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Socialistų ir Prof. Sąjungų 
Internacionalai įspėja Nuo 

Fašistų Italijos
Fašistinis imperializmas - taikai pavojus. 

Reikalauja visuotinio nusiginklavimo, 
kad pasaulis galėtų ekonomiškai atsi
griebti. Ragina pradėti tarptautinę ko
vą už penkių dienų darbo savaitę visa
me pasauly

ZUERICHĄJS, Šveicarija, sau
sio 26. — Socialistų Interna
cionalo ir Tarptautinio Profe
sinių Sąjungų Susivienijimo 
vykdomųjų komitetų laikyta 
čia per dvi dienas bendra kon
ferencija priėmė rezoliuciją, 
kuria siūloma eilė politinių, eko
nominių ir finansinių priemo
nių kovai su visame pasauly 
paplitusiu nedarbu.

Sutikdama su Tąutų Sąjun
gos Europos valstybių federa
cijos komisija, kad ekonominį 
krizį dar labiau stiprina poli
tinis nerimas, konferencija' stip
riai įspėja nuo fašistinio Ita
lijos impėrializmo, kuris taikos 
sutarčių revizijos obalsiu sten
gias pritraukti tūlas valstybes 
į taikai pavojingą sąjungą.

Konferencija, pa brėždama 
rimtą ekonominės Italijos si
stemos netvarką ir rimtas eko
nomines Vokietijos praėftų rin
kimų pasėkas, pareiškia,* kad 
“Fašistų diktatūros ir jos dik
tatoriškų aspiracijų likvidavi
mas yra sąlyga politiniam Eu
ropos nuraminimui, be kurio 
ekonominė pasaulio sistema ne
gali atsigriebti.”

Kad pasaulis galėtų sparčiau 
ekonomiškai atsigriebti, — sa
koma rezoliucijoj, — jis turi 
nusiginkluoti. Tik nusiginklavi
mas galės paveikti Jungtines 
Valstybes, kad jos panaikintų, 
arba bent žymiai sumažintų, 
karo skolas, kurios taip pat 
prisideda prie ekonominės pa
saulio dizorganizacijos.

Konferencija kritikuoja Jung. 
tinęs Valstybes už pakėlimą sa
vo tarifo ir ragina Europos 
valstybės priimti laisvą preky
bą ir tarifo paliaubas.

Rezoliucija pasmerkia nelygų 
aukso paskirstymą, kaip vieną 
netvarką darančių elementų, ir 
siūlo Tarptautinio Atsiteisimo 
Banką perorganizuoti į tarp
tautinio kredito įstaigą. Ji pa
brėžia, kad centralini'ai bankai 
turi būt valdžių kontroliuoja
mi, į jų vadybas būtinai įei
nant darbininkų organizacijij 
atstovams.

Del paplitusio didelio nedar
bo, — Tarptžiutinis Darbo Biu
ras Genevojc apskaičiuoja, kad 
šiandie pasauly yra 20 milijo
nų darbininkų be darbo, —

vO R R S,ife
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja: k

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidų? 
tiniai pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 29° ir 43° F.

šiandie saulė teka 7:06, lei
džiasi 4:57.
12:55 ryto.

Mėntfo leidžiasi

konferencija ragina pradėti 
tarptautinę kovą už penkių die
nų darbo savaitę, už mokyklos 
lankymo amžiaus pailginimą, 
už mokamas visiems darbinin
kams atostogas ir už socializ
mo įsteigimą vienintelio bu
do nedarbui Visai panaikinti.

Konferencija savo rezoliuci
joj pareiškia, kad visur svar
biausias šiandie darbininkų ju
dėjimo uždavinys yra visomis 
pajėgomis priešintis algų ma
žinimui. Ji reikalauja finansi
nės paramos bedarbiams ir da
lį laiko tedirbantiems darbi
ninkams ir apdraudos nuo ‘ne
darbo.- •

Pasmerkdama trustus ir kar
teles už kainų nustatymus ir 
dumpingą, konferencija ragina 
darbo partijas kovoti už vi
suomenės visų monopolistinių 
kombinacijų kontrolę ir už tai, 
kad tarptautinės, kartelės butų 
Tautų Sąjungos kontroliuoja
mos. ,

Konferencija ragina visas 
valstybes atsteigti normalius 
diplomatinius santykius su Ru
sija.

Francijos liberalai 
atsisako dalyvauti 
Lavalio vyriausybėj

PARYŽIUS, sausio 26.—Ra
dikalų socialistų (liberalų) gru
pė parlamente šiandie nutarė 
nedalyvauti paskirto premjeru 
Pierre Lavalio vyriausybėje. 
i Negavęs paramos liberaluo
se, Lavai, jei jis' d*a*K bandys 
sudaryti naują kabinetą, turės 
remtis tik centro ir dešiniųjų 
grupėmis.-

Nutarė surinkti Ame
rikoje dar 2/z milijono 

Palestinai
NEW YORKAS, sausio 26. 

—' Laikyta čia žydų vadų kon
ferencija nutarė prądėti kam
paniją surinkti Jungtinėse Val
stybėse dar 2*/j milijono dole
rių Palestinos alsteigimo rei
kalams. ' ' .

Vyras gazolinu kure 
krosnį, žuvo ugny

--------- Y' ■ '

FLORA, III., sausio 26. — 
Vietos gyventojas J. Upton ban
dė gazolinu įkurti namie kros-i 
nį. Įvyko sprogimas, ir Upton 
žuvo liepsnose, o jo žmona' 
kūdikis skaudžiai apdegė.

ir

Studentas nusižudė
NASHVILLE, Tenn., sausio 

26. — šiandie čia nusišoyė 
Thomas P. Howe, universiteto 
medicinos mokyklos^ studentas, 
17 metų amžiaus. Nusižudymo 
priežastis težinoma.

J -.*>« . *.

Scena Oklahoma Qity, Okla. — Minia bedarbių,laukiančiu eilėj, kad gautų maisto iš miesto 
įrengtų lauke virtuvių. Sausio 20 dieną bedarbiai buvo pakelę mieste riaušes ir išplėšė vieną 

valgomų daiktų krautuvę. ; z 
.................  .............. ...... :........... :....... :...—J—.

Gandhi, Indijos naci
onalistų vadas, pa

leistas iš kalėjimo
Jo sekėjų 1 demonstracijų iš

vengti, vyriausybė naktį iš
gabeno mahatmą iš Punos į 
Bombėjų

PŪNA, Indija, sąusio 26. — 
Mahatma. Gandhi, 61 metų am-, 
žiaus Indijos nacionalistų va
das, praeitą naktį, buvo iš ka
lėjimo paleistas, ■ /

Gandhi buvo slapta paimtas 
iš kalėjimo, dengiame automo
bily nugabentas į nedidelę ge
ležinkelio stotį dešimtį mylių 
nuo Punos ir traukiniu, išlydė
tas į Bombėjų. Ten jis bus ry
toj [šiandię] rytą. .

Slapias kovotojo dėl Indijos 
nepriklausomybės paėmimas iš 
kalėjimo ir išgabenimas buvo 
padarytas tikšlu išvengti indų 
nacionalistų demonstracijų.

J. V. sargyba nušovė 
Kanados laivo ka- 

. pitoną
----- F--

NEW YORKAS, sausio 26. 
— Jungtiniu Valstybių pakraš
čių sargybos botas 145 vakar, 
bandydamas suimti juroj, apie 
dešimt mylių nuo New Jersey 
krantų, Kanados škunerį Jose- 
phinė K., kuris buvo įtartas, 
gabenimu svaigiųjų • gėrimų 
kontrabandos, kadangi škuneris 
liepiamas nesustojo, ėmė šau
dyti ir nušovė jo kapitaną Wil- 
liamą P. Cluettą. Pats škune
ris su įgulos žmonėmis paga
liau buvo suimtas ir pargaben
tas į Red Hook prieplauką. Sa
ko, kad škunery buvę rasta 
2,500 keisų likerių.

Manoma, kad dėl to 
padarys Jungtinėms 
bėms protestą. ‘

Kanada 
Valsty-

šeši žydų šeimos nariai 
nutroško

NEVY YORKAS, saifsio 26. 
— Vienuose namuose čia va
kar rado riūtroškusius šešis žy
do Jakobo Coheno narius. Na
mie jie turėjo jšįtaišę garinį 
šildytuvą, šildytuvas per naktį,, 
iriatyt,,- suvartojo visą oksige- 
ną ir miegojusieji, likę be kvė
puojamo oro, nutroško.

Kaimynai, ’ ilgai nieko negir- 
dėdami CohemĮ bute, išlaužė 
duris ir rado ‘Coheną, jo /žmo- 
n^ir jų keturis . sūnūs nebe
gyvus. ' ■ ' ■' ••
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Rado žuvusio armijos 
lakūno kūną

GALVESTON, Texas, sausio 
26. — Pajūry, netoli nuo čia, 
vakar rado kareivio kūną. Pa
sirodė, kad tai butą kapralo 
Philipo Schuchmanno, kuris 
kartu su aViatorium Įeit. J. 
Grasty . prieš dvejetą savaičių 
prapuolė kelionėje- aeroplanu iš 
Matagordos į Galvęstoną. Jų su
dužusio aeroplano dalys buvo 
prieš keletą dienų rastos netoli 
nuo Freeporto.

Bedarbių armija ; į 
Washingtoną > sudilo 

iki 24 i
WILMINGTON, Del., sausio 

26. — Daugiau kaip 200 be
darbių karo veteranų armija, 
kuri praeitą šeštadienį išžygia-
vo iš Philadelphijos į Wash- tai giriasi Maskvai 
ingtdną reikalauti, kad kongre-1 
sas juo greičiau priimtų įstaty
mą bedarbiams karo vetera
nams padėti, kol atžygiavo į 
Wilmingtoną sumažėjo iki dvi
dešimt keturių žygiuotojų.
/ Suteikti maisto ir kiek pa
silsėję, armijos likučiai išžy
giavo tolesnėn kelionėn 
deralinę sostinę.

i fc-

Prohibicijos įstatymo 
vykdymas šautuvais

SCOTLAND NECK, <N. C., 
sausio 26. — Prohibicijos įsta
tymą vykdant/čia buvo nušau
ti šerifas J. Pcrry ir negras 
G.' Sanders.

šerifas, su savo deputies bu
vo atvykęs į negro namus -ieš
koti svaigiųjų gėrimų, bet neg
ras pa'siprieįjino. Prasidėjo šau
dymas, ir šerifas ir negras kri
to. .Negro namuose jokios deg- 
tinęs nerasta.

Sovietai reikalingi 13< 
000 užsienio ekspertų 

' jpiatiliėtkai
MASKVA, sausio 26/^- So-, 

vietų vyrįausybė apskaičiuoja, 
kad savo penkerių melų indus-/ 
trializacijos $Janui vykdyti, iif 
kad tas vykdymas sektųsi, 1931 
metais jai reikėsią gauti, už
sieniuose dar 13,000 inžinierių, 
technikų ir kitokių kvalifikuo
tų darbininkų. ;. . v z 

u .' ' ** v *

. neW fa
— Vakar čia nusižudė Mrs. 
Henrietta O’Kelly, 30 mėtų am
žiaus aktorė. Negalėdama nie
kur g’au t i darbo, ji priėmį 
nuodų. * 
V ■ 3 . -
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Italijos kariuomenė 
išskerdė 100 afrikie

čių sukilėlių
ROMA,' sausio 26.“— Pra

neša, ka'd Lybi joj įvyko' smar
kus susikirtimas tarp Italijos 
kolonijos kariuomenės ir suki
lusių sehusi giminės afrikie
čių. ( - ;

Sukilėliai buvo nuveikti ir 
priversti bėgti, palikę apie šim
tą nukautu.

Italų: hųvp , kareiviai įr. 
du karininkai nukauti, 

; šiolika kareivių sužeisti.
veikę afrikiečius,italai 
Et Tago oazę. . *

o ’ še-
, Nu- 
užėmė

Amerikos komunis-

savo darbais
MASKVA, sausio 26. — Ofi

cialus kompartijos organas 
Pravda paskelbė gautą iš New 
Yorko pranešimą, kuriame sa
koma, kad komunistų partija 
Jungtinėse Valstybėse esanti 
suorganizavus badaujančių be
darbių sovietif; Okla'homoje, 
Arkansase ir kitose pietinėse 
valstijose.

■< Pasak pranešimo, sovietai 
pradėję “baduolių maištus” Ok- 
lahomoje, kur jie turį 900 na
rių. Sovietai Duncane, Little 
Rocke, Clevelande, Čhicagoj ir 
Lbs Angelėse esą suorganizuo
ti iš miesto darbininkų ir far- 
merių ir turį kelis šimtus na
rių.

Sovietų spauda deda daug 
kable^ramų iš įvairių pasaulio 
dalių apie nedarbą, neramumus 
ir darbininkų riaušes, norėda
ma tuo įtikinti sovietuos- žmo
nes, kad pasaulio revoliucija 
jau čia pat. > '

</ilej radę turtingiau
sius platinos sluogsnus

SANTIAGO Čile, sausio 26. 
— Praneša, kad Chiloe saloj, 
pietinėj to patięą, vaizdo pro
vincijos daly, radę turtingiau- 
sius pasauly platinos sluog- 
snius. ,
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; KAUNAS. $įn. mįn. nu
tarimų. nuo^ š. m.' sausio 1 d. 
įvežamam Lietuvon cukrui pa
keltas muitas 1 klg. 15 et. Cuk
rus parduotuvėse 15 et. klg. 
jau brangsta.
' ‘ ' '-J
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Fašistų komunistų riau
šės Vokietijoje *

BERLYNAS, sausio 26. ~ 
Vakar įvairiose vietose Vokie
tijoje įvyko riaušių tarp fašis
tų, komunistų ir reichsbanne- 
riečių, per kurias, vienas ’ as
muo buvo užmuštas ir apie ke
turiasdešimt kitų sužeisti.

Kassely komunistai puolė fa
šistų mitingą, ir mušlynėse aš- 
tuoni fašistai buvo taip sužei
sti, kad teko 'gabenti į ligoni
nę. Devyniasdešimt asmenų bu
vo areštuoti.

• štalsunde muštynėse vienas 
fašistas mirtinai nudurė komu- 
nisth. * 'v

Maskva sako nusi
ginklavimo sutartis 
sovietuos nerišanti

MASKVA, sausio 26. — So
vietų organas Izviestija savo 
vedamajame straipsny/ šiąndie 
pareiškia, kad Sovietų Sąjun
gos visai nerišianlf sutartis; 
kuri busianti •ateinančiais me
tais pasaulio ųusiginklavimo 
konferencijos padaryta.

“Sovietų Sąjungos niekas ne
riša, ir Tautų Sąjungos ta’ryba 
negali priversti ją ką nors da
ryti,” sako Izviestija.

Britai laukia prane
šimo dėl priverstino 

darbo SSSR
v MASKVA, sausio 26. — 

' i f • -•
glijos vyriausybė netrukus 
statys parlamentdi “baltų 
pierių” dėl {priverstino datbo 
sovietų Rusijoje.

Kadangi britų parlamente ir 
spaudoj buvo daug ginčų dėl 
priverstino darbo sovietijoje, 
vyriausybė prieš keletą savai
čių instruktavo savo ambasadą 
Maskvoje ištirti dalyką ir pra: 
nešti Londonui.

Nors “baltasis popierius” gal 
ir neduos laukiamų sensacijų, 
bet pabėgusių iš sovietijos ka
linių papasakojimai kaimynų 
valstybėse suteikia pakankamai 
faktų, iš kurių galima spręsti 
apie padėtį Rusijoje, “Baltaja
me popieriuje” bus paduoti vi
si sovietų išleisti da^rbo dekre
tai, kuriais reguliuojamas vi
sas darbas} sovietų Sąjungoje, 
neišskiriant nei kalinių darbo.

Maskva griežtai nugina’, kad 
jokio priverstino darbo sovie
tijoje nėra, tačiau dabartinė
mis sąlygomis, kai kiekvieno 
asmens darbas yra’ reikalingas 
piatilietkai nuveikti, nedirban
tieji negauna maisto kortų, bū* 
tų, nę kitokių gyventi reika
lingų privilegijų. .

4-asmenys prigėrė bu- 
sui nuvirtus j upę,

*

VARŠUVA, sausio 26. — Ke
ly tarp Fordono ir Bydgoščo 
šiandie vienas būsas paslydo 
ir, nusiritęs į nestipriai užša
lusią upę, jlužo. Subėgą žmones 
kirviais prakirto dangtį ir iš
traukė iš buso keturis, pasa- 
žierius nebegyvus, o aštuonis 
kitus ‘be sąmonės.

Suėmė . bankrutavusio 
banko valdininkus r.

----- i------
WILMINGTON, N. C., sau- 

šio 26. — Trys bankrotavusio 
čia Home Savings banko val
dininkai, kasininkas Roache ir 
jo asistentai Clark ir Arm- 
strong, taįpd šiandie areštuoti, 
kaltinami išeikvojimu $160,000 
banko pipigų.'

■' ■" ■
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6430 emigrantų iš Lie
tuvos per 1930 metus
KAUNAS. — 1930 m. gruocf 

žio mėn. apleido Lietuvą 282 
emigrantai. .119 išvyko į Ar
gentiną ir tik 17 į Braziliją, 
Užtat į Urugvajų iškeliavo 56, 
į Amerikos Jungt. Valst., net 
57, o į Kanadą 19, į Pietų Af
riką 11, į Kubą 3. ;

Per visus 1930 m. emigra
vo 6430 žmonių, — daugiausia 
į Pietų Ameriką. Bet Pietų ' 
Amerikos įvykiai, o ypač geras 
derlius Lietuvoj, emigraciją žy
miai sumažino. 1929 m. Lietuvą 
buvo apleidę 16470 emigrantų. 
Įdomų, kad siaučiant Brazilijoj 
pilietiniam karui, lapkričio mė
nesį Lietuvoj atsirado tik vie
nas drąsuolis, pasiryžęs ten 
emigruoti.

Bedarbiai nenori va
žiuoti į mišką

KAUNAS. — Iki Naujų Me- 
tų Kaune buvo įregistruota 225 
bedarbiai, po sausio 1d. įsi
registravo dar 25, taigi iš viso 
250.

200 bedarbių gauna darbą 
miesto statybos skyriuj (valant 
sniegą, vežant žemę), bet liku
siems 50-čiai miestas negali pa
dėti.

Miškų departamentas pasiū
lė Jiems važiuoti į netolimas 
girininkijas miško kirsti. Dar
bas akordinis. Bet bedarbiai 
nenori iš Kauno išvažiuoti ir 
ligi -šiai >neąfsiradę nė vieno no
rinčio miško kirsti.

Lietuvių liaudies paro
da Stokholme

KAUNAS, I. 9. (Elta). — 
Praėjusią vasarą Lietuvoj vie
šėję švedų archeologai ir etno
grafai pareiškė esą nustebinti , 
lietuvių liaudies meno turtin
gumu. Grįžę į Švediją, jie daug 
parašė savo spaudoj apie mu
sų >daina», statybą, audinius, 
šmutkelius, kryžius ir t. t. Pa
galiau pasiūlė musų Pasiunti
niui Švedijoj p. Jurgiui Savic
kiui surengti lietuvių liaudies 
parodą Stokholme, prižadėdami 
parodai įvairių lengvatų, pav., 
suteikė veltui patalpą garsiame 
“Nordiska Museet”. P. Savic
kis ir’p. Galaunė ėmėsi parodą 
organizuoti. P. Galaunė jau iš
vyko į Stokholmą su ekspona
tais. Paroda prasidės sausio 12 
d. ir tęsis visą mėnesį.

Sąryšy su paroda, sausio 13 
d.;-taip pat rengiamas lietuvių 
liaudies dainų ir tautinės muzi
kos koncertas, kurį atliks p. 
Joriuškaitė — Žajunienė ir p. B. 
Dvarionas. P. Jonuškaitė-Zau- * 
nienė/ir p. Dvarionas išvyksta 
į Stokholmą sausio 10 d. Kartu 
vyksta parodęs reikalais Už
sienių Reikalų Ministerijos re
ferentas p. Avietėnaitė.

- Atšaukiamas SSSR 
konsulas • Kaune

.------------------- ■

s KAUNAS, -r SSSR konsulas 
Kaune Požalkinas atšaukiamas 
ir skiriamas narkomdielo valdi
ninku. Požalkino pareigas lai
kinai eina konsulto sekretorius 
Dušein.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 

.PaStu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS 
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Vvis

Ame

Saulės Spinduliai Minkština

kųoti

nokina

visose

Toronte, Ont

kovotojui su tam-
jjjl, Tbe Ąmerfcan Tobacco Co., Mfrs.Garsinkite “N'-nose

laiką 
r .J ne- 
knygut^s. 

■LeES„.

SLA 10 Apskričio 
suvažiavimas

BERRYAND SOUTH FIFTH 6T5 
BROOKLYN,

Kiekvienas žino

Prieš 5 metus čia lietuviškų 
Jaikrąščįų visišką! nebuvo; o 
prieš porų metų kai kas tvirti
no, ‘kad čia galės gyvuot tik 
komunistiški spaudos organai. 
Bet gyvenimas visai kitaip pa
diktavo !

publika pradėjo 
ir atvažiavusieji

paukščių
tųi apsimoka, bet jie

Kas iš kenoshiečių lietuvių 
norėtų užsirašyti “Naujienas” 
ar kitus pažangius laikraščius, 
tai tegul kreipiasi į H, Laba
nauskų/ kuris laiko radio ir 
skalbiamų mašinų bei kitų 
dalykų krautuvę šiuo adresti: 
6631 
vra

NEIKIT IKI KRAŠTUTINY 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ

visuomenes
■ ir “Laisvėj” 

Bet mes ne- 
žmonių, kurie 

vienokių ar kitokių “idė- 
Mes rimtai turime kriti- 
ta “idėjų” ir klaidas.

—Jaunimo atstovas.

tučių”, kuriuos atstovauja To
ronto žvalgas. . Atsakymas til
po sekantis: “Kas buyo para
šyta "Vilny’' ir “Laisvėj”—tai

—11 Avė. Labanauskas 
senas Kenoshos darbuoto- 
-Vietinis.

Jau praėjo gerokas laikais, 
kaip tilpo “Natoj ienose” atsa
kymas ir paaiškinimas S-gųs 
reikalu, parašytas S-gos valdys 
bos. Tačiau tik vjenč atsaky*

M. Kasparaitis davė įnešimų, 
kad suvažiavimas pasiųstų Dr. 
Jonui Šliupui telegrama, įverti
nant jo darbų kovoj už sųžinės 
ir žodžio laisvę ir tuo pačiu 
pareiškiant jam užuojautų. Pa
siūlymas tapo priimtas, o tele
gramos pasiuntimui buvo iš
rinkta komisija iš šių asmenų: 
M. Kasparaičio, A. Kvedaro ir 
H. Labanausko.

Paskui sekė svarstymas kitų 
dalykų, kurių šiuo kartu daug 
nebuvo. Prieita ir prie Apskri
čio valdybos rinkimo. Išrinkta 
pirmininku J. Philips, jo pagel- 
bininku J. Bankus, sekretorium 
Kapočius, iždininku J. Kaspu
tis, o organizatorium M. Kas
paraitis. Tuo konferencija ir 
užsibaigė apie 1 vai. po pietų. 
Po konf erekcijos užsidarymo 
visi dalyviai buvo pakviesti į 
žemutinę svetainę , pietų, kur 
gaspadinės Jeleniauskienė ir 
Rimkienė pagamino tikrai lie
tuviškus valgius, o T. Jeleniau- 
skas ir J. Kasparas tikrai šau
niai patarnavo. Kažkas sugebė
jo importuoti iš Kanados ar 
Al Capone ir užginto vaisiaus.

Pietus pavalgę, dalyviai ' ne
galėjo išsiskirstyti nepaačiavę 
gaspadinėms ir rengėjams. 
Trumpas prakalbėles pasakė 
Philips, A. Pakšys, Povilauskis, 
J. Baukus, Kapočius, K. Bra- 
zevičius, Beržienė, M. -Kaspa
raitis, H. Labanauskas ir kiti. 
Viri reiškė padėkų šeiminin- 
1 ėms ir tuo pačiu laiku pasi- 
žadėjo dirbti Susivienijimo la
bui. M. Kasparaitis prie progęs 
dar apibudino ekonominę Df. 
Jono šliupo padėtį. Dalyviai 
sudėjo septynis dolerius su cen
tais, kurie bus pasiųsti senam 
veteranui ir 
sybe.

Kadangi 
rinktis, tai

Kiekvienas žino, kąd' saulės spinduliai 
minkština — dėl to naudojamas “SPRAGINI- 

procesas, Ultra Violetinių spindulių pagalba. 
LUęKY STRIKE - puikiausias cigaretas, koki jus kada 
nors rūkėte, pagamintai iš geriaųsių tabakųDerliaus 
Grietinė - D£R IR “SPRAGINTAS 
kad Jflųma švarina, ir toKOpdu “ŠPRAGINIMĄS” - 
tas ekstra, paslaptingas procesas - pašalina kenksmingas 
ypatybę^, kurios erziną gerklę ir yra kosulio priežastis.

UMUS PALENGVINIMAS 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite ju 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo ps 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXP 
“INKARAS” .nedegina odos ir nesuteršia ^drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus- 
kulų.- Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

'Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas, 
galvos skaudėjimai, įspėję 
įconstipacijų, neimkite aštrių 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kada Casearet saldainis 
bematant pašalins jūsų keblu
mus; išvalys jūsų sistemų 
švelniai ir nuodugniai.

Pagelba, kuriu j tos gausite 
iš Cascarets taip greitai, yra 
patvari. Cascarets yra pada
ryti iš cascųra, medžiagos, ku
ri kaip daktarai pripažysfa 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus.

Todėl Cascarets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga regu? 
bariai vidurių įpročiai 
šimt centų dėžutė 
aptiekose. ; ;/

< AmrarsinimaF

Susidomėjimas žemės ukiu 
.T . ‘ ' ■'

Europiečiams tinkamiausias 
žemės ūkis Argentinoj e.? žemės 
tręšti nereikia, didęjįo įdirbi
mo nereikalauja, žiemai gyvu
liams. pašaro ruošt nereikia, 
triobų nereikia, mokesčių mo-

nuo skausrr Tik nusipirkite 35c 
lo.ai skaudamas vietas, 
ačiū momentu, kuomet

— - M. MM. - * —* M »

I. J. CLARK, 47 N. OAKLEY AVĖ.. COLUJiBUS. ORIO, sako- “Mano ink
stai neveikė kaip reikiant ir strėnų skaudėjimas vertė jaustis navareiisin ir kenčiančių. AS turėjau Šlapintis keturius ar penkis kitusMekv® nakt 
Oalvos skaudėjimai ir kvaituliai užtemdė mano regėjimą Mano? snėkos įSko
ir aS visai prastai jaučiaus. Doan’s >llls paėalino visus maim pakriki

(Tęsinys)
. Klerikąlinię “švyturio” iki 

pradžiai 1931 metų išėjo tik 
vienas pavyzdinis numeris, Jo 
leidėjas kuri. Janilionis (ar Šv. 
Kazimiero bendruomenė) dabar 
lengvai varysis pirmyn, kadan
gi Lietuvos valdžia pašelpė 
kunigų Janilionj stambia sumą 
litų to laikraščio leidimui ir 
abelnai lietuviu zokonipimui.

Taip yra Argentinoje, Kito
se Pietų Amerikos respublikose 
lietuviškų lųikraščių nėra, jei 
neskaityti Brazilijos miesto 
Sao Paulo, kuriame išeina vie
nas tautiškas!, kitas katalikiš
kas laikraštis. Ten ėjo ir ko
munistuojantis “Garsas”; bęt 
anot leidėjų, fašistai jį suėdė. 
O Brazilijos revoliucijos metu 
tariami komunistai , “ųtsigrje- 
bė”: naikinant nuverstos val
džios oficiozus jie išdraskė 
ir lietuviško laikraščio Jeidyk-

Sausio 18 d. German 
rican svetainėj , įvyko SLA 10 
Apskričio suvažiavimas. Dele
gatų. buvo iš Kenoshos, Ra- 
cine, So. Milwaukee, Milwaukee 
ir Waukegan, III.

Suvažiavimų 10 vai. ryto ati
darė pirmininkas Philips, svei
kindamas delegatus ir linkėda
mas jiems santaikoj dirbti bei 
stiprinti savo organizacijų na
riais. Jis ypač atkreipė dėmesį 
į jaunimo organizavimų.

Tuo laiku, kai mandatų ko
misija tvarkė pavestų jai dar
bų, buvo pakviesti įvairių kuo
pų darbuotojai pratarti po ke
lis žodžius. Visi pakviestieji 
trumpai kalbėjo ir pabrėžė sa
vo pasitenkinimų, kad dabarti
niu laiku kuopose gyvuoja san
taika, nes triukšmadariai dau
giau nebekliudo dirbti naudin
gų darbų. Dabar, sakė jie, pra
sidės Susivienijime konstrukty- 
vis darbas.

Kalbėjo šie, suvažiavimo da
lyviai: A. Pakšys, M. Kaspa
raitis, K. Brazevičius, Povilan- 
skis, Beržienė, Baukus, Kapo
čius, Labanauskas ir nuo jau
nuolių Jakutis.

Po to, kai madatų/komisija 
išdavė raportų, paaiškėjo, kad 
iš 7 kuopų delegatų išrinkta 
25. Tapo peršaukti vardai ir 
pirmininkas Philips paskyrė 
paneles Philips ir Bagdonas 
prisegti delegatams ženklelius. 
Svarstant Apskričio reikalus 
paaiškėjo, kad jis gana gerai 
gyvuoja, nors dabartiniais lai
kais iždas kiek ir susitraukė, 
nes vien tik delegatams į sei
mų Apskričiui priklausančios 
kuopas išmokėjo $180. Visų su-

J ū s y gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai» fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikąs nuo laiko 
patikrink savo kft- 
no sveikatą.

svečiai grįžo atgal į viršutinę 
svetainę, kur buvo rengiamos 
prakalbos. ,

SLA 212 kuopos prakalbos
Nedlčkė svetainė greit prisi

pildė. Pritruko net sėdynių. 
Kai kuriems laike prakalbų te
ko stovėti. Susirinko viso apie 
200 žmonių. Ir tai nežiūrint to, 
kad oras buvo labai biaurus.

. Apie 4 vai. po pietų kuopos 
pirmininkas Kunca atidarė su
sirinkimų ir savo trumpoj įžan
ginėj kalboj paaiškino prakal
bų tikslų. Jis pareiškė, - kad 
svarbiausia bus bandoma išaiš
kinti Susivienijimo finansinį 
stovį ir parodyti nariams, kad 
bolševikų bauginimai apie iždo 
išeikvojimų neturi mažiausio 
pagrindo. Kuomet nariai žinos 
tikrus faktus, tąsyk- bolševi
kai agitatoriai nebegalės jų 
mulkinti. Po to pristatoma 
kalbėti advokatas A. Olis, fi
nansų komisijos pirmininkas.

Adv. Olis kalbėjo rimtai ir 
nuodugniai išaiškino Ažunario- 
Devenio paskolų. Tai labai 
nustebino vietos tavorščius, ku
rie prisiuntė visų savo štabų 
atakuoti kalbėtoja. Nesimatė 
tik vyriausio triukšmadarių 
.lačalniko. Matomai, tasai na- 
Jalnikas tupėjo namie, o Sta
lino principus ginti paliko savo 
pamočninkams. Bet tiems na
bagėliams visi « poteriai susi
maišė ir jie nebegalėjo savo pa
reigų tinkamai atlikti.

Adv. Olis vadavosi vien tik 
.aktais, tad tavorščiai kad ir 
kažin kaip negalėjo prie jo 
kalbos prikibti. Kalbėtojas į- 
rodė, jog Susivienijimo turtas 
vra ne tik ant popieriaus, bet 
r tikrenybėj. $800,000 yra 
invųstuota į saugius bonus; 
$400,000 išduota morffičiais ir 
apie $100,000 randasi įvai
riuose bankuose. Kiekvienam

Dresių Dezaininimas 
<v IK MADŲ DAILĖ .

zKtS Užsiėmimai. 1 kurio moka didelę 
I&moklt1 dezaininimo dai- 

_ , nubraižyti Mažius T“*“ 
IMlBI Musų geras uibklflimas 

rangą tai Vietai I trumpą
YiaB Rąžykite ar ateikite d 

mokamos madų

Bet prieš tai 
pastebėti, kad 
būt paverstas 

S. ir D. draugijai kaipo S-gos 
prisijungimo patvirtinimas. Ta
da, norint paskaityti knygų, 
nereikės jų nupirkt.

Del korespondencijų
Tūlas laikas atgal “Naujie- 

j ienose” teko pastebėti kores
pondencijos iš Toronto, pasira
šytos “Gynėjo”. Reikia paste
bėti, kad tose Korespondencijo
se tilpo nekurie nevykę- fak
tai, kuriuos, matyt, nežinantis 
rašę. Bet tai, palikime. Nedo
vanotina, tai tas,-, kad minėtas 
ašmuo S* D. draugijos narius 
(komunistus) vadina “raudonu 
šlamštu”. Toks posakis yra 
žemiau kritikos, kurs daro gė
dos netik laikraščio skaityto
jams, bet ir žemina pačio laik
raščio reputacijų 
akyse. “Vilny 
tai ne naujiena, 
galime smerkti 
turi

kių faktų ten nėra”. Ant ga
lo, nesupraptų kam korespom 
dencija įtaikoma. Juokingai 
Bet gal jau ; laikas , butų su
prasti? Matyt T. ž. tik vienas 
pats save tesupranta!
S-gos prisijungimas prie S. D. 

D. draugijos
“Tėveliai” ir motutės” su

skaldę J. S-gų ir pamatę, kad 
ne taip išėjo, kaip buvo numa
tyta, nutarė pasišvęsti S. D, 
draugijai ir padėti savo “kai
lius” tenai. Bet pakrikštytieji 
“jaunuoliai” tapo atmesti, o 
prisijungti tapo pakviesti (Jau
nųjų) S-ga. Bet štai mętiniam 
S. D. D. susirinkime “tėveliai” 
jokįų įstatų nesistengė paruoš
ti '“Jaunimo sekcijai” ir vie
nas atsikėlęs mikščiodamas 
pratarė, kad tų klausimų ar ne
atmesti? Kurgi tie vienybės 
skelbėjai? Motyvas supranta
mas, bet toliau gerbiamieji to
kia veidmainingų rolę lošti pa
vojinga, nes gali užsidegti tie 
“šiaudai” j-kuriuos jus prana
šaujate mesti degtukų (iš “Vil
nies” No. 10). Tam pačiam 
numery pasakoma, kad verčiau 
“senių” sųjunga dirbtų su A. 
L. L. D., nes tai vienas ir 
tųs pats. Aš ir taip patarčiau. 
Nes' vienas kūnas keturiose 
“asabose” laikyti, tai visuome
nes mulkinimas, 
darant turiu 
knygynas turės

l'UCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Puikiausias Pasauly 
Linimentas !

“Geriausią^ visam pasauly lini
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enl^r PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O, kaip jie pieniaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PĄIN - EXPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.:

Enker Pain-Expelleris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir.Reumadš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėj!-

Doan’s Pilis

aišku, kad Susivienijimo turtas 
yra saugiose rankose ir kad 
apie bankrotų negali būti jo
kios kalbos.

Toliau kalbėtojas paaiškino 
apie bolševikų organizuojamų 
“darbininkiškų susivienijimų”. 
Pasirodė, kad tokio susivieniji
mo dar nėra ir dar didelis klau
simas, ar jis kada turės teisės 
gyvuoti. Jų pačių advokatai 
paliepė komisarams duoklių iš 
narių nerinkti.

Prakalboms pasibaigus, buvo 
leista statyti klausimus, į ku
riuos adv. Olis labai tiksliai at
sakė.

Smagu yra matyti, kad Čia 
gimęs profesionalas taip gra
žių vartoja lietuvių kalbų. Tai 
geras pavyzdys visiems jaunuo
liams. Beje, komunistų “susi
vienijimo” komisaras skelbė, 
kad komisijos’nariai reikalauja 
už. savo prakalbas atlyginimų, 
Bet kiek aš žinau, tai adv. Olis 
neėmė net kelionės lėšų.

Sprendžiant iš susidariusio 
ūpo galima numatyti, Jęad da
bar 212 kuopa augs šuoliais. 
Aš manau, kad organizatorius. 
A. Pakšys jau dabar gali 
ruoštis Lietuvon vykti su Su
sivienijimo ekskursija.

KENČIAT NUO STRĖNŲ SKAUDĖJIMO
Prasta nugara tankiai įspėja 

pakrikusius inkstus
jus vargina nuolatinis strėnų E

skaudėjimas, puslęs įdegimas ir ke-
limasis naktį. Jei taip, tai susidomėki-
te!1 Pagelbėkite savo inkstams su B
Dofln’t Pilis. I r

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me- 
tų. j Patariamos visame pasaulyje. Par- JBfr
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s:

surinkusiųjų kuopų atstovų pg-'-pfdfaujaučiam žmogui gali būti 
siryžimas buvo iždų dapildyti. 
Tapo išrinkta ir biznio komisi
ja, kuri bandys surengti kokį 
nors parengimų Apskričio nau-

Bepeiktas kaMti AtelmaRkM

PRIE LIETUVYBĖS PROBLEMOS 
PIETINĖJE AMERIKOJE

Ifėt nereikia, — rpcjos, tik imk 
ir ukinįnkauK!

Taip, ’ yra lietuvių ūkininkų 
ir gana pasitprinčių. Jie v savo 
padėtimi > pųtenkintį ir sako, 
kad Lietuvos ūkininkas čia 
greįt praturtėtų, jęį atvyktų 
su kapitalu porų uiętij pasi
praktikavęs, čia imtųsi žemes 
tokio. ' \

Tik nelaimė, kad pa.y. gyvu
lininkystės ųkin įsikabinti rei
kia didelio kąpitalo, o kviečių 
ir kitokių javų ūkis dabartlųiia- 
me krizio periode nęapsimęka: 
javų pagaminimas daugiau 
kainuoja, negu galima uz juos 
gauti parduodant. Didelė Ar
gentinos ūkininku dalis palięka 
ant lauko savo kviečius, neš 
nenori skolos didint.

vOt, daržų, sodnų, 
ūkiai- 
reikalauja situacijos žinojimo ir 
didelio darbo, nemiegamų gai
dysčių.

Net ir Ąrgeųtinpje yra daug 
paliktų ūkių. Girdėjau, kad 
buvųsis konsulas Skinkis nori 
ir negali savo ūkį parduoti: 
konsulaudamas sudėjo į jį ke
lis tūkstančius pezų ir ^tokios 
kainos parduodamas negal at
gauti. Nori, kad ir su nuosto
liu ūkės nusikratyti, o imtis 
tokio “biznio”, kurį pats su
pranta.

(Bus daugiau)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE



“Savas Pas Sava”
> • L,

— sako biznieriai

SKAITYTOJŲ PAS 
TABOS

f

Amerikoniškas ir lietuviškas 
fraternališkumas

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

mus

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Neturėdamas jokių “užpaka
linių” tikslų, noriu tik sugretin
ti du labai panašius atsitikimus 
iš amerikonų ir lietuvių gyve
nimo. ,

šiomis dienomis kapsiskanda- 
lino viena aukšta ponia Illinois 
valstijoj, būtent Mrs. Myrtle 
Tau nėr Blacklidge, valstijos vi
daus mokesnių rinkėja (inter- 
nal revcnue collector), per 20 
minučių pralošdama kortomis 
savo jau išloštus $207,000 ir 
pasiskolintus iš savo draugo 
Edwand R. Litsinger’io $50,000, 
viso labo $257,000.

išlošus vėl pralošti, 
nusikaltimas, ir Mrs.

U. S. pradeda tardymą
“Valdiška įnvestigaclja dėl 

Mrs. Blacklige sąryšio su tuo 
reikalu (kortų azartu) pradėta 
vakar dieną. A. P. Madden, vi
daus pajamų departmento in- 
telligence vieneto specialių agen
tų viršininkas; Robert E. Neely, 
chiėf deputy prie Mrs. Blacklige, 
ir James \Michell, kolekcijų ir 
ak'a’untų superyizorius, aplankė 
Mrs. Blacklige namuose jos 
draugo, kur ji dabar “ilsiai”, ir 
paėmė iš jos formalį statemen- 
tą.”

“Tas žinksnis skaitomas tik 
rutininiu, kurs neturi teisiogi- 
nio sąryšio su jos pašalinimu, 
kadangi pašalinimas yra skaito
mas nebeabejotinu”,
Į trečią dieną amerikonų spau

da didžiausiomis raidėmis jau 
paskelbė kad Mirs. Blacklidge 
jau rezignavo.'

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Caiumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

pats inžinierius Sipionš^Simo- 
kaitis, kuriam asistavo pats 
ponas Semaška su kitu dideliu 
popieriu Rankoj.

Raportas buvo apie tai, kaip 
Apskrities Valdyba sudorojo lė
šas, turimas savo dispozicijoj 
SLA. 36 Seimui sušaukti. Ra
portas kaip raportas; buvo su
rašyta viskas ir perskaityta' vis
kas, raidė raidėn, kaip reikia. 1 
Atstovai ir publika tikrai 'atsi
dėję išklausė. Bet ne tame pats 
dalykas, o tame, kad tas ra
portas^ ir parodė, jog SLA. na
riai visai nesą taip “nuvargę”, 
kaip buvo pranašauta ; kittfs da
lykas, ką tas raporto išdavi
mas parodė, tai parodė, kaip 
negalima ar kaip nereikia opo
ziciją daryli.

Vietoj išd'aVęs raportą ir su 
rekomendacijomis iš. sykio pa
tiekęs konferencijai, p. Simo- 
kąitis pareiškė, kad jam . bai
gus skaityti, dabar dar skaitys 
kitas komisijos narys rezoliu
ciją prie raporto, trečias narys 
skaitys rekomendacijas priex ra
porto. Pradėjo pakilti vienas'po 
kito atstovai, reikalaudami bal
so prie terlios, prie tvankos, 
prie klausimo/ ir kaip matai, 
vietoj to, kad konferencija pa
laikytų p. Simokaitį, visi ' kaip 
vienas sukįlo prieš jį.

Sulig Simokąičio ir Semaš
kos prisiruošimo, atrodė, kad 
jie su savo raportu atėjo Jeri
chono sienų nugriauti, ir tik
rai turėjo geras kortas ranko
se. Bet, pasirodė, kad ir geros 
kortos dar nėra lošis, svarbu 
kas jomis lošia. Nė iš šio, nė 
iš to kai pradėjo kilti atsto
vas po atstovo, ir vietoj šukuo
ti valdybą, kaip raportas ir ra- 
portuotojai reikalavo, visi at-

siklausę iMke savo neilgd am
žiaus is įvairiausių 'konferenci
jų, mitingų, sueigų, seimų, ban
ketų ir kitokių susiburi'avimųr 
Laimei, visa kas čia nuskam
ba, sienos sugeria, o sienos tai1 
toks receptorius, kurs visko iš
klauso, bet niėko nepasakojaj

Vakar prieš SLA. d Apskri
čio konferencijai prasidedant, 
apie pirmą valandą popiet Au
ditorijos koridoriuose jau striu- 
liavo būreliai eilinių atstovų, 
narių ir svečių, ir kol pradėjo 
rinktis patys “apskričio ponai”, 
jau daug žodžių buvo pasaky
ta, špilkučių pakaišyta ir šiaip 
pulso pasičiupinėta tarpe taip 
vadinamų “pozicinių” ir “opo
zicinių” frakcijų.

Vienas toks dar nepaaugęs 
bet jau pasenęs, šiaip iš viso 
ko kito labai malonus jaunas 
vyriukas, bepasakojąs kitiems, 
girdi, “Susivienijimo nariai jau
čiasi pavargę ir jokių galvosū
kių nenori klausytis, jie nori 
šventos ramybės ir poilsio;, jei 
į musų 36 kuopą kas ateitų su 
kokiais naujais sumanymais, iš
vytume iš, susirinkimo”. ■ 
'' Pradėjo .rinktis su portfeliais" 
ir poketbiikais apskrities valdy
bos ponai, ponas Jurgis užėmė 
vietą prie stalo, šalę Vaišvila 
atsisėdo,'prasidėjo konfei’enciš- 
ka atmosfera, žmonės pradėjo 
artintis į kėdes, pilna svętai- 
nukė, tikras Seimukas. Svečiai 
pasieniais sutupe, tyla' užstojo; 
Pirmininkas atsistojęs ištarė 
šiuos žodžius: “žinomas, reiš
kia, eidamas sena tradicija^ 
skaitau Esila šešto apskričio 
konferenciją atidarytą, paskiriu 
mandatų komisiją, o tuo tarpu 
vietinės kuopos pirmininką 
kviečiu pasakyti keletą žodžių”.

žodis po žodžio, jau. ir keli 
kiti pasakė. Ir Dr. Montvidas 
nuo sveikatingumo reikalų ko
misijos, kaip organizatorius ir 
Adv. Olis kaip Finansų Komi
sijos pirmininkas, ir Mikas Vai. 
dila kaip orgaiįjzatorius išsi
tarė. Galop sužinojom,, kad at
stovų yra 67 ir. dar 35 trūksta.

Raportai ėjo gana sklandžiai, 
kol frriėjo Kontrolės komisijos 
raportas, ykurį ^pradėjo skaity
tį iš keliolikos arkušų knygos

sisuko prieš pačius importuo
tojus, -.ir čia pasirodė; kad SLA. 
nariai ne tik nepavargę, bet 
taip tik ir lauke progos pašu
kuoti, na ir taip iššukavo in
žinierių su jo pagelbininku, kad 
vietoj valdybos, jiedu pasijuto 
ant kaltinamųjų suolo. Nieko 
negelbėjo p. Šimokaičio protes
tai, Stungis pamatęs, ka'd jau 
ūpas įkaito, ramiai pareiškė 
“Vadinas, reiškia/ balsuosime”, 
—• nubalsavo^ rezoliuciją miršti 
užmiršo, ir perėjus naują val
dybą rinkti išrinko tuos pačius 
ir net ačiū nuplojo. Tik vice
pirmininku išrinktas naujas, p. 
Kundrotas, bet ir tai tik dalto, 
kad p. Mačiukas 'atsisakė be- 
kandidatuoti. - * z

Konferencijai pasibaigus, p. 
Stungis patiekė atstovams kar
atų kopusių su kiaulėna', ir kaip 
pergalėtojas net savo opozici
ją — pp. Simokaitį su Semaš
ka pavaišino.

Įspūdis susidarė toks, kad 
žmonės labai dažnai ne tiek 
žiuri, kokius jiems faktus duo
da, bet labiau žiuri, ka& tuos 
faktus duoda. Iš tos pamokos, 
atrodo, pp. Simokaičio ir Se
maškos frakcija turės ko pasi
mokinti. X.

VAIKIŠKŲ
FOTOGRAFIJŲ

KootesiaS
Geriausias juokas, graži au
stos, sveikiausios išvaizdos 

ir dviniukai

Bus nufotografuoti absoliu
tiškai dykai.

Norintiejie dalyvauti tame 
konteste malonėkite pa

šaukti telefonu

Tel. Englewood 5840Pinigus 
nesiskaito 
Blacklidge ne už tai ir kaltina
ma. Kortų azartas “aukštosiose 
sferose” taip pat neskaitoma 
nusikaltimu, ir Mrs. Blacklidge 
ne už tai kaltinama. Ji apkal
tinta tik už tai, kad pralošė ki
to žmogaus turtą, ir štai kaip 
apkąltinta: \

*

Nespėjo iš Springficldo tas 
skandalas pasiekti spaudą, kaip 
bematant įsikišo federalė valdžia 
ir paėmė bylos tardymą į savo 
rankas, ir pirmiausia • kas tuo 
reikalu padaryta, tai jau į ant
rą dieną po skandalo skaitome:

“Mrs. Blacklidge bus paliuo- 
suota’nuo jos pareigų kaip Chi- 
cagos vidaus mokesnių kolekto- 
rė, tapo paskelbta pereitą nak* 
tj. Tai buvo patirta iš autorite
tingų šaltinių Gbicagoj ir Wash- 
ingtone. Ar Mrs. Blacklige bus 
pakeista tuojau pat, ar automa
tišku perversmu senatoriško pa'. 
tronažo kovo 4 dieną, dar nenus
tatyta”.

i

P. Conrad
730 W. 62nd St.

i* t •
Bus paskelbta vėliau kokie 

prizai bus duodami kon- 
testantams.

O štai kaip dedasi pas mus. 
Prieš patį SLA Seimą buvo pa
tirta, k'a'd kažkas tokio įtartino 
yra su Pildomosios Tarybos su
teiktąja Deveniui a'r Ažunariui 
paskola. Seime Chicagoj klausi
mas tapo iškeltas viešai ant tiek, 
kiek’ tuo laiku po rankos buvo 
medžiagos surinkta. Bet Seimas 
negalėjo bylos išspęsti, kadangi 
visi siūlų galiukai tebebuvo su
merkti į gilius vandenis. Seimas, 
kaip ir priderėjo, išrinko ir pa
vedė shvo įgaliotoms komisi
joms dalyką nuodugniai ištirti 
ir surastus kaltininkus atatin
kamai įvertinti.

Komisijos dirbo tikrai atsi- 
dėjusios ir Seimo joms pavestą 
pareigą atliko ’kuosąžiningiau- 
siaį. Kaltininkus rado besėdint 
pačiame Centre ir taip ir pasa
kė savo galutinoj rezoliucijoj, 
priimtoj visų komisijų konferen
cijoj. Bet kas iŠ to išėjo? Sei
mo autorizuotų komisijų rasti 
kaltininkai, kaip iš prezidento 
Gegužįo retorikos matyti, patys 
pripažino ir dar naujais svar
biais faktais įrodė, kad some- 
thing is rotten in Danemark 
(SLA Centre kažkas smėlis 
bad), — visi tebesėdi savo vie
tose ir kas įdomiausia, patys 
apkąjtinjįęji ^a^ępiė' į ^avQ 
rankas” kaltininkų įėškojimą ir 
tuo neva “jėškojimu” prisiden
gę pradeda pačius Seimo įga
liotinius kompromituoti! .

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
IR

•s

suskymuotais paskolos

Valstijos savo piliečių 
apginti turi Kongresą;

$117.50
$193.00KŪDIKIAI EINA SVARUMON 

ŠIUO PAPRASTU BUDU

GERMAN
■ * ♦ t. J

S. P. Kazwell and Co.
REĄL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Kad tos Auditorijos sienos 
kalbėti galėtų, kiek jos yra pri-

Aš taipgi išgydau rupturą be pei- 
lio. skausmo, ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijmų nuo išgydytų, paten
kintų pacientų randasi raštinėje. Šios 
žemos kainos pasiliks per sausio mė
nesį.

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Greičiausiai plaukiojančiu laivu 
KLESOS^ l New Yorko į Klaipėdą. 
KAINOS: ) Į Klaipėdą ir atgal : : .

Suv. Valst. Taksos Atskirai.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

JOHN J. ZOLP’S
Real Estate, Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St.

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — ' musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

NORTH
GERAAAN

LLOYD,

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valtey Products 

Parduodam šviežius kiaušinius- 
ir sviestu

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

Įspūdžiai iš Lietuvių Audi
torijos

Lietuvių Viešbutis
W. NEFFAS, Sav.

2435 S. Leavitt St
Tel. Roosevek 3352 '

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
piety. Panedėly ir Ketverge 

* ■ iki 8:00 vai. vak.

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipčdą, 
prižiūrimi atsakomingą konduktorių

TIK 7 DIENQS I LIETUVĄ
Patarimų klauskite pas

i;-: *

H 
. i

DIDELE EKSKURSIJA

PO VADOVYSTE
Laivakorčių Agentų Sąjungos AmerikojeLietuvių

NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

$.$. EUROPA
IŠPLAUKIA 

iš 
NEWYORKO 
GEGUŽĖS 

2

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nyjunkimo. Tai yra lai-; 
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą,'“ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi. ■

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kudikįui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liūosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 170 Varick St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai. ' 

(Apgarsinimas)

- Sdv. Valstijos valdo šimtais 
bilijonų turtų, ir Mrs. Blacklidge 
paėmė už 'pakarpos kaip matai 
greit, tik už tai, kad ji svetimo, 
privačio žmogaus $50,000 pra
švilpė.

SLA valdo vieną milijoną su 
viršum dolerių ir Centro ponai 
tebesėdi ir pamokslus apie “bro
lybę bei fratemalybę” tebesa
ko, kuomet jau ne privačio, 
svetimo žmogaus, bet paties 
SLA $25,000 rapo prašvilpti 
gudriai 
keliais.

Suv. 
teisėms 
SLA savo narių teisėms apginti 
turi Seimą. Bene vienintelis bū
das ir bus, kad SLA Seimas su
sirinkęs tartų savo galutinį 
nuosprendį.

SLA 358 kuopos narys

SLA. 6-to Apskričio 
konferencija

Vericose Gyslos ' 
Išgydomos

$15
Tai yra įčirškimo būdas. Jis yra( 

be skausmo, saugus ir tikras. Jokio 
peilio nevartojama. Jums bus sma
gu pamatyti pastebėtiną būdą kaip 
šios didelės, negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau nebe- 
sugryšti. Sutinimai, skausmai, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, .kurios pa
eina nuo padidėjusių gyslų, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios iš švelnios kaip kūdikio. Aš 
vartojau šį metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metų.

SPECIALIA! ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI

Ruptura Išgydoma

- _Ų_.
'Copyright Mldweit Feature Service';

BORN \ 
INDIANOLA, 

IOWA

PLAYED 
PIANO FOR 
LOCAL MOVIE 

HOUSE

LATER TOURED 
THE COUNTR?

WITH A
CHAUTAUQUA

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina, svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai-pagerėja kaip tik 
išvalai ir ^utV£i,kai: jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Flętches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurekit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher. parašas.

(Antrarsinimas)

Ambraziejus, J.
163 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietųyis”

14 Vernon §t., 
Worcester, Mass.

Baltutis, >P. P.
* 3327 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
432 W. Long Avė., 

Du Bois, Pa.
“Dirva”

6820 Superior Avė., 
Clcveland, Ohlo

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. Boston. Mass.
Kažemekas, K.Ch.

797 Bank St..
VVatcrbury. Conn.

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Anaonla, Conn.
Mollis, P.

1730 — 24th St., 
Detroit, Mlch.

Mikolainis, P.
188 Sands St, 

Brooklyn, N. Y.

l1 1 ■■■

Rauktyte, J.
123 MUlbury SU 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Conn.

• Sidabras, K. i
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

3255 So. Halsted St., 
Chicago. iii.

“Sandara”
3236 So. Halsted St, 

Chicago, III.
Trečiokas, A. S.

197 Adam* St., Newark, N. J.
Urbšas, J. J.

187 Oak St-Latrrenco. Ma**.
“Vienybe7’

193 Grand St.,
Brooklyn. N. Y.

ssiliRtisksS;
814 Bank St.

Waterbury, Conn.
VeleČkis, A.

502 South Ava-
Brldgeport, Conn.

Vaišnora, K. J.
Franklln Sav. Bank & 

.Truat Co., Plttcburgh. Pa.
Varašius, A.

So. 12th and Carson S t*., 
Pittsburgh, Pa.

Vitkauskas, J. T.
2701 E, Allecheny Avė..

Philadelpbia. Pa.
Viesulą, K. T.

1128 Washington St.
Norwood, Mass.

Zoto, J. J.
4559 So. Paulina S t, 

Chicago, Iii.

IRUTES
Trečiadieny, Sausio-Jan. 28, 1931

WEST ENGLEWOOD MASONIC TEMPLE
PRADŽIA 8:30 VAL. VAK. 64th IR LOOMIS BOULEVARD

BY WESTPHAL

NEW YORK ’*■ 
AND ONE OF 

GUS EDViARO’S 

PROTEGEES

IN 
LOS ANGELES 

* OFFERED 
SCPEEN TĘST

FIRST 
PICTURE e 
’SPEMĖASY'

STARREO IN J 
THE BIG FIGHT* 

ANO lAMit OTHERS 

- REAL NAME - 
OOROTHY MUUIGAN



?W

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newt 

Published Daily Except Sunday by 
the Litbuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

v

Editor P. GRIGAITIS

Sabscription Ra tęs: 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 71 h, 1914, at the Post Office 
of Cbicago, III., onder the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia "Naujienų" Bendro
vė. 1739 So. Halsted St.» Chicago, III. 
Telefonas Roosevelc 8500.

Užsisakymo. kstaaJ 
Chicagoje — paltui /t. 

Metams __
Pašei metų 
Trims menesiams 
Dviem mėnesiams ......__ _
Vienam minesiui ___ _

Chicagoj per ilneSiotojus:
Viena kopija •••••••••••••■•••••••a
Savaitei 18c
Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chkagoj* 
paltu:

Metams 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams __ _ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon it kitut užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pašei metų 4.00
Trims mėnesiams _____________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

.SkOO 

.. 4.00 

. 2.00 

. 1.50 
M .75

GANDUI PALEISTAS Iš KALĖJIMO

Anglijos' valdžia, matyt, yra rimtai pasiryžusi su
sitaikinti su Indija, nes Indijos vice-karalius davė įsa
kymą paleisti iš kalėjimo nacionalistų vadą, Mahatma 
Gandhi, ir kongreso partijos veikiančiojo komiteto na
rius. Savo dekrete vice-karalius (kuris yra Anglijos 
valdžios atstovas Indijoje) nurodo, kad jisai grąžina 
laisvę Indijos nacionalistų lyderiams tuo tikslu, kad 

• jie galėtų netrukdomi sueiti ir pasitarti apie premjero 
MacDonaldo pareiškimą, padarytą Indijos savivaldybės 
klausimu Londono konferencijoje.

Tame savo pareiškime Anglijos premjeras pasakė, 
kad Anglija sutinka duoti Indijai dominijos teises, su 
tam tikrais saugumo patvarkymais pereinamuoju lai
kotarpiu, ir kad politiški prasikaltėliai Indijoje bus pa
leisti tuojaus, kaip tik Indijos nacionalistai atšauks sa
vo “civilinio nepaklusnumo” kampaniją prieš Angliją.

Amnestijos prižadėjimą Anglija pradėjo vykinti 
pirmiau, negu ji sulaukė iš Indijos gyventojų atsakymą 
į MacDonaldo pasiūlymą. Ji taip daro, be abejonės, tuo 
sumetimu, kad žmonės Indijoje greičiau aprims ir pa
tikės, jogei dabartinė Anglijos valdžia buvo nuoširdi 
savo pareiškimuose apie Indiją.

Jeigu Indijos nacionalistai turi tokį pat norą tai
kos keliu eiti prie išrišimo klausimo apie Indijos ateitį, 
kokį parodė darbiečių valdžia, tai reikia laukti, kad 
neramumai Indijoje artimoje ateityje pasiliaus, ir tuo
met bus paskelbta visuotina amnestija, kurios rezultate 
galės išeiti iš kalėjimo visi 60,000 politiškų kalinių In
dijoje. Netrukus šis dalykas paaiškės.

nes, neturintieji nieko bendro su socįąlistais. Kuomet 
po seimo tam tikros komisijos ėmė tyrinėti DeveniO 
“paskolą”, tai vadovavo šitame dalyke žmonės, kurie 
jokioms partijoms nepriklauso. Pagaliaus, komisijų su
važiavime, lapkričio mėnesyje, kur buvo teisiama Pild. 
Tarybos dauguma, kelis kartus daugiau dalyvavo san- 
dariečių ir bepartyvių žmonių, negu socialistų.

Keistą, kodėl žmonės negali suimti į galvą tokio 
paprasto dalyko, kad organizacijos nariams gali rūpėti 
atitaisyti tuos blogumus, kurie tapo organizacijoje už
tikti. Argi tik tas privalo kelti balsą prieš negerus vir
šininkų darbus, kuris riori jų “džabą” gauti? Jeigu bu
tų taip, tai tokių organizacijų, kaip SLA., visai nerei
kėtų turėti, nes “džabų” tenai yra tik keletas, o narių 
desėtkai tūkstančių. ' * • '

Per dešimtį metų Susivienijime ėjo kova dėl to, 
kad jį stengėsi užvaldyti bolševikai. Visi, kurie nenorė
jo, kad bolševikai pasigrobtų organizaciją ir paverstų 
savo partijos kromeliu, buvo priversti ginti centrą ir 
neturėjo kada atkreipti pakankamai atidžios į ydas 
centre. Bet > šiandie padėtis yra kitokia. Bolševikams 
išmaršavus iš Susivienijimo, nariai dabar gali įsigi
linti į tai, kas dedasi organizacijos viduje. Pereitas 
seimas jau tam padarė pradžią, ir galima numatyt, 
kad dar ilgoką laiką tęsis šis vidujinis kritikos darbas, 
kuris buvo pirma apleistas.

Centro viršininkams, per ilgus metus papratu- 
siems, kad visi nebolševikai kalbėtų už juos, dabar yra 
baisiai nesmagu girdėti priekaištų iš “gerų žmonių”, ir 
juos ima pagunda apšaukti dabartinius savo kritikus 
jei ne “bolševikais”, tai kuo nors panašiu* Šitą jų sen
timentą išreiškia (labai nervingai) “Tėvynės” redakto
rius. Bet i tai nereikėtų kreipti dėmesio. Susivienijime 
šiandie eina ne “politikierių intrygos” ir ne partijų ko
va dėl organizacijos kontrolės, bet kova tarp tų, kurie 
nori vidujinius organizacijos reikalus geriau tvarkyti, 
ir tų, kuriems tvarkos pagerinimas yra nepageidauja
mas.

nės turi būti skersaidryžoi, 
skersai, skersai dryžos.”

Taip baigiama reikalai su 
fanatikais. Fanatizmas, it yi- 
žys, ėda lietuvių dvasines’ Pa
žibas, skaisčiausias ypatybeš. 
Garbingiausio, sutartino darbo 
negalimą dirbti tiktai dėlei įsi-' 
šaknėjusio fanatizmo visose 
lietuvių srovėse. /Palauksime 
tik vieną gentkartę priskiri,

...  I. I nei Į pu i i I iii

musų jaunuliai, vežišku fana- 
titmu neužkrėsti, nūn neįVyki- 
namus darbus atliks labai leng
vai. Jiems stipriausiai vieny
bei užgrūdinti užteks vieno žo
džio; LIETUVIS. Lietuvių var
do pagarbon iškėlimo tikslu 
darbe, visiems užteks nepavy
dėtinos garbės. Labdarybė tuo
met bus suorganizuota.
v V Tylintis.

PANAIT ISTRATI i Išvertė K. A.

KIRĄ KIRALINA

BUTLEGERIŲ GALYBĖ

Trys Bostono butlegeriai pasisiūlė vyriausybei 
duoti 10 nuošimčių visų savo dviejų savaičių .pajamų 
nukentėjusiems dėl sausros pietinių valstijų ' farme- 
riams sušelpti.

Matyt, tie butlegeriai jaučiasi galingi, jeigu jie ne 
tik apsiima šelpti nukentėjusius dėl sausros farmerius, 
bet ir “sausųjų’’ valdžios agentų nebijo.

Bet jie yra ir gudrus. Siūlydami paaukoti tam tik
rą nuošimtį nuo visų savo dviejų savaičių pajamų, o 
ne nuo gryno pelno, jie neišduoda savo paslapčių mo
kesnių kolektoriams. Jeigu valdžia žinotų, kiek pelno 
jie padaro per dvi savaites, tai ji galėtų daug-maž ap
skaičiuoti, kiek jie turi metinio pelno, ir “internal 
revenue” departamentas jiems padarytų daug nemalo
numu, v

PALAIDA VAIZDUOTĖ

Sąryšyje su einančiais Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje ginčais dėl tam tikrų nevykusių paskolų, dauge
lio žmonių fantazija dirba viršlaikį, stengdamasi nu
pinti iš tų ginčų visokių nebūtų'“istorijų”. Komunistai, 
sandariečiai, fašistai ir klerikalai bando išaiškinti da
lyką taip, kad dabar Susivienijime einanti kova “dėl 
valdžios”: socialistai, girdi, nori išėsti iš SLA. centro 
“vidurinės srovės” žmones ir patys užimti jų vietas.

Kai kas prie šitos “istorijos” prideda dar šiokių 
tokių pamarginimų. Pavyzdžiui, vienas klerikalų orga
nas pasakoja, kad ataka prieš Gegužį ir jo sėbrus eina 
iš dviejų pusių: iš socialistų ir iš dešiniųjų tautininkų 
(fašistų). Jisai rašo: « / 1)1

“Dabartinė valdybos didžiuma atsirado tarp 
kūjo ir priekalo. Ją puola socialistai, norėdami su 
laiku laimėti daugiau vietų valdyboje, bet puola ir 
kai kurie tautininkai — fašistai, kurie nori iš. va
dovybės išmesti ir socialistus ir ‘bepartyvius’ — p. 
Gegužį ir jam panašius. Del to ir kovojama.” # 
Bet ši versija, lygiai kaip ir originale “istorija”, 

yra paremta įsivaizdavimais, o ne faktais. Pirmiausia, 
mums nėra žinomas nė vienas socialistas, kuris trokštų 
“runyti” i SLA. Pildomąją Tarybą artyaj} ki^kų^į 
“džabą” Susivienijimo. Jeigu t šiandie ’ KŽltų klaWiAąs 
apie užpildymą tos arba kitos vietos Susivienijimo, tai 
labai abejotina, ar bent vienas socialistas statytų savo 
kandidatūrą. " " ; ' ‘

Antra’ juk yra netiesa, Jkad iš socjajįstų pusės pra- 
sidėjo atakos prieš SLA. Pildomosios Tarybos daugumą 
dėl Devenįo aferos.' jas pradėjo p. Tareila ir kiti žmo-

\ ■ \
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Apžvalga
PROF. M. BIRŽIŠKA 

AMERIKOJE
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nius klausimus, tai jie žinotų, 
kad svarbiausias pramonės 
veiksnys yra ne trobos arba 
mašinos, bet išlavintų darbinin
kų jėga. Kur tos jėgos trūksta) 
tenai net ir didžiausios dirbtu
vės bus be vertės.

iPereitą savaitę atvyko 
Ameriką Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos pirmininkas, prof. 
Mykolas Biržiška.

Pasikalbėjimuose su laikraš
čių atstovais jisai pasakė, kad 
Amerikoje ketina išbūti apie 
trejetą menesių. Jisai nori čia 
painformuoti lietuvius apie Vil
nių ir užmegsti ryšių s iv Lietu
vos tautinių mažumų atstovais 
— žydais ir baltgudžiais. Bet 
dolerių jisai nerinksiąs.

EKONOMINIS RUSUOS 
ATSILIKIMAS

kad 
jogei 
“kva- 

truku-

“Laisves” Bimba rašo, 
“Naujienos” pripažino, 
Rusijoje šiandie reiškiasi 
lifikuotų darbininkų 
mas”, ir daro tokią pastabą:

“O tik kelios dienos atgal 
jis (Grigaitis) prisispyręs, 
tvirtino, kad Sovietų Sąjun
goje;' milionai darbininkų 
vaikštinėja be darbo, kad; 
darbininkų respublika nega
lėjo ir negalės bedarbės par 
naikinti.”
Tai yra tuščias plepalas. Tą 

faktą, kad Rusijoje ima reikš
tis kvalifikuotų darbininkų 
trukumas, “Naujienos” yra pa
žymėjusios jau seniai. Bet iš 
to, kad trūksta kvalifikuotų 
darbininkų (“amatininkų”), dar 
nereiškia, kad turi darbo visi 
paprasti darbininkai (“leibe- 
riai”). šito dalyko iki šiol ne
tvirtina nė pati sovietų val
džia. Kadangi bedarbių šelpi
mą Maskvos diktatoriai panai
kino, tai bedarbiai Rusijoje 
daugiaus nebėra registruojami, 
Todėl apie nedarbo stovį tenai 
šiandie nieko tikro negalima 
pasakyti.

Amatininkų trukumas rodo 
ne bedarbių išnykimą, , o tik 
ekonominį Rusijos ^atsilikimą..

Spausdamas paskutinius sy
vus’ iš Ėūsijos žhiopių, Stali- 
nį^js^tė > milžiniškas įdirbįu-

kilst turi importuoti iš Ariierij 
kds," Vokieti j qsįĮ' Anglijos, 
gi jos, ' Franci jos i ir kitų 'pra- 

šajių. < ’i’ąiįji.5 visa >0 
^piątiliętka” yra bej/pąmato.

Skaitytojų Balsai

Labdarybė
24“Naujienų” No. 20 sausio 

1931 m. gerb. J. A-la, pripažįs
ta, kad “žydams, be labdarybės 
butų labai/ankšta”. Mes lietu
viai, po visą pasaulį išsisklai
dę, kaip žydai, labdarybės la
bai reikalingi, žydai per am
žius po juos niekinančia, vie
nokia ar kitokia valdžia varg
dami, ištobulino labdaringąsiąs 
įstaigas.x

Tą visą gerai žinodamas, 
gerb. A-la savo straipsnio pa
baigoje, rašo: diktatorių valdo
mus “jokios t labdarybės juos 
nuo skurdo neišgelbės.” Pertek
liuje gyvenant labdarybės ne
reikia, gi skurde atsidūrus, dėl 
diktatoriaus šalyje šeimininka
vimo, anot ger,b. J. A-los, ne
reikią nei bandyti su.labdary-1 
be pasirodyti. Mano pirmes- 
niuose straipsniuose aiškiai sąr 
kiau ir dabar sakau, kad ten, 
kur draugijinis veikimas (dik
tatūrų užuitose tautose) truk
domas, arba visai užgintas, or
ganizuota labdarybė teikia ga
limybės visiems veikti, kas no? 
ri vargdieniams gelbėti. Tiė, 
kurie tikisi, kad be darbo, tik 
teorijų pasiskaičius, anot gerb. 
J. A-la, “visi piliečiai daugiai 
supras ir kooperuos savo va
dais.” Kaip liaudis žinos, kad 
tie vadai sektini, jeigu labda
ringu darbu tai vargstanęiai 
liaudžiai betarnaujant, vadovo 
vardo neužsipelnė Visų sro
vių, ne’ vadams, bet eiliniams, 
sekėjams labdarybė • yrą bend
ras dąlykas. Vadams fiktai

(Tęsinys) /
Vargšė motina turėjo tiesą, 

sakydama, kad tas numirėlis 
kliudo gyventi gyviems. Juo 
toliau, tuo darėsi blogiau, ži
nodamas, kad mano motina sa
vo gražumą brangina labiau 
nei gyvybę, — jis stengęsi ją 
mušti kaip tik per veidą, ir 
paskutiniuoju laiku nelaimin
goji priversta buvo gydytis po 
8-10 dienų, kad išgydyti mė
lynes ir žaizdas. Tokiais perio
dais negalėjo būti ir kalbos 
apie pasilinksminimą ir priė
mimą musafirų. Dėliai to ji i 
nusimindavo ir nebebūdavo su. 
mumis tokia maloni, kaip pir
ma. Kartą aš ją užtikau be
verkiant įš apmaudo. >

Bet tas nusiminimas ją 
stumdavo dar labiau atsidūsti 
patenkinimui savo įgaidų. Tai 
buvo savotiškas kerštas tiro
nui. Ant galo, jis tiek įdūko, 
jog nutarė Užbaigti sąskaitas 
su mumis. . .

Vieną gražų vakarą musų 
kambarys buvo pilnas musafi
rų; jų buvo ne mažiau septy-' 
nių. Mano motina paliepė pa
kabinti keturis kandeliabrus 
ant sienų, nekalbant jau apie 
didelį šviesų sietyną, kuris bu
vo pritaisytas prie lubų. Ąš 
suskaičiau žvakes: jų buvo 24. 
šviesa akino. Tą dieną motina 
pašaukė šaltakalvj ir liepė jam 
pritaisyti tvirtą skląsti,, prie 
masyvių durų,’ kurios vedė į 
kiemą ir būdavo užrakinamos 
tik raktu. Tuo bud u apsisau- 
jusi, ji pradėjo nesuvaldomai 
linksmintis. Aš niękuomet pir
ma nebuvau matęs, kad motina 
taip linksmintųsi. Aš net ir da
bar manau, jog ji nujautė, kad 
jos laimingam gyvenimui arti
nasi galas ir skubėjo iš pasi
tenkinimo taurės išgerti pasku
tinius lašus.

Įš septynių pakviestųjų trys 
buvo graikai-muzikantai, kurie 
savo menu . buvo pagarsėję tą 
laikų iškilmėse. Motina kiek
vienam jų davė po odinį kap
šelį, suvyniotą į šilko skepetai
tę. Kiekviename kapšelyj buvo 
dešimtis dukatų. Ir ji tarė:

drąsuoliai.*,
Tuose- kapšeliuose jus rasite 
penkis kartus daugiau, negu 
jums tenka gauti už visos, nak
ties grojimą... Aš jums tai duo
du ne vien dėl savo širdies kil
numo. Mano namuosė brangiai 
tenka mokėti už smaguriavimą^ 
ir galimas daiktas, kad jus bū
site priversti šiandien apleisti 
namits pro langą; ar pakanka
mai mitrios jūsų kojos?,..”.

Ir ji atidarė langus, kurie 
vedė į paklaus j. “Pelikarias” 
iškišo galyas, apsidairė aplin
kui, pakratė kapšelius su auk
su, ir išreiškė savo sutikimą 
mandagiu: /“ęyąllaęh!”^. Po to 
prasidėjo muzika, daiųos\ir so- 
kįai.

Visi trys instrumentai, 
klarnetas,^fleita ir ^Įkra/*r* ^_ ___ _____ _______
buvo patyrusių muzikantę rąū-Uębuįo galima. 1 \
košę.. Kirą ir nibtiria, tingiaiJKada motina drąsiai atidarfc 
išsitiesųsios ir sužavėtos, kltru- duris, tėvas‘tuoj pagriebė ją 

Savos įtakos prkplaUnimo prie-Lsę gailestingą ir ėringą pa- pfaukų ir mete ant žemės;!
“ " ' " " ' " sakoj ^Dbina”, ait- ’ ’ ’

'Pelikanas”

Kadangi tą vakarą man ne
bereikėjo eiti sargo pareigas, 
tai aš galėjau šokti su sesęria, 
su motina, su abiem kartu ar
ba vienas. Tai buvo mano 
trumpos kūdikystės vyriausias 
įgaidas: už ^tai Kirą mane ap
dovanodavo beprotiškais glamo
nėjimais. Arabų pilvo šokis, 
kurį aš išpildžiau vienas, tą 
paskutinį vakarą buvo tiek 
turtingas judesiais, kad muzi
kantai, kurie buvo šokių žino
vai, nepaprastai gyrė maųe ii 
glosniavo. Kirą tiesiog apsvai
go. Gi motina sušuko:

“Taip, taip!... Tai tikrai ma
no sunūs: nėra abejonės!...”

Laike, pertraukos, kada vis 
vyrai, sėdėdami turkišku budi 
ant kilimo, traukė savo kali j a 
pų durnus, Kirą paklausė, ku: 
dingo vienas garbintojų, kuri; 
prie jos labiausia meilinosi.

“Jis išsisuko -koją, paskuti ir 
kartą riedėdamas nuo pakriau- 
šio”,

Ir visiems besijuokiant, sve 
čias papasakojo, kaip vargšas 
dūko, kuomet jam darė masa 
žą. Tas pasakojimas įvarė ne 
rimą gitaristui, tvirtam ir sun 
kiam žmogui. Jis priėjo 
lango, kad patikrinus, 
aukštai jis randasi nuo ; 
Vienas muąafirų nuramino jį

“Ne labai aukštai..^ Ne dau 
giau dviejų, trijų metrų. Ti 
nešokite į priekį, o riedėkite 
pakalnę, žemai jus rasite sav 
feską ir gitarą!” <

Visiems besijuokiant, šokta 
vėl atsinaujino.

_o__ 4
Tai įvyko birželio mėnesyje 

prieš pat piųtį.
Langai, vedantieji į ,kiem 

buvo, taip sakant, aklai pžbs 
rikaduoti, o kiti, išeinantieji 
Dunojų, buvo tik lengvomi 
užkabomis užleisti. Tą ryif 
pa auksavusi langus aušra, ui

atsake svečias.

i]
is

tiko mūs nuvargusius ir žič 
vaūjančius... Nuo kali j anų dū
mų .ir nuo kvepalų rūkymo 
oras buvo sunkus. Motina pri
ėjo prie laūgo, atidarė jį ir į- 
traukė į plaučius tyro orė. 
Stovėdami šalin jos, aš ir Ki
rą žiūrėjOva, kaip aušra ap
švietė kafklyną. Atsigręžusi į 
svečius, motina tarė: V
f “Na, mano draugai, puota 
pasibaigė... Keikia miegoti.”
Tuo laiku kieme ijažkas sun

kus nukrito. Mes visi kruste- 
fcjorhe'. Tuoj po to pasigirdo 
skląsčio girgždėjimas; Mano 
lUOfina suriko;

A<GelbČkite!... Jie perlipo sie- 
nąL.?’-

Kol tėvafs daužė duris, sve
čiai Šoko pro langą, užmiršę 
apie vfsPkf atsargumą, tarsi 
laukė juos 'laukė minkšti kili
mai. Pirmieji šoko gelbėtis 
muzikali> 6 kiti stūmė -j uos 
iš užpakalio, neatsižvelgiant į 
patarimą nešokti perdaug to
li. Kelioms sekundėms praėjus 
namai ištuštėjo ir “musafi- 
rai” krūvoj ritosi į pakalnę: 
fcjet paslėpti puotos pėdsakus 

\

—n— ----------r— 4

/ Kada motina drąsiai atidarė 
duris^ tėvas ‘tuoj pagriebė ją<

inOĮrič. yisok-iąm bepdram, dąp 

perbėga, grįžk nanio, - kelionė 
nelaiminga... Kudirka fanatiką 
Šitąįp J apįbud;ina: j fe reikalo 
n’ėpįjįšū, bėt.^hęs akis5žiuri.jį 
tjavo Miliai dryžas kelnes, jo-

Jeįgų Jiįųsięįįąi bhnbos £ ppiit kip /galvojiš fanatiko ųe- 
kiek nusimanytų apie ekonomė gausi kaip tik šauksmui “kel-

safirai” plojo rjrankoinis ir dai
navo. \ .

Po'< kiekvienos dainom jnotitfa 
siūlė likėriiisjr kavą ir kaiijįiiią. 
Gardumynų įpiėgėj ų. ąki| Į rau
kė dvi vazos/kur buvo sukrau
ta “kadaif” ir “sarMJė”,

UZ plaukų ir mete ant 
bfolfe taip pat pasielgė su Ki- 
^a;įo aš," matydamas kaip jis 
žitfįrriai'spardo 'mano seserį 
kOjoiįis, tiesiog pakvaišau ir 
pasitveręs kali j aną smogiau
savo vyresniam broliui į gal
va. Jįs paleido Kirą ir viena 
ranka susigriebė už galvos, įš 
kuriųs pradėjo bėgti kraujas. 
"■* Jis turėjo, apie dvidešimtį

IMPERFECT IN ORIGINAL j

and Atlantic Pbcto]

V. M. Molėto v
jtų liaudies komisarų tary- 
pirmininkas (prem j eras), 
tęs nuversto * Aleksiejaus 
jvo vietą.

[Pacific

etų ir buvo labai tvirtas. Jis 
•adė j o mušti mane ir mušė 
1, kol patenkino savo kerš- 
: iš mano nosies ir gerklės 
urliū bėgo kraujas.
Tuo tarpu mano motinos 
’abužiai virto skarmalais,

jau buvo netekusi sąmonės, 
bet tėvas vis dar nesiliovė ją 
mušęs. Brolis nuėjo plauti sa
vo apkruvintą galvą, zo Kirą 
pribėgo prie ištraukiamos dė
žės, ir sugrįžo su stileletu ran
koj; bet mudu minutei priau- 
gova prie vietos, matydarnu 
baisų ,reginį: tėvas pagriebė 
sandalija su mediniu padu,— 
kurią, matomai, paliko bėgda
mas vienas “musafirų”, — ir 
mušė mediniu padu motinos 
veidą. Ji gulėjo ką tik gyva, 
silpnai judindama rankas; jos 
Veidas, kraujais paplūdęs, bu
vo ištisinė žaizda.

Kirą šoko prie tėvo iš užpa-
kalio, kad kirsti Barbarą į 
nUgarą;' bet' 'pUšVirb*, pa;griuvo 
ir neteko sąmonės. Tėvas pa
kėlė ją, įkišo į sieninę spintą, 
kuri vadinosi “j atakų”, ir už
rakino ją ten. Paskui palikęs 
mane brolio priežiūrai, kuris 
rišo sau galvą didele skepeta, 
jis užsidėjo motiną sau ant 
pečių ir išėjo su ja į kiemą, iš 
kur neužilgo pasigirdo skiepo 
durų trenksmas. Matomai ne
laiminga buvo įmesta į skie
pą, kuris turėjo būti jos ka
pais.
\ Sugrįžęs, jis prisilenkė prie 
manęs, gniauždamas/’ kumš
čius ir žiūrėdamas * taip, kad 
aš \nusprendzTau: štai išmušė 
paskutinė mano valanda. Vie
nok jis man nieko nedarė, o 
tik pro dantis prakošė:

“Tai šiai kaip, a...? Tu lau
žai savo vyresniam broliui 
kiaušą, o tavo sesuo, ta pat- 
šura, norėjo mane užmušti... 
Na, dabar su jumis užbaigia.”

Jie užgesino žvakes ir išsi
vedė mane. Eidama^ pro kie
mą, aš pažiurėjau į skiepo 
duris ir pravirkau. Mano gal
von lindo mintys apie tai, kad 
mano motina sumušta, sužei
sta ir vos gyva palaidota tuo
se baisiuose kapuose, o Kirą 
gali uždusti spintoj.

Lauke jau buvo 
Graikas-anglininkas, 
tęs maišą ant pečių 
klšęš lazdą po’ pažastimi, ėjo 
į uostą dirbti. — Kur mane 
vedė?... '

Meš atėjome į tėvo namus, 
kur mane tuoj pristatė sukti 
pakrėslio , ratą, ■ kuriuo moki
niai galando kirvius, žirkles ir 
atšipusius kaltus. s Aplinkui 
manęs malėsi ąžuolo, liepos ir 
peplės gabalai 1-: ratai, stebu

lės, stipinai, grįžulai/;visa tai 
I711 vo drožlių krūvomis apden
gia.

\ (Bus daugiau)

šviesu, 
užsime- 
ir pasi-

“KOVA”, Lietuvos socįal- 
dem^krktų užsieny, laikraš
tis. Galima gauti “Naujie
nose”,,

■
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BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

CGMPANY
3224 South HAlsted .Street 

Tel. Victdfy 1657 
Ofisas atdaras

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Bedarbiai ir Lab 
darybė

Kas tie darbuotojai

Daug girdime ir nemažai ten
ka skaityti “Naujienose” apie 
Bedarbių šelpimo Komitetą, bet 
gal ne vienas žingeidauja ži
noti, kAs tie darbuotojai ir ko
kią vietą jie užima šio darbo 
lauke. Tad pavelykite man su
rišti jumis artimesniais pažin
ties ryšiais su musų labdąry- 
bės veikėjais.

Tiesą, yrą išrinktas komite
tas. bet apgailėtina, kad ne
visi jo nariai yra aktyvus. Vie
niem gal nerupi artimo padė
tis, gi kiti yra užimti savais 
darbais. Taip kad tų tikrųjų 
darbininkų vos keli tėra. Idant 
darbas savom vėžiom eitų, nuo- 
šaliniai asmenys prisidėjo prie 
šio veikimo.

Apart nuošalinių > nemažai 
darbuojasi Emilija Šukienė. Ji 
pašvenčia ne vien tik nuo dar
bo atliekamą. laiką tirti šeimy
nų stovį, bet taipgi rašinėja 
Jąjljraštin, įcelįa bedarbių šelpi
mo klausimus, ragina visuome
nę prie duosnumo.

Toliaus randame, Bedarbių 
šelpimo Komiteto raštinėj sė
dint J. žymontienę, kuri tvar
ko raštus, perka maistą, pri
stato raportus laikraštin. Ji 

• tarpininkauja tarp spaudos, au
kautojų ir bedarbių.

Paskutinį iš eilės užrašysiu 
Antaną žymontą, valdybos pir
mininką. Jis, bedarbių naudai, 
rengia vakarus ir prižiūri, kad 
labdarybės darbas be kliūčių 
pasekmingas butų.

Šie žmonės dirba sumarfiai 
ir sutartinai. Tarp jų dega vie
na broliškumo meilės liepsna, 
tai šelpimas nedirbančiųjų. Pa
staruoju laiku jie nutarė kreip
tis prie “United Charities”, ten 
perstatys pašelpos vertus su 
tikslu, kad išreikalauti jiems 
medžiagiškos paramos, nes šis 
lietuvių darbas gal su pavasa
riu sumažės.

Laikas priruošia darbininkus, 
o gyvenimo perversmės iššau
sią j ūpą aikštėn. Dabartinė be
darbė suvedė krūvon šiuos mi
nėtus veikėjus ir jie daug ko 
nuveikti galės netriukšmingai 
dirbdami. Gerą jum yra proga 
išauklėti savo talentus, išsila- 
vįnti idant būti tolhbesniais to
limesniam labdarybės darbui. 
Nors jus esate ir naujokai šiu
rpe darbe, bet dirbate kaipo 
daug patyrimo ‘turėję gerada
rystės srityje. Tad gero pasi
sekimo.

— Bedarbis.

Kaip miršta lietuviai 
bedarbiai

• Če^na užmuštas berenkant an
glis nuo gelžkelio bėgių

Pereitos savaites pradžioj 
tik sugrįžo iš Bridewell kalė
jimo paleistas liętuvis Antanas 
Česna, 65 metų amžiaus, gy
venantis 4602 South Wells. St. 
Jis buvo pasiųstąs į kalėjimą 
už tai, kad negalėjo užsimokė
ti pabaudos, $20.00, jam uždė
tus už tai, kad buvo pagautas 
berenkant anglių trupinius nuo 
gelžkelio pylimo.

Pereitą sekmadienį jis vėl 
buvo nuėjęs anį; elevatoriaus 
gelžkelio linijos arti 48th St., 
kur pradėjo jėškotį anglių tru
pinių savo pečiui pašildyti. Tuo 
tarpu atbildėjęs prekinis trau
kinys užklupo senį iš netyčių 
ir jį sutraiškė, česna tapo pa
imtas į St. Bęrnard ligoninę, 
kur tuojau ir pasinėrė. •

NAUJIENOS, Chicago, IR
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Jo draugai, padedami p. Eu- kad butų kuogreičiausia gauta 
deikio, apsirūpino laidotuvėmis. 
Jos įvyks ketverke, sausio 29 
d., 8 v. ryte, iš jo draugo na
mų, 143 W. Swan St., kur jis 
randasi pašarvotas, į šv. Kry
žiaus bažnyčią ir į šv. Kazi
miero kripipes. Patarnauja 
borius Eudbikis.

Kensington

gra-

Pereitą šeštadienį pavieto li
goninėj po trumpos' ligos pasi
mirė Darata Beržinskienė, 50 
m., gyvenusi 121 E. Kensing
ton Avė. Paliko 4 maži vaikai.

Laidotuvės bus seredoj, 8 v. 
ryte iš namų i Visų Šventų 
bažnyčią ir j šv. Kazimięro ka
pines. Laidotuvėms patarnauja 
graborlus Eudeikis.

CHICAGOS ŽINIOS
Papūgos kraujas išgel

bėjo gyvybę
St. Joseph ligoninėj kaž kaip 

per klaidą .tapo išvirkšta pa
pūgos (parrot)’ kraujo 15 me
tų mergaitei, Lillian Fisher, 
kuri apsirgo infAntile pąraližiu, 
ir pasirodė, kad ta klaida iš
gelbės mergaitės gyvybę. Mer
gaitė greitai atsigavo ir pra
dėjo taisytis. Klaida išėjo la
bai stebėtinu bildu. Daktarai 
buvo pareikalavę tuojau pri
statyti “parepts blood”, būtent

kraujo iš mergaitės tėvų, nes 
yra žinoma, kad tėvų kraujau 
yra vaikams giminingas, bet 
ligoninė per klaidą pamanė, kad 
reikalaujama' “parrots blood”, 
ir šiaip taip suradę papūgą, 
gayo iš to paukščio širdies krau
jų, kurs parodė nepaprastą gy
dymo ypatybę.

Susekta aukštų žmonių 
švindleriai?

i ■*

Sąryšy su Mrs. Blacklidge 
skandalu pradėta tirinėti, kas 
ir kokiu budu tuos didelius po
nus įtraukia į kortų azartus, 
ir buk susekta, kad .Chicago j 
ir apylinkėse jau metai kaip 
siaučia labai gerai organizuota 
švindlerių gengė, kuri jau yra 
apsukusi aukštos klasės poniu
tes ir vyrus ant daugiau kaip 
pusmilijonio dolerių. Vienas 
Čhicagos biznio. lyderis mėnuo 
atgal irgi prašvilpęs ant kortų 
$90,000, bet jam • pasisekę at
gauti vėl $82,000. Kitas ką tik 
pralošęs $33,000; da*r kiti nuo 
$1,000 ligi $60,000.

Neturte mirė 105 me 
tų paša

Chicagoj ką tik mirė 
Demourdidjari, kaikada 
Turkijos' gubernatorius, 
kęs 109 metų amžiaus 
sigyvenęs 118 vaikų.. Pačių ir 
našlių jis turėjo 78!

Aredis 
buvęs 
sula u - 

ir prį-

Kitą kartą paša buvo ne
apsakomai turtingas ir dikta^ 
toriškai valdė dideles Turkijos 
provincijas, tačiau užėjo lai
kas, kada sūltonas pradėjo jų 
nemėgti, pašalino ir prieš 11 
metų jis atkeliavo' į United 
States, kur nusigyveno taip, jo^ 
mirdamas nieko nebeturėjo.

Graboriai

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS 
?atarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUSt

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

' ■-------o--------

LiettiyiaiGydytojaj
Pbone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artėsian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ĮvBiyųs Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 40 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

AGLINAS

šiuo pasauliu 
3:26 valandą 

sulaukęs pusam-

STANISLOVAS VENCKUS

JULIJONAS PAULAUSKIS e į

f

VINCENTAS

Persiskyrė su 
sausio 25 dieną, 
ryte, 1931 m 
žio amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Žvingių parap., Bikavėnų kaime. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Barborą, dukterį 'Marijoną 
Deringienę, du sūnūs — Izidorių 
ir Franą, dvi marčiai ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi . Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoj, sau
sio 28 dieną, 8 vai. iš' ryto iš 
koplyčios į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Aglino gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuošifdžiai kviečiami dalyvauti 
Haidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Motelis, Duktė, Sunaį 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, ’ kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

-** •

6109 South

Lietuves Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S/ Halsted 

Telefonas
' Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
' 9 vai. vakare,

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
221___L Albany Avenue

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

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Btunstvick 4983
Namų telefonas Btunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
’■ Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, UI.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany \Ave. Tel. Prospect 
)930. Nedaliomis tik pagal sutartį.

Rezidencija Tel. Midway 5512 It 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3 iki 8 viii, vak., Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez.,, Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Čfisasz 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
' Nedėliotais ir švėntad. 10—-12 dieną.

Advokatai

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 26tą dieną, 10:30 valan
dą ryte, 1931 m., sulaukęs apie 
38 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Tytavėnų para
pijoj. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Lucy, dukterį Stanis
lavą, brolį Joną ir brolienę, švo- 
gerką Agnės Šidlauskienę ir gi
mines Amerikoj. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn Avė. '

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj, 
sausio 29tą dieną. Imą vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.'

Visi a. a. Stanislovo Venckaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jani 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Duktė, 
Brolienė, Švogerką ir 
Giminės. x 

/

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 24 diėną, 2:30 vai. po 
pietų ,1931 m., sulaukęs 35 įme
tu aiflžiaus, gimęs Kulalių kaime, 
Salantų parapijoj, Kretingos ap. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Ameliją, dvi dukteris — Sta
nislavą 15 metų ir Birutę 2 me
tų. Kūnas pašarvotas randasi 

St., Indiana Har-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai i 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina > prieinama

3319 Auliurn Avenue
CHICAGO, ILL.

9252

pt i e 
duoda 
electric

Pbone 
Hemlock

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

įvyks antradieny, 
Imą vai. po pie

ir atsisvti-

Brolis,

1307 — 139th
-M’j u > /

Laidotuvės 
sausio 27 dieną, 
tų iš namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines. ,

Visi a. a. Julijono Paulauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 

. nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jim pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys ir 
Giminės. ' '

Ųndertaking Co.
* P. fi. !jHadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161 -

Ofiso telefonas Virpinta 0030 
Jlez, Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedBHom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. K. Rutkauskas, M. D
444i South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Akių Gydytojai

IGN. J. ZObP 
Pigiausias Lietuvis , 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th. St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 84;13 

1327 So 49tb Ct.

- Telefonas

Cicero 3724

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
‘ ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

, Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A- L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL

'. Pbone Boulevard 3697
3315 South Halsted St

JOHN LAPINSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 27 dieną, 3:20 valandą 
iš ryto, 1931 m., sulaukęs 55 
mteų amžiaus, gimęs Sitkūnų 
kaime, Pašventinio parap. Ameri
koje išgyveno 35 metus. , Paliko, 
dideliame nuliudime moterį Sta
nislavą, sūnų Deonizą, brolį Ze- 
notą ir seserį Prancišką Rimšienę 
Lietuvoj ir daug artynlų giminių. 
Kun3s pašarvotas randasi 1202 
N. 18 Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadenį, 
sausio 29 dieną, 10 vai. ryto iš 
namų į Mt. Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o' 
iš ten bust nulydėtas į Mt. Car
inei kapines.

Visi a. a. Jono Lapinsko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti Jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. I

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Brolis 
Giminės ir Pažįstami.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

w Phonc Boulevard 7589
-------- O——

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Aąhland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokates

Pbone Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Pultman 5950-—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergait ofisai uždarytu 

........ ......................................—■—yy

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti 'Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje ' ' ,
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waįhington St.

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

Namų Tel. .Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
■ ^veltui.

3103 S- Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

STANISLAVA PETRAVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 dieną, 5:30 valandą 
iš ryto, 1931 m., 
m. amžiaus, gimus 
m. p'"

^vyrą ir 2 sunu - 
m., Eugene 3 m., 
bus —
džius, 4 seseris — Kotryną, Ma- 
rijoną, Elzbietą ir Eleną, 4 švo- 
gerus — Joną Petravičią ir jo 
moterį, Frank Atkins, Joną Cba- 
sas, Joną' Petrovvskį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 709 W. 
34 Sf. ,

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 29 dieną, .8 valandą iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlįonės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka’zi- 
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Petravi- 
čienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kvįečjami da
lyvauti laidotuyėse- ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunąi, Tėvai,
Seserys, švogeriai it Gimines 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžįus, Tel. Victory 4088.

sulaukus 33 
Spring Valley, H 

Paliko dideliame huliudime 
- Clarence 10 

w.... _ _  tėvus, 2 bro-
Antaną ir Vincentą Gei-

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš

i

WI$SIG,
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŽJUSJOS ir NEGYDOMOS fO?i YBA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, Į plaučių, inkstR irpuslCfl, užiiuodijun< 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą. galvos i skausmus/ skaito- ?■'. 
mus nugaroje,'kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo' jus ilgydyti, ateikite čia, ir persitikr»nkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ilgyai 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie i 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo'5-8 vak. Nedėliomls nuo 10 ryt. iki 1 v« 
4200 Wes^ 26 Stn ? knmpaa Keeler*Ave^ Tel. Crswford 6573

L F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS ČHICAGOJ

, Laidotuvėse patarnau
ju , geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, ^kad 
priklausau prie, gra

bų išdirbysfės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

”, Tel. Vieton 4088 
m ......................... .......

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedčliontis nuo 10 iki 12. 

... ...... n— — '
-- --------- 1 ..J 1 U .

— -o--"......
Duokite savoz akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja vitš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47 St, 
Tel. Boulevard 6487

* . » . •

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Lietuviai Gydytojai

Simpatiškas-— 
Mandagus 
Geresnis ir pi
gesnis už Hi
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

, GRABORIŲ VEDĖJAI' *
‘ Didysis Ofisas: ,. 1 '

4605-07 S. (Herfnitage Avę.
.4 'f Tt^YardarlZ4tfir. 1742 

•• • z SKYRIUS » '
4447 So. Tairfield Avenue

. Tel. fLafayette 07,27\
' /SKYRIUS ž •

1410 49th Ct., Cicero

Blvd.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ž147 So, > Halsted Street 

Tel, Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienus ir 
nuų 6 iki 9 valandos vakare

t---------------------r..,, --- -----------------------

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakąre 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.
—. » _ • • ■ • l f  ■ _ ■.

įvairus Gydytojai

DKHERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam; žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs 'gydytojąs, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, mo;erų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Išfh St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 ' 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800 

DR. CHARLES SEGAL 
x Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
472? South Ashland Avė., 2 lubota 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 va). o
yjil. \pQi pietų nuo 8
vakaro. Nedėl. nuo 1 ™ . 2 

L Pbone Midwar:288Q 

Office Phone Canal 1912 

pR. M. U. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue fcland Avė. 

Valandos: 10 to 12 A. M., 2‘to 4 
« 7 to P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Tclepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Tclepbone Roosevelt 9090

Nanjie 8-9 ryte. Tel, Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S, La Šalie St. Room 73Q 
tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6168 S. Talman Av.

Tel. Prospeąt 8525
.——--------------------------------

Paul. M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidnnniestyje 
r ’ Room 2414

One North La Šalie Bldg^
One Notfb La Salįf.St.

(Cor. La Saite and- Mūdbop So.) .
Ofiso TeL Stote 2704^4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
u Tel. Boulevard 2800

Re'f. 6515 So. Rocktvell St.
Tet. Republic 9723

ii.

3201

K *101. Cicero 3
v SKYRIUS 

3201 Auburn. Avė. Tel.

Ofiso ir Rez.. Tel.) Bųųlevard 5913

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

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

Rez. 3201 South V/allace Street



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Supančiojo lietuviškus 

kumelius

Pereitą šeštadienio naktį apie 
kokią pusę po dviejų (galbūt 
tas laikas jau vadinasi rytu?) 
pasitaikiau tebeeiti pro Stan
kūno studiją, Bridgeporte. žiū
riu pagal krautuvę 3325 So. 
Halsted St. stovi policijos f li
veris ir striuliuoja keli žmo
nės. Tai bus naujienų, pama
niau, ir priėjęs sustojau. Kame 
dalykas? žiūriu, stovi ir keli 
policistai, sale pasis&tę du jau
nus vyrus, po kokius 25 metus 
amžiaus.

"Kame
"Nugi 

"ve kokį
gą išspyrė”.

Kas išspyrė? Iš tikrųjų, žiū
riu krautuvės visas langas iš
grūstas.

Bežiūrint į langą, prisiartino

dalykas?” klausiu, 
žiūrėk”, sako vienas, 
didelį krautuvės lan-

1,1 ....... . 11. y."------ ’

vienas iš tų dviejų jaunų vy
rų ir sako “Ar tamsta ..lietu-J 
vis?” :

i "Taip, lietuvis, o kam?“ 
I klausiu. * 4 H

"Aš ir lietuvis, Piano pavar
de Pocius”, atsako areštuota
sis.

"Tai kam tamsta išspyrei tą 
langą?” sakau Pociui.

"Ne aš, mano partneris iš
spyrė“, atsakė Pocius.

Priėjęs klausiu paties poli- 
cisto, karpe tikrai dalykas?

“Aš ėjau gatve“, sako poli-1 
cistas, "ir pamačiau, kaip vie
nas iš šių dviejų vyrų cida-J 
mas* gatve spyrė į aną ten sto
vintį automobilį ir išspyrė lan
gą. Paėjo kokius 20 žinksnilg. 
ir spyrė į šį langą, kurį taip 
pat išspyrė, tai mes juos ir su- 
laikėm; dabar vežame į stei- 
seną”. / .

Vyrai abudu atrodė pusėtL 
nai apsvaigę, ar tik taip nu
davė.

Man tai> tikrai nepatiko ir 
pamaniau sau, kada keturkojai 
spardosi, dar nieko tokio, bet 
koks išrokaVimas dvikojams pa- i 
mėgdžioti arklius, negaliu su- ] 
prasti. Tačiau, man taip atro- ] 
do, kad jiedu po šio atsitiki- (

mo nebenorės spardyti langų ir 
'jei kokia daT ir kitiems paša- 
kys, kad neapsimoka biiti ku
meliais. '/

Pustapėdis.

Apiplėšė p. Norvilo 
aptieką

Savininką surišę atėmė pinigus 
' ir išnešė daug prekių 

---------------------------------- . /

Pereitą, savaitės' pabaigą už
ėjo į p. Norvilo (Norwill) ap
tieką 46th ir Western Avė.tieką 46th ir Western Avė. du 
vyrai, trečias pasilikęs už du
rių sergėti ir surišę vieninte
lį aptiekoj buvusi savininką, p. 
Norvilą, atėmė iš jo pinigus, 
jo paties revolverį ir kiek tik 
pakeldami prekių, cigaretų ir 
kt., išvažiavo. Kiek nuostolių 
padaryta’, dar neteko patirti.

Brighton Park
Mirė Stanislovas Rutkauskas

Anu'aaieniSj sausio z<, i»oi

50 Nuošimtis
Numažinta

Vakar pavieto ligoninėj pa
simirė jaunas Stanislovas Rut
kauskas, 30 metų amžiaus, gi
męs Chicago  j i Jis sirgo apie 
du pietus laiko ir prieš kiek lai
ko buvo išvežtas ligoninėn. Pa
liko jauną žmoną ir du mažus 
vaikus.

Kūnas pašarvotas savo na
muose, 3145 W38th PI. Lai
dotuves įvyks ketverge, sausio 
29 d., 2 v. p. p. iš namų į Tau
tiškas kapines. Patarnauja Eu- 
deikis. -

Tautiškų kunigų 
bylos

Byla prieš kun. Linkų teisme 
išmesta

g/'.

Vakar, sausio 26 d. Munici- 
pal teisme buvd svarstoma by
la prieš tautiškos parapijos ku
nigą Linkų. Bylą buvo iškėlę 
kitos tautiškos bažnyčios arki
vyskupas Geniotis, jo padėjė
jas kun. Za’linka ir parapijonai 
Bernotas, Nakrošas? , Kuznla, 
Bertašius ir kt.,, kurie visi teis
me dalyvavo.^ Bylos priežastis, 
tai tos pačios varžytinės de] 
parapijos. Teisėjas Frazier by
lą prieš kun. Linkų išmetė.

Kita byla, kur pats kun. Lin
kus apskundė arkivyskupą ir 
jo padėjėją, įvyks vėliau.

Kron.

Radio kontestantų 
balius z

Didelis pasirinkimas frontiniy setų, kurie 
yra kelis sykus vertesni, negu kaina, už 

kurią mes juos parduodam.
Mohair ar Malųuettc 3 šmotų setai 

tiktai už .............................................$59.00

Pereitą sekmadienį Ashland 
Auditorium įvyko' senai ruoš
tasis lietuvių t radio valandos 
kontestininkų koncertas-balius, 
kurį surengė J. F. 
Radio krautuvių 
Bridgeporte.

Nė nebemėginsiu 
certą nuodugniai

Budnikas, 
savininkas

nininkas, b turi gražų stiprų, 
baritoną, tai piublikai bene- la
biausiai patiko. z : •

šiaip dainininkų buvo įvai- 
.ri’a’usių' lyčių, rųšiųi amžiaus ir 
talentų. Primintini, ponios, p-lės 
Biežis, Barisas, Balčiūnaitė., 
Bartush, Ančiutė, JOsliniutė, 
Griciūte, Zabukiene; Mrs. Sau^ 
ris, Mrs. Shultz, Mrs. Oželis; 
Garuckaitė, Stradopiskaitė, Mi- 
sevičiųtė, Kamenduliutė, Ivin- 
skaitė, Stasiuniutė ir kt. ,— 
Vyrai: PažerskaS, Sabonis, 
Rimkus, Romanas, 'Dąmber, Zu- 
ronas, ’ Gedraitis, Leonarclas 
Brunvaldas, . Uktverįs, Jablon
skis, Zamb, Jakubaitis, Čepai
tis, Mališauskas, Mokintus, Si- 
daravičia, Gedvilas, Gabrys, 
Kušleika, Narvilą ir kt. (Paimu 
iš programos sąrašo).

i ' ’’ . '

Po koncerto prasidėjo iškil
mingas prizų-dovanų’ dalijimas, 
ir kiek man matėsi, buvo labai 
mandagiai sutvarkyta, taip kad 
niekas negalėjo jaustis įvertin
tas mažiau- kitų, ir visi gavo 
prizus, — geresni geresni usy 
prastesni menkesnius, betne
gavusio nė vieno nebuvo.

Iš pirmaeilių apdovanotų bu
vo: Sabonis, Rimkus, Pažers* 
kis, Romanas. Iš moterų: Jos- 
liniutė, Mrs. Bięžienė, Mrs. Za- 
bukienė ir merginų duetas.”

Ponas Vaitękunas, kaip jį čia 
vadina “Dranios Tėvas“ buvo 
aprengtas teisėjo toga ir su il
gais peisais sėdėjo už stalo, 
dalindamas priteistiesiems pri
zus. <

Galop Vaidylų Choras, veda
mas p. Saurio, gana gerai, pa
dainavo porą dainų, ir užbąi-, 
gai Birutes Chdras, Jozavitui 
vadovaujant Apadainavo 
nių” ir “Tu ir Aš”.

Kas pirmiausia reikėjo pasa
kyti, tai apie publiką, kuriqs' 
buvo tiek, kad butų reikėję tri
jų Lietuvių Auditorijų, kad bu- 
;ų galėję sutilpti; tai buvo mil
žiniškas piknįkąs po ; stogu, 
žmonių buvo privažiavę iš vi
sų pasviečių. < Nęt iš Bostono 
buyo viena stambi viešnia, bū
tent Ądv., Z. Rainienė, lydima 
savo sesers, Elęnęs. Puišiutės ir 
Adv. Gugio su žjnoria.^Tik, ži
noma,, turiu. pastebėti, kad vieš
nios atvažiavo ne, specialiai tam 
tikslui, bet turėjo savo kitų rei
kalų Chicagoj, tai ir į koncer
tą prie progos užruko.

Apie 5 valandas išsėdėję, kė
dėse, kada programa pasibai
gė, , tai lyg upė visi pasipylė 
šokti po erdvią auditorijos sa
lę. Bepig ir šokti 5 valandas 
sėdėjus. Reikia pastebėti,, kad 
radio yra milžiniška pajėga, ir 
tie kurie pirmieji suprato ta 
pajėga pasinaudoti, galės pa
daryti didelę ateitį sau jr ben
drai lietuvių reikalams, sukel
dami ir sutraukdami į krūvą 
minias žmonių, kurių šiaip nie
kas niekuomet jau lietuviškuo
se parengimuose nebematydavo.

Pustapėdis.

“Vii-

.3 šmotų Jacųuard Velour tiktai
už .................................................. $47.50

Ir daug kitų, kurių kainos yra tiek 
pat žemos. •

šimtai setų pasirinkimui, kuriuos galite nupirkti z 
už kelis desetkus dolerių. Musų dirbtuvėj visados gau-w 
site didžiausi pasirinkimą ir už pigiausias kainas. Tad 
ateikite į musų frontiniii setų dirbtuvę, kur mes patys 
setus padarome ir tiesiai juos pirkėjams parduodame. 
Pamatykite didelį skirtumą tarp musų prekių ir kitų. 
Ir tas geresnės prekes jus.pas mus nupirksite už žemes
nę kainą, negu kitur prašoma už prastesnes prekes. 
Geriausia ateikit ir patys pamatykite,, tada patys tikrai' 
žinosite kur pigiau galima nupirkti.

Mes taip tvirtai padarome, kad nusipirkę nųnešiot 
negalėsite, tad jeigu norite gauti tvirtą setą, tai musų 
dirbtuvėj 'gausite ne tik tvirtą, bet gražų ir kartu už 
žemą kainą.

Pristhtome į bile kurią miesto dalį. Duodame ir 
ant lengvų išmokėjimų. /

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. 

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avemie Tel. Lafayette 9733

apie kon- 
rašyti, nes 

tai užliptų visą laikraštį, ka
dangi pats koncertas užėmė vi
są dieną, nuo 3 vai. popiet ligi 
Vidurnakčiui. Tai buvo tikra 
kiniečių opera ir svečiai turėjo 
ateidami atsinešti ne tik pietus, 
■bet ir vak'aTfenę. Laimei, čia 
įto nereikėjo, nes viskas buvo 
parūpinta ten pat.

Pat pradžioj buvo rodomi pa
veikslai iš Lietuvos, bet kadan
gi saulė dar 1’a‘bai tebešvietė, 
teko kitus programo numerius 
pildyti. Pirmiausia viena mote
ris sugrojo ant armonikos, pas
kui p. Steponavičiaus diriguo
jamas orkestras sugriežė kai- 
ką iš simfonijos; prie orkes
tro prisidėjo Pirmyn Choras ir 
gana puikiai sudainavo keletą 

I dainų.
Kai jau sutemo, pradėjo kru- 

tomuosius' paveikslus iŠ Lietu
vos rodyti, kurie, deja’, išėjo 
nelabai aiškus, lyg miglose ar 
naktį traukti.

Vėliąu pats Budrikas su Va
lančium sušaukė ant estrados 
kontestininkus ir kontęstinin- 
kes, susodino visus į eiles ir 
iš1 jų apie 14 ar 15 turėjo pa
dainuoti .po vieną dainą. Tik 
vienas p. Požerskis, publikos 
prašomas, turėjo kartoti, nes 

’Požerskig yrą visai naujas dai-

Sekamas Birutės 
vakaras

Seredoj Šokiai Masonic Temple

i galėsime tikrai links- 
mai / pasišokti . ir pasišneku
čiuoti prie gerų aplinkybių kaip 
tai: gera muzika, gera- svetai
nė, o gerą publiką mes patys 
atsilankę sudarysime. Ir aš ti
kiu, kad,dauguma lietuviškos 
visuomenės atsilankys tan va
karan . ir bus pilniausiai paten
kinti

Pabaigoj gruodžio kiekvienų 
metą visi žmonės suserga ato
stogomis. Taip, ir birutiečiai 
laike švenčiu leidę laiką ramiai/ 
pasibaigus toms atostogoms 
grįžta prie darbo, Keletas kon
certų programų tapo išpildyti 
gana sėkmingai, choro repetici
jos vedamos Visu atsidėjimu, 
ir taipgi rengiamasi prie per
statymo operetės iri įlaug kito
kių darbų. . / 1 -
> Iš v'isų darbų vienas yra 'tik
rai užtvirtintas surengti, tai 
yra, kaip paprastai vadinami 
'‘šokiai”.x Tas bus seredoj, sau- 
sia. 28, West Ęnglewood Ma
sonic . Templė, 64 ir Loomis, 
pradžia 8:Q0 vai. vak. Visi šu

Genute.

Naujas Chevrolet žy 
miai pagerintas

Bet 
iki 
deltai. Naujieji Chevrolet yra ir didesni.

'Naujieji 1931 Chevrolet-I Six karai 
yra žymiai pagerinti, didesni ir dar zgra- 
žesni, bet jų kaina yra nupiginta nuo 
$20 iki $40. į . <

Pirmą kartą, dabar laikomoj Coliseu- 
mc automobilių parodoje yra išstatyti 
ir trys nauji modeliai: convertibSe cab- 
riolet, 5 * pasažierių coupe ir landau 
phaeton, tinkantis visokiam- orui. To
kiu budu Chevrolet dabar išdirba dvyr 
lika. modelių pasažierinių karų, taip 
kad galima pasirirfkti kokių kas nori.

Pigiausias yra roadsteris, kuris “kai
nuoja $475, arba $20 pigiau, negu 
kainavo pereitais metais. Specialis se
danas, puikiausias išv visų Chevrolet, 
kainuoja $.650, • kuomet pernai tokis 
pat karas kainavo $6,85.

Chevrolet Six, žinomas kaipo "Di
džioji Amerikos Vertybe”, šiertiet yra 
dar dviem coliais ilgesnis, taip kad da
bar vvhėelbase* yra 109 colių ilgio, yra 
didesnis ir ruimingesnis, gražesnis ir 
puošnesnis ir, nežiūrint sumažintų kai
nų, yra žymiai pagerintas mechaniškai, 
pav. turi lengvesnį startinimą, tvirtes
nį clutch, pagerintą transmission ir vi
sos blizgančios dilys ’ yra chromium 
plekuotos. Be to kiekvienas karas turi 
Lovejoy hydralinius shock absorbers ir 
nepasiduodančius oro įtatai 4 ratų brč- 
kius.

Naujieji karai yra daug gražesni, visur 
chromium plekuoti, ypatingai gražus 
radiatorius, su daug veiklesne šaldymo 
sistema, ratai yra dratiniai. yra sauges
nis, yra lengvesnis ..valdyti, vidus 
yra daug ruimingesnis ir patogesnis, yra 
daug stipresnis,' teikia ' didesnį regėjimą 
valdytojai, o ir šiaip turi daug kitų 
svarbių pagerinimų. Jo vidaus įrengi
mas yra kaip ir brangiausių karų. Abel- 
nai pagerinimai yta tiek skaitlingi, kad 
įtinku juos ir išvardyti, bet jie labai 
padidina karo stiprumą, gerumą ir pa
togumą, todėl Chevrolet ir yra skaito
mi Didžiąja Amerikos Vertybe.

jo kaina tapo nupiginta nuo 
$40. Pridėti dar 'trys nauji

$20 
mo-

The Cinema Art Guild
Rodo 

MAKSIM GORKIO 
Realistinę Dramą 

<4Cain and Artem” z 
Sujudinanti, Audringa .ir ŽavČjanti 

, Filmą
Veikalas ę^Vąidintas - 

Maskvos Dailės Teatro 
Veikalas žmogaus .širdies. Pilnas 
tragingumo ir juoko. Atpasakotas 
su atvirumu ir dramatiškumu vie- • 
no iš pasaulio didžiųjų poetų... 
Nepalyginamojo Maksimo Gorkiol

Cinema
ŠEŠĖLIŲ TYLOS DAILĖS 

, TEATRAS
Chicago Avė., 

į rytus nuo" Micbigan Blvd.
1 ‘ p. m. — Be pertraukos —

11 p. m.
Dienomis 50c., Subatomis ir 

Nedėliomis 75c

PILDOME 
INCOME 
TAX . 
BLANKAS

Raštynė atdara 
dien, nuo 8—8 
vakaro

kas- 1 
vaį 

Sekmadie-

Naujienos.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

■ t

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

r ’ CHICAGO, ILL.
. ..

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
SKausmų paimant vieną is musų mok

slinio masažo treatmentų.
Mes specializuėjamės sumažinime jū

sų perdiuelio svarumo.
THE SIXTY THIRD B ASHLAND 

HEALT SYSTEM '
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA

‘'Naujienų” Bridgeporto skyrius, ku
ris pirmiau buvo 3210 S. Halsted St.Ą 
dauginti čia nėra, persikėlė į naują vie
tą —- 3653 i„So. Halsted St. Taipgi čia 
persikėlė ir'-didžiausias^ lietuvių knygy
nas "Aušra”. \

Reikale duoti skelbimą į "Naujienas”, 
užsirašyti "Naujienas" arba pasipirkti 
bile kurių sau reikalingų knygų, prašo
me kreiptis šiuo adresu:

"Naujienų” Bridgeporto Skyrius ir 
"Aušros" Knygynas v 

3653 So. Halsted St. Tel. Yards 4754

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte. turės priešmetinį su- 
sirnikimą utarninke 27tą d.' sausio 
1931 m., 8tą valandą vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted St.

Viršininkai ir atstovai malonėkite 
pribūti, nes daug dalykų turime dėl ap
svarstymo, taipgi bus rinkimas viršinin
kų arte 1931 metų ir bus rinkimas ko
misijos dėl pavierijimo Susivienyjimo 
turto. Martynas Kadziguskas, sekr.

ir 
ir

- \

Sustok
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA- 
Y VO VAIKUS

jęEATSARGUS kosėjimas na
muose greitai apkrecia liga 

visą šeiminą. Greitai sustabdykit 
kosėjimą su Severa’s Cough Bal
sam. Užtikimas per 50 metų. Saur 
gus, veikmingas, palengvina kvė
pavimą, suteikia greitą, raminan
čią pagelbą. Pas aptiekininkus.
Vartok Severa’s Cold Ta^lcts nuo šalčio •

SJEVERa’s 2

Specialistas grydyme chroniškų ir nauju 11 
gų. Jei kiti negaišo Jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą fr jei aš apsi
ima! u jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit paš tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas Jums yrapo galutino išegzaminavimo—kas jums

i I ' . •
Dr

20 IV? Jackson Blvd.
Zaremba 

netoli State 
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
I r •
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7’:30 vakaro. -Neda

lioj nuo' 10 ryto iki 1 po pietų

Sf.

1 po

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visas reikalas per i

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečias Ir Bonus. 
Skolinam pinigas ant Namą. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom dpvernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus ra^ut
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ICLASSIFIEDADS
Educational

MOKYKIS B’ARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del Infor 
mapiju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimaa .

' 1 . ...................... ..........

CLASSIFIED ADS.
i.............   I. !!!■ ■»!■■!>

Financial
Finanaai-Paskoloa

PINIGAI
Mea akollnam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuoftlmtfo modamas ant neiimokitoa

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures

APLEIDŽIU MIESTĄ
Turiu tuo jaus parduoti savo gražius 

rakandus, Wilton kaurus, 9 tūbų elek- 
trikinį radio ir viską kitą mano 4 
kambarių apartmente. Parduosiu su di
deliais sau nuostoliais. Viskas kaip 
nauja. Ateikite tuojaus.

3040 W. 62nd St.
• „ / .

Personai
Asmenų Ieško

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS 
Paskolos Bonus. Kas norite parduoti, 
kreipkitės į Naujienas, Box No. 1258.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
dėl abelno namų darbo. Geri namai, 
gera mokestis. Mrs. Davitz, 3728 
Douglas Blvd.

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo ir prižiūrėti vaiką. Turi 
būti patyrusi ir užtikima. Turi pasi
likti naktimis. Šaukite Kedzie 1302.

REIKALINGA moteris namų darbui. 
Turi būt nesenesnė 4 5 metų amžiaus. 
Telefonuokite kaip 12 vai. diena arba 
6 vai. vakare. 7508 Exess Avė., apt. la 
Tel. Regent 1647.

Lošt and Found
RaalaPamesta -_____

^runAArinr^ruru-^

Kas pametėte ant Naujienų Kdrtcerto 
moterišką kaklo papuošalą. Kreipkitės 
į Naujienas.

i*i’urnished Kooms
RENDON ruimas vyrams ar mergi

noms be valgio.
4515 S. Rockwell S t.

Business Chances

• BRIGHTON PAK bargenas — gro- 
sernė ir delicatessen, 4533 So. Rich- 
mond, Tel. Lafayette 4647.

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų. soda 
fountain, magazinų, laiškų, mokyklos 
reikmenų ir t. t. sankrova. Tai nėra 
nugyventa vieta, bet išdirbtas ir moder
niškas štoras, geriausioj vietoj, gyvena
me biznio bloke, Šalę A. B P.. North’ 
Sjdėj. Nėra kompeticrjos. pigi renda, 
garu šildoma, kambariai pagyvenimui. 
Del svarbios priežasties parsiduos už 
$1800, išmokėjimais jei pageidaujama; 
verta dvigubai daugiau.

3757 N. Clark 
kampas Racine Avė., 2 blokai į šiaurę 

nuo Cubs ballparko

PADAVIMUI pigiai grosernė. 
Trys kambariai , pagyvenimui. Pigi 
renda. 3 8 5 3 So. Wentworth Avė.

Farais For Sale

FARMOS NAMAS DEL JŪS DAKOTOJE. 
Paaistuiųkit prieky n. Užmirškit baime be
darbes. Bukit pats savo bosu. Pieninky- 
st&i. grudų ar maišyta f ar m a ar gyvulių 
auginimas Dakotoje. kada parinktas su pa- 
gelba didelio geležinkelio, teikia tikrą pro
gą. ne turtą susikrauti, bet nepriklauso
mybei. Jus rasite šiandie daugiau pasiten
kinimo, daugiau komforto ant farmos negu 
buvo pirmiau. Farmų kainos Žemos. iš- 
mokėjimai lengvi.

Mihvaukee Road pagelbsti naujai apsi
gyvenantiems Įsigyti geriausias žemes už jų 
pinigus; saugo juos nuo melagingų pasako
jimų apie klimątą. žemą, derlių. Musų Ag- 
rlkulturinlai Agentai, kurie žino tas žemes, 
mielai patars jumė kokis ūkis geriausia 
tinka kiekvienoj apiellnkėj — ir nepaliaus 
patarinėjo po apsigyvenimo. - Tiktai sėk
mingas farmcris yra naudingas Milwaukeo 
geležinkeliui. •

Tos derlingos žemės, lygios ar kalvuotos, 
tinka traktoriui ar dirbti su arkliais, ar 
kalnuotos, geros ganykloms. Kainos yra 
sulig apielinkės ir. žemės gerumo, nuo $5 
iki $26 už akrą neišdirbtos; nuo $16 iki 
$40 už akrą Išdirbtos.

ūkiuose, kuriuos mes rekomenduojame, 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, daržo
vės. mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vištos, kiaulių ‘uuginimas 
ir pienininkystė ’ yra pelningi. Geri keliat, 
geležinkelių mar ketai, mokyklos, bažnyčios, 
geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duokite 
klausimus, angliškai, jei galima. Rašykite 
dabar dėl nemokamos, iliustruotos knygelės. 
Pasakykit mums kokios farmos jus norite 
ir ką jus norite auginti. Visi klausimai 
teisingai atsakomi. Nėra pareigų. Žemos 
namų ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds. Commissloner. The Milwaukee 
Board. 025-B Union Station, Chicago, Illinois.

3514-16 Roosevelt, Rd 
arti St. Louis Avė.
CHĮCĄęO^ILU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel, Kedzie 8902

Bculevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO. , 

Perkraustom rakandus, cianus Ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas oatamavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimai_____

^•^WWWVWW^>"*>***«************«^*>***>*W**ak*M*UMMM»

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius /visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
it parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vąja is išlygomis. Teisingas it greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafavette 0455

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow, 2 karų garažas, gatvė it 
elė ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Wbipplc St., tel. Republic 8768.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
COflSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir 
Dykai apskaitliavtmas. Mes 
geriausį darbą mieste. Kedzie

bite kur 
atliekame 
8463.

PARSIDUODA du lotai, po 30 pė
dų arti Marųuette Park gatvių. Ases- 
mentai numokėti. Reikia įmokėti 
$300, kaina $125Q. Pašaukite savi
ninką Tel. Hemlock 5526./




