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Kaip Pilsudskis Kankino Savo 
Priešus Brastos Tvirtovėje 

________ ____________________ ' . ”y.’.

Socialistų Internacionalas paskelbė pilną 
tekstą interpeliacijos, Įneštos Lenkijos 
seime dėl Lietuvos Brastos aferos

GENEVA, Šveicarija, vasario 
2. — Darbininkų Socialistų 
Internacionalo komisija politi- 
jiių kalinių sąlygoms tyrinėti 
dabai* gavo ir viešai paskelbė 
tekstą interpeliacijos, kuri bu
vo ^tstovo Czapinskio įnešta 
Lenkijos seime praeito gruod
žio 16 dieną, ir kuria buvo pro
testuojama prieš brųtališkus 
žiaurumus su politiniais kali
niais Lietuvos Brastos kalėji
me.

Prakalboj prie dokumento, 
Emile Vandervelde, didis belgų 
socialistų vadas, aštriai sukirs
damas Pilsudskio diktatūrai, 
pastebi, kad “Lenkija, ką tik 
išsivadavus ’iš svetimos vergi
jos, tuojau pateko po kulnių 
saujelės savų politikierių ir ka
reivių, susibur.usių niekšingi] 
interesų naudai eksploatuoti se
nus pykčius ir kerštingus siu
timus megalomano [Pilsudskio], 
kuris nori sunaikinti tą, ką 
pats steigė.”

“šio laiko diktatūrų- istorijo
je yra dar kruvingsnių lapų,” 
sako Vandervelde, “bet jau be- 
gėdiškesnių tai, reikia sakyt, 
nėra.”

Kaip buvo ■ neteisėtai 
suimti lenkų-seimo - 

nariai
Interpeliacijoj, adresuotoj mar

šalui Pilsudskiui, sakoma, kad 
naktį iš praeito rugsėjo 9 į 10 
d. lenkų valstybės policijos ir 
kariškių žandarų buvo suimti 
20 civilių asmenų, kurių visi 
buvo seimo nariai ir laikė už
ėmę augštas valstybės tarnybos 
vietas. Visi priklausė opozici
jos partijoms.

“Visi jie buvo suimti be jo
kio teismų įsakymo, o vien tik 
vidaus reikalų ministerio Sklad- 
kovskio instrukcijomis,” sako
ma interpeliacijoj. “Duotame 
instrukcijų rašte nei data ne
buvo pažymėta, nei nepatody- 
ta suėmimo priežasčių. *

Kankinimas kalinių pa
keliui i L. Brastos 

tvirtovę
“Tokiu nepaprastu )ir netei

sėtu budu areštuoti asmenys 
buvo valstybės policijos ir ka
riškių žandarų sukišti į uždary
tus automobilius ir kažkur iš
gabenti. Kelionėje 
buvo užgauliojami 
mi. Dr. Hermanas 
[socialistas lenkų 
ir seimo prokuroras byloje prieš 
finansų ministerį Czechovičių] 
buvo policijos taip sumuštas, 
kad neteko sąmonės. Vienoj 
vietoj kalinius lydinčios sargy
bos vadas sustabdė automobilį 
ir liepė D-rui Liebcrmanui lip
ti laukan ir eiti toliau į miš
ką. čia, rėkdamas: “Tu drįsti 
kaitinti čechovičių! Tu drįsti 
kelti balsą prieš patį maršalą!? 
sargybos vadas ir jo padėjėjai 
ėmė D-rą Liebermaną baisiai 
mušti, kol tas krito be sąmo
nės, gavęs 20 kruvinų žaizdų.

“Suimtieji buvo neteisėtai pa
dėti Lietuvos Brastos karo ka
lėjime, nors visi -kaliniai buvo 
civiliai. Jie buvo pašalinti iš 
kompetentiškos teisinės vyriau
sybės jurisdikcijos. Jie buvo vi
sai izoliuoti nuo pasaulio, ir tai 
tokiu budu, kokio juridinė prak
tika dar nepažinojo.” v ’

jie nuolatos 
ir grumoja- 
Liebermana’s 
seimo narys

Su seimo nariais elgėsi 
blogiau, ne su de- 

zerteriais

kareiviams 
interpelia-

sistema-

Toliau interpeliacijoje sako
ma, kad su kaliniais, kurie ofi
cialiame Lenkijos gyvenime lai
kė užėmę augštas vietas, bu
vo elgiamos žiauriau dagi, ne 
kaip su karo dezertirais.

“Dr. Witos, buvęs du kartu 
Lenkijos premjeras; Dr. Lic- 
bermanas ir kiti buvo verčia
mi valyti latrinas -su ryzgaliu, 
kas reiškia’ tiek pat, kaip kad 
plikom rankom, ir šveisti grin
dis ir koridorius, 
prižiūrint,” sakoma 
cijoj.

Kaliniai buvo
tiškai badu marinami
“Iki lapkričio- 9 dienos kali

niams buvo duodama liek ir 
tokio maisto, kuriuo norėta juos 
tiesiai badu išmarinti./ Prižiū
rįs teisėjas atsisakė leisti ka
linių šeimų nariams siųsti jiems 
maisto produktų, sakydamas, 
kad kaliniai gauną maisto pa
kankamai.

“Apie vieną kartą savaitėje 
buvo "daroma-inspekcija. Per 
tas inspekcijas, kurios papras
tai įvykdavo nakties metu, ka-. 
liniai buvo varomi į tamsią sa
lę,’ nurengiami plikai ir verčia
mi basom kojom stovėti ant 
šaltų akmens grindų, tuo tar
pu kai kareiviai iš jų tyčio
jos.

Kaliniai buvo mušami 
geležiniais virbais

“Spalių 9 d. naktį seimo at
stovas Karolis Popielis buvo sar
go išvestas į tamsų kambarį, 
čia jį pagrobė keletas rankų. 
Vienas žandaras pagavo jį už 
galvos, antras už kojų ir par
metė ant žemės. Užmetę ant 
strėnų šlapią skudurą, žanda
rai ėmė kalinį pliekti geležiniu 
virbu. Gavęs ne mąžiau kaip 
30 kirčių, Popielis • nualpo. Po 
to kapitonas, kuris žiurėjo pla
kimo, Popieliui pasakė: “Džia’u- 
gkis, kad taip mažai gavai. Ki
tą kartą maršalas Pilsudskis 
lieps suvaryti tau kulipką į gal
vą.’ ”

Kartas nuo karto buvo 
vedami neva sušaudyti

Interpeliacijoje sakoma dar, 
kad dažnai kaliniai buvo gru- 
mojami sušaudymu, o kad dar 
labiau prikankintų juos baimė, 
kartas nuo karto kaliniai buvo 
vedami neva sušaudyti;

Interpeliacija baigiama pa
klausimais:

“1. Ką ministeris pirniinin- 
kas [Pilsudskis] mano daryti, 
kad * kaltininkai butų pašaukti 
atsakomybėn ir nubausti taip, 
kaip jie yra nusipelnę?

“2. Kokių žingsnių jis mano 
daryti, kad ateity panašių ne
teisėtumų su valstybes pilie
čiais nebeatsikartotų ?”

Paleido iš kalėjimo
Hš Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjimo paleistas pulk. Rusteikos 
dalyvis buy. Pajūrio miško urė
das Jonas. Viliušis. J

Iš- tarnybos Viliušis atleistas 
rūgs., 15 d.d.

[Atlantic apd Pacific Photo] ‘

Vokiečių oro milžimas. ■— Paveikslėlis parodo hidroplano Do-X vidaus įtaisymą, būtent, pasa- 
žierių saloną, miegamus kambarius, virtuvę, piloto ir radio kambarius ir įgulos žmonių skyrių

Kilus karui Rusijos 
valstiečiai- sukils 
prieš Sov. valdžią

Taip sako ir kalbiai patys ko
munistų studentai

MASKVA. — “Komsomolska- 
ja Pravda” 7 d. sausio nume
ry j rašo, kad pirmojo jM’a’skvos.. 
valstybinio universiteto huma- 
nitarijos fakulteto studentai per 
rengiamus draugiškus pasikal
bėjimus šitaip kalba: “Jei kils 
karas,, taiz valstiečiai sukils 
prieš Sovietų valdžią. Kol -mes 
įvykdysime patilietką, jaunimas 
išdvės badu. Musų darbo tem
pas dirbtinas. . Musų partijos, 
politika gena istoriją”.

Maskvos pedagoginio institu
to viena kursante —* komso- 
molcė, pareiškusi:

“Kolektyvizacija tai pasily-l 
čiojimais iš valstiečių. Be tech
niškojo pasiruošimo šio darbo 
negalima imtis”.

10 asmenų mirė, pa 
mylėti farmoj nuo

dingu maistu

nuo
GRAFTON; N. D., vas. 

Dešimt asmenų niirė čia 
nuodingo maisto, kuriuo jie bu
vo •' pavaišinti vietos farmerib 
Edwardo Hemo namuose. Du 
kiti ašmenys pavojingai serga 
ir gydytojai neturi vilties, kad 
jie bepasyeiktų. '

Vaišėse farmerio namuose 
svečiams buvo, be kita, duota 
namie konservuotų žirnių, ku
riuose daktarai/ sako, radę bo- 
tųlizmo 
pasidariusių nuodų.

tam tikrų maiste

Kruvinos voki ežių 
komunistų f ašistų . 

muštynes
BERLYNAS, vas. 2 Ber

lyne įvyko kruvinų muštynių 
tarp fašistų ir komunistų. Vie
nas asmuo buvo negyvai už
muštas, keli kiti skaudžiai su
žeisti. s • ’ ’ ' ■ \

* •t

Muštynės įvykos taip pat 
Nagolde, kur fašistai puolė ko
munistų mjtingą. čia dvidešimt 
septyni asmenys buVo sužeisti.

KAUNAS

Kauno biednuomenė
,--- —--- .

KAUNAS. — Kaune užregis- 
truota biędhuomenės: 8,323 as- 
menys.Mieątd Valdyba ’ duoda- į 
dieną pietus 1,600 asmenims. 
Kaip gyvena kiti Žiniųviiėra?Kaip gyvena kiti 
Tur būt badauja'.

Persijoje pasireiškė 
juodasis maras

MASKVA, vas. 2. —Del pra
nešimų, kad Kąradago provin
cijoj, Persijoj, paširciške juo
dasis maras, sovietų valdžia už
darė persą sieną tarp Mcgri ir 
Dymano miestų.

Indijos nacionalistai 
nutarė tęsti toliau 
kovą prieš Angliją
ALLAHABADA8, Indija, vas. 

2. — , Mahatma Gandhį ir jo 
kolegos, kurie britų premjero 
MacDonaldo įsakymu buvo pra
eitą savaitę paleisti iš kalėji
mo, sušauktame visos Indijos 
nacionalistų, kongreso darbo ko
miteto susirinkinfie nutarė tęsti 
toliau priešinimos prieš Angli
jos valdžią kampaniją.

Tai reiškia, kad premjero 
MacDonaldo pasiūlytą Londono 
round table konferencijoje suy 
teikti Indijai dominijos teisę 
su tam tikromis rezervacijomis 
indų nacionalistų vadai atmeta 
ir kad, todėl, kova tęsis. to
liau. ■

Kolumbijoj per rin
kimus 8 užmušti, 

14 sužeistų

BOGOTA, Kolumbija, vas. 2. 
— Įvykusieji vakar rinkimai 
Kolumbijoje pasižymėjo nera
mumais ir kruvinomis mušty
nėmis tarp priešingų politinių 
fa’kcijų šalininkų.

Oficialiomis žiniomis, astuo
ni asmenys1 buvo užmušti ir ke
turiolika kitų sužeisti. Neofi
cialiai pranešimai sako, kad už
muštų buvę ne mažiau kaip 
keturiolika.

iOR
Chicagai ir apielinkei fedė.ra 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu, nors iš da
lies debesiųota’; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsi vėjai. .

; ■ .' .' ' , - *

Vakar temperatūrą įvairavo 
tarp 36° ir 39° F.

Šiandie saul$ teka 7:02, lei
džiasi. 5:06t Mėnuo leidžiasi 
7:12 ryto. ' . -

Suskilę Kinų komu 
nistąi siunčia j Mas 

kvą pasiuntinį
ŠANCHAJUS, Kinai,*'vas. 2. 

— Kinų komunistų eilėse įvy
ko skilimas, ir vienas jų vadų, 
išvyko į Maskvą. Deleguojamas 
į Maskvą atstovauja dešiniajam 
Kinų komunistų partijos spar
nui, kuris mano, kad laikas pla
čiam komunistų sukilimui Ki
nuose dar nepribrendęs. Tuo 
tarpu kairieji stoja už tai, kad 
sukilimai turi būt išplėsti taip, 
kaip dabar kad dedasi Kiang- 
si provincijoje.

Kinų vyriausybė tikisi, kad 
skilimas komunistų eilėse pa
lengvins jai sukilimus nugalėti.

<

Blogas oras trukdo 
Do-X skridimą į 

( Braziliją
LAS PALMAS, Kanarų sa

los, vas. 2. — Del nepalankaus 
oro, vokiečių aeroplanas Do-X 
negalėjo išskristi , iš čia į Kap 
Verde salas savo kelionėje per 
Atlanto vandenyną į Braziliją.

Jei oras'pasitaisys, aeropla
nas prisirengęs išskristi rytoj 
[šiandie]. ' ' • »

Į Las Palmas ,Do-X atskri
do iš Portugalijos praeitą šeš
tadienį.

Lenkų agento provo
katoriaus pašovimas 

Varšuvoj ;
PraeiVARŠUVA, vas. 2. - 

to šeštadienio naktį buvo pa
grobtas ir pašautas agentas 
provokatorius Purzyckis, svar 
biausias prokuratūros liudinin
kas politinėje byloj, kurioj pen
ki lenkų socialistai yra kalti
nami dėl tariamo sąmokslo nu
žudyti diktatorių Pilsudskį.
. Byla tuo tarpu buvo nutrauk
ta; iki bus ištirtas Purzyckio 
pagrobimas. .

s .Purzyckis ,s‘a’ko, kad šeštadie
nio naktį jį pasitikę dū neva 
žvalgybininkai ir pasisiūlę par
vežti jį namo automobiliu, nes, 
girdi/socialiętai ‘tykoją jį pul
ti. Nieko neįtardamas, jis sė
dęs į automobilį, .tačiau pama
tęs, fiad jį vežą ne namo, bet 
į užųmiestį. Kai jis ėmęs pro
testuoti, vienas tariamų žvalgy
bininkų jį šovęs. Jis susmukęs 
ir dėjęsis*nebegyvas, nors bu
vęs tik sužeistas. Tad jis bu
vęs- išmestas į griovj it palik
tas. Valiau vieąas kariuomenės 
automobilis, jį paėmęs, ir par
gabenęs į Varšuvą.

Dviejų Japonijos gar
laivių susidūrimas

TOKIO,' Japonija, vas. 2. — 
Juroj, netoli nuo Tokio Įlan
kos, susidūrė japonų garlaivis 
Arabia* Maru su garlaiviu Ta- 
kao Maru. Aarbiax Maru buvo 
taip' skaudžiai sužalotas, kad 
ėmė skęsti, bet visi jo pasažie- 
ri'a’i ir Įgulos žmones buvo iš
gelbėti.

200 norėjo “byfsteiku,” 
2,000 beclarbiy liko 

nevalgę
SAN FRANCISCO, Gal., vas. 

2. — Nepatenkinti tuo maistu, 
kurį jie dykai gaudavo, apie 
200 bedarbių armijos narių va
kar bandė čia užkariauti “Kit- 
chen’ą,” labdarybės valgyklą.

‘‘The Kitchen” duodamas be
darbiams dykai maistas yra’ ar
ba “pork and beans,” arba 
“stew”. Vakar vakarą, kai apie 
tūkstantis bedarbių buvo val
gydinami viduj, o apie du tūk
stančiai kitų laukė dar gatvėj 
saVo eilės, kai 'kurie agitato
riai ėmė kelti triukšmą, reika
laudami steikų ir kotlietu ir 
keptų bulbių. Sukurstę apie 200 
vyrų, jie puolė “Kitchen’ą” 
Puolikus pasitiko dvidešimt pen
ki virtuvės darbininkai, o jiems 
į pagalbą atvyko ir policija. .

Penki riaušininkų vadai bu
vo suimti, “Kitchen’o” durys 
uždarytos, ir apie 2,000 alkanų 
bedarbių liko nepapenėti.

Japonijoj milijonas 
/ žmonių serga influ 

enzos liga
TOKIO, Japonija, vas. 2 

Infltienzos epidemija, kuri 
visą mėnesį siautė Japonijoje, 
dabar pasiekė viršūnės: Didžia
jam Tpkio mieste iš 4,970,00Q 
gyventojų arti 1,000,000 serga. 
Sausio mėnesį Tokio mieste in- 
flucnza mirė 1,500 asmenų.

per

Keršydama, kate paplo
vė 2 metų vaikų, su

deginusi kačiukų
VILNIUS. — “Kurjer,Wilen- 

ski” praneša apie šitokį nepa
prastą įvykį. Vienam kaime Vil
niaus krašte prieš porą savai
čių katė atsivedė tris kačiukus. 
Vieną dieną dviejų frietų si}-' 
nūs to ūkininko, pas kurį ka
čiukai atsirado, . niekam nepa
mačius, įmetė kačiuką į pečių. 
Iki suaugesnieji suspėjo, pri
bėgti, kačuiką apėmė' liepsnos, 
ir jo netrukus liko tik keli ap
degę likučiai. Tą baisų įvykį 
matė katė, kuri, negalėdama 
išgelbėti savo vaiką, tik gailiai 
kniaukė. Kitą dieną kačiukų 
namie jau nebuvo — juos mo
tina išnešė ir kažkur paslėpė. 
Bet tuo nepasibaigė. Po poros 
dienų, katė sugrįžo į namus nak- 
ties metu ir, visiems kietai įmi
gus, prisėlino prie lovutės, ku
rioj miegojo vaikas, dantis su
leido jam į gerklę,ir tol smau
gė, kol vaikas užduso. Ryto
jaus dieną tėvai rado jau at
šalusį vaiko lavoną su baisiai 
sukramtyta gerkle. Tas įvykis 
padarė nepaprastai didelio įspū
džio visoj apylinkėj.

KAUNAS. — Kauno inteli
gentai žydai nepatenkinti, kad 
dabartinis Kauno Liaudies na
muose žydų teatras rodąs veik 
vienas Operetes, sumanė Kaune 
statydinti žydų teatrui ramus, 
žyaų teatro rūmams Kaune sta
lyti esanti išrinkta ir komisi
ja, kurion įeina’: dr. Sudars- 
kis, “žydų balso” vic. ted. Trau- 
bas, dr. Lazersonas, Varšavskis 
ij; kt.

LIETUVOS ŽINIOS
Biržų apskrity rado 

tųuro ragus
“Bięžų žinios” praneša; kad 

šiomis dienomis Biržų muzie
jui padovanoti ragai, rasti Ger
velės upėje už Latvelių kaimo. 
Jie panašus į didelio jaučio ra- . 
gus, tik mažiau išlenkti, pilkos 
spalvos, apie pusę metro ilgu
mo, Drūtgalyje 10 cm. storu
mo. '

Gamtininko Aleknos nustaty
mu, tai yra tauro ragai. Tau
rai — dideli kudloti jaučiai, 
kurių daug butą senovėje Lie
tuvos giriose. Istorija mini di
džiuosius kunigaikščius medžio: 
jaut taurus ir vartojant išskap
tuotus tauro ragus midui gerti, 
nuo ko liko iki šiol taurės pa
vadinimas. Be to, vietų vardai, 
kaip Tauragnai, , Tauragė ir 
Latvijoje prie Lietuvos sienos 
esančioji TaUrkalnė, liudija, kad 
čia senovėje butą taurų.

Paskutinis tauras išnyko Lie
tuvoje 17 šimtmetyje, liko ke- ' 
lėtas jų dar Mozurijoje (Vokie
tijoje), bet dabar niekur pa
saulyje jų nėra. Tauro ragų 
visame pasaulyje užsiliko ma
žai, viso apie 30 porų. Turi juos 
tik didesnieji pasaulio muzie
jai. Todėl Gervelėje rastieji ra
gai yra' keleto tūkstančio litų 
vertės. Lietuvoje iki šiol rasta 
pusantros poros.

Be pinigo kunigas ir 
krikšto' neduoda

JURBARKAS. -^1930 met. 
pabaigtoje Jjirba’rko m.v gyven- 
tojtJpAnglių nešėjo, šeimoje, gi
mė kūdikis. Kūdikfe 'biiVo vi
sai silpnas ir teko krikštyti. 
Tėvas prašė kleboną: girdi pa
dienis darbininkas ir gaunąs al
gą šeštadieniais, todėl prašė pa
laukti užmokesnio už krikštą 
iki šeštadienio.

Klebonas* apžiurėją kūdikį 
(kaipo daktaras) ir atsakė, kad 
kūdikis galėsiąs sulaukti to lai
ko, kuomet krikšto tėvas gaus 
algą. Tą dieną, girdi, ir kūdikį 
krik^tjįsiąs. Neturint pinigu te
ko pasitenkinti patarimu.

Kad ko, Litvinovas dar 
gaus Nobelio taikos 

prizų
MASKVA, vas. 2. — Sovie

tų laikraščiai paskelbė žinią, 
kad Maksimas Litvinova’s, so
vietų užsienių reikalų komisa
ras, gausiąs Nobelio taikos do- . 
vaną. Pasak- Maskvos žinių, 
Švedijos parlamentas jau pasiū
lęs Litvinovo kandidatūrą No
belio 1931 m. prizui . už nuo
pelnus pasaulio taikos reikalui. 

/ -

Del meilės, Švedijos 
princas atsižada sosto

STOKHOLMAS, Švedija, vas.
2. —r Del paprastos mergaitės" 
meilės, princas LemraTtes, ka
raliaus Gustavo sūnaitis, šian
die atsižadėjo savo titulo ir 
Švedijos sosto paveldėtojo tei
sės. Jis susižadėjo su p-le Ka
rina’ Nissvandt, švedų pramo
ninko dukteria, su kuria jis 
kartu lankė mokyklą ir su ku
ria visą laiką buvo geriausi 
draugai.

II ! ■ ■■ " milTo/l I ■■■■»! '■"iiIIImT.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
------  1... ....... ......... ' 
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1921 " (nep.)*
• 1885—1889;;

1899, 1901

Gleve

1899, 1909,

1894

Minkština
'1017

visuomet
I, Philadcl-

- reikia visuomet

1911
1913

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

Broo-
• 1917

metai
1920,

1925,

3514-16 Roosevelc Rd 
arti St. Loajs Avė. 
CHICAGO, ILL.

Bl’O-
1924

Nesikankinkite
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!

Kiti laikraščiai prašomi pa
kartoti. , .

Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Biblioteka.

4—7, 9,
1923,

1926 (

melai 1—2, Shenan- 
1893

1892—1898,
1917 (nep.),

1914 (nep.), 1915

Kapsas — 1907;
Kardas, Vol. I, Baltimore— 

1896;
Keleivis 1905 (nep.), 1906

26, Chicago — 
1900, 1901, 1901, 
1919 — 20;

Lietuvis, metai
phia — 1901;

Lietuvos Atstatymas, Vol. 1, 
2, Ncw York — 1919;

S T O T I S WJJD 
Antradieniais vikarais ----- 7,: 15 

STOTIS WBBM 
Ketvirtadieniais vakarais - - - - 8:15 
’ Central Standard Time

It’s toasted”
‘ Jūisy Gęrklėg Apsauga — Pries knitėjimus — prięs kosub

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

Kova 1906, 1907, 
(nep.);

Laisvė, metąi 10—12, 
klyn — 1920—1922t\. 
(nep.), 1918 (ncpĄ;

Laisvoji Mintis, Scranton — 
1910, 1911, 1912 (nep.), 1913, 
1914, 1915 (nep.);

Laisvoji žmonija — 1912 
(nep.); ,

PlJTOflUth
— 1894—1895; J 5 1KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa

gfražu ne

Toronto, Ont

1918

..... - - .

PAVOJAUS 
ŽENKLAS! 
Tas Vidurnak
čio KOSULYS

‘geras” rusų 
pasekmes ir 

litera ti-

N. Y. Grįždamas 
prof. Mykolas Biržiška 
raščius paims ir parvež 
versitetui.

Ateitis. 1917 (nep.),,

Vytauto Didžiojo Universi
teto .Kaune biblioteka turi šu

nį įrodytus

munistus) vadina, “raudonu 
šlamštu,” sakau, kad tai yra 
ciniška insinuacija. Nes mano 
buvo pasakyta: “jau laikas 
Sūnų Dukterų Draugijai iš
šluoti iš savo draugijos visą 
“raudonos politikos šlamštą”. 
Aš nesmerkiu narių komunis-

Kas trokšta išvadavimo 
Vilniaus?

Philadelphijiečiai ir apielin- 
kės lietuviai, kas trokšta iš 
jus išvadavimo Vilniaus, Lie
tuvos širdies — jos sostinės iš tų, bet patariu S. D. Draugi- 
nagų plėšriųjų lenkų, tai lai jai uždrausti savo narihms ko- 
nepamiršta Dieiią 15-tą vasa-; niunistams draugijos parengi
mo, lygiai antrą valandą po milose skelbti “ 
pietų atsilankyti į Lietuvių “piatilietkos” 
Muzikalinę Svetainę, prie Al-( pardavinėti menkos 
legheny Avė. ir Tilton gatvių. ngs vertės komunistų’ brošiū
rą dieną ten, laike apvaikš- rgĮcs jr komunistų laikraščius, 
čiojimo 16 vasario, Lietuvos ncs tas yra skaudus pasityčio- 
Ncprigulmybes šventės, kal-;jjinas visų draugijos narių, 
bės ir gerbiamas svetys, pro- kurįe yra kitokių pakraipų, 
fesorius Mykolas Biržiška, ne- Komunistų partija yra legalė 
muistantys kovotojas už su- įr komunistai gali laisvai skel- 
grąžinimą Vilnijos ir kitų že- savo įvejąs savo draugijų 
mių Lietuvai. Gerbiamas svc- susjrjn]<įmuose,j^eį Sūnų 
tys prof. Biržiška, bus iškil-. Dukterų Draugijos parengi- 
mingai vestas į svetainę lietu-! mas yra ne vieta platinti ko
vinis . ir ukrainiečiais. Mat,: nninistų literatūrą ir žodžiu 
vietinis ukrainiečių draugijų plirvinti visus kitus draugijos 
cenlralinis komitetas, skai-! narius dėl jų skirtingos idėjos, 
liuje šimtas dvidešimts ypatų, 
ims dalyvumą tame parengi
me. Be viršminėto komiteto, 
bus daug ukrainiečių ir pavie
nių, nes tas komitetas taip 
per savo laikraščius, kaip ir

ti tame reikale.
Tolinus ukrainiečių bus net 

du chorai dainorių, bei daino- 
riai bus pasirėdę savo tauti
niais rūbais. Be Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, apvaikščio- 
jimą puoš dar ir ukrainiečių 
tautinė vėliava. Ir daktaras 
Wąlter Gallan, ukrainiečių di
delis darbuotojas — vadas uk
rainiečių kalboje pasakys pra
kalbą. 1

Manoma, ne pro šalį bus 
priminti, kad ukrainiečiai be 
to dar ir pas save 14-tą vasa-

gerbs puota profesorių M. Bir
žišką. Tad ir mes lietuviai 
kuoskaitlingiau suėję į prof. 
Biržiškai paruoštą prakalbą 
apie reikalingumą vadavimo 
Vilniaus, parodykime savo 
pi;ic,Jaukumą pliusų tikrąjai tė
vynei — Lietuvai. Ncapsile 
kime! lai musų broliai ukrai
niečiai mumis skaitliu kartais, 
Lietuvių Muzikalinėje Svetai
nėje' dieną 15-lą vasario nc- 
supliekia... neperviršija! Kiek
vienas lietuvis ir lietuvė buli-

rengimą; kdr bus, prie to, ir 
lietuviška, labai graži progra
ma — dainos, prakalbos ir 
tuomi panašų ir... ir nieks lai
ke to a p vaikščiojimo musų pi
niginių per bevalių netuštins.

—Rengė jai.

.4 įsakymas “Jaunimo 
Atstovui”

Del Tamstos priekaištų, kad 
mano korespondencijose tilpo 
nckurie nevykę faktai, turiu 
pasakyti, jog faktai yra visai 
teisingi, bet tik per neatsar
gumą pakliuvo klaidų. Bu
tini, korespondencijoje apie 
demonstrasiją vietoje “sausio 
19,” turi būti: “sausio 20 uk
rainiečiai komunistai surengė 
bedarbių demonstraciją;” ir 
korespondencijoje apie Sūnų 
Dukterų Draugiją vietoje: 
“200 narių”, turi būti: “...o 
prieš balsavo apie 75 nariai.”

Del tamstos sakinio: “Ne
dovanotina, tai tas, kad minė
tas asmuo S. D. narius (ko-

IŠRAŠKANTIS kosulys, kuris su
trukdo miegą yra PAVOJIN

GAS—ypač vaikams. Išvengkite jo 
su Severa’s Cough Balsam. Malo
nus, veiksmingas, suteikia greitą, 
raminančią pagelbą. Užtikimas per 
50 metų. Pas jūsų aptiekininką.
Vartok Severą** Coli! Tublets nuo šulnio 
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Darbininkas, metais 4—8, 
Boston—1919—1923;

Darbininkas, metai 10, Bos
ton—1925, 1924 (nep.);

Darbininkų Viltis, Shenam- 
doah — 1903 (nep.), 1904
(nep.), 1905, 1906 (1—18) ;

Dilgęlės, metai 2, Philadel
phia — 1907, 1908 (nep.), 1909 
(nep.), 1910 (nep.),
(nep.), 1912 (nep.),
(nep.), 1914 (nep.);

Dirva, metai 5—8„ 
land—1920—1923, 1918 
1924 (nep.);

Dirva—1898, 
1901, ^902, 1905, 1906;

Dirva-Žinynas, mėtai 1—6 
Slicnandoali — 19f0«$, 1904;

Draugas, vol. 4, 5, 7į 8, 10, 
Ghicągo — 1917 (nep.), 1919, 
1920, 1922, 1923, 1924 (nep.), 
1926;

Galybė, Nr. 1—12, Baltimo
re — 1898;

Garsas 
doah —

Pcr pastarąjį metinį S. D. 
parengiją visiems dešines pa
kraipos ir kairiems pažengie- 
čiams nariaips, atsidūrus to
kioje likimo ironijoje, teko 
sunkiai atsidusti ir rimtai pa
galvoti, ar parengimas įvyko 
sovietų Rusijoj . ar Toronte, 
nes mažuma komunistų narių 
daugumą privertė ramiai iš
klausyti visas jų purvinas 
mintis ir raudono teroro me
lus.

Tamsta, “Jaunimo atstove”, 
visai bereikalingai susirūpinai 
dienraščio reputacija ir, skai
tytojų gėdingumu (!?). O jei
gu nori užjausti “nuskriaus
tus” komunistus, tai užjausk 
“Laisvėje”, bet ne “Naujieno
se,” nes tamstos užuojautos iš 
“Naujienų” komunistai nepri
ims. — Gynėjas.

Garsas, 
oklyn — 
(nep.), 
1927 (nep.), 1928 (nep.);

Garsas Amęrikos Lietuvių, 
metai, 3—4, 5, Shenandoah— 
1896 (nep.), 1897, 1898—9;

Gydytojas, Inetai 2—4, Ghi- 
cago — 1921 (nep.), 1922 — 
1924, 1925 (nep.); ‘

Giedra, Vol. XI. Ghicago— 
1922;

Qyvenimas, Vol. 1—3, Chi- 
cago—1923 (nep.), 1924 nep.), 
1926—1928;

Griausmas, Philadelphia — 
1901;

Jaunoji Lietuva, metai 2, 
Chicago' — 1915;

Jaunoji Lietuva, metai 3, 
Boston — 1916;

Katalikas, metai 1, 3, Chica
go — 1899, 1901, 1902, 1903

nOenos, Chicugu, W 
.....................  . «■!■■■«■.<■ ■ > If.o ■ < > <»■«■«»■» >— III »l

LiMuyiszkaš Knigynes, T. J, 
Shenandoah — 1897; '

Lietųvvisžkasis Balsas, New 
York -—-1885h—1889;;

Linksma Walandą, mętai L 
2: Mahanoy City — 1899, 1901,' 
1905, 1907; > * . ; J (

Linksmi Vakarui — 1890;
Margutis, Vol. 2, Ghicago 

1929;
Moksleivis — 1913 (nep,), 

1914 (nep.);
Moterų Balsas, Nr. 1—>12, 

Philadelphia
Moterų Dirva, T. 3, Ghicago

— 1919; .
Naujienos, Vol. 6—10, 12, 

Chicago—1917 (nep.), 1918 
(nęp.), 1919 1923, 1924 (nep.),' 
1925; , '

Nauja Draugija, Baltimore
— 1899; . / -

Naujoji Gadynė, metai 1—2,' 
Philadelphia r- 1916—1917;

Ncw Yorko 'Gazięta Lietu- 
wiszka — 1891 1892;

Pirmyn, Pennsylvania — 
1908;;

Progresas/ Philadelphia — 
1910;

Rytas. — 1896—1897; a a
Sandara, metai 7—10/ Bos

ton — 1920—1923; ,
Saulė 1888—1902, 1904;
Spindulys, Vol. I, Brookjyn 

—1904—5; {
Tėvynė, Vol. 10—14, 16, 

New York — 1898, 1908, 1908, 
1910, 1917 (nep.), 1918 (riep.), 
1919—1923, 1925, 1924 (nep.);

Tėvynės Balsas, metai 1—3, 
Wilkes' Barre — 1921—1923;

Tarka, metai 7, Brooklyn— 
1917—1918, 1911 (nep.), 1912 
(nep.), 
(nep.);

Telegramos, Vol. 2, Chica
go — 1923;

Upelis Ramybės, 1911, Wa- 
terbury; . .

1922 (hep.);< >
^Varpąs, 3,

-į
, wieąibe Lietuwmikų, Ply* 
mouth — 1886 — 1901, 1903,moutli — 1886 
1907

Vilnis (nėra nei vieno nu
merio). •

Viltis, metai I, Shenandoah 
^.1899, 1900, 1917 (nep.), 
1918 (nep.);

Vytis, tomus 6—10, Chicago 
—1924rlp25, 1926, 1927, 1928, 
1929—1930 (nep.)

Amerikos Lietuvių 
Domei

sirinkusi žemiau 
Amerikos lietuvių 
kompletus, bet toli 
visus. Naudodamosi 
kolo Biržiškos apsilankymu 
Amerikoje, Universiteto bib
lioteka prašo visus, kurie su
pranta, kaip svarbu yra Lie
tuvos Universitetui ir visuo
menei bent iš spaudos pažinti 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
ir jo istoriją, ir kurie turi at
liekamų kompletų, ar pavie
nių žemiau išvardintų laik
raščių numerių, paaukoti 
juos Vytauto Didžiojo Univer
sitetui Kaune. Išvardintų laik
raščių kompletus siųskite tik 
tų metų, kurių kompletų bib
lioteka pilnai neturi, kaip tas 
pažymėta žemiaus, .arba kom
pletus tų metų, kurie nėra vi
sai paminėti, o laikraščiai 
tais metais ėjo.

Už tokią dovaną ^Vytauto 
Didžiojo Universitetas'bus la
bai dėkingas kiekvienam laik
raščius paaukojusiam Ameri
kos lietuviui. Laikraščius sių
skite į Lietuvos Konsulatą 
New Yorke sekamu 'adresu: 
Lithuanian Consulate Gene
ral, 15 Park Row, New York, 

Lietuvon 
laik- 
Uni-

Amerikos Lietuvis. lietai 
7—9, Worcester, 1917 (nep.), 
1918 (nep.) 1920, 1921, 1923, 
1924 (nęp.) 1925' (nep.) .ir 
1907; x

Apšvieta 1892—1893;
Bažnyczos Tarnas (Tarnas 

Bažnyczds), Waterbury—1898, 
1899, 1900 (nep.) 1901 Nr. 
1—5, 1902, 1903 Nr. 1-rll, 
1901 Nr. 1;

Bostono lieluviszkas laik- 
raszkis. Boston — 1895;

Dagis, Nr. 1—10; Boston — 
1909, 1910 (nep.), 1911 (nep,);

it:..' '/į*

želmenija — 1921 (1—3);
žinios, Vol. 2, Chicago — 

1922; . * < .
žvaigždė, Vol. 23, Philadel

phia 1923, 1901, 1902, 1904 
1—24 Nr.), 1924 (nep.), 1917 
(nep.);

žmonių knygynas — 1909;
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

1919

Saules Spinduliai

Ketvirtadieniais klausyk 
Loma Fantih, įžymios nu- 
merologistės. Ji jums pa
sakys" kaip vardai ir skait
linės paveikia į žmogaus pa
sisekimą bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai įdtpnu. /

__________s______ <0 P. Lor!ltar<! Co.. f ne.

OLD GOLD
CIGARETTE 

RAD1O PROGRAM

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus Ptsikeliare iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
usmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 

nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
)f Magnėsia stikle vandens — 
ir lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk’ of Magnėsia vei
kia kaip “citrate of magnėsia”. 
Paimkit* tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo. •

Kaipo švelnus, saugus, malor 
nūs liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnėsia turi augščiausj 
mpdikalį indorsayimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių?* gasų, 
nevirškinimo, i aitrumo, jis buvo 
daktarų pątariamąs per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino* 
įi jo greitą pagelbą virškinimų 
ir pašalinimo ne’smągumuose 
pas, vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — ” * '
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekbs turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

TAogaraUunmg)
r-' 4. '-’V

RIŪ nesustapdis kiekvieną perve
riantį ir kankinantį skausmą nuo 
Reumatizmo, Neuritis, Neuralgi
jos, Strėndieglio, arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungį ir t. t. — jeigu neišims per; 
šalimą, skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų nftiskųlų ir sąnarių — 
jokie kitas linimentas nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
.Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAJN-EXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
4867 metų,beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmais išnyksta.

Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERĮ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok ; fi
ziniai mankštinki® 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuoJaiko 
patikrink savo kū
no sveikata.LUGKIES 

palankūs jūsų gerklei

■ ' Kiekvienas žino/kad saulės spinduliai 
nokina ir minkština- dėl to naudojamas “SPRA- 
GINIMO” procesas, Ultra Violetinių spindulių 
pagalba. JLUCKY STRIKE - puikiausias cigaretas, 
koki jus kada nors rūkėte, , pagamintas iš geriausių 
tabakų ~ Derliaus Grietinė a DAR IR “SPRA
GINTAS.” Kiekvienas žino, kad šiluma švariną, 
ir tokiu budu “SPRAGINIMAS” - tas ekstra, 
paslaptingas procesas ~ pašaliną kenksmingas ypa- 
tybes, kurios erzina gerklę ir yra kosulio priežastis.

r f ‘. a. ' ' * • < C lft31, The Atnericąt) Tobacco Co., ĄJfrg.
v •. v -■ . •. ■ a ’ ■ i v ’ J III 1 JJ.II II



SERGANTYS

Rožių Žeme

WMAQ

va

musą

rublis.

2 doleriai. Adresas

svei

Transit
M. B,' MERVIS
NELSON MORRIS

Pres

CLEARING HOUSE BANKAS

slaptybe
Antra, 

kad ben- 
skelbėsi

Preiented by •> J 
Blue Rifcbon Malt 
America't Biggett Seller

me ir 
rėksniai 
stracijų

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Offke TeL Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

X MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.* 
TcL Canal 1678 k 1679

'-■n ........ .

Vericose Gyslos 
Išgydomos

Susigėdus j raudonąjį
Toks sojuzas tik pa-SLA. 55 kp. susirinkimas. — 

Suklaidinti nariai kviečiami 
grįžti ■ ■ ,

bus 
Visi 

norite

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

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St

praneša, .kad jis įgijo ir perėmė visus depozitus
SCHIFF TRUST & SAVINGS BANKO

SCHIFF depozitoriai gali vartoti savo dabartinius čekius ir taupymo depozitų 
knygutes ir West Side Trust & Savings Bankas juos priims, arba jus galite 
gauti naujus čekius ir banko knygeles. , r •. '
Visi depozitoriai ir draugai šių dviejų bankų pripažino, kad šiuo žingsniu tapo 
sukurta didesnė ir stipresnė bankinė ištaiga šu geresniu patarnavimu po paty
rusia vadovyste su stipria Direktorių Taryba, turinčia galingus ryšius.
Viršininkai ir darbininkai West Side Trust and Savings Banko nuoširdžiai 
kiną visus musų naujus dępOzitorius ir draugus. z '

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulęvard 1162

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU 
SIAS BUDAS PAŠALINTI 

AITRUMĄ

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

šis tas iš/ komisarą gyvenimo

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

fęsiėinalai, seni; ir jauni, pri- 
.pildykime Lietuvių Auditori
ją lietuviais, tatf parodysime, 
kad ištikrųjų " mes gerbtame 
kas yra pąbudayota musų' lie
tuvių. ; " , —X. X.

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senas namus ir 
budavojame naujas 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824 <

G. BURBA
Masu motetų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victofy 2477

pelnas eina palaikymui tos 
lietuvių kultūrinės įstaigos. 
Vasario 8 d., tai yra ateinantį 
riędėldiėnį taipgi yra rengia
mas. vakaras Lietuvių Audito
rijoj, kuris ir atsibus Lietu
vių Auditorijoj. Šis rengiamas 
vakaras bt 
šių, kokius Atųlilorij BRIDGEPORT KNITTING 

SHOP
Parduodam sveterius savo darbo pigiai 

F. SELEMONAVIČIUS, Sav.
504 W. 33rd St.

Tel. Victory 3486

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
TeL" Lafayette, 2584

vienas gražia u- 
yra 

turėjusi iki šiolei,' nes šiame 
vakare bus sulošta operetė 
“Paulina’’, kurią suvaidins 
jauni čia augę dalies mylėto
jai, taipgi. Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, kooperuoda
mas sykiu su Chicagos Sym- 
phony orkestrą, kas sykiu su
daro virš šimto ypatų, vado
vaujant energingam muzikui 
p. Steponavičiui.

Operetė “Paulina” susideda 
iš gražių dainų ir juokų, taip 
kad kiekvienas atsilankęs bus 
pilnai patenkintas. Be to kiek
vienas atsilankydamas parems 
ir Chicagos Lietuvių Auditori
jos reikalus, nes tai yra musų 
šventa priedermė. Todėl visi 
Chicagos ir' apiclinkės lietu
viai, būtinai atsilankykite/ į 
Liętuvių Auditoriją'vasario 8 
dieną, kuriems Ik aplinkybės 
pavelija, kaip biznieriai, pro-

“Savas Ras Savą
— sako biznieriai

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedžie Avė. 
Tel. Prospect 3939

.ui....’. ■ »,'y,...... t

svetainės Visų 
svetaine lietuvių pastatyta ir 
lietuvių pasiliktų ;ant visados 
ir labai pultų didelė nuodė
mė Chicagos lietuviams, jeį 
nesirupinių palaikymu ;syetai- 
nės.

Kiekvieni metai Chicųgos 
Liet u Vi ų Auditorijos Bendro-

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Ttl. Yards 2790

W. J. KAREIVA •- 
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St. . 
Tel. Boulęvard 1389

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iŠ darbo, 
šimtai liudijmų nuo išgydytų, paten
kintų pacientų randasi raštinėje. Šios 
žemos kainos pasieks per vasario mė-

Lietuvių Viešbutis 
W. NEFFAS, Sav. 

2435 S. L&vitt St.
Tel. Roosevelt 3352

Kada jus nepaisote tų pir
mųjų -konstipacijos simptomų 
— prasto kvapo, padengto lie
žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. Jums 
skauda galvą, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas.’ • . s

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusių vidurių veikimą! 
Paimkit Casęaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai

A teinanti o sekmadienio 
karas.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad Chicagos lietuviai turi pa*- 
sistatę gražią svetainę, kuri 
vadinasi Chicagos Lietuvių 
Auditorija. Tai galima pava
dinti Lietuvių kultūrine įstai
ga, kuri visiems ylra prieina
ma. Pastatymas tokios gra* 
žios svetaines kainavo nema
žai pinigų, kuriuos sudėjo Čhi- 
cagos daugelis draugijų, taip
gi ir pavienių, pirkdami Še
rus, taipgi yra ir keletas pasi
šventusių žmonių, kurie ne
pailstančiai dirba tvarkyme

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam kom’so nuo $50 iki $300 
Paskolas duodam ir ant* Imu morgičių 

J. NAMON & CO. 
Po Valstijos Priežiūra 

6755 So, Western Avenue 
Tel. GrovehiU 1038

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

NEO-ARSPHENAMINE
■ 1 ■ - • ; ‘.

Ši didžioji Europos gyduolė sujung 
ta su Dr. ROSS spe- 
ciaiiais kraujo gydy- ir 
jjiais išgydo sifilį. Jei- ' '' 
gu jus turite kraujo lį- 
gą, nenusiminkite — 
JUS. GALITE BŪTI 
IŠGYDYTI.

TheBLUEBIBBONMAII 
JESTER-Bidgr&aigjK 
šįvakar 9:15 Central Time 
Columbia Broadcasting 
System—over '

Wėst Pullman

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
. TeL Yards 6894

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pistu. PanedSIy ir Ketverge 

iki 8:00* vaL vak..

Petronis keturiomis akimis 
nematė skaitydamas “Naujie
nas”, kad Susivienijimo Kores
pondentas rašė apie busimą be
darbių vakarą. O didžiuotis, 
kad jo opozicija nebuvo vaka
re, nėra ko. Kitas ir nebuvęs 
daugiau remia bedarbius, negu 
toks Petronis. Nežinau artas 
žmogelis jau pasiprovijo. Pir
ma jis eidavo j parengimus, 
jeigu kas jam suteiktų biliėta 
veltui. '

Patartina Petroniai, kada jis 
kalba apie kitus,, kad pirma pa
sižiūrėtų į save. Bedarbiai no
ri žinoti, kiek iŠ bedarbių su
rinkai pinigų bylai vesti prieš 
Susivienijimą? JKam 
je šį dalyką laikyti, 
darbininkai atsimena, 
drovės susirinkime 
kiek verta prapertę turįs. Ko
de! vieną flatą neatiduodi be
darbiams ? Bedarbiai gavę fla- 
tą veltui gyventi, tikrai matys, 
kad Petronis ščyrai remia be

darbius. Dabar liežuviu ar per 
gazietą kalbi, bet darbais da
rai kaip ir buržujus., Kilbas
ninkas kitaip elgėsi, negu bur
žujus ir kapitalistas. Jis turė
jo šoferį.

Jam mokėjo $35 savaitėje, jį 
atleido. Kitą nusamdė, kitam 
moka po $20. savaitėje. Kil- 
basninkas skaitosi Roselando 
komisaru. Jeigu šitaip kapi
talistai elgtųsi su darbininkais, 
komunistai darytų demonstra
cijas, smerktų per gazietą. Bet 
prieš savo komisarą nedemons
truoja, kartais net pagiria per 
gazietą. r

Aš manau, kad šios šalies 
valdininkai galėtų patenkinti 
komunistus, jeigu jie vieną 
dieną pasiskelbtų komisarais, 
tvarka nors ir ta pati butų. 
Jeigu kurčiai norės patenkinti | 
komunistus, jie turės paimti 
komisarų metodą. , Kapitalistai 
nesitaikys- prie komisarų, bet 
komisarai prisitaikys prie ka
pitalistų. Keli mano pažįsta
mi jau nėra komisarais, ne
beina nė demonstruoti gatvė
mis. Kiek čia senai atsimenu 
Petronis, Kilbasninkas, Pusže- 
maitis, šiumekeris ir Balčiūnas 
demonstravo eidami pro “Nau
jienas” liežuvius iškišę. Pasku
tinėje demonstracijoje nė vie
nas nedemonstravo, ar jie butų 
jau suburžuazėję? Pagyvensi- 

pamatysime, kad tie 
btis didžiausi t demon- 
priešai. —R. / ,

Tai yra jčirškimo būdas. Jis yra 
I be skausmo, saugus ir tikras. Jokio 
I peilio nevartojama. Jums bos sma- 
I gu pamatyti pastebėtiną būdą kaip 
| šios. didelės, negražios gyslos visiškai 
I išnyksta, kad niekad daugiau nebe- 
I sugryšti. Sutinimai, skausmai, nuo- 
Į vargi s ir atdaros žaizdos^ kurios pa

eina nuo padidėjusią gyslą, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios* iŠ Švelnios kaip kūdikio. Aš 
vartojau šį metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metą.

Į SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI

Ruptura Išgydoma

H. S. PFLAUM, Vice-Preš.
W.. H. REGNERY, Pres.

Western Sliade Clotli Co

Kilbasninkas ir Petronis ne
begauna įtekmės publikoje, po 
Susivienijimo Seimo. ’ Roselan- 
diečiai pasipiktino kam juodu 
nuvažiavę seime staugė ka«p 
stokjardų keturkojai. Juodu 
teisinosi, kažin kas juos užpyk- 
dinęs ir pradėję staugti. Jei 
ne kitas kabliukas, gai butų 
ir išsiteisinę. Sugrįžus iš Sei
mo, užvedė bylą prieš Susivie
nijimą. Abu pasirašė po skun
du. Petronis reikalavo džiabo 
vice pirmininko, o Kilbasninkas 
nereikalavo džiabo, tik jis pa
siskelbė iždininku sutverto 
“fondo” aukų rinkti bylai ves
ti. Petronis negavo džiabo 
per teismą, bet jis gavo keletą 
pasekėjų rinkti aukoms. Rink
ta aukos pęr pusmetį ir jos 
plaukė į KilShsninko iždą. Kiek 
juodu surinko aukų iš vargšų 
bedarbių, nepranešė. Tik 
keletą kartų teko matyti ra
šant gazietoje, kad Petronis 
vėl pradėjo rupintis* bedarbiais. 
Aprašė gazietoje varaus be
darbių, išgyrė publiką, kuri 
buvo bedarbių rengtame vaka
re, pagyrė gazietą, kad paveli
jo jo korespondenciją. .Pa
smerkė menševikus ir “Nau
jienas”.

Chicagos Lietuvių 
Auditorija

KVIEČIAMI PASI
TARTI DYKAI SU 
DR. ROSS APIE BI
LE KOKIA LIGĄ AR 
SILPNUMĄ
Laike savo trisdešimt metų prakti
kos jis išgydė tūkstančius, kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės, 
urinares, chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo specialis In-Mo-Ray ir re- 
konstruktyvis gydymas atsteigia vy
riškumą ir lytinį stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir kiek
vienam prieinamos. Del gydymo, ku
ris duodą geriausias pasekmes, 'pasi
tarkite su ,

Dr. B. M. ROSS
SPECIALISTAS,

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroe St.—Įsteigta 30 m.

OFISO VALANDOS: Kasdiė nuo 
10 a. m. iki. 5 p. m. Nedėliomis 10 
a. m. iki 1 p. m. Panedėliais, Sere- 
domis ir Subatomis valandos prail
gintos nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Dresių Dezaininimas 
A IR MADŲ DAILĖ

- Užtemimai, kurio moka didele 
Mgi}. Išmokit dezaininliuo dai- 
1$, nubraižyti gražius 
Musų geras mokinimas 
rengs tai vietai i trumpa laika 

Rašykite ar ateikite dėl ne- 
mokamos inadu knygutes.

flBk ’ MASTER COLLEGE
r Jos. F. Kasnicka, Princlp;

X 1<M> N. STATE ST., kamp.
LAKE ST. 10 augštas

I t--- V. .. y”- •.•!->» ‘*Ai;
< ■ •
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linių nanų, kad kuodaiiginusiąi 
narių ' 
ęojųzą 
skelbtas ant popieros, jis nega
lės egzistuoti todėl, kad negaiš 
čarterio. Be Čarterio uždraus
ta daryti ir biznis. Vienos pra
kalbos įvyko, susidėjo su ALD./ 
kad valdžia nepradėtų juos 
imti už pakraipos. Komisarai 
taip daro, kad nuraminus na
rius, kol visai nėra išbraukti iš 
senojo susivienijimo. Kaip na
riai išsibrauks iš SLA. ir čar
terio negaus dėl raudonojo so- 
juzo, suklaidihti nariai bus 
nu v

viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
liaris ir pilnas vidurių veiki
mas lieka atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus. Visos aptiekos turi Cas- 
carfets. ! 10c.

(Apgarsinimas) '

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 8 d«, 2 yąl. po pietų • West 
Pullman Park svetainėj įvyks 
SLA. 55 kp. susirinkimas. Su
sirinkimas svarbus: jame bus 
raportų, pranešimų i 
svarstoma nauji reikalai 
nariai, narės ir kurie - 
prisirašyt, atsilankykite.

Kviečiami ir suklaidinti bol
ševikų nariai atsilankyti užsi
mokėti mokestis. Kito išėjimo 
jums nėra, jeigu norite gauti 
pašalpą iš Susivienijimo ir po
mirtinę, turite užsimokėti mo
kesčius. Tikėtis gauti pašal
pą iš raudonojo sojuzo nėra 
vilties. Jau keli to sojuzo na
riai sirgo; komisarų pamočni- 
kai kaip ant juoko dalį pašal
pos atnešė ir pasakė, kaip tu
rėsime daugiau pinigų, atiduo
sime kitus. ' Klausimas, kada 
komisarai praturtės. Jie čia 
slankioja bent po kelis komisa
rus į savaitę. Žinome gerai, 
kad jie dvasia šventa negyve
na, ima pragyvenimą iš to pa
ties iždo, kur jus nariai sumo
kate. Komisarai sveiki .būda
mi slankiodami savo reikalais, 
pasiima iš to iždo, -kiek jiems 
priklauso, jie nėra tokie kant
rus, kaip jus eiliniai nariai. 
Jeigu šitaip komisarai turi va
lią ant to iždo, tai nėra vilties, 
kad kada nors komisarai jums 
likusią'dalį atmokėtų. Nerei
kia užmiršti, pradžioje komisa
rai taikosi prie eilinių narių, 
kol jus’ visai dar nesate iš
braukti iš senojo Susivieniji? 
mo.

Komisarai senai pasakoja, 
kad jie turi taikintis prie ei-

PRANEŠIMAS

suklaidihti
i į Aukščiausiąją t Prie-
. O pinigai narių sumo

kėti teks komisarams. Šukiai- 
dinti nariai, 'kol dar nevėlu, ap
sisaugokite tos katstrofos. Ap
sisaugojimas toks: reikia už
simokėti mokestis į senąjį Šią j 
si vienijimą. Atsilankykite į 
ateinantį .susirinkimą, kuris . į- 
vyks sekantį sekmadienį, arba 
galite užsimokėti 'r, finansų 
raštininkui A. Statkuj 12048 
S. Halsted Stree.

' —Korespondentas.

• Musų
LOUIS H. HEYMANN, President 
LOUIS BOISOT . j
WALTER M. HEYMANN, Vicc-Prės.'

* ' First National Bank 
H, ISSACS, Pres.

12th Street Store ■ \ > ’’
C. L. JERNBERG, Vice-Pres. '
IRVING N. KLEIN, ;

Klein, Ine. ’ '
. >’ ' ■ ' • f Y

s'*: * . V , ;■ A •

ARCHER & CĄLIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

' 4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

AND SAVINGS BANK
Authorized Trutt Compan&—— i

l Csmer Halsted and Roosevelt Road 
(CHICAGO

Direktorių Taryba:
' A. G. LEONARD, Pres.

Union Stock Yards &

Musu tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
•žujnalaę, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žnionės, kritikai, rašytojai ijr kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk it užprenumeruok, jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad "Kultūros” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj

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

West Side T rust & Savings Bankas
Kampas Halsted ir Roosevelt Road V
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“TAUTOS VADAI”

ir jos slaptai bei viešai polici
jai, o visiems kitiem^ žmonėms 
panaikinta.

Tečiaus jau ir
Fish’p sumanymai 
dideliu progresas

ŽIAURUS PILSUDSKIO VALDŽIOS DARBAI

Belgijos socialistų vadas ir Socialistų Darbininkų 
Internacionalo pirmininkas, Emile .Vandervelde, pa
skelbę Ženevoje tekstą interpeliacijos Lenkijos valdžiai 
dėl žvėriško elgimosi su politiniais kaliniais Lietuvių 
Brastos tvirtovės kalėjime, prieš seimo rinkimus. In
terpeliacijos tekstas tapo telegrafu persiųstas ir Ame
rikos laikraščiams, kas yra labai svarbu, kadangi vie
šoji Amerikos opinija turi didelė? reikšmės tarptauti
nėje politikoje. -

Prie interpeliacijos pridėjo savo paaiškinamą'žodį 
prof. Vandervelde, kuris aštriai kritikuoja Pilsudskio 
diktatūrą Lenkijoje ir pastebi, kad Lenkija, nusikra
čiusi svetimo jungo, pateko po letena saujos politikie
rių ir karininkų, tarnaujančių žemoms užgaidoms ir 
kerštingoms užmačioms maniako, griaujančio tą, ką 
jisai pats savo rankomis statė.

Interpeliacijoje išdėstoma, kaip vidaus reikalų mi- 
nisterio Skladkovskio įsakymu rugsėjo mėnesyje poli
cija suėmė 20 seimo atstovų ir buvusių aukštų valsty
bės tarnautojų, priklausančių opozicijoms, ir nugabeno 
į Lietuvių Brastos tvirtovę. Kelionėje suimtieji buvo 
visą laiką įžeidžiami ir grasinami. Socialistą Hermaną 
Liebermaną, kuris buvo seimo paskirtas tardytoju fi
nansų ministerio čechovičo byloje (už valstybės iždo 
eikvojimą), policija mušė tol, kol jisai apalpo. '

Lietuvių Brastos tvirtovėje suimtieji buvo uždary
ti neteisėtai, kadangi tvirtovė yra karo vyriausybės ži
nioje, o suimtieji visi buvo civiliniai žmonės. Tvirtovė
je kaliniai buvo visiškai izoliuoti nuo išorinio pasaulio; 
net ir advokatai nebuvo prie jų prileidžiami.' Apsiėji
mas su kaliniais buvo aršesnis, negu su aršiausiais kri
minalistais.

Dr. Witos, kuris du kartu buvo Lenkijos ministe- 
ris pirmininkas, ir kiti kaliniai buvo verčiami valyti 
savo rankomis naktinius viedrus ir mazgoti grindis. 
Maistas jiems buvo duodamas toks, kad jie kentė ba
dą. Kartą per savaitę kaliniai buvo neva dėl “inspek
cijos” išvedami naktį į tamsų koridorių ir jie čia turė
davo nuogi ir basi stovėti ant šaltų grindų.

Spalių 9 d. buvęs seimo atstovas Karolis Popiel bu
vo nuvestas į tamsų kambarį ir žandarai jam davė 
apie 30 smūgių geležiniu virbalu, taip kad jisai neteko 
sąmonės. Kapitonas, buvęs prie tos ekzekucijos, pasakė 
Popiel’iui: “Džiaugkis, kad gavai tik tiek. Kitą kartą 
maršalas Pilsudskis lieps perverti kulka tavo galvą!”

Kaliniai buvo dažnai grasinami sušaudymu ir laiks 
nuo laiko tie grasinimai buvo neva įvykinami, kad įva
rius daugiaus baimės kaliniams.

Šitie pasaulio spaudą pasiekę faktai liudija, kad 
Pilsudskio diktatūra savo žvėriškumu jau susilygino su

Buvo laikraščiuose aprašyta, 
kaip p. Smetona 1918 m. vo
kiškoje brošiūroje aiškino, ko
dėl / tautininkai ir klerikalai 
rinko generolą Urachą Lietu
vos “karalium”. Tas aprašy
mas buvo pakartotas ir kau
niškiam dienraštyje “Lietuvos 
Žinios”.

Brooklyno “Vienybė” dabar, 
burnodama prieš “raudonu
kus”, rašo: ■

“Jų tikslas pirmiausia yra 
demagoginis — kelli neapy- 

• kantą prieš sau nepageidau- 
\ j amas partijas,

incidentą 
mą
kai, bet netikrai nušviečia 
(kame gi tay netikrumas?— 
“N.” Red.), antroj vietoj, 
jįe- tuom stengiasi pakenkti 
pačiai lietuvybės dvasiai ir 

. sunaikinti' lietuvių pasitikė- 
jmą savo vadais. Tai vis 
dar ta' pati sena lenkų pro
paganda —- įtikinti, ar ge
riau sakant, lietuvius ąpmul- 
kinti, ‘ kad jie savo vadais 
nepasitikėtų ir juos tik blo
giausioj šviesoj įsivaizduotų. 
Tačiau tautininkai įrodė šar
vo ištikimybę.” 
Ištikimybę kam ?
Ir kodėl tautininkai yra “lie

tuvių vadai”? Kada Lietuvos 
žmonės juos savo vadais rin
ko?
. Lietuvos respublikoje per vi
są ' jos. nepriklausomą gyveni
mą buvo ketveri visuotini rin
kimai: į steigiamąjį seimą ir 
į tris paprastuosius seimus. 
Tris kartus tuose rinkimuose 
nebuvo išrinktas nė vienas tau
tininkų atstovas, o paskutinį 
kartą buvo išrinkti 3 tautinin
kai iš 85 visų seimo atstovų!

Tai kame * gi yra pamatas 
Smetoną, Tuhelį ir jų bendra
darbius laikyti, “tautos va
dais”? z

Ne taip dar seniai Brookly
no fašistų organas vadino 
“tautoj vadu” Voldemarą, 
šiandie tas “tautos vadas” 
di Platelių Vposelenijoje”! 
jį tenai pasodino lenkai?

nes jie tą
(karaliaus ripki-

— “N.” Red.) savotiš- 
bet netikrai

PEIKIA “TAVORščIŲ” 
FISll’Ą

U 
se- 
Ar

raportas

dabartiniai 
yra visai 

bolševizmo 
kryptim. Tai kodėl gi komu
nistai prieš tą savo “tayorščių’^ 
taip putoja? > 1

KLERIKALAI, TAUTININKŲ 
VALDŽIA IR DEMOKRATIJA

keliolika ku-

Rusijoje anąmet sovietų valdžios budeliai panašiu 
budu kankino dvyliką socialistų' revoliucionierių parti
jos vadų (Gocą ir k.), kuriuos bolševikiškas tribunolas 
“nuteisė” mirčiai, nors prieš juos nebuvo surasta jokio 
prasikaltimo, kaip tik tas, kad jie buvo tos ■> partijos 
centro'komitete nariai. Mirtie^ nuosprendį valdžia pa
keitė kalėjimu, bet kaliniams per ilgą laiką tas nebu- 

o pranešta. Jie kuone kiekvieną naktį buvo vedami iš
erų į kalėjimo kiemą, taip kad atrodytų, jogei Jie

bu^ tuojaus sušaudyti. Kai kurie kaliniai šito moralio 
kankinimo neišlaikė: vienas jų kalėjime nusižudė, ki
tas išėjo iš proto, ir dar keletas susirgo nervų ligomis.

Panašiais žvėriškumais “pasižymėjo” ir Italijos 
Mussolini, kurio įsakymu buvo nugalabintas parlamen
to atstovas, socialistas Giacomo Matteoti, ir visa ejlė 
kitų opozicijos vadų.

Maršalas Pilsudskis šiandie gali tiems kruviniems 
despotams ištiesti ranką; Pirmiau-jisai dar bandydavo 
pasirodyti ^‘džęntelnioĮiu” pašąUlio aįįjlse. į Mįthies ‘ njuo^ 
sprendžiu ir sušaudymų jisai prieš savo: politinius prie
šus nevartodavo, ir jie^dar turėdaVo'balsą seime. Bėt 
pastaruoju laiku Lenkijos diktatorius pamatė,, kad 
žmonių pritarimą užkariauti jisai negali, ir — padūko! 
Jisai ir ta klika, kuri, jo vardu šiandie valdo Lenkiją, 
elgiasi, kaip degeneratai, pražudę protą, žmoniškumo 
jausmą ir sąžinę. > 5 _ »

Kongresmano Hamilton Fish 
pasiūlymas įvesti Amerikoje 
tokią pat persekiojimo sistemą 
prieš komunistus, kokią sovie
tų Rusija vartoja komunistai 
prieš kitas partijas, labai ne
patiko musų “draugučiams”. 
Jie/ matyt, labai nemėgsta 
Maskvos vaistų, nors kitiems 
jie juos ’ rekomenduoja. Ame
rikos komunistę aparti jos cent
ro komitetas išleido griaus
mingą atsišaukimą, kad Fish’o 
(jie sako.* “Fishės”)
turįs but “sudaužytas (lyg, tas 
raportas butų koks molinis ar 
stiklinis puodas!),, kadangi

“Sulig Fishės Kopusi jos 
pasiulymu, ‘konstitucinės tei
sės’ darosi vien tik juokas 
labiau, negu kada pirmiau. 
Nebėra darbininkams spau
dos ‘laisves’ pei susirinkimų 
‘laisvės’. Kampinis policistas 

. turi galią ištaškyti visas to
kias ‘teises’. Policija,/teis
mai, kariuomene^ ir šerifai 
panhikina ‘teisę’ organizuo
tis ir streikuoti.”
Gerai, bet ar darbininkai tu

ri tas teises komunistų valdp- 
moįje Rusijoje? Ne. O 'betgi: 
komunistai sako,' kad Rusija 
esanti ‘‘laisviausia” šalis pą-\ 
šaulyje. . Ą

■ Kęngręsmahas ;Fįsh ' nereika
lauja, kad butų /atimta'' ląis^ė 
vĮsjeips J darbininkams, b 
tiėmSy zkurie rašosi prie kožiu- 
nistų partijos: jisai dar,\muc, 
nėra pilnai išstudijavęs “leni
nizmą”. Kai p. Fish pasidarys 
100% “leninistu”, tai jisai, be 
abejonės, pareikalaus, kad lais
vė butų palikta tiktai valdžiai

Berlyno “Kovoje” įdėta įdo
mus J/ B. straipsnis apie kle
rikalų kovą prieš tautininkų 
valdžią ir kaip į tai privalo 
žiūrėti demokratijos šalininkai. 
Straipsnis skamba taip: 

t

Paskutiniu laiku žymiai pa-, 
didėjo Lietuvos klerikalų ak- 
tingumas ir , Lietuvos, diktato
riams noroms nenoroms tenka* 
su jais vesti gana triukšmin
gą “kovą”. Toje “kovoje” jau 
yra ir aukų:
nigų ir studentų esą nubausta 
ar patraukta teismo atsakomy
bėn. Klerikališkai tautišką 
triukšmą padidina, įsikišimas 
popiežiaus ir jo atstovo Kau
ne į Lietuvos vidujines nesan- 
taikas. Lietuvos vyskupai ' ir 
kunigai į “kovą” traukia šar
vuoti “dievo žodžiu” ir Volde
maro konkordatu, o tautinin
kai, kaip visada, taip ir „peš
tynėse su kleNkalais, griebiasi 
smurto. Kalėjimas, Varnių sto
vykla, cenzūra, komendantų 
sauvalė tH yra tautininkų 
“dvasiniai” ginklai, kuriais jie 
tikisi apmalšinti klerikalų val
džios troškimą. Sudarydami 
konkordatą su popiežių tauti
ninkai tikėjosi patrauksią dau
gumą kunigų į savo pusę Jr 
tuo budu padarysią katalikų 
bažnyčią savo viešpatavimo 
įrankiu. Kitaip į konkordatą 
pažiurėjo Lietuvos klerikalai: 
— jie juo pasinaudojo, kad sa
vo įtaką, valstybėje sustiprin
ti, įsisėsti stipriai mokykloje, 
ir su to paties konkordato pa- 
gelba, patiems užimti valsty
bėje vyriaujančią vietą. Savo 
siekimuose klerikalai randa pa
ramos popiežiuje ir tarptautiš- 
koj katalikų .bažnyčios galybėj, 
gi tautininkams prisieina rem
tis kumščiu ir vien tik kumš
čiu. Lietuvos klerikalai turi 
palyginti stiprias organizacijas 
ir platų tinklą savo įsitikinu-' 
šių agentų, gi tautininkai turi 
tik šnipų gaujas ir pirktų pa
razitų burius. Beje, tautininkai 
save sutapdina su “valstybe” 
ir sakosi “valstybės” vardu 
vedą kovą su klerikalais, bet 
smurtas, priesaikų laužymas, 
begalinis gobšumas ir žemiau
sias melas yra vieninteliai tau^ 
tininkų “valstybingumo” šalti
niai. Todėl nesunku permatyti, 
kad galutiname rezultate kle? 
rikalai iš kovos su tautinin
kais išeis pergalėtojais. Juk 
jau ir dabar tautininkai kovo
je sii klerikalais nori būti po- 
piežiškesni už popiežių ir nu
duoda esą dideli katalikai ir 
tikri bažnyčios sūnus, žvalgy
bininkas Rusteika, begėdžio to
nu daro juk^vieją išpažintį iš 
savo katalikiškų “jsitikinimį”,!

Lietuvos demokratiškoji vi-, 
suomenė ir ypač socialistinis 
darbininkų judėjimas Lietuvo
je, klerikalizme visada turės 
piktą priešą. Kova su nepriso
tinamu klerikalizmu ir su kata
likų bažnyčios gobšumu yra 
neišvengiama, nes neapmalši
nus klerikalų apetitų; neatski- 
rus bažnyčios nuo valstybės ir 
mokyklos nuo bažnyčios, joks 
plačiųjų masių kulturinįs kili
mai yrą neįmanomas./Kleriką- 
lizmas yra ir dat ilgą laiką 
bus stipriausias Lietuvos., dar
bo masių .priešas. Kova su tuo 
priešu gaiięna ^bus , laimėti; tiįc 
pĮačibsidmsV^hrbd įipūseins< įšį-

nuo 'tikybinių Į m,ie|arųr- pančių, 
įurįė' 'dabar 'IcįiKO- muš ‘ krakt/ą 
(jVisįnėj vergijoj t ir ■ tamsuiiie. 
Socialistinis masių švietimas, 
aktingumas ir susiorganizavi- 
mas yra vienintelės sėkmingos 
kovos priemones prieš' klerikn- 
lizmą

prieš klęįrikąlizmą yrą gąlirtia 
tik laisvose, demokratiškose 
sąlygose. ,0 tas sąlygas gaįima 
iškovoti tiktai pašalinant da
bar viešpataujančią diktatūrą. 
Kol Lietuvoje viešpatauja 
kumščio 'diktatūra, kol.plačio
sios darbo masės yra beteisės,’ 
neturi galimybės organizuotis' 
ir gintię nuo begalinio išnau
dojimo, tol ir kova prieš kleri
kalų stiprėjimą yra negalima. 
Per keturius , diktatūros vieš- 
patavimo metus Lietuvos kle
rikalizmas žymiai sustiprėjo: 
— jis apsivalė* nuo perkamo 
parazitiško brudo, kurs dabar 
nuėjo pas tautininkus, iš
plėtė savo įtaką jaunime ir 
moksleivijoj, klerikalų autori
tetas, nežiūrint į visokias Al- 
šauskų, Mikšių ir panašių jo 
atstovų bylas, nesbmažėjo, net 
dargi padidęjo. Kovoje prieš 
tautininkus Lietuvos klerikalai 
reprezentuoja nemažą morali
nę pajėgą, kurios tautininkuo
se visai nėra. Klerikalų įtakos 
padidėjimą rodo ir tokio Rus
teikos išpažintis,' kurs tik pri- 
simesdamas didžiausiu kataliku 
drįsta griebti “tikruosius” ka
talikus už' pakarpos. Juo to
liau juo labiau -tautininkai, no
rėdami išsilaikyti valdžioje, tu
rės vaidinti “tikrų” katalikų 
rolę, o kartu su tuo daryti ir 
didesnes nuolaidas' klerikaliz
mui. Gyvenimas paročtė, kad 
diktatūra klerikalizmą ne -silp
nina, bet, gal ir prieš savo no
rą, stiprina. Todėl ir dabar pa
aštrėjusios peštynės tarp kle
rikalų ir j tautininkų Lietuvoje 
klerikalizmo nė kiek nesušilp- 
nins. Priešingai, iš tų peštynių 
klerikalai išeis dargi sustiprė
ję^ jų dalini reikąlavimąi bus 
patenkinti, o valdžia nuo jų 
ir vėliau nepabėgs! Tautinin
kai yra viendienės musėlės, jų 
tikslas išsisemia savo gobšumo 
tenkinimu, tuo tarpu klerika
lizmas gali laukti,nes lauki
mas jį ne silpnina, bet stipri
na.- '* 5 •

Mums, socialistams, kovoje 
prieš diktatūrą tenka panau
doti visas tegalės ir nelegaleš 
priemenės, kad masių aktįn- 
gutną, jų revoliucinį pasiryži
mą sužadinti. Kol neturime 
legalių galimybių veikti turime 
atkreipti daugiau dėmesio ne
legaliam darbui. '

IŠ kiekvieno socialisto, kurs

(ą vardą ne dėl įpročio ir ne 
dėl formos neša, gyvenimas 
Šiandieną reikalauja' didžiausio 
pasiailkavimo ir aktingumo. 
^Tai yra pirma sąlyga išsiva
duoti iš diktatūros jungo. Kar
tu reikia apsidairyti ir taiki- 
nipkų neišvengiamai sprendžia
mai kovai prieš darbo Lietu- 
Vos priešą — fašizmą.

PANAIT ISTRATI / įtverti K. A.

KIRĄ KIRALINA
. ■ ; ' i ’ n ■ '

•i. įp&ij

Prieš' Lietuvos demokratinę 
visuomenę stoja šiuo metu už
davinys: visomis pajėgomis 
kovoti dėl diktatūros pašalini
mo. Tariamasis tautininkų ėdi- 
masis su klerikalais negali ko
vos prieš diktatūrą' nė vienai 
valandėlei sustabdyti, nes juo 
greičiau bus numesta diktatū
ra, juo sėkmingiau bus galima 
kovoti ir prieš klerikalizmą, 
„ šiuo metu Lietuvoje yra- to
ki padėtis, kad klerikalai turi 
organizavimosi ir judėjimo 
laisvę, tegu kiek ir apkarpytą; 
tuo tarpu, kaip demokratinis 
judėjimas yra visiškai suvaržy
tas. Pavyzdžiui, Lietuvos So
cialdemokratų partija yra le
gali tik iš vardo, tikrenybėj 
gi jinič nieko legaliai veikti 
negali. Arayičiui viešpataujant 
prieita net prie to, kad už pa-> 
davimą prašymo dėl socialde
mokratų susirinkimo, darbinin
kai yra areštuojami ir siunčia
mi į Varnius! (Alytuje), šiąu- 
liuose penkis kartus buvo duo- 
tas prašymas susirinkimui leis
ti ir tik į penktą prašymą bu
vo duotas sutikimas, ^er ke
lius mėnesius kartą gajima dar 
padaryti susirinkimą Kaune ir 
tjuo visas legalus partijos vei
kimas išsisemia. Visur kitur 
apie bet kokį, kad jr nekalČiau- 
sį susirinkimą netenka, ir gal
voti. Diktatūra jaučiasi tiek 
esanti silpna, jog ir nedideli 
darbininkų susirinkimai jai at
rodo pavojingi, todėl ji žiau
riausiomis priemonėmis socia
listinį ir profesinį, darbininkų 
judėjimą 'ir slopina. Ne geriau 
einasi ir valstiečių liaudininkų 
partijai Nepartinės f kultūros 
pažangios organizacijos visos 
išardytos 4r negali taip pat

e*;.....
(Tęsinys) x .

Iš namų męs išeidavome an
ksti rytą pavalgę pusryčius, ir 
sugrįždavome vidudienyj. Val
gyti mums atnešdavo į kamba
rį. Dieną mes .taip pat išeida
vome iš namų. . Pintis užsibai
gė, ir Kirą, darė sau pramogą 
iš to, kad rinko laukuose pasi
likusias kviečių varpas, rišojaš 
į pundelius ir dalino juos^po“ 
laukus vaikščiojantiems bied- 
niokams. Arba mes bėgdavo
me į lauką, kur ganydavosi tū
kstančiai avių, kurios klajoda
mos iš vietos į vietą palikda
vo ant dagių vilnų pluoštelius. 
Senos moterys ėjo paskui 
rinko vilnas. • Mes irgi tą 
darėme, tik savo laimikį 
duodavome toms moterims.

Kartą mes pasiekėme tuqę 
kalnelius, kur motina paliko 
mus ir tik tada- pastebėjome, 
kad grįždami tą ^vakarą su dė
dėmis, mes užmiršome rietime- 
lį su maistu.* Klajojantys šu- 
nes sudraskė jį ir suėdė visą 
maistą, palikdami tik skarma
lus. ' '

Mes' pravirkome. Įvykusi ne
laimė atgimė ,su nauja jėga. 
Ta nelaimė dabar mums atro
dė dar sunkesnę nei pirma, ka
dangi apie ją mes buVome be
pradedą užmiršti; tas vaikiško 
sielvarto minutes pavaduodavo 
valandos nesulaikomos laimės, 
kuri 'pripildydavo musų sielą. 
Jšauklėti “pūkuose”, - 
šireiškė dėdė Kosma,

ir 
pat 
uti

kaip iš-' 
— mes 

žinojome tik paprastus moti
nos musų pasitenkinimus; šo
kius, dainavimą, flirtą, gardu
mynus. Taį buvo puiku. Bet 
dabar mes patyrėme ką tai ki- 

, sušildytas 
ir persisun- 

aromatų, 
kas įstabesnis: iki 
nežinojome, ką reiš- 
paskui peteliškes, 
vabalus ir. kamanes, 
kaip čiulba paūkš-

uždavinių, kurio įvykdymui yra 
ne tik leistina, bet ir yra būti
na suburti visas jėgas, kurios 
diktatūros savanaudžiu ir žiau
riu viešpatavipiu bodėjasi ir

Todėl bet koki koya nori jį nusikratyti,

apie musų naują rezidenciją 
ir prie langų dainuoti serena
das. Kas dieną jų skaičius vis 
didėjo ir jie su dideliu vargu 
begalėjo sutilpti ant laiptų, 
kurie pradėjo., truputį griūti. 
Buvo juokinga žiūrėti, kaip 
visi tie žmonės, komiškai su- 
sikimšę atkalnėj, šukavo ir 
koliojosi. Jų instrumentų gar
sai susimaišydavo su biauria 
kakofonija. Pasitaikydavo 
‘kartais, kad jie nusirisdavo į 
pakalnę, kaip kokie miltų 
maišai. .

Kirą ir aš mėgome pro lan
gą žiūrėti į tuos pakvaišėlius, 
kurie maldavo paskirti jiems 
pasimatymą: Abu-Hassan lie
jo jiems ant galvų kibirus- 
šalto vandens, ’ bet — meilė 
galingesnė nei vanduo, ir 
jie nepaliovė mus linksminę. 
Erzinimo tikslais Kirą vėl 
pradėjo puoštis ir flirtuoti ir 
aš dabar vienas basčiaus ry
tais. Aš tai dariau noriai, bet 
jau nebeidavau labai toli. Du
nojus neįmanomai mane trau
kė. Aš jau buvau vienuolikos 
suviršum melų, bet aš dar ne
žinojau jnaloriumo šliaužti 
vandeniu vienoj tų valtelių, 
kuriose irklininkai dainuoja, 
plaukdami pavandeniu.

uo laiku pakrantės dar nen> 
buvb~4p/nuo kranto buvo gali
ma paeiti 10-20 žingsnių, nes 
vaiiduo pasiekdavo tik kaklą. 
Prie valtelių reikėjo eiti mažu 
iriediniu tilteliu: gairiniai lai- 
vukai stovėjo <kiek toliau ir 
trynėsi į .tilto šonus, kuris bu
vo padarytas iš rąstigalių ir 
lentų. Krovėjai, — turkai, gru
zinai ir rumunai su naštomis 
ant pečių, susikūprinę, kaip 
skruzdėlės bėginėjo pirmyn ir 
atgal. ’

Iš pradžių aš iš tolo pradė
jau žiūrėti į tą naują man pa
saulį, paskui prisidėjau prie 
keturių ar penkių berniukų 
būrio, kurie priklausė musų 
miesto įvairioms tautoms, ir 
pamėgau jų žaislus. Ypač aš 
mėgau žiūrėti, kaip jie mau
dosi, — nuogi ‘ ir juodi, kaip 
velniukai. Aš irgi rengiausi 
kartu su jais maudytis, bet 
pabūgau, kuomet pamačiau, 
kad jie pešasi ir niurko vie
nas antrą- vandenyje. Tąsyk 
aš palikau juos ir pradėjau 
apžiurinėti valtininkus. Jie 
išsitiesę valtelėse ir besikai
tindami saulėj, snaude, nikė 
arba dainavo. Kartą vieno jų 
aš'paprašiau turkiškai pava
dinėti po upę. • Jis atsakė, kad 
veltui niekas nevažinėja ir 
reikia užmokėti kelias “para”; 
aš iki to laiko visai nežinojau, 
ką reiškia nešiotis su savim 
pinigus ir mokėti. Jis pareiš
kė, kad aš kvailas,* ir paaiški
no, jog jis užsidirba sau pra
gyvenimą važinėdamas van
deniu žmones. Sakydamas tai, 
jis merkė kažkam už mano 
nugaros, ir, ant galo,' sušuko, 
pažiūrėjęs įr inano švarius 
drabužius: * .
x“Ak, tie turtingųjų vaikai J... 
Jie dagi nežino, kad pragyve
nimui reikia turėti pinigų.”

Tąsyk aš atsigręžiau ir pa
mačiau gražų, šauniai apsi- 
ręfigusį seną turką, kuris stoH 
^yėjo; ’ l^ičk ! atokiau,, pasirėmęs 
jant llaZ'dp?,^ ir'klausė niųsų 
pasl^ibėjbttą. Jis pamojo 
man pirštu ir paklausė:

(Bus daugiau)

tą, ir “tas kitas”, 
saulės spindulių 
kęs laukinių žiedų 
buvo kur 
Jjiol mes 
kia vytis 
gaudyti 
klausytis, 
čiąi, ir kaip .svirplio čirškėji
mas susilieja šu piemens bir
bynės garsais. Mes nebuvome 
matę, kaip bįtė traukiasi iš
žiedo dulkių aplipusiomis
kojikėmis, ir mes neturėjome 
supratimo apie tai, kaip malo
nu sielai, kada kūną glamonė
ja šiltas laukiį vėjas, v -

Mes* patyrėme visa tai, —ir 
užmiršome pyragaičių skonį, 
užmiršome šokių pasitenkini
mą, kali j anų durnus ir kvepalų 
rūkymą. Užrrpršome musų su- - 
darkytą motiną ir troškimą at
keršyti. Per .kelias dienas Ki
rą apdegė saulės; ir niekuomet 
Jaukai; kuriais mes bėgiojome, 
nematė gražesnės , moters nei 
ji. Jos )akyp buvo pilnos mei
lės, plauki liuosai plevįsavo, o 
jauna krutinę aitriai buvo, ati
darą Dievui-SAulei...

Tuo laiku susidėjo \legenda: 
tvirtino, kad mano motinos 
meilužiai nužudė mano brolį ir 
nutraukė tęvui kairiąją ausj... 
Nurodinėja net dviejų “musaįi- 
rų” vardus, kurie tą naktį iš
važiavo į Stambulą. Tai buvo 
keistas supuolimas; Mes supra-

S i 
sKiipjlotir męišdave4 žmogžudy 
tos pasl^itf.

Kadangi tėyas nieko nedarė, 
tai mes nusiraminoni ir su dąr 
didesniu bcrupestingiunu pra
dėjome ’klafou. Bet greit Kirą 
pasidąrė man ųcbeištikima. 
Dalykas toks, kad garbingi 
“mųsafirąi” pradėjo slankioti

“KOVA”, Lietuvos sočiai* 
demokratų užsieny laikraš
tis. Galima gauti “Naujie* 
nose” ’ r
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BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: ’ 
BRIDGEPORT FURNITURE 

. COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandas: nuo 9 iki 
7 tiktai

11 ryto

T ''■'v*

DEL:
Jucius, 

Lileikienė, 
Kubilius, Si- 
Minsky, Miss

IŠDUOTA MAISTO
Mrs. Petraitiene, 

Krasnauskienė, 
Matulevičienė, 
mas, Strogis,
Daukša, Tamašiunas, A. Paul 
Katenas, Žičkienė, Puišicne, 
Mitchell, Zavisčiutė, Kukurai- 
tienė, S. Mankienė, Bagočienė, 
Grigaliūnienė, Vanienė, Ma- 
culskis, Ralis, Šatkauskas, Jo- 
gminas, Dapkus, Poška, Lau- 
ba, Pabalis, Andrulis, Misiū
nas, Juška, Ambroz, Yanenas, 
Norkus, Petkus, Jurgšaitis, 
P. Chernauskas, Milius, Pet
raitis.
IŠDUOTA DRABUŽIŲ DEL;

A. Ralis, Krasnauskienė, Ye- 
nanienė, Lileikienė, Petraitis, 
Jucius, Puišienė, Kubilius, 
Strogis, Tamošunas, Jogmi- 
nas, Jurgšaitis.

Jeigu kas turi darbo steno- 
grafei, automobilių mekani- 
kui, karpentoriui ar janitoriui, 
malonėkite duoti žinių į Be
darbių Šelpimo Ofisų. Pašau
kite Victory 1657. Kiekvienų 
dienų dauginasi žmonių skai
čius, kurie prašo- bent kokio 
darbo. Butų labai malonu jei
gu , galėtumėm nors keliems 
pasakyti, kad jiems randasi 
darbas.
GAUTA DRABUŽIŲ NUO: 
Mr. Baronas, 8605 So. Mar- 

shfield Avė.
B. Walantinas, Bedarbių 

Koimt. SLA. 178 kp. Mount 
Greenvvood, III.

Taipgi paliktas pundas dra
bužių Bed. Ofise be parašo.

Labai ačiū už jūsų dovanų.

ri ten eiti, d ji atsakė: “We 
pay taxes, build churches, why 
not?” Parapijonai irgi pradė
jo bruzdėti, rinktis apie baž
nyčių. Tūli iš parapij^nų už
protestavo, kad kalbėtojas kal
ba atsigrįžęs užpakaliu į didįjį 
altorių, liepė nustoti laikyti 
prakalbas bažnyčioj. Kalbėto
jas nepaisė, žmogus nubėgo 
prie , telefono šaukti policijų, 
jaunuoliai pradėjo organizuotis 
prie ko tai... Prie kalbėtojo 
priėjo moteris ir toji užprotes
tavo. Pranešus, kad tuoj pri
bus policija, “bedarbiai” iš baž
nyčios nuėjo parapijos svetai
nėn ir ten vėl pradėjo prakal
bas. Kalbėta kokia 5 minutes.

K

Pribuvo ir policija — ketu
ri civiliais rūbais ir vienas uni
formoje. Vienas iš civilių įėjęs 
svetainėn pasakė: “Stop that 
— plenty!” ir paliepė skirsty
tis. Išėjus gatvėn mergaitės 
šaukė: “Come on to Liberty 
Hali and we will organize 
ęouncil”. Tada policija sučiupo 
3 mergaites, vienų kalbėtojų ir 
dar jaunų vyrukų, kiek šva
riau apsirengusį, iš Hawthorne.

Reikia, pasakyti, kad tuo lai
ku klebonijoj nei bažnyčioj ne
buvo nei vieno kunigo, nei pa
ties klebono kun. Jeronimu 
Vaičiūno.

Ir drąsą ir protas tų “veikė
jų
bažnyčių ir versti bažnyčių į 
mitingo salę! Na, jeigu būt 
kur nors, bent kurioj pusėj 
daugiau pasipriešinimo, tai ga
lėjo būt kraujo pralėjimas. 
Juk reikia pasakyti, kad baž
nyčia kaip kam yra šventove.

Reporteris.

CHICAGOS ŽINIOS -- - - -- -
Skandališki kaltinimai 

Chicagos valdžiai
Visi es^ Al Capone samdiniai

Vakar dienų specialia grand 
j ui*y tardė Albert R. Rrunker, 
Civic Safety Komisijos pirmi
ninkų, kurs nesenai ‘Bostone 
paskelbė svarbių faktų apie 
Chicagos valdžios supuvimų.
* Tarpe kitų Brunkerio kaltini
mų yra šie; kad:

Al Capone turi apmokamų iš 
savo slaptų fonęlų 6,000 Chica
gos miesto ir federalių oficia
lų;

St. Valentine dienos^ skerdy
nės, kur tapo is kulkosvaidžių 
sušaudyti 7 Morano gangste
riai, buvę atliktos policistų‘.

Aukštos sferos darančios vi
sas pastangas, kad nebūtų su
rasti. kaltininkai dėl . Tribūne 
reporterio nušovimo;

ir kad 80 nuošimčių Cook 
County teismini^ asmenų (j u- 
diciary) yra “crooked”.

Be to, grand jury pakvietė 
tardymui 7 poliemonus, viena 
kapitonų ir du leitenantus, dėl 
kaltinimų, kad buvo paleisti‘nu
sikaltėliai už $3,000 kyšio, kri- 
minališkųi įžeidę vienų moterį.

padėti kalimams išsimušti į lais
vę. Planas patirta tik po to, 
kai vienas slaptas orlaivis ke
lios dienos atgal jau perskrido 
per kalėjimų kelios pėdos vir
šum stogų ir nulėkė j Chicago. 
Pasirodo, šiomis dienomis yra 
pabėgę iš Pontiac ir Leavan- 
worth kalėjimų keli aršus ka
liniai, kurie dabar ir savo sė
brus nori išvaduoti. ,

Chicagos teatruose

I Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžia ątsišaakti. o mano 

darbu bosite užganėdinti.
z ✓ . '

Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

-----O—

Laetuvįai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
tendencija 6640 So. Maplemood ■ Avė.

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

j_________  ' E •
■!! I I I ii Cll t ■

Įvairus Gydytojai . _
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltaaukee 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 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

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

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

Tel. Btunstvick 4983
Namų telefonas Btunstvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

“Mėlynas Aflgelas” — Roo- 
sevelt. Naujas filmas su gar
biuoju Vokietijos aktorių Emil 
Jannings ir naujaja vokiete ar
tiste Marlene -Dietrich. Filmo 
siužetas, kaip senas profesorius 
pateko į jaunos šokėjos pinkles 
ir per tai į skaudžiausių pa
juokų. ' . .

“Kelias į Pragarų” — Mc 
Vickers. Filmas, vaizduojantis 
požeminio gangsterių gyveni
mo šiurpus;

“Nėra Rubežių” — Oriental. 
Dalyvaujant Clara Bow, prasi
deda nuo penktadienio. Siuže
tas, kaip per vėlai žmona pa
tyrė, kad .jos vyras yra vagis.

“Velnio užmokesnis” — Unit
ed Artists. Scenos iš vagabondo 
prietykių Afrikoj. /

“Lengviausias Kelias” — Chi
cago x teatre. Dalyvaujant Con- 
stance Bennett, Ad. Menjou ir 
Robt. Montgomery; siužetas iš 
moderniškos moters gyvenimo.

“žmogus kur juokiasi” — 
Cinema' teatre. Victor Hugo 
drama iš Francijos istorijos.

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL. 
—-O—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ndos:

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

* Netoli 46th S t. Chicago. III.

Rezidencija Tel. Midway 5512 .h 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki $ vai. vak., Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

f ■ ■ --------------------------- —
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

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

Lietuves Akušeres

Advokatai

St.

9252

Lafayette 4146

va-

Padekavone

Įvairus Gydytojai

4

P 11 e 
duoda 
electric

bedarbių labui” lysti j

1646 W. 46th St *» f ■
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas.

Cicero 3724

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

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

i-" O - į
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

a. Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 648^

Undertaking Co
P. i B. Hądley Lic.

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

Phpne 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag~- 
netic blankets ir 
t. t. ' Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chfrurgas 
3147 So, Halsted Street

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

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo

* nuo

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS. AKIŲ SPECIALISTAS

Kauno

3201 Aukurą Avė,. - <^eĮ. Blvd. 3201 > Rez. ^201 South JVaUdce Street
K. '

Suokalbis numesti gin- 
klus j Joliet

Valstijos kalėjimo Joliet ofi- 
cialai pradėjo tirinejimą susek
to nepaprasto suokalbio, pagal 
kurio kaikurie kriminalistų ben
drai turėjo iš orlaivių numes
ti į kalėjimo kiemų ginklų ir

STANKUS .

šiuo pasauliu 
ryte 1931 m.,

“Bedarbiai” katalikų 
bažnyčioj laikė 

mitingą!
Vakar apie vienuoliktų 

landų ryto pradėjo traukti 
keisto tipo žmonės" link Liuo- 
sybės svetainės, kampas 14 ir 
49 ct., Cicero. Žingeidumo de- 
Jei nuėjau ir aš pažiopsoti, 
kiuriu, apie 30—40 žmonių 
prie svetainės. Trys jaunos 
žydelkaites, po kokia 16—18 
metų, kalbina kiekvienų pra
eivį į “bedarbių” mitingų, bet 
svetainės durys uždarytos. Žy
delaitės jaunos, vadai reiškia 
pasako tiems “bedarbiams”, 
kad yra “peršalta” stovėti gat
vėje ir “darbininkai” turi gau
ti šiltesnę vietų, o ta vieta, jų 
nuomone, bus geriausia tai šv. 
Antano bažnyčia. Kadangi “be
darbiai” nebuvo Cicero žmonos 
ir ne katalikų tikėjimo, tai vi
si nutraukė bažnyčion. Man 
pirmu kartu tel>o girdėti, kad 
prakalbos bu^ bažnyčioj!

Nukiutinau ir aš su drau
gais. Tiesa visi suėjo bažny-. 
čion, net ir žydelkaites. Vienas
is draugų ir paklausė vienos. 
žydelkaites: kojdų teisę jie tu-. 
• - ——• - • JT ^TF-f JI —- -- T ~ - .L L * - ' J

S am E PRlą 
FOROVER * 

40 YEAR>
25 ounces for25<ents

|Z/*BAKINC 
AVpowder 
erricient

IT J.DOUBLE ACTING
M ILIIONJ 0F POUND£.Ų£ED&.Y, 

OUR COVERHNtiMT?

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
103 S. Halsted 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šėpas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez.' 
6641 So. Albany Avė. TeL Prospect' 
1930. Nedėliomis tik pagal sutarti.
---------------------------------- ,

Ofiso telefonas Virginla 0030 
Bez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. _ Namu ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy W Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

ANIANAS

Persiskyrė su 
sausio 30 dieną, 
sulaukęs 40 metų amžiaus, gi
męs Kauno rėd., Kauno apskr., 
Čekiškių parapijoj, Daukių kai
me. Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko didėliame nuliudime. mo
terį Marijoną, sūnų Antaną, duk
terį Delora, švogerips • ir Švoger^ j 
kas, gimines ir draugus. Kūnas 
pašarvotas randasi I. J. Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 3 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Užgimimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
mo Panelės Švenčiausios parapijos. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Stankaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- . 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
t

' Moteris, Vaikai, Švogeris, 
Švogetka it'Giminės.

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

ALBERTINA RUIKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 2 dieną, 3:30 valandą po 
piet, 1931 m., sulaukus 69 me
tus amžiaus, gimus Barstyčių mie
stely, Mažeikių ąpskr. Ameri
koj išgyveno 22 metus. Paliko 

•dideliame htilhiėlini?' Sūrių Joną, 
marčią Agotą ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Kotryną Saulėtaitę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas- ran
dasi 1233 1 Emcrald Avė., West 
Pullman.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, va
sario 6 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Šv. Petro ir P’ovilo pa
rapijos bažnyčią,’ kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines, e

Visi, a,” a. Albertinos Ruikienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuęširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Sūnūs, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnąuja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

Graboriai 
• <*^brWW*^WWV*»****^-*^»~*^-*^*-*^**^ *>*«*•****■

Telefonas Yards 1138 ,

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balząmuotojas 
. ’ * 1 * ! 4 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue .
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn 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. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 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 vai. vale. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
9 iki 11 valandai ryto ] Olis—Ucarn.. Ketv. ir Subatos vak. 
6 iki 9 valandai vakaro Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčioa vak. 
----------------------- - ........................- » .................. ■——

Akių Gydytojai

Phone Canal 2118 phone Frioklin 2460

dr. aT l^uska Leonas S. Mikelonis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS K AdVbkataS

I900R«id.nSd s‘- 10 South La Šalie St
4193 Archer Avė. Vakarais nuo 6 iki 9 vaL ,

Valandos: 2—4 po piet Phone Boulevard 3697
Phone Lafayette 0098 3315 South Halsted St——— * - -

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Kazimieras Chapauskas, Jr
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 3 Imą dieną, sulaukęs 3 metų, 7 

mėn. 11 d., amžiaus, ir ppo palaidotas Vasario 1 d., 1931 m.» o dabar 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse šeimyniškam lo(e, '

A. a. Kazimieros Chapauskas atsiskyrė, nuo savo mylimų tėvelių, 
Kazimiero ir Rose Cbapauskių. po trumpos ligos, sirgęs vos vi^ną savaitę, 
ir paliko mus didžiausiame nubudime, nes buvo > musų vienintelis sūne
lis ir mes jo niekados negalėsime užmiršti. f

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišAlinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausios padėkos žodžius draugams suteikusiems vainikus, dėka- 
vojame graboriui A. Masalskiui, * ir pagalios dėkavojame vjsiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonoms; o tau musų mylijnas guneU sakome: •iUšė- 
kis šaltoj žemėje. ,

Nubudę liekame, . . . ,

TĖVELIAI CHAPAUSKIAL1

\WISSIG,
Pasaulinlanm Įmv

t^^4Ki^uąi
GYDO VISAS LIG A SVYRU IR MOTERŲ - < 5

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS jr NEIŠGYDOMOS JOS YRA , I 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir puslčs, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reunĮauzmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gefkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir pergftto&kite, ka 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ižgyafl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai* OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. it nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., ' kampos Keeler Ave^ Tel. Cravford 5573

Daktaras / 
Kapitonu 

Specialistas iš J

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau.

3 negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

, bų išdirbystes.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 - 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.’ 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
-------- O-------- /
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Lietuviai Gydytojai

Dentistas Lietuvis Advokatas4712 South Ashland Avė. 1
Tel. Boulevard 7589

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

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

52 East 107th SL 
kampas Michigan Ava

Phone Boulevard 7042 Į Tel. Pullman 5950—rnamų Pull. 6J77 
Miesto ofise pagal sutarti

DR. C. Z. VEZELIS 127 N. Dearbom St 
Dantistas ? 1 ofisai uždaryti.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis .Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavjtt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj' ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Stt. 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas

J.F. Eudeikis Komį).
; : ^t>idxįs:/Ofisas:j(v>
4605-07 S.į fiefmitage Avė

! Tek Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

' 4447 So. JFairfield Aveijue 
Tek Lafmtte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tfi. Cicero 3794 x
SKYRIUS

DR. HERZMAN
— 1S RUSUOS r-

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

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

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

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

, Tel. Canal 3110“ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
. (John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd Si. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , ..

.'7, • nuo 9 iki 11 valandai tyte; 
' - nuo 6 iki 8 valandai1 vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5? 13

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nų<« 1 iki 3 po pietų ir 
' nuo 6 iki 8 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4725> Sojath Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo, 10, iki . 1^ vah ryte,į'nup ;24ki 4 
ya!/.po pietų?ir puo 7 ;jki78:30? y^l. 
Vakaro.'; Nedėl. nuo 10 iki H2 ▼. - dieną 

Phone Midway 2880

Office Phone Canal “1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
Office 4724 So. Loomls St, 
kamp. 08 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M*. 2 to 
U 7 to 8:30 P. M.

Res.. phone. Fairfaz 6353

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525 * K
.............. ....  ■" * V »■■■.»■■■ ■ ■■ I!"'

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2<14 

., Oąe, North La Šalie Bįdg, 
One North La»S4le St. k 

(Cor.4.« 5aUe jwid -Madi^p 6 
Ojfjab Tel State 2704f 441

JOSEPH J, GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rff. 6515 $0. RocktpeU ^t, 
CTęf. Republic -9723
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Bridgeport
6 kuopos vakarienė

įliek gražiai bujojęs, turi ir at
eityje nepasilikti, turi ugdyti 
pradėtą draugiškumą kaip na
riuose taip abęlnai lietuviuo
se, turi prakilnias idėjas ugdy
ti ir gyvendinti : ir turi padėtį 
lietuviams kilti, šviestis ir kul
tūrėti. Kitaip koks tikslas ir 
gyventi. , ‘

Po susirinkimo Dr. Dundulis 
(Joniškietis) skaitys lekciją 
apie sveikatą. Padarykite šį me
tini susirinkimą skaitlingiausiu 
ir įdomiausiu. Pradžia bus ly
giai 1 vai. popiety. Vieta G. 
Krenčiaus svetainė, 4600 South 
Wood Street (Town of Lake).

Finiansų Sekretorius.

Gera šimtinė senų SLA. na
rių, kiti jau priklausą tai se
nai skaitlingai kuopai nuo dau
gelio metų ir čia daug darbo 
bei energijos padėję, lydimi 

. priaugančių jau esamų ir dar 
busimų SLA. narių, susirinkę 
pereitą sekmadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoje - mažosio
se svetainėse sočiai užkandžia
vo, draugiškai kalbėjosi ir 
smagiai šoko.

Tai buvo metinė kuopos va
karienė. Kuopa yra viena se
niausių Chicagoje, 
skaitlingiausių, turinti 
400 narių, atlaikiusi atkak-1 gaį vedama p. B. Kazanausko. 
liausiąs atakas iš raudonųjų Jisai, kaip sekretorius perskai- 
pusės ir išėjusi laimėtoja kaip raportą. Malonu buyo iš- 
ištikimybe Susivienijimui taip|gįrsti sekretoriaus raportą apie 
narių skaičium. Tai yra vienas 
svarbiausių 7 
vių tvirtovės fortų, kurs tiek 
atidrų atlaikęs 
tvirtas ir dar kita tiek jų at
laikyti.

Laike stiprios vakarienės, 
naminių dešrų su 1---------
kopūstais, burelis kalbėtojų, pri-1 gaus rašomą plunksną, o kas 
statomi kuopos pirmininko p. daugiau prirašys, gaus. sidab- 
Zalatoriaus, pakalbėjo kas ką rinę taurę? Iš šėrininkų pasi- 
geresnio bežinojo apie kuopos darbavimo gavo keletas po ra-

* istoriją. Adv. K. Gugis, D-ras somą plunksną, o kontestą lai- 
Graičiunas, Adv. A. Olis, D-ras mė j o sidabrinę taurę p. Survi- 
šimkus, Dr. Naikelis, Mikas Vai- las. Tai asmeniška dovana p. 
dila, J. Stungis, — rodos visi. adv. J. Kuchinsko.
Jau iš pavardžių matyti, kad Dienotvarkė ir protokolai šq- 
ši kuopa turi savo tarpe visus rininkų vienbalsiai priimti, 
SLA. stulpus ir net patį “poc- taip jau priimtas. direktorių 
ketbook’ą” p. G.ugį, ir net pa- įr sekretoriaus raportas apie

» tį amžinąjį prezidentą Nr. 13 spulkos stovį.
(Dr. Graičiuną), ir dėlto, anot | ę Lenkauskienė.
Vaidylos, ši kuopa turi visą Su
sivienijimą savo kišeniuj. Ko 
dar reikėtų kuodai palinkėti, tai 
turėti savo tarpe daugiau mo
terų ir jaunimo. Norint ilgai 
ekzistuoti, be tų dviejų elemen
tų negalima. Kol Susivienijime 
ėjo rungtynės st> svetimu ele
mentu, sakysim, bolševikais, tol 
senoji gv 
jim(P.kai 
biausias reikalas. Dabar ateina 
konstrukcijos gadynė, reikia 
Susivienijimui įduoti kultūros 
darbo, reikia jrrrn jaunos dva
sios, gyvumo, kūrybos, ir čia 
jau vieni veteranai visko ne- 
beaprėps; reikalinga jaunų pe
čių jiems paremti, o turint tiek 
daug gerų norą, patyrimo ir 
tradicijų, kiek to viso matyti 
pas SLA. 36 kuopos narius ve
teranus, reikia tikėti, kad jiems 
seksis lengvai savo kuopą at
jauninti ir gyvenimą paįvai
rinti.

P. Stungiui pasakius kompli
mentų šeimirfinkėms už gard
žias dešras, vakarienė buvo 
baigta ir svečiai dar kurį laiką 
pašurmuliavo jaunų lietuviuku 
orkestrai griežiant.

Pasivėlinęs.

įteikė. antrą 
trečia grupe

Simano Daukanto 
“Spulka”

Spulkos šėrininkų metinis 
susirinkimas įvyko. sausio 30 
d., Meldažio svetainėj, pirmi- 

ir viena I ninkaUjant p. Balčiūnui. Toji, 
virs “spulka” yra. gabiai ir sekmin-

tokius pat kostiumus, kaip kad 
ir randuotus.

Po vienuolikos komisija pra
nešė,; kad grupė su si rikiuotų, 
grojant maršą eitų aplink Sve
tainę. Toj dvi z grupės stojo ant 
kojų, susieiliavo, maršu gro
jant maršavo aplink svetainę; 
porą kartų apmaršavus, ciow- 
niečius pašaukė ant steičiaus, 
jiems įteikė pirmą dovaną 
$55.00, j trečią round pašaukė 
Rusų aficierius, 
dovapą $27.75;
maišyta—$15.00. Paskui buvo 
duodamos dovanos pavieniams. 
Išdalinta daugiau kaip už 
$500.00 doVanų. Kurie ir po 
kiek pavieni gavo dovanas, ne
teko sužinoti. "

Publikos buvo daug, bet kiti 
man pasakojo, kad kitais me
tais būdavo daug daugiau pub
likos negu šiemet, šis kita
taučių kliubas' kiekvieną metą 
rengia maskių balių ir jiems 
sekasi gerai. Dvyliktą valan
dą skirstėmės namo. Gavę do
vaną “buvo gerame upe.

—Buvęs. ...

gerą “spulkos” stovį. Nors per- 
Bridgeporto lietu- Į gyvename blogmetį, o minėta 

m. turėjo 
ir kapitalas

spulka” per 1930 
atrodo gana|apyvartą didesnę 

paaugo taipgi.
Ta garbė priguli 

_ | chinskui. Jisai,

West- Side Trust & 
Savings Bankas Iš
pirko Schiff Banką

adv. J. Ku- 
paskelbė du- 

lietuviškais vanas, už prirašymą 100 Šerų

kad
Trust '& Savings

Roseland
Maskių balius.—Lietuviai 

laimėjo dovanas

mentu, sakysim, bolševikais, to] Pereitą šeštadienį įvyko ke- 
sentįji gvardija buvo Susi vieni- rias dešimtis ketvirtas maskių 

aip ir vienintejis svar- balius, surengtas “Harmony 
Pleasure Club”. Svetaine erd
vinga South End Pythian 
Temple ant 110 Michigan Avė. 
prisikimšusi buvo publikos. 
Nekurie nesitikėjo, kad šiame 
maskių baliuje butų buvę dvi 
grupės didžiausios ir viena ki
tai konkurentai gavime pirmos 
dovanos, 
sitikrinti. 
rėjo stotį 
Edbrooke 
kę apsirengė, 
rengė 
aficieriai išmaršavo, gatve ei
nant nustebino praeivius.

Buvo konkurentai aficierams 
goldenstariečiai; jie rengėsi 
kliubruimy. Kostiumų Goldeil 
Stąr, man rodos vardas — 
“Clown”, lietuviškai bene bus 
būras arba juokoriai. Jų gru
pė apie keturiasdešimts narių. 
Apsirengę išmaršavo Michigan 
Avė. Kadangi skaitlinga gru
pe, nustebino praeivius. Rusų 
oficierių grupe susidėjo iš 18 
asmenų.

Tos dvi grupės kaip tik kar
tu įmaršavo į svetainę. Clow- 
niečiai pirma apmaršavo aplink 
svetainę, paskui Rusų aficie
riai.. Abi grupės gavo gausiai 
delnų plojimo nuo publikos. Iš 
šalies žiūrint gražiai atrodė abi 
grupės. Jeigu Rusų aficierių 
grupė butų tokia skaitlinga, 
kaip clowniečių, jie butų atrodę 
daug gražiau. Tos dvi grupės 
buvo beveik visi lietuviai.

Gerai, kad Lietuviai nepa
miršta lankyti į tokius paren
gimus, ir taip apsirengti, tuo- 
mi pasigarsina 
čių. *DAr buvo 
pė, bet menka, 
apsimaskavusių 
rių kostiumai 
namų darbo dfrbti.J Moterys

Vakar tapo paskelbta, 
West Side
Bankas, kampas Halsted gat
vės ir Roosevelt Road, pereme 
visus depozitus ir visą biznį 
Schjff Trust & Savings Banką, 
723 W. Roosevelt Road. Schiff 
bankas yra vienas iš seniausių 
bankų Chicagoje .pž vidurmies- 
čio rybų.

* West Side Trust ’& Savings 
Bankas tapo įkurtas 25 metai 
atgal p. L. H. Heymann, da
bartinio banko prezidento, pa
dedant ' Morris šeiminai ir 
stock yardų interesams. Per
ėmus Schiff banko turtą, Wešt 
Side banko turtas dabar virši
ja $15,000,000. '

West Side Trust i& Savings 
Banko Direktorių, Tarybon įei
na: Louis Boisot, btiVįs vice
prezidentas First TJiUon nnd 
Savings Bank; L. H. Heymann, 
prezidentas; Walter M. Hey
mann, vice-prez. First Natio
nal Bank; C. L. Jernberg, vice
prezidentas; Irvingm Klein; 
Nelson Morris; A. G. Leonard, 
prez. Union Stock Yards and 
Transit Co.; M. B. Mervis, W. 
H. Regnory, H. S. Pflaum ir 
H. Isaacs.

Joniškiečių Kliubo 
metinis susirin

kimas
Ateinantį sekmadienį įvyksta 

Joniškiečių L. K. Kliubo meti
nis susirinkimas. Kliubo nariai 
turėtų atkreipti ypatingo dėme
sio į šį susirinkimą. Negana', 
kad bus svarstoma paprasti 
Kliubo organizaciniai reikalai, 
bet taip pat bus, norim ar ne
norim, renkama šiems metams 

- nauja valdyba. Ar mes išrink
sime tuos ar kitus žmones eiti 
valdybos pareigas, ta’s gal ir 
ne taip jau svarbu, bet už vis 
svarbiau, kad patys nariai rū
pintųsi savo draugijos reikalais 
ir visi apsilankydami į susirin- 

f kimus išklausę valdybos ir ko- 
misijų raportus, patys aktin
gai reaguotų, naujų sumany
mų patiektų, patėmijimus pa
darytų ir visi, padėtų Kliubo ge
rove rūpintis.

Joniškiečių x Kliubas ligi šiol

Atsilankę galėjo per- 
Rusų aficieriai, tu- 

ant 110 gatvės prie 
Avė. Jie čia susirin- 

Kostiumus pri-
šiušienė. Po devynių

tarp kitatau- 
ir trečia gn> 
Pavienių buvo 

visokių. Nekū- 
ranckioti, kitų

takUrjte? ištnlslija ir prirengia

Kas girdėti Town 
ofLake

Draugijos miršta, bet nenori 
jungtis

Kaikurios Town of Lake 
draugijos baigė savo dien'a's pe
reito sausio pradžioje, būtent 
dvi draugijos — Lietuvos Sū
nų ir šv. Jono nutarė susirin
kimuose pasidalinti turtu ir sa
vo čarterius pasiųsti pas Abra
omą. " /

Ačiū iniciatyvai šv. Antano 
draugystės, A. F. čėsnos ir F. 
Levickip, dedama visas pastan
gas likusias dar gyvuojančias 
draugystes sujungti j vieną di
delę draugiją. Deja, atrodo, kąd 
nėra pritarimo, ypač dėlto, kad 
tų pačių draugijų nartai pri
klauso bent kelioms draugijoms 
iš sykio ir tikisi tokiu budu 
gauti daugiau pąšąlpų iš' kelių 
draugijų ligoje ar mirties' atsi
tikime, negu ka^d priklausytų 
tik vienai kad ir didelei drau
gijai, todėl ir nenori ? dėtis į 
vieną draugiją ir pasilikti prie 
vienos pašalpos. Bet ties nartai 
nenori permatyti, kadUa’ikui bė
gant nebebus galima gauti nė 
vienos pašalpos, kadangi tos 
draugijėlės .krinka ir kada nors 
visai likviduosis.

Patartina pakrikusių draugi
jų narįams stoti prie SLA. 122 
kuopos, kurios suširinkimai 
įvyksta kas pirmą mėnesio sek
madienį J. Dimbelio svetainėje, 
4523 So. Wood gatvėj, pirmą 
valandą popiety? Galima visuo
met? atsilankyti ir prisirašyti 
■■ ’
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arba' kreiptis prie organizato
riaus Liudviko Geležinio,; 3332 
,W. 64th St.; phone llemlock 
08P7^-..> >
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phone Hemlock

P. T. Puteikis.

Atvyko iš Lietuvos
1 Barbora Stulcienė, motina 
Amelijos' Yurkus pastangomis 
p. J. J. Zolp atvyko iš Lietu
vos sausio 24 d. šių melų j 
Suvienytas Valstijas, S. S. Roo
sevelt la'ivu. w
k Poųia Stulcienė sako, vargau 
per dvejus metus ir jau buvau 
visiškai. nustojusi vilties, kad 
begalėsiu atvažiuoti į šią šalį, 
bet kada atsikreipiau j J, J. 
Žolp, tai nuo spalio 11 d. 1930 
,m, ligi sausio 24 d. 1931 metų 
nepraėjo ir trijų menesių kaip 
jau atsiradau Chicagoj.

F. T. Puteikis^

Del Teisybės apie 
Tautiškus Kunigus
Visados mėgstu skaityti, ka

da “Naujienose” randu šį bei 
tą apie Tautiškus arba prie 
Rymo nepriklausomus kunigus 
parašyta, o ypatingai būva įdo
mu jeigu kaip kas jiems už “ge
rus” atsižymejimus per 'atbulą 
kalnierių uždrožia. Bet skaity
damas “N.” Nr, 25-tą patėmi- 
jau jdg “Buvęs' Kunigu”, ar 
tai iš nežinojimo ar tyčiomis 
apsilenkė su teisybe.

Pirmiausiai reikia' pažymėti, 
kad sumaišymas pasivadinusių 
Tautiškais su kitais nieko ben
dro su, tuo. vardu neturinčiais, 
yra' visai bereikalingas. Toliaus 
arkivyskupas Lloyd prilygina
mas prie neturėjusių ir netu
rinčių bažnyčios, 6 tikrenybėje 
jis netik sau turi-‘bažnyčią, bet 
po/jo valdžia yra keletas vy
skupų ir kunigų (visokių tau
tų), kurie turi parapijas ir gra
žias bažnyčias. ' ‘

Taipgi- pasakyta: “vėliau ViL 
late įšventino į pralotus Linkų, 
Baršį ir ‘a.‘a‘. Vėtyklos’ leidėją”. 
Tikrenybėje Viliute' virš pami
nėtiems jokių šventinimų nėra 
suteikęs, irv nekurtų visai nėra 
matęs. O kad-1 nereikėtų už 
“Vėtyklę” ir jos leidėją “ą.a.” 
.kalbėti, tąi priduokite savo ad
resą “Vėtyklės”^ redakcijom ir 
tuo aptųrėsit naują-gražią “Vė
tyklę” dovanai. : ' > "

Neaišku dėl >ko paminėtas 
kokis ten “Lietuvių Katalikas ?”, 
nes kun. Barsis po Tokiu var
du nėra jokios bažnyčios įkor- 
poravęs. Tiesa, yra Chicagoje 
organizacija', pavadinta Lietu
vių Katalikų Bažnyčia Ameri
koje, bet tai ne “Lietuvių • Ka
talikas?”. 1 A

Norint tikybą nevisi vienaip 
pagerbia', bet aprašant apie nors 
ir negerbtiną dalyką, visados 
yra mandagiau paminėti tik
ruoju vardu ir tada savo nuo
monę išreikšti taip kaip patin
ka.

i 
i.,..n,..

GREITAS BUDAS SUSTABDY 
: TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

V, r r ]■ Į m- I.«

• “Kąlp kltoš jaunos moti
nos, ąš susirupiridavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis. pradėda
vo verkti”,' sako Syrhcuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher's Cąstoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė piano rū
pesčius ir nuo to laiko aš, duo
davau ją visiems mario vai
kams”. Gastofcia visuomet , pa
tenkina motinas, ■ nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, kohstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai' daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas —r. vi
suomet turi 'Fletcher’s parašą.

(ApgarsfoiinaB)

T

Vairomanis.

West Pullman
Mirė Albertina Ruikiene

69

Vakar po piet t pasimirė . Al
bertiną Ruikiene, . motina gerai 
visiems Wesf pųllmaniečiapls ir 
roselandiečiams pažystamo v S. 
L. A. 55 kp. ąr kitų vietos , drau
gi jų darbuotojo Jono Ruikos. 
Mirė sulaukusi senatvės,
metų amžiaus. Buvo kilusi iš 
Barstyčių, Mažeikių apskr. ,

Velionės kūnas pašarvotas 
yra jos s u na u s namuose 12331 
Emerald Avė. Laidotuvės bus 
penktadieny, vasąrio 6 d., 8:30 
vah vak. iš namų į vietos baž
nyčią Ir į Kazimiero ka
pines.

r . . /i
1 J '

T
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Sausio 30 & žinutėje /buVo 
paminėta, kad Stanislovo Venc
kaus priežastis mirties .buyo 
“meilės varžytinės”. Tuo tarpu 
rhums ? pranešaiha, kad dabar
tinė jo moteris nebuvo su nje- 
ku vedus iž su Vejickum gy
veno visą laiką geriausiame su
tikime. ■. . -’I- . •? /*'

PRANEŠIMAI
, ŠAUKITE RĖPUBLIC 9101 
ir. gaukite pągelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio ihafažo treątmentų.

Mes, specializuojames sumažinime jū
sų perdideho svarutnd.
THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM t 
6327 S. Ashland Avė. Rėpublic 9101

. Lietučių . , Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks vasario .3 
d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
Parko svet., ant 29 ir S. Haltsed St. 
Malonėkite visi. būti .laiku ir .užvilktas 
duokles ir pomirtines/ prašom užsima
uti. •— A? Zalagenas, rašt.

Lietučių Moterų Dc-jos ^^picieta” 
mėnesinis susirinkimas 'įvyks vasario 3 
di, 1931 m., 7:30 vai. vakare, Sanda
ros svet., 3236 So. Halsted St. Visds 
narės susirinkite laiku. — Sekretorė 

f ' ' *

S. L. A. 335 kp. "mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 4 d., 8 vai. vak., 
P. Z. Mickevičiaus ofise, 2505 West 
63 rd St. Visi kuopos nariai malonė
kite atsilankyti ir. užsimokėti mokes
čius ir taipgi atsiVesti naujų -marių. Vi
sais reikalais kreipkiręs pas naują S. L. 
A. 335 kp. finansų sekretorių, Stasys 
K. Brišius, 6228 So. Sačramento Avė,, 
Tel, Rėpublic 7180, Chicago, III.

W T- r r . X*

Bridgeport.'— Draugystės S. Širdies 
V. Jėzaus susirinkimas įvyks vasario 
3 d., 7:30 vai. vak., ChicapOs Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.- Ma
lonėkit visi nariai laiku susirinkti, yra 
svarbių reikalų aptarti,' — Valdyba.

'Antradienis, vasar. 3, 1931
—-------- -7-------------r-

CLASSIFIED APS, j
s Financial 4 

Finansai-Paakoloz

PINIGAI
Me* skolinam nuo 850 iki 8800 

' Neimam komiso
Nuoilmtis mokamas ant neilmokitoz 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. kedzie Avė. *

MOKAME, už Lietuvos Pa
skolos Bonus $100.00 vertės 
$80.00. Kurie norite parduo
ti prašome atnešti į musų raš- 
tynę ir pinigai bus tuos at
mokėti.

JOHN J. ZOLP
4559 S<x Paulina St.

JŪSŲ PATOGUMUI 
• ——•—.. . ■ 

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Miscellaneous 
įvairus

PRIIMSIU skalbti drabužius priva- 
vaciskai nuo vaikinų ir merginų. Pri
einamos kainos, antros lubos iŠ .šono. 
Mrsy J. kunti, 3800 Emerald Avė.
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Sitaation Wanted
Darbo leiko

Marųuette Paris ', 
TUBUČIjO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Purk
B. R. PIETKIEWICZ
. 2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083
t <. y.

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.1OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Specialistai zydyme chroniškų ir nauja U 
gi j. . Jei kiti neąaiėjo jųtnie išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išeązaminavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi* 
imsiu jus gydyti,. sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys ..---------------------- « '-— yrągalutino išegzamlnavimo—kaa jtima

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackton Blvd., netoli State 

Kambarys 1016
< Imkit elevatorių 

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

lioj nao 10 ryto iki 1 po pietų

po

20 St.

po

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite ’

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. ■

Digestible
asmilk 
'itself!

New
delight in

L'1-'*'’ • • / . .

Cheese flavor
, Štili ahotįęr Kraft-Phenix c 
trhitaphf Ncw digestibility,1 ■ ■ 
Health qualitics and delicious

■ new flavor added to checsc.
■ In Velvceta all the vaiuable 
properties of jrich xnilk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and^mincrals. Good for every^ 
<?we,includingthcchilarca. 4/ 

Vclveeta sprcads, -sliccs, or 
inclts and toasts instantly. Try

/ a half pound packigc todayJ (

‘ KBAJFT 
y/elveeta

y- The Deficious NęJcheose Food

GARSINĖMS
NAUJIENOSE

\ ...

\ ‘ H1

INCOME 
TAX 
BLANKAS

Raštynė atdarą kas

vakaro. Sekmadie

Naujienos.

NAUDAI,
< kad vesdamas visos reikalas per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
r- --------- ' - • \

Perkam Mortgečius ir Bonos.
Skolinam pinigas ant Namų. , . 
Pardoodam ir ilmainom visokį tart). 
Inliarinam namas ir viską vertingu. 
Padarom davemastu ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notarialilkas raitas.
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes. K
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CL ASSIFIED APS
Educational

Mokyklos.
MOKYKIS BARB^RYSTBS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del iafor 

maciju šauk arba raly k:
INTERNATIONAL BARBĖK 

COLLĘGE,
672 West Madlson Street.

Business Service 
'Biznio Patarnavimas

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius,* taipgi i* miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS S

Stogų Darbas, Greitai ūboms stogus 
vsokios ruiies, bile kada ir bUe kut. 
Dykai; aoskaitUavhnu. Mm atliekame 
geriausi oątba mieste. Kedzie 84<5.

PAIEŠKAU nesunkaus darbo dėl svei
katos priežasties, esu pavienis, vidutinio 
amžiaus, suprantu visokius darbus, ga
liu boilerį runyt ir prie namų visokį 
darbą atlikti, esu negirtuoklis ir netin
ginis, galiu ir toliau išvažiuoti. Kam 
bučiau reikalingas, malonėkite atsišauk
ti — dirbsiu už mažą atlyginimą. A. B. 
C. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Female 
:. į • Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti kūdikį. Kambarys, 
valgis ir mokestis. 3129 W. Pershing 
Rd. Tel. Lafayette 0168.

REIKALINGA mergina lengvam na
mų darbui; turi kalbėti angliškai. Kam
baryj, valgis ir mokestis. Nėra vaikų. 
Kreipkitės 6-8 vakarais, 1815 S. Avers 
Avenut. -

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODĄ barzdaskutykla 2 kė
džių, gyvenimui kambarys; pigiai. 
5004 W. 16 St.

PARSIDUODA kriaučių Šapv Clean- 
ing 13 Dyeing. labai pigiai, geroj vietoj. 
5012 W. 13 St., Cicero, III.

Fanns For Sale
- - . jnkiąl Pardavimmi_________

PARMOS NAMAS DEL JUS DAKOTOJE. 
Paaiatumkit priekyn. Užmirškit baimę be
darbės. Bukit pats savo bosu. Pieninky- 
stės. grudų ar maitota farma ar gyvulių 
auginimas Dakotojc. Kada parihktaa su pa
galba didelio geležinkelio.' teikia tikrą pro
ga. 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.

Milwaukee Road pagelbsti naujai apsi
gyvenantiems įsigyti geriausias žemes už jų 
pinigus; saugo juos nuo melagingu pasako
jimų apie klimatą, žemę, derliu. Musu Ag- 
rlknlturinial Agentai, kurio žino tas žemes, 
mielai patars jums kokis ūkis geriausia 
tinka kiekvienoj apielinkėj — ir nepaliaus 
patarinfiję po apsigyvenimo. Tiktai sėk
mingas farmeris yra naudingas Milwaukee 
geležinkeliui. *

V * . e ■

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 $25 UŽ akrą neiždirbtos; nuo $15 . iki 
$40 už akrą iždirbtos.

Ūkiuose, kuriuos mes rekomenditojame. 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, ai- 
falfa, affalfa sekios, saldieji dobilai, daržo
vės, mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vištos, kiaulių auginimas 
ir pienininkystė yra pelningi. Geri keliai, 
geležinkeliu marketal, 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 pareigu. Žemos 
namu ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds.' Commissloner. The Milwaukee 
Board, 025-B Union Statlon, Chicago. Illinois.

/ Ėxchange—Mainai
IŠSIMAINO ^0 akerių farma,. Wis. 

valstijoj.. Mainysiu ant nedidelio na
mo, lotų arba bučernės.

IŠSIMAINO 2-jų flatu namas, mai
nysiu į bučernės namą. 'Kaina $5,050.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas na
mas, 2 štorai ir 5 JlataL Mainysiu 
ant farmos arba ant pjivafe namo.

IŠSIMAINO bizniavas 
nysiu ant privatiško namo 
18 flatų. ♦

Kas pirmas tas laimės.

F. F. LUCAS
4108 Archer Avė. <

Lafayette 5107 .»

namas, mai-
10 flatų, iki

čo.

Real Estate For Sale 
Namai-Žami Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortfage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

TcL Lafavette 0455

PARDAVIMUI ‘6 kambarių muri
nę bungalour, 2 karų garažas, gatvė it 
eit ištaisytos. Mainysiu. 5742 So. 
Wbipp!e St., tel. Rėpublic 8768.
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