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Kaip Rietavo klebonas kun. 
Spudas suktybe gavo dvarą

Sensacinga kunigo . Spudo ir jo sėbro notaro Misevp 
čiaus byla dėl prigavystės Šiaulių Apygardos teisme * jpHjlIiiliOM

Socialistų Interna
cionalas protestuoja 
bolševikų valdžiai 

<•-*'' 7:; .
Atmeta Maskvos sufabrikuotus 
' kaltiniinųs, busią socialistai 

dirbą Rusjjoj kontręvdlįuci- 
jos darbą

Gaudomi banditai su
gavo savo gaudytojus

Rieta-
Ignaco

Kauno “Lietuvos žinios” pla
čiai aprašo sensacingą Rietavo 
klebono kunigo Ignaco Spudo 
ir Tauragės notaro Misevičiaus 
kriminalinę bylą, vasario 13 
dieną prasidėjusią Šiaulių Apy
gardos Teisme. Kauno laikraš
tis rašo:
Prasidėjo kunigo Spudo byla

šiandie (vasario 13 d.) Šiau
lių apygardos teismas 
pradėjo svarstyti 
vo klebono kun.
Spudo ir Tauragės notaro Mi
sevičiaus baudžiamąją bylą.

Pirmininkauja Einoris, na
riai - Bortkevičius ir Adomaitis. 
Kaltina valstybės gynėjas Bra
žinskas. Teisiamuosius gina 
prof. Leonas, 'adv. Stirblys ir 
priv. adv. Gabaliauskas; civili
nį ieškinį .palaiko M. Sleževi
čius ir A. Janulaitis.

Liudininkais įšaukta daug ku
nigų.

Dar kur kas prieš teismo po
sėdį neperdidelė Šiaulių Apy
gardos teismo salė jau pilna 
suoluos prisėdusių žmonių. Jų 
tarpe—keletas kunigų. ; Eilinio 
pobūdžio baudžiamajai bylai 
salėje pasiirnkęs jų skaičius at
rodo kiek nepaprastas ir jau iš 
karto verčia manyti, kad lau
kiamoji byla turit būti ankštai 
susijusi su dvasiškių_ . .luomo
vardu. Taip ir yra —laukiama 
svarstant baudžiamosios bylos 
Rietavo klebono kunigo J. Spu
do už apgaulingą išviliojimą 
dvaro iš jam, kaip dvasiškiui, 
visur ir visame pasitikėjusios 
moteries, pamaldžios katalikės 
p. Girdvainienės.

Visų veidai rimti. Salėj vieš
patauja bažnytinė tyla. Kalti
namasis, priekiniam suole atsi
sėdęs, kun. Spudas — tipingas 
provincijos klebonas— nedrįsta 
garsiau, kaip tik pašnibždom,- 
kalbėti. Beje, kaltinamųjų ne 
vienas, o du. Antras —Taura
gės notaras Misevičius, 
kun. Spudo bičiulis.

Apie pusę dešimtos 
už barjiero, priešaky
mųjų stalo susėda iš eilės kal
tinamųjų gynėjai: prof. Stan
kevičius, priv. adv. Gabaliaus
kas (šiauliškis) ir priv. advok. 
Stirblys (iš Tauragės). Trum
pai prieš teismo posėdį kunigas 
Spudas ir notaras Misevičius, 
niekeno neraginami, matyt, pa
tys žinodami savo vietą,
nueina 'ir atsisėda katlinamųjų 

suolą n
Į priešingą pusę nuo kaltina

mųjų gynėjų susėda gynėjai 
nukentėjusios pusės: pris. ad
vok. M. Sleževičius, prof. A. Ja
nulaitis, kurie palaiko civilinį 
ieškinį.

geras

dešinėj, 
kaltina-

ORH
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai 0r» 
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; nedi
delė temperatūros atmaina; 
lengvi ir vidutiniai rytų irpie- 
tų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp $3° ir 40° t F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 5:36.
3-14 ryto.

Mėnuo leidžiasi
1 'i, -

Ant pastatyto prieš barjierą 
suolo su užlipdyta ant jo korte- 
le “korespondentams” kukliai 
susispaudžia keturi spaudos at
stovai. > •

' ./ ’, i

Bet, štai, 9 valandą 50 minu
čių skambutis, “prašau stot!” 
ir už ilgo žalio stalo susėda vi
durys—pirm*Einoris, iš šalių— 
nariai Ęortkevičius ir Adoma
vičius, vienam gale stalo— vals
tybes gynėjas Brazinskis, kitam 
posėdžio sekretoriai: teismo 
kandidatai p-lė Vanclauskaitė ir 
Domeika.

Prasidėjus posėdžiui

prof. A. Janulaitis prašo teis- 
mą papildyti civilinį ieškinį dar 

15,000 litų ,
. L • ' •

kuriuos kun. Spudas gavo iš 
žemės banko, kaipo paskolą, į- 
keitęs jam neteisėtai įgytą iš p. 
Girdvainienės dvarą.

Civilinį ieškinį prašo priteisti 
iš abiejų kaltinamųjų solida
riai.

Teismas nutaria prof. A. Ja
nulaičio prašymą patenkinti. 
Eina patikrinimas liudininkų, 
Pasirodo, kad iš

57 pakviestų liudininkų
•'■v' ' f

į posėdį neatvykę devyni, jų 
tarpe du kunigai. Teismas Jie*, 
atvykimo priežastį nepranešu- 
sius nubaudė po 50 lt.

Apkalausinėjami kaltinamie-

Kun. Spudas, kilęs iš Linku
vos, gimęs 1874 m., baigęs 
Kauno dvas. seminariją. Pa
klaustas, ar neturi daugiau kri
minalinių bylų, sumišęs greit 
pakelia akis į lubas ir po trum
pos pauzos atsako, kad ne.

Notaras Br. Misevičius gimęs 
1890 m. Gyvena Tauragėj, kur 
turi nuosavus
dar turi -40 ha ūkį ir yra’ dali
ninku vienos 
jam priklauso

'Skaitomas kaltinimo aktas

Kaltinimo akte sakoma, kad 
1929 m. rugsėjo 9' d. Girdvai- 
nienė padavė Šiaulių Apygardos 
Teismo valstybės" gynėjui skun
dą, kad kunigas Spudas 1925 
m. spalių 24 d., pasinaudodamas 
jos aklu pasitikėjimu ir nemo
kėjimu lietuvių kalbos,
padedant Tauragės notarui Mi

sevičiui
prikalbino pasirašyti iš 
neatitinkantį jos valiai 
rialj aktą ir tuo budu
apgaulingai, be Jokio užmokės- 
nio, užgrobė priklausantį jai 
126 ha ploto su triobesiais Iš- 

lynų dvarą
Kokiu budu tas pavyko 

Spudui?
(Bus daugiau)

namus. Be to,

plytinės, kurios 
60%.

esmes
A

nota-

kun

------------------ ----------

Pečius užgriuvo ir 
muse šeimininkę

UZ

Sausio mėn. IT d. 16 vai. Ra
seinių ąpskr., Viduklės vajsč., 
Krakiškio vienkiemy atrasta 
negyva pil. Veroniką Sutkienė, 
70 metų amžiaus, savo bute po 
sugriuvusiu kaminu ir gaubtu- 
ru pečiaus. Matyt, moteris 
griūvančio pečiaus buvo užmuš*

!
M <

(Atlantic and Paciflo Photo] 1
Mergina laimėjo vąžravimą su šunimis kon|estą.' — Kontestas 
andai įvyko I'daho valstijoj.- 60 mylių lenktynėse Tahoc-Siėrra 
ežeru, kurioše dalyvavo Miss Thula Geeląn s'u savo, šunųį V'ty- 
ijnu” ir šeši vyrai, seni ir prityrę važinėtojąiJ Šunimis, su savo 
“tymais”, Miss Geelan laimėjo, atvykus pasjdrton vieton ke- 
turias minutes anksčiau už'kitus savo oponentus, k • ' ? -

Francuos parlamen
tas paskyrė $4,000,- 

000 bedarbiam^
PARYŽIUS, vas. 26.— Fran

ci jos parlamentas vakar, socia
listų pasiulymu, paskyrė 4 mi
lijonus dolerių.^ bedarbiams pa 
dėti.

Pasiūlymas buyo , priimtas, 
z2g.6 bąląąį^prjfcšV-’ 

‘Atsakydamas į socialistų pa
klausimą dėl nedarbo .padėties 
-krašte, Darbo Ministeris pasa
kė,- jog’ jo žiniomis bedarbių 
krašte dabar esą apie 250,000.

Darbo Pasaulyje
/• ' -■ ————— u

Toronto moterų, rūbų siuvėjai 
nutarė streiką

TORONTO, Ontario, Kanada, 
vas. 26. —Masiniame mitinge, 
kurį či'a' laikė organizuoti mo
terų rūbų siuvėjai, ir kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 1,200 
asmenų, arba 70 nuoš. Toronto 
tos pramonės darbininkų, buvo 
nutartą streikuoti dėl geresnių 
darbo sąlygų. Streiko rezoliuci
ja buvo priimta' 1,096 balsais 
prieš 126.

Streikas galbūt prasidės dar 
šią savaitę. Jam vadovaus In
ternational Ladies Garmant 
Workers unija. ,>,

Del streiko grūmoja už- 
daryti tekstilė fab- ‘ 1 

rikus
LAWRENCE, Mass., vas. 26. 

—American Woolen kompani j a 
paskelbė, kad jeigu streikuojan
tieji jos tekstilės įmonių darbi
ninkai urnai nepriimsią komn 
panijos praeitą pirmadienį pa
siūlytų sąlygų ir negrįšiu j 
darbą, tai.įmonės busią užda- 
rvtos neribotam laikui.

Popieriaus kompanija
. apkarpo algas '

PITTSFIELD, Mass., vas. 2^. 
—-—Eaton, Cranc & Pike Co.į 
gaminanti rašomą popierių, pa
skelbė nuo kovo 1 dienos apkar
panti darbininkų algas 5%, o 
valdininkų—10%/ Tos kompa
nijos įmonėj dirba> arti 1,200 
darbininkų.

?.7 ' ' ' t .’> • 1 ! - 'į- ■ ‘f./’

WASH3^GTQNAS, vas. '26.^- 
J. mihistėrių Olandijai pre
zidentas Hooveris šiandiė no
minavo Lauritsą S. Swensoną 
iš Minnesotos.

Baltgudijos komu
nistų partijos 

valymas
KAUNAS. T-r-Soviotų spauda 

praneša^ iš Minsko,v kad Baltgu- 
dijos kompariijbš centralinė 
kontrolės komisija nutarė iš
mesti iš,' partijoj baįtgudžius 
komunistus žilunoviČių ir prof. 
Ignatoviskį. ■'

Prof; Ignątovskis yra . žino
mas baitgudžių veikėjas, / Pir
miau jjs buvo socialistas revo
liucionierius, bet 1920 metais 
stojo komunistų partijom Jis 
buvo Baltgudij ds žemės iikio ko
misaru, baltgudžių 'Mokslo Aka
demijos prezidentu ir 1.1, f j 

ižilunoyičiųs iJm Ignatbvskis 
kaltinami palaikę ryšiuos sm 
buržuaziniais demokratais ir 
kliudę vesti generalinę partijos

Komunistai nori at
skirti Latgaliją?

. RYGA. (Elta).
• • - ’

— “Latvis” 
praneša, kad latyių komunistų 
partijos plenumas (Maskvoj nu
tarė duoti Latvijos komunistų 
partijai instrukcijų. Instrukci
jose bus reikalaujama, kad Lat
gali joj butų vedama agitacija 
del još atsiskyrimo nuo Latvi-
• • • A1 *, , -

JOS. . ... ;

j * . ■ •

Ateiviai gali grįžt į 
tėvynę Dėdės Šerno 

lėšomis

BERLYNAS, vas.. 26.— So
cialistų Internacionalo Egzeku- 
tyyąs,.išklausė rusų socialdemo
kratų partijos darbuotojo, R. 
Abromavičiaus, pranešimą apie 
Maskyoš iškeltą Socialistų Biu
rui (procesą. Sovietų, valdžia 
kaltina Socialistų Biurą, busią 
jis dirbąs antisovietinį darbą> 
Rusijoje ir busią tani kontrre
voliuciniam. darbui vadovaują 
Gromanas, Suchanovds ir kiti.

Tais kaltinimais Maskva nori 
sukurti. įspūdį, kad socialdemo
kratai neva dalyvauja’ kontrre
voliuciniame' sąmoksle? s

Išklausęs pranešimo, Socialis
tų - Internąciopalo Ekzekuty vas 
priėmė protesto, rezoliuciją prieš 
Maskvoh sufabrikuotus 'kaltini
mus prięš rusų socialistus. Pro
testas,. Emilio. Vanderveldės. pa
sirašytas Socialistų Internacio
nalo Egze-kutyvP ; vardu, <tapo 
telegrafu , pasiųstas < sovietų 
liaudies kdmisart) tarybai Mask
voje. . • ‘

Proteste .sakoma, kad tarp
tautiniam socialistų ‘ judėjimui 
yra gerai žinoma, ką rusų so
cialistai veikia, ir grąžina Mask
vai atgal jos sufabrikuotus kal
tinimus, busią rusų socialistai 
dalyvaują slaptuose sąmoksluo
se. Proteste taip pat nurodo
ma, kąd yį?tį krypčių rpsų so- 
cįątdęinoH^M ■‘kovoja kiekvie
ną agitaciją uz sukilimą Rusi
joje ir kiekvieną propagandą už 
ginkluotą svetimų valstybių in
tervenciją. . ;

v. .Įdomu, kad . pasak Maskvos 
kaltinimų, R. Abramovičius, vie
nas ^ymiaųsjų rusų socialdemo
kratų vadų užsieniuose, tuo pa
čiu laiku buvęs ir .itaškvoje ir 
Amerikoje., Maskyiškiaųie kal- 
tinamaje akte prieš Šbcialįstų 
Biurą sakoma, kad Abramovi- 
čiils slapta praleidęs keletą mė
nesių sovietų. Rusijoje, orga
nizuodamas kontrrevoliuciją. 
Tuo tarpu komunistų laikraštis 
Ęmes rašo, kad lygiai tuo pa
čiu laiku - Abramovičius buvęs 
Amerikoje, kur jis padėjęs;kon
gresinei Ifish’o komisijai jos 
darbuose prieš sovietų valdžią.

Iš tikrųjų gi yiri, kas bent 
kiek seka socialistų judėjimą, 
žino, kad Abramovičius visą 
laiką buvo Berlyne. '

KASTINĖ, Neb., • vas. 26.— 
Keturi banditai vakar puolė čia 
ir apiplėšė First National ban
ką, pasigrobdami daugiau kaip 
$27,600.. Vėliau banditai buvo 
policijos apsiausti vienuose na
muose, bet jie pašovė vieną po
licininkas ir, grūmodami kulko
svaidžiu, privertė . kilus šešis 
policininkus pasiduoti. Du poli
cininku paėmę į nelaisvę, ban
ditai dviem automobiliais pa
bėgo. Vėliau jie Belaisvius 
paleido. ' •

“Pįatilietka” busiąs 
kapas pačiam sovie
tų režimui Rusijoj

Vandervelde nemano, kad bol
ševikui įvykintų savo platią, 
neturėdami inžinierių nei kVa- 
lifikudtu darbininku '

iki

bu- 
jei

Hooveris vetavo, bu
tas vėl priėmė vete
ranų paskolos bilių

A ■■■ .1. ■ — ■

WASHINGTONAS, vas. 26. 
—Kaip ir ^buvo laukta, prezi
dentas Hooveris Šiandie vetavo 
kongreso priimtą bilių, kuriuo 
pasaulinio karo veteranams pa
didinama paskolos suma nuo 
dabartinių 22% jų kompensar 
ei jos certifikatų vertės 
50%.

Savo pranešime atstovų 
tu i prezidentas sako, kad
visi karę veteranai pareikalau
sią leidžiamų ppskolų, tai val
džiai teksią išleisti maždaug, 
1,700 milijonų dolerių, o iš kuj' 
ji imsianti tokią milžinišką su
mą, kuomet ir be to iždas da
bar esąs tuščias. Ji turėsianti 
skolintis, arba didesnius mo
kesčius žmonėms užkrauti, kas 
butų labai bloga. Pi _ 
ko prezidentaš, veteranai 
taip4jau'-blogaj'tftovį^kad jiems 
reikėtų tokių paskolų.

» •, • ’ » .

Atstovu, butas veteranų 
paskolos bilių iš nau

jo priėmė
WASHINGTONAS,. ; vas. 2f>. 

Atstovų butas šiandie milžiniš
ka balsų dauguma—328 prieš 
79—iŠ naujo priėmė pasaulinio 
karo veteranų bonų paskolos bi
lių, kurį prezidentas Hooveris 
buvo prieš tai vėtayęs.

Deį prezidento veto Senatas 
pasisakys rytoj [šiandie]. Jei ir 
senatas padarys taip, kaip kad 
padarė atstovų butas —o dėl 
to neabejoja',

BRIUSELIS, Belgija, vas. 26. 
—Emile Vandervelde, Belgijos 
darbininkų^ vadas ir Socialistų 
Ipternacionalo pirmininkas, ku
ris neseniai sugrįžo iš &avo 
kelionės į Rusiją ir Kiniją, sa
ko, kad Rusijos penkerių metų 
industrializacijos planas galėtų 
pasisekti tik tada, jei sovietai 
sugebėtu gauti pakankamai 
kvalifikuotų darbininkų ir in
žinierių, ‘

Pasak Vapderveldės, rusų 
darbininkų gyvenimo norma 
šiandie yia kiekž gorėlesnė, ne
gu buvo pirmesniais revoliuci
jos metais, bet ji daug žemiau 
šiandie yra kiek gerėlesnė, ne
šuly gag, bet kur kitur Europo
je. šimtai komunistų darbi
ninkų iš Vokietijos ir * kitų 
kraštų buvo nuvykę į Rusiją 
dirbti, bet dauguma jų grįžo 
natoo, nes negalėjo pakęsti var
go. ’ - .

Penkerių metų industrializa
cijos planui numatoma išleisti 
68 milijardai rublių, sako Van- 
dejvelde. Rublis, kurio oficia
li vertė Rusijoje yra 48 centai, 
Varšuvoj gaunamas už 7 cen
tas. Bet ir taip, suma, kurią 
sovietai nori investuoti, yra’ to
kia milžiniška, kad jokia kita

agaliau, Europos valstybė n$ mąstyti ne-
L -1. —- o - L- — * • a . '

, —tai veteranų by
lius pataps įstatymu pirieš pre
zidento veto.

Audros Italijoje padarė 
stambios žalos

Jei pepkepų metų plaiias ne- 
payylob sovietų vMdŽia Atida* 
rys kelią žiauriausiai diktatū
rai, kokios pasaulis dar nėra 
matęs. O ji butų pivojus tai
kai visame pasauly. Antra, jei 
penkėrių metų planąs atbeš ge
resnį gyvenimą ' Rusijos žmo
nėms, tai komunistų diktatūros 
jie ilgiau nepakęs, bet palengva 
išrutulos į, demokratiją.

Ir šiaurinėje Peruvi- 
joje sukilimas

LIMĄ, Peru vi j a, v«is. 26. —, 
Piuroj, šiaurinėj Peruvijoj, su
kilo du infanterijos pulkai. Vy
riausybė siunčia ištikimą ka-^ 
riuomenę sukilimui patremti.

Oficialiu pranešimu, sukilėlių 
padėtis Areąuipoje pasidarius 
jiems nepalanki, kadangi dau
gelis kariuomenės vadų pietuo
se atsisakę dėtis prie adkilimo^

•r - ■■ ■ ).
WASHINGTONAS, vas. 26. 

—Bedarbiai ateiviai, jei jie yra 
išsilgę. savo senos tėvynės ir iš
gyvenę Jungtinėse Valstybėse 
mažiau kaip trejus metus, jie 
gali grįžti į gimtąjį kraštą Ame
rikos valdžios lėšomis, šake 
Darbo Sekretorius Doak. '

Toks yra įstatymas, nors jis 
niaža kam žinomas ir mažai 
vartojamas. Įstatymas nusako, 
būtent, kad ateiviai^ atsidūrę 
sunkioj padėty ir reikalingi 
valstybės pagalbos, jei j ię \ dar 
nėra čia’ išgyvenę trejų metų, 
įali būt sugrąžint' ątgaJt val
džios lėšomis. Visa, kas reikia 
padaryt, tai tik kad ateivis pa
duotų iaplilcaoiją. • '

■. ^7 /'.7.' ■ ■ j 7:■ 7 ; i1.

Kiek yra vokiečių visa' 
\ ine pasaulyje?

BERLYNAS, vas. 26..
sak “Visos Vokietijos statisti
kos vadovėlio”, kurį sutaisė 
Vienos Universiteto prof. Wil- 
helm Winckler, visame pasauly 
esą 94Į/2-milijono vokiečių; to 
skaičius 11 milijonų, arba dau
giau kaip viena dešimtoji dalis, 
gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. < •? K

NEAPOLIS, Italija, vas. 26. 
—Per pastaras keturias dienas 
pietų vakarų Itąlijoje siautė 
smarkios audros, padariusios 
stambios Žalos sausumoj ir ju
roj. Keletas žmonių taip pat 
žuvo. ’

• \ -. 1 > .
Sniego nugriuvimai sų 

triuškino daug namų
• ‘ v ' • / < • • ’

Rado, gazu nutrošku- 
sius moterį ir du vyru ■ ■ • . ■ ■ * t ’ » • • • y . , ’• •, • 1

■- / - ---------k v

/ INDIANAPOLI^ I., v. 26.— 
šį rytą Čia vienuose namuose 
rado gazu nutroškusius du vyru 
ir vieną moteriškę. G»azų kam
bariuose buyo prisunkę iš su
gedusio gązinįo šildytuvo.

ASUEVLLLĘ, N. C., vas. 26. 
—rVakar Čia savo rąštinėj.pu- 

bTOpštris Ro-
< . Įcuris praeitą savaitę bu
vo inkriminuota dėl mieįto pi
nigų išeikvojimo. v
; • • . . ••k.

TRENTAS, Italija, vas. 26.— 
Sniege nuo kalnų nugriuvimai 
ties Ėjo ir Rabbi sunaikino tris 
viešbučius ir trisdešimt vasari 
pamių. Laimihgai. žmonių nie
kas nenukentėjo.

Mokytojų seminarijų 
įstatymo projektas

KAUNAS. —- švietimo min. 
įneštas min. * kab. svarstyti. 
Tapte įstatymo projekte nu
matoma, kad mokytojai, bai
gę mokytojų seminariją, 2 me
tus turės praktikuotis, o po 
dviejų metų praktikos prieš 
tam tikrą komisiją išlaikyti 
egzaminus ir, išlaikę, gaus 
cenzą. Be to, kandidatai pri
imami j mokytojų seminarijas 
busią tikrinami fizinio pajė
gumo atžvilgiu: kad turėtų 
aiškią dikciją, gerą klausą, 
sveikas <aksi ir Lt.

Naujos tikybos apaš
talas. ’ i

. ROKIŠKIS. —čia yra apsistos 
jęs C. Juška, kuris yra pasiry
žęs visą Lietuvą apkeliauti jr 
įmones supažindinti sų Visuo- 
mio nauja tikyba. Buvo apsi
lankęs Ir patį Visuomia. Daug 
yra žmonių, kurie ta nauja p* 
kybą domisi.

—V

LIETUVON
Sfa&ame Pini tat 

„ Paltu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai*
Piliai Ir Saugiai —

NAUJIENOS
1738 BOUTB HALSTED ST.

4



Penktadienis, vas, 27, 1931'

Du socialistų mitingai

Lietuvių Nauja Muzika antrtvta.

Columbia Rekordo

Naujaūši Lietuviški Rekordai Columbia

16199F

16198F
Vieškelis

mo

12142F

16193F

16 188F

16l95F

gana 16192F
Polka

The Engiish Coiiimn

giminėmis mirusio ašrhėūs

rancija

3201

VVhen Atty Bagocius visited 
VVaterbury Sunday to tell Liths 
about the Red menasė that pol- 
hites the race and denounced 
them with unprintable narnės,

darbininkai 
i organiza- 
buvo duo- 
Klapsimus

Ekonofrtihis Centras
“FREDERIK VIII
“UNITED STATES

Where are the Lith 
uanians of Watėr- 

bufy goihg to

Juozas Antanėlis, Tenoras

The American born of our 
colony have* the šame ; spirit 
that was manifested i.n thėir 
ancestors būt our political and 
sočiai leaders do not provide

kūdikis yra

Didžfatisia Ėeridra Ekskursija . > .
Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES

sekmadienį po pietų 
Federacijos unijos 

įvyko anglų socialis- 
mitingas. Tą mitin- 
draugas M. Spineer, 

a atsiųstas Milwaukės 
i, kad šiame 

iau

£-21____

• that 
t ele-

dideli
Išveng 
bagažo egzaminavimą ant 

svetimų, šalių rubežių..

n u dTOgifi ai veikmingas 
’O. Višoš 

Ū'pfiekoš tūri didėles ’boiikas.

Columbia Radio Tcle-Pocal modelis 939 
Gražus kabinetas.

Išplaukimai

It is iŠ fefs š'ptrit of the Lit- 
huanian race that these re- 
mąį'ks are appropriately ad- 
dressed.

This petty trickery of our 
reputed leaders does notzcores- 
pond to the loyėl &hd faithful 
w£tching and patiently work- 
ing John Prusalaitis and others 
who hhve gone to their graves 
unsūng. These men shall. never 
carry the banner for the Lit- 
huanians in the shoes of our 
idealists. If any. work cduld be 
carried on, it shall not be done 
by those in whom we have 
confidence, or by those -whQ. 
would just as soon sėli the 
Lithuanian race in return for

QREITAI—sustabdykite tą ger
klės skaudėjimą pijrjn negu išsi

vystys į rimtą ligą. Sustabdykite ij 
pradžioj su Severa's AntisepsoL 
Per 50 metu užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekįninkus.

: Kuomet Patarhau 
GRABORIUS 1H®

?he ^tho^eA^yed M the 
leaders who owę their standing 
tfT tViose Avhord iheyr do not re- 
present and uhless : there, is 
forthcoming more constructive 
work and. less bulldbzing there 
shall eventually be a Boston 
Tea Party' in our ' Lithuanian 
Colony . and there shall be 
placed upon the thronė of per-, 
šonai prestigė, ahothėr Vy tau-

GEBB. tT&ijteM skaityto- 
ios ir skaitytojprašomi 
pirkinių reikalais eiti I tai’ 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nau j Lesiose.

keliones 
kurie va- 
Nors dar

važiuos, 
tikrai sutiko 

dalyvauti konferencijoj.
LSS. kuopos tvėrimas palik

ta iki delegatai sugrįš iš kon
ferencijos ir išduos raportų. 
(Tik tąsyk bus ir kuopa tveria
ma. Visi mitinge dalyvavę 
draugai geram upe ir linksmi, 
kad socialistinis judėjimas pra
sideda vėl

it at once became appaVent that 
he was just putting on a Čir
ens JKxjrhuą for įhe bknefit of 
those who ahvayjĮ enjoy hear- 
ing a prophet without honor.

The mighty Bagocius does 
not know or probably little ėa- 
res about what is boiling in the 
kettle on the stove of our ria- 
tional melting pot: He špoke of 
salvaging the Lith. tongue and 
his b’eaūtiful version of main- 
taining the national spirit and 
traditions was commendable aš 
expressed in words.

The chairman evidently djid 
not inform him of the peculiar 
cirsumstanccš of our own Lit
huanian colony. fle did not 
speak of the soup kettle that 
has been boiling irt our coloAy 
and also of the so callėd Lit
huanian leaders who have, not 
hesitated to pour the jadel over 
their heads to attain sočiai and 
political prominenėė. x

Our recent eleetions have 
brbught into prominence some 
new Lithuanian satellites, and 
for the .purpose of this discus- 
sion I shall refer to one.as the 
sun and the. other as the noo’n. 
One is a staunch Repųblican, 
and the other is a good Democ- 
rat. Both are good friends, 
they attend the šame church, 
one is a regulai’ Lith. and a 
hard worker and the other only 
for the fact that it is absolut- 
ely necessary to mix with the 
Liths. to maintain his stAbility, 
he would nčt know a Lith. now 
as he did not at any tiyū.e be- 
fore.

Lately however, the mbon 
has beėn gėtting fob b'right 
and is startinį1 to ovėrshaldow 
the sun so the lAfter wenf. to 
the former and ššid, 
listeh —I don’t likę fliė idėa 
of you tėlliAg the peopfe that 
ydų are tlhė big sliot. because 
I aih. I do not want you to: 
pdkė yoū1!’ riosė’ into my affairs 
with the Liths just for the 
publicity you , get, oūt of it. I 
vvorked for Ali I got>. and you 
know that the intelligence of 
the race is' on my side while 
you are trying to bulldoze the 
gūllible onės. If you wėte riot 
in your preseht positidn ypū 
would not cAll ybii^ėlf a LitSh-. 
any more th'an you did bėfbrė. 
Of coursė I kiiow i't is riėces- 
sary to b'ėfogg the eyes of th'ė 
Liths. so'metimes to gfiin poli
tical prominence, bū‘f I hayė a 
few good hen’ėhmeh to do it 
for me.” x

There is not a single record 
in the history oL locaį Lith'ii- 
anian development which dm 
be attributed to thę work ojf 
any of our, leaders, and the 
mbš’t š'trifang ihstancė waš 
the Vytautai CeTėiū’Ation whėh 
one of our leaders became ėx- 
haūsted trying to ėnd odt 
frbm those t whom h'e has al- 
ways desp’isėd, * ,soihething of 
the histo.ry of their Grand 
Duke, and heartily appiaud’ed 
one of the prominent AmęH-

* A 1 *• ’ -

can spokesmen who had refėr- 
red to the Liths. as’“The Litr 
wish people”.

I am not blaming; one who 
refėrs to the Lltliš. as Lrtwi's^i 
or anything elsevhere because 
our leaders have failed to s’eil 
the Lithuaniąn people to our 
American friends and aliso 
failed to wipe out the stigma 
of Communišm that pollufeš 
our fair colony here.,

One df our organizatkons hhs 
grown to gfeat propoftion’š dūe 
to the work of our pioneets- 
and idealists and. during a re
cent celebration to commemo- 
ratė the wo'rk j>f those whd t6i- 
led and sacrificęd, one whb is 
one of the most del’inųuent of 
membe/s t.urned the wholė af- 
fair into a Chea'p politicčl Atriek 
and got 
members 
over the

Nauja
dio ir phonografas krūvoje
dio pagauna tolimiausias stotis, groja gerai ir gražiai 
visokius fekoi^us, taip, kūd negalima atskirti ar dai
nuoja dfiinininkas ar groja rekordas. Kaina $235.JM) 
Jus gausite noiiĮpidos ant sajo seno gramofono ar radio 
$*76.00 ir lilipgi lengvus išmokėjimai, ir 2 metamu ga

niu kokj nor; 
turi vartoti x KOMETA 

yra geriausią gyduolė, ko

Chicago, III
Boulevard 1705

Pasakykie Panaitele Daina

Meęgų Polka
Laukiu Tavęs

JONAS DIRVELIS IR jd ORKESTRĄ
Vestuvių Valcas , ,
Nauja Gadyne, Mazurka
Trauk,. Simniški ■—.Polka /

i kėlias valandas panašius pa 
krlklnlt^. Jei^u 1.____
iš bbhkos maitinamas 
kė'kfos kitos pri1czastiės turi 
nuohįliiii iižkit'lejinią, duokite 
pūęę Š'atiKŠfuko kėšdie iki ma- 
žilTėTis pasidarys linksmas, 
atimamas kėif) jis turetYį 
au'gfi. ,

AfĄToitus, šyfū'biiHŠ Df. Cald- 
\vėlTš Syrūp Pcpsin skbiiiš pa
tinka vaikanis. Jo švelnaus
vėikiihės yra idėalis inotėriins. 
Jis heSif^dina. JiS ii
^nA’ibyti. Todėl jis yra ) 
ma šcnėšniėmš žnlon'ėihš 
jis yrh
ir dėl stipriaUšTo vyr

Vasario 22 d. prieš pietus 
būrelis lietuvių socialistiškos 
minties turėjo savo susirinki
mėlį draugo T. Aleksyno na
muose. Susirinkimo tikslas bu
vo pasitarti apie šaukiamą 
LSS. konferenciją, kuri įvyks 
Chicagoje kovo 8 d. Susirinki
me dalyvavo apie 10 draugų ir 
.visi kaip vienas išreiškė, kad 
reikia siųsti kiek galima dau
giau delegatų. Bet kada prisi
ėjo paskirti delegatai, tai pa
sirodė, kad mažai yra norinčių 
Važiuoti, nes, mat, visi pusėti
nai bedarbės nuvarginti ir ne
nori sau iškaščių pasidaryti. 
įTodel nutarta, kad ateinančią 
vasarą surengti kokį pikniką 
ar ką kitą, kad padaryti kiek 
pinigų atmokėjimui 
lėšų tiems draugams, 
žinos į konferenciją, 
tikrai nežinia, kiek 
bet jau du tai

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6—tluriė Laivu ^fitELLlG OLA V

ųiiitį į'ver 
tfiė$ 
W df 'sutf#

Kūdikiai Laimi Kada 
Viduriai BuhA Stip

rus, Reguliarus
A •• , 4 • i < » ' ■

Ar kūdikis nepriauga savo 
šešių ar astuonių unėijų į sa
vaitę? Galbūt konstipAcija 
yra to priėžasfiš. Nuo to dau- 
glatišia paeiiia kūdikių pajeri- 
kimhi. Diėgfiai. Nerarriu- 
inas. Gasai. Tai sulaiko kū
dikį nuo tibkahld daū^io mai
štu j&iėrilifAo ir

Df. CakEvelFs Syrup Pėpsin 
yrA! gė^&s dėl kiękviėfto kudi- 
kio. Tai y r a dėl vi
durių, įhrašytS ^ufšails dak- 
fėro — kdris paf arAay'o virš 
35,$00 gimdifrių, ū’epfažūdant 
ne vienos iA‘d’tihbš ar kūdikio 
gyvasties — manoma, vieA'ati- 
niš rekordas Amerikos me'di- 
kėfėj istorijoj.

f’ūšė šėiikštuko šio nėsūde-

Tą patį 
Amerikos 
svetainėje 
tu viešas c

gą sušauk 
kuris 
socialistų, kad šiame mieste 
kiek galint daugiau anglų pri
traukti prie socialistų partijos. 
Drg. M. Spineer yra gana ga
bus vyrukas, bet kalbėtojas ne
labai koks. Jo kalba lyg ir nuo
bodi buvo, o dar gal ir* dėl to, 
kad kalbėjo labai ilgai. Tarp 
kitų gana žingeidžių dalykų jis 
pasakė, kad dar pirmą tokį 
miestą radęs, kur 
taip šaltai žiūrėtų 
ei jas. Po prakalbos 
darni klausimai.
daugiausia davė komunistai. C 
tai buvo ne klausimai, bet ii 
giausi spyčiai, ir tais savo spy 
čiais jie tiek užgavo susirinku 
sius, kad publika pradėjo stab 
dyti tuos Maskvos davatkas ii 
reikalauti, kad nutiltų, 

Mitingui pasibaigus
geras būrys pridavė savo ant 
rašus pareikšda'rhi noro i^rigu 
lėti prie socialistų partijos.

Š. Naudžius.

Jus girdite kiekvieną Ncdėlią Lietuvi d muziką iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kur jus palinksmiim 
musų geriausi artistai ir muzikantai. /

Tamstos galite gauti dabar visus naujus rekordus 
taip gerai padarytus Būdriko krautuvėje. Pas mus per
kant rekordus, gausite ir dovaną.

Rekąrdus taipgi siunčiame ir į kitus miestus ir už 
prisiuhtimą^ nieko nerokuojame.

(WORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRĄ ■
4 6^01 F Virginia Polka

Marcinkonių Polka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
16200F Eivą, Boba Pupų Kult ;

Seni Du.ok Tabako
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Įdainavo A. šaukevičius ir Wichalonis
Pabaigtai Panelę
Gegutė ir Našlaitė

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėms
Paklausykit Jus Lietuviai
Kelią . ? . , . ................ ..S
Jtiozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėms

inTėRnatioNal MARIMBA BAND
Graži Elenutė, Polka .. .
Ruginė, Polka

■ STASYS PAURAS, Baritonos 
$ Scę.Orkestros Akonipan.

Kad Pavasaris Ateina, . ;
Vyrai, Moters NegTrtaUkįit 
Stasys Pauras, Baritonas

P. HUMENIUK Ik JO ORKESfkA
16194 Paųkštužis — Polka

Kaimietė — Polka ,
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Žęmąitclių PplRa . ' <
Marytės ir Jonuko Daina

Pavojus!
GREITAI *

SUSTABDYKITE 
GteAKtĖS 

SKAUDĖJIMĄ

Kiekvienas žino 
kad patogausias i 
tiesiausias kelias 
Lietuvą yra be 

KLAIPĖDĄ'

16 I Š 6f ‘ pilkas—’Pi^as’,’,' f olka
“Liudvikas” P61ka

b ANTANAS VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS 
161 97F Vaikinų Bėdos

Merginų Bėdos •

f’^iškutlniš i pąfarAAvirtias , if atsisve 
rhk ypdta yra sKau’dus.- Jū^ų ŠifdiėL - , -
vinti, jei turėsit paėmę graborių Eūdeikį.
Musų graboriškas patyrimas per daugeli ihetų išmokino 
mūs. kųogeriausiai apsieiti šū gitnipčmis rnifūšid ašihėhs. 
Jis gauna paš mus ne tik patarnavimą, bet ir nuraminimą. 
Įspūdingas ^1‘ąldojimąs vlsuoinet p’ūšilikš jūsiį atfhintyj’e. 
Mes suteikiame ambulancę Aūvežifnūi ligoniūen if aūtd- 
mobifių patarnavimą, kad ir didžiaŪšioms laidotėvenis. 
Mę$ patys...išdirbame grabifš ir turimi; j\i (iidžiAusi^ pasi
rinkimą. Graboritis Eudeikis yfA n’ėpfiguln’ifi’igas graboriūS;

Mttšlį gtafeoriškas patafnavinYaš y f A ne^fanguk

Rykšte ŠkAWs^ui
Kiekvienas* Gir 

skausdią 
Kbihcta'* * * s * • ■ 
kia yra tik surasta, nuo v

; RRt’MATIZMO 
ir visų ki{ų skausmu. Patrinkit 
ir skausmas išnyks.

Parsidavinėja visur. Kaina 50c

John Novak Co.
f&55 S. Ashland Avė., Čhi'cago, I

Saugo sveikai.} arti 50 metų.

- • z išvyks iš New Yorko.f. š. ■.
Kovo 21—March Laivu “FREDERIK VIII

“■ ?! r lį-fi-TVI

, - . W^0tisaS: ' ' P

1 Šoujh Hermitage Avenue 
.Tel.- Yurdš 1741 ir 1742

ŠKVIUtJS •
4447 So., Fairfield Avenue

KORESPONDENCIJOS
♦

Grand Rapids, Midi

aWay with it. The 
as usiuA gnūnl^d 

incident and kept

B outlef loą tieĮr, ing^jty,' 
oecaifšė

„ _ _ pers^
® tifo he is mitinei fe bitČs ČeffiėAi. Th‘<

sword ’.an<įĮX _v ,r , t 
tfie sword. 6ne of'/menti h‘a^ Af- 
ready gone Into political obli- 
vion and the most 'glorioūs seat 
of his past bulldozing achie- 
vements is now. očcupied by 
a man with at least some sin- 
eerity of purpose as fąr as his 
Ahility Aiid other affiliations 
Ahtįtie him. z . 7 y

This discušsiort' is mtended

Lietuvių Jūtftūfoliį Ėkškėrsijū
Afeėrikds Lietuvi^

Liepos 3—July Laivu
Lfep&š 25—July LaiVd

SCANiMSAViAŠ-AttRICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragcnto Paštui Vežioti 

f 27 piiehdlvjpttest, Neu) York City
248 Washirig{pn St., iičston, Mašs. 130 N. La Šalie St., ęhicdgo, III.

AUTORIZUOTI LfNlfoS AGENTAI' CHlCAOOJE t. .
. ^NAUJIŪNO’S” -r- 1739 Šo... Kalstė,d-.^t*.

' V; M. STULPINAS — 3255 So. Hąlstcd St.
Ū. I5- BALTUTIS — 3327 So\ Kalę^d St.

• JOHN f.,,ŽOLP -x 4559 So “ "
- , CENTRAL MFG. DIST. BANK —-

. lį C / SKYRTŪS , 
•f 1410 So. 49th Ct., Cicefo >

Tel. Giceroę3794 u
■•I . SKtRlUS .
Aub.U?it Avenue ' Tel. ILouTevard 3201

ii YorAo >.
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: ■■ EREDfehlK VIII Bal. 25

PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

ANTISEPSOI

Paulina St. . 
1112 W. 35th St,

3'255 So. Halstcd St.
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Penktadienis, vas, 27, 1931

Grand Rapids, Mieli
Du socialistų mitingai

Coiumbia Rekordu
ou r

vai

Naujailši Lietuviški Rekordai Coiumbia
atsigauti

16199F

Vieškelis

gana

Bėdos

■tam

gražiai

nors

Telefob
3201

ahd 
the

• that 
t ele-

VVhen Atty Bagocius visited 
VVaterbury Sunday to tell Liths 
about the Red menasė that pol- 
hites the race and denouncėd 
them with unprintable’ narnės,

sion J
su n 
One 
and

— 3255 So. H
— 33 27 So'. U'aYstęd St
x 45^9 So 
BANK —

Where are the Lith 
uahians of Watėf- 

kūty goihg to

Jus girdite kiekvienų Nedėlią LietuviiĮ muziką iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kur jus palinksmina 
musų geriausi artistai ir muzikantai.

Tamstos galite gauti dabar visus naujus rekordus 
taip gerai padarytus Budriko krautuvėje. Pas mus per
kant rekordus, gausite ir dovaną.

Rekordus taipgi siunčiame ir į kilus miestus ir už 
prisiuntimą* nieko nerokuojame.

Pavojus!
gReitąi 

SUSTABDYKITE
GtefcKtfeS 

SKAUDĖJIMĄ

— Polka
.kas”, Polka 
Pčl'ka
VANAGAITIS ir JUOZAS OLŠAUSKAS

sekmadienį po pietų 
Federacijos unijos 

įvyko anglų socialis- 
mitingas. Tą mitin- 
draugas M. Spineer, 

a atsiųstas Milvvaukės 
kad šiame

ma- 
links’mąs, 
s turėtY]

V. M. STULPINAI
& P. .baltutis
JOHN J.. ZOLP

CENTRAL MFG. DIST

Didžiausia Beįidra Ekskursija , 
Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES

bhcaifcė t 
fir į>erš$ 
tfėiteh’t. 
sword an 
the sworc 
ready gone ipto political obli- 
vion and the mb’št ’glorioūs seat 
of his pust bulldozing achie- 
vements is now occupied by 
a man with at least some sin- 
eerity of purpose as far as his 
šibrUty And other affiliations 
ėhtįtle him. z . z.

Thiš diseušsiort '• is mtended

Nauja Coiumbia Radio Tele-Focal modelis 939 
dio ir phonogtafas krūvoje. Gražus kabinetas, 
dio pagauna tolimiausias stotis, groja gefai ir 
visokius rekordus, taip, kad negalima atskirti 
nuoja dfiinininkas ar groja rekordas. Kaina

10 mai- 
išlalkymb. 

Syėųę Pėpsin 
įkvįėjįo kudi- 

dėl vi-

16194 Paųkštužis
Kaimietė

MAH'ANOJAUŠ LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
16193F Žcmaitclių Polka .

Marytės ir Jonuko Daina
16188F Vyras PijokėlįsE)aihi .

Pasakykic F'anaitclc Daina
16185F Me^gų Polka

Laukiu Tavęs
, , JONAS DlRVELIS IR jd ORKESTRĄ < 

16195F Vestuvių Valcas v , 
Nauja Gadynė, Mazurka

16192F Trauk,,, Šimniški —-..Polka

Kuomet Patarnauja 
GRABORIUŠ EIDE1K1S

incident

- z išvyks iš Nėw Yorko f . 4,. ■
Kovo 21—March Uaivu “FREDERIK VIII

dideli ir moderniški

leaders who owe their standing 
tdr tylose vvhoih th’ey' do no t re- 
present and unless : there. is 
forthcoming more coristructive 
work and, Jess bulldozing there 
shall eventūally be a Boston 
Ten Party , in our 'Lithuanian 
Colony and there shall be 
placed upon the thiįorie of per
sonai presti’gė, ahothėr Vytau-

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6-duiiė Laivu “HELLIG OLAVTą pati 
Amerikos 
svetainėje 
tų viešas 
gą sušauk 
kuris 
socialistų, kad šiame mieste 
kiek galint daugiau anglų pri
traukti prie socialistų partijos. 
Drg. M. Spineer yra gana ga
bus vyrukas, bet kalbėtojas ne
labai koks. Jo kalba lyg ir nuo
bodi buvo, o dar gal ir, dėl to, 
kad kalbėjo labai ilgai. Tarp 
kitų gana žingeidžių dalykų jis 
pasakė, kad dar pirmą tokį 
miestą radęs, kur darbininkai 
taip šaltai žiūrėtų į organiza
cijas. Po prakalbos buvo duo
dami klausimai. Klausimus . 4 •
daugiausia davė komunistai. 0 
tai buvo ne klausimai, bet il
giausi spyčiai, ir tais savo spy- 
čiais jie tiek užgavo susirinku
sius, kad publika pradėjo stab
dyti tuos Maskvos davatkas ir 
reikaląuti, kad nutiltų 

Mitingui pasibaigus 
geras būrys pridavė savo ant 
rašus pareikšdafni noro brigu 
lėti prie sociūlištų partijos.

Š. Naudžius.

cheup political Atriek 
away with it. The 

grufnbled 
and kept

kelionės 
kurie va- 
Nors dar

važiuos, 
tikrai sutiko 

dalyvauti konferencijoj.
LSS. kuopos tvėrimas palik

ta iki delegatai sugrįš iš kon
ferencijos ir išduos raportą. 
iTik tąsyk bus ir kuopa tveria
ma. Visi mitinge dalyvavę 
draugai geram upe ir linksmi, 
kad socialistinis Judėjimas pra
sideda vėl

£*REITAI—sustabdykite tą ger
klės skaudėjimą pijrm negu ibi;

vystys j rimtą ligą. Sustabdykite jj 
pradžioj su Severa’s Antisepsol 
Per 50 metu netikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiek^ninkus.

SEVEtU's :

(AVORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
16.201F Virginia Polka 

Marcinkonių Polka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
16200F Eivą, Boba Pupų Kult :

Seni Du.ok Tabako

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
įdainavo A. šaukevičius ir Wichalonis

Pabaigia! Panelę
Gegutė ir Našlaitė

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su kanklėms 
Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelias — Vieškelis , . ’ -
Jtiozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėms

inTėrnatioKal MARIMBA BAND 
Graži Elenutė, Polka . . •>- . ’ .
Rugitfė, Polka * '

STASYS PAURAS, Baritonos 
S.Orkestras Akompan.

1 61 90F kad Pavasaris Ateina
Vyrai, Moters NcgirtaUkit
Stasys Pauras, Baritonas ir Juozas Antanėlis, Tenoras

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
Polka 
Polka

GERB. skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiaci 
N“ a u j l.e ii o s e.

Dr. W. B. Caldvvell'S

SYRl P PtPSIN 
AlJocior^ Fdinitp jCaxdįlve

H plaukimai is fiju) Yorko 
t.NITKO STAtES Bal. 11 
ĖhĖD

Vasario 22 d. prieš pietus 
būrelis lietuvių socialistiškos 
minties turėjo savo susirinki
mėlį draugo T. Aleksyno na
muose. Susirinkimo tikslas bu
vo pasitarti apie šaukiamą 
LSS. konferenciją, kuri įvyks 
Chicagoje kovo 8 d. Susirinki
me dalyvavo apie 10 draugų ir 
visi kaip vienas išreiškė, kad 
reikia siųsti kiek galima dau
giau delegatų. Bet kada prisi
ėjo paskirti delegatai, tai pa
sirodė, kad mažai yra norinčių 
Važiuoti, nes, mat, visi pusėti
nai bedarbės nuvarginti ir ne
nori sau iškaščių pasidaryti. 
įTodel nutarta, kad ateinančią 
vasarą surengti kokį pikniką 
iar ką kitą, kad padaryti kiek 
pinigų atmokė jj'mui 
lėšų tiems draugams, 
žinos į konferenciją, 
tikrai nežinia, kiek 
bet jau du tai

tW O 
tlfo he, {Mined fo bit$ 

tJĮie hąnd that fis fee^i’hg' him. 
It is t6 £his šplrit of the Lit- 
huanian race that these re- 
marks are appropriately ad- 
dressed.

This petty trickery df our 
reputed leaders does notr/cores- 
pond to the loyhl Ahd faithful 
wafching and patiently work- 
ing John Prusalaitis and others 
who hAve gone to their graves 
unsung. These men shall never 
carry the banner fof the Lit- 
huanians in the shoes of our 
idealists. If any work cbuld be 
carried on, it shall not be done 
by those in whom we have 
confidence, or by those -who 
would just as soon sėli the 
Lithuanian race in return for 
a job.

The American born of 
colony have* the šame spirit 
that was manifested in their 
ancestors būt our political and 
sočiai leaders do not provide

ps Kontragcnto Paštui Vežioti
Ncu> York City

i. 1 3 0 TV. La Saite St., ęhieago

1Š6P '•Vilkas— 
‘‘Liudvikas’

Merginų

augti. ' ; ' a ' ,
Mąlbnus, šy'rubinis Dr. Caid- 

\vetFs Syrilp Pčpsin skbhis pa
linko vhTlcains. </ Jo švelnus 
vėibiinhs yra Idcalis hrotėriins. 
Jis nešii’gdiha. Jis negali 
^hAibyti. Todėl jis yra palai
ma senesniems žmoifėms. Ir 
jis yrh intbYTil'ghiai veikmingas 
ir dėl stųVriaUšto vyro. Visoš 
AVfiekdš tuvi didėlės *bbAkas.

$235.p0 
Jus gausite noulpidos ant sa^o seno gramofono ar radio 
$76.00 ir taipgi lengvus išmokėjimai, ir 2 metams ga- 
rancija. ,

Kiekvienas žino 
kad patogausias i 
tiesiausias kelias 
Lietuvą yra p e

KLAIPĖDĄ'

• A Avimas ir atsisveikinimas su savo myli
mi ypata yrA skaudas. Ju$ų širdies s^Ausmai bus paleng
vinti, jei turėsit paėmę graborių Eudeib'l.
Musų graboriškas patyrimas per daugelį metų išmokino 
m ils kųogeriausiai apsieiti su giminėmis mirusio ašihehs. 
Jis gauna pas mus ne tik patarnavimą, bet ir nuraminimą. 
ĮsbAdingAs^raidojimąs . visuobibt $A$Ilikš j’tfsiį atfhihtyje. 
Mes suteikiamu ambuiancę buvežifnūi li^dhi’ūin- fr atltė- 
mobihų paLdYnavimą, kad ii* didžiabšioms laidotuvėms. 
Męs patys .išdirbame grabus ir tūriftiA; -Jų dMziAusį pasi
rinkimą. Graboritis Eudeikis yra hėpti^uimfhgA^ grabori'ūs.

Musų graboriškas pataYnavirAas yrA heAfAnguK.

Rykštė
Kiekvienas^ kiuris otri kokį 

skausmą, turi vartoti v KOMETA. 
Kortcta yra i geriausią gyduolė, ko
kia, yra tik surasta, nuo V

REUMATIZMO
ir visų kitų skąusmų. Patrinkit ją 
ir skausmas išnyks;

P'arsidavinėja visur. Kaina 50c.

John Novak Co. , 
,iŠ55 Š. •Ashland Avė., Čhicago, fn.

Saugo sveikatą arti 50 metų.

—■ j_ jx, -Lir;.r f i <enr■■ ■ '

The EngHšh Coitimn

Kūdikiai Laimi Kada 
Viduriai Būna Stip

rus, Reguliarus
I, 4 ■ ; • ‘ ‘

Ar kūdikis nepriauga savo 
šešių Ar astuonių uncijų j sa
vaitę? Galbūt konstipAcija 
yra fo priežAsfis. Nuo to dąu- 
giAtišia paeina kūdikių pakri- 
kim’Ai. Diegliai. Nerarr/u- 
ifiAs'. Gasai. Tai sulAllcd kū
dikį nuo tinkamo daū 
što Atiėmin’io i

Dr. Čaltl^ėll*: 
yra1 gerės dėl 1 
kib. ■ TAI ^A J 
tiiirių, AArdšytnV į^^saus dalc- 
fAro — Iciiris pafarna^o yirš 
35,iy00 ^mclfMų, AYpražūdaiif 
ne vienos fA‘6'thfos Ar kbdikio 
gyvasties — mapo'mu, viehaU- 
nis rckoYrfAs Amerikos me’di- 
kgilėj istorijoj.

Puse šdukštukė šio nėšilde- 
tiligd rečėpto tankiai pašalina 
į kėlias valandas pąh^šiu's įa- 
Krik'ihltVš'. Jeigu kūdikis yra 
iŠ bbhkėš maitihaniaš ar dėl 
kokios kitos p niežas lies turi 
Auofe'tihį ųžkiet'eji'ibą, duokite 
pltsę Šalikštuko kAsdie iki 
žuicTis

,. rb^dyšist Ofisas: •/' /
7 South Hermitage Avende 

'Jei.- Yards 1741 ir 1742.
. ; ' skyrius .■

4447 So.\ Fairfield Avenue

KORESPONDENCIJOS
it at once became appaYcnt that 
he was just puftirig on a Cįr- 
cus Maxįmus for ifiė bėnefit of 
those who alway| enjoy hear- 
ing a prophet without honor.

The mighty Bagocius does 
not know or probably little Ca- 
res about what is boiling in the 
kettle on the stove of our ha- 
tional melting poti He špoke of 
salvaging the Lith, tongue and 
his b’eaUtiful version of mai'n- 
taining the national spirit and 
traditions was commendable aš 
expressed in words.

The chairman evidently djid 
not inform him of the peculiar 
cirsumstanccš of our own Lit
huanian colony. fle did not 
speak of the soup kettle that 
has been boiling irt our coloėy 
and also of the so callėd Lit
huanian leaders who have^ nbt 
hesitated to pour the Jadel over 
their heuds to attain sočiai and 
political prominenėb. K

Our recent eleetions have 
brought ihto promiftence some 
new Lithuanian satellites, and 
for the (purpose of this discus- .

I shall refer to one.as the 
and the. other as the nodn.
is a staunch Republican, 

the other is a good Democ- 
Both are good friends, 

they attend the šame church, 
one is a regular Lith. anc'l a 
hard worker and the other only 
for the fact that it is absolut- 
ely necessary to mix with the 
Liths. to maintain his stAbility, 
he would nėt khow a Lith. now 
as he did not at any tMe be- 
fore.

Lately however, the m'oon 
beėn1 gėtting fbb bfight 
iš startinį to oVėfsfialdbw 
su n so th e ik ttėr wen'f to 
form'er Ahd sAid, “biėw 

listeh —I donT likę fhė idea 
of you tėlliAg the pebpfė t'hat 
ydų arė fhė biį sAbt. because 
I am. I do not want you to; 
pokė yotY nosė' into my affairs 
with the Liths just for the 
publicity you . get, OUt of it. I 
worked for Ali I įot,. and you 
know that the intelligence of 
the race is-on my side while 
you are trying to bulldože the 
gullible ones. If you wėfe not 
in your prėsent pošition yoli 
would not cAll yoūYšėlf a tith. 
any more than you did 6ėfbrė. 
Of couršė I know it is riėcėš- 
sary to bėfogg the eyes bf th’ė -r • ' ’ ‘ L •Liths. sometimes to gpin poli
tical prominencę, būt I hayė A 
few good hėnčhmeh to (To it 
for me.” z

There is not a single i^ecorį 
in the histbry oL locaį Lithu
anian development which can 
be attributed to thę work of 
any of our, leaders, and the 
mbšt š'trfking inštancė w’aš 
the Vytalitas CeTėbl'Ation wheh 
one of our lėadėrs became ėx- 
haūsted trying to fjnd oUt 
frbm those z whom he has al- 
ways despisėd, » ^something of 
the history of their Grapd 
Duke, and heartily appiaudė^ 
one of the prominent AmęH- 
can spokesmen who had refėr- 
red to the Liths. As’“The Lit- 
wish people”.

I am not bTaming; one who 
refėfs to the Lifte 
or anything elsexhere because 
our leaders have failed to seil 
the Lithuaniąn people to our 
American Iriomis ahd also 
failed to wipe out the stigma 
of Communišm that pollūteš 
our fair colony here..

One ėf bur orįamzatkons hhs 
grown to gLeat propoftions dūe 
to tfie work of our pioneęta 
and ideaMšts. and. during a re
cent celebration to commemo- 
ratė the workx>f those who tėi- 
led and sacrificed, one who is 
one of the mos t delinųuent of 
membe^s turned thė whole af- 
fair into a 
and got 
menibcrs 
over th<

bagažo egzaminavimą ant 
svetimų, šalių rubežių..

Afrfėiilids Li'ėtuvių Jaunuolių Ėkskiirsija
AMcrikOs Lietuvių EkohoMinis CentrAs 

Liepos 3—July “FREDERIK VIII’ 
Liėpbs 25^-Jult ..Laivu ‘‘UNITED STATES’’

scanBinavian-aSierican line
Lietuvos Pa?tų Valdybos 

f' 2'7 ^hitehall^ ^ 
248 Washirigtpn Si., B6ston, Mass.

t : . SKYRIUS'
i* 1110 Sb. 49th Ct., Cicero ■ ''

Tol. GieerO(8791
■i skyrius '

A ub.iu'h AVcnuc ' Tol. Boitfevaid 320'1
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ANTISEPSOI

Paulina St.
1112 W. 35th St
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Penktadienis, vas, 27, 1931

pats Capo

Gamtos .ekonomija

SUDRIKO KRAUTUVE

Ne dejuok, bet tverk

yra

4193

Atwater Kent

va

APTARNAVIMA
UŽ TIKTAI

labai

BY WESTPHAL
DoNG

CONTRACT

LOS ANGELES
UNIVERSAL 
: STUDIOS

AT SIX
SANG FOQ 
PROLOGUOS

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

Soon 
Rose To

PROFAINENCE 
cn The stage

ATTENDED 
PUBLIC SCHOOLS

DIDŽIAUSI REUMATINIAI SKAUS 
MAĮ PRAEIS J 10 VALANDŲ AR

BA GRĄŽINAME PINIGUS

Miisic Master, screen 'grid
♦ » '

Majestic radio, 8 tūbų ......
Zcnith radio, 8 tūbų .........
Philco, Cabinet rųdio ......
Brunswick radio model 20

later 
FINISH1NG 

education
BECAME 

A CHORUS 
GlRC. -

NEW YORK 
T H E ATRĖŠ

BORN - 
OC.T. £, 1908 
WELLŠB0RQ

«AThi?tn 
CRWFORO

Kovo 7 d.,; šeštadienį, 3 vai. 
piet j^iėld Musęum, Natūrai

'Ateikite po 40—50 melų ir aš 
jums duosiu naujų patari
mų, kaip sulaukti gilios se
natvės”.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANK£R ’ 

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

Kas daryti, kad svei
ki augtunie ir ilgai 

gyventume ’

lekcija apie Kaukazo kalnus, su 
iliustracijomis, kartoj ant krutu
mus paveikslus. ’ Lekcija bus

Nupirko 500 Radijų tie 
' šio g iš išdirbę jų

detektyvai' prakeisdami
peržiūri, lyg kokio

V/A% AT ONe TlhĄR 
MARRIED TO MAX 

’ ROGERS * 
PLAYBD FEATURtf 

' RbLEft IN —
THE C.UIKAA* 
Sgkior American© 
Kettlb creek *

Jus girdžiate gražų programų kas nedėldienį iš stoties 
W. G. F. L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po pietų
Šis programas duodamas Budriko Radio Krautuvės.

BRIDGEPORT KNITfING 
SHOP ,

Parduodam svetelius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Simpson teatro salėj. Tikėtų 
nereikia. _ •

Lekcijų skaitys William Os- 
god, žinomas tyrinėtojas, kurs 
ilgų laikų gyveno Rusijoj ir pa
žino tos šalies ekonomiškų ir 
geografiškų padėtį.

Paskaita bus apie beveik nie
kam nebežinomų Svanetijos ša
lelę, kuri randasi apsupta snie
gu klotais Kaukazo k "kalnais j 
apie tų niekam nežinomų žmo
nių papročius ir jų istorijų.

Taip pat bus įdomios lekcijoj 
tų pačių dienų iš ryto 10 ir 11 
vai. dėl vaikų. - '

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

Kaip Chicago pasiti 
ko Al Caporie

Nėra reikalo . monfitl 50g ar 
daugiau. kad. rauti, gera dantų 

• košele. Liaterine Tootji Pašte, 
didelis X tūbas parsiduoda už 

’ 25o. Ji valo ir apsaugo dan
tis. 2Be to galite sutaupinti 
$3. už kuriuos <alite nusipirk
ti /pirštinaites ar ka kitą. 
LambertL Pharmacai Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE, 
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Savas Pas Savų
— sako biznieriai

Tokios “iškilmės” miestas 
, i seniai beturėjo : \

vartojimą šio 
— taip tan-

screen grid
Bosh radio, 8 tūbų, už .....

gyvenimų. Moterys pasižymi 
ilgesniu1 amžiumi už vytus. O 
vyrų tarpe ilgiau gyvena ve
dusieji, bet ne viengungiai.

Proto darbas esąs nei kiek 
nekcnksiųingesnis ųž: fizišką
jį. Tačiau rašytojų, ypač po
etų, amžius palyginti labai 
trumaps. Juos susendina įkvė
pimas?—^ ironiškai klausia dr. 
Holeindėris. — Niekai! sta
čiai pasakius,- jie gyvena* per
nelyg “poetiškai” 
tąnt, valkiojasi 
tuokliauja. Rimčiausi 
nes

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. VVestern Avenue 

T?l Grovehill 1038

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Lohg Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom j jūsų namas -;

3700 S. Spaulding Ąve<
Tel. Lafayette 2584

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav.- 

Parduodam ■<
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

1131 So. Francisco Avė.
Phon'e Lafayette 5824 4

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE . ‘ 1 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St.
Td Y«rd. 0J4J :

3417-21 South Halsted Street
’ ' • Jei. Boulevard 8167 ir 4705

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette *7832

Universal Millinery 
Shop

MRS. M. ADOMAITIS, $av.
Madingos skrybėlės už žemas kainas

3341 South Halsted St.,

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaašiniaa 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Teį. Boulevard 1389

Kas tai yra senatvė? Kada, 
kokio amžiaus sulaukusį .žmo
gų jį ištinka? v

Vieni sakys — žmogus se
nas, sulaukęs 60 metų, kiti — 
70 m., <treti, 80... Žinomas ang
lų fiziologas d-ras B. Holen- 
deris nesenai skaitė Londone 
šia tema paskaitų. Jis tvirti
na, kad, jei žmogus ima justi 
senatvė, dar neturėdamas 90 
metų, tai tokiu atveju yra kal
tas jis pats. Vadinas, jis ne
tvarkingai gyvenęs, išaikvojo 
savo jėgas, peranksti nudėvė
jo organizmų. Kas iš prigim
ties yra sveikas ir tvirtas, tai 
tik dešimtų savo amžiaus de
šimtmetį žengdamas teturi pa
justi pirmąsias senatvės žy
mes. ‘■.

Bet tai tik teorijoj. Prakti
koj visai kas kita. Europoje 
tik ketvirta visų gyventojų 
dalis sulaukia 70 m. amžiaus. 
Ir tik 15 iš 10,000 sulaukia 
100 metų. Matyt, europiečiai 
veda pernelyg lengvapėdiškų

SIUVAMOS MASINOS OPE- 
Puikus Darbas Del Moterų.

trumpą laiką
Gerai moka.
pamokos. jpĄ

$98.00
Visos rddios garantuotos, kainos su lubomis ir1 

dykai' patarnavimas. • z

ba sėdės, arba miegos sakyda
mas, čia nėra1' praėjimo 
jo ’ -mintims, jausmams ar-, 
ba ' veįkirųui.. Nusikratyk 
nyki, mano miegali, ir grjsK 
savo kelių ''į tiesą, .klęk 
grindinį i laimę, statyk, tiltus 
i biznį, aukštyn į padanges.

Tvęrk ■ kelius, jsakau, ’ kąšk 
kanalus į savo tiksią.-Ar turė
jo pirmasis žmogus poleminius 
gelžkelius, 
keltus- 
linus i 
kietija 
žemės? 
rie

Jeigu jm kenčiate nuo reumatizmo, 
neuritts, lumbago, (strėnų skaudėjimo), 
ar raumenų skausmų, kodėl nepabandyti 
R.huma-Jell, rnostj, kurią jus užtepate ant 
lininio skuduro ir uždedate ant skaudan- 
čios vietos. Į 10 valandų (per naktį) 
jūsų skausmas bus išnykęs. Jeigu ne. 
jūsų pinigai bus grąžinti. Kaina $1.25 
už džiarą. Įdėkite vieną popierinį dolerį 
ir 25c pašto ženkleliais su aiškiai para
šytu jūsų vardu” ir adresu. (Jums nerei
kia registruoti jį). Rhuma-Jcll bus pa
siųstas tuojaus, arba jeigu jus norite pa
siųsti jį C. O, D., kaina bus $ 1.50. (Gy
venantys Cbicagoje gali gauti Rhuma-Jdl 
bile kurioj WALGREEN APTIEKOI). 
RHUMA-JELL CHEMICAL CO.. Ine. 
Depe.,48 J440 Broadvvay, New York City

- vo ir vidupių iki jis patapo . vi
siškai nerangus jr silpnas”, sako Mrs. 
E. A. Gielč, 4841 N. Nobile Ąve„ 
Chięago.
- “Dabar yra visiškai kitaip, kaip jus 
gąlite Zmatyti iš jo paveikslo. Jis yra 
tvirtas ir pildąs gyvumo. Aš daviau 
jam California Fig Syrup, kadangi rtio- 
tina jį vartojo. Jis padidino jo ape
titą, pastebėtinai jam pagelbėjo. Nuo 
to laiko aš pati vartojau California Fig 
Sytup su nauda kaipo liuosuotoją”.

' Parodymui kaip California Fig Syrup 
veikia kad atbudąvoti ir sustiprinti li
guistą,. turintį galvos skaudėjimą ir už
kietėjimą i vaiką, sutvarkant' ir sustipri
nant silpną pilvą ir vidurius, niekas 
negali ,buti labiąu įtikinantis, Kaip ši- 
tokis pagyrimas. \ 

Jūsų daktaras užgirs 
tyro augmenų (produkto 
kiai kada tik dvųkiąs kvapas, padengtas 
liežuvis, nerangumas, karščiavimas ar 
stoka apetito įspėja konstipačiją---- ar
ba kad neleisti viduriams užsikimšti lai
ke ‘šalčių ar vaikų ligų.

Kada perkate, žiūrėkite žodžio 
California ant kartono ir bonkos. Tai 
parodo tikrąjį.

I’ETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis «

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

<pana- 
Jis reikalingas 

Kaip ir laikrodis, 
“užsukti” visuomet 
visuomet vienu ii’ 

Nustatykite 
sau tinkamiausią dienotvar
kę:- kada jus turite eiti mie
goti, kada keltis, ^kokiu lajku 

Įgyti. ir niekuomet, — i girdi- 
niekuomet! t— su dieno

tvarke neprasilenkite.. Jei pa
siseks jums niekuomet jai ne-; 
nusižengti, , ateikite pas mane 
po 40—50 metų, ir aš jums su
teiksiu naujų patarimų. (<

rias
, Y : ’

kiekviena
ftiohai’ko rūmų prieangyje

Jo “ckscelensijA 
ne atvažiavo puikiame 'automo
bily, kUnsargių lydimas ir Juo
kaudamas su pulkui reporterių 
palipo į elevatorių. Ūpas, sako, 
geras.

— gula atiš- 
neretai, gir?, 

žmo- 
teisinirikai': ilgaamžys- 

pirmenybe priklauso 
jiems.. \ .
s Vienas paskaitos klausyto
jų paprašė d r. Holcndcrį su
teikti jam patarimų, kaip su
laukti gilios senatvės. Lekto
rius atsake: '-i •

— ;Musų>organfzmas 
šusj laikrodį 
tiksĮumo.
jis reikia 
vienodai, 
tuo pačiu, laiku.'• 

tinkamiausią

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

STAR DUST Copyright Midwest Fcature Scrvfo’

žmogui su smegenimis
daugybė kelių į atsiekimą.

Tik bevalis sfiąyes ramiai, ar

KEDZIE 5849
vieną iš. musų radio. ekspertų,' užmokėkite jam $1 ir Jis išduos narystės 
paliudijimą, su kuriuo gausite per metus laiko eksperto radio aptarnavi
mą (yis.ų išdirbyščįų). PATENKINIMAS GARANTUOTAS.

/ 7'.y -KAIP MES APTARNAUJAMI < J v \
Mes atsilankysime kada. tik bus reikalas' ir nuodugniai 'išegzaminaosime 
jūsų , radio, tubus, eliminatočiuš,/ bateres, čargerius, pataisysime mažesnius 
dalykėlius ir persikėlus kitur, įvesime dėl jus radio dykai. Jei bus rei- 
galinga dalių Ir medžiagų, jus galėsite nusipirkti kur.,kitur, ar pasinaudoti 
musų diskontais ir mes jas įdėsime 4už mažus kaštus. ' ' ■

• ‘ ' MUSŲ GERI APTARNAVIMAI
Musų< aptarnautpjai vartoja vėliausius bandymo įrengimus, kurie/garan
tuoja tikrą diagnosą. Jų patyrimas yra tokis, kad jokio spėliojimo1 nėra. 
Musų tikslumas ir greitumas aptarnavimo yra nepalyginapii. Tik pamąsty
kite užmokėdami $ T jus gaunate vienų metų radio aptarnavimą bė ext- 
ra kastų .už .priedinius pašaukimus. Šaukite taip tankiai kaip bus reikalinga.•* * . ■ ' ■ v ' 4 v ...

Standard Radio Service
3544 Roosevelt Road . Tol. Kedzie 5849

D ALENO , APTIEKA
Receptų

Kam Būti Be Darbo?
IŠMOKITE 
RAVD4Ą.
Ima tik
Išmokti.
Praktiškos __ ___ __ _
Mes padedam gauti dar- , 
bą. Atsišaukite tuojaus. A y(
Pigiau su šiuo skelbimu , A \

Jos. F. Kasniokh, 
Prindpalas

MASTER SCHOOL 1 ' "
IDO N, STATE ST., ' 10TH FLOOR

Kuriuos dabar išparduoda už mažą kainą. 
Radios yra visos naujos' ir vėliausio padary- 

■■ mo visiems žinomų kompanijų.

k^HERB TE/T*
UŽMUŠA ŠALČIUS

Ši grynų žolių gyduolė,- išgerta 
karšta, padidina cirkuliacijų, atšildo 
stingusį kraują ir pašalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijos 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą. '

■ ^fcos,. Chicago, Iii.

išpildymas — musų 
specialybė

Archer Avė.
Lafayette 1155

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET .■iimi.mimi >wi 

Td. Kcdzi. »902 4r4IBIsl4WW

į Metus
ir pašalinkite nenuvokiančių taip vadinamų radio taisytojų 

bereikalingus tūbų ir dalių mainymus. • , A
• Šaukite kaip tankai būna reikalas

♦ be jokių extra kaštų už aptarnavimo pašaukimus.

Kad gauti $1 į metus Radio Aptarnavimą šaukite

ŽINIOSarcher & California 
SUPER SERVICE'

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Ave>
Tel. Lafayette 5019

Kiekvięnas ^tąškas po saulė, 
lygiai kaip pačioj saulėj, turi 
sidabrinį pamušalą.

Egypto tyrai, su jų smilty
nų vienuma, gali būti nepake
liamą dykuma sveikatos ješko-1 
tojams, aplamai, tačiau .ji yra 
gryna nuo 'bakterijų, ir dėlto 
yra rojus plaučiais sergantiems4 
ir poilsis reumatizmu negalin
tiems. Taip pat ašigalių-'kraš
tai, ' kur stinginantis šaįtis ir 
nyki tuštuma viešpatauja visą 
matomą ir jaučiamą: taip pat1 
didžios jūrės, kur tik vėjai ir 
vilnys dieną ir-naktj ganosi ir 
siaučia.

Tačiau džiovininkams ir reu
matams tos vengiamos vietos 
yra. ligoninės, sveikatos dangus 
ir gydymo šaltinis.'

PRISIPŪKITE PABARI
Kam mokyti 00 ai daugiau již kiekvieną pašąukimą aptarnauti jųsų 

, ;■%. . S4i?’ kuomęt jūs galite , gįufi teisingą- ir gerą

kaip Londdnąs, iš- 
Jtaip New Yorkas, Zepe- 
r subrriaripus, kaip Vo- 

ir tūkstančius ir vieną 
vandens ir oro" kelių, ku- 

clabar supa musų žemės,ka
muolį? Ne. Bet ar Jis nesutvė
rė savo smagenimis ir gaivo
mis > dar . šimtus naujų kelių; 
kurių pirmiau,, nebuvo? Tad 
kam dejuoti? Kol žmogus deja
vo, daugybes vandens nubėgo j 
Atiantiko,' Pacifiko ir Indijos, 
vandenynus, tačiau jokios nau? 
dos iš dejavimo nebuvo, , nei 
kąda nors bus'. Dėlto, . sakau, 
tverk, tverk, 'tvbrk-./ i

Al Capone/. “Pirmąfeis /pilie
tis Suvienytose ' Valstijoje’/ 
kaip jis pats vadinasi arba “VL 
suomenes neprietelius No 1”, 
kaip jį ; kąikas Chicagoj vadina, 
užvakar dieną, vas. 25 d. pąts 
savo ' valia pasidavė į teismo 
rankas.;' ’ *'"; ’.J .

Chicagos t miestas', taip sa- 
kajit, ištiešč visas - rankas pą,si* 
tikimui savo pirmojo piliečio, 
gengšterių karaliaus, šUpiųjų 
aprūpintojo ir visokio tamsaus 
kriminalo prdnąbfėrį: ' Capone 
buvo pasi.tikta^ prie, miesto sa
lės 'didėlės, minios, fėderalių de
puty maršalą;' viso skvado po
licijos kapitonų, kurie j j tuo/ 
jau nugabeno .pas .tyišeją Wil- 
kei’son užį paniekinimą., teismo 
ir pas detektyvų /šefą Nortdną 
už valkatavimą. Firmiailsja po
licijos šefas Alcock - niiimdino 
svečiui ‘pirštų nuospaudas (fin
ge. r-prints) ir nufotografavo. 
Teisėjas Wilkėrsdn jau skubi
nasi poną Capprie siųsti į Lea- 
ventworth peni ten ti ar y arba į 
Atlanta kalėjimą. ' į

Federalis ■ namas buvo pa
puoštas kaip kokio karaliaus 
sutiktuvėms. Niekuomet;, sako; 
tiek nebuvo susirinkę variu ir 
auksu blizgančių valdininkų: 
policijos,' detektyvų, ugnagesių, 
advokatų, krutomujų paveikslų 
ir / šiaip forografų, deputy įše- 
rifų, bailifų, Reporterių, gęngs- 
terių ir šiaip ..žmonių. Gatvės 
aplink fed.eralį namą pap/iostos 
vėliavomis; įpoličijos kordonai 
nepajėgė atlaikyti minių sąly
gą tviuose. Pilni blokai *sl$vadų 
automobilių, namų koridoriuose 
padarytos.bM-ikados, pro k u- LAXATiVE-TONic/or children„

$79.00 
$79.00 
$39.00 
$42*00 
$39.00 
$49.00 
$89.75

Gražus radio ir yietrola krūvoje, didelės Ver 
tęs, 8 ir 9 tūbų, už

CA,IuI FOR hHA 
no SYRU J?
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Ezcept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Hahttd Street 
Telephone Rooeevtlt ,8500

»

Editot K ‘GRIGAITIS;

Snbsctiption Ratesi
$8.00 pet yeat in Canada
$7.00 pet yeat outside of Chicago
$8.00 pet yeat in Chicago ' 

3c pet copy

Entered at Second -Clato Mattel 
Marcb 71 h, 1914. at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of Marcb 
Jrd 1879.

/ ' .-j. • ■ .:

Naujienos eina kasdien* išskiriant iek- 
madienioa. Leidžia “Naujieną” Bendro* 
rė, 1739 So. Halsted Su Chicago. IU. 
Telefonas Rootcveh 8500.

Užlhafcymo kainai
Chicagoje — paltai

Metama __ _—-------- --- yą nn
Puaei metą -------------------- 4.00
Trims arinesianu -----------------------»2.00

t Dviem mfaesiama -____   1.50
Vienam mineaiai .75

Chicagoj pet iineiintojuai "
Viena kopija —,____
Sakaitei 18c

‘ Minėtini —:—-i—-......  , 75c
Suvienyto* Vabtijoee. Chfcafoj, 

jį pa^nl, 1
Kietame,----------------r—$7.0,0.
Putei metą —,------- n 3.50
Trinu minėdama •—n------ , , 1.75
Dviem mineefamt ----- •- 1.25,
Vienam minėtini .75

Lietuvon it kitur užeieninoM 
(Atpiginu) -

Metams _____ ............____ ...__ $8.00
Pusei metą 4.0,0
Trims mčneriams — ~,T-,-T—-,T-T1— 2.50
Pinigus teikia . siąsti pairo Money 

Orderiu kanu su užukymu.

POPULERUMAS

Didieji angliški Chicagos laikraščiai pastaromis 
dienomis deda ‘milžiniškus antgalviųS' savo pirmuose 
puslapiuose apie “butlegerių karalių” Al Capone. Mat, 
jisai turėjo čia stoti į teismą. Kada jisai, pagrįžęs iš' 
Floridos, atvyko į miestą, tai minios žmonių užtvenkė 
gatves, taip kad sunku buvo, vidurmiesčio gatvėmis 
praeiti arba pravažiuoti. Kiekvienas norėjo bent iš ttolo 
pamatyti tą nepaprastą šių dienų “didvyrį”, apie kurį 
tiek daug kalbama ir rašoma.

Kas žmonėms galvoj, kad Capone yra apšauktas 
“visuomenės priešu” arba kad jisai susikrovė turtą iš 
draudžiamo įstatymais biznio? Jisai turi daug pinigų, 
turi galią — ir minios akyse jisai “herojus”!

Capone. populerumas, antra vertus, yra atspindys 
tos nuomonės, kurią šiandie Amerikos žmonės turi apie 
prohibiciją.:

Iš ARABIŠKŲ PASAKŲ

labai pa
norėdami 
sudrisku-

Arabų pasakose aprašoma labai gudrių ir 
loningų valdovų, chalifų, darbai: kaip jie, 
patirti savo valdinių gyvenimą, apsirengia 
siais rūbais ir, apleidę nakties metu savo puikius palo- 
cius, lanko biednas bakūžes, kalbasi su žmonėms ir tei- 

. raujasi apie jų vargus.
Pasirodo, kad tokių pasakiškų valdovų esama ir 

Amerikos Jungtinėse Valstijose. Telegrama iš Philadel- 
phijos praneša, kad pas to miesto merą Mackey atėjo 
bedarbių delegacija skųstis, kad bedarbių šelpimo ko
miteto užlaikomoje prieglaudoje esąs labai netikęs 
maistas. Bet meras delegacijai atsakė, kad jisai gerai 
žinąs, kas toje prieglaudoje dedasi iš savo paties paty
rimo. 

/ J

Meras Mackey, girdi, dažnai persirengdavęs valka
tos’ rūbais, užsidėdavęs didelius dirbtinius usus, įsikiš- 
davęs į.kišenių storą raudoną nosinę ir eidavęs, pas ^be
darbius, kuriuos maitina šelpimo, komitetas. Jisai daug- 
kartų (!) su tais vargšais, neturinčiais cento prie -du- 

Jsios, valgęs, nakvojęs ir kalbėjęsi^. Ir jisai patyręs, kad 
maistas prieglaudoje esąs pusėtinai geras ir šelpiamie
ji esą patenkinti.

Jei tiesa ką Philadelphijos miešto .galva pasakoja, 
tai ta beturčių prieglauda, kurioje jisai “daug kartų 
valgė ir nakvojo”, tur-but yra kokia nors pavyzdinga 
įstaiga, kuri yra vartojama parodos tikslams. ; v

——
tik SLA na»įąi, . ir ^aipo i<fl<ie,. 
nesiduos šaM‘\uŽ noęės vedžio
ti nč socialistams, nė tautinin
kams,.nė kitiėihš. Tiesai ęiŲmų 
narių / iki šio Idikb zdar vie
šose -diskusijose mažai dalyva
vo ir pareiškė labai skirtingų, 
nuomonių, bėt, vmanąių ’sų laiku 
susiderins, (nes,< mat, perdaug 
aiškus dalykas, kad nesuprasti, 
žinoma, vjeigu nepasiskolirisihie 
musų ariižinos dtmintiės drau7 
gų bolševikų fanatizmų.

Kad Pildomoji Taryba kalta 
šiame dalyke, tai narių akyse 
to neužgincys ne redaktoriai, 
nė prezidentai, nė kas kitas. 
Bet kaip jie į šį dalyką žiufės, 
tai kitas klausimas. Ir apie Įai, 

is- 
kusuojama. § / • 5; / / '

Manų manymu, nekurie na
riai perdaug šiurkščiai Šiame 
dalyke atsiliepia. Mes turėtu
me neužmiršti, kad, nėra pa-, 
šaulyje žmogaus, kuris nebūtų 
padaręs klaidos. Taip pat yra 
ir šiame reikale. Jeigu, saky
čiau, Pildomoji Taryba tuos; 
pinigus butų* panaudoj usl įsa-» 
viems. reikalams, tai kitas klaur 
simas. Bet dabar siulyŲ virva-' 
galiiis,^— tai jau perdaug; 
'■'/'•' Z ' 'Buriant man SLA seime Chi- 
cagdje, turėjau progos sykiu 
gyventi su * vienu iš centro dar
bininkų, ir kaipo nuo tokio gar 
Įėjau patirti daug apie centre 
esamą tvarką. Man atrodo, 
kad viskas yra tvarkoma labai 
pavyzdingai ir taupiai, prade
dant manadžerium ir baigiant 
dženitorium y įsi (turi uždirbti 
savo, algas nelengvai, nes pa-' 
mislyk tamsta, ;jis sako “de: 
šimt metų atgal turėjome įtik 
pusę tiek naritj ik turto kaip 
dabar, o .darbininkų centre ne
pasidaugino.” Ir taip ant ' vis
ko bandoma taupyti -kiek gali
ma, spaustuvės mašinos sugve- 
rę, bet panelę,,Jurgeliutė neno
ri1nė -kalbos,: /turėti apie pifki- 
mą naujų į. t.

šitą visą žinodami, nejaugi 
me$ nariai gurėtume„ tokius 
jausmus, kad; pasmerkti amži-^ 
nai tik už vieną kitą padarytą 
klaida? . Ateis rinkimai, — iš-

ii/ i'ui.i fr •; •‘ riMif T i •
Penktadienis/ Vaš, 27,1931

............ -

NEMOKAMA KELIONE NAMO ATEIVIAMS

Darbo sekretorius Doak sako, kad kiekvienas atei
vis, išbuvęs šioje šalyje ne daugiau kaip trejus metus, 
turi teisę, jei neturi darbo, grįžti atgal j savo gimtąjį 
kraštą valdžios pinigais. Šituo tikslu nieko daugiau ne
reikią daryti, kaip tik paduoti valdžiai aplikaciją ^pa
reiškimą raštu). Toks esąs seniai išleistas įstatymas,-; 
tik nedaug kas apie jį esą girdėję. . :

Kai kas gal ir’ norėtų šituo įstatymu pasinaudoti. 
Bet tarjte bedarbių vargiai rasis didelis skaičius tokių, 
kurie šioje šalyje yra išgyvenę mažiau kaip trejetą ’iAė- 
tų. Butų kas kita, jeigu valdžios kaštais galėtų iiįįžti; 
į savo tėvynę seni žmonės, kurie čia negauna darbo.

Apžvalga
I II II II Į Wl I Ii —

PALEIDO TRIS SOCIAL
DEMOKRATUS

I 4 • ' u . j. >. t*

prancšųma, kad dš 
darbų kalėjimo tapo 
socialdemokratai, ku
rni teisti Už tdalyvavi- 

puče”: Rosas, 
*■ > i

Kaune 
sunkiųjų 
paleisti 3 
rie buvo
mą Alytaus 
Petraitis ir Kulikauskas.

’l ? "'f/' '■

PRALOTAS OLŠAUSKAS AT
SISAKĖ NUO KUNIGYSTĖS

lo Interpretatorius, Kardite 
Kaut^kis parašė Vokietijos so-! 
cialdemokratų žurnale “Die 
Gesellschaft’’ (VisuOmoriė) ■ 
straipsnį . apie Riisijos bolše
vizmą. Kautskis sako, ‘kad bol
ševizmo žlugimas buš naudin
gas labiausia 'darbininkams : ir' 
valstiečiams. 5 < 1 ,

Anot jo, bolševizmas yra blo
gesnis net ir už bonapartizmą. 
Girdi, kai Napoleonui Bonapar
tui buvę pavykę pabėgti iš sa
vo trėmiirio vietos, Elbos salos, 
tai Franci jos žmones sutiko jį 
su didžiausiu džiaugsmu. • Bet 
Kautskis klausia:

“Na, bet jeigu Stalinas 
kartu su komunistine parti- 
ja butų priverstas reškotk.jr įįk apje įaį turėtų būti d 
pastogės pas savo šalies gy-

• ventoj us, tai kas jį su 
džiaugsmu sutiktų ?” .
pidis soefalizmo teoretikas,> 

tolinus, pastebi, kad subjekty
viai (t. y. savo įsivaizdavime; 
ir noruose) bolševikai gali bu-4 
ti revoliucionieriai, bet objek
tyviai' (t. y. tikrumoje) bol
ševizmas yra perdėm kontr
revoliucinis.

“Ar gali”, rašo Kautskis, 
- “vietoje to -pragaro, kuriuo
dabąr yra Sovietų Rusija, 
būti kas nors blogesnio.”
Diktatūros žlugimas galįs tik 

privesti prie pragaro sušvelni
nimo. , Mažų mažiausia, žmones 
vis dėlto gaus nors šiek tiek 
didesnę veikimo laisvę.

Baigdamas straipsnį, vokie
čių socialdemokratų patriarchas 
pabrėžia, kad jo fantazija ne
galinti įsivaizduoti : baisesnės 
tvarkos, kaip sovietų diktatū
ra. v

Aišku, •* kad tuo straipsniu 
Karolis Kautskis kritikavo Ru
sijos socialdemokratų (menše
vikų) nusistatymą. Pastarieji, 
mat, nuolatos Skelbia, kad su 
bolševizmu reikią kovoti '/at
sargiai”, • ypatingai- reikią veng
ti ginkluoto Sukilimo, nes su
kilimo eigoje galįs iškilti koks 
bonapartas (armijos genero
las), kuris Rusijoje imtų vy
kinti kontr-reyoliuciją. Kauts
kis tiems męriševltains sako: 
ko jus bijotės bonaparįtizmo, 
kad sovietų Rusijoje, jau yra 
daug aršesne tvarka, negu ga
lėtų įvesti kas nors kitas.

kiek laiko padavė prašymą at-' 
'kivyskupui Skvireckui, kad ji-į 
sai atleistų jį nuo "“dvasiškų' 
pareigų” ir panaikintų visas 
jam bažnyčios s suteiktas malo
nes. Arkivyskupas <labar tą 
prašymą išpildė ir tuo budri- 
pralotui Olšauskui yra nuimtas 
“dvasiškas stonas”. z

Tai, matyt, padaryta pagal 
dvasiškos -vyriausybės planą. 
Jeigu Olšauskas nebūtų atsi
žadėjęs kunigystės, tai jj jbu- 

turęjęs ; teisti i ąpkJ^skUjH-5

Nuteistas už žmogžudystę 
pralotas Konstantinas Olšaus
kas, kuris dabar sėdi Kauno 

<sunkiųjų darbų kalėjime, prieš
A

BOLŠEVIZMAS — PERDĖM 
KONTR^REVGUUCINIS

tGarsuris soeiaįizmo teoretL 
kas ir giliausias Markso

T'1 .»/■*; ®
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Žodis dėl SLA. 
reikalų

neklysiu pasakęs, jog 
laimingi,, kad turime 

laikraštį,

esą-.

kaip
čia, mat, žmogus'

Gal 
me 
visuomeninį 
“Naujienas”, 
gali liuosai išreikšti savo 'nuo-II.
monę nekieno dheklaustas, ar 
turi tos ar kitos' partijos °dip- 
lomą”. Taigi pasinaudodamas 
tąja proga ir aš’ tarsiu keletą 
žodžių dėl dabartinių ginčų 
Ažrinririo^Devenio paskolos' rei
kale. , ,.

žmonijoje yra įsigyvenęs 
keiątąs .paprotys, — visi savi-' 
naši kas gero, kratosi -nuo ;to, 
kas blogo, nors ir dbu butų jo 
paties '.padaras. Jeigu draugas 
padarė ką negerai tai reikia 
Ji/apginti, jeigu nedraugas pa
darė ir gerai, 'tai vis tiek jis 
yra- igribruojaihas."

Taip yra ir anksčiau minė
tame, dalyke. Jeigu iš pat pra-: 
džių butų elgtasi sąžiningai, 
tai šiandien nereikėtų mums 
•bęreikalingai nervuotis ir laM 
ką igaišįhti^bei bri$,ti j;‘gilesnes 
Išląidsfe. Seimas išrjitko. iįiyri-. 

f nčjimo komisiją. ■ Toji komisija 
ištyrė ir paskelbė* .savo proto
kolą įr, rodosi, jaū užbaigtas 
0Kikis. Bet kur tąu/J^Tubjaus

oko 
polemizuoti ir tuos, kurie su
lig jų- muzika nešokai pradėjo 
pravardžiuoti socialistais, ’lędžių 
ie^koto j ais ir tam pariašiai. 
Bet apsiriks. ' Fanatikai nuo 

•i 'musų..^prasišalino, daugumą na

tokiam rimtam reikalui 'pini- 
gų- 'i "

/Bet ir riuksui dirbti pokari
niais laikais /sunku gauti pini
gų pąškolinti. r žmonės pasi
darė perdaug atsargus. TaU- 
zendas, , puikiai suprasdąmas/ 
kaj jam, niekam nežinomam 
žmogui, piniguočiai nepatikės, 
nutarė pasiieškoti stiprių rė
mėjų. Tauzendas susipažino 
su Miuncheno universiteto Vo
čių studentais nacionalistais 
ir vienam’iš jų, pačiam žy
miausiam, slaptai papasakojo, 
savo išradimą nacionalistines 
Vokietijos naudai. Studentų 
nacionalistų galvose kilo mil
žiniškas sumanymą^ Būtent, 
buvo nutąrta* padėti ^Tauzen- 
dui baigti tobulinti išradimą, 
9 paskiau, naudojantis tuo iš
radimu,. pridirbti tiek daug 
aukso, kad jo užtektų naujam 
karui pradėti, atkeršijant 
Prancūzijai. O turint aukso, 
galima kariauti kad ir visą 
amžių. " - ,

Ralys studentai., žinoma, pi
nigų neturėjo, bet jie pasiėmė 
padėti rasti.’ Tuo tikslu jie 
visą dalyku slaptai išdėstė bu
vusiam didžiojo 'karo metu 
Vokietijos vyriaijšipjo/ štabo 
viršininkui Zgfenėrolui Liuden- 

;k" ** /* > < J \dorfui. Šiam planas patiko. 
SU iLiudehdorfo pagalba ‘stu
dentai gavo iš vienos našlės 
70,000 litų paskolą Tauzendui, 
o vėliau buvo pritraukti ;ir ban- 
kihinkrii. Buvo surasta tam 
(tikra-bendrovė auksui iš švi- 
no gaminti. Tauzendo gyveni- 
arias iš -karto pasikeitė. Jis 
virto pinigingu žmogum. Ben-, 
drovės pinigus jjis leido ne 'sa
vo lišradimui tobulinti, bet pi
lims ir fumams pirkti. Po:

dviejų mėtų b'ėhdhdvės litt-ĮŠios visos pastangos, visi Sū
riams ir bankininkams nusi-[kaviniai pilnai atatiktų tos 
bodo vis daugiau pinigų dųo- kaimo senutės darbui, kuri 
ti. Buvo pariekalautą iš sulaukus Kalėdų ar Velykų 
Tauzendo parodyti savo išfa- švenčių atsineša geltonų smil- 
dimą. Kadangi Tauzendas, dš Čių ir pabarsčiusi sutapusios 
tikrųjų, jokio išradimo netii- pirkelės drėgną aslą rainiai 
rėjo, ‘kaip iš švino dirbti auk- sau sėdasi prie langelio pasi- 
są, tai, žinoma, nieko ir pato- gerėdama šventadienio nuo
dyti, negalėjo. Prispirtas prie taika, visai neimdama domėn, 
sienos,, jis ryžosi savo kredito- kad jos pirkaitė baigia puti ir 
rius apgauti. Pasikvietęs kad reikalinga kapitalio re- 
juos į dirbtuvę, jis prie jų|mortto. 
akių priėmė gabalą švino ir* 
visajį> jį tirpindamas galų 
gale iš puodelio išėmė gaba
lėlį aukso. Bet šį/kartą kre
ditoriai jam nepatikėjo ir pa
traukė Tauzendą teisman už 
apgavimą. . Tauzendas į liko 
suimtas ir dabar prieš teismą 
daug mėnesių sėdėjo kalėji-|j 
me, kol baigėsi tardymas, dš 
visoz per tą bendrovę , jis iš L 
bankininkų ištraukė daugiau įSĮ/taT’ne^ltaa""pasiten- 
kaip'tris milijonus htų. 1 -

Kadangi į šią bylą jrra įmai
šytas ir generolas Liudendor- 
fas, iš kurio visi pradėjo ^“uj/i^/padar
tis, ir kadangi bendrai sunkiai, 
supraritdma, kaip rimti banki
ninkai galėjo patikėti, kad iš 
švino gali pi a gaminti auksas, 
tai šioj byloj ririlyvrius ne visi 
nukentejusįėji. ries jiems gėda 
pasirodyti. 
'Savaites.

Jeigu senutę galima patei
sinti dėl tokių trobos pagraži
nimo priemonių, turint ome- 

I hyje jos silpną sveikatą ir gi
lią senatvę, tai visiškai nepa
teisinamas tas veiksmas, kur 

Išūkaujama apie musų krašto, 
musų valstybės pagražinimą, 
bet pasitenkinama papras
čiausiais menkniekiais. Jeigu 
įkalbama apie Lietuvos pagra-

kinti .medelių sodinimu vieno 
ar kito miestelio turgavietėje

I ar -tam panašiai, nes taip da
lo

me nieko gero savo kraštui, 
bet dar labiau jį kompromi
tuojame; kadangi pasirodome, 
jog mes nieko ' gera padaryti 

j nepajėgiame ir pasitenkina- 
f me, kaip ta senutė, vien tuo. 

Byla tęsis kelias.pašukavę skersai .pailgai 
, , . .. **&’hriina, ka,d nri-J pjriikaryĮe ,į žemes keletą mc- 
kentėjusiųjų garbei apginti dclių jr susidaromc krašlo 
TapzenUas teismo salėje. įia^ papUO§įmo šventės nuotaiką.

au. s?y.^.a Argi fĮai ne silpnybės ir įhize-rodysiąs .savo k 
minti. Bet išviliotų ir išleis
tų pinigų, aišku, Tauzendas 
negrąžins, nes <netūri. Miun- 
•bhenieČiai bylų, seka su dide
liu susi etom ejjimi. Nuo karo 
už iš švino padirbtą auksą vo-Įzhes 
kiečiams, matyt, 
tdks atsisakyti. 
---  - -- -

------------ ------- —„

. Pr., Vikonis . , •

LIETUVOS KELIAI
*

*

l

klaidą? >Ąteig rinkimai, 
šįrinksime / hįau j us, 'bet labai 
nekalt.ųrįngp’butų apjuodinti t 
senuolius,/ ^|irie mums tarna
vo sulig savo- ‘geriausio supra
timo per tiek ’ daug metų.
, Prie, pabaigos, mano many
mu, turėtų būti sustatytas to
limesnis tyrinėjimas tos nelem
tos paskolos; .jir heaikvoti dau
giau pinigų. Jeigu /ponas i>re.-- 
z i dentas mano,. kad jis tą da
lyką geriau ištirs^, negu" išrink
toji seimo komisija, tai itįejgdr 
tiria. įr jeigu,JjO darbas bus 
ateinančio seimo įvaijtiritas, tai, 
mariau’, kad padarytas jo Išlai
das seimas jam atmokos. /

Labai malonu butų, kad imii- 
sų redaktoriai ir kiti, disku- 
suodami šį klausimą, negąsdin
tų narių partijų baubais įbėif 
neprimestų lindimą prie ėdžių. 
Juk mes esame h e, maži vai
kai ir atėjus /rinkimams išrink
sime tik tokius, kurie bus tam 
ar' kitam di&bu’i atsakantys; 
nežįhrint kokioš parti j oš -' ‘tdip- 
domai” jų kišeniuje britų, /‘įilė 
•tik jie nebandys thums jų !ro
dyti tol, kol SLA ribose (dar
buosis. Jeigu morėsime pašidkė- 
ti /pantįjų. 'dalykuose, taį Tesi
mo'sau temas už SLA,Tiriu.’

- •''7"' Jonas Stružas. '-.j

Aukso dirbėjo byla
. " f . "

Vokietijoj, Miuitcheiio. miesy 
te ^i’ųsidėjo'tebąi /įdėmi ir jre- 
td savo' turinį 1’b^laZ , Vienas 
vokietis, pavarde Tauzenda§, 
paSiškelliė Yadęs Įnulą auksui?
Alii “ -ritu ; e.1

(Tęsinį)
Jeigu/iries norime v atvaduoti 

Vilnijos .kraštą/ sterigklmės 
.tiek aukštai pakelti valstybės 
gerovę, kad visais žvilgsniais 
stovėtume aukščiau Už lenkus 
ir kad musų 'krašto kultūra ir: 
ekonominė būklė britų pavyz-; 
dys kitoms ikaimyniriiems vaL> 
-stybėms.. Tatai nėra lengvas, 
bet prie Rinitų pastangų ^pilnai, 
pasiekiamas dalykas. Gerai :pri-i 
Statyta' ekonprinnė krašto pa
dėtis* ne" tik kiad privers rim-. 
čiau skaitytis su Lietuva kij 
■tus, 'bet tuo -pačiu metų Vil-: 
niaus kraštas Vis stipriau fpra-i 
dės’ jausti ‘budrią reikalą Susi
jungti su Lietuva, kaipo neda
loma ifcuiįri dalimi, nes priešin
gu aivėju jis neturėtų jokios 
ekonomirieš išeities ir atsidur
tų visai katOStrofingoje pade-1 
tyje; kadangi dirbtinu budri 
palaikyti Vilnijos kraštą huo 
ekonominės katastrofos leiiketi 
nepajėgi ir hMafjčgs, nes Vil
niaus; uggrobimas yra šovinis-* 
tįnio lenkų įsikai^čiavimo pa
darinys, 'įuris kas mietai vis; 
labiau -ir labįau /prądeda atšal
ti,. ..palikdamas iPritį Vilnių ir' 
Visą ' Vilniją ‘ , ėkonominiaipė' 
IkutiSe,..'.; u..,’. . \

Vainas, -norėdami, kad Vil
nijos kraŠtds’ susijungtų sui 
Lietuvą, privalome pašvęsti fi
zines, ekonomines ir proto pa- 
jėgas tam, kad pakelti. Lietti- 
vos kultūrinę ir. ekonominę pa- 
įdėtį. /Viši; kurie įkalbame apie* 
jos gerovę, privalome savo as-n 
meninius dnterešusr aiiko^i ben
driems visos - , valstybės reika
lams, privaldme parodyti savo, 
-dartafe, tik kalbė
ti. ir kįtus patnegdžioti tęsuge-l 
Kame, bet patys ipokamė iiįitis 
rimto savistovius darbo iy 
i 'šLud

rijos -atspindys, kurį norima L 
•primesti ‘Lietuvos -krašto A 
žmonėms? \

4 ♦ / L

Ne menkumu ir mizerija 
auklėkime savo krašto 

tuo tarpu I gyventoju#, *bet žadinkime no- 
rų tvertis .--pozityvaus darbo ir 

\alkakliu pasiryžimu nugalėti , 
\ sutinkamas gyvenimo kliūtis. 
Štai uždavinys, kurio nei vie- 

’nas iš musų heprivalo pamir- * j 
šti, kas . dirba visuomeninį į 

darbą. Į
; Ne kokioms nors sentimen- 

.kalinėms .ceremonijoms, bet . 
krašto kultūros ir ekonomines 
gyventojų buities pagerinimui 

'iprivalo ’buti koncentruotos vi- 
įp |.sos mųsų valstybės .kultūrines, 

_ ,____ > ir intelektu ai ės 
(pajėgos. Bet jas koncentruoti 
sugebės ne .koki nors patys 

i” ar

darbo ir jis musų niėkad ne
apvils. Pravartu prisiminti, 
kad ir tokios mažytės valšty 
■bes, -kaip ©amja, sienų •per-į^v^ 
svarstymo klausimą su Vokieti
ja, kurs įvyko po didžiojo ka- 
ro, pravedė plebiscitą gihčįja- pasivadinę “tautos ais 
mose, srityse, kur nemaži Vo- (am ^aiirišiai, bet pačių krašto 
kietijos teritorijos plotai ‘buvo gyvejatpjtj laisvri noru pasta- 
prijiirigti Danijai. Šis klilturin- Lyta vyriauByliė, kuri eidama 
gos Danijosz pavyzdys kali lar savo prieigas pildys krašto 
bai daug mums pasakyti, ko- piliečiu -daugumos 
ifeiti. budri turi vystytis mtlsų mus, o ne prievartos 
valstybės ’, vidaus ar užsienio bruks atgyventas 
politika, šių dienų Danija, me- liekanas. Ėeikalinga 
žiūrint į/tai, ikad iš visų, pušių sas pastangas, kad sistematin- 
.yra ąpsupta di<įęlių valstybių,* gdi 'butų pravestas laukų nu- 
priėjo .prie visiško nusiginkla- Utiušlhihib darbas, puikiai iš- 
vįmo sausumoje ir jurose, ipa- taisyti keliai, tankiui išvedžio- 
likdama tik apie tūkstantį fka-jtas gulžkclių i|inklas, uioller- 
riuomenės; ir karo laivyną ;pa- niškai ^tvarkomas žemės rikis; . 
keisdama prakybos (laivynu. Vi-1 privalome stengtis, kad butų 
sos ttos kdlbsaiės pinigų sumos, pasiūlyti ‘gražus .mokykloms 
kurios musų valstybėje po ke- namai ir pačios mokyklos 
liasdešimts milijonų litų į me- .pritaikintos praktiškiems 
tris aikvoiama karo reikalams. Atrišto reikalams. Kitaip sa

reikalavi- 
budu 

atgyventas gyvenimo 
l dėti vi-

lai ■ trUstiayb,|-hoi&yĄriiUs ^ar 
JabiauTpatobltiintį; savo išpjfdi- 
mą. i Tačiau skundėsi, \ kad 
darbas neinąs taip greitai, 
kaip kad jis’ ^ndrėti^katiriiigt 
/neturįs pinigų Keikiamiems 

—-4iralAianlS ištaisyti- Šiam .bu
rių-, likusiųjų musų yra' gera, kadras pa^l/dlintų

’pinįgų

f •v ''-ir •/1..*?- •'

^aiL.kUr, gmdi ąvaroiausi r 
sų ^užįąvihiai.N^iliokįme 
vęs V šentįinentalėmis; *’iliužijo- 
pns,' kaip,1 Vilniaus medžio so
dinimas, metalinio Vytauto ne-* < ‘ * V ■ ■* V ■ g ■ ■ f ■ * • ■ ■ v ■

šiojimas aplink .Lietuvą ar tam špkavi7uų apie 
panašiai, bet 'tviriai;; abiem’ grąžinimą, anie 
rariltom imkimės pozityvaus
y>•" * ;

r c. i- . .

ri' 1 1

tris ąikvojama karo reikalarhs, krašto reikalams. Kitaip sa- 
tDanijoje yra sunaudojama meprivalome dėti pašiau- 
pilkiams it ’kaHuttmenbi, »bet Sas; kraštas butų ne
-žemės -rikio kitaros pakėlimui.,ir '^ivsių lūšnelių 
Iš niusųkrdštri veik kasmet « ^8™“ ’kultdrmga ša- . 
važiuoja ištisos /ekskursįjos
prisižiūrėti, kaip .danai ^ko!Pa*,^sfsavo
Savo -rikius bet nėiatuži tinęsT,Ię fai suvargusiamešavo .-ttkms, bet nejaugi įmes 1r h islhių gaHlnVbių kraš. 
visada ir busime'.tokie ^gma- te mįs lu,hn^
tikai, ^.niai rbmpa- gu noru jr »pasiryžiniu.
.regiai, kad nuvažiavę pas da- ^6ikanilga vaisty.
•nūs, pasidairę bo jų *puikiai gyvenimą atskirti nuo re- 
jrerigtus tikius, pamatę moder- iįginįų dalykų, nes tai yra vi
enišką susisiekimą -irjpovyždin-lgaį skktfįngos ir priešingai 
gą tvarką, grįšime namo hidko pasireiškiančios * valstybės gy- 
teigiamo jš jų nepasimokinę^ veninio sritys. Bažnyčia netu- 
Aš 'nenorėčiau būti toks peši- ri jokių teisių kištis į politinį 
riiištas. Anksčiau ar vėliau liie- valstybės gyvenimą, o tuo la- 
tuvos kraštas turės išeiti iš tos biąu neturį teises vadovauti 
kryžkelės, kurioje jis dabar-at- politiniam krašto gyvenimui, 
sidurė. Turės atsisakyti riuo jeigu ji nori pasilikti kaip 
senos imperialistinių valstybių i ' 
politikos pamėgdžiojimų, pasi
rinkdamas teisingą išeįtį, kuri 
Veda ramaus gyvenimo ir eko- 
ą)Qipinęsv,krašto gerovės krip-.

;7 ' 7: -III.r Dalis'’ '■ 1 
' A

• (LIETUVOS VARGAI.
Daug tenka girdėti visokių, 

; Lietuvos pa
gražinimą, apie medžių sodi
nimus ir tam panašiai, bet

tikybinė, -o ne politine organi-

(Bus daugiau)
1 ........... - . ■ . ...

ef>
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> ATečO j naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socteflde- 
ihokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

NAUJIENOSE
t >



Bedarbiai ir Labda

nuo

Lietuves Akušerės

IAišW Baste

AdvokataiVau Buren 5858

9252

00

JONAS VENCKAŠ

Patmtid

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Švogeriai

Įvairįs Gydytojai
išegzaminuoti

Ltėtuviai Gydytojai

WISSIC

Pristato Chicagiai kas savaitę 
po 25,000,000 bonkų alaus

prie 
duodu 
electric

tnag-

J. Ė VVAITCHES 
Lietutis Advokatas

Nuo 10
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro.; L “

as milh 
itself I

Alcock traukia atsako
mybėn 15 policištų

Patarimas 
ir nuo 5

Dovanai., 
reika

47.2’9 South Ashland.

šPec
Moteriški

iki 11 valandai ryto 
iki 9 valandai vakaro

nuo 
Rez. 3201 South

įvyks f “
8:30/vai. rytą

musų 
dalyvavu-

kaip kitur.
Ashland Avė.

2 M 4 Ii 
iki 12 dle

Ofisas it Akinių Dirbtuvė

756 Wėst 3§th St 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nųo^ lO iki 12.

. Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milivaukee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

JOSEPH J. GRU 
lietuvis Advokatą

4631 So. Ashland Avė,
- Tel. Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. RocktvcK St,
J"el. Republic 9723,

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Dainininkų trupe iš 150 žni'6- 
nių, visi operos žvaigždės, mil
žiniškais trokais dekoracijų ir 
kitų prietaisų vežini, atvažia
vo i Chicago vakar dieną, kur 
žada duoti keletą vokiškų ope
ros veikalų ūradėd&nt su kovo

Capone uždirba po $2, 
000,000 kas savaitę

Bouievard 4139
’»i *♦ A • > A • (

A. MASALSKIS

CHICAGOS 
ŽINIOS

dernistaį koplyčia 
ji, J^dtai.
3T03 S. Halsted S

Chicago, III. Z
Tel, Victory 11J5

,, OPTOME^RISJ 
Praktikuoja virš 2 0 'm. 
4649 S. Ashland Avė.

. kampas 47 St. 
Tel. Bouievard 6487

Atvažiavo Vokiė<eiu 
Opera

Tek Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6168 S. Talmah Av<

TeL Prospect 8526

Republic 9^00
- ' \ -

v. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS ,

Catpone tebetįfedhias į) 
teišrrtį

Majų patarnavima» lai* 
dorovėse ir kokiame rei- 
kai# visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui aky

jib leprul nuein^ 1
vyyiąusiji

...... Dentistas ' 
4712 South Ashland Avė

Tel. Bouievard 7589 ■
Ofiso. valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residcnce Phone Hemlock 769/

Chicago dabartiniu laiku .su
geria nelegališto alaus po 25,- 
000,000 bonkų kas savaitę ir 
finansinė apyvarta, kokią Įtas 
savaitę padaro Capone koncer
nas, kas savaitę siekia dviejų 
milijonų dolerių, pareiškė Col. 
Randolph, Chicagos Komerci
jos Rūmų prezidentas. • Tie 
skaičiai paimti iš viso Cūok 
apskričio, bet kadangi beveik 
visas tas apskritis susidaro iš 
Chicagos miesto, tai esą gali
ma drąsiai pasakyti, kad po 
tiek alaus sugeria viena Chi
cago. Cook' apskrity esą apie 
2,000 alaus tiekimo vietų, ku
rias aprūpina ir veda profesio
nalai butlegcriai,. ir kurių aukš
čiausia galva yni pats Al Ca
pone.

Kitų “industrijų” tarpe yra 
prostitucijos namų biznis, ra
ketas ant biznio, algų pinigų 
plėšimai, jevelių hold-upai, te
roras unijose ir pirklių acocia- 
cijose ir tt. Visi tie bizniai pa
laikomi ačiū papirktoms politi
kieriams ir policijai. ' -

“A. MONTVID, M. D.
1579 Milivaukee Avenue, Room 209 

Kampas Nortb Avė. ir Dameo Avė.
Vai.: I . ” ‘

Tel. Brunstvick 4983

Ofiso telefonas Virglnla 0030 
Eez. __1 . —_____  ZZZZ

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
-.Valandos 11 ryto iki. 1 po pi 
6 iki 8 vakaro. NedSHom nuo __ _

ną.. Namų ofisas North 81de 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos .8:30 iki 0:30 vakaro

esat 
dalyvauti 

jam pasku- 
atsisveikini-

Poliėijos' šefas Alcock pa- 
reiškė, kady 1'5 oficierių iš įo- 
li^fjoŠ dėįartūniehto yūa ati
duodami -civilės ' tarnybos Uo- 
miSijAi W ^ary’ti/
prikėš jftūs ėiiteį RySį® ir

1646 W. 46th St

Bouievard 5203
Boėlevard tf4T3 

Ct

> Vakar dieną Al Capone tė- 
bevadžiojo ‘“nūo Ainošiaus prte 
Kaipošiaus”. • Byla fėderalinja- 
me teisme- dėl teismo panieki
nimo kada bus, dąr itežinia; 
byla už Valkatavimą Nustatyta 
kovo ,4 dieną.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJĄS ’IR CHIRURGAS , 

2403 W. 63rd St., Suitė 3
■ .Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj /pagal sutartį

Turint iš visuomenės prane
šimą apie kaikurių asmenų ne- 
morališką gyvenimą, trims pa
sakyta daugiau čion nesilanky
ti. Keli buvo perspėti, kad jei 
yra’ galima apseit be ėmimo 
maisto iš šios vietos, idant ir 
jie neateitų. Lai turi progą 
labdarybe pasinaudoti daugiau
siai reikalingi.

Pinigais nieko neaukavome, o 
išlaidu buvo. —šultė.

3307 Aiiburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. A J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street
# . Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki )2 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone 
' ’ - •.1 ■ 

Hemlock
....

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
netic < hlankets ir 
c. t. Moterim it 
merginom patari
mai dovanai.

Vatar dieną paaiškėjo, J<hd 
Icoronei’is Herman N. BunAe- 
šen paskelbė savo kandidatūrą 
j. Chicago^ majorus priešais 
ąbučlų, Thompsoną ir Cerma- 
ką; Tuo reįkalū jau išsiuiįtiAė- 
ięs net 10,000 laiškų. $ remia 
“Peoples Nonpartisan” grupe. 
Tačtau partijų bosai išsigandę, 
bando Buhdeseną atkalbėti, kad 
“daugiūu nesuskaldytų balsų”.

A. L. Davidais,M. D.
4910 So. Michigaft Avenue

;; Tel. Kcnwood/5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki , 11 valandai tyre: 
;nuo , 6 j'iki’>8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

dėlight in

Cheeše flavor

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy B Midwife 

Naujoj vietoj / 
6109 South Albany Avenue

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) ' 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
O lis—U tara., Ketv. ir S ubą tos rak. 
Vasajle—Ęaą., Ser. ir Pėtnyčioe vak-

A/: r

S. D. LACHA VICH 
LIETUVIS’ GRABORIŲS 
5atar nauju laidotuvėse kubpigiausia 

Reikmė .meldžiu atsišaukti, o mano

rius .EMdgikil 1741 IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare -

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
■ „ Rezidencija:

4193 Archer Ate.
Valandos: 2-^-4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Visos mažosios alaus gengės 
moka Caponei kontribuciją už 
privilegijas. Capone yra visų 
nelegalių darbų Chicagoj vieš
pats. Alaus gamyba ir biznis 
yra jo svarbiausia pramones 
šaka, ir visi kiti užsiėmiihai 
yra tik antraeilės svarįos, ir 
yra išaugę ant alaus raketo.

Janušauskienei už solų giedojimu, graboriui St. A|ar 
M 1 surenglmį ir patarnavimą, laike laidotuvių ir $nt galo

■’ " ‘^*-4 Užuojautą musų nelaimėj ir dalyvavu-
yiirAi'a.usid Chesterip.

šĖŪtfVbtA MiAiAtV.

vakare 193,1 uit. f- • x-.l- 
želio 23;.,.19,12 . «• «•.-* 
ipe 1 
Uršulę 

brolius, i 
dziunaitę.
ir Ęleanor Ye^M?5,’unas> de"į 
dės F. Balčiūnienę, / Pauliną ir 
Feliksą Žurauskus, Nastaziją itf 
Raz., Vjięękpjus, penkįaę.,pussese
res ir astuonius pusbrolius ir gi-{ 
miries. Kūnas pašarvotas, randasi 
2855. W.-38 St, f. ; v

Laidotuvės, įvyks šeštadieny,, 
vasario 28 deflią, 8:30 vai. rytą 
iš namų į Šv., Marilės Panos Nėr 
kalto Prasidėjimu parapijos {.baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingoj; 
pamaldos už velionio sielą, o Iš 
ten..bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. :

yisi.a, ą, Jtfnb ye'nck^us gL 
minės, draugai ir. {iažįštąmi esą: 
nuoširdžiai kviečiąmi dalyvauti 
laidotuvėse įr sū'tfeikti jam pasku
tinį pataravimą it atsisveikinimą.; 
, Nuliūdę .liekame, , ..., ,

George ir Eleanor wesdžiunai 
, ir Giminės. , / -

Phone Caftal 6222

DR. S. BIEŽIS’ 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Sereda, vas. 25 d., 1930 m
Paskutiniame raporte, pei 

klaidą, nebuvo pažymėta, jog 
Monkowsky aukavo 50 c 
p. Kuizinas.

Labdarys Skrabutėnas
5348 So. Halsted St., duoda tri
jų kambarių flatą už prižiūrėji
mą mažo kūdikio. Pas jį buvo 
pasiųsta bedarbė Kveinis.

Kitas žmogus siūlo valgį ir 
guolį už pridabosimą nedidelio 
vaiko. Sakosi neg'a'lįs mokėti. 
Kas nori ten dirbti vien tik už 
pragyvenimą?

Bedarbis V. Kazlausksa, 3318 
Wallace S t., nuvažiavo pas - p. 
Savicką. Gal susitars dėl darbo.

Nevv Process Baking Co. au
kavo duonos. Ačiū jiems už

Čipb’ifei kalifejiė alaus. 
bačka po $1.80, bėj parduoda 
speakižčms po $55.00 bačką. 
Caponei "daugiausia kainuoja 
biznio, protekcija. Išvažinėj i- 
mas ir distr ibuci j a . kainuoji 
mažiausiai. Ginicluotietns ban
ditams,, kurie lydi alaus ir dėg-

< . • J v . ' * s *• • • ♦ ' *»

tinęs vežimus ir kurie kolėk- 
tuoja iš speakizių pinigus, Ca-* 
pone moka po $100 ligi $150 j 
savaitę. DA'ūg Aukštesnes Algas 
moką tiems, kurtė»“fiksiifa/' 
reikalus su policija ir politi
kieriais.

Capone savo tarnyboj tūri 
apie 2,000 žmonių, daugiausia 
visi/ ginkluoti .sargai, ktiūsūr- 
giai, ekzekutoriai, kulkosvaidi
ninkai, padugnių sargai ir kt.

Kiek CAponei kainuoją ky
šiai, sunku nustatytą Gana to, 
kad paprastas poliėistas gau
na ligi $25?00 j savaitę už vien 
tik “hėiAatyhią”,' kątfa AlaW 
trokai pravažiuoja, o yra žiiio- 
ma, kad iš 6000 įdlicijo^ d!fL 
cįerių geroji puse gauna npo- 
latihes ėr laikinas Algas iš Ca* 
pone.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

2 lubdi 
CHICAGO, ILL. , - 
ĮAUSTAS DŽIOVOS 
m Vyriškų ir Vaikų ligų 
FISO VALANDOS: .
: 12 vaf. ryte, nuo ž iki, 4 

Nedėl. nuo 10 < ild 12 v. dietų 
Phone Midway 2880 •

šios dienos naujas registran- 
tas buvo pavienis Dom. Andriu- 
laitis, 704 W. 31 St.

Del trisdešim keturių asme
nų buvo išdalinta duona ir 
varškė. Daugiau ką nebuvo iš 
kur duoti, tad pagal fondo sto
vio ir parama’ bus teikiama. Ti
kime, jog geros valios žmonės 
nors retkarčiais, jei ne pinigais 
tai maistu aukaus. Butų malo
nu idant ka’s iš labdarių atvež
tų cukraus, bulvių, pieno arba 
makaronų. Reikalingieji iškal- 
no taria jums dėkui.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pictQ 
6 iki & vai. vakare. v

Wallace Street

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

, snuo 6 įki 8 vai, vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Nubudę liekame, 
Motina, Seserys 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

Vidikas- , 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 SZ Halsted St, 

Telefonas , 
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 .iki 2 po (Ūe* 

tų ir nuo 6 iki 
,9 vai. vakare

Tel Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chįcago
/k lk.^WUS:

148$ Š. 4$ Court, Cicerū, III 
x Tel. Cicero 5927

________
0vo, plaučių,-inkstų ir pūsles, dthuodijimįi 

enimatizmą, galvos «kaųsrųu8> skaus» 
čs skąudėjimų ir paslaptingas ligai, 
ii, ateikite čia ir pejmtikrtnkite, ką 
rtikuoja per dahgeų metu ir iigydl 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie 
8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1

kampas Keeler Avi., Tel. Crawford 5573

)L/ifdę>tiiyese patarhad- 
ju ;t geriau ir * pigiau, 
ncgQ> kiti, todėl, kad 
pfikląusML,%pntf gra

bų . isdirbystėe. 
OFISAS: t

668 W. 18th Street 
ZTeL Čanal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SE 

TeL Victory 4088

J. Lulcvičius
GRA^čklUŠ... 

BAtšAMObTOJAŠ 
^tarnauju laido t u ve-

DR. BERZMAN:
■ — IŠ RUSUOS —

'Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. į
sJ.Gydo staigias it. chroniškas ligas vy

rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray it kitokius elektros 
prietaisusU \ . * . /

Ofisas ir Laboratorija: '
1625 VŪ. 18fb St., netoli Morgan St. 

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

z Tel. Canal 3110“ - 
Rezidencijos telefonai

South ^Shore 2238, ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS 
advokatas v x

Ofisas vidurmiesityje 
x Room. 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa»hington St. 

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

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

priežastimi .galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių apteųįimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengta 
teisingąjį akinius. . Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromhs su elektra, paro- 
danęįa mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo' 16 iki 
U via. po pietų. .. ' x ,
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių.
■4712

Phone Bouievard 7589

' Ofiso 'Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9J 91

Dft. A. A. ROTA
Rusas Gydytojai ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofiiast 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 3ltb Street

Valandos: l—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedėliomis ir iventad. l6—12 dieną.

Padėkavoihiė
Negalėdami ypątūkai pad^^oti siunčiame no.rs. Pcr Li’ltta^tį 

ųuoširdų ačiū. Aįįp visiems , kunigams ir* vargonininkams 
sienas bažnytinėse apeigose laidoja“ /-«***—^

'i «•) . * a* i • t L \ •

Pon 13 1 4 
žeikai už puikų sui 
visiems išreiškusiems mums s^yd 
siems laidotuvėse musų m’."

mėnesių. ’ Chicą$6 Civic OpM 
house. Visi artistai ir artistei, 
išskiriant-^ yra vokiečiai. Nuo 
perėito sausio ši tfupė jau 
važiavusi 30,000 ihylių. ;

vasario 2-3 dieną, jhl{50 Valandą 

tų amžiaus, <;gimęs ChicagO^ pir- 
- Paliko didelia

me nubudime Lietuvoj .motiną 
': po tėvais Vesdziunaitė, 

Fabijopą, idv* ^C4S> 'H‘s 
lussęąetę Ųrances Veš-;

B, Adams St., Room 211Ž 
Telfpbone Randolph 6727 

Vakarais 215J 22ųd St. Aso 6 
, Telegbone R * * 

Namie 8-9 ryte.

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
f Phone Prospect 6659 

Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
' CHICAGO.. ILL.

DR. G. L MADGE 
DENTISTAS

4930 W. 13th‘ St. Tel. Cicero 49
Dclęl Riinkhj laikų kainos nupigintos

Sidabro Filllnjrai ---------------------------- $2.00
Parecliano Filliųgai —--------- - ---------*.00
Auksinės Crown» ------- 2------ ----------- 0 00
Bridgu __ _______________ __  $8.00 už dantį
Platus ____________ ___ __$20.00 ir au?5.

Traukimas be skausmo

Phone Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš MirshaTl Drug store, arti 47 Št.

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Mm i: Dšinte « 
yra iš Englewood štotica.

K. GUGIS
ADVOKATAS t 

MIESTO OFISAŠ
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

. Tel. Bouievard 1310 t 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T J nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti <pc- 
rus. neprileisti 1 ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

k Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wfln»ett» 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaū ir 
Pėtnyčiomis 1 iki A v. v.

ose — nuo 3 iki 9 
nuo 9 iki .9

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nn 2423 įVest M arq liete 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. Bouievard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
193Č. Nedėliomis tik pagal sutartį.

GYDėVISASLia 
NEŽIŪRINT KAIP UžįBISENft 
Spedališkai gydo ligaa ] 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, rt 
mus nugaroje, kosėjimų, ,gerkl' 
Jeigu kiti negaišo jus ilgydy 
jis jums gali pat 
tūkstančius ligonių, 
nuo 10 ryte iki 1 
4200 West 26 Sf

Telefonas Yards 0994 /

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

JONAS ŽUKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 dieną, 7:30 valandą 
vakare 193 1 m., sulaukęs 23 
metų amžiaus. gimęs Lietuvoje, 
Žagarės mieste, Šiaulių apskr. 
Paliko dideliame nubudime moti
ną Marijoną, 3 seseris — Mari
joną ,Oną ir Bronislavą, 2 švoge- 
rius — Charles Kvacik ir Stanis
lovą Gaižauskas, gimines ir pažys
tamus. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 401 1 Brighton Place.

Laidotuvės įvyks pięmadieny, 
kovo i dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į St. Agnės parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas *į Šv.- Kazimiero 
pines.

Visi a. a. Jono Žukausko 
minės, draugai ii pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

Įvairus Gydytojai
-Įm——-^j-^T~ir1-u~L~Įj-i_r^ru—j~j~»~. — — — ■ "įf

Office Phone Canal 1912
t>R. 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
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353 -

Daktaras
f Kapitonu .

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BaSlzamiiotojas
1 Moderniška Koglyču. ____

Turiu ąntomohiTms visokiem!
lams. Kaina prieinama

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyjt 
Roorh 2414 

One North La Seile Bldg*.
. . One.Nortb La Šalie.,St. a-- i 

(Cor. La Palle and Mąobon 
Ofiso TeL State 2704^ 4412

Akiu Gydytoj
—wwi^^»^wr^W^^5r^***%**********

Štili another Kra£t-Phęnix 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualitiės and delicious 
ncw flavor added to cheesc.

In Velvccta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for every- 
one, including the childrcn.

Velvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.. KRAIT 
yelveeta

v The Delicious Nevv Cheese Food

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

Tel. Lafayette 414#

VALANDOS: 
nuo 9 
nuo 6

1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunstvick 4983 

Namų. telefOnds Brunstvick '0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermla

Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ridos i’

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

/ Netoli 46th St. Chicago. III.

Įr Adams 
austi prie 

.... ......       a, “Adver 
tised Wind< w” Ibbgj nUo Adajms gat
ves, pasakant laiško NUMERĮ, kaiD 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas , laiko, fam tikrų laikų, o pas« 
kui qunaikįpaL. . . .

4 Banaitis Antanas . ' 
2Š IvanŪūskui Jozui 
31 Kižalavičiui B
34 Kopūiscis Josep

Kruša J 
Luburis Vladislaw 
Navikas Marė 
Puodziunas John 

60 Siūiontais granas - 
62 Statckovicinė StanislavA 
64 Valenf A n ton 
Š9 Saldokas Mrs Alexsandra' 
70 -Zdilgas1 VinĖo. . ,,

Garsinkitčs “N-nosė”
Iki 3 va]. k<

1 - Suosto
• 52 Ea

kampas Michigan^ Avė j. 
Tel. Pullman 5950—namų Pult 63 

Miesto ofise pagal sutartį

127 N. DearbornJSti 
Ketvergais ofisai uždaryti. 

______ __________ i

John KudMte
Lietuvis Advokatas 

2221 Wes( 22nd SL 
Arti Leavitt S t.

Telefonas Canal 2552



CLASSIFIED ADS

North Side

kas

Naujienos.

AĮeko paaiškinimasJuozo

Cicero
Plėšimai

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Mageliona Petras

PROGRAMAI

Soulevard

CHICAGO

rus

Labai gera

dabar

nkų Reikia

’artneno

Kriaučiūno 
koncertas

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darąs kasdie .nuo 8 v.- ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldiepiais

Educational
Mokyklos

Marųuette Park 
TUBUČIO APTIEK A 

i 2832 W. ,63rd St.

So. Halsted iręi 
Sako, kad dai

’ P.-z K. "Bručas. dabar pardayi 
neja autus ;paX M. Kirą 32 ii 
Halsted. Sako

Alekso Ambroževičįaus , kny 
gynas 3210 
verčiasi gerai 
vienas arkliukas išbėgs, tai- šiūr 
bus gerai.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

kunigų gVOltą 
ir žinot. - T 
3142 So. 1 
d.,* 2:30 vai.
atsilankyti ‘ <

PILDOME 
INCOMĘ 
TAX 
BLANKAS

Sekmadie-
1 vai

iš miesto valdybos daugiau ap 
saugos. ’ ' • ' \ \

. S. L. A 
sirinkimą, 
čiuko raštynėj, 
So. Wetsern Ąve 
kviečiami ant paskirto laiko atsįlankyti, 
taipgi nepamirškite it savo draugų' p»J 
kalbinti prie S. L. 'Ą. 260 kuopos. . ' ,

LIETUVIŲ

RADIO

Partnere Wanted
.. ' Pusi

vaistinyčiai pirkti.
Campbell Avė. Tel.

nes ran-
1 taipgi 

mokesčius į 
nut. rast.'

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Senis Kaminskas tėvas ponų 
Kazimiero Kaminsko ir Onos 
Jankauskienės, yra ant „rinktięs 
patalo jau 4 dieną. Tėvds turi 
81 metus amžaius. Vilties nėra.

Kriaučuną paremt, nes 
taip pat geras lietuvis, 
kitį, kurie rengia kon- 
Kriaučiunas ilgą laiką 
Italijoj ir iš ten nuva- 

Lietuvos Operą. Kai iš- 
. Kriąučūnią dainuo- 

ir mes žinosime, ką 
Pustapėdis.

priimti ir “Aušrelė’ 
Chicago dainuoti.

gardas, 
ias anglis ir apie VIE-

$9.00

1713-19 W. 35th St.
pigi, mainysiu Snt 2 arba 4 

arba ką kitą. Savininkas
JUOZAS VILIMAS

4556. So. Ręckwell St.
Virginia 2054

Perkam Mortgečiui ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam in išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notarialįškua raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 
> ATLIKTĄ DARBĄ

namas už $7,850

good” biznis

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Iš Lietuviškos 
Chieagos

gų. Jei kiti neg 
kykit pas mane. ____ .
mas atidengs jūsų tikrą
kit pas x. tikrą
po galutino išegzaminavlino

Peoples
FURNITURECO.

2536-40 W. 63rd St.
4177-83 Archer Avė.

paramą, kurią 
aldtrma- 
majorui

Kazys Kriaučiūnas rengia sa
vo koncertą, kurs įvyks kovo 
8 dieną Lietuvių Auditorijoj.

Koncertą išpildys pats Kazys 
Kriaučunas, padedant p-lei So
fijai Poškevičaitei, solistei ir 
p, Jozavitui, pianistui.

Kalbėjau su p. Ęiiaučiunu ir 
štai ką jis pasakė: Esu pilnai 
prisirengęs savo koncertui ir 
manau sudainuoti apie 20 dai
nų, ir tai yra mano paskutinis 
koncertas, nes trumpoj ateity 
išvažiuoju į Lietuvą”.

Kaip ten ir butų, mes turė
tume p. 
jis yra 
kaip ir 
nertus, 
lavinosi 
žiavo i 
girsime p 
jaut, tada

Sako;
jreir bus pifhas’ nąmas nuomo-

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 Weat Madison Street

Kazys P. Gugis, 127 N. Dear- 
born St., musų advokatas, sa- 
70 afišą vidurmicsfyj daiilįai 
išdekoravo. Just likę dovVn- 
town. r'

t. DIDELIS GARADŽIUS
Gražiai įrengtas Show Room. kitų ga 

radžiu arti nėra. *_ *

Kaina
flatų,

galite padalyti • pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

aro. Nedė 
po pietų ,

Kazimieras Kiškunas, 1307 
So. 48. court, turintis bižnj-gro- 
sernę ir namą toj vietoj—taip
gi žmonėms patapau j a per- 
kraustyme, mano važiuoti į far- 
mas. ' ■ v

PARDAVIMUI 2 flatų mudrus. 
5627 S. Justine St., 5 ir 6 kambarių, 
pečiais šildomas, moderniškas, gerame 
stovyje, tvirtas, švarus.' ' šaukite savi
ninką Stewart 5538.

lotas 50x125 pėdų 
Tik vienas blokas nuo strytka 

Parsiduoda už $5,600. — Tai tik 
ras bargenas?

■ ED. W. BAKS CO.
4394 Archer Avė.

Tel. Virginia .0055

Aušrelė auga’ kaip ant mie- 
liųr . Gauta du pakvietimai duo 
ti programą chicagiečiams. Pa 
kvietimai 
važiuos. |

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na 
mas su grosery store bizniu, pigiai.. 

6009 So. May St.

KAS SEKMADIENI 
Nuo 2 iki 3 vai. po pietų 

IŠ GALINGOS .. -

WBBM , 
77 0 kilocydes -t

, BROADKASTINIMO STOTIES.; 
šiuos programus rengia it 

finansuoja lietuyių 
krautuvės <

P. Dakševičiąus raštinė ne
žiūrint blogų laikų pasižymi 
nepaprastu gyvumu ir veiklu
mu: visokių tautų žmonės ima 
vis labiau ir labiau interesuotis 
real estate ir kiekvieną dieną 
ateina desėtkai žmonių ieško
dami bargenų. -

Kad aprūpinus visus kostu- 
męriiis, p. Bakševičius suorgani
zavo visįj.burį gabių, patyrusių 
šiame biznyje pardavėjų, bū
tent A, Kwila.iz, Jos. Stock' W. 
Bush, J. Kjrkauskas; A. Jur
gutis, Jos. .Kapinskas ir V. Mū 
laševičius, vedėjas legališkų, 
reikalų, /žmonės, darantys čia 
real estate transakcijas, gali 
atlikti viską vietoje ir rasti 
geriausį ir nuoširdų patarnavL 
ma. * J. š.

6 0 kp'. liiky$ mėnesinį su- 
1'/dieną, K. '-J. Ma- 

2 vai. po pietų,. 6812 
Tat visi nariai esate «• . •

...... -
it savo draugų’ p»J 

r, AL' Palidkaitis.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

PERKAME .Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kręipkitės į Naujie
nas, Box No. 4258.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.'

NEPAPRASTAS 
PIGUMAS 

$13,000 vertės
Našlė moteriškė kviečiama sunaus Cali- 
fornijon aukoja savo puikų dviejų fla
tų modernišką namą beveik už pusę 
kainos. NAmas randasi Brigbton Park, 
arti' strytkarių, krautuvių ir kitokių gy
ventojams reikalingų įmonių; 4 ir f4 
kambariai su “Indoor Bed” ir dideliais,, 
apdirbtais porčiais, visas vidus ąžuolu 
baigtas; .augštas skiepas, plieno balkiai; 
namas gali laikyti 100 metų. 'Visi ase- 
smentai išmokėti. Pirmas morgičius 
$5,500, ant 5 metų. Reikia įmokėti 
$2,350. Tokią nuostabių barmenų pa
sitaiko tik labai retai ir kaip tik laikai 
pagerės šis namas gryš į savo originalę 
kainą.

3 kambarių* namukas ir vištinin- 
• f\ -J. 9 _ — - —- - J— J - —-X

Galima laikyti karve, oskas,
— panašiai kaip ant ūkės, 
yra daug tuščios

Bridgeportas. — Šimano J)aų kanto
Draugija ' laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, kovo 1 dieną šių- metų, 12 
vai,' dieną, * Chieagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Na
riai būtinai privalote dalyvauti, 
dąsi naujų reikalų svarstymui 
privalote apsiųio’" J * 
draugiją

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO,

Dienomis, ar vakarais. Del iufor

REAL ESTATE 
LOANS 8 INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd. mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.
' . TeL Lafavette 0455

t PARDAVIMUI arba mainymu 
aukštų bįzniavas muro namas ■ 
niz ir grosernė. 3-jų karų 
Mainysiu i 2-jų flatų namą 
“casb-”. Priežastį patirsite vietoje 

Atsišaukite
3247 So. Morgan St. 

Chicago, I1L

Raštynė atdara 
dien nuo 8-

* vakaro
niais nuo 9

J “Aušros” vedėjas p. Julius 
Mickevičius praneša, kad yra 
didelis bargenąs ant knygų. Kas 
nori sučėdyti pinigų, turi pirk
ti knygas, dabar, 
randasi 3€Į53 'SO; Hįlsted $t;

Jau tik dvi dienos beliko iki 
baliaus, kurį rengia SLA. 226 
kufcpa. Balius-šokiai įvyks šeš
tadienį, vasario 28 dieną, 3069 
W. Armitage Avė, t. y. Albany 
hall svet., 2 lubos.

Visi northsidiečiai yra’ kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į 
balių. Bus gera, muzika, užkan
džiai, painarginįmai. ir t.t. Be 
to pa remsite ir kuopą, kuri ma
terialiai šiuo laiku ne kaip 
stovi.

Visi į šokius!—Aš.

Labai tankiai pas mus įvyks
ta plėšimai. ^Gyventojai turi

Pardavimo prie 
senatvė. Kaina pigi, 

pirkti su visai mažai pinigų

11946 So. Halsted St.

Tel. Pullman 7733

RENDON kambarys, moderniškas 
šviesus, * vyrams ar merginom, nebran
giai. 1212 S. 50th Ct< Cicero.

Vakar 
pranešta 
tuotas ryšyj 
kepyklos išbombardavimu. Pa
sakyta taip pat, kad aš esąs 
nepriklausomas duonkepių uni
jos organizatorius.

Kadangi pranešimas ncata- 
tinka tikrenybė, tai aš noriu 
nors trumpai -paaiškinti visą 
reikalą. „

Pirmoj vietoj aš neesu jokia 
;os unijos 'organizatorius. 
Duonkepių organizacija jau gy
vuoja per paskutinius šešioliką 
metų. Iš pradžių ji neturėjo 
čarterio, bet, rodosi, prieš sep^ 
tynerius metus ji čarterį gavo. 
Xada viskas ėjo gerai, tai or
ganizacija beveik jokio veiklu
mo nerodė ir susirinkimų nelai
kė. Tik pereitais metais pra
dėta baugiau gyvumo rodyti.

Prie lietuvių duonkepių or
ganizacijos aš prisidėjau ' tik 
prieš tris įpėnesius. Turėjome 
telis susirinkimus, kuriuose 
bandoma buvo nustatyti duonai 
tainos, kadangi pirma' vieni 
pardavinėjo dūęną vienokiomis 
kainomis,1 o kiti kitokiomis. 
Priegtąm nuo vienų kostumerių 
juvo imama mažiau, o nuo ki
tų daugiai. .;

Po vieno tokio susirinkimo, 
kuriafne dalyvavo ir pats Yuk- 
nius bei balsavo už kainų nu-’ 
statymo, teko nugirsti, kad jis 
nutarimų nesilaiko. * Tąsyk aš 
užsukau į jo duonkepyklą, kur 
radau jo moterį. • Jai aš pareiš
kiau, kad nėra'gerai nesilaiky
ti nutarimų. Tuo labiau, kad 
jos vyras susirinkime kartu su 
kitais stojė už nustatymą 
duonai kainos. Jokių grasini,* 
mų iš mapo pusės nebuvo. Tuo 
visas reikalas ir pasibaigė^ -

Primetimas 'man to, kad aš 
kam tai grąsinęs, yra be pa
grindo. Tokiais dalykais aš ne
užsiimu. Policija buvo mane 
areštavusi. Bet ji įsitikino;kad 
aš esu nekaltas ir prie jokio pa
keto nepriklausau, todėl, mane 
ir palįupsavo.

Prie pabaigos dar noriu porą 
žodžių tarti dėl lietuviškos duo
nos kainų. Primetama, kad 
mes duoną, brangiai pardavinė
jame. Bet ar tai tiesa? Pus
antro svaro kepaliukus mes 
parduodame po aštuonis cen
tus. Vadinasi, beveik po penr 
kis centus svarą. O tuo tarpu 
miltai atpigo tik po pusę cento 
ant svaro. Pirma .už £00 .svarų 
miltų mokėdavome po' penkis 
dolerių, o dabar mokame, po ke
turis. Gaunant miltų svarų tik' 
pusė cento pigiau, didelio nu- 
piginimo ant duonoj negalima 
padaryti. '• «

Jau ir dabar, kuomet dūona 
tapo nupiginta, duonkepiai pri*’ 
versti buvo darbininkams hlgas* 
sumažinti, nes kitaip jie nega
lėjo išsiversti.—Juozs Alekas.

Bnghton Park
B. R. PIETKIEVVICZ ' 

2608 W. 47th St.. , .
7?el. Lafayette 1083

' - "■ . •*

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS. CORP.

62.E. io7th st.y:/-
S* '. Tel. Pullman 6950 . •>

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

Dr. K. Kliauga, 1821 So, Hal- 
;ted„ neseniąį pabėgęs nuo 
‘pliurzes” (influenzos), sugrį
žo į ofisą dirbti.' Atrodo kiek 
sublogėjęs. . . ' \ '• ‘

“Naujienose” buvo 
kad »aš buvau areš- 

Juozo Juknio

Lietuviai lenkams kailį išpy
lė. Lietuvių Raųd. Rožės Bas- 
ket bąli kliubaš lošė su. Hawt- 
horno lenkais baske! baŲ gėmį. 
Lenkų kočas ir teisėjaS; netei
sėtai sprendimą * išnešė. Lietu
viai užprotestavo. Lenkai pa
vartojo kumštis protesto žodžių 
vieton. Lietuviai atsakė tuo 
patim ir lenkai ntikeiitėjo visa- . vi f f<pc I P •pusiskai. . '■ ;

> Dėdė Juozas Dargužis, 1606 
So. Halsted, su sžiVo viešbučiu 
“Lietuvą” ; ; ^atėnkintas gerai.

“Gaži
Karęivis” atvyksta į Cicero ko
vo v 15, d. į Liberty Svetainę 
Kviečia: Raudonos Rožės Kliu- 
bas. ‘ .

YOURTYti
Nigljit and Moming t6 keep 
them Clean, Clear and Healthy 

: • Writ« for “Eye Care*’
or fiEye Bealut^” Book t

JŪSŲ PATOGUMUI
‘NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

ĮGALIOJIMUS
I • * \ • »

(Doviernastis)

RĖGISTRtiOTA pharmacistė 
idko J z ‘ “
Kreipkitės 7114 S 
Prospect 3676.

kas ant 60 pėdų loto parsiduoda nž 
$2,150 ~ ................
vištas, kiaules 
nes aplinkui yra daug tuščios. žemės. 
Įmokėti reikia tik $250.00 ir po $20 
į mėnesį įskaitant sumą ir nuošimčius. 
Kas nori pigiai pragyventi, ši vieta yra 
labai tinkama. Randasi Clearinge.

Bizniavai namas ant Arcbef Avė. ar
ti Loomis St. Puikus Storas it 5 kam
bariai ant Imu lubų ir 5 ir 4 ant 2rų. 
Augštas skiepas, 2 karų muro garažas. 
Labai gera vieta dėl bučernės ar kitokio 
biznio. Savininkas parduoda už labai 
pigią kainą, arba mainys ant nedidelės 
rezidencijos.

6-6 kamb. medinis namas ant cemen
to pamatų, augštas skiepas; 2 karų ga
ražas 
vieta.

North Side. S: L./A. 226 kuopa 
rengia balių —- šokius ateinantį šešta
dieny, vasario 28 d.rAlbany Hall, 3069 
W. Armjtage Avė., 2 lubos. Pradžia 
8 vai. vak. — Kviečia visus.

. — Komitetas..

PARSIDUODA bučerne už prieinamą 
kainą. ,v v z .. . j

■ - .2450 W. 47 St.

Chicagiečiai norinti apsigy
venti’ Ciceroje turi* skubintis, 
nes vasarą tuščių kambarių nė
ra. Dabar dar galima susi
rasti'; ■;

Bes. Yarda J<40 
-&.CO,

Peifcrauatom rakandus, cianus ir vi 
tokius -bizniusi taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

Kun. X.' Mockus kalbės temoj: 
“Kokios Pragaro Jėgos Jungiasi prieš 
Katalikų Bažnyčią - Lietuvoje ?” Pagal 

Verta girdėt, < suprast 
Prakalba į4|yks Mildos svet., 
Halsted- St. Kovo-Mąręh i 
4. po pietų. Kviečia visus 
' - s ■ • . Rengėjai. ■

P, Varkąla auditorius; 3251 
>o. Halsted St', tai vienatinis 
,oks 'biznierius lietuvis Ghioa- 
joje. Sakomi dabar labai užim
tas su įplaukų taksų apskaįt- 
iavimais. ' .. ■ ;

[Pacific 'and Atlantic Photo]

KARIN NISSVANDT 
dėl kurios švedų prin'cas Len 
nartas, karaliaus Gustavo su 
nfcitis, atsižadėjo sosto. P-li 
Nissvandt yhi paprasto pirk
lio duktė. ,

.VImm aptuko««-35c lr.«5c puoduko* ir 
<jud«!4. Cbildraa’s <Ien«ve»-

forma) Mo.
(retesnis nei Mustąfd Plaster.

Lietuvių duonkepių 
tarpe

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujai U 
l. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 

■’ano , pilnas iftegzaminavl- 
,__  _______ _____ j Ilgą* ir jei aB apsi-
Itnsiu jus .gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas v tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur. ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSogzamlnavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W, Jackson Blvd,t netoli State 
y' •. x Kambarys 1016 • 

s Imkit elevatorių
J CHICAGO. ILLINOIS '

Ofiso valandos: buo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo

CHICAGO, ILL. - • ‘

Kadangi šie programai yra 
duodami iš galingos 25,000 
watų jiegos stoties Clricago- 
j e, tas duoda progą pasi
klausyti žmonėms nors ir Už 
keliolika šimtų mylių gyve
nantiems nuo Ghicagoš.

šį Sekmadienį* bus ypa
tingai žingeidus programas, 
kurį išpildys parinkčiausios 
Chieagos Lietuvių meno jie
gos. Dainuos chorai,' due
tai, solos, muzika, kalbos 
profesijos žmonės, juokda
riai, laikraštininkas ir kiti. 
Nepamirškite pasiklausyti 
ir pasiųsti savo pastabas 
apie Šiuos programus' Pe
oples įstaigai

P. p. Antanas ir Genovaitė 
MiĮiauskai eina j naują biznį— 
“Commercial Pool” (komercinė 
maudynė) Jie turi 20 ’akerų 
žemės Willow Springs iri ten 
mano ,tas maudynes įrengti. 
Inžinieriai jau dirba planus; 
Naujas biznis lietuviams, bus 
žingeidu* Daug žmonių važiuo
ja vasarą į tas apjelinkęs/ ren
gia gužynes. Visi dejuoją, kad 
nęra ' kur maudytis, •tai ponai 

įskai patenkins; tuos no- 
Vėliaų pranešiu, ‘ daugiai^ 

/ . —Koresp.

- PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, / pirkti 

ąnglis iš Crane Coal Co., 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
^OCAHONTAS dėl garo tonas $7.00

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402 <

, . CRANE COAL CO.
, . 5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

'!■ "rašykite . '

GREITA PAGELBA
4 NUSTEBINO

“Bayonne, N, J., sausio 2, 1931. — 
Ąš pąbandžiau . • ' , ■ ‘ ■.

Trinerio Kartųjį 
. Vyną ; . ,

buvau nusteBįptą tiek daug jis mari 
pagelbėjo; f >Nuo to' laiko aš Iniu jį ,re
guliariai. Miss S- Michaldwitz’?. ■< ?

/' ' ' * . ■ ‘ ” s**' • •

Tai yra tiaras būdas, Imkite . jį 
mažomis dozomis, vieną Šaukštuką1 už 
pusės valandos -prieš valgį, reguliariai 
ii; žiūrėkit kaip jūsų pakrikimai — pra
stas apetitas, konstipačiją* galyos skau
dėjimai, . gasai, nepoilsingas miegas — 
greįtai išnyks. < Triperio Kartusis Vy-* 
išvalo zskilvį ir vidurius,. pagelbsti virš
kinimui, sugrąžina apetitą ir sutvarke 
visą sistemą. Pas visus aptiekinirikus, 
dviejų dydžių. Vertingas kuponas kįek- 
viename pakelyje. ‘ ‘

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtin mokamas mat neiimokito.
* . sumos

Finanče Corporation 
of Illinois - 

f Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

. ■' K. S. Yoriaiiiissavininkas 
Mildos aptiekęs, 4459 So. Wasfe- 
.ęnaw Avė., džiaugiasi bizniu 
r..; dailiai augančiu. .sunu Ka

zimierų. Reiškią, apdrauda Yo- 
naičių fanrilijžti nuo išnykimo.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS anglių pardavėjas. 
Gera proga tam. kuris turi daug draugų 
ir pažystamų. Naujienos, 1 739 Sojith 
Halsted ,St. Box 1271.

einančiai!

PINIGAI

' Automobiles
PARDAVIMUI 4 pisažierių Dodge, 

1925. Labai gerame stovy j. Pigiai. 
4652 So. Western Avė. Lafayette 5838.

Biblijos Studentų 
programas

\':IŠ Bailio NVErii Stoties
■ . m1480 kilocyclcs ? **

Nedelioj, Kovo 1 d.
Nuo 3 iki 4 Vai. po .pietų

‘ •' ' ‘'v/ f '

Dabar pradedant su šia ne-, 
dėlia turėsime kožną nedelią 
iiup 3 vai. po pietų: *

t' . ; ' v'.', ' .'

• šitą sykį kalbės

B. KARDELIS 
temoje: 

“Rarversmės Laikas” 
>. S. 'Ieškokite WCHT. prie 

pat krašto ant jūsų. atinitu-
> • • v ’• ' f 'Nk I.*-’ k

. Business Service <- 
Biznio Patarnavimaz

r 10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

■ f A ♦“ .,i’ ■ , ... .

Už vak ari be, galo 'daug ž iop- 
sotojų buvo mieste. Pilna .Ačisur, 
ne pravažiuot nė: praiet.; Visi 
norėjo matyt “carą” Kaporią.

. . ' : ' V’ , * ’ M"

Dr. Antanas Kąrislius ren
gėsi su ■prėlekcijomis-paskaito- 
miš vyrams ir moterims. Sako, 
bus labai žingeidžios. Kur bus? 
Parnešiu vėliau^

/ . Korespondentas. '

Help Wanted—Female
^Darbinink^ _______

REIKALINGA patyrusi veiterka 
darbas vakarais, gera mokestis.
, 345 7 So. Halsted St.

Į.,.,,,,,.,. J,,„,J I • ,

lito WARDO LIE
; . TUVIAMS 
širdingai ačių už didelę 
jus dJvėte musų kandidatui į 
pus, Jc^epb Sikorskį ir 
Thompson u i.

JOS. SIKORSKI, 

Nominuotas Aldcrmlnas

WM. s. F1NUCANE, 

lito Wardo Committceman

Situation Wanted 
Darbo leiko

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Vori taisyti karus atliekamu nuo dar 
>o laiku, jūsų namuose, už pigią kainą 

Tel. Lafayette 1329

Business Chanceu 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Par
duosiu už pirmą pasiulijimą.

4438 So. Hermitage Avė.

Furni^
PASlRENDUOJA švarus kambarys 

I vaikino ar merginos, su valgiu ar 
, 2 lubos, 4 604 S. Francisco Avė.

Persona!

Ą PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio. Esu našlė, 27 metty''turiu 
vieną vaikutį. Rašykite laiškti: Nau
jienos, Į739' So. Halsted St. Box 1272.

PARSIDUODA gerai išdirbta per 10 
metų valgykla, lietuvių įgyventoj ko- 
lionijoj, biznis geras 
žastis 
ma

Gali




