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J. V. senatas priėmė 
karo veteranų pa
skolos istatvma

Daisy De Boe neišlei 
džiama iš kalėjimo

Įstatymas eina prezidentui Hoo- 
vėrini pasirašyti, manoma, 
betgi, ktid prezidentas jį 
tuos

ve-

VVASHINGTONAS, vas. 
—Senatas šiandie priėmė 
saulinio karo veteranų bonų pa
skolos įstatymą.

Kadangi tą įstatymą atstovų 
butas milžiniška' balsų daugu
ma priėmė praeitą pirmadienį, 
tad dabar jis eina prezidentui 
pasirašyti. Manoma tačiau, kad 
prezidentas ,kuris įstatymui yra 
priešingas, jį vetuos.

Einant dabar kongreso pri
imtu įstatymu, karo veteranai, 
turintieji vadįnamus kompen
sacijos certifikatus, kurie vete
ranams bus pilnai sumokėti 
1945 metais, gali imti paskolas 
iki 50 nuoš. savo certifikatų 
vertės. Dabar jiems buvo leis
ta imti paskolos iki 221/> nuoš. 
certifikato vertės. Už paskolą 

pa 1 li
nuos.

reikės mokėti 4'/2 n uos. 
kanų, vietoj dabartinių 6

19. 
pa-

Farmeriams už pie
ną moka pigiai, o iš 
vartotojų vis lupa
WASHINGTONAS, vas. 19.— 

Senato agrikultūros subkemisi
ja, tyrinėjanti pieno produktų 
kainas, kvosdama pieno pirk
lius gavo iš jų prisipažinimą, 
kad kainas, mokamas farme
riams už pieną, jie apkarpę, bet 
kad parduodami vartotojams jie 
to pieno neatpiginę.

Harry Hartke, National Co- 
operative Milk Producers Cin- 
cinnati federacijos, pirmininkas, 
prisipažino komisijai, kad nuo 
šių metų sausio 1 dienos pieno 
kainos Ohio farmeriams buvo 
sumažintos 10 nuoš. ir dabar 
už 100 svarų pieno jiems mo
kama $2.60,. bet iš vartotojų te- 
beimama po 14 centų už kvor
tą.

61 asmuo žuvo per 
smarkią sniego aud- 

drą Kinuose
IIANKOVAS, Kinai, vas. 19. 

—Siautusi čia smarki sniego 
audra bbyeik visai izoliavo Han- 
kovo miestą* Per audrą, kiek 
žinoma, šešiasdešimt vienas as
muo neteko gyvybės, o daug 
kitų buvo sužeisti. Dvidešimt 
penki buvo užmušti, penkiems 
namams sugriuvus, o trisdešimt 
šeši žuvo traukinio katastrofoj.

Del šalčio ir maisto stokos 
daug Kankovo gyventojų ken
čia didelį vargą. z

Mirė Wyomingo gubernato
rius Frank C. Emerson, 48 me
tų amžiaus. Sirgo širdies liga.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesiuota; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsi vėjai. * .,

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 36° F.

Šiandie saulė teka 6 ^^lei
džiasi 5:28. Mėnuo leidžiasi 

•8:39 vakaro.

LOS ANGELES, Cal., vas. 
19. —Teismas atsisakė paleisti 
Miss Daisy De Boe iš kalėjimo 
už kauciją, iki bus išspręstas jos 
naujo bylos tardymo prašymas.

Miss De Boe buvo savo drau
gės, filmų aktorės Claros Bow, 
apskųsta dėl vogimo jos pinigų. 
Teismas rado ją kaltą ir nutei
sė kalėti.

Ispanijoje tebevieš
patauja cenzūra ir 

karo padėtis
Naujasis monarchistų kabine

tas tačiau . žada “tam tikrų 
Ispanijos konstitucijos refor
mų”.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
19.—Naujai Ispanijos vyriau
sybei , susikūrus, krašte lyg 
kiek aprimo, lyg atsisteigė 
šiokia tokia ttVarka’. Konstitu
cijos garantijos tačiau vis dar 
pasilieka suspenduotos, cenzū
ra tebeviešpatauja ir kraštas 
vis dar tebėra lyg karo padėty.

Naujas premjeras Aznar 
šiandie pareiškė, kad pirma 
busią paskelbti miestų rinki
mai, paskui rinkimai į provin
cijų tarybas ir, pagaliau, par-( 
lamento rinkimai.

Parlamentas turbut bus su
šauktas po kelių mėnesių. Jis 
neturės galios konstitucijos 
keisti, tačiau premjeras Aznar 
pasakė, kad “tatai tikri 1876 
metų konstitucijos nuostatai 
turės būt reformuoti.”

Šiandie buvo prisaikinti 
likusieji trys nariai: Juan Ven- 
tosa, finansų ministeris; admi
rolas Luis Rivera, juros minis
teris, ir Antonio Gascon y Ma
riu, švietimo ministeris.

Bendrai, premjero Aznato 
kabinetas susideda daugumoj iš 
monarchistų aristokratų ir au- 
gštų karininkų. Jame yra: vie
nas kunigaikštis^ du markizai, 
trys grovai, šeši juristai, vie
nas generolas, du admirolai, 
vienas pulkininkas ir viėnas 
universiteto profesorius. Devy
ni jų jau pirmiau yra buvę mi- 
nisteriais.

Praneša apie duonos 
riaušes Maskvoje
RYGA, Latvija, vas. 19. — Į 

Rygą atvykę iš Maskvos kelei
viai praneša, kad praeitą sek
madienį ir pirmadienį raudono
joj sostinėj įvyko didelių duo
nos riaušių. Pieš alkanas mask
viečių minias buvo pasiųsta rai
ta milicija, kuri, stipriais bizū
nais kapodama į visas puses, iš
vaikė riaušininkus ir atsteigė 
tvarką. Maskvą ir jos prie
miesčius dabar patroliuoja rai
tosios policijos būriai.

Oficialus sovietų laikraštis 
Pravda patvirtina pranešimus 
apie tai, kad duonos tiekimas 
yra pairęs. Laikraštis pareiš
kia, kad slaptoji žvalgyba su- 
rasianti ir aštriai nųbausianti 
tuos valdininkus, kurie yra kal
ti dėl tokios duonos reikalo pa
dėties. ;

Hooveris pasirašė bilių 
prieš narkotikų prie- 

kiautojus
VVASHINGTONAS, vas. 19. 

—Prezidentas Hooveris pasira
šė kongreso -priimtą bilių, ku
riuo einant svetimšaliai, rasti 
kalti narkotikų šmugeiiavimu 
ar prekiavimu, bua deportuoja-. 

■mi. .' * 7 ž > ; • •.
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Valstybės Sekretoriaus Henry L. Stimsono (centre; šalę jo, dešinėj —l prezidentas Hooveris)
Yale universiteto 1888 metų klasės draugai metiniame, tos klasė| suvažiavime Washingtone.

' Paveikslas nuimtas tiės Baltaisiais Namais.

Tu matyk, kokia ne 
paprasta “caro” Ki 

rilo “malone”

Užėmęs sostų neliesiąs naujų 
valstybių “susikurusių senos 
Rusijos ribose”

OSLO, Norvegij a, vas,-19.-— 
Rusų didkunigaikštis Kirilas, 
pretendentas į Rusijos sotą, 
tikrina, kad nužudyto caro Ni- 
kalojaus II. liekanos esą sudė
tos saugioje šėpoje Paryžiuje.

Kirilas sakosi labai norėtų, 
kad kuri Europos karališka šei
ma paimtų pas save tas lieka
nas palaidoti, kol busią galima 
jas grąžinti į Rusiją. Jis esąs 
įsitikinęs, kad bolševikų reži
mas greitai pasibaigsiąs.

L

“Mano surgįžimas į Rusiją”, 
pasakė Kirilas, “nereikš Rusi
jos grįžimo į prieškarinę pa
dėtį. . Mes turime skaitytis su 
sąlygomis, ' kokios jos dabar 
yra, o ne kokios buvo. Aš no
riu ypačiai pabrėžti, kad nau
jas režimas, Romanovų vado
vybėj, respektuos neliečiamybę 
visų naujųjų valstybių, susikū
rusių senos Rusų imperijos ri
bose. - ,

Maskvos kova su “ver
gija Jungtinėse Vals

tybėse

MASKVA, vas. 19. —Mask
vos laikraštis savo entuziastiš
ką kryžiaus karą prieš “Vergi
ją” Jungtinėse Valstybėse iš
plėtė dabar į Alaską, kur, pasak 
Ta'ss (oficialios sovietų tele
gramų agentūros) pranešimo iš 
New Yorko, vergija žydčte žy
dinti. A

Tass savo informacijas re
mia Meksikos Miesto laikraščiu 
fel Universal Grafico, kuris an
dai įdėjo pranešimą iš Ka'lifor-’ 
nijos, busią 5,000 meksikiečių, 
dirbančių Alaskos kasyklose ir 
miškuose, esą priversti gyventi, 
nežmoniškose sąlygose.

Padėjusios antraštę: “Pra
garas New Yorke”, Maskvos 
Izvestija pasakoja, kad didžiu* 
liuose Amerikos miestuose 
žmonės badą kenčią ir kad dėl 
maisto štokos tėvai 
savų ^udikius.

smaugiu

Lietuvos Naujienos
Klerikalų byla kariuo

menės teismo proku-
* i raturoję

deniai yra: J. š taupas, K. Bau
bą, K. Mockus, J. Labokas, A. 
Masionis, Baranauskas, Mikai
la ir Svetulevičius; kunigai: J. 
šalčius, Strumila, P rija Įgaus- 
kas ir žvinys.

duoti td- 
pra vesti, jei 
tardymą, ar 
pakankamai

Ūkininkai ‘ susidomėjo 
cukriniųflrunkelių 

auginimuv

Pūgos Rusijoje visai 
sutrukdė {susisiekimą
MASKVA, Jas; 19. — Smar- 

kios pūgos tiek privertė snie
go Ka’ukazijojė, kad susisieki
mas tapo visįįi
Traukinių tm ’ikas tarp Mask
vos ir Rostovu ties Donu, Tif- 
lisu, Baku ir

Britų bedarbių fon 
do bilius priimtas 

antru skaitymu

sutrukdytas.

Batumu neribo- 
t'abdytas.

- KAUNAS. —Studentų ateiti
ninkų ir 4 kunigų byla jau gau
ta kariuomenės teismo prokura
tūroj. čia bus išspręstas klau
simas, ar bylai 
limesnę eigą, ,ar 
reiktų, papildomą 
pagaliau, nesant
kaltinimui medžiagos, bylą vi
sai nutraukti. Kaip bus pada
ryta, paaiškės galutinai po po
ros savaičių. Į teismą tardyto
jas p. Navickas* nutarė par
traukti 8 studentus, 4 kunigus, 
1 vargonininką ir 1 darbinin
ką. Aštuoni kaltinami stu-
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Oficieras neleido pi
lotui liesti kontrolių, 

9 asmenys žuvo

KLAIPĖDA. — Klaidos 
krašto ūkininkai paskutiniu 
laiku susidomėjo cukrinių^ 
runkelių auginimu. 192# m. cu
krinių runkelių buvo pasėta 
12 ha, 'o pernai fnetais — 30 
ha. Pasirodo, kad Klaipėdos 
Krašte, ypač Klaipėdos aps
krity, yra tinkamos dirvos cu
kriniams runkeliams auginti.

Civilinės metrikacijos 
reikalu

Britų laivyno orlaivio katastro
fa įvyko dėl jo vado neišma
nymo ir kartu išdidumo

KAUNAS. —Civilinės metri
kacijos reikalu valstybės tary
boj jau buvo sušaukti keli po
sėdžiai. Ją nori kuo greičiau 
pravesti. Į kai kuriuos posė
džius kvietėsi ir šiaip pašalinių 
teisininkų, tik ne visi į juos at
vykę. žydų spaudos žiniomis, 
neatvykę prof. Tumėnas ir buv. 
tikybų referantas kun. Prapuo
lenis.

“Vyriausybė yra užintere- 
suota įgyvendinti civ. metrika
cija. Į tą triukšmą, kurį kelia 
krikščionys demokratai, vyriau
sybe • nekreips dėmesio ir savo

LONDONAS, vas. 19. —Ty
rinėjant didelės oro katastro
fos,7 kurioje devyni asmenys žu
vo, priežastį, pasirodė, kad dėl 
nelaimės buvo kaltas naujokas 
orlaivio komanduotojas, nelei
dęs savo instruktoriui, žemes
niam karininkui, paimti į savo 
rankas kontrolių, kai jis ma
tė orlaivį stačia galvą lekiant, 
žemyn. , ... . 

*• ■ » ▼ f • -4'<
Britų laivyno hidropląnfts nu

krito ų Plymoutho zundą šio 
vasario mėnesio 3 dieną. Hid- 
roplano vadu buvo komando- 
rius C. C. Tucker, kuris, sėdė
jo ties kon troliais ir pats vai
ravo. šalę, j o sėdėjo Įeit. M*. 
Ely, pilotas ir kom. Tuckerio 
instruktorius. Kai Įeit, Ely pa
matė, kad hidroplanas lekia že
myn ir kad vadas nesugeba 
kontroliuoti, jis norėjo pats pa
imti kontrolius į savo rankas, 
bet kom. Tucker neleido, pamo
jęs jam, kad nekištų rankų prie 
kontrolių. Kaip žemesnis ofi- 
cieras, Įeit. Ely buvo priverstas 
savo viršininko klausyti, nors 
matė, kad bus katastrofa. Kiti 
dešimt hidroplano įgulos., žmo
nių, išsigandę, matė, kas deda
si, bet nieko negalėjo daryti, ir 
laukė mirties.

Katastrofa įvyko. Kom. Tuc
ker žuvo kartu su aštuoniais 
kitais žmonėmis. Lęit. Ely ir 
dar du kariai buvo išgelbėti iš 
vandens, bet Skaudžiai sužalo
ti.

Tardymo metu oficierai liu
dijo, kad kom Tuckei* buvęs 
labai išdidus. Dar prieš tai jis 
šiurkščiai išbaręs Įeit. Ely dėl 
jo skridimo Jnstrukcijų, nors 
pats dar nieko neišmanė apie 
hidroplanus.

LONDONAS, vas. 19. — At
stovų butas vakar antru skai
tymu priėmė vyriausybės bilių 
papildyti bedarbių -fondą dar 
100 milijonų dolerių. Bilius 
buvo, priimtas 279 balsais prieš 

Sįt> dauguma, 
balsais prieš 

22 atmetė vyriausybės švietimo 
bilių, bet tai nieko nereiškia. 
Lordai, kad ir balsuoja prieš 
vyriausybės paftiulymąs, negali 
vyriausybės nuversti.,

tam laikui sukti
Pranešimai JkpUtu. sako, LaLhl8^yądmas^l- bal 

naikia. Netoli Lordų bul’a's 168pūgos vis dar siaučia 
ntij> (Rostovo ties, Donu geležin
kelio linijoj yra užpustyti pen
ki traukiniai. Keletas kitų 
traukinių yra nuklimpę puš
niuose linijoje tarp. Judosios ir 
Kaspijos jurų, .r

jektas vasario mėm* bus tary
boj galutinai suredaguotas”.

Miškininkų suvažiavi
mas ir ekskursija

$114,240,000 kreditų 
Francuos laivynui

Del visako, karalius Al
fonsas nusipirkęs už

sieny pilį ' ;

At-
priemė laivyno

PARYŽIUS, vas. 19. 
stovų rūmai ] 
biudžetą, paskirdami $25,500,- 
000 kreditų daugiau, ne kaip 
praeitais metais, būtent, $114,- 
240,000. . ’•

Tos sumos daugiau kaip 50 
milijonų dolerių eina pastaty
mui naujuĮ42,000 tonų karo lai
vų ir su annų.

Siūlo III. senatui iš
tirt Chi. biržų ma

nipuliacijas

HENDAYE, Ispanijos-Fran- 
cijos siena, vas. 19. — čia &na 
girdai, kad Ispanijos karalius 
Alfonsas nusipirkęs Talencę, 
netoli nuo Bordeaux, Francijoj, 
pilį, kad čia galėtų rasti prie
glaudos j jei jam tektų bėgti iš 
savo karalystės.
' Petite Gironde, plačiai skai

tomas Bordeaux. laikraštis, pa
stebi tačiau, kad Alfonsas esąs 
itos veislės valdovas, kuris nori 
arba visa, arba nieko. z Jis lo- 
šiąs taip, kaip ka'l- lošę Angli
jos Karolis I, Franci jos Liudvi-* 
kas XVI. ir Rusijos Nikalojus 
II. (Visi jie. susilaukė revoliu
cijų ir buvo nužudyti.)

KAUNAS. —Liet, miškininkų 
s-gos valdybos posėdy, sausip 
14 d., be kitų reikalų, nutarta 
trečią iš eilės sąjungos narių 
suvažiavimą kviesti rugpiučio 
m. 15 ir 16 d. Be to, surengs 
ekskursiją į Latviją, susipažin
ti su Latvijos miškų ukiu ir 
miškininkais.

Musų miškininkų sąjunga da
bar turi 253 narius.

.SPRINGFIELD, III., vas. Į9. 
—Senatoriui Hucbsęh pasiūlė 
rezoliuciją, kad penkių senato
rių komisija. ištirtų Chicago 
Stock Exchange ir Chicago 
Curb Exchange operacijas ir 
tų operacijų budus. Senatorius 
sako, kad jis turįs žinių, jogei 
tų biržų manipuliacijose esą 
neteisėtumų ir .suktybių, .kad 
jose esą pardavinėjama daug 
beverčių’ akcijų žmonėms, ne^ 
rintiems ihvestuoti savo pini
gus.. ' v

Italų lakūnai grįžo lai
vu iš Brazilijos

GENUjA, Įtilija, tas,'19.— 
Garlaiviu Gonte Rosso šiandie 
grįžo iš Rio de Janeiro ketu/ 
riasdešimt. septyni italų trans
atlantiniai lakūnai, su savo, va
du; Italo Balbo, Italijos avi
acijos mįnisteriu.

Nudarė savo švogerį ir 
pats nusižudė

LAUGUNA BEACH, Cai., 
vas. 19.—Alexahder Crowemir-> 
tinai nudurė čia savo švogerį 
ir skaudžiai sužalojo savo žmo
ną Lily, kuri buvo jį pametus. 
Crowe po to pats nusižudė, 
priėmęs nuodą.

Nebenori klausyti kuni
gų pamflŠslų

SALDUTIŠKIO klebonas kas 
šventadienis bažnyčioj jš sa
kyklos pašlovina’ tuos, kurie 
skaito nekatalikiškus laikraš
čius. Neužmirta paminėti nu
skriaustų ateitininkų. Taip pat 
varo akciją prieš ruošiamą ci
vilinę metrikaciją. •

Matyt, rimtesniems žmonėms 
atsibodo klausyti tų palakų, 
kad per pamokslą apleidžia baž
nyčią.

Elektra laukia mėnulio

Banditai apiplėšė ban
ką, išsinešė $23,100 ,4 > .... . .4

, CEDARVALE, Kan., vas. 19. 
—Įsilaužę čia į Citizens Na
tional banką ir išsprogdinę sau
giąją šėpą, du banditai išsine
šė $7,100 gyvais pinigais ir 
$16,000 bonais.

PENSACOLA, Fla., vas. 19.— 
Leit, Paul Thompson, pilotas, ir 
Andrevv Miozik, aviacijos stu
dentas, -užsimušė,. jų aeropla
nui nukritus 
miesto.

Mich. senatas priėmė 
mirties bausmės 

įstatymą 
' I i '

čia netoli nuo

X LANSING, MicĮi., vas. 19.— 
Michigano valstijos senatas 23 
balsais prieš 7 priėmė įstatymą 
bausti mirtim elektros kėdėj 
nusikaltėlius/ teismo pasmerk
tus dėl pirmo laipsnio žmogžu- 
dybės.

Įstatymas pasiųstas atstovų 
butui, kuris, kaip manoma, 
taip pat jį priims.

Panašus mirties bausmės į- 
statymas' buvo valstijos lėgisla 
tuį-os priimtas 1929 metais, bet 
tuomet gubernatorius 
Green jį vetavo.

AIRIOGALOS miestelis ap
šviestas elektra dėl mados. ■ 
Mat, visur taip yra, tai Airio* 
gala negali be elektros būti. 
Vytauto gatvėj yra 13 lempų, 
bet dega tik penkios, o kitos 
laukia mėnulio apšviečiant ir 
pinigų lempoms pamainytu

LIETUVON
Siun&ame Pinigas

Pigiai ir Saugiai • ••

NAUJIENOS
Fred r*-i
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Skaudanti Gerklė
Jiems Pavojinga—

dirižablis ^‘R 
yžfaiūs: žuvo 

nū- 
pne

u z 
grei- 
nie-

BORRONED &¥ ČECL &
DE NMLLE. , FOR - 
'dinamite x

PLAYED ik T SlG,..
NE- THE RACKETEER
AND 'PARV.HUTĖ' "

NURIS ONLY DIR! 
į£į|ANS-SCOURS 
IŠSKUBS* POUSHĘS

Saugumas

Stiprumas

Patvarumas

vieną iš musų radio ekspertų, užmokėkite jam $1 ir jis išduos narystes 
paliudijimą, su kuriuo gausite per metas laiko eksperto tfdio, atytarriarti
mą (Visų išdirbyščių). PATENKINIMAS GARANTUOTAS.

KAIP. MES APTARNAUJAME .
Mes atsilankysime kada tik bus reikalas ir nuodugniai išegzaminuostme 
jūsų radio, tubus. eliminatonus, bateres. čargeriUS, pataisysimi mažesnius 
dalykėlius ir persikėlus kitur. įvesime dėl jus radio dykai. Jei bus iii- 
galinga dalių ir medžiagų, jus galėsite nusipirkti kur kitur, ar pasinaudoti 
mūsų diskontais ir mes jas įdėsime už mažus kastus.

ŽAVIMAI
ymo įrengimus, Kurte, gatan-

Jų patyrimas yra tokią, kad jokio spėliojimo nėra.
t , \ . J . _ Tik paittąsty-

užmokėdami $1 jus gaunate vienų metų radio aptarnavimą! be eit*

A& S g. V E N 
V\QVĖDtTO; 
ČALIFO^IA

Pasak astrologų pranašavi
mų, praėjusieji 1930 pietai, tū
rėjo 6uti labai blogi. Mat, 
jej sudėti tų metų skaičius 
skaitmenis, tai gausim 13’," ar
ba “velnio tuziną”, l<ur ivairiį 
prietaringų žmonių laikomas 
nelaimingu skaičium. Tie pra
našavimai iš dalies įvyko, nes 
įvairių nelaimių skaičium vi
sam pasauly šie metai žymiai 
prašoko kitus, čia paduodamas 
trumpas 1930 x m. katastrofų 
sarašas.

YOUR Litą 
Nijht and Morning to, ktęp 
thcm Clcan, Clcar and Hcalthy 

Write for Frea "Eyc Care?* 
ar “Eye Beauty” Doak-

Murinę IL S.,9 E. OW<»St.»Chipfo n < . : • A ?-<*.• . . x ,

naikinta 3183 namų. RugpiuČio 
3 d.< žemes drebėjimas Rusijoj, 
Astf&hšįnjo Miesto apylinkė
se: u|Mūštfc. 500 Žmonių, Rug- 
seję> 3 d. viesulas sunaikino, 
įkaiti respu

MAMNOS OPK- 
Del Moterų

Žmonės jau 
a tobulumu

Brightens Your Home-Lightens Your Work

vokiečių didelis pašto lėktuvas 
“D 1649” ir užsimušė du ke
leiviai. Ėaiątidžio M,d.pef 
bažnyčios gaterį •. Rūfhį^fjoj 
žuvo 122 žmonės, sūnkiūi Su
keistą 40. Ėąla’hdiio 21. d.mil- 
žiniškas kalėjimo' gąišras, Ame
rikos Jųngtinlfe^ .Vateiyb'ėšė-^' 
sudegė 335 kaliniai, o Sunkiai 
sužeista—-400,j Gėgužės 12 d. į- 
vyko sprogimas Hiiidenburgo 
kasyklose Vokietijoj: žuvo 12 
angliakasių. ' Gegužės 14 d. 
prasidėjo vaikų1 mįrįmąš, Liu
beko mieste: mirė apie 80 vai
kų. Birželio 1 d. susidūrė grei
tieji traukiniai Francijoj: už
mušti 7 žmones, sužeisti —25. 
Liepos 8 d. Inlkrito lėktuvai 
prie Borfnholmo salos, Baltijos 
jūroj: žuvo 5 žmonės. Liejos

tų f ApKŠtesūtės 6^6 sritie, kur 
oro pasipriešinimas yra labai

Ji-. . **• v • * C v * '• -• •**- * rJ
silpnės. Tačiūū yra, apskai
čiuojama, kad šįūo laiku dar 
negalima ir tokios rakietos pa
gaminti, kadangi visos žinomos 
sprogstamos medžiagos yra per 
silpnos ir, be to, netinkamos 
rakietai varyti. Tad • yisns
tarpplaiietinfo susisiekimo klau
simas užkliūva už šių laiką
technikos menkumo. Jei kada> • • ' t • • t ■ z

bus rastos naujos stiprios va
romos j ėgofe, tai tada ir tarp- 
pla'netinis susisiekimas bus ga
lima tinkamai išspręsti. Ko
kios bus tos varomos jėgos — 
šiito laiku nieko negalima pa
sakyti.. Gal šviesos spindulių 
spaudimas, gal pasaulinės trau
kos jėga, gal' magnetizms?.. 
šti klausimai, į kuriuos t nepa
jėgia atsakyti nei vienas šių 
laikų mokslininkas. Bet ateity 
šie klausimai gali būti išspręs-

no upę prie. Koblenco: prigėrė 
38 žmonės. Liepos 23 d. įvyko 
žemės drebėjimas pietų/ Itali-

inano pakrikfM'as skilvyj'ė
savimas pasmerktojo' zmogMfš;
kaip raikrbdis:-ii’ aš valgai? ką a'Š noriti in ka’d'a nėrii’t __
kitę ųian ir, t’rfcėkrte\iWėn, a’š č'sū huoširduš
Su likra pagarba. W. A. C.”

. tATĘR. .
ęONTR^T.FOR 
MfcCK ŠENNET7 

COM'EOYES
> '--.n), a. ėiS/zit: J

PRiSIDfcklTĖ DABAR!
Kam mokėti $2.00 ar daugiau už kiekvieną pašaukimą aptarnauti jūsų 

radio, kuomet jus galite gauti teisingą ir gerą

BORN
ft. wayne;

;OCkT
I

gEVERA’S Antisepsol greitai pa
šalina gerklės skaudėjimą. Turė

kite jį visada sustabdymui gerklės 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikai kasdie juo plauna gerklę. Ap
saugoki juos nuo rimtų ligų. Už- 
tikimas per 5 0 m. Pas aptiekininkus

SeVERA’s “

negu atlyginta
Jis padarė ją

• linksmą.- Ji dabar 
siskundžia jokiais kons

TRINERIO HM VYNAS 
IŠLIUOSUOS JUS!

.Tiią .Įąlįjiįu. ^ūbnutfykito Tririąrio Karįųjį Vybų! Jeigu 
kenčiate Aūo pevirškinnno, prasto apetito, konstipacijoš, 
i, štMū’dėjinio, nerviškumo, neramaus miego, per

j<itė Trinerio Kaftaūš Vyno, imkite 
eomis^.po šaukštą prieš valgį, ip da- 
»yduqlės yrą skirtingoj jų tketurgu-

V]»os« aptl«koM~3Sc? ir <5c puodukai ir 
dudeto. Children'* Musterole (len£vea- 

A o4 forma) JSc.
Geresnis nei Mustąrd P les te r.

rius metus! 
greitumą, skristi 
metrų greitumu, 
kados negalės, 
nieko nelaimėtų, 
mas tokiu greitumu jis vis tiek 
nieką nematytų. Kalbant apie 
tarpplanetinį susisiekimą musų 
sistemoj toki dideli greitumai 
nereikalingi. Tarpplanetiniam 
susisiekimui pakaktų tūkstan
čius kartų mažesnių greitumų, 
bet ir jų dabar žmones dar 
pasiekti negali. Visos viltys 
dedamos rakietų varomam lėk
tuvui. .

Kaip žinia, kiekvienas daik
tas,, apleistas nuo žemės 12 ki
lometrų greitumu per sekundę, 
jau nugalėtų žemės traukos 
jėgą ir atgal nenukristų. Ėet 
ir- šis, palyginti su ^šviesūs grei
tumu, menkutis greitumas vis 
dėlto dar yra 10 kartų didesnis 
už patrankos šovinio greitumu. 
Tuo bUdu iš jokios ■ dabartinės 

*■ >**•*' * •

patrankos nėra galima “iššau
ti” mėnulin

<o aš buvau varginamas nevirš- 
nvati sūd^fydavo g&siiš skilvyj

:. Apie 3 savaitės 
falšihiMį.' Būdaifias skeptiškas, 
iDhįiH^ę, fet iVu’o pinrid1 šaukšto 

Ta?i buvo kalį) paliuo- 
no vidupiai dpbar diflią 

— leis-

cAi?bi/n

Illinois Mergaitė 
Yra Atlyginta 1

KADA vaikai būna silpni ir pailsę 
jie lengvai tampa aukomis šalčiu 

ir vaikų ligų. Todėl niekad nėra iš
mintinga nepaisyti tų silpnėjimo ir nu- 
alimo simptomų, kaip prastas kvapas, 
padengtas liežuvis, piktumas, karščiavi
mas. aitrumas, stoka energijos ir apeti
to ir tt.

Devyniuose i 
dalykai parodo 
Motinos visur . 
jkaip jų vai 
pašalinamas j 

Mrs. R./ Raymond 
Avė.. Cbicago 
duodavo man 
dėl aš žinojau 
pamačiau 
dengto liežuvio, kad 
kietėjimą.

“Ji tapo daugiau 
ėmimą Fig Syrup. 
tai vėl sveiką 
kad daugiau 
tipacijos simptomais ’.

Tikrasis, patarimas daktarų per 5C 
metų. visuomet turi vardą California 
Visose apriekosc.

R aš tynė* atdara kas
dien nuo 8—8 vai 
vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 vai

ir dešimties atsitikimų tie 
> vieną — konstipaciją. 
apie jus išeina viešumon, 

kams tas nesmagumas yra 
j California Fig Syrup.

24 2 3 Bernice 
sako: “Mano motina

California Fig Syrup. ro
ką duoti Muriel. kada 

jos prasto kvapo ir pa- 
ji turi vidurių už-

Ėrprčislc Linksmas Vėlykas savo" 
mylimoj gimtinėj.

LEVIATHAN - Kovo 11 -28 dd.
(Per Cherbourg)

AMERICA - - - Kovo 18 d.
, (Tiesiog i Hamburgą)

Daugiau informacijų1, kainos ir tt. teikiamos pareika
lavus pas vietinius agentus arba pas

The MIDLAND NATIONAL D 
oi CHIŪAGO

Arcbėl1 Ayfcūttė Šdcraiiiiėnto

BĮįST STAGE 
APPEAfittNCE 
ih ŠČHOOU 

PLAYŠ

•likos sostinę San 
fnięstą. žuvo 4,00d

žmoniį. Spalių 5 d. nukrito 
didžiulis alriglu 
ibi” netoli
5b keleivių.- Tą pat dieną, 
krito vokiečią lėktuvas 
Drezdeno: užsimušė 8 žmones 
SpaĮią 21 d. įvyko katastrofa 
Alsdorfo kasyklosė Vokietijoj 
Žuvo 2b3 darbininkai 
24 d. Ėrąžilijos
^aūdę vokiečių' kėiįivinj laivą 
‘paderi”. Ū^Ūiušta Ž’f kelėiviai. 
Spalių 25 d. katastrofa Mai- 
feiichd .kasyklose, -. Saaro srity.

ės/ Spalių 30 d. 
__ , s birias vidurinėj

Vžirtįšia 50 žnlonių. 
Lapkričio 13 d., sugriuvo Keli 
MmŽi Lioho mieste Francijoj, 
kūr žuvo apie 100 žmonių. 
Lapkričio Ž6 d. įvyko žemės 
^tębėjirhsis, j iSįdPijoj. Negyvų 
skaičius—291. Lapkričio 29 d. 
įvyko žemes drebėjimas Japo
nijoj1. Nė£yvų skaičius-— 291‘. 
Lapkričio 29 d. JLisabonos įmes
tą, Portugalijoj, sudegė di
džiausias pasauly vokiečių lėk
tuvas “Do X”. Gruodžio 6 d. 
stąiga atsiradęs “mirties rū
kas” nunuodijo Belgijoj 85 

Gruodžio 20 d. išsi-
•* -Vn.. .

Javos saloj Merapi ug- 
žuvo' 1300 žmonių.

APPEAl^ED IN 
SH0W FOLKS 

FOR 
P ATM £

1930 m. sausio 1 d. šotlan- 
dijoj sūdegč teatras. Gaisre 
žuvo 72 žmones? Pranešimais 
iš Kinijos, ten sausid mėn. ba
davę 61 milijonas žmonių. Sau
sio 23 d. paskendo, didelis vo
kiečių laivas “Monte Cervan- 
tes”. Prigėrė laivo kapitonas. 
Vasario 11 d. gaisras BŪhAiki- 
no kitą didelį vokiečiųgarlaivi 
“Mufielien” New Yorko uostė. 
Kovo 4 d. įvyko didėlis potvy
nis pietų Prancūzijoj. žuvo 700 
žrhonių, sūgiaūrta 2700 nalnų; 
nuostoliai steke 400 milijonų 

kaip kad manė litų. Balandžio 7 d’, nukrito

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE SIUVAMOS 
RAVIMA. Pulkus Darban

Ima tik trumpą laiką 
išmokti. Gerai moka. 
Praktiškos p a m o k o s. 
Mes padedam jrai(ti »lar- 
bą. Atsišaukite tuojąua. _ . 
Pik-iau hu šiuo skelbimu 

Jos. F. Kannicka. . U 
Principais, 

MASTER SCHOOL 
11)0 X. STATE ST., 1OTII FLOOR

NEAUKITE 
v Vergai 
Nevirškinimo!

vagele, Kamatizma ir v 
Gyląs ir Skausmus

P6 Jungtinių Vaisi
'"d ISJljrdnMS - tnj/V fc» 1

Už TIKTAI t,

V Metus
ir pašalinkite nenusivokiančių taip vadinamų radio taisytojų 

_ . . < bereikalingus tūbų ir dalių mainymus.
Šaukite kaip tankai būna reikalas 

bę jokių extra kaštų už aptarnavimo pašaukimus.

Kad gauti $1 į metus Radio Aptarnavimą šaukite

na žemėje, o ima svajoti 
apie tarpplanetinį, susisiekimą, 
t. y. apie galimybes Įuskristi 
į mėnulį, Marsą, Venetą ir ki
tas musų Saulės sistepios pla
netas. Jau yra .pririšta ne
maža romanų apie keliones į 

got įaį yra 
rašytojų fantazijos 
iš tikrųjų, ar galima 
padaryt “mažą” ke- 
i mėnulį?
apie tarpplanetmj 

,, reikia pirmiausia 
štaį kas atminti. Jei tarppla
netinis susisiekimas bus kada 
galimas, tai vis dėlto visos žmo
nijos jis negalės patenkinti, 
nes jis visą laiką'bus tik apri
botas mttsų saulės sistema, 
žmonės gal galės kada nuskris
ti j Merkurijų, Venerą, Marsą, 
Jupiterį, Saturną, Uraną, Nep
tūną ir Platoną, t. y', lig pačių 
žinomų saules sistemos ribų, 
bet netoliau. Del ko? Del to, 
kad saulės sistema, palyginti, 
yra labai maža, šviesa nuo 
saulės į žemę ateina per 500 
sekundžių, o lig Plutono nueina 
per 6 valandas. Taigi, grei
čiausias pasauly diktas — švie
sa—per musų saulės > sistemą 
perbėga tik per kelias valan
das, o lig artimiausios žvaigž
dės jis turi eiti beveik ketve- 

Pasiekti šviesos 
800,000 kilo- 
žnjpgus nie- 

> ir pasiekęs, 
nes skrisda-

[Pacific and Atlantic Photo] 

. UJAMAS BURBONAS 
Ispanijos kakalius AlfoūŠas, 
kurio sostas labai kliba ir ku
ris jsikąbfrięš stengias aii£ £o‘ 
sosto išsilaikyti.

ITCHEN 
LENZER 

r*v.. ..

tubus! eliminatorius, bateres 
persikėlus kitur.. įvesime dėl jus radio dykai'.

ir mes jas įdėsime už mažus kastus.
MUSŲ GERI APT

Musų< aptarnautojai vartoja vėliausius I 
tūoja' tikrą diagnosą.
Mastį tikslumas, ir greitumas aptarnavimo yra .nepalyginami 
kitę —- i ”
ra' kaštiĮ už poodinius pašaukimus. Šaukite taip tankiai kaip bus reikalinga.

!. Standard Radio Service
3544 Roosevelt Road Tėl, Kedžie 5849 

iJ.iiiVuahiliiiT.. ūiUid'iiiO r i M.frtr'Tti?i¥<A

K(iip matom, 
tastrofų skaičius praėjusiais 
metais yra gausingas, neskai
tant mažesnių nelaimingų jvy- mingesni už praėjusius

PohktadieiHH, vasj- 20,^1031

didesnįų ka- kių, apiplėšimų, nužudymų. Ėet 
užtat 1931 m., astrologų būri
mu, busią daug geresni jr lai-

STAR DUST..

UNITED STATES LINES 
GĖjfRnAD OF^ICES 

•in Hrrtnd,vny

ANTISEPSOL

■ ■■

In K:: 1

AoKi: • •



North Side anonymiai' raštai nebus deda

Apiplėšė pirtį

atj^učią-mos

WBBM
Red. Atsakymai

ŽALIOS

Valstz.

3201 Aflburn Ąvenue

Asthma 
Slapia;

Vardas
GatvS
Miestas

' NorthsidieČiųi. Jei tamsta bi
jote prisiųsti redakcijos žiniai

pasi
irtus.

Jų kalbėtojai mums pyi- 
kad musų Šventė yra

Dykai dėl Asthma 
Žiemos Laikii

GARSINKITE NAUJIENOSE

Old Dutch CIeanser, 
111- West Monroe St.

Rasite pridėtus .___
už kuriuos prisiųsklte man 
Holderių. Spalvų: 
IVORY---- ----------------

Vakar'kaip 8 vai. ryto atėjo 
i • “džentlemonai

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Lietuvos 13-as metų 
nepriklausomybė^ 
apvaikšeiojimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

3$ 14-16 Roosevjlt Rd. 
arti St. Loufe Avė.

s CHICAGO. ILL. s.

Paskutinis patarnavimas ir 1 atsisveikinimas su savo myli
ma ypata yra skaudus. Jūsų širdies skausmai bus paleng
vinti, jei turėsit paėmę grabortiį Eudeikį.
Musų graboriškas patyrimas per daugelį metų išmokino 
mus kuogeriaųsiai apsieiti su giminėmis mirusio asmens. 
Jis gauna pas taus ne tik patarnavimų, bet ir nuraminimų. 
Įspūdingas laidojimas visuomet pasiliks, jūsų atmintyje. 
Mės suteikiame. ambulancd nuvežimui ligoninėn ir auto
mobilių patarnavimų, t kad ir didžiausioms laidotuvėms. 
Mes patys išdirbame grabus ir turime jų didžiausi 
rinkimų. Graborius Eudeikis yra nepri£ulmingas grabe

Musų graboriškas„ pat^arnaVimap yra nebrangus

šį Ncdūldicnį, Vasario 
22tų ir kas Sekmadie
nį nuo 2 iki 3 valandai 

*po pietų. 1

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE 8 PIANO MOVJNG 

Local 3 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Pastebėtinas metodas, kuris atčjo pagelbon 
dusulingiems — Parslslusdlnkit Šiandie 

nemokama ‘ bandymų.

Savas Pas Sava
— sako biznieriai

Iš galingos broad 
kastinimo sto

ties

S. P. Kazvvell and Co
R E AL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards £790

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

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

‘ Tel. Grovebill 1038

Šiame liė&vių apvaikščloji- 
buvom nė vieni

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE • 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St.
Td Yards

jiems pasirodė 
toks netikėtas, 

užrišo burnas.
pirmiau, iš jų 

pamąstęs 
kaipo apie at- 

rei-

Dr. W. B. Caldwell'$

SVRLP PEPSIN
A Doctor'9 Family Laxatipe

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

nuostolių padariusių Lie- 
šaliai, kryžuočių’' že- 
sumušęs • kitus Lie- 

pavergėjus Rušuiį 
Lietuvos sostinėj, su-

KLAUSYKITĖS Old Dutch Mergaitės kiek
vienų Panedėlio, Seredos. ir Pėtnyčios rytą 
visu Columbia Broadcasting System tinklu. 
KLAUSYKITĖS I§ STOTIES WMAQ 

! —7:45 Vai. Ryte.

Dept. 184, 
Chlcago, Ui.

Centų ir ... lelbelhi
i...Old Dutc!

m MĖLYNOS, F"

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

tnė jau mes
Drauge su mumis buvo ir irt ti
sų kaimypai. Tfe, kaip ir mes, 
laisvi ir neprigulmihgl latviai 
ir dar po svetima letena pri
slėgti baltgudžiaf įr ukrainie
čiai 
šuninė 
jų šventė, musų laimėjimai yra 
jų laimėjimai, o. mŲsų nelaimės’ 
yra ir jį lygiai atjsmčiąmos. 
Pa\įyzdžiui, Vilniaus kraite jie 
kenčia drauge su lietuvių ubu- 
dim tą patį vargą ir priespau
dą. Tik' šalys pasiliuosavę ųuo 
politinės priespaudos ir priguL 
mybėš kitų, laisvai ir demo
kratiniai valdomos, galės1 su
tvarkyti savo ekonominę padė
tį. O kokiais ve yra tik ant po
pieriaus arba valdininkų liežu
vių, tol* nųnfo‘se 'turės skursti 
nors ir gana turtingose šalyse. 
Jau gana miegojus, laikas ir i 
darbą. Susipažinę geriau rasi
me taką j plačią, tikfą laisvę 
ir neprigulmybę..—-J. A-la.

neturi savy aštrių, kietų 
žvirgždų ir nebraižo. ' Old 
Dutch apsaugo paviršių. 
Gražius dalykus palaiko 
gražiais. Ir jis yra švelnus 
rankoms. ' • , v
Sveikas švarumas—yra su
teikiamas jūsų namams pa- 
gelba Old Dutch, kadangi 
su vienu švelniu pabrauki
mu jis kartu su matomais 
purvais nuima, ir nemato
mus nešvarumus—-ir visą 
tai atlieka taip lengvai? Jis 
yra ekonomiškas vartoti' 
dėl tos paprastos priežas
ties, kad biskučio. Old 
Diitch ilgam ištenka.

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO/ 
510-K Frontier Bldg., 462 Niagara St, 
Buffalo, N. Y. a

PrlsiųBklt dykai išbandymai jūsų
metodą, adresui ‘ ,

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

SENESNI ŽMONES 
Turi daboti vidurius 

nuolatos!
Kai mes sęstame viduriai 

pasidaro mažiau veiklus. Jie 
nepašalina visų atmatų. Ka
da nors jie visai nesivalo. To
dėl senesni žmonės privalo 
nualatos daboti savo vidurius. 
Tik tai darydami jie gali ti
kėtis išvengti daugelio formų 
susirgimų, kuriuos pagimdo 
konstipacija. •

Kada jūsų viduriai būna 
reikalingi pagelbinio pašalin
tojo, daktaras žino kas yra 
geriausia jiems ir todėl gau
kite hęnką Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin iš ^savo aptie- 
kos. Syrup Pepsin yra dakta
ro receptas dėl neveiklių: vi
durių, geras visokio amžiaus 
žmonėms.

Nora reikalo keisti papro
čius ar dietą imant Syrup 
Pepsin. Padarytas iš šviežių 
Ihiosuoj ančių žolių, tyro pep; 
sino ir kitų vertingų priedė
lių, jis yra visiškai saugus. Jis 
negnaibys, nesirgdins ir nesu
silpnins jus . N 5 ;

Paimkite šaukštą ąekajną 
kartų, kada jūsų iiežhvis ’ yra 
padengtas, arba ' jūs 'turite 
prastą skonį burnoj. ’ Jis kiek
vieną kartą pašalins aitrumą, 
galvos skaudėjimą, kurtumą, 
silpnumą; gasotumą. Kada 
jus pamatysite kaip skanus 
jis yra ir kaip gerai jis vei
kia, jus žinosite ^o<lel Dr. 
Caldwell*s Syrup Pepsin yra 
populiariškiausias pasauly 
liuosuotojas . dėl /kiekvieno 
šeiminos nario.

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaušiniu* 
' ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Jeigu Jus končjate nuo tų balsi 
(dusulio) atakų, kada būna Salta ,
jeigu jus užtrokBtate ir negalite atgauti 
kvapo, būtinai tuojaųal; pasiųskite , i Frontier 
Asthma Co.i dėl nemokamo išbandymo šio 
pastebStino' metodo. Nežiūrint kur jųą gy« 
vonat ir ar jus pasltlkit kokiais nors vale* 
tais pasaulyje, parsislųsdinkit ši nemokamą 
išbąndymą. Jeigu jus kenčiate visą amžių 
ir viską ką tik žinojot išbandyt be pagelbos; 
net jeigu jus esate visiškai nusiminė. f nenu
šokit vilties, J>et parsislųsdinkit šiandien ši 
nemokamą bandyra^• ' '

Tai yra būdas sužinoti ką progresas gali 
dėl jus padaryti .nežiūrint jūsų visų pereitų 
nusivylimų jums ieškant pasiliuosavimo nuo 
Asthma. Todėl parsislųsdinkit ši nemokamą 
bandymą. Padarykit tai zdahar. Sis garsini
mas skelbiamai, kad kiekvienas kenčiantis 
n pasinaudoti šiuo progresyviu metodu 

miaųsia dykai Išbandytų gydymą, ku
ris yra žinomas, tūkstančiams, kaipo didžiau- 
šia' palaitna, kokios jie susilaukt savo gy
venime, Prlsiųskit kuponą šiandie., Ne
laukto. , ; ■

Universal Millinery 
Shop-

MRS. M. ADOMAITIS, Sav. 
Madingos skrybėlės už žemas kainas 

3341 South Halsted St.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

- Šiuos Programas Rengia ir Finansuoja Žinoma 
"Lietuviui Firma

The Peoples Furniture Kompanija
• • S

Kuri užlaiko dvt didžiausias krautuves tarp Amerikos 
lietuvių radib, pianų, rakandų, kaurų, pečių, plovimui 
mašinų ir visokių kitų namams reikmenų.

* . t ’ ‘ * •

Krautuvių anrašai yra, 4177-83 Archer Avė., ir 
2536-40 Wcst 63rd St., Chicago, III.

Del išpildymo šių programų yra suorganizuota geriau
sios lietuvių meno jėgos, parinktiniai chorai, daininin
kai, muzikai, profesijos žmones, kalbėtojai, juokdarai, 
Įaikraštininkas, ir tt.

Todėl nepamirškite, užsistatykite savo radio minėta
me laike ant minėtos stoties ir be skirtumo kaip toli 
gyventumėt nuo Chicagos. visi sykiu turėsite progą pa
siklausyti musų prigimtos šalies dainų, muzikos ir kalbų

Vasario 16 d. 1931 m. su- 
kako lygiai 13 metų nuo tos 
dienos, kuomet Lietuvos liau
dies atstovai, susirinkę į jos 
sostinę Vilnių, paskelbė pasau
liui, kad nuo šios dienos Lie
tuva, kaipo valstybe, valdysis 
savarankiai be/jokių apekunų.

Ta diena aiškiai parodė, kiek 
Lietuvos žmonės paaugo ir pa- 
drąsėjo i\uo 1812 metų musą 
pirmtakunų susirinkusių tame 
pačiame Vilniuj. Kuomet gar
sus franeuzų pulkvedis, Napo
leonas Bonapartas, perėjęs per 
daug 
tu vos 
mes, 
t u vos 
Vilniuj 
šaukė Lietuvos liaudies atsto
vus ir jų paklausė, ko jie no
ri, kad ^‘viešpats” Bonapartas 
jiems suteiktų. Tuomet musu 
tautos garbingi atstovai, išgir
dę kuone, pasaulio užkariautd- 
jo. žodžius, užmiršo net savo 
•kalbą ir nei vienas negalėjo iš
tarti žodį, kad išreikšti savo 
norus, savo troškimus.

Tas įvykis 
toks keistas, 
kad visiems 
Gal nė vienas 
nebuvo niekuomet 
apie Lietuvos 
skiros ir laisvos valstybes 
kalus ir dabar, išgirdę drąsaus 
franeuzų pulkvedžio žodžius, 
nežinojo ką jam atsakyti.

Tuomet Napoleonas atsigrę
žęs i būrį savo vyresnių paval-

Old Dutch Holderiai, Spalvuoti!
Ištirpkite iš trijų Old Dutch CIeanser lęibelių paneles su malunu, esančias 
virš vartojimo nurodymų. Prisiųskite juos,' kartu su 10c ir savo vardu ir 
adresu. Išpildykite kuponą šiandie.'

pirtin 1916 
Division st., mandagiai paklau
sė ' darbininkų, kiek kainuoja 
Jtikietas j turkišką pirtį. Dar
bininkas atsakė kiek kainuoja 
ir ėjo tiems “džentlemonams” 
parduoti tikietų, - bet vos tik 
atidarė »kasos duris, kaip vie
nas “džentlemonas” stūmė t$ 
darbįninką i ofisą, surikdamas 
“Rankas aukštyn!” Darbinin
kas mane, kad “fones krečia’’ 
ir bandė atsisukti, • bet kai pa
matė atkištą brauningą, persi
gando. Tada “džentlemonai” 
pasiėmė kiek rado apie $40.00 
ir nuėjo savo keliais. •-r-J. S.

savo parAšų, kodėl manote, kad 
redakcija turi priimti už gry
ną pinigą, ką parašėte. Pakar
totinai ' yrti skelbta, 4<'ad jokie

M. J. KIRAS
REAL’ ESTATE 

Parduodam maigiom ir renduojam 
namus* , 

3335 S. Halsted St.
TeL Yards 6'894 1 \

—';■ ■ '■> " •"■■"..r'-

*• <. • , , . ik. •/.»

dinių pasakė, kad dar Šitiems 
avinams reikia gero piėmenio. 
Ir lietuviai nieko negavę turė
jo išsiskirstyti.

Nors Napoleonas perdaug są^ 
vo didele drąsa nužengė- per
daug toli savo užkariavimuose 
ir kaip greit jis iškėlė sayo ir 
Francijos garbę,, taip greit ji 
ir žlugo. s

Gal ir Lietuva ilgai Hutų taip 
pat negalėjusi išlaikyti savo 
ncprigulmybės, jei butų ją ir 
gavus. Bet. vis vien ji tuomet 
butų parodžius pasauliui, kad 
ir Lietuva kada tai buvo lais
va šalis, o tuom laiku nors ir 
pavergta, turi tarnauti .sveti
miems viešpačiams, bet laisvės 
neužmiršp ir yra pasiryžus vi
suomet už ją kovoti. • .

Husų bizūnas, kuris per 125 
metus plake Lietuvos vaikus, 
matomai’ juos šio to išmokino/ 
Ir 1918 metais, kuonlet dar 
Lietuvos šalyj • drebėjo oras 
nuo kartuolių trenksmų, o že
mė maišėsi su šiltu žmonių 
krauju, • kritusių kaulai tręšė 
dirvą, ant kurios turėjo išdyg
ti sutrempta Lietuvos laisvė. 
Jos sostinėj. Vilniuj, rinkosi jos 
vaikąi-atstovai visos šalies, ir 
jau čia jie patys buvo savo 
šalies napoleonais. / •

Nė kieno neklausiami patys 
pareiškė pasauliui, ko /jie nori’ 
ir' už ką pasiryžę kovoti. Jie 
susirinko į Vilnių ne kokių aur 
kų, ne rąielaširdystės melsti 
nuo pasaulio didžiūnų, bet kad 
pareiškus laisvę ir neprigulmy- 
bę kada tai buvusios laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos, su 
jos sostine, Vilnium.

Apvaikščiojant 13 metų su
kaktuves vasario 16 d. \ šiais 
1931 metais Chicagos lietuviai 
parodė elidžiausį pritarimą lais
vų minčių atstovams? kurte su
rengė tą paminėjimą. Kuomet 
Lietuvos klerįkalai su tauti
ninkais, (anot drg. Grigaičio, 
piršosi pas carą ant burdo, o 
jam žuvus rinko Vokietijos 
princą Urachą Lietuvos kara
lium, Lietuvos socialdemokra
tai vieni buvo taip, priešingi ir 
aiškiai nurodė, kad Lietuvos 
šalis priklauso- ' jos piliečiams 
ir kad mes ’ galime apsieiti be 
Romanovų ir Urachų patarna
vimo. Lietuvių patarlė sako, 
kad daug gėriau yra nuo mo
tinos gauti rykščių, > negu nuo 
pamotės saldainiui Nors < dabar 
dar Lietuvą valdo jos svetimom 
rankom ir svetimose mokyklo
se išauklėti kiek padykę vai
kai, bet jau''dabar yra vilties, 
kad ne poilgo sulauksim tik*\ 
rų jos piliečių užimant vietas 
šalies tvarkymo aparate.

Nežiūrint, kad tai buvo pir
madienis, bedarbė ir gana blo-i, 
gas oras, j pusę valandos su
sirinko tokia žmonįų minia, 
kad didžiulėje Chicagos Liet. 
Auditorijoje kaip tik galėjo' 
susitalpinti.

šijs apvaikšeiojimas aiškiai 
parodė kaip Romos, taip ir 
Maskvos piliečiams, kad mes 
ne vieni ir kad minios jau "pra
deda atbusti ir išsiblaivyti nuo 
to opiumo, kuriuo ‘jie buvo už- 
nuodinti per daug metų.

L Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue 

’ Tęl. Yards 1741 ir 1742 '
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue >
.Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS , ' 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

. Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

v . Tek Boulevard 3201

Neužmirštamos Laidotuvės
Kuonlet Patarnauja 

GRABORIUS EUDEIKIS

“ . . . ir Tri& Pakelius
OLD DUTCH”

Old Dutch CIeanser—mo
derninis tobulas valytojas! 
Laikykit jį visuomet po 
ranka jūsų namų maudy
nėje, virtuvėje ir skalvyk- 

ęk(>x panašaus 
įėreikia ūkeliu 

t ,. ‘ > , ■*, ‘t • v

stylių įr ?7r^i4z /^ftiytojų. 
Pamąstykite apie šį prie- 
dinį Old Dutch patogumą; 
vieno jo užtenka visam jū
sų valymui.^
Išvalo Greičiau— greičiau 
negu kast’lfttaš ką jus galia
te vartoti. Įsigykit sau dau
giau laiko su Old Dutch;
Išvalo Saugiai—kadangi, jis

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

Amerikos Žmones
IR VĖL GIRDĖS

Lietuviu Dainas ir Muziką

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET .mil —m 

Tpl. Kedzie 8902

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobihsiai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

±1 ii11
ForThe HOMEg \

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampu Richmond gatves Kampu Mapletvood gatvės

Lafayette 3171 Hemlock 8400

Pašalinki! tą šaltį!
, APSISAUGOKITŽ NUp ■ '

EPIDEMIJŲ —ŽIEMOS LIGŲ
Kiekvienas šaltis palieka jūsų sistemoje kelis ligų perus. Jus galbūt to 
nejaučiate ir tada lengvai patampate auka net lengviausios epidemijos. 
Riebios sultys išvirtos iš šaknų, lapų, stiebų ię kvietkų, kurie sudaro

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ ARBATĄ 
greitai sunaikina šaltį, jei išgerti karštą einant gulti.
- GERIAU BŪTI TIKRAM, NEGU GAILĖTIS

DEL APSISAUGOJIMO betenka gailėtis. Bulgariška Žolių Arbati ge
riama visos šeiminos mažiausia, du sykiu j savaite kada epidemija siaučia 
šalyje, palaikys jus gerame, /fiziniam? stovyje. Pardavinėjama aptieki- 
higlęų visur, 35c, 75c.,; $4.25, ar p^r paštą viena didelė dėžutė (šeimi
nos didumo) $1.25. Adresuoki! Marvel Products Co., 106 Marvel 
Buildįng, Pitt^burgh, Pa? . /■ .

$4.25, ar, p^r pašų viena didele dėžutė (šeimi- 
Adresuokit Marvel Products Co., 106 Marvel

. ’ l ____, . M . . . / j| 1 ....... """" 'V "S r, ■
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HOOVERIUI NESISEKA

Hendersonui, Genevoje pralaimėjo Lenkijos

KOMISARIATO DIKTATŪRA

ŽMOGELIS SUSIPAINIOJO

lašinau

rikonii

Garsinkite “N-nose

dalyvių prašyti, kad jie sutik
tų j protokolą įdėti Dcvenį, 
kaip didžiausį žuvusios pąskp-

Hendersono darbas dar nepabaigtas Tautų 
Ateinančioje tarybos sesijoje gegužės mė-

$8.00 
4.00

yrA suktfrę 
jisai žiuri 

atžagareivio

firma 
komisarai 

priešo ir

tarp tų dviejų kraštu- 
jo mintys ir painioja-

piiaiistų valdžių ir įsteigti sa
vo diktatūrų pirma, negu jisai

(kongreso daugu 
o Hooveris — ui

iti palto Moocy 
kymu.

nusidėjimas prieš de 
, ar net visiškas de

— neišvengia 
slapta atstu

tarpe administra

LENINO SMULKBŪRžUAZI
NIS “CHOP SUYE”

'♦proletariato* diktątura”, kurią 
įsteigtų darbininkai,' neišmaną v <i" ..

PROLETARIATO DIKTATU 
ROS” BLOFAS

ATĖJO naujas “Kovos’ 
numeris, Lietuvos socialde 
mokratų užsieny laikraštis 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 10c.

Subscription Rateli
$8.00 per yeat in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 pet year in Cbicago

3c per copy

“KULTŪROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rūbuo
se— tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c, Gau
kite Naujienose.

Komu- 
reikaįavimus

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

TARPTAUTINĖS TAIKOS IR DEMOKRATIJOS 
JĖGA

Sarienytott Valstijose, M Chlcagoj. 
pairai

Metams —$7.00 
Pusei metą ........    3.50
Trieili mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mžneaįams ......................... 1.25
Vienam miąerioi — .75

Lietuvon Jis kiras užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................  $8.00
Pusei metų — 
Trinu mėnesiams
Pinigus reikia

Orderiu kartu su

Anglų “Manchester Guardian” korespondentas Ber
lyne £ašo:

f ‘Prieškeletą dienų vienas didvyriškiausių 4ir 
' žymiausių Ukrainos vadų man pasakė: ‘Kad tik 

dėl Dievo nebųtų darbiečių valdžia nuversta!’ ” 
Iš tiesų. Anglijos Darbo Partijos valdžia yra mil

žiniška^ tarptautinės taikos ir deniokratijos jėga., Kiek 
ji yra taikai pasidarbavusi, kiek .ji yra padėjusi demo
kratijai atmušti fašizmo atakas, žmonija sugebės tin
kamai Įvertinti, tiktai praėjus dabartiniam pasaulio 
krizini.

ATSIKBATY- 
KIT LIGŲ PE- 
PTT , DOSV!e> • burnoje 

V^klije \

'i Lelskjtc Zonite iiva- 
lytlTsusįkiAišulias at-

išpįįdyti.” V J '
Proletarai proletarams daro 

“komunistinę operaciją” fr ne
sijaučia, kad jie yra partijos 
komisarų vergai! /

Siurba, beje, jau pasiskubi
no pats sau padary ti -“komu
nistinę operaciją”, tame pa-

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

» Daugumos valdžiai gali, kaip 
minėjome, kartais tekti pavar
toti griežtas priemonės prieš 
mažumą; kokio nors didelio 
pavojaus akivaizdoje gali būt 
net ir laikinas visų’ piliečių tei
sių susiaurinimas (pav. paskel
biant karo stovį), bet ir tokia
me. atsitikime vis tik pasilieka 
daugumos kontrolė ant val
džios. Pavojui praėjus, daugu
ma piliečių, nenorėdami patys 
save varžyti, vėl panaikina vi
sus teisių susiaurinimus, kurie 
buvo laikinai įvesti. O jeigu 
yrą mažumos, diktatūra, f ai lai
kinas teisių suvaržymas pa
virsta nuolatiniu dalyku, ir to
lyn valdžia jį vis labiau aštri
na, iki galų gale susidaro pa
stovi despotizmo sistema.

Tokia sistema Šiandie gyvuo
ja Rusijoje, už 13 metų po 
“proletariato diktatūros” pa
skelbimo. Ta sistema ne kapi
talistų pasipriešinimą laužo 
(nes kapitalistų Rusijoje ir ne
bėra), bet slopina visų Rusi
jos žmonių, neišskiriant ir dar
bininkų, judėjimą. ’

čiame “L.” numeryje prisipa
žindamas prie “klaidos” ir vie
šai atsižadėdamas savo drau
gų, su kuriais jisai dalyvavo 
slaptame kokuse prieš bimbi- 
ninkus.

Entered as Second Clau Mattel 
Marcb 7tb. 1914. at the Poct Offic< 
of Cbicago, I1L. nndtr the act of Marcb 
3rd 1879

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Bimbos “linijai” pritariantie
ji proletarai, išklausė penkių 
savo atstovų 'raportą » apie 
“Laisvės” šėrininkų susirinki
mą ir priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama 

, “Kad Butkus 
zeceris. — 
no sklokos

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

Publisbed Daily Bzcept Sunday 
tbe Lithuanian Newi Pu b. Co.,

1739 South Habted Street 
Telephone Rootevelt 8500

Ve kokią mandrą filosofiją 
“apšvieticti^” K. K. sakosi su
radęs Lenino knygoje “Valsty
bė ir ^Revoliucija”:

“Bet nuo tos kapitalistinės 
demokratijos 
mai šiauros,

• miančios šalin beturčius, ir 
todėl perdėm veidmainingos 
ir melagingos, — plėtojima
sis (vystymasis) pirmyn 
neina stačiai, tiesiai ir švel
niai, ‘prie vis didesnės ir di-

' desnės demokratijos’, kaip 
kad dalyką piešia liberalai 
profesoriai ir smulkburžua- 
ziniai oportunistai. Ne* Plė
tojimasis pirmyn, vadinasi, 
linkui komunizmo, eina per 
proletariato diktatūrą, ir ki
taip negali eiti, kadangi su
laižyti pasipriešinimą išnau- 
totojų-kapitalistų nebėra kam

* ir kitokiu keliu ^negalima.”
Čia yra tuščių deklamacijų 

ir prieštaraujančių kits kitam 
pareiškimą šiupinys, kuriuo gė
rėtis gali tiktai žmogus, nesu
gebąs logiškai protauti.
* Visų-pirma, čia kalbama apie 
“kapitalistinę demokratiją”. Kas 
tai per paukštis? Tur būt, tai 
bus kapitalistine valdžia, tu
rinti demokratinę formą. Ka
pitalistų klasė niekur nesuda
ro ir negali sudaryti daugumą 
Visuomenėje. Jeigu valdžios 
forma demokratinė, tai reiškia, 
kad vąldžią yrą renkama visų 
žmopių. Bet kodėl gi darbinin
kai, valstiečiai ir kiti, turėda-

Leninas sako, kad iš “kapi
talistinės demokratijos” galima 
žęngti. „tiktai j , ‘‘proletąriato 
diktatūrą”, '• ir niekur kitur. 
Mes matėme, kad ^kapitalisti
nė demokratija”., būna tenai,

demokratija ' eina į u^pečkj 
pasilsėti; kitais žodžiajs ta
riant, demokratija subyra ir 
lieka tik bĮurbulai.” X;

demokratija yra burbulai, 
t Šitie K.1 K. argument^ib

(“Laisvės” 
Red.), kai- 

organizatorius, 
butų tuojaus iš darbo išva
rytas, idant negalėtų demo- 
ralizuot ir sabotažuot iš vi
daus, kad ‘Laisvės’ štabo 
redaktoriai Tauras ir Siur
ba, ir administratorius Buk- 
nys savikritikavimą pareikš
tų viešai per ‘Laisvę’ taip, 
kaip padare suvažiavime. 
Mes stojame už griežtą ko
munistinę operaciją Iriems, 
kurie atsisakys musų prole
tariato avangardo

zcmis apie 
“proletariato 
mokratijai 
džiai), jo 
prievartos 
bet klases 
butų mažumoje) 
kas. Į demokratiją jisai, vadi
nasi, žiuri anarchisto akimis; 
o j tą despotizmo sistemą, ku
rią po melaginga “proletariato 
diktatūros 
Rusijos 
laisvės 
akimis.

Taip 
tinybių 
si, 'nesurasdamos kelio, ir dės 
peracijoje jisai, pągaliaus 
griebiasi už Lėhino>“ • '

Prieš kiek laiko mes minėjome, kaip pažangioji 
Europos spauda- gyrė Anglijos užsienių reikalų minis- 
terio Hendersono pasidarbavimą Tautų Sąjungos tary
bos suvažiavime, kuriame jisai buvo pirmininkas. Pa- 
sidėkojant 
valdžia.

Bet 
Sąjungoje, 
nesyje bus svarstomas ukrainiečių skundas prieš z Len
kijos žiaurumus. Britų užsienių reikalų- ministeris pa 
tieks tai sesijai raportą, nes jisai yra pirmininkas ko 
misijos, kurią Tautų Sąjungos taryba paskyrė ukrai 
niečių^skundui ištirti. Nuo Hendersono todėl daugiau 
šia priklausys, kaip tas klausimas bus Genevoje iš

SLA nariams yra svarbu, žino
ti, kas siuntinėjo Pastoviųjų 
Komisijų suvažiavimo paskuti
nio posėdžio protokolą ir kas 
drįso ddryti tokį sauvaliavimą, 
prašydamas taisyti bei keisti 
komisijų suvažiavimo priimtas 
rezoliucijas? SLA nariams ta
tai turėtų .paaiškinti Pastovių
jų Komisijų suvažiavime daly
vavę nariai, kuriems minimo 
posėdžio protokolo kopijos bu
vo išsiuntinėtos patikrinimui. 
Mes, SLA nariai, turime žino
ti, kas per paukščiai yra tie 
žmonės, kurie būtinai nori iš- 
teisinti SLA centre sėdėjusius 
ir 25 tūkstančius dolerių pra
ganiusius viršininkus, o jų 
kąltę sumesti ant neatsakomin- 
go ir besislapstančio žmogaus.

Kitas SLA viršininkų tarpe 
nepateisinamas sauvaliavimas 
buvo padarytas prez. S. Gegu
žio, kurs ignoravo praeito SLA 
seimo nutarimą, ignoravo Pa
stoviųjų Komisijų suvažiavimo 
nutarimus ir, susikvietęs Pil
domosios Tarybos narius, ėmėsi 
iš naujo tyrinėti Devenio-Ažu- 
nario paskolą. Apkaltintieji su
sirinko teisti patys save!

Prie tokios dalykų padėties 
SLA nariams nebelieka jokios 
vilties, kad žuvusieji 25 tūks
tančiai dolerių butų kokiu nors 
budu atgauti. Priešingai, Pil
domoji Taryba brenda į dar 
didesnius nuostolius, skirdama 
šešis šimtus dolerių suradimui 
Devenįo, kurs iš SLA be jokio 
užtikrinimo išgautus 25 tūks
tančius dolerių veikiausia bus 
paslėpęs arba išleidęs. Devenįo 
pagavimas dar neužtikrina, kad 
Susivienijimas savo nuostolius 
galės atgauti.

P-ąs Š. Gegužis ir kiti De- 
venio-Ažunario paskolos afe
roj susitepusieji viršininkai ga
li daryti ką nori, bet savo ran
kų jiė nenuplaus ir nekaltais 
avinėliais neliks. Praeitas SLA 
seimas Devenio-Ažunario pa
skolos reikalą pavedė Finansų 
Komisijai, ir ta komisija yra 
atsakominga- ne Pildomajai Ta
rybai, bet SLA seimui. Man to
dėl išrodo, kad paskutinis žo
dis dėl tokių skaudžių Susivie
nijimui nuostolių teks tarti 
ateinančiam SLA seimui. To
dėl visos komisijos, kurios De
venio-Ažunario paskolos aferą 
tyrinėjo, privalo visus, doku
mentus pasilaikyti ir ateinan
čio seimo teismui atiduoti.* 

226/ kuopos narys.

ka jomis naudotis. Taip šiandie 
yra, pav. Amerikoje. Bet, argi 
Leninas sako tiesą, kad iš tos 
“kapitalistinės demokratijos” 
negali išsivystyti geresnė de
mokratija?. Kodėl negali? Kur 
Lenino įrodymai? Jokių įrody
mų jisai neduoda, o tik dumia 
savo skaitytojų akis tąja dia
lektikos forma, kad “plėtoji
masis pirmyn neina stačiai, 
tiesiai, švelniai”. Tikra tiesa, 
kad progresas neina tiesia li
nija pirmyn: jisai kartais su
stoja, kartais pasuka į vieną 
arba kitą pusę ir kartais bū
na net atgal’ atmestas; bet 
kad visuose šituose zigzaguose 

■iš “kapitalistinės demokratijos” 
negalėtų išsivystyti nieko ge
resnio iki pat “proletariato dik
tatūros • momento”, tai — gry
nas “bunk”.

Nereikia spėlioti, {bet reikia 
į gyvenimo tikrenybę žiūrėti, 
štai, sakysime,. buvo Anglijoje 
per. ilgus metus “kapitalistinė 
demokratija”; ' darbininkai tu
rėdavo balsą, j bet balsuodavo 
už kapitalistų partijas arba už 
tokius savo organizacijų atsto
vus, kurie eidavo paskui kapi
talistų pąrtijas. Bet paskui su
sidarę Darbo .Partija, Nepri
klausomoji Darbo Partija, • Fa
bijonų Draugija ir Socialdemo
kratinė Federacija; ir tos o r- 
ganizacijos, susijungusios į 
daiktą ir priėmusios socialisti
nį programą, išrinko tiek at-’ 
stovų į parlamentą, kad jie iš 
opozicijos pavirto, valdančia 
partija. Darbininkų partijos 
valdžia Anglijoje šiandie dar 
neturi daugumos, todėl ji ga
li Valdyt tik, kol abi kapitalis
tinės partijos prieš ją nesusi
jungia; bet ta valdžia>visgi ką 
galėdama daro darbininkų kla
sės naudai. Visi, pav. mato 
pranešimus spaudoje, kaip iš 
valstybės iždo lAuslijoje skiria
ma šimtai jniljonų dolerių bė- . • • • . A- r ‘ .
darbių paramai, ir aiškių kad 
tik dėl šitos priežasties Angli
jos kapitalistai negali 
doti pramonės krizių darbinin
kų algų kapojimui. Kada Ame
rikos darbininkai iškovos su 
valdžios pagelba tą, ką jau tu
rį Anglijos darbininkai? Be to, 
ar Anglijoje yra daromos “ob- 
lavos” komunistų, ar siūlomi 
pari^pięntiii tokį/. įstatomų su
manymai, / kokius sugalvojo 
kongrėsjnanas Fish ? Nė. į

Rainai
Cbicago  je — pairai

Metama ............
Pašei metų ......................
Trims mineaiams
Dviem mėnesiams ............. ..
Vienam mėnesiui

Chicagoj pet iineiiotojifti
Viena kopija 
Savaitei__________________

SLA. viršininkų 
sųiivaliavimai

Pabaigoje Pastoviųjų Komi
sijų protokolo,; kurs tilpo pra
eitų mętų “Tėvynės” nr. 51, 
mes raųdąme to komisijų su
sirinkimo dalyvių pastabas. 
Peržiurinėjąnt tas pastabas 
ypatingai darosi Įdomu, kad 
visi dąĮyyiąi, lyg susitarę, kal
ba* ųpię tąi; ąr įdėti į Pastovių
jų Komisijų suvažiavime pri
imtą rezoliuciją Devenio var
dą, pripažįstant jį žuvusios Su
sivienijimo 25 tūkstančių dole- 

kur-darbin#ikai dar yra taip Į rių paskolos kaltininku. Iš to- 
nesusipratę, kad jįe? savo bąl- kio reiškinio reikia daryti iš- 
są atiduoda savų išnaudotojų vadą, kad Pastoviųjų Komisi- 
atstovams. Sulig Leninu p ų suvažiavimo sekretorius ar 
išėina, kad tas nesusipratęsĮkas nors kitas, kurs protokolą

Kam jisai patš^save painio
ja, daugumos valdžią maišyda
mas su mažumos valdžia?

> Imkime aiškų pavyzdį: de
mokratinę valdžią, kurią tikrai 
kontroliuoja visuomenes t dau
guma. Argi jisai mano, kad to
kia valdžia visai neturi teisės 
vartoti jėgą, nenųsidedant 
prieš savo principus? jJęigti 
butų taip, tai jokia demokra
tinė valdžia nebūtų galima, nei 
ramių,' nei kitokiu laiku. Be 
jėgos negalima valdyt (bent 
tol, kol žmonės yra toki, koki 
jie yra dabar). Juk kas yra, 
sakysime, policija, kuri gaudo 
vagis, areštuoja plėšikus ir 
•kitokius kriminalistus? Ji yra 
jėgos įrankis. Tokios valdžios, 
kuri turėtų apsieiti net ir be 
policijos, dar iki šiol niekas 
nebuvo sugalvojęs, išimant 
anąrchistus. Bet anarchistai, 
atmesdami visokią prievartą, 
taigi ir prievartos įrankius (po
liciją, kariuomenę ir t. t.), ir 
valdžią visiškai atmeta! /

Malyt, kad ir “apšvietiečior 
K. K. galvą" aptemdė itnarchis- 
tiški burbulai, nes jisai mano, 
kad visokia prievarta valstybė
je tai — 
mokratiją, 
mokratijos sunaikinimas.

Bet K. K. galvą yra apsu
kęs ii* bolševizmas, kuris visas 
komunistų valdžios Šunybes 
Rusijoje bando pridengti fra- 

“klasių kovą” ir 
diktatūrą”. De<- 

(daugumos val- 
supratimu, jokios 
vartoti negalima; 

valdžiai (kad ir ji 
leįstina vis-

Danijoje, Belgijoje ir visoje 
eilėje kitų /šalių matome pana
šų progresą.

Darbipinkų klasė nieku bu
du negali tą progresą ignoruoti.

Kas kita smulkioji buržuazį- 
ja. Smulkiajai buržuazijai, iš 
tiesų, tas progresas atnešė ne-1 
daug, arba gal • net neatnešė 
nieko gero. Juo labiau vystosi 
stambusis kapitalas, tuo smul- 
kiemsiems- bizneliams darosi 
sunkiau; daugelis jų yra visai 
sunaikinami. <Ve delko smul
kioji buržuazija ne tik nesi
džiaugia progresu, kuris (ne
žiūrint visų zigzagų!) eina da
bartinėje visuomenėje, bet 
verkšlena, kad “gerieji senieji 
laįkai” išnyko. Gi ta smulkio
sios buržuazijos dalis, kurią 
stambusis kapitalas varo jau 
į bankrotą, įpuola į desperaci
ją, ir ji tuomet šaukia, kad 
kapitalizmą reikia kaip galint 
greičiau sugriauti ir su žeme 
sumaišyti.

Pasirodo, kad Leniųo “tezįs”, 
jogei iš “kapitalistines demo
kratijos” negalį niekas gera 
išsivystyti, yra tikrumoje , iš 
smulkiosios buržuazijos sielos ■ 
išskaitytas. Jisai yra ne revo
liucinis ir net ne pažangus, o 
visai atžagareiviškas. Juk ta 
žiopla “leninizmo” idėja (ji yra 
pasiskolinta nuo anarchistų) 
anąmet paskatino Amerikos, 
komunistus boikotuoti rinki
mus į kongresą bei legislatu- 
ras ir priešintis socialei ap- 
draudai ir visokioms - refor
moms. Iš tiesų, jeigu iš kapi
talistinės demokratijos “nieko 
gero negali išeiti”, tai ją rei
kia kuogreičiaųsia versti aukš
tyn ragožium, daugiaus nieko.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

^kapitalistų 
_ ?,-.f Tęidėl, kad 

ji£ politiškai; nesusipratę ir ne- 
susiorganizfcivę.
• Vadinasi, ta Lenino minima 
“kapitalistinė demokratija” bū
na tenai, kur darbininkai jau 
turi politines teises, bet nemo-

Prezidentas Hooveris gauna smūgį po smūgio kon
grese. Jisai buvo priešingas pinigų sĮcoliniipui dėl saus
ros nukentėjusiems farmeriams; bet abi kongreso da
lys nubalsavo skolinti, ir Hooveris turėjo nusileisti. Ji
sai pasipriešino paskolų davimui karo veteranams, bet 
atstovų butas pasisakė už veteranų paskolas, ir taip 
pat'rengiasi padaryti senatas. Hooveris turės arba nu
sileisti, arba vetuoti kongreso nutarimų.

Manoma, kad kongresas pasipriešins prezidentui ir 
Musele Shoals operavimp klausime 
ma stoja už valstybini operavimų, 
privatinį).

Visuose šituose susirėmimuose 
cijos ir įstatymdavių prezidentas Hooveris stovi atža
gareivių pusėje. Daugelis tų žmonių, kurie už jį balsa
vo, šiandie yra labai nusivylę.

Naujienoj eina kasdien, ilskiriant eek 
madienias. Leidžia “Naujiena” Bendro 
▼L 1739 So. Halsted Cbicago. Iii 
Telefonas Rooseveh 8500.

■ir M—M

'tie and Pacific Photo] 

’apa Pijus XI džiaugiasi savo pįrma radio stotiną*, kurią jam 
pats Marconi įtaisė Vatikano mieste. •

kaily tojų Balsai

sąkė savo įpAStąbbsef ndmo su
grįžę k‘olnifeijį|\;sižv«^iavim?o. da
lyviai, nes sji^t^viirno į tarifų 
ir didžiumos priimtų ręZoliįiei- 
jų be kito tokįo pat PaątoVių- 
Jtį Komisijų suvažiavimo mieks 
tų tarimų te rezoliųcijų' Ati at
šaukti, nei pakėišU nėgrati. "Bet

Vienas “apšvietietįs” K. K. 
sunkiai procevoja ‘‘Aide”, ban
dydamas įrodyti, kad demokra
tija esąs netikęs dalykas, nes, 
mat, gali būti atsitikimų, kad 
demokratij’ai tenka pavartoti 
jėgą prieš mažumą, kuri prie
šinasi daugumos valdžiai. Ji
sai argumentuoja taip:

“...Kas gi butų įš tokios 
demokratijos, kuomet prisi
eitų vartoti valdžios jėgas? 
Reikštų tą, kad demokratiją 
yra tik ramiame laike įran
kis vienos viešpataujančios 
klasės, neatsižvelgiant ne£ te 
į tai, ar'f valdančioji klase 
atstovauja (? — “N.” Rįį») 
didžiumą ar mažumą žjno- 
nįų.^tkaip/ tįkMįdafc^įj 
klase' n^pįteeiKilį

^jėgą^'nįįpš i kilstantp pįi

partija yra įfjtęįgtiM feueijoje, 
kur ne tik socialistai neturi 
balso, bet net ir pačios viešpa
taujančios partijos nariai (ko
munistai) yra areštuojami ir 
Ištremiami į Sibirą arba Tur
kiją* Tai yra saujaKs komisa
rų diktatūra, o ne darbininkų 
klasės, ir tik visiškai žlibi žmo
nės gali to neįžiūrėti.

Bolševikiška diktatūra, ku
rios “apšvietietis” K 
reiškiasi ne vien tame, kad ji 
yra žiauri ir despotiška. < Jos 
žiauruiųas ir despotiškumas 
yra tik pasekmė to, kad ji yra 
thažumos valdžia. Juo didesnė 
dalis visuomenės remia valdžią, 
juo mažiau jai reikia vartoti 
smurtą prieš savo priešus. Tas 
faktas, kad bolševikiškoje dik
tatūroje galią turi tik maža 
saūjalė komisarų, susispietusių 
aplink patį diktatorių Staliną, 
yra priežastis to, kad žmonės 
tefiai neturi nė krislelio lais
vės. Tokia saujalės diktatūra, 
mat, gali tik geležine discipli
ną ir žiauriomis bausmėmis su
valdyti žmones. Piliečiai tenai 
neturi jokių teisių, išimant 
“|eisę” klausyti valdžios.

Pati valdžios forma tenai 
yra ant diktatoriško kurpalio 
sudaryta. Tuo gi tarpu, jeigu 
valdžią remtų žmonių daugu
ma, jeigu valdžia butų daugu
mos 'atstovas, tai ji nė negalė
tų piliečiams teises atimtį. Ne 
valdžia demokratijoje piliečius 
kontroliuoja, bet piliečiai vai-
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Bedarbiu šelpimo

Sereda, vasario 18 d., 1931.
Labdarybė neges
Ir pavargėlis parama ras. 
Jei ne čia, tai kitur.

—kas bus, ką darysime ir 
kaip tą maisto ncdateklių pa- 
pildysfrne, kuomet ši labdarin
ga Įstaiga užsidarys? Tam pa
našus klausimai veržiasi iš kai- 
kurių bedarbiį lupų.

—DuohČs, duonos duokite dėl 
mus, jeigu daugiau ko neišga- 
Įitę,—suužė visi vienbalsiai, lyg 
tartum susitarę.

Tuo tą r£u atėjo-moteriškė ir 
noriai paaukavo pinigų duonai 
nupirkti. Pora vyrų tuojau bu
vo pasiųsta į kepyklas. . Nuo 
Steponavičiaus parnešta trisde-, 
šfmt kepaflų be jokio užmokcs- 
nio. Todėl ačiū davėjui, šir
dingai ačiū jam. Mes ir vėl 
pas jį ubagaudami ateisime. 
Bet kadangi tiek duonos nebū
tų užtekę, tad iš kitur, bet jau 
už pinigus, buvo parnešta.

Ir taip belaukiau1! ko tai, pa
sirodė antras šios dienos lab
darys, p. L. į>engis nuo Auburn 
Avė. Jis, kaip bueeris, atnešė 
mėsos ir daugiau ką. Labai 
ačiū jam už tai, nes pasotino 
jis ne vieną ir suteikė viltį, 
jog labdarybė neges ir pavar
gėlis paramą ras, jei ne čia tai 
kitur. , , .

—Kurie’esate alkani ir iš ki- 
^tur negalite valgio sau gauti, 
meldžiu pasiimti po mažą dalį 
aukauto maisto, taip priversti
nai reikėjo tarti į susirinku
sius, nes dėl visų, kiek ten jų 
buvo, nebūtų užtekę. Ir retas 
kiltis drįso prie stalo prisiartin
ti, aš pats turėjau tą dovaną 
išdalinti.

Girdėjau, kad kas tai verkė 
ir mačiaū kai vieni kitiems aša
ras šluostė. Turtingoj šaly, į 
kurią žmonės suplaukė sau 
liimę rasti ir turto sukrauti, 
badauja, skursta ir yra pri
versti ubagauti.

Neramumo valandoj suskam
bėjo .telefonas. Moteriškė, ku
rios pavardės nesužinojau, sa
kosi norinti pagelbėti žmogui 
turinčiam mažus kūdikius. Ji 
sutiko auklėti vieną mergaitę 
iki tėvas gaus darbo, o gal ir 
ant visados. . #

. Išdalijus rubus ir maistą, 
atėjo dar ketvirtas geraširdis, 
b. Tarnas Kazlauskis nuo tris
dešimtį ketvirtos gatvės. Jo 
noras buvo suteikti paramą jau 
minėtam asmeniui, ^turinčiam du 
kūdikiu. P. Kazlauskai pasiža
dėjo atlankyti šio bedarbio na
mus ir duoti jam to, kas dau
giausiai bus reikalinga,

Rodėsi, kad jau šios dienos 
darbas buvo užbaigtas, tik ne
tikėtai įbėga moteriškė mal
daudama valgio, kad nors val
gio. Girdi, duktė turi du ma
žu kūdikiu, o vyras yra palikęs 
juos. Tuom tarpu sale manęs 
stovėjo p. Kregždienė. Ji, visą 
isS girdėdama, atidavė jai sau 
gautą maistą,' pažadėjo nusiųs
ti, anglių, ką jos dėdė ir pus
brolis, nuo geležinkelio yra su
rinkę. Bedarbė atidavė savo 
kąsnį kitai bedarbei, nors ir ji 
visko yra reikalinga.

Visa tai matant ir girdint
I • ! . , X. f . i !

tiktai žmogus be jausmų/’ be< 
šircĖės negali būti nėsusigrjau- 
dinęs. Per tai , ne jrpanO, bet 
artimo vargai kankino mane’, 
neleido ramiai tą naktį miegoti. 
Girdėjau šauksmą, duonos, duo
nos, jei ne ko kito. Jei turė
čiau tiek galimybių kiek, kad 
jų žeiurib, tai kiekvienas par 
vargelis papenėtas butų, nerei-l

■................................ . ' ■ ......................................... ..... ........................ i1’"."
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ketų nei vienam nei šalčio fieT 
alkio kęsti.

Baigiant šį nemalonų ir kar- 
tųį džiaugsmingą raportą, noriu 
tarti ačiū visiems šios dienos 
labdariams, o kartu ir “Naujie
noms” už talpinimą B. šelpimo 
žinių. • : - .

Turiu viltį, jog šią pėtnyčią 
taipgi pasirodys aukų if ne vie
nas lietuvis atlankys musų raš
tinę su tikslu sušelpti savus.

Vienam bedarbiui pasiųsta 
puse tono anglių.

Turiu du sfubos darbu. Kas 
nori dirbti, tai ateina pelny
čio j.—Šulte.

B. Š. K. reikalai
žiema 

kad be- 
bet nė- 
nereikė-

Ant laimės lig šiol 
nebuvo dar taip šalta, 
darbiai galėtų- sušalti, 
ra ant tiek šilta, kad
tų drebėki nuo šalčio, neturint 
kuro ir šiltų drapanų. Bet ne 
visiems šaltis gnaibo sąnarius 
ir aštrus vėjas kedena sutrū
nėjusius loski^tus. Butų labai 
pagirtina, kad tokie žmonės 
padarytų “reviziją” savo gar
derobe ir kas nereikalinga, bet 
dar gerame stovyje iš rūbų, 
paaukotų bedarbiams Nors tas 
paprastai yra daroma pavasa
rį ir surinkti nereikalingi bei 
nusibodę daiktai yra užkišami 
Ihir nors be Uaudos, bet paau
kavęs B. š.. K. jis visuomet at
ras bedarbį ar bedarbę, iu- 
Iriems sūtęjks naudą jų daik
tai.

Pasireiškia trukumas vyriš
kų apatinių baltinių ir didokos 
mieros batų. Ateina kai kurie 
bedarbiai, prašo ką nors šilto. 
Gaila žiūrėti į pamėlinavusius 
veidus, rankas. Jei pasitaiko 
koks šiltesnis apdaras,. bema
tant atsiranda, keli savininkai 
ant jo. Juk suraižęs negi pa
dalinsi. Vienas džiaugiasi ga
vęs, daugybė .apgailestauja, 
kad “pervėlai atėjau” arba “ko
dėl ne man teko”.

Padėkite, gerbiamieji, darbą 
pratęsti ligi pavasario, tuomet 
palengvės šiek tiek jų pačių 
nešamas jungas.

Neturiu menkiausio noro nei 
girti, nei perdėti dalykų saky
dama, kad B. š. K. darbas ei
na dabar geresne vaga, kaip 
lig šiol kad ėjo, nes jsidirbo 
geresnę sistemą išdalinime 
maisto ir jguito daugiau patys 
tą darbą dirbanti žmonės, gau
jas sandelio prižiūrėtojas, p. 
Milius, matyt, nuoširdžiai, ne 
apgraibomis dirba: visi daiktai 
suskirstyti, sutvarkyti, nėr& 
jokios betvarkės. Neužkenkė 
nieko nei leidžiami melai per 
“Vilnį”. Tokis sveiko budo pa
sireiškimas žmonių yra labai 
pagirtinas ir teikiantis energi
jos dėl tų žmonių, kuriems įsiu
vo bandoma mesti dėmė. ,L 
rodymas yra tas, kad^ ateiną 
beveik kožną 
nors paaukauti 
Praeitą savaitę 
kus komisija 
finansų knygas 
vo ir pašalinių komiteto nariiį. 
Viskas rasta tvarkoj ir vakar 
buvo paskelbtas “N.” žingeidus

. Pri- 
kad^ ateiną 

dieną vis • kas 
per komitetu, 
buvo susirink 

pas pirmininką 
peržiūrėti; bu-

padaro jūsų
* DVIEJŲ

W AŠMENŲ BRITVĄ
f (Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00 fiAc
už dešimti wU u£ penkes

Garantuotos'
PROBAK CORPORATION

AvtoStiop Sof.ty Roior Co.. Ine., N. Y. G

-v
raportas iš istorinio komiteto 
veikimo slaunioj Chicagoj.

Neužilgo bus šaukiamas su-, 
siririkimas pasitarti tolimes- 
piam veikimui, ir surasti būdą 
padauginti pi n i gis kas įplaukas, 
kad butų galima ligi Velykų 
šelpti bedarbius. Komitetas tu
ri sumanymą surengti šaunų 
vakarą su šokiais, skaniais už
kandžiais, plačia programa Už 
labai, mažą' įėjimo kainąt kac| 
publika^gšlėtų smagiai praleisti 
laiką pigiai apsieitų jų išlai
dos, tuo paremdami savuosius.

P? S. Prisidėjo viena nauja 
darbininkė prie. komiteto, tai 
yra ponia Kuizinas, pirmutinė 
stojusi pagelbon priimdama bė- 
dai’biuš į savo nžmus, vėltui 
duodama visą užlaikymą ke
lioms ’šęiminoms su syk, kaip 
tik pasirodė “N.” pirmutiniai 
raginfm'ai šėl^ti bėdArbius. Da
bar ji pavaduoja kai kurias in- 
vestigR^orkas, p Ako! jos šiek 
tiek pailsės, nes jaučiasi pavar
gusios sykiu su będąrbiaiš. 
Gražus,, sutartinas mętęrų dari 
baš, ar ne? —Emilija 6. '

Iš politikos lauko z
BRIDGĖPORTAS

^Politikos Kliu- 
nai tarp kitko

Atsakymas' Bridgeporto /Lie
tuvių Politikos ir' Pašalpos 
Kliubui.

Vasario 17 d. “Naujienose” 
tilpo straipsnis apie Bridgepor
to Pašalpos 
bo veikimą
buvo pažymėtą, kad lietuvių 
kandidatas į llvardos alderma- 
nus, Joseph V. Mockus, kam 
tai pasakęs, kad jisai turįs di
delę savo organizaciją, ir kad 
nepaisąs, ar lietuviški kliųoai 
už jį bplsuos ar ne. Tai yra^di- 
džiąusia neteisybė. Aš niekam 
tokio pareiškimo nesu sakęs, ir 
tie kurie- tokias paskalas pai- 
leido, nori tiktai man pakenkti. 
Dėlto kad jie yra nusitarę rem
ti lenką ant nominacijos, bet 
ne mane, lietuvį." Kiti vėl ėifta 
už senąjį" aldėnbaną airį/ ku
ris yra žadėjęs pirmesniemš Vz 
jį darbuotojams, kaip Stulpi
nas, Jakaitis, Widzeš, ir fci-

GARSINKITES
NAUJIENOSE' i

•—1 ‘ '■ ' 1 . ...................................................  ■■ I —"1^1

ANTANAS BERNOTAS

Persiskyrė du šiuo pasauliu 
vasario' 18 dieną,' 9:3 0 valandą 
ryte , 1931 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės . apskr., 
Šilalės parap.,’ Šarkų kaime. Ame
rikoj išgyveno 18 metų.

t * I •, ■. - H ’ ' * •

Paliko dideliame nubudime sese
rį Zofiją, švogerj Justiną Luko
šių, pamotę Petrųnėlę Bernotienę 
ir gimines, o Lietuvoj brolį Juo
zapą ir sesitį Barborą Jasiėnę.

Kūnas pašarvotas, randasi 4522 
S. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, , va
sario 21 dieną,. 8 vai; ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos. 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus ftufydčtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Kjįirtu bus perkelti Justino ir 
Jrizefos Lukošių'sūnų Vincento, 
Justin'o Ir Stepono 'kūnai į 
nuosavą Lukošių šeimynos lotą.

Visi a. ai Antano Ėcrnoto* gi
minės, draugai it pažįstami ėsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotfuvėse ir sukeikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ^liekame,
• Ž -4 ' j- J '

Sesuo/ Pamote, Svogeris 
ir Giminės.

.^LaįdotuyČse patarria'ujįi grabo- 
nus Ėrideilčii, Tėl. Yafdfc 1741.

i. M

Daktaras
’ ■ /f

^Kapitonu ’ <
' ^ Specialistas iš .b, 
n ’ J L 2 GYDO VISAS

SpedaSėkai ^do'ligas^įiivo, plaučių, inkstų ir pūslės, užhuodijbną 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reūinatizmą,, galvos skausmus,- skaua- 
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigū kiti negalėjo jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 

L Praktikuoja per daugeli metų ir Iigyaė 
a ta rimą s dykai. OTISO, VALĄNDOS rJ Kasdie

kampas KeeTėr Av^, TėL CrtWfoM 8678

G' 
' Seno Krajaus

’ . ’ ■' ! g G. ” :
NEŽIŪRINT'KAIP džŠIŠENftJTJSlOS ir NMŠGYlSSoS JOSI YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reūinatizmą,, galvos skausmus,- skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigū kiti negalėjo jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 

• jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigyaė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO. VALĄNDOS: [Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., ' f' . 77"?

.5 i* ■ • .V ■ ^,'u • . ’

tiems darbus, jei jisai bus iš
rinktas aldermanu. It kąįp tik
tai jis. tipo išrinkta’s" alderma
nu, pirmą syki 1924 m. ir vė
liau 1926 m., tai kaip pirmą 
sykį, taip ir \^itrą šykį, tiems 
lietuviams darbuotoj ams, netik 
kad nedavė jokio žmoniškesnio 
darbo, bet nė vienam lietuviui 
net gatvių šluoti 
sustatė savo višus 
juodukus.'

Malonus lietuviai, 
tiečiai, aš Jęsephy

nedavė, bo 
airiŠiuS ir

Bridžepor- 
V. Mockus 

esu gimęs Chicagoje ir užaugęs 
ir gyvenęs Ėridgeporte per 
praeitus 20 metų, Aš esu .lietu
vių gimihės Amerikos pilietis, 
ir niekam ir niekur lietuvių ne
žeminau, ir niekur lietuvių* vaiz
do nėši! ūžsigyhęs. Ir aš nie
kam -nesu sakęs, kad man liė,- 
tuviški balsai arba kliubal yra 
nereikalingi. Tie visi Šmeižtai 
yra tyčia mano priešų prama- 
nyti, kad man pakenkus, kad 
aš negaučiau lietuvių balsų ir 
netapčiau nuomiriuotas ant 11 
wardos aldermarią.

Aš prašau visų lietuvių BHjl- 
geporto kolioriijOš piliečių, kad 
balsuotumėt už, mane, lietuvių 
kandidatą, kada bus balsavi
mas Vasario mėnesio 24 dieną. 
Ir aš užtikrinu Tamistas, kad 
aš bepadarysiu blogiau dėl lie
tuvių, jei geriau riėpadarysiū. 
Juk man lietuviai bus arčiau 
širdies negu kiti. Aš jei tap
siu nuohiinuot^s ,ir išrinktas, 
tai žiurešiu kur bus tiktai ga- 
Įima, kad lietuviai nebūt ^ri- 
ąudžiami, ir išnaudojami.
Kandidatas ant 11 Vardo Al- 
dernuanų. —Joseph V. Mockus.

Hayės Monument 
Company

2724 W. lllth St.
Skyrius priešais di- 

■ • džiriosius vartus 
ggs» Holy Sepulęhre 

kapinių.
gyl T ei., Beverly 0*6 Q1 

; Amžių Akmcns,f 
paminklai. 
Augščiausia 

' kokybe.
. I Žemos kairios. 

Didžiausias pąmin- 
klų pąsirinkimas

Si«-*• Chicagbje .
. .........................r, ' ' i. i i-rfjįį 

V - ■' ; ■....................... '• ■ ■■■ -

Graboriai

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

Reikale .meldžiu atsišaukti, oi mano 
darbu busite užganėdintil

» Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23147 W, 23rd PI., Chicago
■ ' c..

ŠKYRIUSt
1439 S. 49 Court, Cicero, ūl.

Tel. Cicero 5927 
—IOH— ' 
_1

J .... į , > 2
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS .
U / ‘

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame .rei
kale visuomet esti sąži* ' 
nirigas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui «ky- 
ri,l- ,, ... į r

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

—to---- •" .
.  .i  

tuvės Akušeres

' Ljcthvią! Gydytojai
Pbone Canal 6222

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

Vai.: T—-T it 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maplėtvood Avė.

Telefonas Republic 78.68

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Ž. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

5 A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsmick 4983 
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ulrravioletinė Šviesa ir diathermia

Telefonas BouleVard 1939

DR. S._ A. BRENZA
/ Ofiso va eidos:

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

Netoli 46tb Sl Chicago, III.

, Vidikas- 
Lulevičienė

AfcUŠERKA
3103 Š. Halsted St. 

Telefonas 
Vietonr į 115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

stų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA'K. JARUSH
Physical Therapy K Midwife 

( Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
; 9252

"p t i e 
duodu 
eleetrie

Hemlock

Patarnauja 
' gimdyrrio, 

massage, 
creatment ir mag
netu blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Blue Island 

Valandos: 10 to 12 A. M., 
8 7 tu 8:30 P, M.

Res. Phone Fairfax 6353

2 to 4

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedelioj pagal sutartį "V

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South' Ashland Avenue

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

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS ,
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (sri Dr. Lauraičio 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 VVest Marquete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospecc 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boųlevatd 78Ž0. R,ez. 
6641 So. Albany Avė. Tel Prospect 
1930. Nedeliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonas Virglnla 0080 
Bez. Tel. Van Burep 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Ir

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

Tel.

'VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: z 

4193 Archer Avė. i 
Valandos: 2-—4 po piH

• Phčne Lafayette 0098'

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
t Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak,, Utarnhrkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 vak. 
Nedeliomis 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. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS)* 
ADVOKATAI .

11 South -La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vale.
3241 S. Haleted St. įTel. Victory 0562 

valandos — 7 iki 9 vakare 
.PĮiH-Utarn., I Ketv. . ir Subatos vak.
Vasalle—Pan.. Ser. ir Petnyčios vak.

Graboriai 
Telefonas Yards 1138 ' 

Stanley P. Mažeika 
Griaboriiisir 

*^BaIzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai; , 

Turiu automobilius visokiems reika- 
, lams. Kairia prieinama 

3319 Auburn Avenue
7 v CHICAGO, ILL^

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiųE įtempimą, kuris esti 

prieža'stimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, \ nuima kataraktą, atitaiso

teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietį.. ■ .<
KREIVAS AKIS ATltAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atitikimų akys atitaisomos be 

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

£hdne Boulevard 7589

Palengvins akii
L ...... . -
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą

trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas '

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bouletard 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 Marshaįl Dru'g store, arti 47 Sl

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampai Michigan Avė 

,Tel. Pullman 5950—-namų PolL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

John Kuchinskaš

Undėrtakirig Co.
1% B.; Hadley Lič.

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

, Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

• 1 fe
1646 W. 46th Sf. ®

Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard Š413 

1327 So. 49tb Ct.
rt'vz

Telefonas
* \ •

Čicėto 37^4

J. .Lulevičius 
| GRABOklŪS iR 
| bal$aMuotojas 
7 Patarnauju laidotuvė

se i visose , miesto, ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
įy i., veltui. 
|3 J Č3 S. Halsted St.

( Chicago, IIl.p
Tel. Victory 1115

v PIGIAU8IS v LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

■'" - “ * Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausąu prie gfa- 

bų išdirbystės. * 
OFISAS:

6Š8 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory, $088

' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Lietuvis akių specialistas

DR. J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Carial 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4, 7 iki 9 

z Nedelioj pagal sutartį

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

1 kampas Halsted St. 
laidos nuo 10—4, nįo 6 iki 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.

——■ -■

8

.z) • Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai *

A.< A. SLAK1S
ADVOKATAS

- Ofisas vidurmiestyje -
I. Roonr 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 IV. Washington St. , 
COr. Washihgton and Clark Sta.

Ofiso Tel. .Central 2978 '
Namų Tel. Hyde Park 3395 

. ■—'.i i X—— ■ i i—«

briokke savo akis išegzaminuoti

K. BLUMENTHAL
OPTOMETRĮST 

Praktikuoji virš 20, m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampay*47 St. 
Tel. Boulevard 64Š7

............. ... f -

Lietuviai Gydytojai j

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

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

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

Tel. KenwQqd ’
VApANbOStJ.

15107
;Ų".' . ’ < >. I ?

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTAŠH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo I iki 3 po pietų 
nuo 6 ikį 8 vai. vakare.

Rez. 3201 . South Wallace Street

ir

D R. HERZMAJN
" — Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-' 
rų, fnoterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-R.ay ir kitokios elektros 
prietaisus.

1025

John b. borden
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd Sf. rtuū 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600
■ ' ■ ~~ — ----------- . --------------------------------------LA .

. Ofisas ir Laboratorija:
1V. BBth St., netoli Morgan St. 

Valandos\nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai.1 vakare

Tel. Carial 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
' Praktikuoja 20 metai

; OFISAS
4729 Soudi Ashland ’Ave., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. v 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaistą, ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10> iki hl 2 <yal. tyte, nuo .2 , iki 4 
vai. po pietų ir ’nuo' 7 iki 8t30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v.. dieną 

JPbone Midway 2880 ‘

DR. G. L. MADGĖ
DENTISTAS

Tel. Cicero 49
■ ..i _____?2.00

2.00 
o.oo 

dantį 
augi.

4930 W. 13th St.
Delei slinkiu laiku kainos riuplBJutos 

Sidabro fillinvoi ----- -----------------------
Parcoliano Fllltngai —....... —---------------
Auksinės Crowns ------ --------- - ------- -
Bridke —..........-..........—........  SO.OO už
Platus .........  -....... —- $20.00 ir

Traukimas bo skausmo

29'S
Ėezidencija 6158 S. Talman Av, 

. TeL Prospect S&25 . ' * f t
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ..I'..- !.

Paul M. Adomaitis
Advokatas 1

Ofisas ^viddrniietfyj* 
. Room- 241f; Zi 

One North La Saite. Bldg.
One North La Salli St. ’ 

(Cot. La Šalie and Madiaon S|e.)* 
Ofbo Tel State 2704* 4412

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So' Ashland A f*.
Tel. Bouleva/d 2800 .

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

u

Roseland
Mirė K. Kudaba

ligoninėj mirė
Kudaba,

krašto,

Kon- 
paėjęs iš 
Švenčionių 

Pečur-

County 
stantinas 
Vilniaus 
apskr., Tverečiaus pąr,
kos kaimo. .lis išgyveno Ameri
koj apie 20 metų. Rusijoj esąs 
dirbęs garsiame Petrogrado 
Putilovo zavode; Amerikoj dir 
bo visokiose dirbtuvėse. Pasku
tinis jo darbas buvo Pullman

Konstantas tapo palaidotas 
vasario 16 d. su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Kazimiero kapi
nėse. Nors gyvas ir nelaiiky- 
dąy4tokių vietų, bet mirusi ga
li vežti kur nori, juk nepasi
priešins. Prie mirusiojo buvo 
matyti prisegti keli tikietai su 
parašais vardų, užpirkusių mi
šias už Konstantą, kad jo du
sią nuvarius į “dangų”. Ta 
tikietų sistema vietoj vainikų 
yra nauja mada daugiau dolerių 
įvaryti į kunigo kišenių. Jei 
viskas yra’ Dievo, tai kam jau 
būtinai tokių priemonių dole
riams iš neturitngo darbininko 
perkelti į kunigo kišenių? Juk 
doleriai ir gi yra Dievo, ar jie 
bus kunigo kišeninį ar pasiliks 
musų.
Nepriklausomybės paminėjimą®

Vasario 16 d. vakare visų 
Šventų parapijos svetainėj bu
vo Lietuvos Nepriklausomybės 
13 metų paminėjimas. Įžangos 
ir kolektų nebuvo, žmonių pri
sirinko nemažai. Tvarką vedė 
vietos klebonas, kun. Paškaus- 
kas. Dainuota, deklamuota ir 
kalbėta.

Pirmiausia • jauna p-lė Kaz
lauskaitė sudainavo porą dai
nelių, gana vykusiai, šarkiunai- 
tė ir kita (vardo nežinau) su
dainavo duetą. Mažutė Krau- 
jeliutė puikiai padekląipavp. 
Vaicikų šeiihyna, motina su 
dukrelėmis,<. gražiai palinksmi
no, duodamos kelis muzikos ga
balėlius \ant piano, saxophone 
ir smuiko.

Kalbėjo kun. Paškauska's, 
adv. Waiches, vienas kitą gir- 
damu. Apie Lietuvos vidaus 
padėtį abu vengė, tiesa, sakė, 
kad Lietuva anksčiau ar vėliau 
atgausianti Vilnių. Parapijos 
choras, vedamas jauno vargon. 
Bakausko, pagiedojo “Mes be 
Vilniaus nenurimsim”, dar ke
letą kitų jr užbaigė Lietuvos 
himnu.

Be pinigii nėra dangaus
Apie mėnesį atgal gera ka

talikė moteris gulėdama ligoni
nėj ii- sužinojusį iš daktarų, kad 
kitą subatą po pietų jąu bus 
padaryta operacija, panorėjo 
prieš operaciją, kunigo. Visų 
šventų kunigai atisakė važiuo
ti,'sakė iš ryto neturime laiko, 
reįkia mišias laikyti, o kitas 
turi kolektuoti. žadėjo nuva
žiuoti apie 4 vai. po piet. Pa
ieškota kitas kunigas, kuris 
nuvyko apie 10 vai. ryto ir at
liko pareigas.

Minima moteris daug yra pa
sidarbavus parapijai. Kaikurios 
net davatkos nepasitenkinę, kad 
kunigai taip užsiėmę savo rei
kalais, bet kitos net draugijos 
susirinkime parinko pinigų u^ 
kuriuos nupirko mišias, sako 
kad ligonė pasveiktų.' Dabar li
gonė sveiksta, tai davatkos tu
ri ko džiaugtis, kaip jų mišios 
pamačijo!

Bedarbė—vyrams pavojus
Prie Wentworth Avė. viena 

ženota pora išgyveno apie 20 
metų. Kol vyras dirbo, viskas 
buvo gerai. Dabar kai vyras 
be darbo, pasirodė, kad jis ir 
šeimynoj nebereikalingas. Nu
tarta' vyras pašalinti ir nuta
rimas išpildyta.

Prie Indiana Avė. kita pora 
taip pat turi daug trubelių. Sa
vaitės laike jau porą kartų 
yo teisme, kas 
i » ■ .'

$100.00. Vyrui nedirbant šim
tas dolerių tai ne Juokai. Nors 
moteris dirba, bet ne kiek už
dirba. Pagrįžę iš geismo gin
čijas, kad be reikalo sau išląį- 
das padarę bėš i trankydami po 
teismus. Moteris kaltiną, kad 
vyras girtuokliauja; vyras tei
sinasi, kad jis girtas būdamas, 
be abejo, esąs kvailas, bet mo
teris ir blaiva esanti tokia...

"Moteris bijo daktaro
Viena mergina, apie 50 me

tų amžiaus, sirgdama atsisakė 
daktaro šauktis, esą nuodėmėj 
kad vyro ranka “dasilįtėtų” jos 
kūno, 
nigą. 
kas, l 
jo pagalba 
kunigams, 
liko. 

»

Fenger
Vasario

School prie 112 ai-
lace St. buVo tos mokyklos or
kestro koncertas, žmonių, pri
sirinko pilna erdvi svetainė. 
Matėsi ir lietuvių. Koncertas 
išpildyta gana gfcrai. Muzj- 
kantų buvo apie 50, tai visi 
minėtos mokyklos mokiniai, ku^ 
rių tarpe yra ir keli ' lietuviai, 
kurie vartoja net po kelis in
strumentus.

Lietuviai muzikantai pana
šiuose orkestruose mažai kam 
žinomi; butų naudinga jiems 
turėti atskira organizacija, kad 
kitiems parodžius, kad ir lietu
viai

šaukė kelis kartus ku- 
Nors ir kunigas vyriš- 

matyt, kitoks, tad su 
paskyrė savo turtą 
Giminėms nieko ne-

High koncernus /
17 d.^Fenger Hi/įh

turi kuo pasirodyt.
—Gintautas.

Cicero
. Metinis ’ parengmias.

Pereitą sekmadienio vaka
rą Liet. Liuosybės \Svctainėję 
Vakarines žvaigždės Kliubas 
turėjo savo ihctinį parengimą. 
Sulošta “Dėdė atvažiavo.” 
Vaidinimą ■ vadovavo Kliubo 
narys Jonas Dambrauskas, re
žisavo ponia Marė Dundulie
nė., Vaidinimas ėjo neblogai. 
Užvis geriausia, kada vaidin
tojai moka atmintinai roles, 
šiame vaidinime sufleris ne
darė jokių kliūčių publikai.

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Ne visi patenkinti muzika. 
Bet kada gi yra buvę paten
kinti. Kaip bedarbės metu pub 
likos'susirinko labai daug, tik 
bloga kad vėlinąs! eina ir 
krėslus braškina.

Pirm atidarant programą 
Kliubo pirmininkas L. Maku- 
tėnas kalbėjo apie’ Kliubo 
naudą ir ragino rašytis vy
rus ir moteris, ir kas tą va
karą išpildė aplikacijas, bus 
priimtas iki 35 metų be įstoji
mo mokesnio. Matėsi daugelis 
pildant aplilracijas. -Bus pri
imti kovo mėnesį antro antra
dienio susirinkime Liuosybės 
Svetainėje. “2V.” Rašė jas.

kainavo apie

...... omSOSm
tos kaipo neteisėtos, ties" iŠ 358 
pasirašiusių po Jąnšofto petici
ja 211 /buvo negetų; iš jų 126, 
*buVo hė&iregistravę ip 26 sakos 
kad be ,įU žto'tos esą luenb’taf 
pasirašyta',/ O/ nekurie ; visai 
kitoj, vyardoj gyvfena, b kad 
kandidatų f nesirado 9 vvardoj, 
dauginus/ tai' de! to, kad da
bartinis ; ąklermonas 1 G,ovior 
iStipruą kandidatas; nėra gali
mybės jisai Augalėli. 1

Golden Star Kliubo, basket 
bolo jąukhąf lošia basket Uolą 
kas sekmadienis po' pietų Strib 
milos svetainėj; po du iy. kaip 
kada po 3 tošius’. Ateinantį sęk- 
madięnį loš (du lęšius t su gerais 
j auk tais.. |žanga tik 15 centų 
ypatai dėl padengirho lėšųl~N,

u--------- .V.,, ,V.4įV. 4 ,»■
■ C. -t ■ • • ' i .sužinojo, kad jos varęhivHį 

•diena pripuola / vasario 16 d.
Vėliaus pnMvalgius, fras^jtįoy 

kovusios skirstėmėš ;visoS gė- 
rąme lipe. -—Julės, draugėj.

■ '• '•.a—r-—-----

Liet. Kareivių Draugystė 
darys naują .konstituciją, Pas
kutiniame ; susirinkime buvo 
apkalbėtas klausimas, kas da
ryti, nes jau baigiasi - knygu
tės, senosios -laidos. Nutarta 
daryti naujų ir išrinkta komi
sija konstitucijai patobulinti 
pirm spausdinant naujas kny- 
giUes. ..

žinoma yra ir storžievių, 
kurie jokių pataisymų nepri
pažįsta; Tačiau, reikia tikėĮį, 
dauguma bus už pataisymą, 
nes kas yra pęrsene ir atgyve
nę, turi gi kartą būtį atpau-
jinta. —* Nėšenas nhryš. į.

. . ■ «\ ' '<■ L ' i »

Roseland
Julės

■L1- AęAy .... . '

; /'■ • 7 / Penktądisnis, ras. 20; 1931
- -T1 - - -;*— - - - J——— — Z a. - V* • __.. . . - -r- -‘ — -       — -

Surado Šimto procėlitųfe
Yff*? . Q10> Pasjcrp Ana .

y - , •
■, .... ' .. ; ; • ‘ • ■ ■ ..

\ ‘ Motrdyš, užsirašykite *
Ttik vbkar,. Vo alįų papeš

‘ ■ . • • f ‘ ....

M

i .. ■ Iii
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Westville išgirdė , 
. Chicagą

- Office of ' ' /
A. Ą. APPANAITIS

. Pplice Magistralė ’

Wčstvllle. III., vas. 17,.1931
PEOPL'ES FURNITURE CO.- 
2538-4(1 WNC3rd S t 
Chioggo, IH. 'S,

Gerbiamieji, prli niro 
manęs širdingą ačili, už j tisą 
duotą ‘ programą per Rądio 
Stotį WBBM Wriglcy Bl.dg. 
praeitą sekmadienį. Dar pir
mą kartą mes \WcstviUiečiai 
gerai girdėjom dainininkus ir 
kalbą gerb.c, District Atty 
pagelbinjnko, kuris labai ^aiš
kiai }r gtažiai pakalbėjo, 
Amerikos publikai <apie musų 
tautą. Taigi ačiū ’ daininin
kams, kurie dainuoja: tikri
nai mes Westville’j pirmą 
kartą gavome girdėti Cbika- 
giečių dainas. NĮes matom iš 
“Naujienų”, < kad gerb. Bud- 
rikas daro programos, bet mes 
negalim girdėti, taigi dar kar
tą tariu ačiū Pcoples Furni- 
turę Co. ir dainininkams kar
tu ir kalbėtojams.

Su pagarba, .
Miesto Teisdaris. ,

GHICAGOS 
ŽINIOS

V

Illinois ruošianaują
> .. "Lili—’taksu bilių

Nori nuimti $100,000,000 
v. } real estate pečių

nuo

Naujos rųšies 
mokykla

Kaip Saldainius .dirbti

Chicagiečiamš, ypač Mar- 
quetto. Parko gyventojams ge
rai žinoma saldainių . /firmą 
Mrs. Milash Gandy Shop nuo 
Kovo 2d. įsteigs saldainių ga
minimo pamokas. Pirma to
kia lekcija — demonstacija 
kaip saldainius gaminti, įvyks 
ketvirtadienį, vasario 27 d. 1 
vai. popiet. . •

Merginos ir inotęrys kvie
čiamos atsilankyti į p. Milash 
įstaigą, kuri randasi 2917 W 
53rd. st. Jokio^ atlyginimo už 
demonstraciją, mokėti nerei
des. Išmokti tokį amatą nau
dinga toms moterims ir mer
ginoms, kurios nori užsidirbti 
sau

Vakar tik patiekta Spring- 
fielde liaujas planas, kaip su
mažinti/taksų. šimtą milijonų 
dolerių, nuimant juos kasmet 
nuosavybių savininkams nuo 
pečių. ^Raip tą vėl padengti, 
bus siūloma, kad, kiekvienas II- 
linos valstijos (pijietih mokėtų 
kas met po $10.00 “Filing fee”.

Apie 300 delgatų, atstovau
jančią nuosavybių ; savininkų 
(rcalty) organizacijas, susirin
kę iš 55 miestų, nutarė sau tą 
palengvinimą iškovoti. Sumany
mas taksoms pakeisti ta pras
me, bus įneštas į legislaturą 
greitoj ateity! , i' >

Capoiie — pirmasis U 
S. pilietis!

piningų.
—Mtė.

Roseland
15 d.

Sadutienės vardadienio 
surprais baliukas

Vasario 16 d. susitarusios 
keletas moterų, ‘ kaip Julės 
Sadulienės artimif draugių, 
pasigamino valgių, ir atsilan- 
kė pas J. Sadulienę.

Tokis netikėtas keleto drau
gių vienu sykiu apsilankymas, 
tikrai J. Sadulienei buvo dK 
dęlis surprais, nes negalėjo 
suprasti ką tas viskam reiškia.

Tik pradėjus sveikinti var
duvių dienos linkę jiniaię ir 
dar puikią dovaną gavus* tik

fr 1 _ %

Sekmadienį, vasario 
Strumilos name /buvusioj G. 
Star kliubvietėj, Roselando ’ Be
darbiams, šelpti Komitętas tu
rėjo susirinkimą. Susirinkime 
dalyvavo dau^ dTR'ugijų atsto
vų, ir šiaip pašalinių arba at
ėjusių pašalpos prašyti. / 

, A. Draugelis komiteto pirmi
ninkas išdavi raportą iš šelpi
mo darbuotės/ / Pasirodė, kad 
komitetai šelpia kęliris šeimy
nas patekusias į sunkią padėtį. 
Susirinkime naujų pašalpos pra
šančių buvo keli, Vieniems niir 
tarta suteikti, kitiems atsaky
ta, atsižvelgiant į prašančio pa
šalpos reikalą. . ■ ; j <

Komisija, kuri rengė .vakarą 
sausio 17 d. bedarbių huadai, 
raportavo, kad. i pelno turėjg.' 
$255.437*. 1 z. \ ‘

Kitas bedarbių,; naudai, vaka
ras bus rengiamas , balandžio 
19' d. Strumilos’'svetainėj, j* 
Tąlacka pašižddėjo' vęį sveįąin^ 
duoti pigiaiis, -neįu yra papras-, 
tai imama už- šyetainę. Nekurie 
buvo užsimanę Nurengti prakal
bas dėl bedarbių. Net buvo 
duotas įnešimas, kad rengti. 
Pasiginčijus pasirodė, kad to
kiam komitetui, kurto užduotis^ 
yra' rūpintis sušelpti badaujan
čius su prakalbomis nepasotin
si alkano. - . ; /

» j.,

vier, dabartinis 9 
wardos aldejtmonas vėl bus iš

 

rinktas ąfdermonu 9 wardoį. 
Ji^ai/Vienai kandidatus tėra 9 
virtardoj; Jahftono, kuris; butų 
buvęs antras kandidatas, su
rengtos peticijos likosi atmes* 
" į ” ‘ •''/A-'

947 Badžfcvic M B
951 Rūk.ąs Ahis

.. . lSoŠtokų Baltramiejui'tojiĮvų visuose Ghicagos sporto, A -> •
klubuose, atletų tarpe, ir net| f , 
bedarbių eilėse, surastas“per- "
fekt vyras”, visais atžvilgiais 
atatinką Amerikos‘.kriaučių- nu
statytoms sąlygoms.;

Tai yra Jim Phiįįįps, 22, blon
diną?, mėlynų akių, protingas, 
getų manerų ir dirba elevato
riuj. Jį išmatavus rastas, kad 
jis savo foriūa ir sodriu visai 
atatinką “perfect man” sąlyJ 
goms, būtent 5, pėdų 8 colių au
kščio, 138-1^0 svarų sunkumo, | 
37 colių šlaunys (hips)^ 18 co-j 
lių rankos (rankovės), 32 colių 
kojos. Jim visas - tas mieras! 
pilniaųisai pripildo,' tik sveria 
dviem svarais daugiau, bet ža- 
da “nureducyti”. >

Paklaustas; kaip jiš tokį o “to
bulumo” pasiekė, Jim atsakė,. 
“Aš manau, kad aš. tokiu esu 
apsigimęs”. —Kas. yra priešas 
tis, kad taip gerai; nuaugai? — 
“Sunkus darbas ir daug jo”. 
, “Kaip galime ir mes takiais 
patapti?”/ 1 ; ;

“Pirmiausia pasirūpinkite tu
rėti airišę motirią ir; vbkietį tė
vą”, patarė Jim. “Toliau, mie
gokite kas naktį aštuonias va
landas, Valgykite’ daug, daržo
vių, pieno, kiaušinių ir hedaug 
kavos; loškite kokį nors gyvą 
geimą. Be to, bukite elevato
riau? konduktoriais, kaip aš 
esu, ir pradėkite nuo apačios, 
dirbdami aukštyn; tai'yra ke
liantis užsięmimas su daugybė
mis progų iškilti.’’

Kas yra “TKė First ;Citizęh 
of the United fetates”?; ■ “Thė 
First Ladv ~ of th,e United 
Statės Pręsideiit Hoover? 
Mrs.' Hoover?— No,, ne*—- Al 
Capone ir Mrs.,Capone, jei Ca- 
pone tokią turi!

Tik užvakar, pats Capone taip 
pareiškė iš savo karališkos re
zidencijos Miami, Fla., atsaky
damas majorui generolui But- 
ler. ■■' " ■

Geii; Butler, važiuodamas pro 
Chicago, išsitarę, kad Capone 
gali būti isdeportuotas,, jei tik 
piliečių opinija sukiltų.

“Generolas yra blogai pain
formuotas”, atsakė Capone* 
“Gen. Butler sako, kad aš esu 
kriminalistas. Vienintelis kal
tinimas, kokį aš ligi šiol žinau, 
yra kad aš esąs ^valkata. Bet 
aš maitihu apie 2,500 ir 3,000 
žmonių : Chicagoj kasdieną jau 
šeši mėnesiai. Jei tas yra val
katos darba’s, aš noriu būti to
kiu žadinamas. ” ; ;

“Aš palieku Amerikos taukai 
spręsti tarpe generolo Builerio 
ir njanęs. - Ir aš busiu - paten
kintas jos sprendimui” ;

-r-^Mane išrinkot narodas ir 
man iiieko nepadarys Bmaro-

mo.,
I .i...,..,. -J-V- y. 

DIDŽIAUSI REUMATINIAI SKAUS-
. MAr:PRAĖlslj ' " '----------
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Laiškai Pašte

JUŠU -PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA-
: MOSE VIETOSE

< Marųuette Park 
TUBUCIO APTIEKA - 
. 2832 W. 63rd St. <

Brighton Park '
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.'
Tel. Lafayette 1083.. -

, Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 -Ė. 107th St.
Tel. Pullman 5950

J ' .. .

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti- “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

CLASSIFIED ADS.
Business Service 

z . UizpioPątąrpayimaa

• PATARIMAS
Patartam - visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Cranc Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir ?pie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite jtupjaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avef

. Rekailingi agentai >

c

T Personai 
' ’ Asmenį Ieško

PAIEŠKAU draugės Kazimieros Ka
minskaitės (po vyru nežinau), Baublių 
kaimo, Laukuvos parap. Gyveno Pitts- 
burghe 1912 'metais, kas žinote arba 
pati malonėkite pranešti antrašą už ką 
busiu dėkinga. Aleksandra Šimkaitė- 
Jokubauskienė, 4725 So. Calumet Avė., 

‘ęhieago, III. • f

Help Wanted—Malė 
' Darbininkų reikia

REIKALINGAS duonkepys prie juo
dos duonos, blaivas, su patyrimu. 1425 
So. 49th Avė., Cicero, III.

For Rent

Šio laiškai yra at€Je iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul ’ nueina I 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adamf 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat' 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas< 
kui sunaikiną.' '

903 Bąrąnąųskas pominikas 
915 Gosilkas J 
910 prisk Jbšfcpii S 
917 Gųzėvičienė K 
920 Adomaitis J
923 Kikis Joseph r

930 Litwin S
932 Martinų Simui.
933 Mikutis Frank

’ • ' , ; \ ~ f'- ' ’

PRANEŠIMAI
Humboidt Park Lietuvių Pol. Kliubo 

mėnesinis' susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 19 d. v vasario, 19 ji m., 1640 
N. Hancock St., Cbicago, I1L, Almiras 
Simmons svetainėj, 7:30 v. v. Narius 
meldžiu dalyvauti. ,

Šekr. A. Walikis.

Business Chancea 
Pardavimui Bizniai

PASIRENDUOJA senai įsteigtas den- 
tisto ofisas, S. ' E. kampas 31 ir Hal- 
sted gatvių, galima užimti gegužės 1 d. 
Pigi renda. Savininkas James Leddy, 
7925 S. Peoria St.

Specialistas gydyme chronišką ir nauju U 
gtl. Jei kiti ncgaifijo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi* 

l-tnaa atidengs jūsų -tikrą ligą Ir '
Imsiu jus gydyti, sveikata jums ___ ______
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po j— *■--------* •  • 

Prakalbos su 
Paveikslais '

,' /

KOKIAME LAIKE DABAR 
GYVENAME? KOEEL VISAS 
Pasaulis yra taip J labai pri

spaus tas ir nusigandęs?
: Kas bus . toliau?

■'■/'/''••'■ Nedėlidj<
Vasario 22 dieną 

11145 S. Michigan Avė. 
Roseland, Jll" . Pradžia Y« po pietų 

'v '/ kalbės ; '
F.ZAVISTAS

■ ■' ■' ■. i .• •

Rengia ir kviečia T. B. T. S. • 
Įžanga LIUOSA—NĖRA KOLEKTŲ 

' -r------- —---------- —----

apsi- 
. Ei-

galutino i&ešrzaminavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jackton 'Btvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

liok nuo 10 ryto iki 1 po pietų

žo st

po

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad verdamai, visut reikalus per

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

CHICAGO ;
- Tel. Boulevard 0611 arba 0774 
Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. * I 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir Umainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 
, Pardavimo Notariališkus raitus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ
UI! ................................... ..... , ... J
f 1,1, >,..11  ■«■■■. Į

CLASSIFIEŪ APS. Į
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTtS 

K r: AMATO, 
r- z *

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk: i

PASIRENDUOJA kampinis 6 kamba
rių flatas —ų $50.00, 4 kambarių — 
$38.00, garu šildomi, frigidaire aisbak- 
siai. Garažas $5.00. 2501 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 4395.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui, 
turiu 2 Storus, - vieną noriu parduoti. 
Šaukite Wentwotth 6759. . 

---------_-O->----------

--------O-------- 1
PARDAVIMUI graži kampinė gro

sernė ir delicatessen sankrova labai gy
voj apielinkėj. Aš išvažiuoju į Euro
pą. Pigiai greitam pardavimui. Tel. 
Brunswick 9598.

_ PARDAVIMUI bučerhė ir grosernė. 
daranti gerą kėš biznį tirštai lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj, didelis stakas, nau
ji fixtu’riai, -5 kambariai pagyvenimui, 
garažas, renda' $4 5. Priežastis parda
vimui •— turiu kitą biznį. Veikit tuo- 
jaus. gausit bargehą.

2901 S.'Emcrald Avė. 
Victory* 5162

PARSIDUODA saliuno biznis ar su 
namu, seniai išdirbta vieta per ilgus me
tus . Matykit pardavėją. 6842 South 
Rockwell St., pirmos lubos užpakalyj.

Farms For Sale

160 AKRŲ farma prie gero kelio 
netoli miesto, parduosiu pigiai arba pri
imsiu mažą mainą. Savininkas 6001 S. 
Carpenter Sl Englewood 2116.

PARSIDUODA .400 akrų clear far- 
ma Wisconsine, Jackson County, netoli 
Black River Falls miesto, arba renda- 
vpti, ar ant pusės dirbti. Juoda žemė, 
lengva gyventi, budinkai geri. Galima 
gauti ilgą lysą.

Atsišauk
5713 S. Ashland A ve.', arba 
Telefonuokite Republic 2782

BARGENAS
** »

Pardavimui arba mainui vištų ir
f rūktų farmos:

2 akeriai su budinkais arti miesto.
5 akrai, geri budinkai.

akrų, arti leikos.
akrai su gerais budinkais ir sodnu.
akrai vištų ir fruktų.
akrų arti upės, dvarski budinkai.

Phone Virginia 064Q *, t

M 
16 
29 
40

įĄNDU AR/ ’; 
E PINIGUS j 

. ? -, .. ; *. \ a ”T'! “'.'ji r r . .' ‘ 1 ■ . V ;
Jeigu* jus kenkiate !nuo reumatizmo/ 

neuritis; lumbago! , (sttėrtų skaudėjimo) 
ar raumenų skausmą, kėdei nepabandyt 
Rhuma-’Jeli/mostį, ikdrią jus/užtepate aut 
lidiųįo skuduro ir ųždedata/ant skaudan
čios vietos. Į 10 Valandų (ęer naktį) 
jūsų skausmas bus išnyks. 'Jeįgu nė, 
jūsų pinigai bus gražinti. Kaina $1.25 
už džiarų,' Įdėkite, vieną popierinį doler 
ir -25c pašto ženkleliais su aiškUi para
šytu jūsų vardu ir adtesii.x (Jums nerei
kia registruoti jį). Rbume-JėlI bus pa
siųstas tuo jaus, arba jeigu jus norite pa
siųsti jį C. O. D., kaina bus $1.50. (Gy
venantys'Chicago je gali gauti Rhuma-Jel 
bile kurioj WALGREEN APTIBKOJ). 
RHUMA-JELL CHEMICAL ČO„ Ine. 
Dept.,48 1440 Broadway, New York Ctyy 

i.._. 2.* ______ ‘-2'^2.__ ..._______ ’_________ __ c—

John Novak Company 
išditbėjąi Kometa 4 

* rekomenduoja
į ...

A

S >7

■ i.

u

• V 4

■ ■

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘOE, ‘ 

672 West Madison Street.

•U Mnanciau j

• Finansai-Paskolou

PINIGAI ,
Mei Bkollnam nuo $50 Iki $800 

\ Neimam komiso
Nuoiimtii) mokamas ant nelimokito*

' sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos pridtiura / 

3804 S. Kedzie Avė.

■ ■''A' / ''■ ' '•

. A.-..:,, '-;-

John J. Lagodny
į 21 -mo Wardo K

. ALDERMANAS 
j;’ -į/ / '

/ ' Balsuokite už jį

Business Service
* Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS'

Stogų Darbas. Greitai taisome stogui 
vsokios rūšies, bile kada ir ■ bile kur. 
Dykai apikaitliavtmas. Mes atliekami 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.
G * ■ ■ *

■- - - ’ ; v------ r---------- ;-------- --
Boulevard 6520 Bea. Yardg <401

NORKUS & CO.
Pertraustom rakandui, pianui ir vi- 
šokiui bitnius, talpai Ii mibsto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.I 1706 W. 47th St ‘

k

.U r 1

>/. . •
CHICAGO

Real Estate For Sale 
Namal-žeme Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS U INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafavccte 0455

l, MA,

DABAR YRA PROGA IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINĄ
BOK NEPRIKLAUSČMAS IR 

TURĖK SAVO NAMĄ
Real Estate kainos pradeda kilti- aug- 

štyn. - -
Niekad nebebus kitos progos pirkti 

už tokias žemas kainas.
Tik $100.00 cash tereikia, 

kad nupirkti 2 augštų mūrinį namą 
arti 37 ir Halsted gatvių, .

2 flatai
‘ s Likusius po $30.00 J mėnesį.

. Mes taipgi turime 18 kitų nuosavy
bių gerose apielinkėse ir priemiesčiuose, 
kurias galima pirkti su $100.00 (mo
kėjimu, likusius gi kaip rendą.

Ateikite ar rašykite dėl sąrašo.

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street 

Telefonas Canal 0806
.u. t

♦ %

1 l-A




