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Ispanijos karaliaus priešai 
jungiasi bendrai! frontan

....... ........ . | ,

Socialistų partija ir Darbo sąjungos nuta
rė eiti išvien su respublikonais kovoje 
už respublikos Ispanijoje įsteigimą— 
Boikotuos parlamento rinkimus

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
23. — Nacionalinis Socialistų 
partijos ir Darbo sąjungų vyk
domasis komitetas nutarė boi
kotuoti naujos monarchistų vy
riausybės projektuojamus par
lamento rinkimus ir glaudžiai 
kooperuoti su revoliuciniu res
publikonų komitetu.

Socialistų pasiryžimas stoti 
bandran frontan su respubliki- 
ninkais, iki kova už respubliką 
bus laimėta, buv^taip tvirtas, 
kad nuosaikesnieji ir atsarges
nieji elementai iš komiteto re- 
zignavo. a.

Tarp pasitraukusiųjų žyT 
mrąusias yra prof. Julian Bes- 
teiro, nacionalinio 
pirmininkas. Manoma, kad jo 
vieton bus išrinktas Largo Ca- 
ballero, energingas generalinis 
sąjungos sekretorius, kuris 
buvo suimtas per praeitą revo
liucinį sukilimą ir dabar yra 

. kalėjime. Su prof. Besteiro iš 
komiteto pasitraukė dar keturi 
kiti atsargumo apaštolai.
Monarchistų svajotos svajonės 

nuėjo niekais
Tų vadų režignavimąs yra 

smūgis monarėhistlrVėr Vyriau
sybei, svajojusiai apie Suskal
dymą revoliucinių eilių. Vy
riausybė, mat, tikėjos, kad So
cialistai su savo 300,000 darbi
ninkų ir jų gąlingu visuotinio 
streiko ginklu atsimes nuo gry
nai respublikinio elemento, tu-

Bolševikai proponuoja 
ištirti vergybę Jungti

nėse Valstybėse
MASKVA, vas. 23. — Atsi

kirsdami j užsienių priekaiš
tus, kad sovietų Rusijoje vieš
patauja priverstinas darbas, 

’ bolševikai dabar reikalauja, 
kad butų padarytas tyrinėji-, 
mas vergijos, kuri žydinti 
Jungtinių Valstybių ir Angli
jos kolonijose.

Vienas Leningrade dirbąs 
amerikietis, Frank Herzog, ra
šo sivietų valdžios laikrašty 
Izviestija, sakydamas, kad per 
dvidešimt du mėnesiu buvifno 
Rusijoje jis niekur iš Lenin
grado nebuvęs išvažiavęs, įet 
girdėjęs iš kįtų apie darbo są
lygas sovietijoje. Herzog sa
ko:

“Jungtinėse Valstybėse, kur 
vergų darbas yra labiausiai 
vartojamas, garsiausiai rėkia
ma prieš Sovietų Sąjungą. Ten 
6—7 metų vaikai dirba teksti
lės įmonėse ir pietų valstijose..

lORFIte

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai pr» 
našauja:

Debesiuota; kartais gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; lengvi ir vidutiniai, 
daugiausia rytų krypties, vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 35° ir 36° F. (

šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 5:33. Menuo leidžiasi 

-141:52 ryto.

rinčio ’ sava atrama buržuazi
joje ir palankioje kareivijoje.
Socialistų vykdomojo komite

to pareiškimas

Nacionalinis «Socialistų vyk
domasis komitetas, kuris tebe
laiko savo posėdžius, išleido 
šitokį pranešimą:

“Bendra politinė situacija 
nė kiek nepakitėjo. Priešingai, 
dabartinė vyriausybė parodė, 
kad krizis yra pačiame reži
me. Karalius pavedė valdžią 
senajai politinei Ispanijos sis
temai, kurios vieninteliai at
stovai yra žmonės, kurie vi
sai nepajėgia išspręsti nė ko-

komiteto kios nacionalinės problemos.
. “Partija ir Sąjunga' nutarė 
daryti visa, kas tik bus gali
ma, kad suteiktų Ispanijai nau
ją politinį režimą, o todėl ir 
toliau išlaikys savo santykius 
su Respublikos partija’’.
Nutarta dalyvauti busimuose 

miestų rinkimuose
Komiteto s0sijįoje buvo 

taip pat svarstomas visuotinio 
streiko paskelbimo klausimas, 
kolkas tačiau nieko nenutarta.

Milžiniška daūguma balsų nu
tarta nedalyvauti projektuoja
muose visuotiniuose rinkimuo
se') karaliaus Alfonso “kon
stitucinį seimą”. Nutarta betgi 
dalyvauti ateinančiuose miestų, 
rinkimuose, kadangi-jie neturi 
nacionalinės politinės reikšmės.

O Sovietų Sąjungoj darbo 
žmonių reikalai yra apsaugoti 
įstatymais. Kiekvienas doras 
žmogus turi pasipiktinti tais 
šėtoniškais šmeižtais apie pri
verstiną darbą Rusijoj. Tai tik 
pamišėlių ir vergų savininkų 
kliedimai. Tuo budu jie ban
do neleisti įsisteigti draugin
giems santykiams tarp. Jungti? 
nių Valstybių ir Sovietų Są
jungos, bijodami sovietų kom- 
peticijos pasaulio rinkose.”

Hooveris žada netrukus 
duoti 450,000 bedar

biu darbo .

WASHINGTONAS, vas. 23. 
— Prezidentas Hooveris paša-, 
kė, kad per ateinančias trisde
šimt dienų busią pakankamai 
darbo 450.000 darbininkų, kai 
tik busią pradėti valdžios tro
besių statybos, upių reguliavi
mo ir uostų darbai.

Moteriškė ir vyras nu
žudyti elektros kėdėj
BELLEFONTE, Pa., vas. 23. 

—Anksti šį rytą Rockvięw bau-: 
džiamąjame kalėjime buvo elek
tros kėdėj nužudyti jauna mo
teriške, Irene Schroeder, ir jos 
draugas Walter GJenh Dague, 
pasmerkti mirties bausmei už 
nukovimą vieno vieškelių poli
cininko. ' -

Lakūnas užsimušė ae
roplanui nukritus

DAYTONA BEACH, Fla. vas. 
23.—Jo aeroplanui nukritus iš 
500 pėdų agštumos, užsimušė 
čia lakunas Roy Duval.

[Atlantic and Pacific Photo]

Jungtinių .Valstybių dirižablis Los Angeles, prirakintas prie laivo Potoka stiebo Panamos uoste.
Dirižablis dabar dalyvauja juros manievrubse. V ■ " -' 

; • -i . ■ 7. .7 ■ ■ .. • ■ ■ ■’ i., :' ■

Oswald Mosley pasi
traukia iš darbiečių 

frake, parlamente
•.—----------------------------

Iš konservatprių išriedėjęs į li
beralus, iš liberalų į kairia- 
sparnius socialistus, dabar rie
da į fašizmą

LONDONAS, vas. 23. —•Gir
dėt, kad Sir Oswald Mosley, 
Darbo partijos atstovas parla
mente, netrukus išstosiąs iš 
Darbo partijos nuorganizuosiąs 
naują parlamentu^, f rakei j ą iš 
kai kurių jaunesnių'darbiečių ir 
liberalų, kurie jam pritaria. Ma
noma tačiau, kad darbiečiuose 
jis nedaug ras sekėjų 
naujai grupei.

Mosley—nenusistojusių 
žvalgų žmogus

savo

pa-

♦
Chicago Daily News kores

pondentas Londone, Carroll 
Binder, savo kablegramoj sako:

Sir Oswald Mosley, būdamas 
vos 22 metų amžiaus, buvo iš
rinktas į parlamentą kaip kon
servatorius. • Po dvejų metų 
jis metė konservatorių* partiją 
ir susidėjo .su liberalais; pas
kui metė liberalus ir 1924 metais 
patapo kairiaspamis socialistas; 
Dabar jis pasiskelbė, kad atei- 
nantf'trečiadienį rezignuosiąs iš 
Darbo partijos vykdomojo ko
miteto ir organizuosiąs naują 
protekcionistų, su neofašistinė- 
mis tendencijomis, partiją.’

Mosley ir jo draugai,, kaip 
pastebi Manchester Guardian, 
griebiasi vaikiško budo įsigyti 
juo daugiau garso savo žygiams, 
bet vargiai jis pasivilios bent 
tuziną darbiečių. •

Muštynės tarp lenkų 
policijos ir komunistų

VARŠUVA, vas. 23. —Vakar 
per kdmunistų surengtą de
monstraciją gatvėse, netoli nuo 
kalėjimo, įvyko 'riaušių ir susi
kirtimų su policija. Trys asme
nys buvo rimtai sužeisti. Tris
dešimt trys demonstrantai su
imti. ' ‘ ’ >■ ‘ ••

i .■ >., >m ,, . .

Caro laikų budelis pas 
merktas mirti

KIJEVAS, SSSR, vds. 23;^- 
Sovietų teisma’s pasmerkė. čia 
mirties. bausmei Ivaną Bov^ą, 
buvus; caro laikais budelį; 
Teisme paaiškėjo, 'kad Bovdai 
taip pat ėjo budelio pareigas 
Petliupos valdžiai Ukrainoje;

—

VIENA, Austrija, vas. 23. — 
Ryšy su pasikėsinimu nužudy
ti čia Albanijos karalių Zogą, 
be dviejų teroristų, kurie buvo 
vietoj suimti, kai jiė praeitą 
penktadienį paleido keletą -šū
vių į albanų valdovą, vėli'an'po
licijos buvo suimti dar dvide
šimt septyni albaniečiai. Dvyli
ką jų, kadangi pas juos buvo 
rasta ginklų, bus deportuoti iš 
Austrijos. *• *

Musele Storais tolius 
kongreso priimtas
WASHINGTQNAS, vas. 23. 

—Senatas šiandie 55 balsais 
prieš. 28 priėmei Musele Shoals 
bilių, kuriuo einant tos milži
niškos 150 milijonų dolerių jė
gos ir nitrato įmonės turės Jbut 
valdžios operuojamas, o ne iš-, 
nuomuojamos privatinėms kom
panijoms naudoti.

. Kadangi bilius buvo atstovų 
buto jau anksčiau priimtas, tai 
dabar jis eina prezidentui Hoo- 
veriui pasirašyti.

Bolševikai teis du žy
miu rusų socialde

mokratų vadu
MASKVA, va& 23 Sovie

tų vyriausybė oficialiai prane
šė, kad netrukus bus teisiami 
du žymus mokslininkai, rusų 
soęialdėmokratų partijos na
riai, Vladimir Groipąn ir Ni- 
koiai Suchanov. Jie buvo pra
eitų metų liepos mėnesį suimti 
kartu su daugeliu kitų asmenų. 

Kūo jie yra formaliai apkal
tinti, kolkas nežinoma, girdėt 
tačiau, kad svarbiausias ka 1 ti
nimas ;*esąs tas, kad jie vedę 
socialistinę propagandą. '

Gromįah yra vienas žymiausių 
rusų : ekonomistų, o ’ Suchano- 
vas yra tąip pat žinomas. eko
nomistas ir (istorikas., parašęs 
plačiai žinomų bolševikų revo-' 
liucijos istoriją.

■ ; U ’ 6 \
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Čigonai susivaidijo tarp 
savęs: 6 užmušti

» FESTfiRZSEB^T, Vengrija, 
vas. 23. — Vakar čia tarp či
gonų, . prekiau j ančių; arkliais, 
kilo kruvinos muštynės, .per 
kurias trys čionai buyo vie* 
toj mukauti, trys kiti miritinai 
sužaloti, o dar penkiolika rim-

Vokietijos respubli
kos gynėjai demon
struoja savo jėgas

Niauja respublikonių organizaci
ja paskelbė kovą demokrati
jos priešams, fašistams ir ko
munistams •

BERLYNAS, vas. 23.—Pirma Į 
naujai',sukurtos respublikai gin
ti Reichsbannerio' (Valstybės 
Vėliavos) organizacijos demon
straciją vakar įtikinamai paro
dė, kad. vokiečių respublikonai* 
yra atbudę ir kad daugiau jie 
-nebetoleruos Hitlerio fašistų ir 
komunistų tęrorizmo. '

Apie 160 tūkstančių ištikimų 
respublikos gynėjų ’ viešai pa
skelbė, kad jie apgins respubli
ką nuo bet kurių priešų viduj. 

* . Berlyne, ties buvusio kaize
rio rūmais, vakar paradavo 
apie 6,000 respublikoi gynėjų 
rinktinės, jų organizatoriui, 
Friedrichui Hperslingui, darant 
apžvalgą.

Parado žiurėjo daugiau kaip 
20 tūkstančių Berlyno piliečių, 
jų tarpe daug fašistų ir komu
nistų, tačiąū visoki bandymai 
sutrukdyti paradą nuėjo nie-^ 
kais. : Kur tik hitlerininkai ar 
komunistai buvo pradėję triu- 
kšmuoti ir riališių kelti, jie 
tuojau buvo policijos Tšsklaidy- 
ti. s ■ ■. ■ ' '' .■

Kituose miestuose, kaip štut- 
garte, Chemnice ir Braunšvei- 
ge, įvyko rimtesnių susikirti
mų, bet Visur policija pajėgė 
atsteigti tvarką. ,

Manoma, „kad dabar, kai 
susikorė stipri respublikonų 
organizacija, hitleriečių ir 
mąskviečįų riaušininkų karštis 
žymjai atvės.

3,000 bedarbių j, rengasi

MEKSIKOS^ MIESTAS, vas. 
23. praneša, kad 3*000 be-/Praneša, 1<ad 3,000 be
darbių valstiečių grumdja pul
ti ii* plėšti Mexicajį miestą, Žė- 
mutinęj Kalifornijoj,' jeigu 
jiems ūmai nebūsią parūpinta 
darbo ir maisto. ,

Bra’dy forto kareį-

Kareivio nusižudymas
.. ' -i T“* i ■

• SAULT STE. MARIE, Mięh., 
vąs. 23, — Bra’dy forto karei
vinėse vakar nusižudė/ suvary
damas sau kulipką į galvą, ka- 
rėivis Thotnas McNamąrą iš 
Jersey City, N. J. Jis dar tik 
neseniai buvo įstojęs į kariuo
menę. ■;

Chaplin svečiuose pas 
britų premjerą

i

LONDONAS , vas. 23.
Garsus Amerikos filmų akto
rius komikas, Charlie Chaplin, 
parvykęs aplankyti savo gim
tąjį kraštą, vakar padarė vizi
tą darbifečių premjerui MacDo- 
naldui. : ’ s«. »> ’ l

Londone Chaplinas buvo mi
nių pasitiktas su didžiausiomis 
ovacijomis. . ’’

Peruvija siunčia ka
riuomenę į pietus 
sukilimui malšinti

•j

LIMA, Peruvjja, vas. 23, — 
Laikinoji prezidento Sanchez 
Cerro vyriausybė siunčia į pie
tus prieš sukilėUus kariuomenės 
dalis iš Limos, Gallao, Puno ir 
Cuzco. ; - .

Oficialiais biuleteniais vyriau
sybė pripažįsta, kad Areųuipos 
miestas yra sukilėlių paimtas, 
ir kad kautynėse, miestą pa
imant, buvo užmuštų ir sužeis
tų.

Vyriausybė pasiuntė į Areq- 
uipą aeroplanus, iš kurių buvo 
numesta į miestą lapelių, pra
nešančių, (kad bandytas praeitą 
penktadienį maištas Limoj ir 
Callao yra likviduotas.

-Vyriausybės atštovai sako, 
kad Areųuipos garnizonas su
kilęs dėl to, kad gavęs klaidin
gų žinių apie įvykius Limoj. 
Garnizoną'pasiekę girdai skel
bę, busią maištininkai nuvertę 
prezidento Cerro valdžią ir už
ėmę Limos rumus.

■ ■ r . » ■ • v ■ < z■
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Mussolinio “garbę” 
dąbar kitas ameri

kietis užgavo
NEW YORKAS, vas. 23. — 

Vietos italų laikraštis II Pro- 
gresso kreipėsi į Italijos amba
sadorių Washingtone, prašyda
mas, kad ambasadorius padary
tų protestą Valstybės. Departan 
mentui ir reikalautų atsiprašy
mo už John Lordo O’Briano, J. 
V. genefralinio prokuroro asis
tento, kalbą, kuria 'jis* esąs už
gavęs Italijos premjerą Musso- 
lini. \

.Mr. O’Brian, * mat, kalbėda
mas praeitą šeštadienį Brook- 
lyno Union League klube, be 
kita pasakė:

“Ačiū Dievui, kad mes negy
vename tokiame krašte, kaip 
Italija, kur vieno žmogaus dik
tatūra Vieną piuyiu gali orizon- 
taliai nuriekti algas”.

Katastrofingas potvy
nis Fidži salose

‘ ' r - T .

ŠUVA, Fidži Salos, vas. 23. 
—Salose kilo smarkus potvy 
niai, kūnuose, .kiek žinoma, 
septyni ‘indiečių ūkininkai žu
vo. gimtai salų gyventojų li
ko be pastogės.

I • . -v

Trys merginos žuvo 
filmdms ekspliodavus 

; •• .y •. __—i-----  .
BRASOVAS, Rumanija, vas.

23.—Cheminėj laboratorijoj Ti- 
lui mieste šiandie ekspliodavb 
filmos. Trys merginos J labo
rantės buvo užmuštos, o dešimt 
kitų asmenų < sužeisti.

WASHINGTONAS, vas. 23. 
— Atstovų butas 216 balsų 
prieš 153 priėmė nutarimų* 
kad Musėle Shoals • įmonės 
pasiliktų yaldžios rankose, o 
nebūtų išnudmuotos privati
nėms kompanijoms išnaudoti.

v

LIETUVOS ŽINIOS
/

Suėmė du komunistu 
instruktorius ir Raudo

nojo Kryžaus sesutę
KAUNAS. —šiomis dienomis 

krimin. policija suėmė Alek
sandrą Maginską ir Joną Ta
mašauską. Pas Maginską ras
ta labai daug komunistų litera
tūros, o Tamašauskas buvo pa
sidirbęs pasą, Jono Narbuto 
vardu. Išaiškinta, kad Tama
šauskas yra Lietuvos komunis
tų partijos instruktorius. Bd 
to, suimta Raud. Kryžiaus li
goninės sesutė praktikantė Ci- 
bė Grinbergaitė pas kurią ras
ta korespondencija su kompar
tija ir * atsišaukimu j kaimo 

‘vargdienių jaunuomenę.
Taip pat suimtas vakar Pa

nevėžy Jonas Mackevičius. Pas 
jį rasta kompartijos suldasluo- 
tas pasas; jis komunistų par
tijos centro paskirtas instrukto
rium Aukštaitijai. \

Dar vienas naujas jsta 
tymas

pramonės

KAUNAS. —Vid. reik. min. 
baigiamai rašyti ir tuojau bus 
įteiktas min. kab. 
įmonių darbininkų samdos į- 
statymo sumanymas.

Malunas užmušė malū
nininką Milteraitį

■ 1

Sausio 27 d. Tauragės mies
to Piktinu malūne maluninkas 
Andrius Milteraitis, apie 60 me-LI..- įtų ajpžiaus, buvo įsuktas jma-

Vilkičkas antrukart pa
smerktas miriop

Sausio 29 die-. KAUNAS
ną kariuomenės teismas kita
me sąstate antrąkart Sprendė 
šnipinėjusio Lenkams Vilkicko 
bylą ir vėl jį pasmerė miriopž 

Vilkičkas padavė prezidentui* 
malonės prašymą.

Lietuvos opera Rygoje'
RYGA. (Elta). — Sausio 27 

d., Nacionalinėj Operoj įvytyo 
Lietuvos Opęros solistų an
samblio antra gastrolė. Ėjo 
opera “Carmen”. Gastrolės 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Į spektaklį taip pat buvo at
silankę vyriausybės nariai.
■ . i . ..

............... t........ ' ■■■■=;=

14 nusikaltėlių pabėgo 
iš kalėjimo

FLORENCE, Ark., vas. 23.— 
Vakar iš baudžiamojo valstijos 
kalėjimo čia pabėgo keturiolika 
nusikaltėliu, jų tarpe vienas pa
smerktas už žmogžudystę.

Sprogimas refinerijoje 
užmušė 4 žmones

PORT ARTHUR, Texąs, vas. 
23. —Gulf Oil refinerijoje va* 
kar įvyko sprogimas, kurio bu
vo užmbšti trys darbininkai, 
negrai, ir refinerijos prievaiz
das Jos. Whitingtoii.

- - ' -rr—

Estija švenčia šiandte, vasa
rio 24, trylikos metų savo ne
priklausomybės sukaktuves.

*

LIETUVON
Siunčiame Pinigus
Paltu ir Tdemma. 

' Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ...

NAUJIENOS 
itJ* SOUTH BAL8TED ST. 

CHICAGO. ILU
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& Detroit, Mich
Tautiškos prakalbos ir “Atei

ties” Choro Koncertas

apsirengusios 
sunknelemis,

,i ..... ..................... ........

įrino, Md. “Atejtfes” -choras ga.-^ 
Ii diliai hdlė dieną stoti su. 
“d^J’ M Mirsėno į,0r^iamuo- 
jp “Aido” choru j idaihaviipo 
lenktynes, ir *aš «su tikras, kad 
“Ateities” choras .gautų .pirmą 
dovaną. •, *

P. Š. “Aido” choras yra da
lis pabėgėlių iŠ “Ateities“ cho
ro ir jau kelinti metai, kaip 
“aidiečlai” pabėgėliai ir jų 
draugai darp visokias kliūtis 
“ateitiečiams”. —Svetys.

ir Dr. F. Matu- 
savo kalbose pri- 
tai, kaip praeity- 

artojai ^kovojo

* >• <* '

-nes. Bet vyrai geriau pasiro
dė, negu moterys. Dalykas bu
vo toks: kai išėjo ant speičiaus 
moterys bei merginos., dainuot, 
tai jos sustojo j nelygų tri
kampį pusratį,/ o turėjo visos 
sustoti į rundiną pusratį. Be 
to, visos buvo 
skirtingų spalvų
o turėjo būt visų dainininkių 
vienokios spalvos suknelės, — 
iš tolo žiūrint tai butų daug 
puikiau atrodę. Jos sudainavo 
gerai dvi linksmas daineles: 
’Plaukia sau laivelis” ir “Se
renadą”.

Kai išėjo ant steičiaus dai
nuot “ateitie,čiai” vieni vyrai, 
tai kur kas gražiau atrodė. Jie 

' visi buvo apsirengę juodais siu
tais,. baltais marškiniais ir 

Į juodais kaklaraiščiais. Labai 
gerai sudainavo “Ant barika
dų”, “Ei, Uchnem” ir “Blindą”. 
Tokiu budu vyrai pralenkė sa
vo drauges dainininkes. Bet 
čia yra kaltė pačių geidžių, kad 
jos vyrams užsileido.

Publika buvo pilnai paten
kinta, — pats girdėjau dauge
lį sakant: “šiandie ‘Ateities’ 
choras davė labai puikų kon
certą” ir t. t. Tas rešikia, kad 
“ateitiečiai” išpildė .savo pri
žadėjimą.

Beje, buvo atėjęs pasiklau
syti “Ateities” choro koncerto, 

drg.” Mykolas Mirsėnas. 
Tai tas pats Vyrukas, kuris va-

So. Milwaukee, Wis
Kun. M. 'X. Mockaus prakalbas

Vats. 14 d. vak. įvyko prakal
bos minėjimui Lietuvos 'ne
priklausomybės 13 m. sukaktu
vių. Tas prakalbas rengė tau
tiško nusistatymo ' draugijos. 
Kalbėtojai buvo vietiniai: Dr. 
J. Jonikaitis 
laitis. Jiedu 
siminė apie 
j e Lietuvos
su Rusijos caro valdžia, reika
laudami Lietuvai autonomijos- 
laivės, ir kaip caro valdžia 
persekiodavo Lietuvos gyven
tojus už tokius jųjų teisingus 
reikalavimus. Nors jiedu kal-r^ 
bėjo trumpai, bet visgi buvo 
ko pasiklausyti iš praeities.

Kalbėjo ir vietinis adv. Jos. 
P. Uvikas. Jis yra Amerikoj 
gimęs ir augęs, o apie Letuvos 
artojų gyvenimą žino tiktai iš 
Lietuvos žmonių pasakojimų 
arba iš istorijos ir iš laikraš
čių. Savo ypatiško patyrimo 
neturi apie Lietuvos žemdirbių 
gyvenimą. Tačiau visgi pasakė 
neblogą prakalbėlę.

Prie pabaigos kalbėjo iš Chi- 
cagos Lietuvos konsulas p. Kal
vaitis. Jis savo kalboje prisi
minė apie tai, kaip vasario 16! 
d. 1918 m. Lietuva savo dėklą-j ir 
racijoje visam pasauliui pas 
skelbė, kad ji jau yra nepri- sario 25 d. L. P. Kliubo paren- 
klausoma valstybė su savo so- gimė pirmininkaudamas “Atei- 
stapiliu Vilnium.

Toliau jis aiškino, kaip len- no. Jis šį sykį gerai persitik-

Vasario 8 dieną 2 valandą po 
pietų J. Bank’s svetainėj, 1886 
S. f>th. Str., po priedanga Ai
di jos vietinės 56 kuopos vie
tos balševikai buvo parsikvietę 
kun. M. X. Mockų, kad jis 
jiems pashkytų pamokslą ir pa
laimintų jų bolševikišką veiki-, 
mą. * z /'•’ > j

Žmonių į prakalbas susirinko 
pusėtinas būrys. Rdikia paste
bėti, kad prieš kiek laiko čia 
spyčius* drožė bolševikiški ka- 
misarttkai, kaip tai: Andrulis, 
Bimba -ir Mizara, tai jų spyčių 
pasiklausyti žmonių susirink
davo tik mažas būrys . Bęt ka
da Kun.. M. - Mockus kalbėjo, 
tai, ir 
daugiau.
Kunigas, 
vikiškas
negu pradėjo Kun. M. X. Moc
kus kalbėti, tai jis pareiškė, 
kad apie Milwaukee, dažnai su
kinėjosi su prakalbomis, bet j 
Milwaukee pirmą kartą užkliu
vo.

Jo prakalbų nematau reikalo 
kartoti, nes manau “Naujienų”

m-

įįiįomafc. 'fiktąi Akį tut'iu ,p$s- 
$0fyeti, Kun. X Moįkus čia 
kalbėdamas pakedeno

■bibliją jr numasį$Ry6 W ‘ku-į 
rįuojš Kunigėlių darbelius.

Jo prakalbos' •čįą tęsėsi su-': 
viršum 3 vąĮ, įtaį kai kuriems 
karšteshieips ik'urij^ėliy .pritarė-' 
jams sėdynės taip įkaito, kad 
laike prakalbų negalėjo raibiai 
nusėdėti, Ir vis tąi yie.pdr, tai’ 
kitur svetainėj girdėjosi zurzė-

• >............................... - ■ t • ■

jimas. l. v
Prakalboms užsibaigus, buvo 

ir pora paklausimų, į kuriuos 
Kun. , X. Modkus atsakinėjo. 
Taigi dėl šių prakalbų lėšų pa
dengimo buvo renkamos ir au
kos. Bet kiek aukų į bolševi
kišką kepurę sukrito, tai visai; 
nepranešę. Mat, kuris tik dole
ris į bolševikišką kepurę įkrin
ta, tai jau ir pranyksta, visai 
•nė pėdsako nepalikdamas.

ąujas Spykis.

Mtft r atatnbas re^tmotam 
Jąiškutį Šėi’hs. grąžinai).

Jei buą koks neaiškumas su' 
jūsų šęrajs, dabar duodama 
proga, ddlyką sutvarkyti ir pas
kui liekaltinkit direktorių, jei
gu bus kokie neaiškumai.

Dienos paskirtos šios: ketu
ri pfrmadtaUi Kovo mėnesio 
bėgiu: 2, 9, 16v, ir 23, nuo 7:30 
vai. vak., Lietuvių salėj, 6835 
Sųperior avė;, Cleveland, Phio.

Kurie siysit paštu adresuo- 
dkit: C. F. Petraitis, 6702 Su- 
perior Vave., Cleveland, iO.

—Direktorių Komisija. •

Johnson City, III
Streikas tebesitęsia

ties” chorą ignoravo ir nieki-

Cleveland, 0
Birutės duonkepy Idos sėrinin- 

kams žinotina

klausytojų susirinko 
Mat, Kunigas tai vis 
o ne koks ten’ bolše- 
kamisarukas. Pirma

Birutės duohkepyklos bend
rovės direktoriatas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą . vasario 
18 d. Dalykus -tiriant paaiškė
jo, kad jiękurie, Šerai nėra pil
noj tvarkoj, ypatingai tie, ku
rie pervesti iš pirmų rankų į 
kitas rankas i arba, kitaip sa
kant, parduoti ir neįtraukti j 
bendrovės knygas arba nėra 
reikalingų parašų ant tų Šerų. 
Taigi direktoriai nutarė turė
ti keturis- vakarus Lietuvių sa
lėj. kur kviečia visus ščrinin- 
kus atsilankyti 'ir atsinešt se
rus dėl patikrinimo, knygoje.

kometą. Visų lokalų komite
tai vasario 22 d. buvo suvažia
vę į West Franklin pasitari
mui.

18 kasyklos darbininkai gavo' 
užmokėti už vieną dieną, —tai 
ir viskas. Ėaugiau nei šimtą 
šeimynų maitina labdąringos 
draugijos, •kaip tai: salaveišių 
armija bei Raudonasis Kryžius.

Streikieriams tapo įsteigtos 
virtuvės. Piketuotojai gauna 
sandvičių ir kiek tik nori juo
doj kavos. Visi yra pasiryžę 
streiką laimėti.

Vietos ir a^ielinkės biznie
riai aukoja maisto. Dr. L. H. 
Green, lanko piketuotųjų ‘*kem* 
peš” kas vakarą. Daktarišką

• Kaip ./ jau buvau pranešęs, 
No. 18 ’Oįd Ben kasykla strei
kuoja. Kampanija buvo pakvie
tusi komitetą į Chicaga. Manė
me, kad ji rengiasi išpildyti 
mainiefių reikalavimą kai dęl 
padalinimo darbo. 'Bet kur tau. 
Vietoj to, kompanija nori, kad 
angliakasiams butų numušta 
po 15 centų nuo -prišaudymo 
“cQrdox’\ gesu tonos anglių. 
Be to, komitetui tapo pareikš
tą, jog kasykla tik tąsyk bus, 
operuojama, kai turės orderį. 
Vadinasi, jokio užtikrinimo ne
duota, kad ši kasykla dirbs ly
giai su kitomis kasyklomis.
, Unijos lokalo susirinkime 
kompanijos pasiūlymas tapo at
mestas. Todėl streikas ir pjke- 
tavimas tebesitęsia ir toliau. 
Sužinota, -‘kad .ir kitų Old Ben 
kasyklų unijos lokalai nutarė 
prisidėti prie streiko ir išrinko k «

pagalbą jis teikia veltui. Ben
drai imanlį, Franklino ir Will- 
iamsono pavietų gyventojai 
pritaria streikininkams.

—J. H, Alikonis

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 

nosyje, burnoje 
įr gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, 'neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metij už $2.50

Pasirinkimas, tik grupėmis

kai užgriebė Vilnių ir kaip da
bar Lietuvoj atstatomi ūkiai iš 

' po karo griuvėsių, ir kaip 
maisto pramonė kyla ir t. t. 
Baigdamas savo prakalbą, kvie
tė visus Amerikos lietuvius 
vienytis į sąjungą, sakydamas: 
“Visi Amerikos lietuviai ir vi
sokių įsitikinimų vienykitės iį 
vieną bendrą sąjungą kovai už 
Vilniaus atgavimą iš< BenRįjųs 
priespaudos ir remkite Lietu
vos valdžią, kokia ji yra šian
dien arba bus ateityje” ir t. t. 
Jam užbaigus kalbėti, nebuvo 
duodami paklausimai. Mat, su
sirinkusieji Lietuvos pilkaser- 
mėgių sūnus galėjo paklausti 
tokių klausimų, į kuriuos tei
singai atsakant reikėtų skau
džiai užgauti A. Smetonos dik
tatūrą.

Dabar tarp Detroito lietuvių 
girdisi sekamos kalbos: “Taip, 
mes Amerikos lietuviai, Lietu
vos artojų sūnus ir dukterys, 
privalome vienytis į vieną są
jungą ir bendrai kovoti ne tik 
dėl Vilniaus gyventojų laisvės 
išgavimo iš Lenkijos dvarponių 
jungo, bet sykiu gelbėti visos 
Didžiosios Lietuvos artojams 
išgauti laisvę iš smetoninės 
diktatūros. Iš musų Lietuvos 
valdžia tik tada galės gaut tin
kamą paramą, kai bus atsteig- 
tas visos Lietuvos demokrati
nis seimas ir kai demokratišku 
budu visos Lietuvos gyvento
jai išrinks iš savo tarpo teisė
tą valdžią” ir t. t.

» » a
“Ateities” choro koncertas

Kaina
Grupė I. $2.50

24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo-
25 DR. KARALIUS’ Barbora

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ........................................ 75

26' MARIJOS KONOPNIC-
KOS' Pagal įstatymus .........

ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai

28

Viso $2.50

No. 
66

72

"* Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas
yra Socializacija ..................
W. SHAKESPEARE’O
Machbeth .......  75

Saules Spinduliai Minkština
ų.

;.;,k /y ,;- ■" « ■ ■ * ......

LUCKIES visuomet pgiankūs jūsų gerklei.

' taękyiena, žino, kad saulė nokina - 
dėl to ^S^AGINIMO*’ proceso naudojami Ultra 

Violetiniai Spinduliai. LUęKY STRIKE - paga
minti iš geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - DAR 
- IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo pro
cesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame 
žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuosė. Netiuost^bu, kad LUCKIES visuomet 
palankus jūsų gerklei.

Grupe II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija ............. 25
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolimą Šaurę ............. 40

•DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
mokslų priekyn  ................40

31 JOLSZĖWSKIO Pasaka -apie
Kantrią Alenų ................... ,20

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ..........................  35
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ................... $1.00
LIEPUKO. Peklos Kančios. 
Dainos ............... ...... ...............

73 VIŠKOSKOS Gyvybė —
Poemos ....................... .. .........

7j8 sBR. VARGŠO Gadynės
Žaizdos .........:.......... ..............

6

7
8

14

45

50

.71

Viso .......... .................... $5.00

Grupė III. $2.50
21 KL. JURGELIONIO Mislių.

Knyga ............................ . $1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose fkarėivio atsiminimai)
39 A. J-TIS Kaip Žmonės su

Ponais ktfvojo ..................
40-FRANK UARR1SO Pasako

jimas Apie JesSų ....................
57 J. ABENO Kaip Žmogus

Mąstė „z................  .....
70 KL. JURGELIONIS Gludi

Liūdi

.35

Viso ........!........................... $5.00

Grupė V. $5.00
7 A. JANULAIČIO Airija ........ 25
8 S. MATULAIČIO Dvi ke-

lioni į Tolimą, šiaurę ’.............40
31 A. OLSZEWSKIO Pasaka 

,apie Kantrią Aleną .......
38 L. TOLSTOJAUS Pragaro 

Atgimimas ........  15
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai ................. ....................
DR. *E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .......... ...........................
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? .....................................
Mtlukijada Dzūko Viršžmo- 
niSki Nuopelnai jr Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ......
KL. JURGELIONIO Dėklė- 
mftorius .................................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras s...... ...........
H. 1SBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

Viso ............ .i»................ $5.05

Grupė VL $2.50
.40 ŽEMAITES RAŠTAI Ka- 

rėš Metu, kaina ...........
41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ 

Graži .pasakaitė ................
54 DR. A. J. KARALIUS Pa

gavimasis pas įvairias Tau
tas ............................ .........

61 LAUKIO P. Kropotkino ■— 
Ko mums reikia pirmiausia

93 “ ‘ “

37

49
35

53

56

60

84

93

.60

.75 •

.25

35 ,

Viso

20
9

25

26

80

82

Ko mums reiki,
H. IBSENO Siiurės Kafžy-
fliri .....................-....................
M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai ...................................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje .................................20 i

$2.50 'Viso

35 ’

Vasario 15 d. vakare įvyko 
“Ateities” choro koncertas. 
Programo išpildyme dalyvavo 
sekami dalyviai: pats “Atei
ties” mišrus choras; Finų 
Marksistų Kliubo mišrus cho
ras; solistai ir duetai; Rusų 
Jaunuolių .Mandolinų orkestras 
su klasiškais šokiais; “Atei
ties” vienų vyrų ir vienų mo
terų chorai; dainavo duetai Jjir 
trietai; solistai ir solistes, — 
p. A. J. Zigmantienė, p. Gugas, 
p. J. Valiukas, pianistės p. 0.; 
Gyviutc, p. O. Bačiunukė ir p.; 
B. Zigmantukė.

Kuomet “Ateities” choro vie
nos moterys bei merginos ir 
vieni vyrai atskirai Rainavo, 
tai išrodė taip, 'lyg tarp “htfli- 
ticčių” vyrų ir moterų^’ eina 
tam tikros dainavimo lenkty-

Jūsų gydytojaus patarimas 
* yra: Būk lauke, atvirame ore, 

kvėpuok g i ii a i ; fiziniai 
mankštinkis minkštinančiuose 
saulės spinduliuose ir;laikas 
nuo laiko patikrink savo kūno 
sveikatą.

It s toasted"
lutįj GOTWė»:Ap»WgĄaPrigikh.itp|imMSt~pricŽ |<.<>»uiį

- 5'3>»!. ""T!,”.... .. 11

© 1931, The Atperh^n Tobacco* Co„ J£fr9. •

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS- ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ..............  $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .......
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ......................................
J. A. FREDRO CONCIL 
LIUM FACULTATIS ...

GOGOLIO PirSlybos, Ko 
mediją ....................................
J. S. TURGENEVO Pini 
gų Nėra .............4.................
iBALČJKOWSKIO Pono Fe 
likso Atsilankymas kom........... 20
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija ........................... .....
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija .......
69 V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza ..............

22

35

44

76

45 •

.50

20 '

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- 

zikos sryties ................. ..........
iJ&ARBORA UBRYKA ar
ba Klibhorius ir Jęzuitai .... 
MARUOS KONOPNIC- 

-KOS. Pagal Įstatymus .........
29 P. MERIME. Lokis. Lie

tuvių legenda .................
30 V. GARSINO. Karės lau

kuose ............. ...........
36 V. KOROL'ENKO Makaro
42 DRna a.’ ‘ i’ " Karaliaus

Pasikalbėjimas Artėti kori o su 
^u sGrijiotbun     .20 

48 S. K. KRUKOWSKIS Chi- 
nija ,...,.... ..................... ;<o

“* JOHN M- WpRKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? .. .75
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
.dienos Perversmas ............ . 20

Naujienos Ghicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

•Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra-

’ , šykite tuojaus ir siųskte savo 
; užsakymus r

52

64

94

96
97

99

Viso $5.00

NAUJI
1739 So.



Ašher

Roseland

GAR3INKITĖS naujienose

DIDELE EKSKURSIJA

IŠPLAUKIA

Cicero
Užgavėjoms ?

ir net

Dresių

BY WESTPHALį

O0

pLAYtD

Nusipirkite Dabar t 
Tik 35c ir 70c

SUSTOK 
ĘOSeJĘS!

APSAUGOK SA 
VO. VĄIKUS

NEWYORKO 
GEGUŽĖS

19X1 - 

C A M e To - 
LOS ANGEL6S

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

TREČIOS 
KLESOS Rainos:

eiti svaru- 
atmatos

'‘Naujienos1
1789

HdnčtP 6Y 
A OlRECTDR-
GIV6N SbAALL

PAftT

KŪDIKIS NEINA SVARU 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

neblogiau atliko 
didelius chorus.

ĘMPLOYEO 
‘ AS 

priyate 
secraTary

Born - 
PROVO 

UTAH

Skilvis ' Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins

EDUCATion
■ AT ' •
CkTTCRDAY 

SAINTS 
ACADEhAY, 

SkCT LkKECrtr

ęey&AAu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nesikankinkite*
Pasiliuosuokitejiuo 

Skausmo

DABAR!

Jonas 
Adomas (jo 

Jonas įapęikis/ 
Nikddimas

.BQQXU

Savas Pas Sava
L>

— sako biznieriai,

BRUNO SHUKIS
GENE RALIS KONTR AKTORIUS 

Taisome senas namas ir 
badavojame naujas

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

S. P. Kazwell and Co.
REALi ĖST ATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd SL
Tel. Republtc 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

f.Ad.RICHTER tr coa \Baiw»v amo sovtm r»rvM •VW z
BROOKUYN,

Viskas buvo gerai tik nelai
mingas Kliu.bo pirmininko p. 
Makuteno “spyčius”. Kalbėjo, 
kalbėjo ir ant galo jis nežino
jo ką kalba — 
suprato. O kadangi 
jo kalbos i/ėšiiprato 
sustabdė.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVlNG 

Local Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

ONE OF tlER 
LATEft PICTURES - 
' trader horn' 
-UriDER CodT^AČT 

TO tA.G.tA.

The Viliją Coal Co.!
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namus 

3700 S.’ Spauldipg Avė.
’ TeL Lafayette 2584

Capal 
Barzdenjs, A ' 
Burgen, Fred 
Jankus, T. 
Jbkubauskas, Joseph.
Križius, lįazys ir .Ant 
Lesh, Vincent 4 
Legeikis, D.
M adonis, Mrs. ( 
Mažeika, Feli>4 
Misevičius, A. 
Petraitis, J.
Petraitis, M.
Bangas, M.
Rudy, Albert, 2 ,t 
Stapilionis, Mrs.

"Samuolis, Wm. 3, 
Shjmkus, Apgust 
.Šimkus^ K. $ 
Valentinienė,.M. 
Wells, Wm.
Valantinas, Ant. • 
Vitkauskas, Felix. 
Wenckus', Juozapas 
Žilinskaite, Qna.

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679

J^EATSARGUS kosėjimas na
muose.greitai ' ajpk'rečia *liga 

visų šeiminį. Greitai ^sustabdykit 
kosėjimą su Severa's Cough Bal
sam. Užtikimas per 50 wtų. Sau
gus, veikmingas, palengviną kvė
pavimą, suteikia greitų? raminan
čią pagelbą. Pas aptiekininkus. 
Vartok Severa's Cold Tablete nuo šalčio,.

SEVEBa’s

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

Tel. Grovebill 1038

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

i Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victęry 1696

i Kūdikiai negali 
ffion, jei rūgstančios 
užkemša žarneles, padarydamos- 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysit^ kaip jūsų kūdi
kis pagerės. - Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Fleb 
cher’s Castoria į valandėlę pa
dalys neramų, karščio jantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir< jis gerai '.virškinu, 
ir eis t normaliai syarumbįn. r Kad" 
gauti tikrą1' Castoria, žiūrėk 
Fletėher parašo ant pakelio.

*7 . (ApgarsinimaEV . ?

F. MICKAS
l SIUVĖJAS .

Siuvame vyrų rubus ant orderio 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Neleiskite rūgščiam skilviui 
gasams, nevirškinimui,jus kan
kinti. Ir nevertokite( šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą''būdą. ♦

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra atkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau1 jus nebevi-

Reiškia, užgavėnes praėjo 
šturmu, o kas bus per atei
nančias savaites? Vertėtų pa
rengti kokias lekcijas; paskai
tas. — Re'portetis,

publika nc- 
publika 

tai jį ir

“Aušrelė” po vakarėlio gavo 
ketvertą naujų narių. žadėta 
daugiau, bet blogas oras su-

ezaimnimas
ADŲ DAILĖ

Ožsl&nlmai,. kurie moka didele 
alga. Išmokit dozaininlmo dai
lę, nubraižyti gražius rubus; 
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai į trumpa laiką

Rašykite ar ateikite dol ne
mokamos madų knygutes.

MA&TER COLLEGE
Jos. F. Kasnloka, Prinelp. 

L. 190 N. STATE ST., kamp.
LAKE ST. 10 augštas

STAR DUST Copyright Midvvest Feature Service 
' ■ * * t .f' / > ■ v ' • ■ • •

hąite) Frąhė Lntaite. Vežė
jas P. Bujfcitš.

Apie' patį Jošiiną niąžąį. kris 
galimą pasakyt i, p,cs buvri ge
ras pf Jonhs Damhvauskąs 
kaipo-kcnaS lošėjas ir sčetjbs 
žinovas; gerai sumokino ir* pa
rinko gerus typtis. Jis pats lo
šė vadovaujanioj rolėj.

Man be: galo patik,o Nikočji- 
mas Jonikaitis. 7 Tai pirmą 
kartą teko man matyti jį lo
šiant kiek geresnėj ręlej. Jis 
-davė ger^*‘‘Jurgį Spurgį” ir iš
laikė jį nuo pradžios iki galo. 
Sveikinu! . ,
v .Ir Yla r naujiena. "Tai p-lė 
J. Staniutė. Ji davė gerą “Gar- 
nienę,” bet aš pastebėjau, kad 
p-lė J. Staniutė gali dar musų 
scenai- duoti vieną gal -ir bega
lo interesingą typą —vilingos 
— meilėS“kęršfo raganą, Mes 
lietuviai čia Chicagoje ir apie- 
linkeje neturėjome yiiatos, ku
ri galėtų tą typą interpretuoti. 
Geistina p-lę; Stanjutę tankiau 
matyti scenoje, e

.P-lė b rančos \ Lutai te . buvo 
begalo . nervuota ir tas jai 
daug kenkė, berods pirmą 
kartą' scenoje. Nusiminti nėra 
ko, vėliaus bus geriaus. Pri
pras.

Joliaš Lapeikis neblogas tik 
perdaug savim pasitiki. P. 
Butkus buvo 'mažoj rolėj , tai

17 “Lie, 
tuvos Tautiškos Sesers” drau
gija parengei taip sakant Užga
vėnių šokius. Publikos buvo 
pilnutėle svetainė. Duota do
vanos už geriausiai, 'gražiau
siai pašoktus lietuviškus, šo
kius.' Komitetas : p^niį^ Urbo
nienė 
galės ‘pasidžiaugt 
mis. ■ ' • M
< Bet-reikia patėirjyti, kad Ci
cero j lietuviški .šokiai kila 
kaip ant* ni’iėlių. ' Nemanau, 
kad Chicaga gali .prilygti Ci
cerai lietuviškiems šokiams.

Vakaras turėjo baigtis 12 v/ 
ną,kties? —mąį ant rytojaus 
“papelčitts,’*>bčf publika nesi- 
skirstė ir komitetas gurėjo lei
sti pratęsti vakarėlį iki 2 ryto.

Universal Millihery 
Shop'

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

3341 South Halsted St.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam svetelius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Del Bedarbių šelpimo 
lyomilcto

“Naujienų” -No. 40 pnlėmi- 
jau žinutę iš Rosclando apie 
laikytą Lietuvių Geresnės Val
džios .Kliubo susirinkimą.. Ko
respondentas ten rašo, kad 
raporte, apie , bedarbių, šelpi
mą. išduotame Ig. Ivanausko 
ir Jankausko ' buvę pasakyta, 
kad komunistai visą bedarbių 
šelpimo darbą paėmę į savo 
rankas ir kitokių pažiūrų bei 
^draugijų komitetų neįsileidžią 
ir pašalpos teikią tik saviems 
ir taip skrumniąi, kad nors 
bedarbių šelpimo ižde esą apie 
du šimtai dolerių, bet esą ma
noma, kad pavasarį darbai 
kiek pagerėsią ir pinigai lik
sią kilbasninkui ir ko.

Aš kaipo Roselando Bedar
bių šelpimo Komiteto pirmi
ninkas esu. priverstas praneš
ti, kaip iš tikrųjų yra ir kaip 
šelpimo darbas yra vedamas. 
Pirmiausia turiu pasakyti, kad 
pp. Ivanaliskas ir Jankauskas 
neatstovauja viršminėto Kliu- 
bo, bet atstovauja tą kliubą J. 
Austrą ir M. Vaičienė ir Bar- 
čis„ kuris turėtų ir raportą iš
duoti. Ig. Ivanauskas neatster 
vauja jokiai draugijai; p. Jan
kauskas atstovauja šv. Petro 
ir Povilo Dr-jai.

Toliau korespondentas sako, 
kad komunistai visą darbą 
pasiėmė. Čia jau apsilęnkth 
su tiesa. Kad jis sakytų, kata
likai pasiėhąė, tai butų arčiap 
tiesos, kadangi valdyba susi-

Prieš užgavėnes buvo daug 
šokių balių. Čia buvo Kareivių 
Draugystės uniformos sky
riaus šokis. Publikos buvo pil
na. ■ . > ■.... ’ ’.

“Aušrelės” vakarėly publi
kos dar daugiau. ‘z

Vakarinės žvaigždės Kliu- 
bas sutraukė irgi daug. Jie sa
vo parengime 15 vasario Liuo- 
sybės svetainėje, statė šceno’jė 
vieno akto komediją “Dėdė 
Atvažiavo”. Režisūra p. Jono 
Dambrausko.; Lošėjais — Si
mas Vingyras (dėdė) 
Dariibrauskas 
brolvaikis)* ~ 
Jurgis' Spurgis 
Jonikaitis. Ona Garnienė ,(na 
šie)—J. Staniutė. JievUte (tar

PETER BARSKIS
Mes parduodam* rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
T«l. Yarth 5069

M. J. KIRAS
REAL ĖST ATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Amb/aziejus, J.
1«8 Grand 

Brooklyn. N. Y.
“Amerikos Lietuvis1

14 Varnon St« 
Worco»ter, Mas*.

Baltutis, T. P. - 
3337 So. fiaUtadSU 

Chicago, 11L 
Bartkevičiuš, P.

678 No. Mato St., 
r Montello, Mas*.
Bogden, J. G.

432 W. Long Ave.» 
Du Bols, Pa.

“Dirva” ,

Gendrolius, N.
395 Broadway, 

So. Boston, Mas*. 
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, ponn.

Makarevičius, K. 
95 Liberty St., 

* Anaonfa, Conn. 
Mollis, P. . * 
. 1730 — 24th SL, 

Detroit, Mich.
Mikoląinis, P. 

188 Sanda St.,

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pat Aria daktarai; kurį vartoja 
’igoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau ja. ; . ■

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mąg- 
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukittikrojo.’ 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

- (Apgarsinimas)

x S T O T:l S , WJJD 
Antradieniais vakarais - - - - 7:15

. S T O T„I S WBBM 
Ketvirtadieniais vakarais - - - - 8:15

• Central Standard Time

Į j.*.‘3 y VR
GREIČIAUSIAS, LENGVIAU 

STAS BUDAS PAŠALINTI
:■ AITRUMĄ

D ALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — mošų 

specialybė

4193 Archer. Avė.
Tel. Lafayette 1155

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

Lengva yra pataisyti už4i- 
kipišusilį vidurių veikimą! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai — viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rūg
stančios atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu
liaria it pilnas,vidurių veiki
mas lieka atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyrojš čascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysta, tik
rai sustiprina vidurių musku
lus, Visos aptiekos turi Cas
carets. 1()c.

(Antrarainimas)

sązi- 
SugyVenu su visais- sū- 

“ j. Man rodos, 
kad mes tik sutikime gėlime 
didelius darbui padaryti, o 
kol vienas kitą persekiosime, 
nieko nenuveiksime iiv mus 
skriaus visoki visuomenės pa
razitai, nes neturime vienybės. 

Tad dar sykį sakau: yieny- 
kimes į bendrą darbą ir kovo
kim už savo teises vienybėj, o 
kur vienybė — ten bus galybė.

— Ad. Draugelis, 
Bedarbių 'šėlpimo 
Komiteto , pirmininkas.

Per radio Antradieniais ir. 
Ketvirtadieniais k la u s y k 
Loma' Fantin, įžymios nu- 
merologistės. Ji jums pa
sakys kaip vardąi ir skait-y 
Jines paveikiai žmogaus pa
sisekimą bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai įdomu.

(p F. Lotfilari! Čd»,fh6'

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

4 <l|l..... >,. .................. įtoUnR,

laikė. Kiti al<>is kilą pirma 
dienį.
7 Nuo vakarėlio^

ger 
Dailu, kad Visuomenė pare
mia čia atigušį jaunimą.

Syečių vakarėly buvo ‘dniig 
—viętps ir ąpielinkės. Iš Ghi- 
cagos buvo ponia Zofįja Po- 
niškięnė-Kalvaičiulė su , savo 
dukrele ir sesute. JP yra buvu
si musų “senųjų”, dienų arjis- 
te-lošėja. Begalo gėrėjosi “Au
šreles” patiektu i^rogramu.
, Reikia tiesą pasakyti, kad 
tokios dainos kaip komp. An
tano Vanagaičio “Kur Sapnų 
Grožybe”, “Dainuok Sesute 
lepunėle?’ • “Ah kaip gražu 
čia,”**yra begalo dailus valsai 
ir “Aušrelė” 
už Chicagos
Jeigu chicagiečiai nc^tilęi, lai 
pasikviečia “Aušrelę” persitik
rinti. Tuoj “AuŠrelcb paims 
mokintis St. /Šimkaus “Vienas 
Žodis ne šneka” ir kitas -'kiek 
sunkesnc.% dainas.

jį^OiT:

Laiškai Naujienų
■ Ofise • '

> ’ r * ■*•£*• ’ a*'* ■ «“*•

• THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

X. s Jei dviejų minutų laiku pattyni-
mas su Enker PAIN-EXPELtE- 

- RIU nesustapdis kiekvienų perve- 
iMM riantį ir kankinantį skausmų nuo

ReumatizmOj Neuritis, Neuralgi- 
\W " jos, Strėndieglio, arba .Galvos

‘Ak Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mčš-
\\ lungi ir t t. — jeigu neisima pef-

‘ N A šalimą, skaudėjimą ir sustirimą iš.
// P vnuvargintų muskulų ir sąnarių

• ,.»/ I 1 jokis kitas linlmentas nieko ne- 
\ ' \ gclbčs.

Uinus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
* J * . s

Ištrihkite; skaudamas vietas su Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikintu naminiu vaistu, k6ris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip grėitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per . odės 
pkylutea iri pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, lead4 butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERĮ. Parsiduoda visose gerose vaistinėje.

Rauktyte, J. 
123 Millbury StM 

Worcester, Mus.
Sekys, J.

228 Park St., 
Hartford, Conn.

Sidabrai, K.
M.-., 
-j” 
įlated 9U

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATB 

Mokame až Lietuvos Bonas $80 

A559 S. Paulina SL 
' ■ ..Td Y.rd>

Trečiokas, A. S.
t»7 Adams St„ Newatfc. N. J. 

Urbias, J. J.
187 Oak St., Lavrencs, Maas. 

“Vienybė*
^^33^‘Kt.y 

Vasiliauskas, T.
814 Bank SL.

'Vatarhory. Conn.
Velečkis, A.

502 South Ava,, 
.. Bridreport, Conn. 
Vaišnora, K. J.

FrankUn Sav. Bank A 
Tnut Co., Pittsburch, Pa. .

Varas ius, A.
So^A***? •n<? Canon Sts„ PlHaburfb, Pa.

Vitkauskas, J. T.
2701 E. Altegheny Ava..

_ Phlhdalphla. Fa. 
Viesulą, K. J. -

1128 Washinrton SU

I , . / - PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu 

S. S. EUROPA
/ Greičiausiai plaukiojančiu laivti

Iš New Yorko į Klaipėdą • $117.50
Į Klaipėdą ir. atgal : : , $193.00

Suv. Vaisi. Taksos Ątskirai.'

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 
prižiūrimi atsakoniingU konduktorių' 

TIK 7 DIENOS Į LIETI 

Patarimų klauskite pas 

NORTH 
GERMAN 
LLOYD

11 K ......

tįedn is bažnytinĮiJ, nes bažny
tinės' draugijos tą kdinifėlą 
sUo^gfinižayois t^d jų ir visa 
kontrolė yrą. t >,

Kaip korespondentas sako, 
kad kilų pažiūrų clratigijų ne
prileidžia. Tai yra priešinga 
faktams. Komitetą^ kviečia vi
sas draugijas prisidėti mora
liškai ir ekonomiškai. Kad pa
šalpos teikia lik. saviems, tas 
ir netiesa. Pašalpos buvo tei- 
kiainos _ daugiausai- katali
kams, kol susitvėrė Šv. Vin
cento labdarybės kuopa. Tada 
nekuric katalikai ten nuėjo, 
bet dar liko ir prie mus kelios 
šeimynos: Kiek žinau, tai šel
piami daugiausia bepartyviąį 
ir katalikai. ' ■ ■ - J

. Khs link skromnuiiK). tai 
tiesa, nes jei laidyshne pini
gas,"šelpdami’’ visokius senber
nius, kurie Skaldė šeimynas ir 
praleido savo uždarbius, tai 
ką. darysime su badaujančio
mis šeimynomis. Ižde r tiesa, 
buvo apie pdrą‘ šimtų dol. su 
viršum, bet jau mąžaį Beliko. 
Kokiu bildu galėtų likusius pi
nigus gauti “kilbasninkas ’j” 
kuomet pinigus kontroliuoja 
visokios srovės, o kas link ko- 
miterto likvidavimo, aš nieko 
nežinau. Kiek permatau, tai 
darbas bus~varoma‘s. ir toliau; 
nes yr paimta svetainė sek
madieniui, bal. 19 d.
• Manoma šelpimo dąrbą va
ryti, kol tik bris rėmėjų.

Man nemalonu ir apgailėti
na, kad tarpe inusų roselan- 
diečių atsirandą koresponden
tų, kurie rašo bet nepagalvo
ja ką Tašo. /Išgirdo kortų ple
palą, tuojau ir rąšo, nežiūrė
damas ar kam bus iš to nau
da, ar tik pakenks.

Nemanykit, kad manau gin
ti bolševikus. Anaiptol ne. Tik 
laikausi bešališkumo. Jei- kas 
ką negerai daro, nežiūrint 
koks žmogus 'butų, aš sakau, 
kad negerai. Mano nusistaty
mas, nevarinėti jokių politikų, 
bet dirbti;
ningai 
tikime ir'meilėj

NORTH
GIRAVAN

LLOYD

OLDGOLD
CIGARETTE 

RADIO PROGRAM
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Th« Lith&miao Daily Nmį» 

Pnblished Daily Except Sunday by 
the Litbaanian News Pub. Co.. Ine.

1739 South Halattd Strctt 
TtltphoM Roouvtlt 8500

Editof F. GRIGAITIS *

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

3c per copy *

Bntered aa Second Clasa Matter 
< Marcb 71 b. 1914. at the Post Office 

of Chicago. III.. ander the ajt of March 
3rd 1879 *’• r r

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujieną” Bendro
je, 1739 So. Halsted Su, Chicago. I1L 
Telefonas R.ooseveh 8500.
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Tarpe keleto įstatymų sumanymų, kuriuos įnešę 
į kongresų New Yorko kongresmanas Wagner nedar
bo klausimu, vienas siūlo, kad butų paskirta $100,000,; 
000 padalinimui tarpe šteitų, kurie .įsteigs nedarbo ap
draudę.

Tai yra geras sumanymas, ir kongresas turėtų jį 
priimti. Bet šimtų milionų dolerių padalinus tarpe štei
tų, išeitų tik po keletu milionų. Su tokioms sumoms 
šteitai daug ko negali atsiekti.

Kaip dėl pradžios tečiaus, tai ir tas butų gerai. Bet 
kongresas vistiek tų Wagnerio sumanymų vargiai pri
ims, nes Jungtinių Valstijų administracija su prez. 
Hooveriu priešakyje iki šiol visęms keturioms kovojo 
prieš valstybinę apdraudę nuo. nedarbo.

TAI TAU “DARBININKIŠKA VALDŽIA"!

Rusijos komunistai, kurie yra opozicijoje diktato
riui Stalinui, leidžia Paryžiuje laikraštį “Oppozicionna- 
ja Pravda” (Opozicinė Pravda). Leisti tokį laikraštį 
Rusijoje jie, žinoma, negalėtų, nes tenai yra tokia “lais
vė”, kad už vieną žodį, pasakytą prieš diktatorių, žmo
nės yra baudžiami kalėjimu arba ištrėmimu į Sibirą.

Tame Paryžiaus laikraštyje yra įdėta opozicinių 
Rusijos komunistų platforma: reikalavimai, kuriuos jie 
stato dabartinei sovietų valdžiai, kai kurie tų reikala
vimų yra labai charakteringi, nes jie parodo, ko šian
die sovietų Rusijoje nėra. Štai pirmas platformos punk
tas: L: • *

“Laisvi rinkimai į sovietus. Aktyvi ir pasyvi 
rinkimų teisė visiems Sovietų Sąjungos piliečiams, 
kurie nėra teismo pripažiųti eksploatatoriais, pik
tadariais ir kitokiais visuomenei pavojingais ele
mentais.”
Iš šito opozicinių komunistų reikalavimo matome, 

kad sovietų Rusijoje šiandie nėra laisvų rinkimų į so
vietus. Taip pat matome, kad aktyvios arba pasyvios 
rinkimų teisės (t. y. teisės balsuoti arba teisės kandi- 
datuot) šiąndie neturi daugelis piliečių, kurie nėra nei 
piktadariai, nei kitokie visuomenei pavojingi elemen
tai. Reiškia, valdžia rinkimų teisę, kam nori duoda, o 
kam nenori neduoda.

Antras reikalavimas skamba taip:
“Laisvė, visoms partijoms ir sąjungoms, kunos 

nekovoja prieš darbo žmonių valstybę ir kurių 
tikslas yra ginti vienos, kelių arba visų dirbančių
jų klasių interesus bendrai.”,
čia pasakyta tas, ką seniai visi žino, bet ką komu

nistai visuomet bando nuginti, būtent: kad Rusijoje ne
turi teisės gyvuoti jokia partija arba organizacija, gi
nanti darbo žmonių reikalus, išimant vieną tiktai val
dančiąją partiją (Stalino), arba tokias organizacijas, 
kurias ta valdančioji partija kontroliuoja.

Reikia pastebėti, kad ir opozicinių komunistų rei
kalavimas yra labai neapgalvotai suformuluotas. Jie 

. nor? laisvės tik partijpms ir sąjungoms, kurioj “neko
voja prieš darbo žmonių valstybę”. Bet ką reiškia tie 
žodžiai “darbo žmonių valstybė”? . Bolševikai skelbia, 
kad vienintelė darbo žmonių valstybė esanti Sovietų 
Sąjunga; o tuo tarpu milionai kitų žmonių mano< kad 
Sovietų Sąjunga tai ne darbo žmonių valstybė, bet 
darbo žmonių pavergimo mašina (nes juk darbo žmo
nės tenai, kaip patys opoziciniai komunistai pripažįsta, 
jokių teisių neturi). Na, ir kas dabar tą ginčijamą 
klausimą išspręs? . • .

Kodėl neduoti. Rusijoje partijoms ir sęjuhgoms 
bent tiek laisvės, kįek jos duodama kapitalistinėse ša
lyse? Sakysime, Amerikęje, Vokietijoje ir kitose val
stybėse leidžiama pj’gąnizuotis bile kokiai partįjai; ap 
ba sąjungai, kuri tik nestoja už kriminalinius dalykų^ 

Bet sovietų Rusijoje, pasirodo, ne tik Bėra tiek

kad slaptoji politinė policija pa- ponas Matas Biekša teikėsi pir- 
siliktų ir sergėtų darbo žmones nuo “socialiai pavojingų atsakyti L J. Pronskaųs eu„tų», -»rEw ». k.pii.i«ų > H,-—“sj'3: 

lokų ir kitokių priešų. Ęęt argi tai policijos dalykas mo reikalais; .žinoma, kadangi 
yra spręsti, kurie visuomeniniai elementai yra darbo Ponas Biekša tokioj vietoj ir 
žmonėms pavojingi, o kurie ne? Policijos" uždavinys kadangi tai jo teisioginė sri- 
yra sergėti žmones nuo vagių, plėšikų, galvažudžių ir tis, malonu, kad žmogus nepar 
kitokių kripjinalių gaivalų, o ne į politiką, kištis. PoliH sĮv61ino savo nuomonės išreikš
tinė policija yra nelemtas despotiškų valdžių padaras, r1. x. ,
ir laisva darbo, žmonių valstybė neturėtų/nieku %ZJkS

ją pakęsti. z . ; , rašinį, ponas Biekša prižada jį
- Tečiaus šiandie Rusijoje, kaip matome įš opozicid ateinančiame seime išrinkti 

ninku reikalavimo, politikė policija turi dagį teismo dar į vieną komisijų, būtent j 
galią. Sovietų žvalgyba turi teisę ne tik suareštuoti Plepalų komisiją. Oiem bogaty, 
piktadarį, bet jį ir nuteisti. Pagalvokit: slapta policija į rady turime, tuo 
r 1 F v ’lr vaišiname); 4sąko priežodis.

Tik kadangi Susivienijime to
kios komisijos ‘nėra, turbut 
Ipndidatas turės prisirašyti į 
Sandarą, kad galėtų tapti iš- 

i rinktas į pono ‘‘Sandaroj šefo 
[komisiją? r—O galbūt Sąndą- 
ra -jau praturtėjo ir nori 
Pronskui skolas užmokėti?

) r* k 5 *• ,• •' .•

niąr komunistai norų

elementų”, -

(GPU) daro tęismą žmogui, kurį ji suareštuoja, įtarus 
kokiam nors nusikaltime, ir paskui pati savo nuosprenr 
dį vykina! ~ ' ’i į; / L|!*

Tai. tdkią Sovietų Sąjungos “tvarką”, kurią komu
nistai vadina “darbininkiška”. Kiekvienas sveikai pro
taująs žmogus pasakys, kad tai yra aršiausios rųšies 
despotizmas. ... ’

r. ir ♦.!
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PASTABOS
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Už patį popiežių didesni 
Katalikai?

“Sandaros” jaunikliai, pozuo
dami “rimtus vyrus” nuo nese
no laiko pasiėmė roles gynėjų 
apkaltintųjų S.L.A. viršininkų, 
iš kurių ypatingai imasi globoti, 
poną prezidęntą. žinomą, svie
tas ne be gerų žmonių ir papo
zuoti “gerojo' samaritono” ro
lę, jei ne tam ginamajam tai 
nors patiems gynėjams sutei
kia kaįkurio smagumo,

Pęstebėtiną toje “Sandaros” 
jauniklių treniruotėj, du į akį 
kriųtanti momentai, —vienas, 
tai kad vyriukai išsijuosę “gi
na” tik vieną kaltinamąjį, po
pą prezidęntą, -kitas—kad visus, 
kas tik kitaip mano kaip jie, įta- 

' ria. “asmeniškais “išrokavimais”. 
\r • ■ • . * v* • • | . *F .*■ * .v C .

Atrodo, nereiks ilgai jėškoti, 
<ur iš sandariečių maišo yla 
kyšo. Ponas Krukonis, bęabejo, 
žino, ką sako.

tago. Jie gatavi pe tik dovano
ti jau dovanotus Deveniui $25, 
000.00 bet “dėl šventos rainy- j 
bes” gatavi dar tiek “pridėti”, j 
tačiau kada Pildomoji Taryba 
savo šeimyniškame susivažiavi
me dar pasiskyrė $600 “Devę- 
nio medžioklei”, f p^kęįė ir jie 
balsą, kam, girdi, aikvoja 
S.L.A. pinigus..

Tokius jau galima sųramin-j 
ti. Atrodo, kad tie $600 galės 
likti S.L.A. ižde, nes ablaya 
jau baigiasi: Gegužis apkalti
no Jurgeliutę, Jųrgeliutė ^apkal
tino Gegužį ir. išvadoj patvir
tino visa tai, ką Komisijų su
važiavimas sęnąi jau buvo nus
prendęs: kad jie “visi geres
ni”, tai yra visi lygiai kalti. 
S.L.A. nariams/belieka tik pap- 

i_ rašyti jų iš to padaryti' atatin
kamas išvadas, —atsiskaityti 
ir atsisveikinti.

Prof
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užimtų, ir, malonė pono Dievo, Atsakymas trumpas ir aiš- 
>anot p. Dėdyno, kad komisijų, kus — žemės ūkio kultūros 
suvažiavimo dauguma tų advo- pakėlime. Bet ar taip daroma? 
katu neprijeido pasigrobti Bil- —-Ne! Praėjo jau keletas metų 
domosios Tarybos viętas ir tyd nepriklausomos valstybės gy- 
Įprivertė ųutarti, kad į vietas veųimo, bęt karšioje srityje t . \ 'i'l' 1 1 ' ' , i • 1 I 9 A»»niekas iŠ advokatų nekandida
tuos.

Pastoyiųjų komisijų suvažia
vime buvo, tokia propofcija,:,

Baimė turį dideles akis 
r e

S.L.A. 318 kuopos Worcestę- 
ry pirmininkas p. Petras D<edy- 
nas ir gi pasisakė ko tie wor- 
cesteriečiai taip triukšmauja. 
JO rašte ‘‘Naujienų” Skaitytojų 
Balsuose t ąiškėja vienas /daly
kas, būtent, kad .SL.A. Pildo
mosios Tarybos “negerumus” 
jau ir jie pradęda užmątytį 
nors ir toliau stovėdami nuo 
Centro kaip Pėnsylvanijos ‘-pa
rodas”, tik viena' bąimė juos 
vis tebebaugina, tai advokatai. 
Kad tik tie advokatai vietų pe' 

f----- --------------t— —i——

padaryta? Ar yra tam tikrai 
sistematingai išdirbtas 1 veiki
mo planas? Ar. asignuojama 
šiam reikalui piniginės lėšos? 
Ar daloma šioje srityje rimtų 
pastangų? "Atsakymas yra liu- 
dnds—veik nieko konkretaus 
nepadaryta. Kodėl nepadary
ta? — Stoka valstybės ižde lė
šų. (Taip paprastai atsako
ma į Šiuos klausimus). Tiesa, 
ekonopiinė Lietuvos krašto 

,_____ ______ , 'bet
visiškai neteisybė, kad nėra 
valstybės ižde lėšų. Lėšų yra. 
Ir butiniausiems valstybės gy
venimų. reikalams j,ų turi būti: 
kaip galima pasakyti, kad nė
ra valstybės ižde lėšų, jeigu 

I kiekvieni metai surenkama

kiosdešimts milijonų litų pa
jamų? Lėšų yra, bet kokiems 
tai kitiems, daugeliu atvejų 
visai neproduktyviems daly
kams, bę kurių visiškai leng
vai butų galima apseiti, jeigu 
ekonominė kramto politika bu-

laisvės, kiek kapitalistinėse Šalyse; bęf tenai net yla 
uždrausta lęisvai oęgapįzpotis ’dęrbinj^ępiSj iiy uJjĮiiiįpr 
kams,- ku-rių vardu^sęvietų ’v^lflzia sakosi ‘\vdl3spti 
kraštų!\ į. į

Vienuoliktas platformos punktas yra toks:x \ 
"Atėmimas iš GPU (slaptpš politinės policijos);

teismo funkcijų. Ji palieką tik sergėtoja . dąrbo 
žmonių nuo socialiai pavojingų elementų.” x
Tai yra taipgi -labai keis tęs ręikajayįmęs.

i. M,

“Kaip dabar bus”
’ v A -' ■-'?{ v> -■ .yjsvv-.. ■''■•a

Tą istorišką klawim> para
šė pats S.L.A, ppnąjj preziden
tas Gegužis savo ilgajam 
straipsny “Tėvynėje”. Pasirodo, 
tas klausimas dabar pritiks ir 
jo gynėjams iš' “Sandaros” šta
bo. Bepraktikuojanti “Sanda
ros” jaunikliai pradžioj puolėsi 
būti gynėjais abiejų, ir p.Gegu- 
žio ir p-lės Jurgeliu tęs. I£ai 
Gegužis, savo rašiny Jurgeliutę 
dar labiau apkaltinę, suversda
mas jai įr visas savo nuodėmes, 
tuomet “Sandaros” štabisfai 
pajuto lengvesnį* uždavinį—to
liau ginti tik vieną poną pre
zidentą. v . •

Bet štai naujausiame “Tė
vynės-? numery p-lė Jurgeliųtė 
atsiliepia tokiais žodžiais:

■“P-as Gegužis mane dau
giausia kaltina, kad čeJ-tįs buvo 
išduotas neturint dokumentų, o 
tuom tarpu užmiršta, kad ir 
su kitomis paskolomis tas pats 
buvo daroma. / Juk ir- neku- 
riems Pild. Tarybos nariams 
paskolos buvo suteiktos ir 
čekiai buvo išduoti pirm negu 
dokumeptaj buvo grąžinami.. 
Ąš neatsimenu nei vienos pas-v 
kolos, kur dokumentus gavo? 
me pirm, negu čekis buvo iš/ 
siųstas.. Ponas Gegužis sako, 
kad jis nežinoję, kad tokiu ba
du paskolos duodamos.. Jeigu 
taip ir butų,„tai- jjs, kaipo or
ganizacijos galva, privalėjo ži
noti, o dabar nesakyti, kad nie
ko nežinojęs”,. ''a

Rejkia žinotį,'ka4 “Sanda
ros” pisoriai buvo dąr Jurgą- 
diUtės straipsnio, neskaitę, ka- 
dą.sayo pąs^ut|pįj^ 
įpė, dėlto tokįa rąmią sąžine te-

| jie W ’ sc^-
, Mįąme nųihe^y. X V . '
■;~. ■' ■ S'

Aiblava jau pasibaigė.

v -r

vime buvo
Viso komisijų narių buvo 14,. 
iš tų buvo 6 advokatai, ir iš 
tų 6 advokatų du buvo pątieą 
prezidento Gegužio pasikviestą 
sau į talką. Taigi beliko tik 
4 “negeri” advokatai iš 14 ats
tovų.- Iš tų keturių advokatų •* ■ •* * I KKU11UH1 į į j 1^111,11 v 11

vienas Adv. Uvikas padarė įne- džJis ng].a puikiaugi8( 
Šimą, kad susivažiavusieji nu
tartų nekandidatuoti į Pildo
mosios Tarybos vietas, jei to
kios pasidarytų, ir kitas adw 
Olis tą jheŠimą parėmė/Tai Vą 
kiek baisus buvę tie advokatai.

Toliau tie patys węrcesterięr .........
čiai verčia Rainus ant tų pačių I daugiau, .tyaip du šimtai pep- 
advokatų, kam jie apkąltinę ' *
“poną prezidentą” ir kituą 
Ęild. Tarybos narius ir dabai; 
neduodą jiems ramybės. Jei 
apkaltinimai buvo padaryti yi? 
sų. susįyąžiąvusių yienbalsįąi ir 
tame skaičiuj buvo tiį 4 “baL 
sįęjį’! advokatai, i^ai kąą ęi jšpu tvarkoma pinnon eilėn sfa- 
ttil^rųjų aplfaįtinp tą popų prę? tant krašto materialę gerovę, 
zidentą ir jo draugus Pild. Ta- bet ne biurokratinių ir impe- 

-Gajla, kad worcesteJr^»tinili valstybių santvar
ka [kos aklą pamėgdžiojimą. Juk 

niekam ne paslaptis, kad veik 
du trečdaliu visų valstybės pa
jamų praryja vidaus ir krašto 
apsaugos ministerijos, kurios 
ųtėko pozityvaus, nieko teigia
mo kraštui neduoda. Mat, 
tiems, kurie vadovauja dabar
tiniu Lietuvos krašto politiniu 
ir ekonbipmiu gyvenimu, ma
tyt sappųojąsį Aleksandrų 
Makedoniečių, Atylų, Napple- 

[ onų, ar jiems panašių karo 
avantiūristų žygiai, kad tvar
kant valstybės - ūkį pirmpn 
vieton statomą militarinė kra
što organizacija ir “tautinas” 
žand^miorijo? būriai, bet ne 
valstybės progresas.

Visai neabejotina, kad atvi
rai pasisakydamas prieš kraš
to militarižaciją susilauksiu 
gana šiurkščių priekaištų, bet \ 
tas. visiškai, manęs neatšafUo 
nuo taip svarbaus klausimo 
Visur ir visada iniĮitarinės • 
dvasios reiškąjąi tvirtina, jog 
skaitlingi kariuomenės pulkai 
ir dąųgybų viešosios ir slapįo-' 
sios policijos yra putinai rei
kalinga yalštybiės apgynimui 
ir pijijeęįų gerovės apsaugoji
mui. Bet tai yra tvirtinimas be 
jokio pagrindo.

(Bus daugiau)

rybpj?
riebiai tokį gražų Susivienijimo 
valymo darbo kreditą nori ati
duoti tik keturiems advoka
tams, kuomet tokių valytojų 
buvo visa keturiolikai

—S.L.A. 358 kuopos narys

t

V
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Pr. Vikonis ’

LIETUVOS HELIAI
\ f , ę n * t . » *

, (Tęsiųy^). ' .
II. Dalis.

Ulįli'UVA KR^KELEJE.

Naujai pradėjusi nepriklau
somą gyvenimą jauna mpšų 
respublika /atsidūrė ekonomi* 
nio» kultūrinio, ir., pagaliau po
litinio gyvenimo kryžkelėje. 
Karo audrų ir įvairių okupan
tų nuniokotas' kraštas jaučįa 
didelį ekonominį krizį; p 
komplikuota užsienio politi
kos padėtis, turint omenyje 
nenormalų politinį stovį krąš- 
to viduje ir ypatingus saiityr 
kius sū kai kuriomis kaimyni
nėmis valstybėmis, užkerta 
net ir tas galimybes, kuriomis^ 
įprasta naudotis ypatingo val
stybės krizjo metu, t. y. už.- 
traukti užsieniu, paskolą. Lįe-

Biržiška. gaus “velnių” 
iš “Sandaros”

Neskanu, kad ignorantas įsi
lipa kitus mokinti, bet stačiai 
koktu, kada žmonės, lyg varpos 
povos plunksnomis, besididžiuo
dami ‘neklaidingais principais”, 
patys tuos prįpęipųs apspiaudo. 
Taip pastaruoju laiku? darę, 
“Sandaros” ypišorfai. Kada. 
“Naujienos” iškėlė artinimosi 
su baltgudžiaispr ukrainiečiais 
idėją ir juos 
į Lietuvos Nepriklausom y bęs?
apvaikščiojimą/J- šąndariečiąį 
tas tautas išvadino ir masko
liais ir rusais, ir kelis kartus 
priminė apie “Bože, caria chra- 
ni”.. - ’ t . ’■

Jau neminėsime, kad tokie 
terlioj imaį užgauna e tas niekuo 
nekaltas tautas, kurios nuo ru- 
su maskolių ir lenkų yra kentę 
nemažiau už lietuvius ir dar te- 
bekenčia, neminėsime ir to, kąd;

1 < 'I T',; t r ■ (. ■

pačių sandariečių miręs > vadas dėjimo agonijoje,a o pats svąr- 
p. Kodis yra ne sykį ukrapie- blausias valstybės elcmentąs, 
čius kvietęs- į Vilniaus minėji- darbininkija, grimsta bedą^ 
mus, čia priminsime tik tąi, bėjo arbdF priverstas blaškytis, 
kad pačiam prof. Biržiškai ,tie po tolimus ir svetimus krąš- 
neatsakomingi vaikėzai šarmą- įtus.
tą daro. Štąi korespondencijos Nežiūrint į tai, kad Lietuva 
iš Brooklyn, Bąltimorės, Bay- dar ųęturi sąvo krašto piliečių 
onne, N. J., Pl^iladeljį)hijds prą- Į tarpe gerų ą^ątininkų; tecli- 
neša, kad profį, Biržiška .kaip pikų, mcchanijių, mūrininkų, 
tik vedą artinimosi su tomis [stalių, stąty^oą. iy kitų dąrpo* 
tautomis idėją, ;<<?Or sri^ ^ęciąlistų, kuriuos Ja- 
roj” vienoj vietoj pąSiepiami 1S k.ltu.r
baltgudžiai ir.S'..ų^rąnię$iąį; / kį? Vi*
toj Vietoj įdėtas Bjržįš- j |kia _tam vadinamu balta
kes atsišaukimas, kur ^gina- inteligentiją’ pertek- 
ta visuomįUeMi
,sU ukrainiečiais ir kt. einaįat # \
prie Vilniaus vadavimo.-Kur gi Į r lur^ ompyJc dl’
čia tų “principinių” logika? \ ,a^ eS?1U»U
Matyt, jie nieko nepąsimokino;
iš savo blamažo. 3U S.L.A.' 

’Kpnštitųci^s / “aiškin(įmų”,
. tąmę pačiąme nibmąry įdljp 
. ady. Ęrąęųlię vlę^ą; pareiškimą I 
. ir tam.ę. pačįąme' numery ‘ kitoj 
, vietoj < rėmėsi Jo’ autoritettr, jsą,

Kąikurie musų “tautiėčiai”, 
kaip tas čigonas, praradę* ark
lį kęlia didžiausį lermą dėl bo-

ilge pasikvietė

kos atsišaukimas,, kur ragina
ma ; ‘ ‘ ‘

kas kart vis labiau didindami 
baltarankės intęligęntijos be
darbių skaičių, šia kryptimi 
daromas švietimo, darbus vedai 
prie djįletyy. ir. jsųpkaus olm- 
oso. / ■ \

Palietę ūkį ir , švietimą, ei
kime prie vicjauš ir užsienio I 
politikės,' iiuoz kurios labąi 
daug priklauso visa valstybes 
gerovė. Kalbant apie krašjto 
ekonomines politikos kryptį, .6 
taip pat ir apie užsienio politi
ką, tenka pastebėti, jog ji artyn 
neturėjo konkrečiai numato
mo pagrindo arba yra tiek ak
la, tiek fanatiškai subjektyvi, 
jog ir prie geriausių norų ne
matyti teigiamos išeities.

Pažvelkime į ekonominę 
valstybės politiką, — ir ką ųą- 
sime? — Ogi nieko konkre
taus. Visa ekonominio valsty-

tu vos ukin,mkąs skursta, kaip gyveninio išmintis pa$i- 
skurdęsj . nepajėgdamas racijO- re^jcįa t ame- kad atsiranda 
nąhau tvarkyti savo ukj, pijo- vįcnas kitas nusimanantis ŠiS

• 1__-1- • M*. Meti AKkybą ir pranlpnė randasi męr

“Kovos” 
numery, Liętųvos socialde
mokratų lįžsięųy laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”.

Bet jeigu turąu omenyje in
delį skaičių aukštesniųjų mo- 

/ 
išleidžia apie tūkstantį; suvįr- 

Išum.abituąiyiUų ir aprėžtų rei
kalavimą nąujp^ b^Jtąi^^ės 
intęligeptjjps, lai visiškai du
siai gaįima 1°^

našių intelįgęųfm arba, geriat! 
pasakius, kandidatų . į biuro-

kas kart vis didės, yrįeįdąiuas 
prie do, 'kad sM^ąryą: ypaūn^’ 

[bedarbių b^rius^kurie t nors <įr 
f bus sunaudoję krjaštp lėšų ,się- 

: Amerikos Lįąįuyių ^autines kda^ni savo mokslpį. bet’ 'budu- 
Sandaros intelektualinis vadas nu ' nČpasirųąšę praktiškam 
ir kąip savo laiku pačioj n- [dąr^įįk nieko po^il^vduš VaĮ- 
daroj;” buyę paskelbtas “gerai stybčs gyvenime - ųeužims, > o 
žinomas veikėjas ir; rašytdfąs”,' dar suddrys neiųąžą rup,esčių,

tięk bųgąĮtęrįjo^ dalykuose, 
jpg s|ątąnt ya^tybės' ų^tpiį, 
bjud^etą. ųioĮką taip ąubąlaų- 

pajamom padengtų išlaidas,— 
tai yįsą gudrybė.... 'fiesa, ir 

i^lyk^ dpbar, mpžaį reį- 
v neę iųętąi įs

W tas W Ky-
5wps ę.YV9lt,W>
kurie žiūrint valstybės ekonp- 
puhėš "pųjitikos žvilgsnių, nę-SK ° p* 
ir keięiamp tai visiškai prie
šingon pusėn, kaip kad turėtų 
bute Visa inųsij lietuviškoji 
spauda1 jau keli metai kaip šo
kauja, jog Lietuvos krašto 
ekonominė gerovė ankštai ri
šusi su žemės ūkio kultūroj 
pakėlimu, nes pagrindinį vals
tybes turtą sudaro žemės ūkio 
produktų ganiyba. Tas tiesą, 
bet dar reikia pažymėti, ka^ 
šis tvirtinimas yra tiek pagro
tas musų krašto ūkio struktū
rą, jog jį ghlima pavadinti 
valstybes ekonominės politi- 

dilema, kuri vį- 
sįS|taj !aiškįjlie>j<>kįųi;i>,lakesnių 
išvadžiųjimų.į Bet’b pravartu 
ppstatyti štai ? kokį klausimą: 
jęigu Lietuvos kraštas>remiasi 
žemęs ūkiu ir yra numatomų, 
jog ir atci|yje jis juo turęs 
remtis, tai kur turi koncęiil- 
ruolis .visa ekonominė 
vos politikai

■K

“KULTUĘOS” naujas nu- 
meriš, naujoviškuose rūbuo
se •— tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45 c. Gau
kite Nąujienpse.

ąlovos with what 
h&OVO;

. N6ra reikalo mos^tl 50c ar 
oraunss • 
didolia tnbaa parMdaoda ui 
25c. Ji valo ir apšiuro dan- , 
tfi. Be to 'autaaptnU 
>8, už kuriuos salite nusipirk* • 
tP pirtttnhitea- ar> k» kitą. J 
Umtat SharmacaĮ Co.

» *• *’ "i"'(.isterine
TOOTH PAŠTE 

25‘

Pn^ink^Kosuli, šalti, Gal-

i f- i

VlaoM^kUMnM^-Hc ir «c puoduką* ir 
dudsi*. ChildraaJ. Mu*teroU 

t ’ M®
Geresnis nei Mustsrd Plaster.
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akme
Šiandien Rinkimai

Lietuvės Akušerės

Iš Politikos Lauko
18-tos gatves apielinke

Advokatai

Mirė Chester Miniai
rvto

programai

Akių Gydytojai
moksli

Teatruose
John Kuchinskas

Kazimiero

Patarabie

Lietuviai Gydytojai

Joliet nušovė 3 kaliniu

OFISO

Simpatiškas— 
■Mandagus <— 
ffięraadsarjkj 
įgesnis >už W». 
tų patarnavi-

tinkamai 
gulėti pa- 
vidutiniai 

norėčiau 
o kada

didesnio 
valandų

p 11 e 
duodu 
eleetrie

savo
pas-

gimines, u: 
nuoširdžiai

Dance, Fools, Dance 
Chicago teatre

L Lulevičius 
GRABORIUS iR

Musų patarnavimas lai 
ddtnvėse ir kokiame Rei
kale visuomet esti sąži< 
Dingas ir nebrangus to< 
dėl. kad neturim; iš 
laidų užlaikymui sky

1646 W. 46th St.

Telefonai

Bonlevard 5203
I

Boulevard 8413 .

1327 So. 49tį> Ct.

'Telefonas

Cicero 37Ž4

GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienose.

“Reaching for the Mpon”’
United Artists teatre, daly

vaujant Hebe Daniels eina, pa
veikslas “Mėnulio siekiant’’.-Pa
veikslus mokina, kaip jaunas 
vyras įgali prašvilpti milijonus 
su moteriške. ;

derniška koplyčia 
veltui.

3103. S. Halstcd St.
Chicago, III.

Tęl. Victory 1115

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

, Jei. KenwPod 5107 ,,
VALANDOS:; 'i'>='• s , 

. • nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo '6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Reducing”, McVickers 
teatre

LISTA§ . DŽIOVOS .
Vyriškų ir Vaikų ligų 
O VALANDAS: .įh .
2 vai, ryte,, nuo, 2 iki 4

įauju laidotuve 
’isose miesto i

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt St.
v Telefonai Canal 2552 K 

Valandos 9 ryto iki 8 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. .

VALANDOS: 
' nuo 

nuoKas čia tokio ypatingo! kas 
dieną matome keletą apgarsini- 
hių mirčių, o kiek d£ug iš
miršta Mrf apgarsinimais 'nepa
minėti, ant galo mes žinom, kad 
kiekvienas mes kada nors įnir
sime. Pasakys gal ne vienas.

Bet šiame atsitikime yra 
daug daug dalykų Vertif paaiš-

spec:
Moteriški 

OI
Nuo. lO iki .........
vai. pci pietiį ir auo' 7 1 iki 8:30 vaL 
Vakaro- Nedšl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: A- 
4193 Archer Avė. 

‘Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Phone Ganai 2118 
Valandos: 6—8 vakare

“Suplonėjimas”, dalyvaujant 
Marie ir Polly Moran, yra pil
nas juokų iš New Yorko mies
čionių gyvcįnimo.

New Moon,” Roosevetl teatre

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

votas, raudai 03411 W. ;67 St.
LAidcįtuVės <įyy|6 trič iadieųį, 

vasario 25 -dieną, ’8 vai. Ja ryjo 
iš namų iį Ą'pvflįzdos Dtev0 pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos uz velionės 
sielą, o iš ten -bus 'nulydėta J Šv.

Nulinę ‘lįętaųie,
Vyras, Dukterys, Stonai,
Marti, žentas, .Sesuo,
Brolis, Svogetis ‘ir ‘Giminės:

Laidcįtuvėse' patarnauja /grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boukvard 
4139. ■ . . ;

Miegoti poromis nesveika
Geriausias būdas 

išilseti miegant, tai 
vieniui. Žniogus 
vartosi miegodamas 
kaip kas 20 minučių 
miega po du, tai kitas papras
tai vartaliojimosi trukdo. Kas 
išgali, reikia, kad miegamoje 
grindys butų išklotos storais, 
garsus sugeriančiais kilimais 
(rūgs). Reikia stengtis einant 
gult, palikti nuošaliai dienos 
rupesniusfir galvosūkius.

Užmiegokite savo 
pesnius

Vakar, pirmadienį, mieste 
nušoko iš Morrison viešbučio 
viena nežinoma moteriškė ir 
užsimušė; ji buvo turtingai ap
sirengusi ir .brangiais 
nais pasipuošus. s,

Pereitų šeštadienį buvo pada
rytas suokalbis paliuosuoti iš 
Joliet kalėjimo tris kriminalis
tus. Visi tapo sargybųmušan
ti: vienas jau iššokęs per sieną

muose buvo aiškiai pVstęb’ia 
uolus enėrgihgas veikimas jau
nuolių, kas mums lietuviams 
yra gana svarbu. Nors ir aiš
kiai kišoj'o žargopiškutnaš lle- 
tūvlškos kalbos, bdt tas atleis
tina, mat pradįniAi darbininkai. 
Dar pastebėtinas buvo dalykas, 
kodėl rengėjai buvo suvarę Vy
čių. štabą programai! Ir tas at
rodė biskį vienpusiškumas ir 
neap&ižiurėjimaš. Patartina bu
tų vietiniams politiškiems klu
bams susijungti } vieną organi
zaciją,/ kad atsiekti geresnių 
pasekmių.—Aš.

ĮGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicag-oj

Joan Cravvford dalyvaujant 
statoma įdomus filmas, vadina
mas “Šokit, Kvailiai, šokit!” 
Tai yra moderniškos, šių dienų 
moters istorija, su įvairiomis 
scenomis ir blizgėjimu.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal 'sutartį

Phone Armicage 2822

DR. W. F. KALISZ
, 1145 Miltvaukee Avenue
Valandos: 12 iki. 2 ir 6* iki 8 P.

Seredos raka k uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

ninkai
ja’vę.
nebeužilgo bus 
vaistai 
miega,

į gatvę, kitas tebešokant, tre
čias tebestovint ant sienos.

Nušautieji yra: Joseph Nor- 
kieviez, 30 m„ gyvenęs 837 
Milwaukee Avė., nubaustas nuo 
5 ligi 10 m, už plėšimą; Julio 
Chileno, 3d m., nubaustas. nuo 
1 ligi 10 m. ,taip pat už plė
šimus, ir Alvin J. Kilmon, 33 
m., jau senai laikomas kalėj i 
muose.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Mėlyna ir žalia spalvos tinka 
miausios miegoti

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

kinlmą:' 'Chester mfrl dar la
bai Jaunas, nes tik 24 metų am
žiaus įr buvo mylimiausias na
rys pavyzdingos Miniatų šei
mynos. ’■ Į ' \

‘čia paminėkim tiki nekųriąs 
svarbiausias jo ypatybes. Buvo 
darbštus, gelbėjo savo tėvui 
biznoj kiek jo jėgos leido. Bu
vo teisingas, mandagus ir ma
lonus su visais,' su kuom tik 
susidūrė gyvenime. Buvo pa
vyzdingas jaunuolis ne tik savo 
šeimoj, bet ir visoj žmonijoj.

Tokio budo žmogus kaip 
Chesteris iš kiekvieno'žmogaus 
su kuriuom susiduria padaro 
šau draugą, todėl per jo šerme
nis per 3 dična’s plaukte plau
kė minios žmoniį su paskuti
niu atsisveikinimu, visi apgai
lestaudami, o daugurpa verkš
lendami, o šeimyna ir jo ar
čiausi drauggąi be pertraukos 
verkė; net vienas iš draugų ga
vo tokį nervų I suirimą, kad rei
kėjo išvežtj į ligonbutį. Moti
na’ buvo apalpus, /

Laidotuvės buvę su bąžnytb 
nėmis apeigomis. Lydėjo bega
lo daug žmonių. Mašinų buvo 
Šimtai, šv. Kažirii. kapinės bu
vo pilnutėlės žmonių. Tiek 
skaitlingas laidotuves dar man 
pirmą kartą teko matyti.

—V. Miszeika. v

Rjez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 • 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residcnce Phone Hęmlock 7691

Tai yra mišri komedija’ su į- 
va iri ai s juokais ir parodomis, 
dalyvaujant visam pttlkuf šokė
jų ir šiaip vadinamų gražuolių.

Seno Krajaua 
isįvYBv ir Momy v,'

3, inkstų ir putus, užftttodijnnų 
zmą, galvos tkansnjuf, jfkaus- 

w . kosėjimą, gerkles skay 
___ iti negalėjo jus iigydyti, ateik 
jis~jums gali padaryti. Praktikuoja

‘ Patarimas dykai. -----
10 ryte iki 1 vai. ir nuo .^-8 wk. Nedėliomb nuo 10 rį\. iki 1 ▼. 

~ , kumpa# Keeler Ave^ TeL Crairfurd 5573

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigūusia.
Reikale meldžiu atsiSauktj, ‘ o mano 

darbu buaite užgahėdinti.'

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

0314 W. 23rd PI* Chicago
SKYRIUS:

1489 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos '

Mergina,-Heriet Shneider, 18 
metų nušovė savo tėvą, -gin
dama motiną nuo mušimo. Tė
vas,. Albert Shneider, 29 m. am
žiaus, likęs be darbo, pradėjo 
gerti ir vakar rytą grįžo pasi
gėręs ir pradėjo kumščiuoti 
motiną. Mergaite atsinešė re
volverį ir paleido 4 šūvius, vie
nu užm ošdama' tėvą.

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas it Chirurgas 

‘3147 So. Halsted Street 
Tel. CaĮumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandoj vakare

“Naujas Mėnuo” yra judi- 
nantis filmas su vaizdais iš 
Azijos, Turkestano ir žmonių 
prietykių, keliaujant tose šaly-

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI,

11 South La Šalie Street
Room 1701 T/l. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vale. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory Q562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Snbatoe vak. 
Vasalle^—‘Pan., . Ser. ir Pėtnyžioa rak.

Finn and Hattie”, Orichtal 
teatre

Ofiso. Tel. Victory 6893 
Rez. Tet Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 3102 So. Halsted- St., 
arti 31tb Street 

Valandos: 1-—3 po pietų. 7- 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dien|.

nėra perdaug, 
šiol tik penki
tėra dar miegą, studi- 

I)r. Lard praneša, kad 
išrasti tokie 

kurie visai- pavaduos 
r piliulę prarijus bbs 
jaustis kaip gerai iš

miegojus. Bet bus ir pavojų, 
nes tad.ii žniogus nebegalės 
sapnuoti,, o sapnai esą vienin
telė apsauga žmogui neišeiti 
iš.rrcto.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

šiandien, vasario 24 d. Chi- 
ca’gos miesto- valdininkų priiha- 
riniai rinkimai.

Ypatingų priemonių imtasi 
apsaugoti balsavimus nuo suk
tybių. Tąm tikslui esą pa-, 
kviesta apie 70,000 žmonių į-! 
vairioms sargybos pareigoms.* 
Balsavimų vietos jau bus ati
darytos nuo 6 vai. Tyto, vasario? 
24 fl. ;

ęiatina gandus, k^d ir Ą1 
Capone atvykęs ir slaptai di-j 
riguojąs balsavimais. Trečiadie
nį jis-’ yra šaukiamas teisėjo? 
James Wilkerson į teismą.

Balsuotojų tikimasi bus tarp 
500,000 ir <1,340,566 žmonių.

Be to dar bus balsuojami 
nauji aldermonai visiems 50 
wai’dams ir teks " nubalsuoti 
bondsų $54,000,000 vertės išlei
dimo. klausimą dėl miesto, 
county, saliitary distrikto ir 
parkų dištriktų.

Balsavimai tęsis iiuo> 6 vai. 
ryto ligi 5 vai. po pietų.

Kaip žinoma visam Čikagos 
mieste eina smarki partijų ko
va už nominaciją j miesto val
dininkų urėdus, o ypatingai 
svarbiausią ir karščiausią dar
buotę užima kandidatai į bur
mistro vietą. »

Musų gi kolonija neatsilieka 
nuo kitų ir veikia petys j petį 
už republikonų kandidatus: 
merą Wm. Hale Thompsoną ir 
dabartinį aldermaną Wm. V. 
Pocelli. Tam tikslui vietos 
lietuvių kliubai buvo surengę 
porą masinių sueigų ♦vietinėj" 
lietuvių bažnyčios svetainėj 
pereitą pčtnyčią ir sekmadienį,

Aplamai imant, abu susirin
kimai buvo gana skaitlingai at
lankyti ir įvairus 
pateikti.

Reikia pažymėti, 
“wardo” jaunimas

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS ■ 
.Pristatome į/ Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
1 . Vainikai - 

3316 S. Halsted Str Tel. Boulevard 73iM

DR. VAITUSH, OPT. 
.'LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimu, kuris estk 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nęrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, ' nuima kataraktą, Atitaiso 
trumparegystę ,ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dąncia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo JO iki 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. v
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJJJ-IŠRADIMU.: 
Daugely atsitikimų akyf atitaisomos be 

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

* Phone. Boulevard 7589

kad musų 
svarbią ‘ ro

lę lošia', tiek kiek politišką vei
kimą reiškia. Tuose susirinki-

JOSEPIT J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aoįu 
TeL Boulevard .2800 

Rez. 6515 So. RocktoeU Stj. 
JTid. fc<puNicjP7il..............

Phone /
Hemlock 9252

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment ir mag- 
netic blankets ir 
c. U Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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 Soūth Halsted Street 

Tel. BouleVard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, ^skyrus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. Donald Laird iš Colgate 
universiteto daugiau studijavo 
kitus miegant kai pats 
amžy miegojo, ir galop 
kelbč tokius davinius.

Nėra galima atskirti

JULIJONA PATARABIENĖ 
po tėvais Gurskaite , • i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
panedėly, .vasario 23 dieną, 1:45 
valandą ryte 1931 m., sulau
kus 3 5 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj. Žagarės valsčiaus, ’ Stungių 
kaime. Šiaulių apskf. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Stanis
lavą, seserį Zuzaną Benevičienę, 
brolį Antaną, švogerį Vincentą Be- 
nevičią ir .pusbrolį Joną Balčiū
ną, o Lietuvoj motiną, 1 seserį ir 
3 brolius.. Kūnas pašarvotas -ran
dasi 3321 OS. Lovve Avė. ,

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
vasario 27 dieną,, 8 <val. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž- 

gedulingos

vyro 
knarkimo nuo moters knarki
mo. Knarkimas paeina ne iš 
balso takų, bet yra specialus 
saxofoniškas garsas. Miega
mieji kambariai turi būti de
koruoti žąliai arba mėlynai. 
Tyrinėjimas parodė, kad žmo
nės ramiausiai ir geriausiai 
išsimiega tokios spalvos kam
bariuose. Lovos aptiesalai ir 
pyjamos turi būti ryškiai luč- 
Ivni.

( Phphe Boulevard 7042

DR. e Z. VEZELIS 
, 7 , Pentistas 
4645 So. Ashland Avė.

Virš Mar«ha(l Drug store, arti 47 St.

Iki 3 Vai. kortuose — nuo 3 Od 9
■ Sabatomis npo 9 iki 9
52 East lOTth St 

kampas Michigan Avė
ei. Pullman 5950—namų Pull. 6377

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St

Ketvergais ofisai aždacyd. ,

Ofiso telefonas Vlralnla 0030 
Rez. Tel. Vau Buren 6868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ii 
0 Iki 8 vakaro. Neddlfom nuo 10 iki 12 diO' 

na. Namų ofisas North gide 
'3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 0 Midwifė 

Naujoj vietoj 
6109 South Ąlbany Avenue

JOHNB. BORDEN
(John Bagdžihnaa Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2|17.

Telephone Rapdolph >6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4r9

Telephone Roosevelt 9090
Namie ^8-9 ryte. TeL RepdbUc *95^0

Antradieni^ Vas. 24, 1931

J. F. RADZIUS
PIGIAUSI8 LIETUVIS 
GRABORIUS CpiCAGOJ 

' Laidotuvėse patarnau
ji JjĮi jgeriau Jr pigiau,

negu kįti todėl, kad 
priklausau .jtfįe gra- 

“ bų išdirbyštėb.
Oi; \ OFISAS: ‘ < 

JKF W W. 18th streeft 
JK,'- •' Td. Canal 6174 ‘ 

' SKYRIUS: .
8238 S. Halsted St.

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wil metre 1 95 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS '

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

3 iki 8 vai. yak., Utarninkais ir 
Pėtnyžiomis 1 iki 4 v. ▼. -»

N uvargusicms raumenims 
pailsinti pakanka keturių va
landų miego, tačiau nuvargu
siam protui reikalinga du kar
tu liek miego, o po 
Įgroto įtempimo ir 10 
miego

nyčią. kurioje atsibus 
pamaldos už velionės 
ten bus nulydėta į^sšv.
kapines. ,

Visi •«. a. Julijonos 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat ^nuoširdžiai kviečiami daly
vauti ’ laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika,* Telefonai 
Yards 11385"

A A SLAKIS 
ADVOKATAS.

' \ Ofisas vidurmiestyje
. z Room 1502 

CHICAGO TEMPLĘ BLDG
77 VVasbington St.

Cor> Washington and Clark Su. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Td. Hyde Park 9595

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

.Senas ofisas toj” pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo "6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. TeL Prospect 
1930. Nedeliomis tik pagal sutartį.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA ■ 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
. Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

^atb.oros Karpienes 
t ’ir pažįstami esat 
(^itčianu dalyvauti

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
■ Iš RUSUOS — ,

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 tV. 18rb Sfv netoli M6rgąn St. 

Valandos: puo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki J:3P vai. vakare

. Teb Canal 3110” 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE 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 
Rėz. Telephone Plaza 3202

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

Tel. Lafa/ette. 4146

’ Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

............ >iwiwim .■■■■■■■■■,n i i,...............

Duokįte savo airis išegzaminuoti'

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 jSt. 
Tel.’ Boulevard 6487

Daktaras r
Specialistas iš -

GYDO VISAS LIG^ 
NEMURINT*KAIP UŽSISENtJ 
Spedališkai gydo ligas pilvo, pi 
kraujo, odos, ligasL Žaizdas; ,re 
mus nugaroje, ‘ 
Jeigu

tūkstančius ligonių. Patarimas dykai 
nuo f *
4200 West -26 SL,

-GRAB#JŲ VElę)ĖJAI v' 
į , ^Didysis Ofisas: F 

4605-07 S. Herftiitage Avė 
Teį- 1741 ir 17427 -skyrius
4447 >8o. Fattfield Avenue- 

Tėl. Lafayette 0727 
"SKYRIUS 

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 - .

T . . .SKYRIUS
AuhutR AVį,

BUTE U S
Undertaking 'Co.

P. B. Hadley Lic.
... s Koplyčia dykai
0 West 18th Street

Tel Canal * 3161

DR.. G. L. MADGE
PĘNTISTĄS z • 

4930 W. 13th St.- . Tel. Cicero 49 
Dalei sunkių laikų kainos nupi«rlnlo«

Sidabro JEiliinVal _u— ------------------------ $2.00
1‘arceUano FilUnaal - -------------- .......į» 8-gg
Auksinės Ctovns -------- ,-------_ o.OO
hrkfco -------- - -------------------- »!»•<«>
Platės —  - ,—L---------- $20,00 ir aUKŠ,

Traukimas be skausmo

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Fairfax 6353

/ TeltfonasYards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
. * J# .' . A,' / ■ • t •, / 4 S-

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams.. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

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

M Tel. Brunsufick 4983
Namų telefonas Rrunstvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diatbermh

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos: /

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Kootn 780 
Tel Central 6890 Vai. , D—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospedt S525
. ■ ■ -Į ..■■■Al     .■■iii. I Ii^—rn !>■■■

Paul M. Adomaitis

BARBORA KARPJENĖ <
> po tėvais Budvįjąitė

Persiskyrė su Šiuo ; .pasauliu 
vasario *21 dieną, 7:45 valandą 
vakare, ji 931 m., stijaukui apie 42 
metų afnžiaus, grfrius Lietuvoj. 
Amerikoj išgyveno '.Upie 28 me
tus. Paliko dideliame nftlipdima 
vyrą P#rą, dvi dukteris -A- Kazi
mierą ir žentą Pxąn<14kų KrdU it 
dukterį Bfonfcbya, 2, suąus t7-i 
Petrą ir Įmania Broniriavą įir Jp-'’ 
ną. seserį Roz«l^ ftr ,^vqgefį Mi
kolą Jayarąų^kius, Ihrdlį Jpiįą Bit- 
dvitį rir įgimiifes. Kun^s ipašąr

Ofiso ir Rez: Tel. Bonlevard 5913

DR. Ą, J. BERTASH 
z 3464 South Halsted Street

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

Plt)d. 3201 [Re*. South Valia* įltrtę.į



Tarp Chicagos 
Lietuvių

k 71. .
Kunigai mąno,, kad jie jip- 

švietą žmonėms suteikė kuo
met prismaugia savo pasekė
jus su rąžančiais ir veda pas
kui save.

t

Kas ir ką mano

Žmogus mano, kad visi gy

Fašistai mano, k^d revolve
riai tai nioderniŠkiausai demo
kratija ir iššovus &ųvį tgb su
teikia piliečiui didžiausią pa
ramą, nuo kurios pilietis griū
va. Pustanėdis.

klauso žmogui nors daitguma 
tų gyvūnų nereikalauja jokios 
malones iš žmogaus, ir jokios 
žalos niekam nedaro. Bet 
žmogus prie progos užsimuša 
bile vieną iš tų gyvūnų ir val
go, sakydamas: “Juos Dievas 
dėl maisto žmogui sutverė”. 
Bet ar galima abejoti, kad 
blusa ir blakė taip pat mano, 
kad Dievas žmogų sutvėrė, 
vien tik dėl to, kad blusoms 
ir blakėms butų kas užsikąsti?

žmogus pamatęs ant žemės 
nedidelį akmenį, tai mano, 
kad tą akmenį Dievas sutve
rė, su kuriuo paranku yra 
duoti kitam į galvą.,

ma-Musų lietuviški fašistai 
no, kad lietuviai darbininkai 
yra tik tam sutverti kaip Azi
jos kupranugariai, tik stam> 
biems tautininkams jodyti.

Vitaitis mano, kad Susivie
nijimas yra tik dcl to. kad jis 
turėtų “Tėvynėje** darbą.

Gegužis mano, kad žmohes 
prisirašo j Susivienijimą vien 
tik dėlto, kad balsuotų už .jį 
kuomet jis runija ant pirmi
ninko.

Sandariečiai mano, jeigu 
žmogus redaguoja jų laikraštį, 
tai jokios algos neprivalo 
gauti. -

“Draugas” mano, kad Bir
žiška sutvertas tik dėl broliu
kų ,kad jie Biržišką galėtų 
tampyt kaip tik jie nori.

Komunistai, jnano, jeigu 
pitalistas sėdi darbininkui 
sprando, tai labai sunku, 
jeigu sulipa ant sprando kele
tas komisarų, tai nėra sunku,

inas.

ant 
bet

Jurgelionis mano, kad eilės 
yrą daug sunkiau rašyti negu 
lopyt S. L. A. konstituciją, tai 
ir pasirinko vieną iš leng-
vesnių.

“Dirvos? redaktorius saulei 
leidžiantis kaip pažiūri į savo 
šešėlį, tai jis mano, kad mil
žiniško ūgio vyras esąs. Bet 
pietų laike tai šešėlio nesima
to iš po čeverykų padų.

lietuviai, džiaugiamės, 
nepamiršo mus mažą 
apdovanoti gerais ne- 
ir sąžiningais žmonė-

Mes, 
Dievas 
tautelę 
kaltais
mis. kurių mes turime ■' visą 
virtynę! Kaip tai Smetona* 
Voldemaras, pralotas Olšaus
kas, Gegužis, Jurgęliutė,' Žu
kas, Devenis ir tt.

manoLietuvos diktatoriai 
kad Amerikos lietuviai- turi 
atvaduoti Vilnių iš lenkų ir 
pavesti Lietuvos ponams- te
gul valdo, ir nekišti nosp'daui* 
giau į jų reikalus. i

Snaudaųėio < proto piliečiai 
mano, kad klerikalai; kovoja 
už žmonijos laisvę, bet tokio 
žodžio kaip laisvė klierikališ- 

' ko j biblijoj nėra įrašyta.

Sandariečiai mano, kad Lie
tuvos nepriklausomybė , turi 
apvaikščioti “šandatos” kon
certą. Iš tiesų yra šitaip: ku
nigai daro biznį iŠ nukryžia- 
yoto Kristaus, o “Sandara” iš 
Lietuvos nepriklausoriiylbės.

“Draugo” broliukai mano, 
kad ant davatkų daug geriau 
pasiremti negu ant aržuolinio 
storo kriukio, nes kriukis ne
gyvas, tai ijėturi pinigų.

♦ ■ ■ S . ' • E '

Komunistai gavo 
kinkų drebėjimą

P.ruseika siūlo Lietuvą “sujung
ti” su bolševikija

Iš to kas įvyko 16 d. vasa
rio, Lietuvių Ąuditorijoj, “Nau
jienų” surengtam Lietuvos ne
priklausomybės 13 metų pami- 
nejfrne, musų vargšai'komunis
tai gavo kinkų drebėjimą ir ki
tų v.isų galą suirimą. Matote 
komisarai įsivaizdino, kad ' tas 
milžiniškas susirinkimas buvo 
.suruoštas su tikslu?užpulti .ir 
nuversti dabartinę sovietų Sta
lino diktatūrą, paliuosuojant 
Ukrainą ir Baltgudiją iš po So
vietų vergijos.

šitokis mūsų komunistų įsi
vaizdavimas apie kalbamą su
sirinkimą sustatė juos visus 
ant kojų ir kad atremti numa
tomas ofensyvas, 20 d. Vasa
rio, tam tikslui liko užkoman- 
duota visa raudonoji armija su 
generolais Bacevičium ir Pru- 
scika pryšakyje ir pradėta de- 
fensyva prieš savo- priešus. 
Prastai kvepiančios bombos 
buvo metamos su nuodijančiais 
gazais iš Bacevičiaus ir Prusei- 
kos gamtinių kaniiolių,, ir vis 
tai buvo taikoma į “Nalijienų” 
frontą, kuriam, anot komisarų, 
vadovauja social-fašistai, norė
dami mirtinai užmušti kom-fa- 
šistus,. n u versdami nuo sos£o 
patį viešptaį' Staliną. Sakau, 
net graudu ir pamislyti!...

Kad neėmtis bereikalingos 
garbės ir atsakomybės už tai, 
kas viršui pasakyta, turiu pa
reikšti, kad tą. visą supratimą 
gavau iš draugo Bacevičiaus 
kalbos, kurią jis s pasakė atida
rydamas susirinkimą, ir prista
tydamas kalbėt draugą Prusei- 
ką. Draugas Prūseika kalbėjo 
artfdAŲ valandas laiko.

Paliekant kalbos temą į šalį, 
reikia pasakyt, kad šiuom kar
tu Pruseka buvo “džentelmo- 
nas” ir nešvarių žodžių nevar
tojo, bet komuništiškos demo- 
gogijos, su kurios pagelba da
rėsi “faktus” ir mušė savo prie
šus, jis neyengė. Taip,„lygiai 
nuvengė ir nepamatuoto gyri
mo sovietų Rusijosz dabartinės 
diktatoriškos kom-fašistų val
džios. - Jis begėdiškai *melavo 
susirinkusiai publikai,, kad uk
rainiečiai ir baltgudžai tūrį pil
ną laisvę, gyvendami po sovie
tų diktatūros valdžia ir kad 
jiems ten jokia tautinė laisvė 
nesanti varžoma! Jis užtylėjo 
tuos faktus, kad ukrainiečių ir/ 
baltgudžių kova eina už atgavi
mą laisvų ir nepriklausomų de
mokratiškų valstybių. Dar dau- 
giaūs, jis besąžiniškai iškraipy
damas istoriškus faktus, nė žo
deliu neprisiminė apie Ukrainos 
respublikoj * užgrobimą ■ sp 
ginklu per Rusijos sovietų val
džią. O baltgudžiai z esą tiek 
patenkinti, kad kuomet jie at
bėgą iš po Lenkijos Pilsudškio 
valdžios į savo sostinę ’Minską, 
esą ten. pilniausiai būną paten
kinti dr jokios tautinės Ur ne
priklausomos Baltgudijos perėį- 
kalaują!p Sovietų -valdžia dub; 
danti jiems pilną laisVę ir nie
kur kitur tokios laisvės jįe ne-, 
gal j gauti) kaip tik vien- po so
vietų Rusija!

Kas link Vilniaus atgavimo, 
tad Pruseika nieko kito nema
nąs, kaip tik Lietuvą reikia su
jungti su sovietų Rusija ir tik 
tuomet busią galima Vilnip at
gauti! Vadinasi, Lietuvos ne
priklausomybę reikia atiduoti 
Rusijos komfašistiškai diktatu- 
ria ir už tai kom-fąšistai pa
gelbės atimti nuo Lenkijos Vjl-; 
nių^ Gana logiška,, ar ne? Ir 
pr|e šito viso da' Pruseika pri- 
dūrė sakydamas: “kad nors- vi
si šaukia ir gteda, kad “Mes Sč
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[Pacific and Atlantic Photo]

“MISS VOKIETIJA” ■
P-lė Ruth Ingrid Richardu 19 
metų amžiaus, grožio konte^te 
Berlyne išrinkta Vokietijos 
grožio karaliene. Ji dalyvaus 
konteste, dėl “Miss Europa” 
karūnos. ,, , ■,

NAUJIENOJ,
su- Szpbo^risjs-Požėla,, tūi žmo
nių SI įsi domė j i mas buvo T\epą- 
prastai, ’• dį^elij. Daugumą 
pranašavo, jog Požėla neturi 
jokių išahsų laiiųėti. Bet pra
našą i ška'ū dži a i. sukly d o.

Ristynių . pažiūrėti susirinko 
didžiausia minia,apie lOę- 
000 žmonių.; Szabo iš pradžių 
labai smarkiai pradėjo atakuo
ti Požėlą. Bot prpęjus kokiam 
pusvalandžiui jis pamatė, kad 
Požėlos įveikti jis negalės. Jis 
ne tik tada paliovė atakavęs, 
bet visą laiką stengėsi laiky
tis kaip galiniu arčiau virvių. 
Tačiau ir tai nepagelbėjo. 
Progai pasilaikius. Požėla ža(- 
bb greįtiun\i pasigavo Szabo 
ir parsiinėle ant maįrašo. Pas
kui griebė koją. Szabo visais 
budais bandė išsisukti, bet vel
tui: jo koją tapo pažeista. Po, 

Požėla nebeturėjo, jbkio 
vargo savo priėšą paguldyti. 
Tuo ristynės ir pasibaigė, nes 
daugiau, Szabo nebegalėjo ris
tis. Laikraščiai sako, kąd im-; 
^ią apie porą. z mėnesių, kol 
Szabo koja, pasveiksiantį. <■.

Apjotas ristyines. ‘^hilą-. 
dėlphia;Daily News’ štai kaip 
atsiliepia:;y.) 
; “The-wiįidįip overshadowed 
all elsc i^ įnterest, howevėr, 
and its une^pected i . emįing 
sent somė 10,000 falis home 
deliriously; happy, for as mileli 
as t h ey : a d n i i red - Szabo, . t h e 
OKhibition pf Pojellų ^vas mas- 
terful, one/of .;the cleanest ąhd 
cleverėst performances of the 
season”. /; ; •?

. ..... -r- ... ... .............- -------- - - 
Bancevičiaus ir T. Ačož Praei
tą sekmadienį Unįversal Kliu- 
bc Ačas pareiškė, kad jo dar 
nei vienas Hetuyįš?nera paguK 
dęs, Su Bąnęęvi6mn jis dar. 
niekuomet nėra ritęšis; Todėl 
čhicągiečiams tikrai įdomu pa-1 
matyti, , Jciiris- tų ristikų yra . 
gercsnis.-^-2V. , \....... •

"k»

■i ..... i
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CLASSIFIE D ADS

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

-    į..,— ,,. ■■■!■■

PRANEŠIMAI
\t Susivienijimo Lietuviškų Draugijų, ir 

Kliubų Brjdgeporte > susirinkimas įvyks 
utarnįnke vasario 8 V. vZ Ch. Lie
tuvių Auditorijos salėje. Virširiinkąk jr 
atstovai . malonėte>. pribūti, . tu'r.ime 
daug dalykų dėl apsvarstymo, bus iš
duota^ raportas peržiūrėjimo knygų, ir 
taipgi bus svarstimai apie' 25 metų ju
biliejų Susivienįjinio. / <

Martynas Kadziaųskas, sekt*.
' ' , . : K C y *• < . *
, ..... r .n 7-.II*. I •   ......................—

S

III L

Business Service 
Biznio PatarnavimUi

Vilniaus nenurimsim”, bet mes 
giedosim, - kad “Mes- be sovie
tų nenurimsim”! God blesš 
you! '.

Atidarant susirinkimą jau
nuolių skaitlinga orkestrą siu 
grojo tris kavalkus muzikos, 
gana' vykusiai. Publikos buvo 
susirinkę, jei neklystu, /nedali-- 
giaus kaip 150.—Biednas Kazys.

GAL RISIS RANCEVICJUS
_ • •’ /V ‘

Teko nugirs^, kad trumpoj 
ateityj gal,įvyks ristyirėS tarp

• r r *»' T'-r \

ĮGALIOJIMUS
» vi,?'

., : (Ddvierriastisy * - •
■ ' 1 - ’ . • K1 "> *1' \4.

, 1 ’ A ‘ > r ■

galite padaryti pas 
mus; pigiau ir geriau 

negu kitur.
■ ■; ' '• ■' ■ / v pi ' ' ,

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų

- ■'‘■rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

' CHICAGO, ILL. '

MADOS MADOS MADOS

Roseland
G erų pasiskait y m ų

Prie Indiana Ir 116 gaL 
vės yra miesto knygynas., Ja
me yra visokių knygų. Ma
čiau daugiau naujų lietuviškų 
knygų. Kurie turite liuoSo 
laiko, pasinaudokite knygo
mis, Jas galima skaityti die-‘ 
nomis, duodama ir. namo neš* 
tis. Kitataučiai pusėtinai skai
to knygas; mažiau skaito lie
tuviai. Tas negerai. Kurie 
turi liuoso laiko, turėtų skai
tyti. Iš- 'knygų daugiau * suži
nos, kas dedasi pasaulyje. Kas- 
o vaikučiai netingi skaityti 
knygas. Jie parėję iš‘moky
klos. suėję į knygyną, sustoja 
eilėje, atldiioda perskaitytas 
knygas, ir skirias naujas nė- 
sakitytas knygas. - Kitas vai
kutis net po kėlės knygas pa
siima skaityt namp. Praėjus 
kelioms dienoms, atneša. Jei
gu lietuviai taip skaitytų, į 
keletą metų perskaitytų visas 
knygas lietuvių kalboje. PaL 
togus ir parankūs knygynas. 
Patarnauja merginos labai’ge
rai. Knygų užtenkamai yra, 
darbininkui užtektų z skaityti 
visą amžių. Daugiausiai kny
gų yra anglų kalboje, ir gerų 
knygų. Kurie suprąiita anglų 
kalboje knygas skaityti, gali 
išsidirbti gerai < žinojime. Vi
dutiniai1 prasilavinusiems yra 
ližtektnai knygių ip dįetuvių 
khįboję. * Skaitytojas.

. i 
k v ' j/ ■; •’ l ■ -,.v: v •

SPORTAS I

Požėlos ristynių pažiūrėti su
sirinko 10,000 žmonių ,

Vasario 20 d. PhilaVlclphijoj 
įvyko nepaprastos ristynes, ku
riose Požėlai, taip sakant, te
ko' sulošti svarbiausią 'rolę. 
Dalykas toks, ,kad tame mies
te buvo labai įsigalėjęs veng
rų ristikas SandoA Sząbo, ku
ris čia, iki šiol nėpraląimėjb 
nei vienų ristynių. . Jis paguldė 
tokiūs pirmaeilius ristikus, 
kaip Rudy Duseką ir kitus,^ 
Vįso , 46.;. _ z . • L" ;

Kai laikraščiai paskelbė, jog
1 ••

■t V..r:

i ■

Špečiaiistas gydyme chroniškų ir naujų U-' 
S: Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 

kit pas mane. Mano pilnas ibegzaminkvi. 
mas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei až ąpsi- 
lipsiu jus. gydyti, sveikata Jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistai kuris- neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
oo 'galutino iftegzaminavimo—kas jums yra

Dr. Jf E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., 'netoli tf>tate‘ St.
j.’., ; /Kambarys 1016 

, ' < Imkit elevatorių
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto* iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

soulevard 6520 Rea. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perkrauatęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, t&ipsri 14 miesto. 1 
miestą. ' Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO. 

——O—i—

JUSU 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 • ' /

Roselafid ir Pullman,
WAITCHES B2.0S. CORP.

> 52'E. 107th St. -
Tel.'Pullman 5950 '

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus, Lietuvon, 
p a d,u o t i “clasšif ied” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

.PILDOME 
INCOME 
TAX ; 
BLANKAS '

■ • i: <— . ' ' •. r •

v ’ Raštynė atdara kas
dien nuo 8—8 vai. 
vakąro. Sekmadie- 

» riiąis nuo 9—1 vai.

Naujienos, v

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus pir

S. LFabian & Co.
■ 809 West 35th St, <

, CHICAGO s . ■> 
Tel. Bouleyard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
*-t, m *„ —.*■■■■■—- * . •>

— > - •*» • i - »
Perkam Mortgečius ir Bonu. f 
Skolinanti pinigus ant Namų, 
Parduodam it iimainom visokį turtą, 
jnšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notafiališkus raitu 
Siunčiam Pinigui ir Laivakorte* 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 
' ATLIKTĄ DARBĄ

V J

CLASSIFIED ADS.
1 i - ■ '......................................  į J

Educational

„PATARIMAS
Patariant k visiems lietuviams, pirkti 

anglis ii Crane Coal Cot, tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTĄS dėl garo tonas $7.00

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

statysime tuojaus. .
Tel. Republic 8402

CRATįE COAL CO. 
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

,< Situation Wanted
. Darbo Ieško

PAFEŠKAU darbo už janitoriaus 1 
pageibininką arba prie namų už mažą 
mokestį. 2053 W. Couiter St. J lubos.

; ' Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, untjistaf, nevedęs, blaivas, 3335 
Douglas Blvd., front basement.

For Rent
TASIRENDUOJA 4 kambarių cot- 

tage, 2 porčiai, maudynė, gasas ir 1 ka
ro garadžas. $22 į mėnesį. 4748 So. 
Central Avė. Normai 8011.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, moderniškas 

šviesus,, vyrams ar merginom, nebran
giai. 1212 S. 50th Ct. Cicero.

<■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai « grosemė, de- 
licatesen, cigarų, cigzretų. tabako storas, 
prie didelių dirbtuvių. Per .pietus duo
dam loųčių. 2958 W. 38 St.
> —-o------

SAVININKAS priverstas parduoti 
pelningą grosernę ir bučernę dėl nepaty
rimo bizny. 734 ,W. 35th St.

; - . ■ , , V. Ji L) '’ • į ' ’ ’ . f y ’ r * ’
2668 — Del ilgų. mabnų suKpių apatinis^rūbas. , Lengvai pasiuvantis ir 

pigiai atseinantis. Krautuvėj kainuos dvigubais ’ , 1 ' . ’
\ Sukirptos mieros 16, L8, taipgi. 36. 38, 40 ir 42 tolių, per krutinę.'

/-V ;■••• • ’■ x L '■ ■ ■■ e ■

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių,* 
prašome iškirpti; pąduotą' blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti įhierą ir aiš
kiai paradyti • Sąyo vardą, pa>- 
vardę ir adrešą. Kiękvięrio pa-
vyzdžio kaina/15 centų. Gali
ma - prisiųsti piriigus arba paš- 

’to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos, Pattern Dėpt., 1739 
Sd. Halsted Št., Chicago, III.

7)

.'..■/—r“
NAUJIENOS Pattren Dept., . # .

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No J...

^Ęeros

MOKYKIS BARfcERYSTtS 
AMATO. '

Dienomis ar vakarais. Del infof 
maciju lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL fcARBER
... CC

/ 672’ Weat

-’jFarms For Sale
 ? .Xgdąi^ardayiBttj^Į

PARMOS NAMAS DEL JUS DABOTOJE. 
Paairfttuuklt priekyn. Užmirškit baime be
darbes. ' Bukit pats savo bosu. Pieninky- 
stfis, grudų ar maityta farma ar gyvulių 
auginimas Dakotoje. kada parinktas su pa
gelba didelio geležinkelio, teikia tikrą pro
gą, ne .turtą susikrauti, bet nepriklauso
mybei. Jus rasite Šiandie daugiau pasiten
kinimo, daugiau komforto ant farmos negu 
buvo pirmiau. Farmų kainos žemos, 16- 
mokSjimal lengvi., •

Milwaukoe Road pagelbsti naujai apsi- 
8S menantiems (kigyti geriausias žemes už ių 

nlgus; saugo juos nuo melagingų pasako
mų apie klimatą, žeme, derlių. Musų Ag- 

rlkulturlniai Agentai, kurie Žino tas žfipiM. 
mielai patars jums kokis ūkis geriausia 
tinka kiekvienėj apielinkfij — ir nepaliaus 
patarinėja po apsigyvenimo. Tiktai sėk
mingas farmeris yra naudingas Milvjaukee 
geležinkeliui., z

Tos derlingos žemSs, lygios ar kalvuotos, 
tlpka trakjoriui ar dirbti su arkliais, ar 
kalnuotos, geros ganykloms. Kainos yra 
sulig apielinkSs ir žemės gerumo, nuo $6 
Iki $25 už akrą neiftdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ūkiuose, kuriuos mes \ rekomenduojame, 
komai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sekios, saldieji dobilai, daržo
ves, -mažieji vaisiai gerai auga ir gerai ap
simoka. Gyvuliai, vifitofl. kiaulių auginimas 
ir pienininkystė yra pelningi. Geri keliai, 
geležinkelių marketai, mokyklos, bažnyčios, 
geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duokite 
klausimus, angliškai, jei galima. Rąžykite 
dabar dėl nemokamos, iliustruotos ■ knygelės. 
Pasakykit mums kokios farmos jus norite 
ir *ką jus norite auginti. Visi klausimai 
teisingai atsakomi. Nėra pareigų. Žemos 
namų Ieškotojams važiavimo kainos. R. W. 
Reynolds. Comiplssioner. The Milwaukee 
Road. 025-B Union Statlon, Chicago. Illinois.

Real Estate For Sale « 
Namai-žemž ' Pardavimnl >

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė. •
Tel Lafavėcte. 0455 w

- o ' -t.. "

igon Street

:......iiįZ , krutinę

.'A........... . ..

Financial
Finansal-Paskoloz

• (Vardas ir, payardė) ,

(Adresas)

(Mieštas ir valsu)
7 y .• .i “ . ‘ A. . . .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
' •» 12th STREET ' ■

Tel. Kedzie 8902

PINIGAI >
< Mes ikolinarn nuo $50 Iki $800 

Noimam komiso
Nuoiimti* mokamas ant neiimokito 

sumot - .< •
Finąnce Corporation 

of lUinois
Po valstiloz priežiūra * 

3804 S. Kedzie Avė.

Business Service • 
Biznio Patarnavimas

DABAR YRA PROGA IR GERIAU
SIAS LAKAS PIRKTI REAL ESTATE 

UŽ JŪSŲ PAČIŲ KAINA

v BUK NĖPRIKLAUSOMAS IR 
.TURĖK SAVO NAMĄ

<' Rear Estate kainos pradeda kilti aug- 
Ityh. 1 -

Niekad nebebus kitos progos pirkti 
UŽ tokias žemas kainas.

Tdk $100.00 cash tereikia,' 
. lęid nupirkti 2 augštų mūrinį namą 
. ? ąrti'37 ir 'Halsted gatvių, 

2 flatai
'Likusius po $30.00 į 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’

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St, Loųh Avė.
CHICAGO, ILL- <

ašį
10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 

CONSURJERS
Stogų "Darbas. Greitai taisome ’ stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir 
Dykai ąpskaitliavimas. Mes 
gėriam j darbą mieste. Kedzie

bile kur. 
atliekame 
8463.

PARDAVIMUI pigiai mūrinis na
mas. Storas ir 5 kambariai pagyvenimui 
užpakaly. Garažas. Storas prireng
tas ^atidarymui biznio. Gera vieta. 
Savininkas randasi 1414 S. Loomis St., 
te!. Canal 2208.




