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Devyni kariai* žuvo, aeroplanui 
nukritus jūron * ir eksplioda- 
vus

Kaltinama išeikvojimu $112,- 
000 miesto pinigų, tapo su
imta La Greųge, Ore., miesto 
iždininkė'Mrs. Emma Fowler.
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KAUNAS. — 
Kaune prasidėjo 
Latvijos pasitarimai

idėjomis, bet 
jūsų elgesiu 
mano teisės
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•apie 50

Trys asmenis užmušti; dvide
šimt sužeisti; kai kurie pa- 

i vojingai "■ /
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Esą danguj parašyta Indiją 
tūpsiant laisvą, jei tik žmo
nės eisią tiesos, 'ne smurto, 
keliu

300' suvažiavimo dalyvių bus 
atiduoti teismui, kaltinami 
kaip valstybės išdavikai 
...) ■

________ r . /'
‘Esu tikras, kad to jus

Nušovė žmoną, dukterį,

Nelaimė atsitiko dėl tiršto 
ruko,' per kurį dinamito vežė
jai, matyt, nepastebėjo atei
nančio traukiniorfi
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Upton Sinclair iškelia j aikštę 
komunistu šulerystes su jo 

vardo naudojimu
Garsus Amerikos rašytojas buvo griežtai užgy 

nęs komunistams dangstytis jo vardu, to 
nežiūrint jie leido manifestus, klastingą! dė
dami po jais jo-vardą /

/S, 1“ i Mooney kaltina uni- 
patų kainų pakako , jų vildus dėl nepalei- 

111 • Č1 ’ 1VA dimo jo iš kalėjimokų lakūnai Skarzynskis ir Mar-1 e
kievičius, kurie užvakar buvo 
išskridę aeroplanu kelionėn ‘ap
link Afriką, nuskridę iki Kar
patų kalnų grįžo atgal į Var
šuvą. /Sako, Karpatuos^ 6raš 
buvęs perdaug audringas. z

Chicagoj ką tik gauta ko
pija’ laiško, kurį gausus Ame- jiems nesakėte, 
rikos rašytojas, L’pton Sinclair, 
.šiomis dienomis pasiuntė “drau
gui” W. Muenzenbergui, vy
riausiam komunistų Tarptau
tinio Apsigynimo Komiteto va
dui, Berlyne.

Savo laiške Upton Sinclair 
aštriai protestuoja prie® tos 
komunistų oft'gjanizacijoš savi- 
vališkumus, būtent, be jo ži
nios ir leidimo naudojimą jo 
vardo komunistams tikslams.

Tą Uptono Sinclairo laišką, 
išvertę, paduodame čia ištisai:

“W. Muenzenbergui,
“Tarptautinio Apsigynimo

Komiteto sekretoriui,
“Wilhelmstrasse, 48,
“Berlyne.
“Gerbiamas Pone: — 
“Man labai nemalonu

šis laiškas, bet dėl jūsų pasi
elgimų nematau, ką kita ga
lėčiau daryti.

“Prieš keletą metų buvau la
bai nustebęs, kai pamačiau, 
kad mano vardas yra padė
tas po vienu jūsų CTgantŽUci- 
jos išleistu manifestu, tuo tar
pu kai apie tą jūsų organiza
ciją aš tuomet dar nei girdė
ti nebuvau girdėjęs. Tada tuo
jau rašiau jums, pranešdamas, 
jogei aš nenoriu, kad mano 
vardas butų kam > nors naudo
jamas be mano žinios ir pri- 
'tarimo. Aš taip pat įspėjau 
jus, kad jei mano vardas bus 
dar tuo budu pavartotas, aš 

' busiu priverstas viešai išeiti
prieš tokį elgesį.

“Praeito gruodžio mėn. 3 
dieną gavau iš jūsų kablegra- 
mą, kuria jus prašėte, kad leis
čiau jums padėti mano vardą 
po dokumentu, kurį jus ren- 

> gėtės išleisti. Aš tuojau atsa
kiau šitaip: “Esu draugingas 
Rusijai, bet neskaitęs jūsų do
kumento negaliu pasirašyti.” 
Dabar gi gavau iš jūsų laiš
ką, kuriuo jus man praneša
te, kad dvi dienas prieš mano 
kablegramos gavimą jus, pasi
tarę su kai kuriais mano drau
gais' Vokietijoje, padėjote ma
no vardą po dokumentu, jį at
spausdinote 5r ėmėte skleisti 
visame pasauly.

“Jus primenate man kai 
mano draugus, su 

taravotės dėl mano 
dėjimo.

“Jus rašote, kad padėti ma
no vardą po savo raštu. jus 
nutarėte dvi dienas prieš ma
no kablegramos gavimą. Tuo, 
suprantu, norite man pasaky
ti, kad jus ilgoką laiką — daiF 
giau ne dvi dienas — laukėte 
nesulaukėte mano atsakymo. 
Faktas betgi yra, kaip pašto- 
telegrafo kompanijos Pasadej- 
noj rekordai liudija, kad jūsų 
kablegrama atėjo tą pačią die
ną, kurią buvo išsiųsta, ir 'tą 
pačią' dieną, vos dviem k valan
dom praslinkus' nuo jūsų kabio- 
gramos gavimo, pasiunčiau 
jums atsakymą. Dar daugiau: 
iš datos ant jūsų laiško ma
tai!, kad jus laukėte dar extra 
16 dienų, ligi parašėte man ką 
padarę. ,

“Kodėl jus urnai nepranešė- 
le kabeliu, bet leidote man 
laukti informacijų 36 dienas?

“Trisdešimt metų laiko ėmė 
man įsigyti mokshimo ir lite
ratūriškų gabumų, dėl kurių 
mano nuomonė turi šiokio-, to
kio intereso pasauliui. Aš ne
galiu atiduoti jums nei savo 
smegenų, nei savo’ plunksnos, 
ir nemanau pasilikti taip, tar
tum bučiau jau visa tat jums 
atidavęs. Kaip svarbus ir kaip 
greitas tas Jūsų reikalas be
būtų buvęs, man visai nerupi, 
nes tik aš pats žillau, ką ma
nau, ir tik aš pats tegaliu lei
sti kam mano vardu kalbėti.

nesu skaitęs to doku- 
kurį jus išleidote kaip 
As jo, ir neskaitysiu, 

Nes matau iš jo ant- 
kacL turima’ reikalo su

mento, 
mano, 
tyčia, 
raštės,
Rusija, ir . aš neleisiu, kad jus 
statytumėte mane tokioj padė
ty, tartum aš krataisi sovie
tų Rusija, kurios problemomis 
aš esu susiinteresavęs ir ku
rios pasisekimu aš rimtai ti
kiu. Ir šiuo laišku aš nesikra- 
tau nei sovietų Rusija, nei bet 
kuriomis kitomis 
griežtai kratausi’ 
— vogimu man' 
savo vardui.' >

“Jūsų laiškuos
kaip jūsų organizacijos pirmi
ninkų komiteto narys. Kaip gi 
tai galėjo atsitikti, kad aš pa
tekau į tą vietą, kuomet aš 
niekados nesu leidęs' jums nau
doti mano Vardą ? Bet kaip 
ten Jbdbutų, aš dabar rezig-

Sako, kad 1,000 žmo
nių žuvo per žemės 
drebėjimą Zelandijoj

riuos 
riais 
rašo

/ 

mano 
jums 
budu

kir- 
ku- 
pa’n

Ar jus tiems
draugams sakėte, kad aš 
griežtai užgynęs panašiu nuoju iri griežtai reikalhujuįr 

kad daugiau nebenaudotumėte 
mano vardą nė jokiu; atveju. 
Kaip sakiau, man ; nemalonu, 
kad tenka taip jumš rą’šyti, 
bet kad man nebeliko kitokios 
išeities. z '

“Už socialinį teisingumą dąi; 
musų laikais, jūsų

“Upton Sinclair*;.
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

, Gražu; nedidelė temperatūros 
atmaina; lengvi ir vidutiniai 
mainąsi vėjai. ' / ■'
Ą Vakar temperatura įvairavo 
tarp 32°, ir *35° F.

šiandie saulė teka 7:00, lei
džiasi 5:08. Mėnuo teka 7:49 
vakaro. <

f Atlantic and Pacific’ Photo]
• v. . • ° ’ f ■ .i N

Žymus New Yorko teatro, operos ir diplomatiniuose rateliuose asmenys, stoję padėti Raudo
najam Kryžiui jo kampanijoje surinkti 10 milijonų dolerių šelpimo reikalams. Iš dešines kai
rėn: Maxine Mongendre, franeuzų generalinis konsulas; Yvonne Gali, Paryžiaus operos sopra- 
no; Florence Nash, komike; Jane Cowl, dramos, artistė, ir Ędward Johnson, Metropolitan Ope
ros tenoras/ * . f'.''. - N

Gandhi pranašauja 
indų laimėjimą dėl 
nepriklausomybės

ALLAHABADAS, Indija, vas. 
4. — Neseniai paleistas, iš ka
lėjimo, Mahatma Gandhi pirmą 
kartą čia šiaiYdie khlbėjo vie? 
šai. Jo kalbos klausėsi milži
niška, šimto tūkstančių, indų 
minia. '■ >t

Gandhi pareiškė, kad
dangui parašyta', jogei Indijos 
kova dėl visiškos nepriklauso
mybės pasibaigsianti laimėji
mu. '

“Kovoje su šaujama'is gink
lais, seni vyrai, moterys, jauni 
berniukai ir mergaitės niekur 
nedalyvauja,” kalbėjo Ga'ndhi, 
“bet musų šventame kare ga-v 
Ii dalyvauti kiekvienas.1 IJievas 
yra’ su mumis. Ęanguje yrą 
parašyta, kad mes, laimėsime, 
jei tik eisime tiesos „keliu ir 
susilaikysime nuo bet kurio' 
smurto.”

I • • .

Jis ragino žmones verpti ir 
austi namie,
vu mes galėsime patapti ne
priklausomi, išsivaduoti iš sve
timų audinių ir svetimo vieš-., 
patavimo.” Jis taip pat grau
deno mesti svaigiuosius gėri
mus ir lošimą iš pinigų,' “neš 
jeigu jūsų valdžia pateks į blo
gais darbais susitepusias ran
kas, musų kraštas bus sunai
kintas.” ' , 1 /

Gandhi vis dėlto no
ri taikintis

ALLAHABADAS, Indija, vas. 
4. — Mahatma Gandhi, Indų 
nacionalistų judėjimu vadas, 
kreipėsi laišku J. j vicekaralių 
lordą Jrwiną, prašydamas, kad 
jis darytų taikos gestą ginčui 
dėl nepriklausomybes išlyginti. 

■**■ ■ • i. >• ' ■' < .

z Gandhi prašo,; būtent, 1 kad 
butų oficialiai ištardyti šeši, at- 

v - . . sutikimai, kur policija kultiną-
SVOgeri ir pats nusižudė ekscesais prfeS neprikla^ 

^šomybės ^volunti^rius. Jei bu
sią įsakytą' tokį ^tardymą pa
daryti, tai j is,/ Gandhi, bandy
siąs / prikalbinti * nacionalistų 
kongresą* kad jis apsvarstytų 
premjero MacDonąldo pasiūly
tą Indijai konstituciją.

r * ' * ‘ , f
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SEATTLE, Wash., va's. 4£- 
Laverne Clark, 25 metų am 
žiaus, nušovė. čia savo žmoną, 
kuri buvo jį pametuš, .3 me
tų dukterį, žmOpos brolį ir pa- 
skili pats nusišovė. ’

U' N. ■/

Visuotinis j darbininkų 
streikas. Kuboje

-—a_
HAVANA^ Kuba, vas. 4, — 

Vakar vakarą Kuboje prasidė
jo visuotinis darbininkų strei
kas protestui prieš prezideiito 
Machado valdžią ir jos politi
ką. Ryšy su streiku Havanoje 
įvyko riaušių, kai policija ban
dė išvaikyti streikininkų de
monstraciją.

A .___ • ,./♦/ ' • •••

Gen. Butlet tiesą pa
sakojęs apie Musso- 

lini incidentą
Vanderbilt sakoši pats važia

vęs diktatoriaus automobily, 
kai buvo suvažinėtas vaikas

LOS ANGELES, Gal., vas. 4 
— Laišku ^enąm sa'vo drau
gui Los Angelese, Cornelius 
Vanderbilt Jr. pareiškia, kad 
maj. gen..^Butlerio papasako
jimas apie tai, kad, Italijos dihS- 
tatorius savo automobiliu suva
žinėjo vaiką, esąs teisingas. Tai 
buvę 1926 metais. Kartu su 
Mussoliniii automobiliu važia
vęs jis pats, Vanderbiltas. Apie 
tą incidentą jis ir gen. Butle- 
riui papasakojęs.

Vanderbiltas savo laiške sa
ko, kad jis padaręs vizitą Mus- 
soliniui 1926 metų vasarą, kai 
jis važinėjęs po Europą ir tu
rėjęs’ interviu su Stalinu, Pil
sudskiu, Clemenceau, Doumer- 
gue, Poinčare, Joffre, Fochu, 
Pershingu, karaliumAlfonsu, 
Lloyd George, Bąldwinu, Troš
kiu, buvusiu kaizeriu ir Mus- 
soliniu. / .. s ‘ j

Traukinys užgavo 
vežimą dinamito

SALT LAKE CITY, Ųta'h? 
vas. 4. — Pasažierinis trau
kinys .čia užgavo, sunkvežimį, 
gabenusį krovinį „dinamito. Bai
saus Sprogimo buvo užmušti 
abudu ųinatnito vežėjai ir trau
kinio mašinistas. Traukinys bu- 
vot išneštas iš bėgių ir dvi
dešimt / keleivių 'įei trauldnio. 
įgulos žmonių buvo sužeisti, 
kai kurie pavojingai. Krovinių

, S i. . »’ a

Lenkų valdžia suėmė 
visą kairiųjų socia
listų suvažiavimą

/ ■■■ ,- — •■■■ ■

SAN IfRANCISCO, Gal., vas. 
4. — Tom Mooney išleido kny
gutę, kurioj jis daro sensacin
gų kaltinimų > Kalifornijos dar
bo unijų vadams. t
■Penkiasdešimt dviėjų pusla

pių knygelėj yra surinkta daug 
medžiagos, kdria- Mooney var
toja įrodyti, jogei Kalifornijos 
gubernatoriai ligšiol atsisukę 
paleisti* iš kalėjimo jį ir War- 
reną Billingsą tik dėl to, kad 
žymus Kalifornijos unijų va
dai to nenorį. Kai kurie jų at
virai saką, kad Mooney netu
rįs būt paleistas, nes jo palei
dimas “pakenktų dabartinėms 
unijoms’*. Mooney aiškina tą 
tuo, kad vadai biją jo įtakos 
darbininkams, dėl kurios jie 
galį, ■ kad ko, prarasti savo šil
tas vietas unijose. ,
•. Mooney taip pat nurodo, kad 
dauguma' Kalifornijos unijų at
sisakė paremti pinigais ‘Moo
ney Defepse Committee,” ku
rį jo molderių unija buvo su
organizavus. . /

LODZe; Lenkija,, vas. 4. — 
Lenkų policija vakar puolė čia 
kairiųjų lenkų socialistų par
tijos suvažiavimą ir suėmė dau
giau, kaip ,..300 ' SĄvažjavimo da
lyvių.. Jie kaltinami dėl “at
viros revoliucijos” skelbimo.

Prokuratūra tuojau sutaisė 
kaltinamąjį aktą, kuriuo visi 
suimtieji kaltinami valstybės 
išdavimui

Girdėt, /kad valdžia ketina 
kairiųjų socialistų organizaciją 
uždaryti, ' motyvuodama tuo,, 
kad joje esą taip daug komu
nistų narių, jogei ,esą sunku 
atskirti ją nuo neteisėtos ko
munistų organizacijos.

WELUNGTON, Naujoji Ze
landija, vas. 4. -»Per -įvyku
sį vakąr baisų žemės drebėji
mą žuvo daug daugiau žmo
nių, ne kaip iš karto buvo ma
noma.

Vien tik Napierc ir Hasting- 
se užmuštų yrą' daugiau 
400, bet ir tos žinios dar 
pilnos; nes iš griuvėsių vis 
giau atkasama aukų.

Napiere sužeistų yra
tūkstantis, o Hastingsi taip pat 
keli šimtai.

Del susisiekimo pairimo, iš 
daugelio kitų nukentėjusių vie
tų tikresnių žinių vis dar trūk
sta, bendrai tačiau manoma, 
kad žuvusių skaičius sieks apie 
tūkstantį ar daugiau.

Napiero miestas visai sunai
kintas. Gatvės užverstos griu
vėsiai ir tie trobesiai, kurie iš 
karto nesugriuvo, yra taip ga
dinti ir sukraipyti, kad gresia 
sugriuvimu. Visas miestas £ra 
paskendęs dulkių ir durnų de
besiuose.

Didelė karo lėktuvo 
katastrofa Anglijoj

Pasitarimai tarp Lietu 
vos ir Latvijos sie- 

, nų reikalu •
,Sausio 18 d. 

Lietuvos iir 
kai ku

riems sienos- dalykams' sutvar
kyti. Pirmoj eilėj svarstomas 
sienos perkirstų upių likvida
vimo klausimas. Pasitarimuose 
dalyvauja iŠ Lietuvos pusės 
Užsienių Reikalu Ministerijos 
Rytų Skyriaus vedėjas Pr. Dąi- 
lidė, žemes Tvarkymo Depar
tamento direktorius inž. Ba- 
čėlis, Teisingumo Ministerijos 
atstovas Butkys, o iš Latvijos 
pusės — Latvijos Ministeris 
Lietuvai R. Liepiiiš, Latvijos 
žemės Tvarkymo Departa'meu- 
to difektoriuš Balčs ir Latvi
jos Teisingumo Ministerijoj 
atstovas Helvig. Pasitarimuose 
bus parengti atitinkamų kon
vencijų tekstai. . M

■ -f-r-—?—— ■ /

A plinkr aš ti s becenzi ų 
mokytojų reikalu

’■ ..x '■ '
KAUNAS. — švietimo min. 

jau. paraše ir. tuojau išsiūnti- 
nės viduriniųaukšt. moky^ 
klų direktoriams aplinkraštį be- 
cenzių mokytojiį feikalu. Mat, 
vidur, mokyklose ir gimnazijo
se esą daug becenzių mokyto
jų ir, kas blogiausią,* kad tie 
mokytojai cenzti visai nesirū
piną. Tokius mokytojus, gali
mas daiktas, šyietimd . minįstę- 
riją* nuo 1931-32 mokslo ibetų 
atleisianti.
.  ' ‘ '4- v V

Skandalas Jurbarko 
“Saulės” gimnazijoje

KAUNAS 
n j švietimo \ ministerija gavo 
pranešimą iš šalies, kad “Sau
lės” draugijos vardu Jurbarke 
laikomoj gimnazijoj dedasi ne
gražių dalykų, kurie po tik iie* 
ra suderinami su mokyklos ge
ru vardu, bet net piktina ir 
apylinkę. Būtent, paaiškėjo, 
kad 1929 m. pavasarį ir 1930 
m. pavasarį atsitiko dvi nelai
mės su tos gimnazijos moki
nėmis. Mokinės iš gimnazijos 
(priverstos buvo išeiti ii’ savo 
vargą vargti,- o apie nelaimių 
kaltininkus imta visaip kalbė
ti. Pasirodo, kad ši gimnazija 
be švietimo’ministerijos žinios 
buvo pasikvietusi mokytoją, 
apie kurį dabar kalbama, jog 
jis esąs , vienos mokines nelai
mės kaltininku, švietministeri- 
ja pasiuntė Savo ‘atstovą da
lykus vietoję i/tirti. Jo išty
rimo rezultate ministerija bu
vo priversta pranešti “Saulės” 
draugijos _ centro valdybai, kad 
dėl palsireiškusios netvarkos 
gimnazijoj ministerija nuo šių 
metų - pradžias valdžios duotą 
piniginę pašalpą nutraukia.

PLYŠIO UTH, Anglija, vas. 4 
— šiąhdie nukrito į jurą ir pa
skendo vienas britų karo aero
planas, manevravęs ^viršuj Ply- 
moutho zundo, ir devyni jo 
įgulos žmonių žuvo.

Užgavęs vandenį, aeroplanas 
ekspliodavo ir tuojau pasken
do. Gelbėtojai, kurie motorinė
mis valtimis išsiskubino nelai
mės vieton, du karininku ir 
vieną kareivį išgriebė iš van
dens, bet visį buvo sužeisti. 
Aeroplano vadas kom. Tucker, 
aviacijos oficieras Wood ir sep
tyni kiti 'kareiviai paskendo 
kartu su lėktuvu.

Žada steigti vietinio ta 
bako fabriką

KAUNAS. — /Tabako augin
tojų draugija Fredoj4 (prie 
Kauno) baigė statyti tabako 
džiovyklą, kurioj darys džio
vinimo mėginimus. Be to, ta
bako augintojai tariasi steig
ti- vietinio tabako apdirbimo 
fabriką. Tabako augintojų ma
nymu, esantieji tabako fabri
kai permažai suvartoja’ vieti
nio tabako.

* ** — • * f•Nedarbas Francijoje didėja. 
Oficialiu pranešimu bedarbių 
skaičius siekia jau 350,000, tuo 
tarpu kai apie 1,000,000 dirba 
tik dalį laiko.

H0LLYW00D, Gal., vas. 4. 
.— LoUis Wolheim, žinomas 

' filmų aktorius, susįrgo visišku 
nervų pairimu. < ' - •

Do-X, /'milžiniškas ’ vokiečių 
aerdplanaš, Kanarų salose tapo 
smarkių Vilnių gadintais;, ir be 
dviejų savaičių negąlės išskri-* 
^ti tol,esnėn kelionėn? per At
lantą į Braziliją.

; ........ \ f.. .

Rankinei granatai 
Budapešte, Vengrijoj, 
nės buvo užmušti 
kitų sužeisti/ f

Dideli tvanai kilo Tesalijo
je, Graikijoj, darydami didelės 
žalos. 50v namų buvo vandens 
nunešti

LIETUVON
.Siunčiame Pint<us 
Paltu ir Telefrai 

‘ Patarnaujame Greh
Pigiai ir Saugiai •

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Cleveland, O Wendel, Pa.

Del chicagiečių sumanymo Angliakasių streikas

būti arti- 
ivykdytas.

Skaitydamas “Naujienas”; aš 
pastebėjau, kad LSS. centrali- 
nė kuopa ir Pildomasis Komi
tetas laikė susirinkimą ir nu
tarė šaukti Chicagoj aplinkinių 
miestų socialistų konferenciją, 
kad atgaivinus lietuvių socia
listų veikimą.

Tai yra labai pagirtinas nu
tarimas ir turėtų 
miausioj ateityj
Mes lietuviai socialistai esame 
iš tiesų toli pasilikę. Per pas
kutinį laiką įneš beveik visai 
paliovėme veikę ir užleidome 
vietą tokiems, kurie ne tik 
darbo žmonėms neneša jokios 
naudos, bet dar kėlia visur be
tvarkę ir demoralizuoja žmo
nes.

Musų kuopos išnyko ne tik 
mažuose miestuose, bet ir did
miesčiuose. Pavyzdžiui, Cleve- 
lande priskaitoma iki dvylikos 
tūkstančių, o socialistų kuopos 
nėra. Kas tam kaltas?

Niekas kitas, kaip tik musų 
ansileidimas. Mes savo - tarpe 
hirime gabių organizatorių, tu
rime ir savo laikraščių (“Nau- 
Gcnns* ’ir “Keleivį”), kurie ‘te
rma musų reikalus. Mums nie
ko kito nereikia, kaip tik vie- 
-"•bės ir energijos. Reikia dirb- 

_ - ti!
Chicagos lietuvių socialistų 

sn™anvmąs yra labai svarbus. 
Ne vienoj lietuvių koloniioj 
m žmonių, kurie laukia, ka3 
jiems butu padėta organizuoti 
kuopas.—-Jonas Jarus.

Niekad nesimato iš šio kam
pelio žinių. O jų visgi ir čia 
pasitaiko. Pavyzdžiui, sausio 
15 d. darbininkams čia tapo 
nukapotos algos, nors ir pirma 
jos buvo labai mažos. Nebega
lėdami pragyventi, Sausio 16 d. 
darbininkai paskelbė streiką ir 
niekas nebėjo dirbti. Kompa
nija tuoj iš kasyklos išėmė 
mulus ir liepė angliakasiams 
pasiimti savo įrankius. Po to 
tapo prikalta iškaba, kad ka
sykla uždaryta. -

Tačiau angliakasiai nėra nu
siminę, nors jie ir pusėtinai 
suvargę, — vieni kitus šelpia 
ir vieni kitiems pagelbsti.

Patartina darbo ieškantiems 
nevažiuoti į musų koloniją. Ke
li vyrai atvažiavo, bet rado tik 
skurdą. —Ona Ramanauskienė

■■■-"  *— ...... . .............. ..
Jis plačiai. paaiškino apie to
kios organizacijos tikslus. Toks 
kliubas, sakė, lietuviams yra 
būtinai reikalingas, nes jis duos 
pragos įsigauti į amerikonišką 
politiką. <

Po ’ to Šv. Jurgio parapijos 
choras sudainavo kelias daine
les po vadovyste varg. Nekra
šo. Išėjo gana gerai, nors choras 
tebėra dar visai jaunas.

Turėjo' būti dar ir kitas kal
bėtojas, būtent chemikas P. 
žittris. !Bet jis susirgo1 ir tddėl 
negalėj o atvyk t i. !'

'Po prograftio tęšėsi šbkiai 
grojant gėTam, Žiurio orkest
rui. 'Reikia paflihkėti ir toliau; 
klhibtii progresubti.

SŽflsio 90 d. visų lietuvių 
m pilamas Karolis l Požėla' ritoJ 
si i miesto auditorijoj. iBtiblikos 
būto pusėtinai klaittg. Viši įdo
mavo, kaip Požėla 'pasirodys 
priėš tvirtą vokietį. Po pusva
landžio smarkios ‘ kovos Požėla 
savo oponentą prispaudė prie 
mkttnso. Publika tatai ;pašitiko 
su 'didžiausiais aplodismentais. 
Buvo '• pranešta, kad trumpoj 
ateityj .Požėla ‘ir vėl risis 
Clevelande.

—ijonas bartis

East Chicago, Ind Toronto, Ont.
Vakariene K. L. J. Sąjungos susirinkimas

Indiana Harbor, Ind
Julijono Paulausko laidotuves

bet girdėjau, 
buvo pusėtinai

laidotuvės |vy- 
Buvo pranešta,

Pastaruoju laiku pas mus 
pradėjo labai mirti žmones, (— 
ir tai vis pusėtinai tvirti. Per 
palyginamai trumpą laiką, tu
rėjome net tris laidotuves. Pir
mos laidotuvės buvo ponios 
Barzdienės. Nors man jose ne
teko dalyvauti, 
kad laidotuvės 
didelės.

J. Paulausko 
ko sausio 28 d.
kad kūnas bus išlydėtas apie 1 
vai. po pietų. Aš nutariau nu
vykti kiek anksčiau, kad galė
čiau paskutinį kartą pamatyti 
savo gerą draugą. Bet žmonių 
jau buvo prisirinkę tiek daug, 
kad tiesiog nebegalima buvo 
pritilpti ir prie namų. Prasi
dėjo procesija. Kai kurie su
skaitė 80 suviršum automobi
lių.

Musų kolonijoj velionis bu
vo gana plačiai žinomas žmo
gus. Todėl ir palydėti jį į am
žiną kelionę susirinko pusėti
na minia. Paulauskas buvo lai
svų pažiūrų ir tapo palaidotas 
be jokių bažnytinių apeigų.

Velionis priklausė prie trijų 
vietinių draugijų: Lietuvių 
Draugiško Pasilinksm. Kliubo, 
Lietuvių Pol. Baltos ■ Rožės 
Kliubo ir prie SLA. 185 kuo
pos. Kol gyveno, buvo 
darbštus organizacijų 
Neapleisdavo jis nei
draugijų parengimo. Nuo drau
gijų ir šiaip atskirų žmonių 
buvo prisiųsta daug vainikų.

Nulvdėms į Lietuviu Tau
tiškas kapines, L. P. D. KJiubO 
pirmininkas Jonas Sidau<ra pa
prašė d. Stasio Barzdžio pra
tarti kelis žodžius. Barzdis ga* 
na puikiai atpasakojo velionio 
gyvenimą ir jo nuopelnus^ 
Baigdamas jis pareiškė, kad 
Julijonas daugiau nebegrįš pas 
mus, į?et mes visikas jį nuei
sime. Tie žodžiai sugraudino 
tiek mane, tiek kitus laidotu
vėse dalyvavusius žmones.

Palikę savo gerą draugą il
sėtis ant amžių, i mes grįždme 
namo. —Dalyvavę® laidotuvėse

labai
narys, 
vieno

Musų kolonijoj dauguma lie
tuvių skaito “Naujienas”, bet 
žibių iš čia labai retai tepasi
rodo. O tuo* tarpu visokių į- 
vykių atsitinka. Ir dabar vie
na. žinnūtė jau kiša galvą, tik 
kažin kaip ji išlįs.

Pas mus yra' Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas. Tai di
džiausi ir tvirčiausi vietos or
ganizacija. Gyvuoja jau aš
tuoniolika mėtų, bet dar pirmą 
kartą rengia vakarienę su šo
kiais. Vakarienė įvyko nedė- 
lioj, vasario 8 d., 4926 Vegg 
Avė.

Gaspadinės t,apo suprašytos 
iš visokių gubernijų, tad ir val
gius , pagamins gardžius ir la
bai įvairius. Bus Lietuvoj 
auklėti paršiukai, Galicijoj au-» 
ginti cibuliai, iš Illinois vištos, 
■Indianoj surinkti grybai, Kini
joj užauginti ryžiai ir 1.1.

Kiek girdėti, daugelis įdo
mauja ta pirmutine kliubo va
kariene. Tad ir aš, nors ir be
darbis, bandysiu pasiskolinti 75 
centus ir dalyvauti vakarienėj.

—Bedarbis.

Vasario 1 d. Toronte įvyko 
K^ L. J. Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas. Tarp daugelio 
svarbių' reikalų buvo svarsty
ta ir galutinai priimta K. L. 
J, Sąjungos nauji įstatai. K. 
L. J. Sąjungos oficiozu šiems 
metams tapo išrinktas dienraš
tis* “Naujienos”, kaipo vienin
telis garbingas kovotojas 
darbo žmonių gerovę. .

Visi Kanados lietuviai,
tydarni K. L. J. Sąjungos kryp
tį apšvietos link, skaitys sau 
už garbę būti K. L. J. Sąjun
gos nariais ir. K. L. J. Sąjun
ga greitu laiku bus didelė kul
tūrinė organizacija Kanadoje".

“...Ir šviesa ir tiesa mus 
žingsnius telydj

uz

ma-

IŠ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ 
SPAUDOS

Argentinos Lietuvių Komu
nistų Organizatorius Pataria

Angarieciui Mokytis \ 
Nagines Pinti.

Cleveland, Ohio
Iš ALP Kliubo baliaus .

Buvęs vyriausias “Rytojaus” 
redaktorius ir karštas komu
nistas Bronius Švedas ir jo

. Vasario 1 d. Kliubas turėjo 
10 metų sukaktuvių apvaikšČio- 
jimą. Jau arti vienuolikos metų, 
kaip tas kliubas yra susitve
ręs. Mes visi žinome, kad kiek
vieno darbo pradžia yra gana, 
sunki. Toks pat dalykas buvo 
ir musų kliubu. Jis pradžioj 
turėjo susidurti su įvairiomis 
klintimis. Bet kliūtys tapo nu
galėtos, ir dabar darbas pasek
mingai yra varomas .pirmyn. 
. Kliubas buvo .suorganizuo
tas vien tik politiškiems reika
lams. Vėliau darbas liko pra
plėstas: įvesta ir pašalpos bei- 
pomirtinės skyrius. To skyriaus 
mokesniai yra visai nedideli.

Apvaikščipjimo * programas 
susidėjo iš kalbų, dainų ir šo
kių. Pirmiausiai kalbėjo naujos 
parapijos kunigas Karužiškis;

--- ------T~.—-- - -■ -- .T! . - . 
to vkldžiūi; djėil)a^htas?^|ts 

caro žvalgybininkas ^ra Lietu
vos z fašistų valdžios žemės 
ūkio ministerių; antras Zig
mo brolsunis, Vytautas, 1921 
m. buvo įstojęs Lietuvos ko
munistų partijnn šu tokiu1 pat 
tikslu, kaip ir jo dėde — iš
davinėti partijos narius vald
žiai; tais pačiais metais , ko- 
munistą-žvalgybininką Vytau
tą Aleksą K. Norkaus konto
roj Kaune kas tai užmušė; kin 
ti'IZigmo broliai tarimaja^Lenr 
kijdj' I^Įšūdškiui.

^liaip mhtom, tikrai bajPrL 
ška veislė, visi *nėprastai atsiį- 
žymėj ę. 'Negcrėsnis ir •'Zigmas, 
.jis irgi nenori 1 lygintis rprašį- 
tiems žiponėms: spria’ūdžiasi 
darbininkams ir valstiečiams 
į vardus, į Lietuvos dijktator. 
rilis. ' > l?

“Savo karjerąi atsiekti Ant 
garietis vartoja šlykščiausią 
demagogiją 'Tilžės , ^‘Balsė” 
(čia liėtuViai daf'bintrikai tą 
Jo gaziėtelę vadina ^štirtbįl- 
šis”). Ir kaip ’biatiru, 
tas bajorėlis, pasiilgęs ‘dikta
toriaus sošto, savo Mšunbal* 
sy” nr. 22 (70) trueizna spfau- 
do ir savo vardu (aferistais) 
vadina net • ir tuos,' kurie i ko
voja už šventai teisingą 3anar* 
kijos idėjų įgyvendinimą. Mes 
įsitikinę, kad nebetoli tie lai
kai, kuomet pasaulio proleta
riatas, valstiečiai ir visi dorai 
mąstanti žmonės—padės am
žinybėn šią valdžių ir diktatū
rų sistemą su visais diktato
riais aferistais, kaip Angarie- 
čiai, Mussolihai, Voldemarai 
ir daug kitų, kuriais ši supu
vusi sistema taip ''.gausinga, 
kaip supuvusi mėsa kirminais.

“Pervėlai Angarieciui stato 
savo kandidatūrą <į Lietuvos 
diktatorius. Ir veltui Angarie- 
čiai Lietuvos darbininkus įti
kinėja, kad diktatūra, tai — 
darbininkų diktatūra, arba — 
darbininkų valdžia. Pasauly 
nėra jokių ‘^arbininkip’ dikta
tūrų,” jokių.^“davbininkų Val
džių.” Yra tik saujelės parazi
tų diktatūra ar valdžia, tarp 
kurių skirtumas tik toks, kac 
vienos—-viehu vardu maskuo
jasi, kitos—kitu. Jei ir yra 
tarp jų įmatomas skirtumas, 
tai tik: kad valdžios ar dikta
tūros yra žiauresnės ‘tos, ku-; 
rios prieš žmonių valią atsira
do ir dangstosi “darbininkų” 
reikalų gynimo skraiste. £itŲ 
liesą jau plačiai pradeda iš
pažinti žmonija, tame skaičiu
je Lietuvos V proletariatas ir< 
valstiečiai, kurie tiek jau nu-, 
varginti visokių valdžių ir 
diktatūrų, — vargu benorės 
grįžti, kai ūuvers Lietuvoje 
fašistų diktatūrą, prie jau iš
bandytos bajorėlio Zigmo 
“proletariato diktatūros” me
lo prasmėj. p

“Angarieciui, kaipo senam 
žmogui, mes patariame — iš
mokti pinti ha'ginęs, nes lai
ko pasiliko nedaugiausia tik 
naujos žmonijos gadynęs, ku
rioje nebus daugiau parazitų. 
Taigi, .'Angarieti, mokinkis 
amato!...-nagines pint.”

*' >:< >(<.

Kaltinami Vilčinskas su 
Paliuku.

Piliečiai Vilčinskas su Pa
liuku tarnąuja vienoj lūivų 
agentūroj. Vilčinskas atskird 
turėjo ir viešbutį, kuriame žu
vo1 daug darbininkų bdgažų. 
Nukentėjusieji ėjo 'i policijoj

g^lbos tftfgkvo. db'kbar lėško paskui pavogdavo 
spaudbs;pagelbok liuku pasidaTindav

PMiękąpt nud^aliai klausi
mą ' Paliuko ir Vilčinsko do- 
rovės! tėŪka apgarlėbtaūti, <kad 
įiedu ašfcjęns neofięialiai už- 
■grfėbe ir 'Sugriovė P. A. L: S. 
Sį j liūgą ir jos laikraštį pa
vertė* pa juokOn.

Paskutiniame “D. *T.” nume
ryje skaitoinę darbininko Pet
ro Kelmiėko • laišką, -kuris*. dėl 
tų ’'dvi^ų Itsmmių žfflkyąčių 
foėriIMto ' tetšia "Žodį sooialis- 
fas.

^Daug^s Ąiėttkų ;;
ninku i-Jfeu 1 kafd ) Buenos | dinės lūšnelės.
Airės tWp, Vadinama
diatiktų ‘MąjtMga,” > kūrią ‘Vado-1 naujieninį asilą Stepaitį, 
Vft'UjaJ!lė(ik idiotas Bhuras, jis tuo laiku miegodavo

i IDėt cir kaulius. Paliukas su tų lupatų ir, beabejo, prisidė- 
‘Alėksan'dru 'Vilčinsku, 2kurie jo prie jų pavogimo.” 
pįasižyinėjo ne 'Vien /fuomi, Ant to tik tiek galima pa-

• kadl'buvo geri1 kunigo Daknio sakyti, kad labai gaila, jogei
’i i'o' » ' . /hk « . ■? — I — . ... — __ ___  ______ ___

kalų su Žigu Angariečiu dar 
Europoj būdami, o vėliau ir 
Argentinoje įgyvendami jo 
manifestais gaivinosi.

Bedraugaudami surado, kad 
Angarietis'yra aferistas apie 
ką “Darbininkų Tiesos” pra
dalgėse štai kaip rašo:
“Rusijoj gyvena nususęs Lie

tuvos bajorėlis Zigmas Alek
sa, pasivadinęs “Angarietis”. 
Visi Aleksų šeimos nariai turi 
savotišką, bajoriškos didono- 
mijos, ypatybes, kuo mors 
skirtis nuo liaudies, nors ir 
kraštutiniausia' niekšybe. Pa
vyzdžiui: vienas Zigmo brolis 
prieš karą buvo įstojęs ,s6cial- 
detnokratų partijbn ir tuo pa
čiu laiku slaptai tarnavo caro 
oehrankoj (žvalgyboj) ir .iš
davinėjo sosialdeinokratus ca- ir konsulatam bė( niekur pa
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pasidalindavo. 
Su pagarba, 

Petras Kelmickas." 
O “D. T.” 'redakcija prime

na ir eserą Stepaitį sekančia 
savo pastaba:

“šio ‘socialistais’' apvogto 
darbininko atsiliepimas, tai 
Vienas .iš daugelio šimtų nu
skriaustųjų atsiliepimų. Jie 
šimtus yra apvogę.! Kitaip iš 
ko Vilčinskai statytų murus? 
Darbininkas, nors dieną ir 
naktį ^fabrike dirbtų įsunkiau- 

darbi-1 sį darbą, negali pasistatyt me- 
Deja, laiško 

“so-1 autoriui reikėjo paminėti ir 
, nes 

miegodavo ant

---  ■ . . .. -—y.,.. , ,, ....  ..  , , 
ir su Pa- ir jos organo valdymą. Orga

nizacija ir laikraštis nustojo 
visiško pasitikėjimo visuome
nėje ir ta įstaiga per ištisą 
metą laiko- nepajiegė net vie? 
no parengimo padaryti. O ka
da darė, tai niekas neatėjo.

Reikia pageidauti, kad P. 
A. L. S. S. ir jp organas per
gyvens ir šį krizį ir vėl bus 
populiarus, kaip kad pradžio
je savo kūrimosi.

Paliukas sų Vilčinsku dar 
ir tuom “garsus”, kad tar
naudami laivų agentūroje pa
ima nuo klijentų vieną sumą, 
o kason įneša mažiau: sako
si, kad darbininkui padare 
nuolaidą, bet faktinai, ta 
“nuolaidą” tik murus Paliu
kui su Vilčinsku pastate ir 
bolševikišką “Parnasą” suor
ganizavo. — Lomos Petras^

čbbŪtlaižiaf, ’bėt M. ^Vilčinskas toki .asmens užgriebė PALSS. GARSINKITĖS NAUJIENOSE
■kariu -ir darbininkų paskuti- — 
nių lupatų vagis. Jis‘nbfik ki- 
tus yra Šatais pėSų uuškriau- 
Jdęšjfoėt dr'Tftatte Vii^^ą nu- 
kkriaPdė, Ąjaškūtinius ryzus 
'pavogdamas fr: paškui •'Užsigy
nė, i ka’d jo tarnas' mano' (daik
tus, priėmęs/1 ai j’ gi?di, iš tarno 
ir ieškok. A. Vilčinskas sau 
'hannts stato Iš musų: kruvinai 
^uždirbtų Centų iir *ne kokiui 
spekuliacijos keliu, kaip kadį 
jis daro su laivakortėm, bėt 
atviru musų paskutinių lupa
tų vogimu. Ar ne tikras iš* to 
žuliko “socialistas.” Ne vieną 
jis taip begėdiškai yra apvo
gęs. Pramerkiu! draugai, kar
tą akis ir krėtykimės žulikų, 
pasivadinusių “socialistais.” 
Jų kaip matom visas socializ
mas prasideda ir baigiasi vo
gimu, ’ šmeižimu ir centų gau
dymu iš nesusipratusių darbi
ninkų.

Lietuviai darbihinkai ypač 
t'uęi saugėtis P. Paliuko ir A. 
Vilčihškd, o' kartit ir tos Mala 
Real Inglesa, kur jie dirba, 
nes jei butų tenai gera įstaiga, 
tai tokių žulikelių nelaikytų. 
Jei jie drįsta vogti žmonių 
daikttis, tai ką reiškia jiems 
apvogti žmones laivakortėmis. 
Visi lietuviai saugokitės Pa
liuko ir Vilčinsko,* kaipo dide
lių itiėkšų ir vagišių, nes man 
draugai pasakoja, kad/P. Pa- 

: liukas rsiųšdaVo žmėnes tenai 
•daiktų padėti, o Vilčinskas

•*.#***>č.^ •**•*•*•* •
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Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris' nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba proįu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji' neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin- atleis galvos 
•skausmą kievieną sykį. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentejimo. Skaityk , 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam.

‘ Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
' šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažini infekciją. Pa- 

'.lengvinimui nud neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

žmonės abejodavO ar Bayer 
Ašpirin ^tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Khip kas 
'dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vyrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile, skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam -palengvinimui.

>1.

BORN 
BROOKUYN

■JUCY afc 
ie>e>&

EDOCATEO

GERMANY

PAKRIKIMAS NfiRA RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jūsų įlipąs nupuola, 
skauda *galvą, būna kvaitlu- 
liai, aitrumas, ' kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito i ar .energijos —- ne
sirūpinkit. Tai galbūt kon- 
stipacija.

Paimkit Cascaret saldainį 
šįvakar ir pamatykime kaip 
greitai jusiį pakrikimai iš
nyks., Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. , Paimkit 
kitą, rytoj vakare ir sekamą 
vakarę. iPašalihkit ‘ kiekvieną 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. Tada pamaty- 
kit kaip yidūr|ų veikiipas bus 
reguliaris ir ; pilnas.

Cascarėts/ yra padaryti \š 
ėascara, kūri, kaip daktarai 
pripažysta, ^krai sustiprinti 
vidurių muskulus^ Dešimt 
centų visose aptiėkose. .

'(AtifiraiMnimah) ,
v • ! ’■ \

DECIDfcDTę 
BE A SAILOR - ■ 
ON THE ROULHiG

’ ■ .į L

LATER i 
ATTRACTED 
TO7HB STAGJ 

AND

-i--

BAIT U ASPIRIV
Aspirln yra trade žyma Bayer Fabriko MofaoaceUcaddcater of Sallcylicacld

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mGnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, *2437 W. 69th St., -Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 

“mylimos. Tai'yra A. VANAGAIČIO dainos.
Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel

tui “Margučio Dainos”. *
Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

JTel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loais Avė. 

'• CHICAGO. ILL.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side
Studentės pagerbimas

Pas mus North Side parengi
mų, surprize parių ir taip va- 

netrpksta. Vasario 
vienas parengimą*, 
surengtas p. Juškų, 
jų vienintelės duk^ 
Juškaitės, kuri sau-

k a lėlių tai 
1 d. įvyko 
kuris buvo 
pagerbimui 
terš, Onos
šio 28 dienų baigė viešąją mo

ži noma, tai buvo jau- 
svarbiausis įvy- 

Įsivaizduo-
mokinies per 
metus ir tik 
kuomet gar
dą rbą irgau- 

gali stoti į 
lapsnį arba

v
4.

ils B

kyklą. 
nos mokinės 
kis jos gyvenime, 
kitę sau, dirbi, 
penkius šešius 
gauni užmokestį, 
bingai užbaigi tą 
ni liudijimų, kad 
aukštesnį mokslo
High School., Taipgi ir tėvams 
yra smagu, kad jų duktė gar
bingai baigė tų darbą. Taigi 
parodyti jai, kaip jiems yra 
smagu ir kad jos darbas yra 
įvertintas, tai jie ir surengė 
pokilį į kurį sukvietė jos arti
miausius draugus-es ir pavaiši
no gardžiais valgiais.

P-nai Juškai tikrai parodė 
savo pasišventimų ir savo nuo
širdumą. Jų parengimas rū
pestingai buvo prirengtas ir 
susirinkusieji tai tinkamai į- 
vertino.

Pasivalgius gardžių valgių 
jaunimas linksmai laiką’pralei
do su muzika ir dainomis. Ir 
taip laikas prabėgo, kad nė 
jausti nejautėm kaip vakaras 
atėjo ir visiems reikėjo skir
tis namo. Visi susirinkusieji 
ačiavo ponams Juškams už jų 
nuoširdumą ir linkėjo p-lei Juš
kaitei 
toliau

Ona 
padori
bet jau toli pažengus muzikoj. 
Ji yra North Sidės Bijūnėlio 

,choro narė. —J. K-nas.

['Pacific and Atlantic Photo) 

HARRY RQWBOTTOM
Indianos pirmo distrikto kon- 
gresmanas, apkaltintas, dėl par
davinėjimo tarnybos vietų sa
vo distrikto pašto skyriuose. 
Paleistas už $10,00Q kaucijos.

geriausių 
mokytis.
Juškaitė 
mergaitė,

pasisekimų ir

J*j mo
jantis ir vis mailiau, kad jie 
suėję į kliubą tik šposus kre
čia. Bet pasirodo; kad šposai 
visai nekokį. Imasi iš “cikros 
dūšios”, net prakaitu - apsipil
dami. Rodosi, apie trys poros 
ritosi aprubežiuotą ląiką, o 
Wedže$ su Masonu iki perga
lės už. vidurinio, svorio čeippio- 
natą. Čia jau buvo ir referee 
p. BanccVičiųs. Ristynės buvo 
gana įdomios ir nežinia kuo 
butų- užsibaigusios. Ristikai 
ėmėsi, kaip liūtai, bet ant ne
laimės, puldamas Masonas už
sigavo petį ir referee Wedzų 
paskelbė laimėtoju. Kadangi 
Masonas ir dalis publikos nuo
sprendžiu nepasitenkino, tai 
nutarta, kad dar kartą juodu 
turės persiimti ir tik tada lai
mėtojas bus pripažintas vidu

jinio svorio čempionu. * 
matraso stovi ir pats' lietuvių 
ristikų karalius 
la.,

Pasisveikinus 
keliais žodžiais 
palikom jį ramybėj. Mes Visi 
mylime K. Požėlą, bet jau' ris
tikų. tarpe, tai jis yra -tiesiog 
dievinamas. Kiekvienas nori su 
juo susipažinti ir pasikalbėti; 
o ypač ristikai. Tai ir nenuo
stabu: žmogus, kuris yra tiek 
išsilavinęs ristikas, kad dabar 
priklauso prie geriausių pa
saulio ristikų, užsitarnauja pa
garbos. Lietuviai juo tikrai ga
lį didžiuotis.'

Po įėjimo į vidų, už kelių 
minutų prasidėjo imtynės. Pir
miausia ant matraso pasirodė 
pats Chicagos lietuvių ristikų 
viršila p. Bancevičius su kokiu 
tai jaunu vyruku.

Aš dar lig šiol nė kartų ne-

Iš Chicagos lietuvių atletų 
veikimo ;

— ,, . ,1 ... ■ -...... .

. Sekmadienį, vasario 1 d., ne
tikėtai teko praeiti pro Uni- 
versal liettuvįų atletikos kliu- 
bą, 814 W. 33rd St. Mano min
tis ir akį patraukė besigrū
danti publika į kliubo kamba
rius. Jau buvau šį tą girdėjęs, 
kad Chicagos lietuviai ristikai 
smarkiai rengiasi prie galuti
nių imtyriių už vidurinio svo
rio čempionatą. Nors nesu, at
letas, ’ bet sveikatos atžvilgiu 
myliu, sportą, o ypač ristynes.

Matau, kad daugelis eina i 
vidų, -— įėjau ir aš., Pasirodė 
vięnas kitas ir pažįstamų. Jau 
pora vykukų, gerai apšilusių, 
ilsėjosi ant matraso, o šalo

Karolis Požė-

ir apsikeitus 
su K. Požėla,

siu- naujo, tai ] 
kartą. —J. L. Ą.

i- siižino- 
rsiu/kitQ

Sabonis, baritonas, ir p-lė An-- 
čiutė išpildė programo dalis 
gražioms dainelėmis. Juozas 
Sauris ypatingai labai gražiai 
grojo vargonais gražias Lietu
vių melodijas.

—Jaunas Lietuvis.

Bridgeport
Dr-j,a šv. Petronėlės

Dresių Dezaininimas 
IR MADŲ DAIŲĖ 
UŽRlfimimai. kurie moka didele 
aliCO. Ifimoklt dozainlnlino dtU- 
lc. nnbr.Jiyti ' gražina rubua. 
Musų g “as mokinimas pri
rengs tai vintai J trumpa Įnikę 

RuAykilc ar ateikite <lel ne
mokamos tnajiiĮ knygutes.

MASTER COLLEGE 
Jom. F. Kasnlcko, Prlnc.Ip. 
1OO N. HTATK ST., kamp.

LAKE ST. 10 augfitaa

“Savas Pas Sava” 4, 
— sako biznieriai — ..... -................... *

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nęsia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų ' sveikais 
įr linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips 

Milk Gf Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be Į 

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

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių -vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. . Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

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

(Apgarsinimas)

SERGANTYS

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette' 5019

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
. SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Viso treniravosi ne mažiau 
kaip - tuzinas porų, ir tai vis 
geri 4r gerai išsilavinę risti
kai, kaip tai: Ačas, Geštautas. 
Vedzes, Masonas, Bancevičius, 
Bagdonas, Mengela, Dudinskas 
ir dar kokie, 20 kitų, — lenkų, 
ukrainiečiu, slavų ir t. p.

Publikai, kuri myli sportą, 
ypač dabar žiemos laiku, ver
tėtų atsilankyti ir pamatyti 
sayo ir kitų tautų atletus, ku
rie rengiasi kovoti už čempio
natą.

Kiek teko nugirsti iš p. Bag
dono, kliubo užlaikytojo, tai 
smarkiai yra rengiamasi, prie 
didelių imtynių, kurios turės 
įvykti mieste Harrison teatre 
'apie kovo mėnesio pabaigų. 
Dalyvauti žada (tik ne. risty- 
nėse) pats Chicagos majoras 
Thompsonas.

Tai tiek šį kartą iš lietuvių

NEO-ARSPHENAMINE
Ši didžioji Europos gyduolė sujung 
ta su Dr. ROSS spe
cialiais kraujo gydy
mais išgydo sifilį. Jei
gu jus turite kraujo li
gą, nenusiminkite — 
JUS GALITE BŪTI 
IŠGYDYTI. *

• 4

SERGANTYS YRA 
KVIEČIAMI PASI
TARTI DYKAI SU 
DR. ROSS APIE BI
LE KOKIĄ LIGĄ AR 
SILPNUMĄ
Laike savo trisdešiiųt metų prakti
kos jis išgydė tukstančiuš, kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės, 
urinares, chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo specialis In-Mo-Ray ir re- 

( konstruktyvis gydymas atsteigia vy- 
r riškumą ir lytinį stiprumą silpniems 

vyrams. Kainos yra žemos ir kiek
vienam prieinamos. Del gydymo, ku
ris duoda zgeriausias pasekmes, pasi
tarkite su

Dr. B. M. ROSS
SPECIALISTAS,

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

-OFISO VALANDOS: Kasdie 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.

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS IR 

• PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
, Tel. Yards 2790

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

4

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155Bėga gyvenimo dienos žaibo 

greitumu, o kartu su juo ir- 
kasdieninis dr-jos veikimaš. 
Nors ir greitai prabėgo metai, 
vienok praleidę laiką randame 
daug pavyzdingų darbų, ku
riuos musų .narės vienybėj yra 
nuveikę. Jos stengiasi", kad 
draugijoje veikimas pavyktų ir 
iždas padidėtų; Dabar dr-ja 
Šv. Petronėlės rengia pasilinks
minimo vakarą, įvardintas Con- 
fetti Snpw Bali Dance, Užga
vėnių vakare, utarninke, vasa
rio (Feb.)- 17, 1931 m. 7 yal. 
vakare Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. ; ,

Širdingai prašome < visus 
skaitlingai dalyvauti ant minė-' 
to šokio. Užtikriname, kad 
vakarą linksmai praleisite prie 
geros muzikos.—Petronėle.
"7

*

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

Saules Spinduliai Minkština

Lietuvių Valanda

7

$3.00 NARVELIS

j North German Loyd

130 W. Rand.lph S h €hi<aR

•yra jauna ir 
nors jaunutė,

Žiūrėkit tikro adreso
228 W. Madison Stų 

Phone Randolpb 1118

Budri ko “Lietuvių Radio va
lančios” Programų Popularumas 

Vis Auga ’

NORTH
LLOYD

g Dienos Ant Vandenio

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN

\ <

Dvicmis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais

EREAAEN
IR . ’

EUROPA

' a. ‘

,1

X

M. J. KIRAS
, REAL ESTATE . 

Parduodam, mainom ir renda&jam 
namus -

3335 S. Halsted St.
‘ r t- Tėt Yards 6894

Amerikos Lietuviai yra jau 
taip įpratę gėrėtis savo tautos, 
Lietuvių radio programais, kad 
nepraleidžia beveik nė vienos, 
ypatingai Jos. F. Buriko Ra
dio krautuvės radio programos, 
kurie yra leidžiami iš radio 
stoties W.C.F.L. 970 kilocycles, 
kas šventadienį, nuo pirmos iki 
antros valandos po pietų. Te
kis žmonių patenkinimas reiš
kia dideli populiarumą radio 
programų, kuris vis dar auga.

Ypatingai praeito šventadie
nio radio programa^ buvo gra
žus ir įdomus. Programe da
lyvavo atsižymėję artistai — 
dainininkai pirmųjų dovanų lai
mėtojai Budrike “Lietuvių Ra- 

• dio Valandos” dainininkų kont- 
este, kuris užsibaigė Sausio 
25 d.

Stasys Rimkus; baritonas; 
J. Romanas, tenoras; Kastas

Taipgi Keliaukite Populiaria 
Ekspresiniu Laivu

, COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš-' 

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

$1 Griicjų Pakelis

TIKRA H1RTZ 
KALNŲ 

$5 KANARKA
Garantuoti 
dainininkai.
Didžiausias 
pasirinkimas 

•mieste ,

Užsakymai 
per paštą 
išpildomi

Viskas už
TIKTAI

Reta proga! Reguliarė $5 Tikra 
Hertz Kalnų Kanarka. $3.00 nar
velis (klėtka). ir ' $Į.O0 kombinaci
jos grudų pakelis, viskas už - $5.00. 
30 dienų dainavimo • garantija su 
kiekvienu paukščiu. ’ ■ ai
PRITAIKINTOS STANDOS $1.00

COURTE S Y 
PET SHOP

................................................  — ■ ■■■ ■■■■■■■ ' T1

Garsinkites “N-nose”

LUCKIES 
palankūs jūsų gerklei
Kiekvienas žino, kad saules sįrin- 

dūliai minkština — štai kodėl 
“ŠPRAGINIMO” Procese yra var
tojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE 
geriausių tabakų — Derliaus Grie
tinės — BE TO “JIE SPRAGINTI" 

ekstra paslaptingu kaitinimo pro- 
cesu. Aštrus erzintojai, kurie ran
dasi visuose žaliuose tabakuose yra 
pašalinami “SPRAGI^iMU". Tie 
erzintojai yra pardavinėjami ki
tiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
Cigaretuose. Nestebėtina, kad 
LUCKIES Visuomet yra švelnus jūsų, 
gerklei.

W. J. KAREIVA
Grcen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušiniai 
ir sviestą

4644 S._ Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

........ ‘------------------------

/

padaryki iš

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

AND INSURANCE

2839 W, 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. GrovebiU 1038

Jūsų gydytojaus patarimas 
yra; Būk lauke, atvirame 
ore, kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti
nančiuose saulės spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
patikrink šavo kūno svei
katą.

v z |
iWI» The American Tobacco Co., Mfr».

•i

’lt's toasted"
Jusu Gerkles Apsauga — Prieš knltėjimus — prieš kosulį



-i
; ■ f

m

NAUJIENOS
Tht Liihuanian Daily Ntwt 

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

1739 South Halsttd Street 
Telephont RooseveU. 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratest 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 71 b, 1914. at tbe Post Office 
of Chicago, IU.» under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujieną” Bendro
vė. 1739 So. Halsted Su Chicago, Iii. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Ufctakymo kalni?
Chicagoje —- paStm

Metanu 
Pusei metą 
Trims mėnesiams' 
Dviem mžnesiama 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per rtneliotojust
Viena kopija 3c
Savaitei  ....... .. 18<

' Mineliui -------------...---------------------- 75t
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

pairus
Metanu . ............    $7.00
Pusei metų 3.50
Trinu mėnesiams 1.75
Dviem menesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitus užsieniuose- 
(Atpiginu)

Metams $8.00
Pusei, metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50

l I U.I JI-1.111" 11   ■ "I.H IRMI . ,11 ,>,,u
’ f ’ j - k" ' ■' • v, '. *■**»

Bet Franci ja griežčiausiai \ priešinosi kąro skolų 
panaikinimui arba bent sumažinimui. Dabar, jai pačiai 
tenką dėl to kentėti. , • „ . <

„ — ----1. "i imi i

Apžvalga
• 1 ■ I --------------------- ---

NEPRIKLAUSOMDJI DARBO 
PARTIJA ŠKOTIJOJE

* KetvirtąSienls, vžs. 5, 1931

AMERIKOS OPINIJA PRIEŠ MUSSOLIN1

Gen. Butlerio byla dėl Italijos diktatoriaus garbės 
įžeidimo suinteresavo plačiąją Amerikos visuomenę, 
aiškiai jaučiama, kad visuomenės opinija vis ryškiau 
nusistatė prieš Mussolini.

Tiesa, gen. Butlerio kalba gal ne visai atatiko dip
lomatinės etiketes taisykles. Bet kuomet valdžia, neiš
tyrus! dalyko, pasiskubino atsiprašyti Italijos diktato
rių ir patraukė generolą tieson, tai Amerikos publika 
palaikė tatai bereikalingu nusižeminimu prieš fašistus.

Šis publikos sentimentas pasotino drąsiau kalbėti 
tuos, kurie gen. Butleriui simpatizuoja. Vakar spau
doje buvo paskelbtas Corhelijaus Vanderbilto pareiški
mas, kad kaltinamasai Amerikos generolas pasakė tie
są apie Mussolini. Pastarasis tikrai suvažinėjęs kūdikį 
ir nesustojęs suteikti jam pagelbą: pats Vanderbilt 
sėdėjęs automobiliuje su' Italijos diktatorium ir tą ne
laimingą atsitikimą matęs savo akimis.

Karo teismas, kuris teis gen. Etutlerį, gal neleis 
Vanderbiltui liūdai, kadangi, kaip buvo paskelbta, teis
mas netyrinės 
o tik svarstys Butlerio 
žvilgio: ar jisai turėjo teisę, būdamas karo tarnyboje, 
viešai smerkti “draugingos šalies” ministerį pirminin-

utlerio kalba buvo teisinga, ar ne, 
nusikaltimą iš disciplinos at-

Jei teismas pasitenkins šituo formaliu klausimu, 
tai gen. Butleris neturės progos pasiteisinti. Bet viešoji 
Amerikos opinija nepaisys, kokias taisykles disciplinos 
kodeksas nustato karininkų prakalboms. Ji padarys iš 
tos J)ylos savo išvadas, kurios, galima iš anksto numa
nyti, nebus malonios Italijos juodmarškinių viršilai.

NESILIAUJA APGAUDINĖJĘ ŽMONES

Komunistų “darbininkų susivienijimas” išleido 
naują savo organo numerį, kuriame iškilmingai prane
šama, kad tas. susivienijimas “yra inkorporuotas New 
Yorko valstijoj”.

Ar tiesa, kad jisai yra inkorporuotas?
Štai kas rašoma to paties lapelio pirmam puslapy

je: '
“...Kai tik užsibaigs verbavimas tų penkių Šim

tų tūkstantinių ir kuomet jų aplikacijos pereis mu
sų gydytojo egzaminaciją, viskas bus įteikta val- 
stijiniam apdraudos departamentui, iš kur bus duo
tas užtvirtinimas (? — “N.” Red.) esamo čarterio. 
Mes negalime pasakyti, kaip greit tai bus; į porą 
savaičių ar mėnesių.”
Tai matote, ką pas komunistus reiškia “inkorpo

ruotas”. .
Jie dar nesurinko reikalingo skaičiaus narių. Dar 

jų aplikacijos nėra gydytojo peržiūrėtos. Dar turi būt 
paskui tie visi dokumentai įteikti valstijos apdraudos 
departamentui ir • tik tuomet galės išsirišti klausi
mas apie gavimą arba negavimą’ čarterio. O betgi jau 
skelbiama, kad bolševikiškas susivienijimas esąs “in
korporuotas” !

Vadinasi, komunistų agitatoriai, kurie tą organi
zaciją kuria, bando per akis apgauti žmones.

Aukščiaus paduotame /bolševikų, lapelio redakto
riaus paaiškinime apie dalykus, kurie turės būt atlikti 
pirma, negu bus duotas čarteris, yra irgi pameluota.' 
Tenai sakoma, kad valstijos departamentas “užtvirtins 
esamą čarterį”. Tuo gi tarpu tas dokumentas, kurį bol
ševikai turi yra visai ne čarteris, o tik laikinas leidimas 
organizuoti draugiją. /

Jeigu komunistų tikslas yra teisingas, tai kode! jie 
negali apsieiti be melo ir apgavystes?

—----------I-------------- .
FRAKCIJOJE AUGA NEDARBAS /

Sausio mėnesio pradžioje su
brinko Škotijoj e i Nepriklauso
mos' Darbo Partijos konferen
cija. 92 balsais prieš 61 ji 
nutarė, kad Anglijos parlamen
te turi būt vėl atgaivinta Ne
priklausomos* Darbo Partijos 
grupė. • v

Tai reiškia frakcijos suda
rymą Darbo Partijos viduje.

Konferencijos mažuma, gy
nusį vienybę Darbo Partijoje, 
nurodė, kad toks nepriklauso- 
miečių frakcionizmas veda prie 
jų atskilimo nuo Darbo Parti
jos. Bet kai buvo konferenci
jai pasiūlyta rezoliucija, .kad 
Nepriklausomoji Darbp Partija 
atsiskirtų nuo Darbo Partijos, 
tai ji buvo atmesta 112~ balsų 
prieš 25.-.

Britanijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija yra autonomine 
organizacija Darbo Partijos Vi
duje. Nepriklausomiečiai laiko 
atskiras konvencijas, turi savo 
atskirą centro komitetą ir daro 
savo atskirus nutarimus svar
besniais politikos klausimais.

Nepriklausomiečiai yra kai
rysis sparnos Darbo Partijoje. 
Jie neretai išeina spaudoje ir 
parlamente net prieš darbiečių 
valdžią, reikalaudami, kad ji 
vestų griežtesnę politiką ir ma
žiau paisytų liberalų. Bet kada 
valdžiai grasina pavojus iš ka
pitalistinių . partij ų pusės, tai 
nepriklausomiečiai ją paremia.

Daugiausia pasekėjų nepri
klausomiečiai turi tarpe Škoti
jos mainierių. Kitose Britani
jos dalyse jų įtaka nedidele.

REIKALAUJA ’ “SUDRAUSTI 
PAGEDUSI ELEMENTĄ”.

Klerikalai bombarduoja Lie
tuvos tautininkų valdžią, o šios 
užtarėjai bombarduoja klerika- 
lUą. ;
\ “Vienybę” taip supyko ant 

apraše, kaip 
klerikalai su Romos 

pagelba 
kad ji 

Lietuvos 
jei-

esanti" kalta,, o jisai nięko ne
žinojęs. AŠ taip užakyčiau. 
Žinoma, ji apsilenke su tai
syklėmis . Užunario-Deveinio 
paskolos reikale, \bet kurgi 
buvo p. S. Gegužis ir' Pildo
moji Taryba? Nejaugi jisai 
nežino sayo pereigų, kad rei
kia pridabot sekretorę ir visą 
Si L. A. tvarką, o nesivaduot 
“pasitikėjimu”, kaip jis savo 
straipsniuos mini'? \1 Man ro
dos, tartie ir yra didžiausias p. 
S. Gegužio prasikaltimas, kaip 
gali y prezidentas nieko neži
not, kas dedasi jojo Valdomoj 
įstaigoj! Draugijos. paprastai1 
renka ar .skiria prezidentu 
atatinkamą asmenį . tani dar
bui ir pasitiki, kaęl jisai ge
rai tvarkys reikalus, nežiūrint 
to, ar i sekretorius panelė; ar 
kad ir patsai ministeris jis bu
tų. Jeigu klaida sužiniair\ar 
nesužiniai įvyko, , tai reikia 
stengtis žiūrėt ir ją taisyt, kol 
dar nevėlu. O p. prezidentas 
sau ramiai pypkutę rūkė ir 
savo1 gražiam namelyj su žmo
nelę burkavo, kuornet S. L. A. 
desėtkai tūkstančių garmėjo į 
“pasitikėjimo” bedugnę. Lai
mėj khd tokių Užunarių-Devei- 
nių nedaug tebuvo./* • *

Nėra žmogaus, kuris nebūtų 
klaidingas, bet jeigu yra siste
ma ir tinkama kontrolė, tai 
klaidai nėra tuomet vietos. 
Prezidentas savo ‘straipsnyje 
patsai prisipažįsta ir pasisako, 
kad (ik p. Gugis tvarką įvedė. 
Tai kam tuomet .prezidentas 
reikalingas < ir ką veikia Pil
domoji Taryba?... Toksai sa
vęs ^teisinimas .dauginu- į bėdą 
įklampina. Lošt durnelį ga
lima' tiktai kai kada ir su kai 
kuriais, bet- ne osu visais, 
šiandien jau ir paprastas eili
nis , ndrys supranta, kam pre
zidentas yra renkamas.

Pasidėkavojant* tokiai tvar
kai per keturioliką metų kiek 
tai bolševikų priveistai. O jei-: 
gu kas bando ką pasakyt, tai 
tuoniet jau Įiękt amžinu jų! 
priešu, apšaukia tave bolševi
ku arba naujieriiečiu. Dauge* 
lis musų žjnonių pripratę už* 
imt-aukštas vietas, bet 'parei-i 
gų nepildo. Jie tai daro tik
tai dęl garbČšĮ p kuomet kas 
įvyksta,, tai. tubmet jų, akys 
pradeda, atsidaryt, bei kaltais 
nehori prisipažint. , O jeigu- 
švelniai juos apkaltina, tai jie 
su tuo skaitytis irgi nenori?

įtikt niekuomet ne-’ 
v "b ■ V;

seka užsipuolimas

e
v? ' livertė K. A.

WA KIRALINA
■ •• ■■ S ■ \ ■ ..

.rn „J į.

x (Tęsinys)’
1 Musų^šęimininkas buvo labai 
mklbnus ir linksmas. Jis atsar
giai klausinėjo, Kirą apie musų 
tėvus, ir ji, nepasakiusi visko, 
pastelė , labai daug. - Pasiskubi
no* ji/pranešti jam/ kad’ mėgs
ta Š6kti, ir Nazįmas Efendi, 
patenkįntas praleista diena, at
sisveikino su mumis šiais Žo
džiais:' j x

“Na> čia j ųs galite Šokti, ka
da tik, norėsite!”

Ir mes vėl buvome nuvežti 
į rumunų krantą.

kalbėjo už jį maldelę ir glū
dėjo, k'Mp pelės po šluota; 
prie tautinės Lietuvos vy
riausybės, kuri jiems davė 
ekstra-tęritoriales privilige- 
jaš, išliuosavo nuo visi| pi
lietinių privalumų ir mokes
nių, ir dar moka tokias al
gas, kaip svarbiems valdinin- 

“kamš, nežiūrint, kad jie jo
kio darbb valstybei neatlie
ka,4 dargi siekia < tą lietuvišką 
saldžią nuversti, lietuvybę ir 
vėl paneigti ir įsteigti savo 
neribotą diktatūrą”.
Net baisu, skaitant šituos 

“Vienybės” apkaltinimus Lie
tuvos klerikalams. Kurstymas 
į brolžudišką karą! . Bolševiz
mas. Lietuvos nepriklausomy
bės palaidojimas. Katalikiška 
neribota diktatūra. Ir taip to
liau, ir taip toliau..

Bet jeigu klerikalai yra toks' 
“pagedęs elementas”, taj klau
simas, kadel tautininkai 'teikė- 
ir tebeteikia jiems visokių pri
vilegijų? ' , '' >
. Tautos priešams, kurie dar 
caro Mikės laikais ' tenkinosi 
“caro biirdingierių” padėtim ir 
kurie dabar eina prie Lietuvos 
nepriklausomybės palaidojimo, 
—tautininkų valdžia davė ext- 
ra-teritorialines teises, moka al
gas iš valstybes iždo ir panai
kino visus pilietinius, privalu
mus ir mokesčius. Kuo patei
sinti šitokį valdžios pataikavi
mą klerikalams ?• .

Bešališkam žmogui dalykas 
atrodo ' šitaip: tautininkai
smurto keliu , nuvertė teisėtą 
valdžią ir užsirioglino Lietuvos 
žmonėms ant sprando; kad 
Žmones prieš juos nesukiltų, 
tai jie stengėsi patraukti į sa
vo pus£ klerikalus ir tuo tiks
lu jie teikė klerikalams vieną, 
privilegiją s pb kitos; bet . kle
rikalai, gavę iš tautininkų tiek, 
kiek galėjo iš jų -gauti, dabar 
nori pačius „ tautininkus nik 
versti ir jų vietą užimti. Del 
to jie ir pešasi! ' <

Vadinasi, isteriškas “Vieny
bės” riksmais prieš klerikalus 
pareina iš to, • kad ji mano, 
jogei diktatūra privalo .būti 
tautininkų rankose, o klerika
lai turį už tuos kyšius, ku
riuos jie gauną iš tautininkų, 
jų diktatūrą remti. (

Tarp klerikalų ir fašistų gin* 
čas eina rie apie tai, ai’ Lietu
va turi būt valdoma diktatoriš
kai, ar/demokratiškai. Jie abe
ji nori diktatūros, t. y. žmonių 
priespaudos ir išnaudojimo. To
dėl ir klerikalai, ir tautininkai 
yra tautos priešai. .

Jeigu Lietuvos darbų žrilOr 
nes, kurie sudaro milžinišką 
tautos daugumą, nebūtų susi- 
skaldęz ir mokėtų sutartinai 
veikti,< tai jie pasiųstų ir tau
tininkus, jr klerikalus šupims 
šėko piauti. ,

viską iki paskutines 
ir desperatiškai pri-

šokti i vandeni, ne- 
namo!”

Mums rodėsi, kad geriau pulti 
į Dunojų, negu grįžti į viešbu
tį. , Bet prie kranto mus laukė 
valtelė ir, dasigayę iki gairinto 
laivo, mes puolėme Nazimui 
Efendi į glėbį, tarsi jis buvo 
musų geras tėvas.

Kita, liedama ašaras, papa
sakojo musų naujam tėvui visą 
tiesą', — 
nelaimės, 
dūrė:

“Geriau 
gu ^grįžti

“Nėra mažiausios priežasties 
taip labai nusiminti, mano vai
kai”, atsakė grobėjas; “iš die
do pusės jus esate turkiško ki
limo. Aš nuvešiu jus į Stam
bulą, kur, reikia manyti, jūsų 
motina gydo pažeistą akį. Mes 
surasime, ją ir jus busite lai
mingi!*’

Ir . jis apkabino mus.
“Kada gi jus plaukiate?” su

šuko Kirą.
“Už kelių valandų, kaip tik 

nusileis- saulė”.
/ Nusiminimą pavadavo laimė. 
Mes puolėme seniui po kojų ir 
apkabinome jo kelius. Jisx bu
vo musų išgelbėtojas!... Vaka
re, sulindę į kajutą, kuomet 
nuo denio ėjo pekliškas triukš
mas, mes rūkėme opiumą ir 
liūliuojami' reginiais plaukiojo
me neįmanomos laimės rūke: 
mums *rodėsi, kad mes lekiame 
į dangų. , ,

Bet!., mes nepatekome nei į 
dangų, nei į' Stambulą pas mu
sų motiną. Mes buvome pa-i 
grobti,—pagrobti!...

Aš buvau, išdidus ir paten- 
kįnta« kavo atradimu-; aš‘nieko 
nenužinrėjau... Kirą buvo dar 
labiau, patenkinta, o įtartino 
matė; dar mažiau. Mes metėme 
savo senuosius papročius ir 
pasilinksminimo budus. Visas 
musų gyvenimas buvo užimtais 
gairiniu laivu. Mes kiekvieną 
'dieną plaukėme valtele ir grįž
davome namo tik tam, kad pa
valgyti ir . gulti. Daugiau to. 
Kirą dabar surado, kad jos 
drabužiai nepakankamai gra
žus, b kambariai tiesiog nepa
kenčiami; ji troško, kad dėdė 
Kosma kuogreičiausiaį užbaig
tų sąskaitas su tėvu, nes tai 
duotų mums galimybės- grįžti į 
savo namus. Ji svajojo apie 
tai, kad sugrįžusi į mums pri
klausančius namus ji pasidarys 
elegantiška dama ir priiminės, 
jau' ne, musafirus, bet tokius 
žmones, kaip Nazimas Efendi... 
Vargšė!.. /

Fer visą savaitę mes lankė
me turko salioną, — šokomę ir 
linksminomės. Mes daugiau ne
besi Vąržėme ir’ laikėmės gana 
Kuosai. Kirą tikrino, kad—-tai 
“tikras tėvas”. Jis iš skrynių 
ištraukdavo puikiausius dra
bužius ir rodydavo mums. Kar
tą jis net aprengė Kirą tais* 
drabužiais. Ji. atrpdė ’ kaip tik
rą Odaliska, lyginai tokia, kaipt 
fos, 'kurios kabopo ant sienos... 
Kad aš nepavyjėčiau, jis rupi- 
ųoši' ir manimi, —apvilko ma
ine plačiomis turkiškomis keli
nėmis, Aiždėjo feską,' ir užkišo 
pištalietą už diržo; Tokiu budu 
.pasirengę, mes tiesiog norėjo
me, kad jis sąvo‘ laįvu mus 
kur ndrs vežtų,. A
r .. *. »v • . . #

; jis taip^ir padalė,—betr kad dąr 
įlabiau pasijuokti iš musiį, jis 
Įšį kartą liepė: mums grįžti na
mo, privertęs’. apSifengtr mus 
•paprastais drabužiais.! Mato* 
■mai, jis neabejojo,- kad mes vėl 
{greit ^uglįšime’ pas j jį .
f Sekamį* -r-paskutinę, 
kurią mes f b^Ibidome rumuną 
žemėj,— 'Kirą verkė iš piktu- 
;mo; tėvas vis^.dar tebebuvo gy* 
i va s ir dėdS- Kosma negalėjo jį 
^užklupti. Bet tas faktas, kad 
dėdei1 nepasiseke pataikyti, nei 
kiek nešiikliudė ^kažkam nudai
goti savo auką, y

, Voš brėkštant mes prie sa* 
vd langų išgirdome kimų bal-

• Aš* kada nors papasakosiu 
savo bastymosi istoriją. Aš 
visur keliavau, kad surasti sa
vo seserį, kuri po atplaukimo 
į Konstantinopolį tuoj buvo 
parduota ,j haremą. Aš gi bu
vau pavergtas geradario valiai 
ir ant visados ištvirkytas. Taip 
jau ant visados žuvo ir 
nors pabėgęs po dviejų 
nelaisvės, aš ieškojau jos 
liką metų.

Sugrįžo po keturiolikos
j Rumuniją, aš sužinojau, kad

Sugrįžęs po keturiolikos metų 
silikęs gyvas dėdė atkeršijo už 
mus: jis naktį padegė abu na
mu,—ir motinos ir tėvo, kad 
antru kartu “neapsirikti*’. Ir 
iš tiesų šį kartą jis atsiekė tiks
lą:' tėvas sudegė.

(Galas)

Kira, 
metų 
dvy-

metų

Reiškia, 
galima.

Toliau 
ant tyrinėjimo komisijų, kaipr 
girdi, jos galėjo p. S. Gegužį 
ir visą Pildpąidj ą- Tarybą ly
giai apkaltint? , Kodėl neiš
nešė nuosprendį, kad vienas 
daugiau, o kitąs mažiau ar vi
sai nekaltas! Man rodos, jog, 
tyrinėjimo komisija pasielgė 
perdaug demokratiškai. Juk 
ar ji galęjo pagirt arba paglo
styk už tokį* darbą? Kokioj 
padėty* tuomet butų pati kp-i 
misija atsidūrus? Rodos, ko
misų on įeina kvalifikuoti as
menys —x juristai, kurie'savo! 
profesiją. — pareigas gana. ge- 

’rai žino, b taip pat ir kiti gar
bės užsitarnavę S. L; A. vete
ranai. Aš1 nesuprantu, kaip 
galima su jų nuosprendžiu ne- r1

“Draugo”, kuris 
Lietuvos
^(tur-but; Vatakino) 
kovoja prieš valdžią, 
grasiUa* dabartinei
vyriasybei “prakeikimu 
gų ši “urnai šio" pagedusio ele
mento tinkamai nesudraus ir 
nesuvaldys’j /

Vadinasi, klerikalai yra “pa
gedęs elementas”.

Brooklyno fašistų organas 
sako/ kad Lietuvos kunigai 
kurstą žmones į brolžudišką 
karą tikslu įsteigti Lietuvoje 
“klerikališką diktatūrą”. Jisai 
rašo:

“Reiškia,organizuętai ir 
sistematiškai varomas atvi
ras kurstymas į brolžudiš
ką karą, į smurtą, kuriuo 
siekiama atsteigti • katalikų 
diktatūrą Lietuvoj, Romos 
globoj; nes girdi ‘Roma Lie
tuvos katalikų vargus žį- 
hanti, jais • ‘sieloj anty si’ ir 
‘rūpinantys!’. , Nors tas tū
lus ‘tam tikros krypties asme
nis’, tikrus Lietuvos patrio-> 
tūs esą ir erzina, bet tUom, 
girdi, dar labiau padrąsina į 
‘garbingus’ žygius dėl •? baž
nyčios ir... ’ Lietuvos’...

“Taigi, dvasiškų a ragiha
lietuvius j ‘garbingus’ 
gius, j brolžudišką, karą Lie
tuve jj,> tikslu palaidoti Lietuj 
vos v Nepriklausomybę 1 ir 
Laisvę* (hm, . hm! — “N.” 
Rėd.) ir įsteigti katalikišką 
diktatūrą.

‘fKąd y. tokia t (j ų avantiūra 
^gali$ vįįai ^nęTOt^s^p^k?: 

mds -4. rusiško * bolšėvjžmo/ 
Stalino diktatūrą. Lietuvai 

?'atnešti/ Jie per daug fužši?
I (lėgę^diktato^ybėS ’* troškiau 

ir negali pagalvoti I Prie' Mi- 
t kės*caro jie' buvo phtęnkiriti 

1 būti/'jo ‘būrdihMbriais*; at-
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KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir „suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, .karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl t 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčiu jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fįetcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas- 
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Gastoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

(ApgėrafrilmaiO

ii*

<
*

ku-

19 ‘burdihgteftais*; įt-
mas save, užsipuola ant pa- 
nclČ^ Jurgcliųtcs, - kad tilt j i

sios.< Todėl aš noriu apię abu 
Ja tartu pakalbėti, y

' i.

Francijos darbo ministerija paskelbė, kad toje ša
lyje yra 350,000 bedarbių ir 1,000,000 dirbančių tik dalį 
laiko., \ \ į h ’PH'a* .

’ Į ekonominį krizj?' vadinasi, į tapo ųtįaūlįŪs jvisąš 
pasaulis. ’’ . : V

Viena ir gal būt svarbiausioji to krizio priežastie 
tai milžiniškos skolos,. kuriomis ifuo didžiojo karol iais 
kų tapo apkrautas pasaulis.. Del tų skolų bai’siaf pakilo 
mokesniai. kurie prarija "žymia dali biznio pelnų ir už-mokesniai, kurie prarjja1 žymią dalį biznio pelnų ir 
deda sunkią naštą visiems žmonėms.

Užunario- Deveinio
____ L ■ —_1~ %

Tikri ir netikri prasikaltėliai

Kartais gąiįą. juokingai at
rodo, kuomet savieji barasi. 
Kad numest .nuo savęs kaltę!, 
tai- kitus ręiki'a' būtiną}*, apkal
tint. Mfe’ny. kaipo užinterėšuotai 
SI>Ą. tąja byla, leiskite tartu 
viešai nuomonę.

Labąt nemalonų įspūdį pa
liko. p; Gegužio straipsniai 
“Tėvynės” 1, 2 ir 3 numeriuo
se, kūr bandoma’ savę patei- 
sipti, ir. stiyiip^nis “Sandaros^

'.3; »i bjrįj

Tai nėra sąvęs' pateisinimas^ 
o \tik viešas parodymas savo 
kaltės. Skaitant, tyrinėjimo 
komisijų^ protokolą ir prie jo 
tilpusias pataisas “Tėvynėje”, 
atrodb, kad tapo^Švėlhus nup* 
sprendis iŠfieŠfas, kuris pats 
už saVę kalbu. Už nėpridabo- 
jimą dalyku ir < nepęiparodyT 
irtą? tikrojo ? khltininko, esate

. v- < , r T . >-j yidi kafe ^
liko-, pv S. Gegužio: straipsniai, 8įo|jug . ^as j UQS jšiy<rj 11S^

viena ar ždyi ypati ar pat
sai* Deveinisi. juk tai nesm 
daro< didėlės svarbos. t, r, I^inieresuūta.

A*JŽJQ nąpjas “Ęovos’! 
numeris, Lietuvos socialde-f 
mokratų užsieny laikraštis^ 
Galinja gtRit? “Naujienose”. 
Kaina 10c<

Šviežus vėžiai!.. Vėžiai!”., 
k Ant galb! Gal būti, -tai*. gera 
naujieną!

t Vėžių pardavinėtojąs atėjo 
kaip tik* raikau Mes galvatruk* 
;čiais nubėgome žemyn. Senas 
Ibraiimas, ^sikubrfttęs nuo 
metų na$fos,% o tąip pat, tur 
būtį, nuo. sayo nu!o<įėmių4 —s li
kosi apįe<mu^ųJa)ngnte?

• Meš sėkėhie paskui jį Khta- 
gacd -kryptimi-; tęn, tolokai nuo 
uošto, jis sušnįbždęjo rhums j1 
:ausj4' V" V.‘ V ' i b

“Nelaimė įinris!.., Kosmą su
šaudė iš pasalų* j ūsų-tėvo žmo
nės! Jo brolis sužeistas, bet 
spėjo vužšokti i ant i arklio i ir rpte

j kaip1, karčia* mes vencSnte! 
Musų globėjas buvo nužudytas! 
“Ursita” neklydo.’Kas*bus da
bar su midhis? Tėvas, 
riam dabar nebėra ’ko bijotis^ 
žinoma, ateis pasiimti mus.

Mirtina baimė / apėmė mus.

______-A 

"bukite .
ATSARGUS! 
Neužleiskite 
šalčio!

f S^YEftĄ’S ;C°ugb , Balsam^—mė- 
-giama gyduolė tuksiančiuose 

'niįnų—greitai sustabdo ' kosulį. 
?Niekad 'nedžleiskite .vaiko kosulio.

Sulaikykite' jį tuo jaus su Šia ra
minančia. veiksminga gyduole — 
užtikima per .50 metų. Gaukite ją

s CtW TuMHn nuo tMilMe
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Septynių sužvėrėju
sių valkatų darbas

Išvežė .vieną vaikiną ant kapi
nių nukryžiavo ir gyvą pa
laidojo

Iv

I

VejaJaiik raketerius 
\ iš unijų

Prosekutorius išsiuntinėjo 3000 
unijų nariams balotus

, i
šę fturito į griovį pakelėj, kUr 
jį ant ryto mėto- farmeris ir 
rado.

.Valkatų vardai yra: Albert 
Ehman, George Schiihmel, Jo- 
stĄph Clopp, Miichael Kahn$ 

Fred Glost, Richard Morawtz 
ir William Meddy, visi nuo 19 
ligi 21 metų amžiaus.

'lidge,^ Ghičagos n\okeąnių '. kč- 
lektorės vietoji, skiriamas bu
vęs valstijos senatorius Cla- 
rence F. Buck -iš Mamnfiouth; 
Jis jau , yra Chicagoj panašių' 
tarnybų turėjęs. >
i ■? ■ : ’ .

............... ? ...............................-■....... ..

' Graboriai

“it was all a joke” 
tik Juokai), pripa- 
jie yra ta banda', 
į trečiadienį pavo-

Gaili Curci Chicagoj

Sijonai nusileis ligi
* žemės

Septyni -poolitųmitj valkatos 
Areštuoti vakar dieną, aiškin
dami, kad 
(tai buvo 
žinus, kad 
kuri naktį
gė vieną savo auką, George 
Wittbrod, paliegėlį vaikiną iš. 
2117 Barry ia've., surišę nusi
vežė automobily už miesto ir 
nukankinę ant kapinių, pąmetū 
pakelėj.

Wittbrod atrado vięnas far- 
meris ant River kelio ‘arti All 
Saints kapinių, užkaltą grabe 
ii* išgirdęs kad 'grabe kaž kas 
dejuoja, skubiai pranešė poli
cijai, kuri vaikino gyvybę iš
gelbėjo ir tuojau areštavo nu-' 
sikaltėlius.

Wiltbrdd buvo apmautas 
maišu ir užkaltas grabe/ ■ bet 
dar gyva's; jo visas kūnas bu
vo subraižytas ir jis vos ga
lėjo kalbėti. Nugabentas į 
Alexian Brothers ligoninę jis* 
papasakojo, kad vakarykščiai 

jam išeinant iš poolroomio ant 
Lincoln ir Belmont avė. sto- 
tyni vaikėzai jį užpuolė, prp* 
trenkė ir jam netekus, sąmonės 
įsimetė 
surišę 
vežė.

į savo automobilį ir 
rankas ir kojas nusi-

Wjttbrod atsigavo

nuo tam 
kurs yra 
■attorney 
prieš ra-

Pakvietimai atvykti į specia
lų mitingą Chicagos Team- 
sters, Chauffeurs and Hikers 
unijos, su tikslu išmesti iš 
unijos raketerį George (Red) 
Barkerį, tos unijos biznio me- 
nagerį, ta'pa išsiuntinėti trims 
tūkstančiams unijos narių, z

Pakvietimai išsiuntinėti statė 
attorney ofiso. Su pakvieti
mais išsiuntinėti taip gi du ba
lotai, su “yes” ir “no”. Pirma
sis balotas liečia sušaukimą mi
tingo Barkeriui išmesti, antra
sis liečia kitus unijos oficia
lus, kurie yra įtariami esą įsi
veržę į unijos vadovybę su pa
galba prievartos ir kitokių »suk- 
tybių.

George Barker dabar . sėdi 
Joliet kalėjime, kur jis turi 
baigti savo terminą nuo vienų 
ligi 10 metų už vagystę (lar- 
ceny); Barkeris buvo iš kalė
jimo neteisingai paleistas vie
no Peoria teisėjo ir ta^o vėl 
į kalėjimą pasiųstas pereitą ru
denį. x
;Su balotais unijos nariams 

išsiuntinėtas laiškas 
tikro racket bureau, 
įsteigtas prie statė 
ofiso su tikslu kovoti
keterius ir unijų išnaudotojus. 
Laiške 'primenama apie pasi
sekusį išmetimą iš laikraščių 
išvažiotojų unijos (Nevzspaper 
Wagon Drivers) John (West 
Side Jack) Barry, kurs savo 
laiku buvo tą uniją pasigro
bęs į savo reples. Apie Barkerį 
rašoma: “Red Barker kaikurį 
f laiką kontroliavo Jūsų , uniją 
ir jūsų unijos fondai, dabar
tiniams oficialams pritariant, 
buvo naudojami garsiems kri
minalistams apginti. Mes ne
manome, kad lojalus unijos 
nariai to norėjo.

“Jei dauguma narių nubal
suos už mitingą išmesti tą 
žmogų, kurs savo amžy nėra 
nė vieno vagono- anglių' vežęs, 
jums bus pranešta mitingo vie
ta ir laikas ir galite > balsuoti 
be baimės”.

“Mes turime prašymą • nuo 
šimto unijos narių, imtis tos 
akcijos”, rašo Don aid Thomp- 
soi£ assistant attorney, paskir
tas tam reikalui. Mitingas bus 
laikomas policijos apsaugoj, 
dabartiniai unijos oficeriai ne
bus į mitingą įleidžiami ir na
riai galės laisvai išsirinkti ką 
patys norės vesti jų reikalus. 
Mes suteiksime apsaugą ligi to 
laiko, kol nauji unijos viršinin
kai paims reikalus į savo ran* 
kas”. / . , .

Sulig rekordų, kokius rakė* 
to biuras nesenai pagavo, kiti 
unijos ai/mokarnieji dficialai 
yra: Milam Booth, preziden
tas; WilMam Husbanš, sekre
torius; /Charles Rackett, re- 
kord. sekretorius, ir Al Weber, 
biznio 
ant iši

Yra 
gomis/ 
mas, /1 
Jr.; Jeseph A. Sagerstrom, 
Fra n k Casper, Milton Booth, 
Jr.; Paul Schnekt, Roy Young- 
er, ir Stanley Veneski. Jie’ gau
na algas nuo $250 ligi $500 

ij menesį. . ' .

menageris. Jie visi yra 
•metimo.
./dar keli su šiltomis a’l- 
t kuriems gresia išmcti- 
tai yra: John Sheridan,

Yoijrtff.S 
Night and Mornlng to keep 
thcm Clean, Clear and Hcaltliy 

Wrlte f ar Free “Eye Care" 
or "Eye Bcauty” Book

M«iMC<uI>epLU.S^?ILOkkSuaBcato

Garsioji operų soprano, Mme. 
Amclita Gaili Cubci vakar at
važiavo į Chicago ir apsigy
veno > C ongress viešbuty. Ji iš
sireiškė už muzikos džezinimą 
ir mano, kad. operų gadynė 
baigiasi ir kada nors, netoli
moj ateity, visai išeis iš ma
dos. Opera esanti perdaug lė
tas, perdaug nejudrus dalykas 
musų skubiai besikeičiančiam 
amžiui, ir, ji pati niekuomet 
daugiau operoj neljedainuosian- 
ti, tik' koncertuose. Koncertai, 
sykiu simfoniški ir dainuojami 
esą tikras menas.. Kaikuriose 
šalyse'ypatingai dabar Rusijoj 
bandoma suderinti dainavimą 
su kalba, ir ji manoj kad tai 
yra tikriau ir ^reališkiau, to
dėl bus praktiškiau ir ture; 
pasisekimo. ' . • -

s

Buck užima Blacklidge 
viėtlį

Nusiskandalinusiosf su fano 
•azarto lošimu, kur pralošė $50,- 
000 ^vetimų pinigų, Mrs. Black-

Vakar Shėnman viešbuty 
apie 5,000 biznierių susirinkę 
j konferenciją klausėsi madų 
autoriteto Miss Theres'a’ Wall- 
ach pranašavimo apie busimą 
revoliuciją moterų sijonuose, 
ir ji pasakė, kad pavasarį- si
jonai bus dar ilgesni, beveik 
jau ligi pat žemės, ir bus la
bai spalvoti, ir turės virš viso 
ko . žaketukus, ir kad nenusi
mato, kad moterys dėl to revo
liuciją keltų. v

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldži& atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS: '

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

\ , —O--------

—44-—i |.............—~

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Attesian Aveniu 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted . Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai
* Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaakee Aveniu 

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 Aveniu 

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

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale* visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime išt' 
laidų užlaikymui sky- ' 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

- ■-----------o—.

f®

A. MONTVID, M. D.
1579 Milivaukee' Aveniu, Room 209 

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

Tel., Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunsipick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

-Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
> Ofiso va odos: ,

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Rezidencija Tel. Midway 5512 £r 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., U ta m inkais ii 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Kai 
pastebėjo, kad valkatos jį \ su
rištą velka žeme per kapines, 
ir vienas jam pasakė “Tu esi 
paimtas ant raido. Mes senai 
laukėme tos progos. Dabai* tu 
mirsi”. Po to valkatos išrinko 
"didelį kapinių paminklą su 
kryžių ir ant to kryžiaus jį 
pakabino, pririšdami per kru
tinę ir už rankų. Taip nukry- 
žiavoję valkatos jį pradėjo mu
šti, purvinti ir tyčiotis. Pri
sisotinę savo beprotiškumo, jie 
pririšo vaikino kojas prie kry-' 
žiaus ir buvo benueiną, bet 
VVittbrod tuo tarpu paliuosavo 
ranką. Tą pamatė valkatos ir' 
vienas pasąkė “Nuimkim jį ’nuo 
kryžiaus ir palaidokime”. Tuo
met jie atnešė kur tai radę 
medinį grabą ir įguldę Witt- 
brod su maišu apmalita '^ai
va, užkalė viršų ir bandė įkiš
ti į duobę, bet pasirodė duo
bėn grabas nelindo; tuomet val
katos nuvilko grabą prįe savo 
kal’o ir pririšę prid1 užpakali
nio galo, važiuodami pavilko jį 
kelis šimtus žinksnių ir atri-

ANTANAS STOČKUS •.

Persiskyrė su šiuo r pasauliu 
vasario 3 dieną, 5;20 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs 49 me- 

. Hų. amžiaus, gimęs Skypstų kaime, 
Žydikų parap., Mažeikių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime / moti
ną Oną ir seserį Oną Lietuvoj. 
Amerikoj 2 broliu -4— Liudviką 
ir Klemensą, gimines ir pažįsta
mus? Kūnas pašarvotas, randasi 
718 W. 18th St. graboriaus Sku- 
do koplyčioj, ' • .

Laidotuvės . įvyks penktadieny, Z 
vasario 6 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau- 
tiškas .kapines. . $

z Visi a. a. Antano Stočkaus A 
giminės, draugai ir pažįstami esat A 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti | 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveikini--? 
mą.

■Še-

Nuliūdę liekame,

Motina, Sesuo, Broliai. 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
’rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532.

. . L.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 dieną, 12:05 valartdą

• naktį, 1931 m., sulaukus 90 iue
tų amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap. Amerikoj išgy
veno 31 metus. Paliko dideliame 
nuliudimc po pirmu vyrų du sū
nūs---- Antaną ir Steponą Lacha-
viez, . po antru vyru sūnų „Stanis
lovą simkevičią,, tris dukteris — 
Kazimierą Zobelienf, ^Juzefą Pili- 
pauskienę ir Bronislavą Liaudans-7 
kienę. žentus, marčias, 93. anūkus 
irz ’paanukus, o Lietuvoj brolį 
Franciškų Drukcenį. dukterį Ro
zaliją Venckienę, žentą ir' gimi-/ 
nes. Kūnas pašarvotas, . randasi 
4601' S. Marsbfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, vasa- • 
s rio 7 dieną, 8:30 vai.’ tyte iš 

naimų į Šv. Kryžiaus z‘ parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš. ten bus nulydėta į Šv. . Kazi
miero. kapines. ' ’ •

Visi a. a. Julijonos Šimkevičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 1 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir. suteikti 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei

• kinimą. Nubudę liekame.
Sunai, Dukterys,' Žentai, Marčios, 

Anūkai- ir' Gimines, 1
Reikale pašaukite Yards 1691. 
PRAŠOME NESIUSTI GĖLIŲ

St.

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas
Victbry 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MUS, ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midvvife 

Naujbj vietoj
6109 South Albany Avenue

9252

p r i e 
duoda 
electric

KAZIMIERAS MAŽEIKA . 
šiuo pasauliu 
11:25 valandąvasario 3 dieną, 

ryte, F931 m., sulaukęs apie 90 
metų amžiaus, gimęs Kavalčiu- • 
kių .kaime, Simno parap., Kalvari
jos apslęr., Suvalkų rėd. Paliko 
dideliame nuliudime 5 sūnūs — 
Vincentą ir Julijoną — Cbica- 
goje, ^Antaną — Detroite, Fran- 
ciskų — Wilkes Barre, Pa. ir 
Joną — Pittsburgh, Pa., dvi dūk- 
teris — Agotą ir Julijoną Waisin-J 
goff, — ------ “J ----
ir gimines .
randasi J. Lulevičiaus koplyčioj,.-' 
3103. S. Halsted St. '

Laidotuvės įvyks subatoj, va-h 
. sario 7 dieną, 8 yal. ryte iš kop-įį 

lyčios į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos i 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į §v. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Kazimiero Mažeikos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laido^pvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys, > Marčios 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius J. Lulevičius, Tel. Victor

Agotą ir Julijoną Waisin-, 
Baltimore, Md.» marčias

Kūnas pašarvotas.

Pt f 
isvei-

Phone 
Hemločk

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatftnent ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 

' merginom patari
mai dovanai. x

\ Akių Gydytojai _

• Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška 1 Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
.yCHICAGO, ILL. ‘ I

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect1 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonas VirgTnla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų, Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas it Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS

A. K. Rutkauskas, M. D.
^442 South Western Aveniu

*Tel.

VALANDOS:
nuo
nuo

Lafayette 4146

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street \ 
Room 1701 A Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

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

Phone Canal 2118’ 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: * 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone' Lafayette 0098

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
' Advokatas

10 South La Šalie St
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
- 3315 South Halsted

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

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

akinių. , Kainos pigiau kaip kitut.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 .1
-------- O-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Ąve.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C . Z. VEZELIS
Dentistas

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

Lietuvis Advokatas
....r1 ' 11,1 t

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

52 East 107th St
kampas Micbigan Avė

. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel,

• ALBERTINA RUIKIENĖ

\ Persiskyrė su šiuo pasauliu va- j 
sario 2 dieną,-3:30 valandą po 
piet, 1931 m., suklikus 69 me- į, 
tus amžiaus, gimus Barstyčių mie
stely, Mažeikių apskt. < Ameri- : 
ko j išgyveno 22 metus. Paliko 
dideliame Nuliudime šunų Joną, jį 

.marčią Agotą ir gimines, o Lic- į 

tuvoj seserį Kotryną Saulętaitę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran11 f 
dasi 12331 iEmerald Avė., West ; 
Pullman. , I

1 , • t!
Laidotuvės įvyks pelnyčio j, va- į 

sario 6 dieną, 8:30 yal. ryte iŠ 
namų į Šv. Petro ir Poypo pa- » 
rapijds% bažnyčią, kurioje atsibus Ji 
gedulingos pamaldos ųž velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. < - . J

Visi a. a. Albertinos Rūikiėnės j 
giminės, driugai ir pažįstami esat j. 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti» 
laidotuvėse ir suteikti jai -paskuti- į 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą, j

Nuliūdę liekapic,

Sūnūs, Marti ir Giminės.
Laidotuvėse pątarnauja gt'abo-1 I 

rius Radžius/ Tcl. Canal 6174. I

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

-Tcl. Yards 1829

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKIŲ' SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKĄS 
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavtn St. Canal 2330 
Ofiso valalfds 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

John Kuchinskas
✓

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

k.
1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

' Boulevard 8413 

1327 $p. M9tb Ct<

■ .Telefonai " 

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR . 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miešto ir 
miestelių dalyse, Mo

derniška koplyčia 
veltui. - ' 

13103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

. kampas Halsted St.
Valandos nuo 10——4, nuo^ 6 iki 

Nedėliomis nuo <Q iki 12.
. .Vz i ’ -

' .•■•./----------- o--------L.
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

■'* kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

■< " ..........  I Į ...........................................Iii ii i ■

8

Phone Boulevard 8483 

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

. .................... I Į ■ II. — .......... M ... ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHięAGO TEMPLE BLDG.
77 IV. VJastiington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 '

*1 —J ' —1 —~   '...

< Lietuyiai Gydytojai

WISSIfi,!
PaiaolUiAm* ’ kart

Seno Krajau
Daktaras

Kapitonas /
ŠpeciaĮistas iš j;

GYDO 'VISAS LIGAŠVYRŲ IR MOTERŲ . ' 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEI«GYDOMO$ JOS YRA 

Miškai gydo ligas pilvo, pinučių, inkstų ir puslSs, užnuodijimų 
[o, odos, ligas, žaizdas, reutnatizmą, galvos skausmus, ekaus- 
nugaroje, kosėjimų, ^gerkles skaudėjimų ir paslaptingus ligas.

Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų į 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį ,«netų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas d^kai. OFISO VALANDOS: Kasdie : 
nuo 10 ryte iki lxvaL .h nuo 5-8 vak.'Nedėliomir.huo 10 ryt. iki 1 y. į 

’ 4200 Weat 26 SU kampas Keeter A^On Tel. Crawford'5573

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis s pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
JiF. Eddeikis Konųk

(X* GRABORIŲ VĘDfiJAI r- '
4 ' Didysis Ofisas: |

4Š05*Q7 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 SO. Fairfietd Apenuc 

Tel. Lafayette 0727 x
SKYRIUS

'• T410 Sos 4yth Ct., Cicero •
< Tel?'Cicero -3-794.

skyrius
3201 Au6urri"Aue. TeL “'Blvd^ 3201,

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3147 So. Halsted-Street 

Tel. Calumtt 3294 
Nuo 9 iki 1? vai. dįenos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vaktfre

A.LDavidonis,M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

,;Tel; Kenwooa 5107 
VALANDOS:' v - • . r

nuo 9 . iki. 11 valandai ryte;

D R. HERZMAN
. — Iš RUSIJOS —

Gęrai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

z Tel. Canal 3110 ’ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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

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

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 "ryte. Tel. Rėpublic 9600

nuo 9Jki. 11 valandai ryte; 
nuė 6 iki 8 valandai rakate 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard‘5$ 13

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

• ' » * * * * ;

Ofiso valandos nuo L iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakar?.

‘ jRėž. "3201 "Sduth" \Vallaca Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 'lubos 

’ ' - • CHICAGO, ILL.
: SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: t ■ 

Nuo* 10'iki j 12 vai J'ryte/| nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo'7• iki'8:30*vai. 
vakaro. Nedėl. • nuo 10 iki 12 v. dieni

" Phone Mtdway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Lopmis St. 
kamp, 18 ir Blue Isl’and Avė. 

Valandos: 10 to'12 A. M., 2 to 4 
0 7 to 8:30 P. M.

Res.' phone'Fžlrfax 6353

iki* 8:30 *vai.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av. 

TeL Prospect 8525
,» w—— ■< ■ —■ ———i —

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2444 4 

One Nortb La Šalie Bldg> 
One Nortb La Šalie $t.

(Cor. La Šalie and Madison Sis.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

^Rez. 6515 So. RocktvelT St». <
Jei. Republic 9723, - mTJ

, 7

' ’.-V <•'
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Chicagiečiai sve 
čiuose Wauke- 

gane
Kaip /Waukegan, III. Lietuvių 

ik.i minėjo Budayojimo 
ir' Skclinimo Bendrovių šim
to metu sukaktuves

Pereitą sekmadienį, vasario 
1 d. Lithuanian Building and 
Loan Association of Wauko-

rėjo masinį susirinkimą pami
nėti šimtui metų Spulkų gy
vavimo. Buvo patiekta progra
ma ir surengta prakalbos, ku
rioms iš Chicagos pakviestas 

*^>Lietuvių Spulkų Lygos rašti
ninkas p. J. J. Zolpis.

Kadangi, anot paties p. Zolp 
nakties metu nėra jauku bū
ti vienam, tai jis ir važiuoda
mas j savo Nash įsikrovė dar 

, penkis spulkininkus nuo Town 
of Lake, kuriuos per porą va
landų ir atgabeno į Wauke- 
gan, III. ant 9 ir Lincoln gat
vių į Lietuvių Auditoriją ir 
čia išdumpino.

Įeinam į svetainę, publikos 
pilna, sėdynės užimtos ligi pa
skutinės, jau pusė programo 
išpildyta, o laiko dar tik pusė 

i po septynių. P. Zolp ir sako, 
girdi, sako, laiko yra pakan
kamai, tai turi ir Puleikis 
J. J. Sutku kalbėti. Kaip ma
tai vakaro vedėja's mane ir 
perstatė visai nepasirengusį, 
nelyginant kaip ta mamė Lie
tuvoj kuri sykį nuvedė savo 
mergaitę pas kleboną patikrin
ti, ar moka poterius. Kunigas 
klausia, “Mergele, kas tave su
tvėrė ?” įjergaitė niekuomet 
tokiais klausimais sau galvos 
dar nelaužiusi, žinomas daik
tas,, nežino ir nieko neatsako. 
Mamė nebepakęsd'a'ma kumšte
li mergaitei iš užpakalio ir 
piktai šnibžda: “Na, ko gi tu 
tyli, sakyk, karve!” Mergaitė, 
pažvelgusi motinai į akis su 
nusistebėjimu ir sako... “Kar
vė!” Veik panašiai ir man at
sitiko.

Po mano kalbos mandalinų 
orkestras, susidedantis ' iš tri
jų jaunuolių, būtent Barono, 
Pauzio ir Paluckio paskambi
no tarpais dainuodami porą 

gabalėlių, kurie išėjo labai gra
žiai. Toliau šv. Baltramiejaus 
parapijos choras, vadovaujant 
p. S. žiliui padainavo keletą 
liaudies dainelių, ir po to kal
bėjo J. J. Zolpis, kurs lengvu 
artistišku tonu įtikinėjo reika
lą visiems dėtis į spulkas.

Programui pasibaigus prasi
dėjo šokiai, o mes pasisvečia
vę pas Waukeganiečius, palin-. 
kėję vieni antriems geros klo
ties, sulindom atgal į Nash ir 
apie 2 vai. po pusiaunakčio 
tapome pargabenti į Chicago..

Prie progos noriu priminti 
apie bendrą Waukcganiečių vi
suomeninį padėjimą, su kuriuo 
man teko susipažinti. Wauke- 
gan lietuvių tarpe nėra įsigy
venusios /tos fanatiškos srovės, 
kaip kad pas mus Chicagoj 
yra, kad visokios komisorių 
klikos ardo ii1 kenkia viso

kiam musų visuomeniškam dar
bui.

“Audra Azijoje”
Cinema teatre, 151 East Chirago Av., 

prie pat Michigan Ave.. dabar yra/ rodo
mas įdomus ir sujudinantis paveikslas 
"Audra Azijoj", pagamintas Rusijos 
Sovkino. Jame bandoma atvaizduoti 
dabartinės Chinijos • ir visos moderninės 
Azijos problemas. Todėl jame svar
biausi vaidmenį vaidina Azijos masės, 
Azijos karo laukai ir be paliovas ei
nantys Azijoje konfliktai. Paveiksiąs 
gamintas Siberijoj, Mongolijoj ir Cent- 
ralinėj Azijoj.

Paveikslo direktorius V. Pudovkin, 
kad teisingai viską atvaizduoti, ilgai ty
rinėjo ‘Mongoliją, jos gyventojus, jq 
būdą, drabužius ir viską kitą kas su ta 
šalimi surišta. Daugelis scenų yra pa
gaminta Mongolijos sostinėj Verchne- 
Udinsk, bet buvo padaryta ekskursijų it 
į tolimiausius tos šalies kampelius. Tai 
yra įdomus veikalas ir pagamintas ne
paprastai įdomiai, gal mums išrodantis 
labai keistai, ------ ----------* “ *-
žmonėmis ir 
čiais. bet jis 
ninės Azijos 
mas»

$ ■}/

nepriprastai, su. 
dar keistesni ai s jų 
teisingai vaizduoja 
gyvenimą ir jos

keistais 
pąpro- 
moder- 
proble-

‘•H* j
i

Kad WnuHegan Iečiai moka 
draugiškai gyventi ir bendtai 
dirbti, matyti iš į to, kad jie 
šeši metai atgal įkūrė savo 
lietuvišką spulka ir iki šiai die
nai jau sudėjo turto $220,000. 
Per tą patį laiką Chicagoj įkur
ta spulka AOfl tik paaugo iki 
$50,000. Tai bravo, AVaukega- 
niečiai! \

F. T. Puleikis.

Iš Teisybės Mylėto
jų Draugystės 

Pastogės
m u-Stebėtiną progresą daro 

sų draugija, žymiais šuoliais 
žinksniodama pirmyn.

Ačiū valdybos apsukrumui, 
draugystės piniga’i yra inves
tuoti ant 6 nuošimčio, kurie 
neša stebėtiną pelną.

Apart to, mažai yra sergan
čių ir nedaug turime pomirti
nių mokėtį; ^as duoda drau
gystei tinkamą progresą.

. i

šiomis dienomis patiko ne
laimė musų ’ draugą Petrą Ar- 
šanską, kuriš tapo užmuštas 
per neatsargų , automobilistą. 
Kadangi draugas Aršanskas ne
turėjo ‘Artimų giminių, musų 
draugystės valdyba " pirmutinė 
pribuvo į pagelUą, ir gražiai 
palaidojo.

šitas įvykis turėtų būti lek
cija visiems, kurie prie drau
gysčių nepriklauso.

Sekantis draugystės susirin
kimas įvyks nedėlioj, vasario 
8tą d. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 12 valandą dieną.

Kurie norite prisirašyti, da
bar yra įstojimas tik vienas 
doleris.

Visi tie, kurie pripildėte ap- 
ikacijas; musų baliuje sausio 

4tą d. ir dar nesate forma
liai įstoję į draugystę — atei
kite ir busite priimti veltui.

Geistina, kad visi nariąi-ės, 
<uric ‘esate draugystei skolin
gi, ateitumėt ir užsimokėtu- 
mėt. Kurie to negalite pada
ryti — pasiaiškinkite. Jūsų 
išbraukimas buš pratęstas.

Su visokiais reikalais kreip
ėtės pas protokolų raštininką, 
S. Narkis, 285b W. 38th PI. 
arba telefonuokite finansų raš
tininkui F. Kasparui, Boule- 
va'rd 1852.

S. N. Tūzas.

Bridgeportas
Spulkos, saugiausia ir pelnin

giausia vieta taupyti

Keistučio Spulkos gyvavimo 
laikas greitai praeina, metai 
prasideda, žiūrėk — ir pasi
baigė. 1930 metai praėjo, ki
tas nei* nematėm, bet dauge
lis ir patnatė. 1930 metais daug 
rtelaimingų paliko, daugelis 
darbo neteko, daugelis darbą 
turėdamas nesuprato, kad rei
kia taupyti bedarbei ir pralei
do kokiu kitokiu budu, bet dau
gelis ir ‘laimingų liko, nes peiS- 
eitais metais Keistučio Spulka 
paliko milijoninė: per virš vie
ną milijoną dolerių sumokėjo 
taupydami per Keistučio Spul-

Niekas kitas kaip tik vieni 
lietuviai ir ne bagotyriąi, tik 
paprasti darbininkai, kurie ne
daugiau uždirba’ kaip nuo 20 
dolerių iki 40 dolerių į savai
tę ir beveik visi turi šeimynas 
užlaikyti ir rendas užsimokė
ti, bet daug yra kad ‘ ir taip 
uždirba' dar ir daugiau/ o nė 
Spulkoj netaupiha, nei į ban
ką -deda ir pinigų neturi,

Atėjus bedarbei prašo pagel- 
bos, o tos pa'gelbos yra sun
ku gauti, todėl nėra geresnio 
išėjimo kaip kreiptis į Keistu
čio milijoninę Spulką ir pra
dėti taupyti" pinkus.

Keistučio Spulka moka '8tą 
nuošimtį už sutaupytus pini
gus, nes Keistučio Spulka yra 
Viena iš geriausių ir saugiau
sių vietų.' Broliai ir senutės, 
pradedant 1931, pradėkime ir 
taupykime savo centus už kat-, 
rus gausim 8tą nuošimtį. Nau
ja serija* prasideda 5tą vasa
rio 19^1 m., turit gerą progą.

Jeigu katrie nesusipažinę Su 
Keistučio Spulkos reikalais, 

klauskite katrie jau per daug 
metų moka- Keistučio Špilko
je,'katrie du'iig namų įsigijo 
ir išsimokėjo ir dabar jiem 
nereikia rendos mokėti, jič 
jums duos patarimą ar gerai 
Spulka ar ne. Galit mokėti su 
ma’ža suma, o daug sutaupy
sit. Prirašykite savo vaikučius, 
pradėkit ir parodykit kelią 
jiems kaip taupyti dėl jų ge
resnės ateities. Taip pat • daug 
d'a'r draugysčių yra, katros ne
moka į Spulkas. PereitA čver- 
tį penkios draugystės pradėjo 
mokėti, ki|os per laikus jau 
moka, nes jau jos gavo 8tą 
nuošimtį nekartą.

Dabar laikas, pradžia metų, 
pradžia čvertiės ir turit gerą 
progą. Keistučio Spulka .atda
ra kas dieną ir vargo nėra už
simokėti dipną ar vakare. Ad-' 
resas Keistučio Spulkos: 840 
W. 33rd Street, Chicago, I11‘ 
Nepamirškite čverties, praside
da 5ta vasario 1931. >

■ ■ < " . T. J.

NUOTRUPOS
SLA. prezidentas paskelbė 

ablavą DęVeniui gaudyti. Neži
nia ar'medžioklė bus su šautu
vais ar su spąstais, ir kas toje 
medžioklėje dalyvaus, ar tik 
Pildomosios Taryboš ponai po
sėdį baigę važiuos pamedžioti, 
ar ir vėl kaikuriuos gerus 
draugus pasikvies. Apie tai, 
“Tėvynei” vėliausios rezoliuci
jos nepaskelbus, sunku pasa
kyti. Bet kitas yra klausimas, 
kur dės tą Devenį sumedžio-

Jei tai butų koks valgomas 
paukštis, sakysim, iš piktutno 
išsikeptų, bet dabar kokia iš 
jo nauda? Tik tokia, kaip iš 
ožio, — nė vilnų, nė pieno. —, 
Mano patarimas, jei Pildomoji 
Taryba klausytų, yra toks: 
Sugavus Devenį paskirti jį am
žinu SLA. sekretorių, tegul at
sidirba už paskolą. Tuomet 
nors “nežinomiesiems kaltinin
kams” sąžinės liks ramios ir 
kišenės pilnos.

Yra žmonių, kuriems nesu
daro skirtumo ką apie juos 
kalbėtų ar rašytų, bile tik kal
bėtų ir rašytų. Bet ne tik to
kių žmonių, o yra, ir tokie 
miestų, pavyzdžiui musų Chi
cago. Chicago pati didžiuojasi 
tuo, kad visame pasauly dabar, 
kur tik pasigirsta šūvis, tai 
šūvį išgirdusieji mini Chica
go.

Tų europiečių matyt nė pau
kščiai neišmokina proto. Žiū
rėk, koks nors europietis pasi
dirbo orlaivį, tuojau skolinasi 
pinigų, perkasi gazo ir lekia 
skersai vandenyno p Ameriką 
dolerių pasisemti, na ir belėk
dami paprastai pliumteli į van
denį. Bet Europos paukščiai 
atrodo praktiškesni: jie-ir sa
vo sparnus turi ir gazo jiems 
nereikia pirkti ir lėkti galėtų 
nesibijodami, kad motoras “su- 
stakins”, tačiau jie į Ameriką 
nelekia. Matyt, paukščiai ne
tiki į auksinį maišą, o vabalų 
ir namie pakankamai'turi.

“Draugo” zokoninkų; juokų 
profesorius Kampininkas varo 
“judkų kontestą”.' Geri parapi- 
jonai siunčia juokus, išrankio
dami senų laikraščių užsiliku
sius numerius, kur jau keli 
metai atgal tokie “juokai” bu
vo tilpę. Tai. matot, ^okonin- 
kai ir yra zokdninkai/kad jie ne 
tik rimtuose dalykuose ^ra pa
silikę, visų kitų užpakaly, bet 
ir tušti juokeliai, kuriuos žmo1- 
nėš senai jau yrą perjuokę, 
broliokams Vis dar tebėra nau
jiena/'

SLA. turi nuosavius pinigus, 
kurių valiuta, matyt, yra lygi 
lietuviškiems litams, štai pa
vyzdys: SLA. centro z\ f rentai 
paskelbė, -kad adv. Oliui už bį 
lą prieš bolševikOs užmokėta 
keturi tpkstančiąi, tuo tarpu 
Olis- gavo amerikoniškais dole
riais keturis šimtus.

Padaužos sako, kad PUstape-

diš buvo Romoj' ir matė,Musso- 
.linį. Ne _ tibfta, ; jįš ;^sįu tik kelis; 
kartus į Rygą z važiavęs. Bet aš 
maėiau kaip vienas Padaužų 
ministeris į dahgų važiavo, tik 
besisekant viename z gatvių 
,kampe velnias įmetė į jo for- 
duką beždžiones vainiką \(mon- 
key wrench), ir kelionė' į dan
gų pasibaigė nuovadoj.

—Pustapčdis.

Wešt Šide
Mirė Julijona šimkevicienė

Vakar dieną, vasario 4- d. 
mirė Mrs. Julijona šimkevičie- 
n<£ * grabpriaus La’chavičisius 
motina, sulaukusi ,90 motų am
žiaus ir ' išgyvenusi Amerikoj 
31 metus. Ji buvo kilusi iš 
Ę'altihėnų parapijos, ,, Tauragės 
apskr., pAliko čionai Amerikoj' 
ir ten Lietuvoj , skaitlingas gi
mines ligi trečiosios kartos: 
kelis suhus, . dukteris, žentus, 
marčiašK anukuš ir praanukus.

Pašarvota yra 4601 South 
Marshfield Av., Town of Lake. 
Laidotuvės ’ bus šeštadieny, iš 
įjamų į šv. Kryžiaus bažnyčią 
• • % v T7 t • 1 •šv.. Kazimiero kapinesir

Town of Lake
J ■ • ■ — ------------- — . (

Mirė senus <Town of lakiems 
' -r- Juozas Būdvytis

Vakar ligoninėj pasimirė se
nas TbWn of Lake gyventojas, 
išgyvenęs šioje apielinkeję 30 
metų —r Juozas Būdvytis, 65 
metų 'amžiaus gyvenęs 4500 S.. 
Wood St>, kilęs iš Švėkšnos 
vals/, Tauragės apsk^. vJis ilgą 
J'aiką ir sunkiai sirgo, bet vis 
t»uvo namie. Tečiaus prieš , po
rą dienų tapo išvežtą^ ligoni
nėn', kur'ir pasimirė.

Kūnas pašarvotas randasi p. 
E’iideįkio koplyčioj', 4605 So., 
Hernytage AvėjzApie laidotu
ves bus pranešta vėliau..

—-------------------------------------- U---------------------------------■ ...
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The Ėnglisii Column
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“What are you doihg, Sąt- 
urday?” asked 6ne, “Ohi T.m 
going, to' the ■ K.z R. Wintei‘ 
Whirl.”. ans’vveVėd the other.

“Winter Whirl! 'Gee, that 
šounds* good! Where?” “Oh, 
haven it you heard 'about it, 
yet?” “No!”

“WeįL tįe K. R. Girls are 
giving thcir annual dance ?this 
year as a> Winter Whirl, and 
it’s gęing to be ‘ at that prett-y 
place^ the Chicago Women’s 
Club, Eleventh And Michigan 
Avenues. The music and every- 
thing is always good, and one 
•can havė a good time at the 
K. R. dance.”

“Come on, let’s go!”
“The’ invites are only a 

dollar, .and we’lb ha've a good 
time”.•; , v ,

“1’11 get my 'friends- too!” 
, “Fine! Don’t forget, Satiir- 
day’ F^ebuary 7, Chicago Wo- 
men's Club. See 1 you . there! 
Toodle-oo—’ - J.

The Chicago Lithuan
ian Chorai Society

; “Pirmyn” , r
••• ~7“

The. Cįiicago Lithuanian Cho- 
zral Society “Pirmyn” hasv had 
a successful and en joyable 
sea’son so'far;. The yoųhg pėop- 
le have workedfeifergiticąlly 
and haye found everything ą 
pleasure. The young folks hąve 
learned to luve th'e/ Lithuaiiiąn 
music and songs ‘and to lel 
flourish the Lithuanian culture. 
Now having acąuaįnted them- 
selves wįth the work,. tįey 
hąvė sėt opt to do gręater 
thin^s, and? it seems as if,' a

■ .<11 I —tl ,,.»«■■■■ t , „į I I HHI II Ii ■ I ■ iii! ,

.■i.’ milini ii . ■ iii į i............................ i

Tirone Virginia 2054

JOSEPH ; VILIMAS
NAMŲ STATYMO į 

■ kontraktorius 
4556 So. Roctmll S«.. z

^:’WK3i!pW ... .... .... .
buster season has just beguli 
fdr the chorai society.
■- The ^Chieago, ./'Lithuanian 
Chorai Society “Pirmyn”, under 
the direotoršhip of Mr, Steph- 
ens, iš giving an operetta, 
Pauline, at the Lithuapian 
Auditorium, Sunday, February 
S, 1931, This operetta met 
wi'th great success when given 
earfier jįi the season. Ali you 
folks you have not seen or 
heąręb the Chicago Lithuanian 
Chorai. Society, “Pirmyn”, in 
Pauline, arb invited. to come 
to the Lithuanian Auditorium, 
Sunday February 8, 1931.

Besįdest this, the young Lit
huanian i’ulks arė urged to at- 
tend the chorai practices held 
every > Monday evening at 8 
o’clock in Meldąžis Hali;

May the Chicago Lithuanian 
Chorai ^ociety, “Pirmyn” al- 
ways remaip as^ tH& greatest.!

‘ —A? Boostėr. .

PRANEŠIMAI

ir 
ir 
slinio masažo treaęmentų.

sų perdidelio svarumo.

šAukite republic 9 i o i 
gaukite , pagelbą nuo jūsų, diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok-
’• ’• ••

Mes ppecializųojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo. x • 1
THE SIXTY THIRD B ASHLAND

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Ave. -Rėpubjic 9101

Burnside. —-■ S. L. A. 63 kuopa lai
kys . mėnesinį susirinkimą penktadieny], 
vasario 6 d., 7 vai. vak., Tuley Park 
svet., 90 St. ir St. Lavvrence Ave. Na
riai kviečiami skaįtlingai atsilankyti, 
tai pat atsiveskite naujų nferių, kurie 
norėtų prisirašyti prie' S. L. A. 63 kp.

, "— P.Pivorųnas, sekt,
v • ’ ■  1’ . . ,

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadienyj, 
vasario 6 dieną, 7:30' vai. vak., Ch. 
Lietuvių Auditorijoj, 3'133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku1 pri
būti, nes randas daug svarbių reikalu 
kuriuos būtinai > turime , aptarti, taipgi 
kurie pripildėte aplikacijas metiniame 
baliuje, Sausio 25 d. malonėkite pribūti 
instoti į Kliubą, ' ’ -;z

- — Rašt. Si Kunevičius. ’
---------------- —■•■....A...---------------- ---

Pirmą kartą Chicagoj
i Tolimųjų Rytų problemos’

1 dramatizacija

“AUDRA AZIJOJE”
Vaizdas primityvių aistrų 

Pagaminta Sovkino
( Daugiau sujudinanti negti, , 
“DEŠIMT DIENŲ KURIOS ’ : 

SŲPURTĖ'PASAULl’^
... Sergei Eisenstein sako:.

, . "AUDRA AZIJOJE" 
yra direktyvinės ir fotografinės dai-r 
lės šedevras. ' Savo tempu uži
manti kvapą. Kūrinys genijaus—•' 

r V. Pudovkįnd;
' - REIKIA PAMATYTI ■ 
' “AUDRĄ AZIJOJE"..

Cinema Theatre
< ... . * ■’ ■ , i

Chicago Ave.,1 
į rytus nuo Michigan Blvd

. d p. m
i i . * * ;«»♦

Dienomis 50č, vakarais, Subato

. Be pertraukos — 
11 p. m, 

nuima jvi, vdntiiiiia, ouuuiU- 
mis ir Nedėliomi^ 75c

T-^

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 
* ;. negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų ■ 

rašykite

NAUJIENOS
1739So.HalstedSt.

‘ CHJCA90, ILL.■ ' >

i-.

PAIN-EKPELIERt.-

V 
i

1

M

Mflijonri 
xJusų 

pačių žmonių kalba
l nėr* Idto tiokld Hnlmeiito, Iru-

i PELLERIS. Jie naudoja H nuo 
Peršalimų, - Skausmų, IGnitinĮie,

į Galvot Skaudfijimų, Pe^ų G*U- 
, Bo, Skaudamų Muskulų, Stutin- 
| arusių Sąnarių, lielnarinlmų, Nu- 
Į; almuiimų, ReumatiUra Skausmų.

Neuralgijos Ir 1.1 Ir frettaTjta 
į susilaukia neįkainuojamos po- 
L ‘ f*^k*pertitikrinklte, kad fauno- 
Į. tetikrąJTINKAROvaisbaienklks 
| ant pakelio yra justi awu«otoju. 
I Savo turimu brangi Ir įdomi kny 
! gute yra Įdedama su kiekviena | . J»AIN-EXPELL®RIO bonka. 
Į Pandduoda visose valstlntee. 
Į . Kaina 35 Ir'70 centų banko,

■ ./ | •’ į ’/ ■ y, ’ * » • ■ « ■

| FUUL RICHTER Cr CO. 
E aUARV AND SOUTH PIKTH STSk
I J - BROOKUVN, N.V

Ketvirtadienis, vas. 5, 1931
. ...........  .r. i.1 ■... i ,.I| I I .u > , , . . - --------- .

G. Povilaitis, ' fin. rašt.

3133
7:30 vai. vak.

$« 4.'X 23*8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. įvyks vasario 6 d., K. 'Gra- 
monto^vet/,--4.535 S. Rockwell St. Na
riai kviečiami -atsilankyti, užsimokėti sa
vo /duokles ir bus daugiau svarbių rei
kalų. — G. Povilaitis, ' fin. raŠt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kys extra mėnesinį susirinkimą penkta- 
dienyj, vasario 6 d., 1931 m., Chica
gos Lietusių Auditorijoj, 3133 So. 
Haltsed St.; 7:30 vai. vak. Visi 
kliubiečiai būtinai atsilankykite į šį su
sirinkimą. — A. Kaulakis, rast/

S, L' ,A, 109 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadieny, vasario 6 
dieną, 8 vai. vak.r M. Mildažio svet., 
2242 W .23 Pi. Visi nariai/malonėkite 
atsilankyti į šį' susirinkimą, nes turime 
davig svarbių dalykų apsvarstyti, > kas 
link musų organizacijos.*- — Valdyba.

\ ’• * * 'e

— A. Kaulakis, rast/

109 kuopos mėnesinis su

IŠGYDĖ' SAVO RUPTURĄ
Ąš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli metai atgal. Daktarai sa
kė,, kad mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man negelbėjo. 
Gabaus aš įsigijau tai, kas greitai it 
pilnąi mane, išgydė. Daujf melų pra
ėjo, bet rliptura niekad ‘ nebesugryžo, 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišinto,, ne
smagumo,^ Aš nieko nepąrduodu, bet 
vien ‘ suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos, - jeigu jus parašysite n\an, 
Eugene M. Pullen, Carpenfer, 388-D 
Marcellus. Ave., Manasųuan, *N.. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te kitiems,, kurie .turi rupturą — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite kentėjimą nuo rUpturos 
ir rupesnį ir p.avojiĮ operacijoj.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA-
, MOSE VIETOSE

v

Marąuette Park >:
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKDSWICZ 
' 2608 W. 47th St. 
s Tel. Lafayętte 1083 ’

Roseland ir Pullman
WAITCHĘS B/eOS. CORP._ 

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950 v x

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a du o t i “classif ied” 
skelbimą aj? užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą

nai
.... ,—

. Spečlailstas gydyme chroniškų ir 
rų. Jei kiti negi . ............................ ..
kykit pas mane, 
mus i ’' i ir, jei aS apsl- 

Jome Burryfi. Ei- 
iria neklaus jūsų 

bet bate pasakys 
‘ “ i yra

______________,______ .T u 
aifiįo Jumis išgydyti, atulan- 

paa mane. Mano pilnas ifiegzamlnavi- 
, atidengs jūsų tikrą lig-ų 

imsiu Jus gydyti, sveikata Ji 
klt pas tikrą specialistą, kui 
kur ir kas jums skauda, b ___  ,
po galutino ISegsarnlnavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zdremba 
20( W. Jackson Blvd., netoli State 

'Kambarys 1.016* 
' Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10^. ryto iki 1 po pietų

PILDOME
INCOME
TAX
BLANKAS

Raštynė atdara kas-

vakaro, Sekmadie*" 
, niais nuo 9—1 vai.

Naujienas.
* '4 *. /»• x «

■ • 1

1_

ATMINK SAVO 
NAUDAIj 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO , <
TėL Boalevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
■. . ■ —_____ < :

Perkam Mortgečius it Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir visk^ vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

, Pardavimo Notariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakorte*.

. ATSAKANTIS PATARNAVIMAS* 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

“Birutes” choto repeticija įvyks Šian
dien vakare, lygiai 8 vai., Gage Pa r k 
svetainėj. Visi choro dainininkai-kės 
būtinai laiku pribukit. — Valdyba.

-.«^»yTWnm-r '

CLASSIFIED ADS
• Educational

Mokyklos z

MOKYKIS BARBERYSTtS 
; AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del iufor- 
maciju lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘOE, 

672 West Madlson Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Boulevard 8620 Rea. Yarda <401

Perfcraustom rakandus, pianus ir vi- 
nokiur biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

. 1706 W- 47th St
CHICAGO

■ i 1 .... "■1

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial 
Fiaansai-Paskolo*___

PINIGAI
Mea akollnam nuo $60 iki $800 

Ncimam komiso 
Naotimti* mokamas ant neiimokitoa 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Ave.

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

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Williamo Gal- 
kaus,. paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr., Joniškio parapijos, Rudiškių 
kaimo. Septyni merai atgal gyveno Aį- 
ton, Wi$. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo. paties arba kas žino pranešti, 
duosiu $10.00.

CHARLES GALKUS. 
5649 S. Alberdeen St., Chicago, III.

/

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

; REIKALINGAS barberys su geru pa
tylimu.

. 5150 S. Halsted St.

REIKALINGA salesmanų. Kiekvie
nai namų savininkas yra prospektas. 
Turi turėti karą. Proga pasidaryti di
delius pinigus. Kreipkitės asmeniškai 
arba rašykite. Keystone Ready Roofing 
Co., 5725 Lavvredce Ave.

"Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA .. jauna mergitfb dėl 
lengvo namų darbo ir„pagelbėti motinai; 
geri namai. Telefonuokit Belmont 3533.

Pianos
GROJIKLIS pia'nas vartotas tiktai 7 

mėnesius, 80 rolių, suolelis ir kabinetas. 
$85. Išmokėjimais, geriems žmonėms 
— $2. į savaitę. Teląfonuokit Belmont 
1334: , . .
—M—j 1 1 1 1 U,...................... H II ■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gerai įrengta bučer- 
nė, geroj vietoj, daranti gerą biznį. 
1835 W. North Ave. •

PARDAVIMUI groserio ir delikate- 
sen sankrova — parduosiu visą arba 
pusę — vienai persunku. 3417 South 
Union Ave.

PARDAVIMUI delicatessen grosernė, 
išdirbtas biznis. Garu šildoma, kamba
riai it, maudynė. 741 W. 51 St.

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
luncbhruimis —- turi būti parduotas šia 
savaitę. Renda pigi. 3552 S. Halsted 
Street. *

Exchange—Mainai
MAINAS. Kas turite farrną, lotus, 

mažą namuką ant mano 4 flatų namo, 
6601 So. Marshfield Ave. 'Savininkas 
gyvena 848 _W. 33rd St. Telefonas 
Boulevard 5855. ’

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS W INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, • 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė,
T«L Lafavette 0455

' v
N '




