kita bėda. Worcesterio 
57 kp. mitinge komunistų “ga
lijotai” užmiršo užsidėti kaukes, 
kuomet jie plūdo Generalį Or
ganizatorių ir Pildomąją Tary
bą. Ir kaip jie dabar galės nuo 
“diktatūros” išsisukti ?

Įsišokote, vyručiai! Manėte, 
kad “inžinieriaus” žiopla drąsa 
jums pagelbės.O tuo tarpu, jo 
smarkavimais pagundyti, patys 
įkišote savo uodegas ne gudriau, 
kaip jisai.

aiškių santykių su socialistų 
partija, tačiau gauna jos pa
spirtį ir yra geriausias šiame 
krašte darbo unijų pavyzdys, 
atsiekęs žymios tiesioginės nau
dos ir užtikrinimų savo na
riams. Sulig jų plano yra at
siektas gana rimtas demokra
tiškumo laipsnis, ginčai tarpe 
darbininkų ir dabdavių yra per
duodami bešališkiems komite
tams; yra pagamintas nedarbo 
planas, liečiantis kai kurias se
zoninės industrijos problemas; 
taip pat yra planas kaip sutvar
kyti darbininkų sumažinimą 
pramonėj, kur darbo pajėgos 
yra perviršis. Tai yra organi
zacija ginanti darbininkų teises 
ir ruošianti juos menagemento 
ir kontrolės tikslams; tačiau 
šiame paskutiniame atvėjyj at- 
siekimai tebėra beveik visai dar 
be žymių.

Kooperacijos judėjimas, kurs 
šio rašinio autoriui rodosi vienu 
iš reikšmingiausių socialistų žy
gių, nes joje gali būti praktiš
kai demonstruojami pamatiniai 
socializmo tikslai, čionai labai 
mažai dar teturi pasisekimo. Jų 
nepasisekimas yra daugiausia 
pasekmė plačiai paplitusio įsi
tikinimo į “prosperity”, taip pat 
dėl individualistinių savybių, 
paveldėtų ir tebeveikiančių nuo 
pirmųjų pionierių dienų, ir taip 
jau dėl nepasitikėjimo, kokio tas 
judėjimas įgavo per netinkamą 
kai' kurių bandymų tvarkymą 
(menagamentą). Fenomenai iš
kas jungtinių krautuvių (chain 
store) augimas taip jau žymiai 
prilaikė kooperatyvinio verslo 
augimą. Daugiausia žadančios 
kooperatyvinės pastangos da
bartiniu laiku daromos namų 
statymo kooperatyvų, bankų ir 
gamintojų t (producerių) koope
ratyvų.

Komunistų partijos švietimo 
veikimas yra grynai propagan
dinis, kreipiantis subjekto (auk
lėtinio) protą linkui Markso iš
vedžiojimų; tuo tarpu socialistų 
partija yra aiškiai užsibrėžus 
švietimo-auklėjimo tikslą. In
dustrinės Demokratijos Lygos 
tyrimo departamentas, sociali
nių, ekonominių ir politinių 
minties vadų konferencijos, tos 
Lygos skatinamos, pamažu nuo
sekliai yra nubrėžę socialės kon
troles programą. Lyga, kurios 
tikslas yra išreikštas “auklėji
mas naujos socialės tvarkos, 
paremtos produkcija naudoji
muisi, o ne pelnymuisi”, yra 
Socialistų Partijos esmeninis 
programos darytojas. Partija ir 
Lyga rengia lekcijas ir konfe
rencijas kolegijų centruose ir 
industrijos grupėse. “The New 
Leader”, New Yorko savaitinis 
laikraštis ir “The Milwaukee 
Leader” dienraštis, yra du par
tijos organai. Radio stotis WE 
VD New Yorke yra operuojama 
Socialistų partijos. Socialių Mo
kslų mokykla Rand School taip 
pat yra partijos vedama.

Knygoj apie Socialistų konfe
renciją Norman Thomas savo

[Pacific and Atlantic Photo]

Monro via, Cal. —Mabel Nor
man, pagarsėjusi krutamu jų pa
veikslų aktorė, kuri šiomis die
nomis mirė nuo džiovos.

parašyto j įžangoj sako, “Jie yra 
susiėję su aukščiausiais žmoni
jos siekimais: žmonių pastan
gomis kolektyviškai valdyti fi
zines pajėgas, kurias jie patys 
yrą atradę, ir mašinerijas, ku
rias jie pasigamino, taip pat iš 
jų padarius žmonėms palaimą 
vietoj prakeikimo, laisvės šalti
nį darbininkams, o ne jų vergi
ją, ir mums visiems gyvenimą, 
o ne mirtį.”

PEČKURIS
(Feljetonėlis)

Pečkuris...
Hm... Na, jei kas mane peč- 

kuriu pavadintų, tai tam — oi, 
vyruti — braukčiau tiesiai per 
snukį.

Tai tikras pažeminimas.
Koks aš čia jums pečkuris!

Aš... aš dženitorius!
Lygus inžinieriui.
Kuomet einu į skiepą, tai ge

rai apsidairau: ar be žiurkių 
kartais ir kas kitas netėmija.

Jei taip, tai aš tik to ir noriu. 
.Tąsyk rankinę lempą pritaikau 
prie kaktos, akį primerkiu, iš
tiesiu ranką ir, tarsi durdamas 
į šilimos rodiklį, išdidžiai žings
niuoju prie įkaitusios geležines 
krosnies.

Matote, šioj orlaivių ir radio 
gadynėj dženitorius lygus ne tik 
inžinieriui, ale ir bet kokiam 
mokyklos profesoriui. Skirtu
mas tik tas, kad pečkuris (su
praskite, dženitorius) teisingai 
pildo tai, kas konstitucijoj ne
pažymėta.

Visų pirma jis prijaukina ko
jas, kad teisingai ir tiesiai gal
vą laikytų, kuomet išdidus dže
nitorius stačias miega.

Plautis, jei kas turi gerus 
nervus, stiprią valią ir palinki
mo, gali-kiekvieną dieną kad ir 
kelis kartus.

Tačiau dženitorių konstituci
ja aiškiai tatai nenusako dary
ti. Todėl labai gerui, jei kas pri
verčia save subatomis ar nedė- 
liomis apsiplauti.

Šiaip kitokio skirtumo kaip 
ir nėra. Tiesa, valandų už do
lerius dženitoriui prisieina pu
sėtinai duoti. Bet ką tai reiškia!

Butų gerai, jei Rusijoj, Lietu
voj ar kurioj kitoj šalyj butų 
tokia tvarka, kaip pas dženito
rius.

Dzenitoriauja visi: ir nusiže
minęs pakarnas katalikas, ir 
karšto kraujo komunistas, ir 
šalto budo socialistas, ir tau
tininkas, — na. žodžiu, visokių 
tikėjimų ir įsitikinimų žmonės.

Ir visi pilnai patenkinti tuo, 
ką turi. Todėl taip ir ramu.

Kai kurie klausia:
Kas prie. socializmo tvarkos 

dirbs juodą, darbą? '

Aš nežinau.
Jei valandos visiems bus pro- 

porcionaliai išskirstytos, tai 
sunku bus sugriebti tiek daug 
valandų, kad gauti tiek daug 
dolerių, kiek gauna dženitoriai.

Dženitoriaus gyvenimas tik
rai geras.

Daug geresnis, negu redakto
riaus.

Kas iš to redaktoriaus darbo!
Visi tave keikia, plusta, kuo

met dženitoriaus niekas nelie
čia.

Tai viena.
O antra, dženitorius skaito 

ne dolerius, bet šimtines.
Ačiū tam tarp musų jau vys

tosi įvairios profesijos: kol kas 
trūksta tik dramaturgų...

Gvaizdikas.

JUOKAI
Blaivas nesiženyja — girto 

neženyja Į

Pas kunigą susituokti atėjo 
porelė. Jaunosios plaukus puo
šė popierinės rožės. Jaunojo vei
das buvo mėlynai raudonas. Jis 
gerokai svyravo.

—Eikite, eikite, eikite! — pa
sakė kunigas. — Bažnyčia ne 
karčiame. Ateikite po savaitės.

Savaitė praslinko.
Prieš kunigą išdygo ta pati 

porelė. Jokių ypatingų permai
nų pas jaunuosius neatsitiko, 
tik jaunojo skruostą puošė da
bar didelis raudonas įdrėskimas.

—Girtų neženyju, — trumpai 
pasakė kunigas.

Po savaitės padėtis nė kiek 
nepasikeitė. Jaunasis, kaip ir 
pirmiau, buvo visai girtas. Jau
noji stengėsi atrodyti esanti 
linksma.

—Ar jus suprantate, — krei
pėsi kunigas į jaunąją, — jog 
tokioje padėtyje sutuokti nega
lima! Nejau šis žmogus niekuo
met nebūna blaivas?

Jaunoji pravirko. Vėliau pa
sakė :

. —Blaivas jis būna, bet tuo
met jis, niekšas, nenori ženytis. 
Kas gi man daryti?

MOTERYS
VARTOJA MILIŪNUS ORANGE1NE 

MILTELIŲ.
DAKTARO RECEPTAS

Į IĮ <1

GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
ir 

SKAUSMUS.
Sėkmingai vartojami per virš 30 metu
1AP ŲRANGEINE OPL*MILTELIAI Z*)C

OrąNgeiNt
V-J (POVVDERSI

Class Health Institute
65 East Garficld Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčiu, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

/■I ■ » “ "'■■■ "

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 2 ir 3

Visas kalbantis didysis paveikslas

‘The Lošt Zeppelin’
Graži, sujudinanti 

melodrama
. Dalyvaujant

Conway Tearle, Virginia 
Valli, Ričardo Cortez

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančio* iiiiiua.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prohibicija
Romos katalikų kunigai davė 

įsakymą graboriams “nesakyti 
pamokslų” kazimierinėse kapi
nėse; to negana — jie paliepė 
“nesakyti pamokslų nė katalikų, 
nė ne katalikų kapinėse”. Ki
taip sakant, savo dekretą Ro
mos kunigai teikė ir Lietuvių 
Tautiškoms Kapinėms.

Tur būt, kad lietuvių kunigų 
galvose pasidarė negerai, jeigu 
jie skiria savo dekretą ir Lietu
vių Tautiškoms Kapinėms.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
neturi nieko bendra su Romos 
bažnyčios vyriausybe. Tas ka
pines tvarko lotų savininkai: 
kuris nusipirko lotą, tas' ir yra 
kapinių narys, turi pilną balsų 
lotų savininkų susirinkimuose 
ir renka trusitisus kapinėms 
tvarkyti. Kitaip sakant, didžiu
ma narių, savo balsais, tvarkė 
Lietuvių Tautiškų Kapinių rei
kalus.

Kokias teises turi lietuviai 
kunigai kazimierinėse kapinėse, 
tai jau jų ir jų parapijonų da 
lykas. Bet kuomet jie, kunigai, 
kiša nosį i Tautiškas Kapines, 
tai tenka pasakyti jiems, kad 
jut dekretas toms kapinėms ne
turi jokios vertės, šiose kapi
nėse buvo ir bus daroma taip, 
kaip visuomenė reikalauja. Ii 
todėl patartina kunigams Kru 
šui, Raškauskui ir Linkui ne 
kišti noęies ne i savo reikalus, 
nes jų dekretai Lietuvių Tau
tiškoms kapinėms yra. nepagei
daujami. —Ig. D.

choro nariai. Kai kurie seniai 
žinojo, kad komisarams reikė
jo ne Aido choro, bet jo šim
to dolerių. Kad komisarai į- 
klimpo su savo choro organi
zavimu, tai aišku visiems na
riams. Bet jie nuduoda, buk 
humbukų niekas nemato.

Pereitą ketvirtadienį komi
sarai sušaukė “progresyvių“ 
susirinkimą garaže. Komisarai 
padavė jiems svarstyti namo 
reikalus. Ir dar nepabaigė. 
Pats pamatinis klausimas yra 
naujo choro tvėrimas ir suvie
nijimas. Kad mažiau peklos kliū

tų komisarams, jie pakišo Svar
sty t i namo reikalus. ž.

klausymo yra daug. Prisirašy
ti prie kliubo galima bile kada 
brolių Waitches ofise arba pas 
sekretorių A. M. Barčių.

Korespondentas.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Serga
Antanina žalynienė, žmona 

Juozapo žalyno, 6709 Archer 
Avė., sunkiai susirgo akimis ir 
dabar randasi akių ligoninėj 
124 Sangamon St., kambarys 
117 (pirmame augšte). Ligonė 
prašo savo drauges ir pažysta
mas jų atlankyti. Lankyti jų 
galima kasdie nuo 1 iki 4 v. 
po piet ir nuo 7 iki 8 vai. vak.

Akių Gydytojai -inr *%*’**«*** .r*,1**^**.*s^^^***vm«**.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ

Lietuviai Gydytojai
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. Chicago, I1L 
-------O-------

įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midway 6512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

3 iki 8 v. v. Utarninkaie ir 
Pėtnyčiomie 1 iki 6 v. v.

Roseland

Phoi»
Hemlock 9252

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Roseland
Komisarų darbas.

Komisarai darbavosi slaptai 
per kelis mėnesius, idant su
vienyti du chorus. Jie neatsi
klausė pieškų ir kuopų, kurių 
globoj buvo chorai. Vieni at
likę “darbą”, paliepė chorams 
susivienyti. Po vedybų tų cho
rų, komisarai džiaugėsi, kad 
tokį “milžinišką” darbų atlikę 
he pieškų žinios.

Aš klausiau pieškų: Ar jus 
ištikrųjų nežinojote, kad cho
rai vienijasi? Atsakė: Kaip ži
nosi, kad mums nedavė žinios. 
Jeigu netiki tam, tai gali senes
nių Aido choro narių paklau
sti.

Teiravos pas kelius Aido cho
ro narius. Jie atsakė, kad ne
žinoję, jog- chorai vienijasi, tik 
sužinoję tada, 'kada jau buvo 
susivieniję. Dar, girdi, kaip ant 
juoko paprašė ateiti i pirma 
susirinkimą; po susirinkimo, 
esu, turėsime užkandžių, pro
grama ir spyrių. Šitoks pa
kvietimas mums atrodė, kad ko
misarai juokus krečia iš ai- 
diečių. Manom sau: jeigu jie 
galėjo be musų žinios suvieny
ti abu choru, tai tegul kelia 
vieni ir tų vakarienę.

Komisarai giriasi, kad vaka
rienę turėję gerų, praleidę sma
giai laikų. Komisarų spyriai bu
vę prielankus abiejų chorų na
riams. Kvietę prie vienybės, lie
pę užmiršti pereitus dalykus. 
Komisarai pasakė, kad nariai 
mažai išsilavinę, dažnai klai
das padarų. Klibienė jiems gė
lai atkirtusi: jeigu, girdi, • jus 
gerai išsilavinę, tai kokiems 
karaliams darote tokias stam
bias klaidas ir dar nenorite 
prie jų prisipažinti? Juk ko
misarų choro tvėrimas buvusi 
stambiausia klaida. Kad norė
jote choro, lai galėjote eiti prie 
Aido choro. Jeigu nebūtų nau
jas choras Įverta, tai nebūtų 
reikėję vedybų ir nebūtų rei
kėję kelintas vakaras svarsty
ti apie chorų. Nariai sukiršin-: 
ti, — sunku bus gauti aukų.

Neseniai chorai po vedybų. I 
Bet jau komisarai rodo savo 
diktatūrų. Buvusios Aido choro 
dvi narės išmesta iš suvienyto 
choro. Manau, ilgai netrukus, 
komisarai vis'us aidiečius iš
šluos. Paliks vieni komisarų

Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubas laikė mėnesinį susirin- 
kmią vasario 25 dienų. Susi
rinkimas šautka atvirutėmis ir 
buvo skaitlingas; tvarka labai 
gera.

Protokolas iš praėjusio susi
rinkimo priimta vienu balsu. 
Visokie raportai, pilietybės ir 
ekzekutyvės komisijų,* priimta 
vienu balsiu .

Konstitucijos komisija paaiš
kino, kad konstitucija prireng
ta priėmimui. Kliubo preziden
tas, Ig. Ivan, pakvietė adv. J. 
P. Waitches perskaityti konsti
tuciją. P-nas Waitches per
skaitė konstituciją — paragra
fą po paragrafo — angliškai ir 
paaiškino lietuviškai. Susirin
kimas priėmė paragrafus vienu 
balsu.

Nutarta konstituciją atspau
sdinti lietuvių kalba, o jeigu ne 
daug brangiau kainuos, tai kar
tu ir anglų kalba. Komisijai 
palikta pasirūpinti spaudos dar
bu.

Toliau pakelta politikos klau
simai. Komisija pranešė, kad 
tyrinėjusi kandidatus, kuriuosI 
galėjusi, nes dar ne visų kandi-’ 
datų sąrašai išpildyti. Išpildy-i 
ti tik vietinių, būtent wardos 
komitemanų. O kitokių kandi
datų, kaip į kongresmanus iš 
trečio kongresinio distrikto, tai 
dar nėra sąrašo.

Kandidatai 9 wardos komite- 
mano vietai yra keturi, bū
tent — du republikonai ir du 
demokraai. Kadangi šis kliu
bas yra bepartyvis, už partijas 
nesivaržo, tai remia tokį kan
didatų, kuris atrodo tinkames
nis tai vietai. Taip daryta ir 
šiuo kartu. Kai jau apsvarsty
ta visapusiai kandidatų tinka
mumas, tai nutarta darbuotis 
ir balsuoti už p. Govier, dabar
tinį 9 wardos aldermaną. Nu
tarta surengti S. W. Gpvierui 
masmitingą. Apie jį bus pra
nešta “Naujienose”. Nutarta 
nupirkti knygučių naujiems pi
liečiams mokintis. Nutarta, 
sulig išgalia, ir laiku, duoti pa
mokas arba paskaitas, kad ži
notų savo pilietiškas pareigas 
ir patvarkymus.

Kaip matyti, kliubas yra pa
siryžęs nuveikti daug naudingo 
darbo Boselando ir apielinkės 
labui. Kliubui priklausyti mo
kestis visai maža — tik 1 dole
ris metams, o naudos iš .pri-

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139

SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

----------o----------  
Ofiso Telefonas Vlrrinla 0030 

Ue«. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
U iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 (lieką. Namų ofisas North Sido 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette

A. MASALSKIS

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vok.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILK

----- o-----
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

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

_____ G r abortai_____

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3163 S. Halsted Si.

Chicago, III,
Tel. Victory 1115

----- o-----
DR. J. J. KOWARSKAS

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

Prospect 1628
Rcz. 2359 S. Leavitt StM Canal 2330 

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

Viršuj Asliland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki 18

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Office Boulevard 7042 Telefonas Canal 0464

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

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
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

S. D. LACHAVICH

JUOZAPAS BUNEWYCZ .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 diena, 6:25 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukės 39 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Alytaus apskr., Nemajū
nų parap., Gelažunų kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metu. 
Paliko dideliame nubudime 3 
brolius — Feliksą, Vincą, Jur
gi ir gimines, o broli Aleksan
drą Brazilijoj, o Lietuvoj mo
tiną Jieva, tėvą Joną ir broli 
Joną. Kūnas pašarvotas ran
dasi J 501 S. 48 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Bunc- 
wycz gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai k kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

■aSBHUHKaaMHHUmHHBUHi

PETRAS NAUGŽEMIS

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

----- o—--

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST /
Phone Boulevard 6487

4619 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny, 19—12 dieną

Advokatai

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuvi ai Gydytoj ai

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avc.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deurbom StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

IGN. J. ZOLP X
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

-------0-------

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

Tel. Kenwood 5147
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

1646 W. 46th St.

Telefonas
t

Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Canal 6222

’ DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 dieną, 2:15 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Kvėdar
nos parapijoj, Girininkų kai- 

• me, Tauragės apsk. Paliko di
deliame nuliudime motiną Pet
ronėlę, dvi seseris — Oną 
Norkienę, (perkraustytojo mo
terį) ir Marijoną Laurinavi
čiene, du brolius —Kazimierą 
ir Antaną, du švogerius — Po
vilą Norkų ir Augustą Lauri
navičių. Kūnas pašarvotas 
randasi 1706 W. 47th St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 3 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Naugžemio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Seserys, Broliai, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boule- 
vard 5203.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Ofiso ir Roz. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro
Rcz. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Rcz. 6600 South Artesisn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

A. A.SLAKIS

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Pitono 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

DR. C. MICHEL 1
__ OPTOMETKIST 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

1650 South Ashland Avenue.
Pilone Boulevard 7878 1k *

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8,

Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakaro. Te). Boulevard 7820 
Rcz. 6641 S. Albany A ve. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su-| 
tarti.

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

Nedėlioj pagal sutartį

?R. 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: puo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaJ. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakarą Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, i
Rez. Telephone Plaze 8202

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa«hington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-8
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9608

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaUe SL Room 73Q 
Tel. Central G890. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av- 

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas . 1

134 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO. ILL *

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lovai Office: 1900 So. Union Av&

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. yak.



M

ŽIBIOS
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Skirybos dėl kazyrų Cicero

NAUJIENOS, Chicago, m.
-- ---------------------------------- ■ ...... ................................

Mis. Lila Grey Colyer, 7619 
Rogers avenue, padavė prašy
mų skirybų teismui. Gegužės 
30 d. 1929 m. ji su savo vyru 
kazyravo. Cėmyje susipyko. 
O dabar ieško skirybų.

UžgaVentos bus linksmos.

Teko nugirsti, kad kliubas 
dabar turi 450 nariu ir turtin
gas kapitalu.

Vakarienės laiku buvo kvie
čiami tie draugai, kurie nepri
klauso prie susivienijusių orga
nizacijų, prisidėti*, įstoti ir 
ti išvien, o kliubas bus 
met su 
luose.

Lai gyvuoja 
Lai nesilpnėja 
surengia tokių 
nes svečiams 
patiko. —Rap.irteri

PRANEŠIMAI

Prašo pinigų
Daugiau kaip 400 telegramų 

išsiuntinėta turtingiems čika- 
giečiams, kurie yra šiuo laiku 
vakacijose. Juos prašoma pri
žadėti piniginės paramos kelia
mam dabar fondui, idant iš jo| 
apmokėti algos miesto, pavieto 
ir mokyklų darbininkams iki 
birželio mėnesio, kuomet, tiki
masi, pradėsią plaukti taksos. 
Jau pažadėta didesnėj i reikalin
gos sumos dalis, bet ji dar ne 
pilna.

Čikagos paroda 1930 m
Rufus Dawes, Čikagos pasau

linės parodos 1933 m. komiteto 
pirmininkas, pareiškė, kad pa
roda įvyks tais metais. Jau da
bar, darbo pradžiai, yra užtik
rinta $10,000,000 kreditas. Jei 
reikės, bus jo ir daugiau. Tai
gi parodos rengimas yra užtik
rintas.

Deportavo 150
Penki vagonai svetimšalių 

gabenta į Ellis Island. Tai, 
koma, esantys tokie žmonės, 
kurie netiksliai naudojąsis pri
vilegijomis šios šalies. Iš Či
kagos apskrities išgabentųjų 
tarpe esama 50 ypatų, jų tarpe 
10 kriminalistų.

1S- 
sa-

Vėl ant autoisty galvos
Policija pradėjo 1930 m. va

jų prieš automobilistus, kurie 
nepaiso važiavimo patvarkymų. 
Komisionierius Ruseli įsakė po
licininkams atydžiau daboti, ar 
automobilistai prisilaiko reika- 
lavimii sustoti prie kryžkelių.

Atrodo, kad lietuvis pa 
teko bėdon

Jaunas vyras, sakoma, išsi
gėręs, įėjo į Gus Anthony val
gyklą, 1156 W. 79 St. Jisai, 
pasak valgyklos savininko, pra
dėjęs kelti triukšmą. Savinin
kas pasikvietęs pagelbon vyrė
ję, John Manikis. Kai Mani- 
kis išėjęs iš virtuves, tai girtas 
vyras paleidęs bonką į Manikio 
galvą. Pastarasis pagriebęs 
revolverį ir šovęs į girtą vyrą. 
Kulka pataikius arti širdies. 
Manikis pabėgęs.

West Chicago parkuose 
ristynės

Apie 450 jaunų vyrų stoja 
ristynių kontestan, kurį rengia 
West Chicago parkai. Pasku
tinės (jau laimėjusių) ristynės 
įvyks kovo 5 d., 7 valandą va
kare, Pulaski parke. žiūrėto
jams įžanga veltui.

Perkėlė policininkus
Policijos komisionierius Rus- 

sellio įsakymu, perkelta į kitas 
stotis devyni policijos kapito
nai, septyni leitenantai, 
seržantai ir trys paprasta 
cininkai.

trys 
poli-

Teatruose
kovoIllinois teatre, pradėjus 

2 dieną, per visą savaitę bus 
rodama operetė “Sari”, turėju
si nepaprasto pasisekimo Euro
poje ir Amerikoje — New Yor- 
ke. Sali yra, kaip vadiname, 
muzikalė komedija. Ir tos rų- 
sies teatro programuose, nu
žiūrima, kad ji yra sezono rak
tas Čikagoje.

• veik- 
visuo-

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariui malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan- 
č'us mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų.

Pirmadienis, kovo 3,

For RentEducational
Mokyklos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

T. K. 
ir laiAteinantį antradienį musų 

jaunuolių draugija “Aušrelė” 
rengia pasilinksminimo vaka
rėlį Į). Lukštienės svetainėje, 
kampas 15-tos ir 49 avė. Pra
džia 7:3(1 vai. vakare. Be links
mų lietuviškų ir amerikoniškų 
šokių, prie Radios muzikos, bus 
dar ir programėlis. Įžanga la
bai pigi tik 25c. Bilietai nie
kad taip sparčiai nėjo, kaip da
bar. Atrodo, kad “Aušrelė” 
darosi vis populiariškesnė. Ža
da svečių būti ir iš toliau. 

❖ >:«
šiandien yra laidojamas Juo

zas Bunevičius, narys Lietuvos 
Kareivių Draugystės. Į raso gavimui reiKia turėti sa-

Pereitą savaitę tapo palaido-j vo gimimo metrikus arba seną 
tas senelis Kasmauskas, kurio 
amžiaus niekas negal pasakyti, 
žmones spėlioja jo amžį tarpe 
100 ir 125 m. Jo moteris kaipgi 
serga 
čia i.

ir gręsia pavojus gyvas-

500 ypatų parėj.

23 vasario, iniciatyva p. Onos 
Kaminskienės ir p. Leonardo, 
įvyko partė pp. Kokanauskams 
(Kochanauskams). Kaz. Koka- 
nauskas yra musų miestelio 
policeiskiu apie 26 metų, žmo
gus teisingas, padorus; į politi
ką Besimaišydamas jis turi ga
lybes draugų. Taigi 23 vasa
rio p. Lukštienės svetainė buvo 
kupina žmonių, taip kad nebu
vo kur nei apsisisukti. Visi dai
liai linksminos nuo 3 vai. die
nos iki 3 valandos ryto.

s)c sjc sjc

P-nios Kochanauskienės svei
kata eina silpnyn. Vėžio liga. 
Kazys Kochanauskas labai su
sirūpinęs nelaime. Pereitais 
metais palaidojo jauną sūnų.

Vietra.

Bridgeport
Vasario 22 dieną. Lietuvių 

Auditorijoje buvo surengtas 
bankietas. Dalykas toks, kad 
susivienijo dvi draugijos — Bi
rutės Kalno draugija No. 2 ir 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas kliubas.

Taigi šį įvyki atžymėti ir 
buvo surengta vakarienė, o taip
jau, kad susipažinti abiejų drau
gijų nariams. Pokilyje dalyva
vo gražus būrelis svečių.

Vakarienė buvo gan gerai 
prirengta, stalai irgi pritaikyti 
kaip vestuvėms. Ir kaip tokiam 
pokiliui, tai ir šioje vakarienė
je keletas ypatų išsireiškė, ką 
jie veikė ir ką mano veikti to
liau, nes dabar bus didesnė jė
ga, daugiau veikėjų, tai galima 
bus nuveikti kas nors 
nio.

Turėčiau pasakyti, 
yra praktiškas darbas
ką daugiau, kai organizacija 
yra didelė, nes visiems yra ži
noma, kad kur didybe, ten ir 
galybes daugiau.

svarbes-

kad tai 
nuveikti

jais visokiuose

J. L. A.
veikimu

pokilių daugiau,
pokilis, matyti,

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai 

daug rengiasi važiuoti Lietuvon, 
tai svarbu, kad iš kalno prisi
rengtų. Ypatingai, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, turėtų /tuo
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa-

rusišką pasportą.
Kurie šių dokumentų neturi

te, tuojaus rašykite ęavo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų 
gimimo metrikus.

Moteris, kuri apsivedus su 
Amerikos piliečiu taipgi turi 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie nori sugrįžti, privalo 
gauti dar sugryžimui permitą. 
Tokio permi'to gavimas užtrun
ka mažiausia mėnesi ir dau
ginus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai Į S. Valstijas, dieną, mene
si ir metus kada atvažiavote.

Jeigu esate pamiršę vardą 
laivo ir dieną atvažiavimo, tuo
jau kreipkitės j Naujienas, 1739 
So. Halsted St.

Reikalingas yra tonikas
Desėtkus metų atgal veik kiekvie

nuose namuose buvo galima rasti 
patikimą tonika. Tų laikų žmonės 
žinojo, kad kiekvienas žmogus pro
tarpiais yra reikalingas gero su- 
tvarkimo, suderinimo savo sistemos, 
ypač pavasario laiku. Bet kas buvo 
gera tuo laiku, tas pats dar labiau 
tinka šiais laikais.

Štai kodėl dabar Esorka, laiko iš
bandytas vidurių ir sistemos toni
kas, išdirbdamas W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa, yra labai po
puliarus tūkstančiuose namų. For- 
mula šio patikimo toniko tapo išto- 
buliiitii no <l«.u*relio įlietu nuodug
naus mokslinio tyrinėjimo. Jis ^ne
turi kenksmingų ir paprotį sudaran
čių vaistų, vien tik gerai žinomas 
žoles, šaknis, ir žieves, kurios duoda 
kuogeriausias pasekmes. Kaip se
ni, taip ir jauni gali imti jį su pil
nu saugumu.

Jis sustiprina virškinimo organus 
ir sutvarko visą sistemą, pagelbėda
mas gamtos mitybos procesui. Jis 
stimuliuoja apetitą.

šiandie “Naujienose” telpa pirmas 
iš Esorka apgarsinimų. Skaitytojai 
ras, kad jis suteikia svarbių sveika
tos žinių. Ir kiekvienas atidžiai per
skaitys visus Esorka apgarsinimus. 
Jūsų aptiekininkaš parduoda Esorka 
ir mielai paaiškins jums apie veik- 
mingumą šio užtikime? ir atgaivinan
čio toniko.

Skolinant Pinigus
ANT PIRMU MORGIČIŲ 

Lengvomis išlygomis
Public Mortgage

Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th Street

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ŠIANDIE VAKARE
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖS

Duos Lietuvišką Programą per

Radio Stotį — 1420 Kilocycles
Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!!

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, kovo 3 d., 1930 m., 7:30 
vai. vak., Mark VVhite Sųuare Par
ko Engine Room, Halsted ir 30 gt. 
Visos narės susirinkite laiku.

— Sekretore.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliuho 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 
4 <1., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Parko didžiojoj svetainėj, ant 
29 ir So. Halsted St. Kurie drauge 
per Balių išpildyte blankas dėl pri
sirašymo, 
kyti. A.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
£040-42 Washington Blvd.

PARDAVIMUI arba rendai 9 
kambarių rezidencija su gražiu so
du ir 10 akerių žemės, netoli Chi
cagos, prie gerų kelių. Tinkama dėl 
roadhouse biznio arba vištų augi
nimui.

A. BUTCHAS, 
216 Woodside Rd„ 

Riverside, III.

Furnished Rooms

A.

malonėkite 
Zalagėnas,

visi atsilan- 
prot. rašt.

susirinkimas 
(antradieny), 
Schoenhoffen 

kampas Milvvaukee ir

226 kuopos 
įvyks kovo 4 dieną, 
kaip 7 vai. vakaro, 
svetainėje 
Ashland avės. Nariai, nenamirškite 
atsilankyti. x K p. Valdyba.

Cicero, UI. — Antradieny ‘‘Aušre
lė” Jaunuolių draugijėlė po globa 
Lietuvos Kareivių draugystės Cicero 
rengia linksmą Užgavėnių vakarėli 
su programų, Lukštienės svetainėj, 
15 ir 49 Avė. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečia Komitetas.

Brighton Park — S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlio vakare, kovo 3 d., 7:30 v.,
2959 40 St. ir Sacramento Avė. Mel
džiu visus narius būti susirinkime, 
turime darinkti valdybą ir yra daug 
svarbių reikalu. — Y. Yons.

William B. Jučus
Restaurants 

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

SpeclaUetaa rydyme chronišką ir naujn lirą. Jei kiti negalėjo jumis Įlydyti, atsflaa- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAerzaminarl- 
^^ •V^enra jusą ir jei s* ausi-
kit pas tikra specialistą, 
kur ir kas jums skaudi po r—- ■ •

mas atidengs jūsų tikrą Ilgą Ir jei at apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sngry*. El- 

, kuris neklaus jusą 
_______ .______la, bet patu pasakys 

galutino liegsamiBavinio—kas jums yra.
. s >

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvtL, netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 ilci *7:8O vakaro. 

lioj nuo 10 rvfz, k| i nletu.

20 st.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Star Ranger”
iš tolimųjų vakarų gyvenimo

Dalyvaujant
GEORGE O’BRIEN IR 

CAROL
SUE

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

CLASSIF1ED ADS.1

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IIL

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Business Service
BiznioPatarnayimaą

PATENTAI, copyrigbts — išradimai 
Bokioa rūšies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Bruūswiek 7187
--------- O---------

DEL RENDOS gražus kam
barys. išfornišiuotas, garu šil
domas; elektra, vanos.

2318 Washington Blvd.

-------O-------
10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaithavimas. 
riausi darbų mieste.

JAUNAS lietuvis ieško ruimo prie 
mažos šeimos, gyvent, tarp 16 ir 22 
gatvių, per 2 blokus nuo Halsted St. 
Bruno Kastner, 1739 S. Halsted St.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

------o------
BRIDGEPORT PAINTING CO.
MALEVOJAM, POPIERUOJAM

DEKORUOJAM
3147 S. Halsted St.

Victory 7261
Res. Hemlock 1292

PARDAVIMUI bučernė ir 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.
-------O-------

gro-

1R

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Telephone Armitage 1199

2281

------o------
Paskolos suteikiami 

į viena dienų
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24

-------O-------
GERA proga lietuviui įsigyti gry

nai lietuvišką gerą bizni. Nemažiau 
trečią dalį biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusią dali priims 
išmokėtus lotus, mažą namą arba li
kusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
mokant visus pinigus už biznį sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės į 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

Su-

4)

GROSERNĖ, delicatessen 
dainių sankrova pardavimui, 
biznis. 
Pigiai, 
užpakaly; pigi renda. 
Western Avė.

Turiu parduoti 
3 kambariai

ir sal- 
Geras 

tuojaus. 
pagyvenimui 
3956 South

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

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

ir augš.
Grindų Lempos ........ .....
Coxwell Kėdės ...............
Cedar Chests ...............
Pusryčių Set^i ...............
Dinette Setai ...............
Pavieni Dreseriai ..........
Pavieni Vanity ...........
Day Lovos ..... .............
Pavienės Lovos ..............
Skrynios .........................
Ice Box’iai .....................
Garbačių Degintojai ......
Hot Blast Pečiai ..........
Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .......
Elektrikinės Skalbimo

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

rakan-

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

$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00

$8.00 
$10.00 
$20.00

$3.00 
$5.00 
$6.00 
$8.00 
$7.00 

$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

PARDAVIMUI bučernė — namas 
ir lotai, važiuoju į Lietuvą. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MEAT MARKET. Ką tik atidary
tas marketas šalę Consumers. Visi 
fixturiai nauji, tinkami bizniui. Par
duosiu pigiai, arba priimsiu gerą 
biznierių ant pusės, nes nesu gerai 
patyręs tame biznyje. 1343 W. 87 
St., tel. Beverly 3296.

Skolinam Jums 3?inigxis
$100 iki $2,000

Jus atmokate rilažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
. 1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

b

Miscellaneous 
įvairus 

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius s ve torius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonis materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
504 W. 88rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Radios
-

VARTOTI FONOGRAFAI IR 
RADIOS 

$5 ir augš.
Kiekvienas instrumentas garantuotos 

Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Situation Wanted
Darbo Ieško

SENYVAS žmogus paieškau dar
bo pas gerus žmones, kad ir už ma
žą užmokesti. J. Abraitis, 3509 So. 
Lowe Avė.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
turi būt blaivus ir teisingas, prie 
namų darbo, turi būt neženotas. 
Guolis, valarĮs. Mokesnis pa erai suta-1 
rimą. Kuris negali šapoj dirbti. I 
Motuzevičienė, 6530 Lake Park Avė. I 
Teh Fairfax 2619*

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

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

dumo.

gera 
upė

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikį su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, 
teka, arti miesto, $4500.

akrų ūke pačiame mieste,
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850, verta $2500,

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

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

WISCONSIN
10 akrų vištų farma, 75 m. nuo 

Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 
kambarių namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 
Turi gerai išdirbtą biznį. Vi my
lios nuo golfo lauko. Galima nu
pirkti pigiai už cash.

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

Tel. Central 5013

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas įmokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungalow ar 
narna, už mažą imokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St..
Palatine. III.

flatų

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosiiųe 6 kamb. 2 aųgštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šį apgarsinimų su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 vaistomo
jo kamb. setą, dabar $69.

šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Quality

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

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

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

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

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

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

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

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

150

ir

iki kovo 10 d., įskaity

VICTOR
W. Lake Street 

kasdie iki 10 v. v.
4811

Atdara ____
nedaliomis iki 5 v. v.

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


