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Kaip Rietavo klebonas kuo.
Spurtas suktybe gavo dvarą
Sensacinga kunigo Spudo ir jo sėbro notaro Misevi
čiaus byla dėl prigavystės Šiaulių Apygardos teisme

WASHINGTONAS, vas. 27. 
—Pasaulinio karo veteranų bo
nų paskolos bilius patapo įsta
tymu, nežiūrint, kad Preziden
tas Hooveris buvo jį vėlavęs.

Lygiai kaip vakar atstovų 
butas, taip šiandie senatas prieš 
Prezidento norą tą bilių vėl pri
ėmė milžiniška balsų dauguma 
—76 prieš 17.

Prezidento veto palaikė 16 
republikonų ir vienas demokra
tas (King iš Utah); prieš Pre
zidento veto balsavo 36 repub- 
likonai, 39 demokratai ir 1 far- 
mer-labor (senatorius Shipstead 
iš Minnesotos).

Einant priimtu įstatymu, 
pasaulinio karo veteranai, tu
rintieji vadinamus kompensaci
jos certifikatus, dabar gali 
gauti iš valdžios paskolos 50%,. 
vadinas, pusę tiek, kiek yra ver
tas jų certifikatas.

Paskolos pirmenybę tu
rės labiausia pagal

bos reikalingi
Prezidentas Hooveris prane

šė, kad jis jau įsakęs veteranų 
biurui, kad paskola butų duo
dama pirmiausia tiems kaor ve
teranams, kurie yra^rgingfau-

Baldwino sūnūs taip 
pat pasitraukė iš

Darbo partijos

šioj padėty ir labiausiai reika< 
lingi pagalbos.

Prezidentas sako, kad nors 
jis buvęs priešingas veteranų 
bonų paskolos įstatymui, bet 
kad jau kongresas jį priėmęs, 
tai administracija stengsiantis 
jo vykdymą visokeriopai pa
lengvinti.
Veteranų bedarbių mi
nia šturmavo Chicagos 

veteranų biurų .
Vakar, kai tik Chicagos 

dienraščiai ekstra leidiniuose I 
pranešė, kad veteranų bonų pa
skolos bilius tapo kongreso pri
imtas, veteranai ėmė iš visų 
miesto dalių bėgti į vietos ve
teranų biurą, 330 South Wells 
St., paskolų reikalauti. Trumpu 
laiku biure ir lauke ties biuru 
buvo jau minios veteranų..

Kadangi dar nieko nėra pri
ruošta paskolų davimo reikalu, 
tai veteranai gavo tik blankų 
paskolos aplikacijoms.

Apskaičiuojama, kad Chica- 
goj ir visoje Cook kauntėj yra 
ne mažiau kaip 175 tūkstančiai 
karn veteranų,' kurie norės gau
ti iš valdžios paskolų.

Ispanijos premjero gen. Berengtiems (centre; už stalo) ministerių kabinetas, kuris vasario 
dieną griuvo. Jo vietoj dabar sudarytas naujas monarchistų Aznąro kabinetas.
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Nauja didelė politinė
byla Maskvoje

Keturiolika žymių ekonomistų 
kaltinami deb “konspiracijos 
prieš sovietų valdžią?

15

Vakar at-

Stalinas išmetė iš 
kompartijos žymų

Lepino draugų -

LONDONAS, vas. 27. — Oli- 
ver Baldwin, britų konservato
rių vado, buvusio premjero 
Stanley Baldwino, sūnūs, rezig
navo iš Darbo partijos, kadan
gi, jo nuomone, darbiečių vy
riausybė nesistengianti visuoti
nio ekonominio krizio nuveikti.

I

Jaunasis Baldwin eina išvien 
su Sir Oswaldu Mosley, kuris 
prieš keletą dienų pasitraukęs 
iš Darbo partijos bando organi
zuoti nuosavią partiją 
ciją parlamente.

ir f rak-

Mirė Diamand, 
lenkų socialistų

žymus 
vadas

LVOVAS, Lenkija, vas. 27.— 
Staigia mirtim mirė čia Herma
nas Diamand, vienas žymiausių 
lenkų socialistų partijos darbuo
tojų, buvęs Lenkijos seimo na
rys. Jis ką tik buvo sugrįžęs 
iš Amsterdamo, kur dalyvavo 
Socialistų Internacionalo kon
ferencijoje.

Diamand buvo jau senas žmo
gus, 70 metų amžiaus.

MASKVA, vas. 27. — Cen- 
tralinio kompartijos vykdomo
jo komiteto nutarimu tapo pa
šalintas iš vietos Markso-En- 
gelso Instituto direktorius D. 
Riazanovas, senosios bolševikų 
gvardijos narys ir buvęs na- 
bašninko Lenino draugas. Jis 
tapo išmestas ir iš komunistų 
partijos, kaltinamas turėjimu 
reikalų su socialdemokratais, 
vadinasi, komunizmo išdavimu.

Riazanovas, kuris buvo lai
komas mokslingiausiu komu
nizmo teoretiku Rusijoje, yra 
įsteigėjas komunistų akademi
jos Maskvoje, kuri duoda toną 
“komunizmo mokslui” ne tik 
Rusijoj, bet ir visame pasauly.

žinia, kad Riazanovas tapo 
pašalintas iš partijos, padarė 
Maskvoj didelio įspūdžio, nes 
ligšiol į jį žiūrėta kaip į augš- 
čiausio tipo komunistą.

MASKVA, vas. 27. — Kovo 
dieną Maskvoje prasidės nau

ja didelė politinė byla’, kurioj 
keturiolika žymių sovietų eko
nomistų yra kaltinami dėl 
“milžiniškos socialistų konspi
racijos nuversti sovietų val
džią”. Kaltinamiesiems tad gre
sia sušaudymas. /

Paskilbęs prokurora'š Krylen- 
ko duos vėl panašų spektaklį, 
kokį jis neseniai davė prof.' 
Ramzino ir kelių kitų inžinierių 
byloj dėl. “kontrrevoliucijos”. 
Prof. Ramzinas ir penki jo 
draugai buvo pasmerkti sušau
dyti, bet mirties nuosprendis 
paskui jiems buvo pakeistas de
šimties' metų kalėjimu.

šioje keturiolikos byloj' svar
biausi kaltinamieji yra Gro- 
manas ir Suchanova’s. Visiems 
kaltinamiems prikišama, kad 
“konspiracijoje” juos “morališ
kai ir finansiškai” rėmę Vokie
tijos Socialdemokratų partija, 
Antras (Socialistų) Internacio
nalas ir tūli Paryžiuje gyve
nantieji rusų emigrantai. Jie 
taip pat, kaip ir prof. Ramzino 
byloj, kaltinami sabotažu au- 
gščiausioj sovietų ekonominėj 
taryboj, Valstybės banke ir 
prekybos komisariate.

1

27 asmenys žuvo per 
audras Italijoje

ORB
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stipresni 
mainąsi vėjai.

gVakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 53° F.

Šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 5:37.
4:13 ryto.

Mėnuo leidžiasi

Ištrėmė iš Lietuvos len
kų gimnazijos mo

kytojų 
—r----

Lenkų Telegrafo Agentūra 
praneša iš Krokuvos “Kurjer 
Uustrowany” žinią, kad iš Lie
tuvos ribų tapo ištremtas Trze- 
binskis, lenkų gimnazijos Pa
nevėžy mokytojas, lenkų drau
gijos “Pochodnia” narys.

Atvykęs į Vilnių, Trzebinskis 
pasakęs, kad nuo šių metų sau
sio mėnesio ligšiol šeši lenkų 
mokytojai buvęs pasiųsti į kon
centracijos stovyklą dėl to, kad 
dalyvavę studentų mitinguose^

Trzebinskis buvęs išvytas iš 
Lietuvos dėl dėstymo lenkų is
torijosiš vadovėlių, kurie ne-, 
buvę JJetuvos vyriausybė pa
tvirtinti. ;*-<

NEAPOLIS, Italija, vas. 27. 
—Kiek dabar žinoma, per smar
kias audras, kurios pastaromis 
dienomis siautė pietų Italijoje, 
dvidešimt septyni asmenys žu
vo. Audros taip pat padarė 
milžiniškos žalos.

250 žmonių žuvo per 
uraganą Fidži salose
ŠUVA, Fidži salos, vas. 27. 

—Per uraganą, kuris Fidži sa
lose siautė praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį ,kaip apskaičiuo
jama, žuvo ne mažiau kaip 250 
žmonių.^ /

Sušaudė du .'sugautus 
meksikiečiu banditus
PUERTA MEXICO, Meksika; 

vas. _ 27. —Kareivių kuopa, vi
jusi banditų gaują, kuri vakar 
užmušė netoli nuo čia tris ge
ležinkeliečius, du tos gaujos 
nariu sugavo ir vietoj sušau-
dėi j-*

RYGA, vas. 27.- 
ėjo, i Rygą, penktas sovietų auk
so siuntinys, viso astuoni met- 
rinai tonai. Auksas Rygoje bu
vo perkrautas į Vokietijos va
goną ir isgabentas’į Berlyną.

Viso ligšiol sovietai pasiuntė 
per Rygą į Vokietiją 29 tonus 
aukso.

Anglija prisirengusi 
šaukti juros konfe- 

rencijį Londone
LONDONAS, vas. 27.— Gir

dėt, kad britų darbiečių vyriąu- 
sybė ketina sušaukti naują ju
ros konferenciją Londone, jei 
britų užsienių reikalų ministe- 
riui Hendersonui ir laivyno 
viršininkui A. V. Alesanderpi, 
kurie dabar daro pastangų su
derinti Franciją su Italija* ir 
įtraukti jas į Londono jurus su
tartį, nepavyktų tatai padary
ti. •

Hcndersonas ir Alexanderas, 
juros ekspertų lydimi, andai 
tuo reikalu laikė konferencijas 
su franeuzais Paryžiuje, o dą- 
bar veda pasitarimus su Itali
jos vyraiusybe Romoje.

Latvijos lietuviai ruo 
šiasi savivaldybės 

rinkimams
RYGA. — Latvijos lietuviai 

sparčiai rengiasi artėjantiems 
savivaldybių rinkimams. Visai 
atskirais vieningais sąrašais lie
tuviai eina Rygoj, Liepoj u j ir 
Gryvoj. Daugavpily, Subate, 
Mintaujoj ir visoj eilėj valsčių 
lietuviai rinkimuose taip pat 
eina ‘atskirais sąrašais, bet su
siblokavę su žymesnėmis lat
vių ūkiškai (politinėmis grupė
mis—daugiausia ūkininkų są
junga, gaudami už tai kompen
sacijų. s ''

Rinkimų klausimų lietuvius 
instruktuoja Latvijos Lietuvių 
Sąjungai. Daugely vietų, jų 
tarpe Rygoj, kur iki šiolei lie
tuviai s‘aVo atstovų tarybose ne* 
turėjo,'dabar yra stiprios per
spektyvos jų pravesti.

'......—------------ ■

Iškabų mokestis
Kauno miesto savivaldybės 

sehiunų sueiga nutarė pasiūly
ti miesto tarybai Kąuno jnieste 
apdėti- mokesčiais tas iškabas, 
kurios įsikiša į gatvę arba 
(kaip chlorodont) kalama prie 
sienų arba leptų. Už paprašy
tas, nešviesiuos iškabas mokes- .......’ ' a'“' • -’1* - ■<$o nereikės mpkėti*

Sukilėliai šiaurinėje 
Peruvijoje nuveikti
Piuros miestas vėl valdžios ka

riuomenės 'užimtas; laukia
ma 'sukileliii kapituliavimo

LIMA, Peru vi j a, vas. 27. — 
Prezidento Sanchez Cerro vy
riausybė skelbia, kad sukilėliai 
šiaurinėje Peruvijoje pasitrau
kė iš Piuros ir kad tą miestą 
tuojau užėmė valdžios kariuo
menės dalis su pulk. Santibane- 
z u priešaky.

Pasąk pranešimo, , sukilėliai 
esą įdurmu genami, ir vyriau
sybė laukianti greito jų kapi
tuliavimo.

mis su vaikais^1 Sūnūs Jonas 
ir duktė Liucina pajutę, kad 
kažkas tikrai yra blogą ir kad 
motina, tur būt, apgauta, pasi
rūpinto išgauti sutarties nuo
rašą ir pamate, kad
Gird Dainiene s buvo pasirašyta 
ne nuomos sutartis, kurią ji 
turėjo yalvoje, bet pirkimo —‘ 
pardavimo aktas, kuriuo kuni* 
yni S padui 1 šlyną dvaras bu
vo parduotas už 70,000 litą, 
kuriu 50,000 litą kun. Spudas 
neva sumokėjęs prieš pasira
šant aktą.
Neva, nes tik išgavo iš jos raš
telį, kad 50,000 litų ji iš jo ga
vusi.

Vaikai, patyrę apie tokią 
kun. Spudo apgavystę, norėjo 
iškelti jam bylą, bet motina, 
vis būdama Spudo įtakoje, 
tam pasipriešino. Ji, nuva
žiavusi pas kun. Spudą, par
vežė iš jo raštelį, kad jis nuo 
dvaro atsisako, Bet vėl vis
kam aprimus, kun. Spudas iš
vilioja iš Girdvainienės savo 
raštelį atgal ir išvažiuoja į 
Kauną, kur patvirtina minėtą 
pirkimo — pardavimo aktą 
pas Vyr. Notarą. Dabar jis 
pasijųtį ta vieninteliu tikrų

Darbo Pasaulyje
STREIKAS DEL BANDYMO 
MAŽINTI SIUVĖJŲ ALGAS

ATLANTIC CITY, N. J., vas. 
27.-— Protestuodami prieš ban
dymą sumažinti algas 15%, 
Egg Harbore sustreikavo dviejų 
didelių drapanų siuvimo firmų 
darbininkai.
ŠOFERIŲ LOKAUTAS MAD

RIDE PASIBAIGĖ
MARIDAS, Ispanija, vas. 27. 

—Vidaus ministerijos įsimai
šymu, Madrido taksi kompani
jos, kurios andai buvo paskel
busios lokautą, išmesdamos iš 
darbo 2,700 šoferių, buvo pri
verstos lokautą atšaukti.
BRITŲ PUODŲ FABRIKAI 

GRŪMOJA LOKAUTU 1 \
LONONAS, vas. 27. .—Britų 

puodų fabrikantų asociacija’ ke
tina kovo 25 dieną uždaryti sa
vo įmones ir tuo išmesti iš 
darbo #0,000 tos pramonės dar
bininkų. • 7

Tarp samdytojų ir darbinin
kų dabar eina ginčai. Darbinin
kai reikalauja daugiau algos, o 
tuo tarpu fabrikininkai nori 
algas dar labiau apkarpyti.

LAWRENCE’O TEKSTILĖS 
STREIKAS BAIGTAS /

LAW&ENCĘ, Mass., vas. 27. 
—Vietos American ą.Woolęn 
tekstilės įmonių darbininkų 
streikas pasibaigė ir šiandie 
dauguma streikavusių apie 10 
tūkstančių darbininkų grįžo i 
darbą. S treikas~~ tęsėsi! penkias 
dienas.

. VALPAftAISO, Čile, vas, 27. 
v—Čilės vyriausybė nori gauįL 
250: milijonų pęsų < ($80,000,- 
000) paskolos- valstybės dar
bams.

4■

1918 m. grįžo iš Rusijos su 
savo 'sūnum ir sergančiu vyru 
Išlyhų dvarp savininkė p. Gir
dvainienės, kuri neturėdama 
artimesnių pažįstamų, su ku
riais butų galima pasitarti 
ūkio reikalais, ukininkaudanii 
susipažino su kurf. Spudu, 
Stulgių klebonu.

Kun. Spudas įgijo savinin
kės akyse pasitikėjimą ir pa
sidarė geriausiu draugu. Kun. 
Spudas gudriai vaidindamas 
ištikimą šeimos bičiulį, taip 
užbūrė Girdvainienę, kad vie
ną kartą, kai Girdvainienės vy
ras jau buvo miręs, o vaikai gy
veno išsiskirstę,

pasiūlė išnuomuoti jam 
Išlyną dvarą.

Važiuoja į Tauragę ir ten 
surašo aktą. Girdvainienę 
įsitikinusi atvykusi sudaryti 
su kun. Spudu nuomos sutar
tį, bet kai notaras Misevičius 
perskaito jai jau surašytą do
kumentą, tai Girdyainienci su
kelia abejojimų akte paminė
ta 50,000 litų suma.

Aktą pasirašyti ji atsisako. 
Kun. Spudas įsižeidžia ir pa
keltu balsu ima jai išmėtinėti, 
kad ji žeminanti jo gerą var- dvaro šeimininku ir ima pla 
dą, juo nepasitikėdama. įsiki
ša notaras Misevičius, kuris 
įtikinėja Girdvainienę, kad 
50,000 litų į aktą įrašyta tik 
dėl formalumo ir kad tai tik
rai nuomos, O ne pirkimo — 
pardavimo aktas. Pagaliau, 
vėlai vakare, po ilgų prikal
binėjimų ir kun. Spudo grąsi- 
nimų ir prašymų geruoju, Gir- 
dvainienė aktą pasirašo. Bet 
Girdvainienę nepaliauna gal
vojusi apie tuos nelemtus 50,- 
000 litų ir, pagaliau, neišken
tusi, pasidalina savo abejonė-

Čiai jąme šeimininkauti: griau- 
liKai kuriuos tpobėsius, kirs
ti mišką ir visur kitur savo 
tvarką daryti. Girdvainienę, 
kuriai žadėjęs gerą išlaikymą 
iki gyvos galvos, laiko šunies 
vietoje. valgydina prasčiau
siu maistu, apgyvendina kam
baryj, kurio langai žiemą iš
daužyti, o vasarą sudėti du- 
beltavb ir atiduoda ją visiškai 
savo tarnų sauvalei ir pasity
čiojimui. Ji 
kada.

(Bus

net mušama kai

daugiau)

Sovietų sargybiniai 
nušovė du komin- 

terno agentus

Amerika “dumpuos” 
35 milijonus buše- < 

lių kviečių

VILNIUS, vas. 27. — Vietos 
spaudos žiniomis, Disnos rajo
ne sovietų sienos sargybiniai 
nušovė du vyrus, kurie bandė 
pereiti per sieną iš Rusijos į 
Lenkiją ir, šaukiami sustoto; 
nesustojo.

Pasirodė betgi, kad nušautie
ji buvo bolševikų agentai, ko 
minterno [komunistų interna
cionalo] slapta siunčiami į Len
kiją propagandos reikalais. Jie, 
matyt, sargybinių Šauksmo su- 
stbt nenugirdo.
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Atsisako dirbti, kol ka
syklose pasiliks 14 an

gliakasių kūnų
V ■ ■ '.... ... . 9

WHITEHAVEN, Anglija, vas. 
27.—Haig anglies kasyklų 1,500 
aųgliakasių paskelbė streiką, 
reikalaudami, kad butų išimti 
iš kasyklų keturiolika angliaka
sių kūnų, kurie per trejus me
tus tebėra ten palaidoti.

Haig kasyklose, kurios per 
dvi'mylias nusidriekia po juros 
dugnu, 1928 metais atsitiko 
ekspliozija. Žuvo daug darbi
ninkų. : Gaisrui užtroškinti, da
lis kasyklų buvo aklinai užmū
ryta ir toj užmūrytoj, daly bu* 
vo palikti keturiolika Angliaka
sių kūnų, kurių tuomet nebuvo 
galima išimti.

George g. Milnor, Javų Stabi
lizuotos korporacijos pirminin
kas, pranešė, kad per ateinan
čius keturis mėnesius Jungti
nės Valstybės paleis į užsienių 
rinkas 35 milijonus bušelių 
kviečių, federalinės fatmų ta
rybos supirktų iš fartnerių ir 
tebelaikomų supiltų įvairiuose 
rytų, vakarų ir pietų pajūrių 
uostuose. x •

Tie milžiniški kviečių sam
pilai lenką eksportuoti, kad bu
tų padaryta vietos naujiems 
šių metų sampilams, kai fede
ralinė farmų taryba ims supir
kinėti kviečius.
Pasak Milnoro, Amerikos kvie
čiai užsienių rinkose nebusią 
parduoti pigiau, kaip kad juos 
parduoda kiti javus eksportuo
jantieji kraštai

LIETUVON
SitmBame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai* 
Pigiai Ir Saugiai •••

NAUJIENOS
im



APŽVALGA

Lietuvių Nauja Muzika ant
Columbia Rekordu

Naujausi Lietuviški Rekordai Columbia
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t a učių dolerių 
eikvota.

pramones 
mas.

sęzo- 
mano 
kokių 
nuos-

\laskos kontrakluoti 
bininkai

apie 200 trokų į įvai- 
Tais tro- 
į miestų 

kili maisto pro

tais nuo 8 iki 12 vai. nakties, 
Kanibalai dėl pergulėsimo.

,ąu. Jeigu yra 
vėl bran- 

Fasakykit, koks namas, 
' i «• 1. • - • • * ■■■,.' t . į ,

ręzia- 
iausia tuo tikslu, kad 

naujus mineralinio

Jus girdite kiekvieną Ncdėlią Lietuvių 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 i kitus miestus ir už 
prisjuntimą nieko nerokuojame.

Mineralinio aliejaus impoi 
lavimas.

AMERIKOS

105,003,000 
106,539,000 
109.854,000 
lJl,51h0b() 
l|3,16<4Ą0p 
114,826,000 
116.183,000 

. , 118,1 11,000 
' 119,798,000 

121,455,0(^6 
123,113,0Q0 
124,770,Q(jįp 
į2p427,9QQ 

lentelės ma- 
eionaliai gy- 
amerikiėčiai

$ Si c^.aus 
vartojai ffl^ėtį į$ pjjk- 
«i .«!$«! '

Nesusitarus Briusėlyj tarp 
švendrių ir runkelių cukraus

Ra šo J' jKy?mįęką$, 
atstovas Nationąl Life of 

" u. s. A.

koj automobilių 
Štai lentele:

patarnavimai 
. MODERNU 
U PATĄRNJ 

„ MAISTU ■
Paranki’ kdiboė į ■

. LIETUVĄ
Ų^sisak^it Vietas Dabar!

Laivų Išplaukimai
S, S*. DR<įT
M.L. GRIDSHQLM

L. KUNGSHOLM
S. S. DfeOTT^GHOLM ' Bal 

gripsholmt:. g,

Visokiais apdraudos dalykais 
telefonuokite ' Roosevelt 8500 
arba rašykite: '“Naujienų” ap
draudos skyriui. Patarimai nie
ko nekainuoja.

Anglių pramonė
Anglių pramonė per perei

tus metus darbininkų algoms, 
medžiagai ir kitiems daly
kams išleido $1,000,000,000. Iš 
tos sumos darbininkams buvo 
išmokėta $750,000,000.

'•Keturios stambios aliejaus 
kompanijos per metus impor
tuoja iš Pietų Amerikos apie 
100,0(10,000 bačkų naftos arba 
mineralinio aliejaus. ,Q tuo 
tarpu Amerikoj naftos ištek
liai yra neįmanomai dideli.

Kansas ir Oklaboma valsti
jose randasi 30,000 aliejaus 
šulinių, kurie per dieną galėtų 
duoti apie 100,000 bačkų naf
tos. Bet kadangi rinkos nęra, 
tai tie šuliniai bąigiajpa aplei-

36 m. r- 156:;
45 m. — 160; 
Tai yra -' vy- 

Moterims' tb,:paties Ūgio: 
15 metų 134 svarus20 iri. —

1057 W. Wb St.
Kampas P.aulina St.

yąk ryto iRį j? yaj. nak^š 
„uo^iki 2ros va!.

f . $9“!»45 5 2

latyba.

ekspertai 
per šiuos 
• statvbos 

bus išleista puskeL 
..j dolerių. Federa- 

lė ir valstijų valdžia keliamus 
ir įvairiems trobesiams išlei
sianti juto 7(XROOO,(1(X) iki 800,- 
(XX),000 dolerių.

Hamilton
kad automobiliu< ; * *’

pasįekė
1929' n

Klausiniai ir
P-iai M. IC ~ 

paduodat pilno adreso, todėl 
negalima ( pasakyti kainos. Jei- 
gu gyvenate mūriniame name, 
apdrausti rakandus bus pigiau; 
mediniame brangi; 
koks biznis name, 
giau 
mūrą ar medžio? Ąr yra biz
nis tame nai^ę, gyvenate, 
ąr ne. Apieliųkę rąsime pagal 
jūsų adresą. 1 / •

i Kada apdrąudžjąte rakan
dus, — yra geriau apdrausti 
ant ilgesnio laiko, nes duoda
si nuolaida. Pavyzdžiui, imate 
apdraudą ant 3 metų, o moka
te už 2% metų. Jeigu' imate 
ant 5 metų, tai mokate tik už 
keturis.

Alexandėr 
tūtas mano, 
pramonė pasįekė aukščiausio 
laipsnio- 1929 m., kadangi, 
proporcionaliai imant, 1.58 gy
ventojams * tada teko vienas 
automobilius.

Motorinių vežimų (automo
bilių ir trokų) registracija 
parodo, kaip vystėsi Aųieri- 

pramonė.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
16201F Virginia Polka 

Marcinkonių Polka
JONAS BŪTĖNAS, Baritonas 

16200F Eiva, Boba Pupų Kult 
Seni Duok Tabako

MAHAljJOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
(dainavo A. Šaukevjčius ir Wicbalonis 

Pabaigia! Panelę 
Gegutė ir Našlaitė

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėms 
Paklausykit Jus Lietuviai " • v
Kelias —’ Vieškelis r ’
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Ka 

INTERNATIONAL' MĄąi^PA ąĄND 
Graži Elenutč. Polka ’ 
Ruginė, Polka

STASYS PAURAs,'*Baritonos’ 
-'l i Su Orkestrus Akompan. ■ -

16190F Kad pavasaris Ateįpa . A
Vyrai, Moters Ncgirtaųkit
Stasys Pauras, Baritoną? Juozas Antanėlis,

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
— Polk?

Jfąų^ja Colųdibia Radip Tęįe-Focal modelis 939. lai ra- 
dip ir phonogrąfas kruyoje. Gražus kabinetas. §is rą- 
l|įo pagauna tolimiausias stotis,1 groja gerai ir gyažiąi 
visokius rekordus, taip, kad nęgaliiųa atskirti ar dai- 
nuefe dainininkas ar groja' rekordas

yra teisingas, 
metus naujų 
trokų turės 
apie 4,5()04)00.

Daržoves veža trakais

JOS.F. BUDRIKJnc.
3417;2!.S; jjaĮstęd St.‘ Chicago, III 

ė \,f Telefonus Boųlevard 4705

rneųtąj
Švediškas Mankštinimas ir. Elektri

Nelson, Hunt Jyt 
apskaičiuoja, ' kad 
metus viešiesiems 
darbams I 
virto biliono

Pastaruoju laiku, rašo vie
nas laikraštis, viso pasaulio 
cukraus gamintojai nusiskun
džia, 'kad nebegalimu 'išparduo
ti viso pagaminto cukraus, kad 
cukraus gaminimo kraštuose 
susidarė didelis cukraus per
teklius ir kad jo kainos labai 
žemos. Tačiau ir dabar kai ku
rie Įaustai cukraus pigumu ne
gali pasidžiaugti. Ten faktinai 
cakpus kaina pakilo. Kodėl 
taip yra?

Pabaigoje 1930 m. Briusėlyj 
buvo sušaukta cukraus gamin
tojų' konferencija, kurioj iš 
kiekyieno cukraus gaminimo 
krašto dalyvavo po tris atsto
vus. Ten buvo tartasi dėl cuk
raus gafnybos sumažinimo ir 
jo kainų pakėlimo. Kadangi 
cukraus gamybos sumažinimas 
daugiausia palietė Vokietiją, 
todėl vokiečių atstovai griež
tai nusistatė prieš švendrių 

gamintojų — Kubos 
paSiulymus. Konfe- 

iširo ir cukraus kai- 
nepakeltos; galima

Kas naktį iš $t.‘Louis išva 
žiuo j a 
rias'Amerikos dalis 
kais yra gabenama 
daržovės 
dūktai.

' ‘ [Pacific'' ah'4 'AtiiĮMUo Photo]^ 

Ąutomobilių reis.ininkas kap. 
MAlcolm Campbell, kuris andai 
reisuose , Dayton Bęach, Fla., 
savo specialiu automobiliu pa
darė greitumo rekordą 245.7 
mylių per valandą.

ra dėkingi Nuga-Tone už nava geree- 
------------- 2? padidėjusią spėką. Niekurie jų 

turėjo prastils ■ apetitus, virškinimo'‘ pakriki, 
mus, 
inkšti 
noryL..., . 
paėjo nuo 

WfcTono W __________ ____ _
pašalina ' iš kūno ligas - gimdančius nešvaru^ 
nius; suderina ir• r.tTt-įr*— ‘------ -1"- ’
pagerina abelną sveikati 
tik per kelias dienAs ■ 
pagerėjimą^, kokis po —___ ___ _
piuktb Nuga-Tofio kur tik yra pardavinėjami 
vaistai. Jeigu jv°" n x... ...
ątakCi paprašykit 
savo džiaberio.

' (An garsinimas)

$76.00 ir* taipgi lengvus išniokūjimaii ir 2 melams ga
F.aMCUj*' - ’

Naturalis guzas.

Mceker farmoj, netoli znuo 
Tioga, Pa., prasimušė natūra
liu gazo šulinys. Apskaičiuoja
ma, kad iš to šulinio kas die
ną išeina 22000,(XX) kubiškų 
pėdų gazo. O toks kiekis ga
zo kainuoja pie $20,000- Dabar 
dedama pastangų kuriuo nors 
būdu tą gazą sunaudoti, nes 
kitaip jo bus už šimtus tukks- 

be reikalo iš.-.

Aš sutinku žuvąyimo 
nu nestreikuoti. Jei dpi 
kaltės darbdaviai turės 
nors nuostolių, lai tuos 
tolius aš turėsiu padengti.

Tas kontraktas iš tiesu dar
bininką pastato į ekonominę 
vergiją. Pasak New Yorko 
laikraščio, 1929 m. Xlaskoj 
dirbo 29,283 darbininkai, iš 
kurių 1,189 buvo meksikonai. 
Likusieji susidėjo iš kiniečių^ 
fili pinų, japonų ir kitų.

Bandomieji aliejaus šuliniai
\

Te.vas valstijoj lapo išgręžta 
110 mineralinio aliejaus ban
domųjų šulinių. Kiekvieno šu
linio išgręžimas kainavo nuo 
8,000 iki 15,000 dolerių. Trum
poj ateityj planuojama 
dar 50 naujų šulinių:

Bandomieji šuliniai 
ma dau 
suradus 
aliejaus šaltinius

ko nepakeltos. Kuba ir Java, 
jausdamos cufermjž - pigumą, 
•noi’pjp rasti išeiti ir suįitą'rti 
su runkelių' cukraus gammto-

Šve^ų
Lietuvos Pašto i,r kekivPfcftŠiTH&IM SVARV

Ngųjiems aųfombbiĮianis 
rinka.
• *»: i fr tr* . i;

Automobilių^ gaimntojai ap- 
skąičiuoja, kad šiais 'metais 
daug automobilių turės išeiti 
iš apyvartos. Valdžios depar
tamentas apskaito, jo^ viduti
niškas automobilių amžius 
yrą 7 metai. Tokiu būdų iš
eitų, kad mažiausia 4,180,000 
automobilių ir trokų, kurie 
buvo pagaminti 1923 m., tu
rės išeiti iš apyvartos.

apskaičiavimas 
tai , per šiuos 
automobiliu ir 

būti parduota

< Toks svoris k0npanij.ąms 
yrą K pą^ekjąujamas. dpigu „ as
muo yrą sinkesnis arba’ leng- 
yeshis, tai ko/npanija prilei
džia 20% virš arba žeminus 
nustatytos skalės. Jeigu aukš
čiau arba žemiau 20%, tuomet 
tokiam aplikantui yra keliama 
mąkeątįs,. Jįes . ą^bk^utaą ^kai- 
to^n’ąs jau “pępageięlaująpiu”. 
ĮĘCdįnpąpij.oą p^ąno, kad toks 
žmogus gaji greičiąu gauti ko
kią nors ligą.

Butų gprai, kad musų tpedi- 
kai-daktarąi. parašytų ką nors 
apie svarumą.

Stambiausi naftos impor
tuotojai yrą Standard, ,Gujf ir 
Dutch Shell kompanijos. Prie 
p.rogq.s bus pe pro šalį pažy
mėti, kati (įulf koiųpaniją 
koųtroįiiipja MelĮopo intere
sai.

Nepriklausomos kompanijos 
sako, kad ncąprubežiuot^s 
iiųpįirtavjmąs sjekiasi visiškai 
jas sunaikinti. Visas reikalas 
dabar atsidūrei senate. Gap- 
per-('iarber įnešė bliu, ku
riuo einant norima aliejaus 
importavimą aprubežiuoti i 
leisti per metus iš Pietų A-< 
merikds importuoti ne dau
giau, kaip 16,4X50,000 bačkų.

Apskaičiuojama, kad pernai* 
kas savaitę Amerikos kino te
atrus lanke 115.000,000 žmo
nių/ Vadinasi, • vidutiniškai 
imant, kiekvienas Amerikos1 
gyventojas per savaitę kartą 
nueina į kino teatrą. žhomUr 
į<ai kurie :hųcina ir dažiau, 
bet aiz tui kiti jų beveik Visai 
peliiiįko. ;

16194 Paukštužis
^KpriiĮetė

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ OR£Ę§TRA 
16193F Žemaitelių Polka ' ■ 

Marytės ir Jonuko Daįna 

16188F Vyras Pijokėlis Daina 
* Pasbkykię Panaitėlc Da • • y * t• .r
10185F Mergų Polka 

’ ’ Laukiu Tavęs

, "JONAS DIRVELIS IR JO 
16195F Vestuvių Valcas "

Nauja Gadynė, ^Įaąurįka

- Rolka 
Polka 

■ ' f f

•‘Vilkas—Pilkas”, Polka J
“Liudvikas” Polka v

i * • • v - « ■ •» r ■«* •

ANTANAS VANAGAITIS 
Vaikinų Bėdos 1 ’ . v i 
Merginų Bėdos

7,565,000
9,2;12,0()0

12,240,()Q()
154)92,(W
p,595,00<)
19,9ą4,0p0
22,0(|i;pQp
23,133.pQ0
24,4934100
20,5Ql$Qp
26,718,OpO
27,(165,00/)
27,425,QO0

paduodamos 
kad, propor 

ventojų skaičiui, 
daugiausia automobilų tūrėjo 
1929 m.

Prieš kiek laiko Meksikos 
laikraščiai plačiai pradėjo ra
šyti apie darbininkų padėtį 
Alaskoj, kur dirba tūkstantis 
įsuviršum meksikonų. Dirba 
jie išimtinai prie kontrakto
riu, kurie užsiima žuvavimu. 
Tie kontraktoriai darbininkus 
daugiausia ;verbuoja ‘ San 
Francisco. Kiekvienas jų tu
ri pasirašyti tam tikrą kont
raktą. O tas kontraktas, kaip 
rašo “New York Herald Tri
būne”, skamba maždaug taip:

Aš sutinku dirbti visokiu 
laiku, neišimant ir švenčių, jei 
to reikalaus darbdaviai.

Aš sutinku, kad iš mano už
darbio butų atskaityta $10- jei 
reikalaujamu laiku aš artsisa* 
kvsiu dirbti be labai svarbios 
priežasties.

■ Aš sutinku pamokėti $50 
bausmės už peštynes, barnius 
ir kitonišką ramybės ardymą, 
jei tai pareis dėl mano kaltės.

Aš sutinku pamokėti $50 
bausmės, jei be leidimo aplei
siu savo darbdavį ir ieškosiu 
darbo kitur. Darbdavis turi 
teisės priversti mane vėl .grįž
ti pas jį dirbti.

Aš sutinku valgyti tokį mai
stą. kurį pagamins kinietis 
virėjas, ir nekelti triukšmo 
prie stalo bei nemėtyti maišto, 
l’ž kiekvieną tos rūšies prasi
kaltimą mane galės nubausti: 
penkiais doleriais

•LM'.Kovo 14 
K6Vo 28 
.... Ęal. 4 

“-r n 
M. L. GRIPSHOLML:. Geg: 1 
InCormacijųe ir- iliustruotai! -cirkulioris bu 
žeinlapiu lietuviu kalboj, gaunamas, 
kreipiantis pas savo ayenią arba l

■..k,’<'s*' '* ■ 't.-'-t..'-i \ • K ■■•t’ ■ <

Swe<Įi^h Ainęr. Line
181 N. Michigan Avė., Chicago

» ■ < ■' 1 I

Ar sveiką^ yra riebiu žtijągųs? 
žmonės paprastai mano, jog 

riehųmąą . ir svąrųįnas , ręiškia 
sveikatą. -Pamatę riebų, vyrą, 
tuoj sakome 
drūtas 
ris”.

Jęigų žrpogus Re^ąs, tąi ipą- 
npma, .kad jis m.edąyąįgQ ‘ ąr 
turi nepasisekimą gyvenime. 
Jei^p ';sąįwxpą : “žiųy^, 
kaip gerai atrodo: drūtas, ,dik- 
tąs, — jajp,- ipąjpmąį, ■ gerai 
gyyenąsi.” V t;. •

Bet ąr tai tiesa? r
ĄpįĮrą^pą • jcęĮmppnijpp, gu

rios turi jnoįislištoi apskaičia- 
vę ąmžių svorį, Turirpąrjipb 
rię tam tikrą, lentelę, kiek žipo^ 
gus turi sverti. . -Pavyzdžiui: 
žmogum| 'įtiks-
čip, tąrį ąyęęti ąmžįaUs

tizmp,' nervų atipisymo,' šalfid ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. yiolęd^iąi tSattlęs Spinduliu

C’; '■

Mineralinės, sųįfcHnės vanos duo
da didžiatisią krak jo ciękuliaėib, kuo*

Kaip pagerinti jusų 
apetitą ir virškinimą

. Kftekvicnoj apiolinkėj yra daug žmonių, 
kurio'yra dėkingi Nuga-Tonė už nava geres
nę sveikatų ir padidėjusią Bpėką^ Niekurle jij 

gasuę ar iėputirenj pilvo ar viduriuose, 
l ar'pųslėS ldeffJttuį/ Kiti, būvą silpni, 
ki, negalėjo gerai naktimis pasilsėti ir 

abelnai buvo ipcrdcos-.svaikątbsr —- visa tai 
. ‘ 3 konstipaeljoš ir jos silpninančiu

niinrlfl. ' 1. a .j T
■feitaP Stdgkli ’kėnstipaeijih Jis • ■ . . u. _
f sustiprina-brgaifus ir'labai 

. Imkite Nuga-Tone 
r • pastebėkite dideli 
p seks. Jus galite 

ardančias"1 neturėtu ju 
žisakyti ,iu dėl jus 1Ž

jais. Tuo reikalu švendrių cuk
raus augintojaisuvažiąyo, Am
sterdame (Olandijoj) pasitar
ti. Ten jie nutarė savo cuk
raus išvežimą numažinti: Ku
ba ant 25 nuošimčių ir Java — 
23 (/(, kad tuo budu palenkti j 
save runkelių cukraus gamin
tojus. Po to pasitarimo jie, pa
siūlė runkelių cukraus gamin
tojams, savo išvežimą sumažin
ti iki 1 miliono 236 tūkstančių 
tonų. Iki šiol tie kraštai eks
portavo 1,550,000 tori^. kitoks 
pasiūlymas Europos kraštams 
gal butų buvęs ir priimtinas, 
bet kadangi šis sumažinimas

I g I . .

daugiausia palietė Vokietiją, 
todėl vokiečių atstovai su 
nesutiko.

Taip visi pasitarimai ir 
gėsi nesusitarus j’ cukraus 
mintoj,ų tarpę. Po tą nesusita
ri mo reikėjo laukti dar dides
nio cukraus, atpigimo. Bęf štąi 
prieš ! kiek laiko beveik prieita 
Berlyne prie• c susįtąrimo tarp 
švendrių cukraus augintojų at
stovo Chadboriie ir vokiečių 
runkelių cukraus' gamintojų 
atstovų, šio ' sušitarirrio tikslas 
buvo apriboti v pasaulinę . cuk
raus gamybiį'’ir palaikyti jo 
kainas? < . ' ’ • ' . - ? ■

Po’ šito susitarimo, reikia 
i - , '> ’ • • • ' • ! I

laukti vėl didėlės tarbtautineš 
cukraus kartelės (pasaulinių 
cukraus gamintojų susivieniji
mas) > panašiai, kaip kad buvo 
prieš karą Briuselio' cukrau^ 
konvencija. - Susi viepi jus pasau
lio cukraus gaipintdjamš, 
reikia laukti didelio cuki’aus 
kainų pakėlimo.

11928
1929
1930

.į,*.į į jjįįįj y^iįįįįiįiy^ii'.ii; vį

; BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS l
Eina kiekvienų šeštadieni, bendradarbiaujant ‘ ‘ .h" ■ - ■ •!

MR—---------. K. ĄUC^TJIJ, J. KAZIAI Ij V. RUSINSKU1 ^7------------------------------ -------- ------------fe

cukraus 
ir Javos 
rencija 
nos liko 
buvo manyti, kad cukraus kai
nos dar labiau puls.

Pasaulinėj cukraus rinkoj 
paskutiniais metais cukraus 
yra daugiau, negu išperkama. 
Buvo daug dėta pastangų, kad 
rinkoj cukraus pasiūlymą ir jo 
pareikalavimą išlygintų, ta
čiau tos pastangos nieko neat
nešė — tai viena, o antra — 
runkelių cukraus gamintojai, 
visur krašto valdžios palaiko
mi, dar labiau išplėtė savo 
cuj<rąuų gamybą taip, kad skir- 
tujnąs .tarp cukraus pasiū
lymo ir jo pareikalavimo vis 
didėjo. Jei prieš karą visame 
pasaulyj pagamindavo .18,500,- 
OQQ tonų cukraus, tai tuo tar-. 
pu pereitais. ląetąfe (j ^.pagami
no 26,600,0,00 tonų. Konferen
cijoj norėta sudaryti penkiems 
metams cukraus gaminimo pla
ną taip, kad jo nebūtų per
daug gaminama. Bet šitame 
plane švendrių cukraus gamin
tojai, perdaug reikalavo iš run
keliu cukraus gamintojų su
mažinti savo gamybą. Dar 
prieš karą būdavo pagamina
ma pasaulyj lygiai tiek runke
lių cukraus ir lygiai tiek šven
drių cukraus. Dabar runkelių 
cukraus pagaminama puse tiek; 
kiek švendrių cukraus. Tuoj 
po karo runkelių cukraus ga
myba žymiai puolė, tik vėliau 
ji kiek padidėjo,' kadangi bu
vo remiama valdžių.

Jei runkelių cukraus gamy
bą nebūtų remiama ir jei val
stybes nebūtų apsisaugojusios 
protekciniais muitais nuo šven
drių cukrąus, tai runkelių cuk
raus' gamyba turėtų visai iš
nykti. švendrių cukraus gamy
ba daug pigiau atsjejną, kaip 
runkelių jau vien todėl, kad 
pati gamyba nuolat gerinama, 
nuolat 'įvedama naujų patobu
linimų, išradimų, o tuo tarpu 
apie runkelių cukraus gamybos 
patobulinimą retai kąJ girdi
me. tšvendrių cukraus gamyba 
reikalaują tik pusės tiek išlai
dų, kiek runkelių. Iš to reikė
tų daryti išvadą, kad su laiku 
cukrąus rinką, vi^aį užyiešpa- 
taus švendrių cukrus, išstum
damas iš jos runkelių cukrų 
jau vien dėl jo brangumo.

: . Bet ctikriniiĮ runkelių augin-



' šeštadienis, vaa. 28, 1931. naujIe:
------ .................. ...........

• 1 "• .*» i,* i

■ * •

“Savas Pas Sava’"
■f

— sako biznieriai KORESPONDENCIJOS
- ; ■ * . ‘ : nWaMa*>"<"aaBaM*i»m«aa«*<>aB*»a"«"">>""aa*MBMMaMKCaaanaMaMaaaaaaM£MMMa^

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

\ ——

Pittsburgh, Pa

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Kaip Pittsburgho lietuviai ap
vaikščiojo Lietuvos Nepri
klausomybes šventę ir 25 
metų Vilniaus Didžiojo 
Seimo sukaktuves.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP 

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav/ 

504 W. 33rd St. 
Tel. Victory 3486 *

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Vasario 15/d. Pittsburgho 
lietuviai apvaikščiojo dvi la
bai svarbias sukaktuves Lie
tuvių Mokslo Draugystes Sve
tainėje ir per radįo iš stoties 
KQV. Būtent, 13 metų sukak
tuves Lietuvos nepriklauso
mybes ir 25 metų Vilniaus Di
džiojo Seimo sukaktuves.

šių sukaktuvių
daugiausiai darbavosi bend
romis spėkomis SLA 3-čiaš 
apskritys, Lietuvių

Lietuvos /nepriklausomybės 
ir 25 metų nuo Vilniaus Di
džiojo Seimo sukaktuvių ap- 
vaikščiojimas. įvyko LMD sve
tainėje. Buvo paruoštas ir pro
gramas, susidedantis iš dainų 
ir muzikos, dalyvaujant Pitts
burgho ir apielinkės geriau
sioms meno jėgoms. Buvo net 
5 vietiniai kalbėtojai, km 
rienis buvo paskirstytos te
mos. Vieni turėjo kalbėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę, ki
li -apie Amerikos lietuvių vei
kimą prieš 25 metus, treti — 
apie Lietuvos liuosnorius. o 
dar kiti apie' Vilniaus Didįj 
Seimą. Gaila tik, kad ne vis 
kalbėtojai jiems paskirtų fe-

surengimui mų prisilaikė.

Mokslo
Įžangos jokios nebuvo, tai

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
T«l. Yardl 5069

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybe

, 4193 Archer’Avė.
Tel. Lafayette 1155

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE , 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus *

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Gteen Valią Products 

Parduodam Šviežius kiaušiniu* 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE
♦ 2839 W. 63rd St.
'f Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
, Tel Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER'

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

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

Tel. Grovehill 1038^

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujas 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824

Klubas iš South Side. Tos or
ganizacijos prisidėjo prie su
rengimo ne tik su darbu, ale 
ir 'su pinigais dėl radio, ypač 
Lietuvių Mokslo Draugija. Ji 
ne tik prisidėjo..su lygia dali
mi prie radio, ale davė ir sa
vo svetainę, kurią gražiai pa
puošė dėl ap vaikščiojimo ir 
už kurią nieko neėmė. Tai 
dar vienas įrodymas, kad jo
kia kita draugija negali ly
gintis su Lietuvių Mokslo 
Draugija prakilniuose kultūri
niuose darbuose.

Šių sukaktuvių rengimo ko
misija susidėjo iš S. Bakano, 
J. Virbicko. Povilo Dargio, 
Kazio Milierio ir Benio Lipei
kos.

Radio programas.
-Radio programas prasidėjo 

iš stoties KQV. lygiai 2 valan
dą po pietų ir tęsėsi tik 30 
minučių. Pirmiausia Šv. Vin
cento parapijos choras po va
dovyste Jono L. Senulio su
dainavo Lietuvos himną ir 
“Kur bėga Šešupė.” Paskui 
Milda Virbickiutė paskambino 
pianu. Chas. Wakeman — 
Šalkauskas pasakė anglų kal
ba gražią prakalbėlę apie Lie
tuvos nepriklausomybę; Mar
celė Grinienė labai gražiai 
sudainavo Vanagaičio “Leis
kit į tėvynę” ir “Naktis svajom 
nėms papuošta.” Jonas Ma- 
žiukna pasakė gražią prakal
bą apie Lietuvos nepriklau
somybę lietuvių kalba. Pas
kui buvo sugrotas duetas kon- 
certinka ir klarnetu. Radio 
programą užbaigė Šv. Vin
cento choras, labai gražiai su
dainuodamas “Karvelėlį”. 
Tuo programas ir užsibaigė.

Per tą 30 minučių radio 
programas buvo gana turtin
gas ir daug buvo atlikta. Mat, 
ne dėl biznio buvo rengiamas. 
Buvo ir trukumų, kurių ateity 
bus galima išvengti. Vienas 
trukumas buvo tas, kad “an- 
aunceris” arba, kaip papras
tai yra sakoma, programo 
vedėjas Juozas Zainblauskas 
ne pergeriausia lietuvių kal
bą vartojo. * Mat, p. Zamb- 
lauskas yra čia gimęs jaunuo
lis ir lanko Pittsburgho uni
versitetą, rodos, kad teisių 
skyrių. Gal tai ir yra atleisti
na, bet vistiek butų buvę ge
riau p. Zamblauskui kur kitur 
pasimokyti lietuvių kalbos, o 
ne ant radio. > ;

LMD svetainė, Programas bu
vo pradėtas truputį po 8 vai. 
vakaro. Programo /vedėjas bu
vo p. J. Virbickas. Atidarant 
vakarą, pirmiausia sudainuo
ta Lietuvos himnas vadovau
jant Marcelei Grinienei ir 
Bladzci Paulekiutci. Milda 
Virbickiutė akompanavo. Pub
lika visa atsistojo ir visi kar
tu himną giedojo. Mat, pas 
mus Pittsburgho dabartiniu 
laiku nesiranda nė vieno lais
vo ir pažangaus choro, kuris 
galėtų dalyvauti musų apvaik-, 
ščiojimuose be pasiklaūsimo 
klebono ar vargoninko ar ko
kios kitos “duchaunos” asa- 
bos. O tos “duchaunos” asa- 
bos dažnai uždraudžia daly
vauti savo chorams parengi
muose, kuriuos pažangiosios 
draugijos rengia. Butų /gerai, 
kad SLA 3-čias apskritys be 
atidėliojimo organizuotų savo 
chorą, kaip kad yra planuoja
ma. <
' Sekamas programo numeris 
buvo trumpas lošimas pritai
kytas Lietuvos nepriklauso
mybės šventei. Lošime daly
vavo dvi sesutės Rąjąuskaitės 
ir dar viena mergaitė bei vie
nas berniukas, kurių vardų 
nenugirdau. Lošėjos ir lošėjas 
buvo pasirėdę tam tikrais 
kostiumais. Būtent, berniukas 
vaizdino Lietuvos šaulį, viena 
mergaite vaizdavo Lietuvą, 
antra Ameriką, o trečioji tai 
turbūt Vilnių. Pirmiausia 
Jtiekvicnas lošimo dalyvis pa
sakė po gražią deklamaciją, 
o paskui viena Rajauskaitė 
paėmė smuiką, antra atsisėdą 
prie piano ir visi sutartinai 
padainavo ir pašoko. Publikai 
tai priliko gražaus įspūdžio. 
Ne tik buvo gražus ir origina
lia lošimas, ale, ir tų jaunuo
lių gražus lietuvių kalbos var
tojimas. Garbė jų motinoms 
ir tėvams už tokį gražų vaikų 
auklėjimą!

Po lošimo buvo perstatytas 
kalbėti J. Savickas, kuris dar 
tik pirmą kartą pasirodė prieš 
musų publiką. Jis buk dar tik 
4 metai, kaip atvykęs iš Lie
tuvos ir lanko Pittsburgho 
universitete medicinos skyrių. 
Savickas kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausomybę, apie 
Lietuvos istoriją, iškeldamas į 
padanges D. K. Vytautą kaipo 
didžiausią lietuvių tautos- ide
alą. Kalbėdamas apie Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą, papasakojo, kaip Lietu
vos Taryba buvo išrinkus Lie-

tuvai vokišką katalikišką ka
ralių Urachą ir pąlcrikštijo jį 
Mindaugiu II. Tris karalius jau 
buvo išmokęs lietuviškai po
terius kalbėli. Pasak p. Sa
vicko, Lietuva lijctai butų tu
rėjusi karalių, jei, tik pirmasis 
Lietuvos Seimas nebūtų atsi
sakęs kviesti Urachą.

Pasirodo, kad p< Savickas 
yra gana geros nuomonės apie 
lą vokišką princą ir apie jo 
kvietimą Lietuvai už karalių. 
Susidarė įspūdis, kad p. Sa
vickas zvra lietuviškas Iho'nar- 
chistas. Delko tas vokiškai 
karalius nebuvo užrioglintas 
Lietuvos žmonėms ant spran
do? O tai dėl to, kad Vokieti
joj revoliucija nuvertė kaize
rį nuo sosto, ačiū tam, ir Lie
tuvos atžagareiviai buvo prL 
versti atsižadėti nuo to savo 
išrinkto Mindaugio II ir pasi
sakyti už Lietuvos demokrati
nę respubliką. Jei Vokietijų, 
nebūtų kaizeris buvęs nuvers
tas, tai gal būt ir pavykę Lie
tuvos atžagareiviams ne ,tik 
karalių Lietuvai įtaisyti, ale ir 
Lietuva padaryti Vokietijos 
provincija, “surišta amžinais 
ryčiais su kOnsėrvatyviška ka
talikiška monarchija,” kaip 
pasakė vyskupas/Karevičius.

Well, 'p. Savickas pirmą sy
kį pittsburghiečiams viešai 
pasirodęs, kaipo kalbėtojas 
nepergeriausio įspūdžio pali
ko. Nepatiko jis ne tik dėl savo 
atžagareiviško monarchistiško 
nusistatymo, ale ir dėl savo 
menko iškalbumo.“^ 1

Savickui pabaigus kalbėti, 
išeina p-lė Bladzė Paulekaitė, 
akompanuojant p-lei Mildai 
Virbickiutci, ji sudainavo ga
ila gyvai kelias daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Paskui pristatoma kalbėti p. 
P. Pivariunas. Nors/p. Piva- 
riunas turėjo kalbėti apie A- 
merikos lietuvių istoriją, bet 
kalbėjo apie dabartinį Ameri
kos lietuvių veikimą, pagirda- 
mas moteris ir kitus dalykus. 
Kalbėjo apie 10 minučių. Ma
tomai, p._ Pivariunas nenorėjo 
užimti ilgiau laiko,, atsižvel
gdamas į tai, kad. dar yra il
gas programas. > ’ > i.

Po Pivariuno kalbos vakaro 
vedėjas J. Virbickas pakvie
čia p-les Sabaliauskytę, M. 
Poškcyičiutę, p-nįą , M. Zda
nienę ir Lapeiką, kad pereitų 
per publiką ir parinktų kiek 
aukų lėšoms padengti, kurios 
pasidavė rengiant radio va
landą. Aukų buvo surinkta, 
rodos, $23.96.

Po aukų rinkimo dainuoja 
pįttsburghiečių mėgiamoji 
dainininke p-ia Marcele Gri
niene. Jai akompanavo p-lė 
Milda Virbickiutė. Dainininkę 
publika nenorėjo nuleisti nuo 
pagrindų, kad plojo, tai plojo.

Grinienei pabaigus dainuoti, 
vakaro vedėjas J. .Virbickas 
praneša, kad jis turįs garbės 
šiame vakare pristatyti kalbė
ti Amerikoj gimusį jaunuolį, 
kuris tarnavo Lietuvos' ka
riuomenėje kaipo z liuosnorys 
r kuris kariavo su bolševikais 
jei su lenkais. Parodė publi
kai porą Lietuvos * valdžios 
medalių, Lietuvos' liuosnorių 
medaliuką ir antrą Vytauto. 
Parode paliudijimo popierius. 
Tuo jaunuoliu pasirodė esąs 
Kazimieras Milleris, Virbickas 
pakviečia K. Millerį kalbėti. 
Milleris* pirmiausia pasiąako, 
<ad jis nesąs joks kalbėtojas 
ir nepratęs prieš publiką kal-

. -----------——
bėti. Todėl jis prašo atleisti, 
jei ką pasakysiąs negerai. Jis 
horįs papasakoti, kaip Lietu- 
Vos iiiiosnoriai biivo orgaųi- 
įgpojhmi ir kiek jie vargo yra 
pakelę.

P-as Milleris gana vaidžiai 
papasakojo apie organizavi
mą Lietuvos liuosnorių ir kad 
į liuosnoriuš daugiausia stojo

pus, d \ turtingų ūkininkų sū
nus ne tik kad nestojo, ale dar 
jr kitus atkalbinėjo. Ir kiek 
jie vargų tūrėjo, kol iš Žemai
tijoj nuo Upinos pasiekė Kau
ną ! Tuo laiku Lietuvoj jau 
buvo įsibriovę bolševikai ir 
siautė bermontininkai. Pasie
jus Kauną, irgi ne pyragai 
buvo, Nebuvo nė ginklų, ne 
drabužių, o maisto taip pat 
mažai. •

Iš p. Milierio kalbos malėsi 
gyvas vaizdas tų sunkiųjų lai
kų, kuriuos Lietuva turėjo 
pergyventi. Ir reikia pasakyti, 
kad Millcris., pasakodamas sa
vo patyrimus, juos ne grąžino, 
nė baisino, ale taip pasakė,

J’ ■
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nėjo. Lietuvos laisvės kovoto
jus caro valdžiai. Bakano kal
bos apie Didįjį Vilniaus. Sei
mą publika atydžiai klausėsi.

Butų gerai, kad Pittsburgho 
veikėjai pasistengtų surengti 
paskaitas apie Vilniaus Seimą 
ir apie Amerikos lietuvių vei- 
kirtią prieš 25 metus, nes tie 
laikai yra lietuvių atbudimo 
ir kovų laikai, ir musų publi
kai butų įdomu su tuo laiko
tarpiu: susipažinti.

Bąkanui pabaigus kalbėti, 
p-nia Marcelė Griniene sūdai- 
naVo kelias linksmas daipeles. 
Jai akompanavo p-lė Milda 
Virbickiutė. Dainos publikai

, Pristatoma ir šv. Jurgio 
Tautiškos parapijos klebonas 
kun. Z. Vipartas,kalbėti.- Nors, 
kun. Vipartas t* turėjo kalbėti 
apie Lietuvos liuosnoriuš, nes 
ir jis pats yra buvęs liuosa- 
noriu ir tarnavęs Lietuvos

*.;<V ‘------
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kariuomenėje, bet jis apie lai 
visai nekalbėjo, o tik pasakė, 
kad Miilerjs liuosanorius tei
singai apibudino ir tuoj pra
dėjo save reklamuoti. Girdi, 
publika į j j neprivalo žiuketi 
taip, kaip į kitus dvasiškius: 
jis esąs netoks. Kritikavo po
piežiaus kalbą, pasakytą per 
radio. Esą popiežius davęs 
palaiminimą visoms tautoms, 
tik aplenkęs lietuvius. Bet aš 
turiu pasakyti, kad kun. Vi- 
parto kalba butą geriau tikus 
bažnyčioje davatkoms, o no 
šiame vakare.

Ant pat pabaigos buvo per
statytas žymiausias Pittsburgo 
dainininkas Aleksandras Sa
dauskas, kuris sudainavo tris 
dainas; akompanavo Milda 
Virbickiutė. Tuo vakaras ir 
užsibaigė. —- Korespondentas.

Garsinkite “N-nose”

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

The Vilija Coal Co.
Mea parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatėm i jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė,
Tek Lafayette 2584.

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE

Mokame až Lietuvos Bonus $80 

<1559 S. Paulina SL
"l . Td.Y.nta.oio)■ j ■ .. V vS > V:Į .. .. .'J.-...
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HOMETONN 
NEW YORK 
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FIRST STAGE 
PARTIN“ 
’MERTON OF 
THE MOVIES’
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Millčris .. baigdamas, savo 

kalbą prisiminė ir apie Smeto
ną. Giręlu aš kitą syk Smeto
ną. gerbiau kaipo pirmąjį Lie
tuvos prezidentą, taip kaip 
amerikonai gerbia .George 
Washingtoną. Betznuo to lai
ko, kai Smetonos, gonge-atėjo 
naktį su ginklais ir . nuvertė 
Lietuvos žmonių, išrinktą tei
sėtą valdžią, ir pats Smetona 
sulaužydamas savo prisiegą 
kaipo Seimo narys ir išnie
kindamas ir sumindžiodamas 
Lietuvos kpnstituciją, pasi
skelbė Lietuvos prezidentu, aš 
jo negerbiu. Girdi, ir čionai 
Amerikoj randasi smetonlai- 
#ių, kurie drįsta girti ir teisin
ti Smetonos niekšiškus \ dar
bus. Aš esą, manau, kad tų 
smctonlaižių čionai Pittsburge 
gal ir nėra, jų yra tik Brook- 
lyne. 1
, Publika ėmė karštai ploti 
ir' musų Pittsburgho keli 
smėtonlaižiai nekaip jautėsi. 
Jie labai apsiriko <su šiuo Lie
tuvos luosnoriu ,ba perstatant 
jį kalbėti vakaro vedėjas p. 
Virbickas parodė publikai 
liuosnorio ir medalius, Smeto
nos padovanotus. Jie tad tik
rai ipanę, kad ir p. Millcris 
pasakys tokią “patriotišką” 
prakalbą, kaip kad Savickas 
pasakė. Bet p. Milleris vietoj 
pagirti, pasmerkė Smetoną ir 
visus smetonlaižius, o publika 
jam karštai, pritarė, brąsiai 
galima tvirtinti, kad Ameri
kos lietuvių dauguma yra sų 
Lietuvos demokratija ir yra 
griežtai nusistačiusi prieš 
Smetonos diktatūrą.

Po Milierio kalbos gražiai 
padainavo Marcelės Grinienės 
duktė Regina Griniūtė. Nors 
jį dar jauna mergaitė, bet 
jau gražiai dainuoja. Mato
mai. eina įnamės pėdomis. 
Tai ir gerai.

Paskui buvo pristatytas (S. 
Bakanas kalbėti apie Vilniaus 
Seimą. Jis publiką v supažindi
no su Didžiojo Vilniaus Seįmo 
nutarimais ir trumpoje savo 
kalboje nurodė to seimo svar
bą kaipo pirmlį sąmoningą 
Lietuvos žmonių pasijudihi- 
mą nusikratyti ..svetinių jungą, 
ndštą per daugelį metų. Nuror 
dė, kas vykdė Vilniaus Seimo 
nutarimus ir kas kovojo už 
Lietuvos laisvę, o kas talkiriin- 
<avo rusų žandaram^, išdavi-

AFTER TWo YEARS 
OF ĖXP£RIENCE.

became 
UNDERSTODY FW 
GLENN HUNTĖI^

THEN MOVED 
TO HOUYNOOO 
-WHĘRE HE 
FINISHED

i HIGHSCHOOL

BUDRIKO KRAUTUVE
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Nupirko 500 Radijų tie
siog iš išdirbę jų

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

mo visiems žinomų kompanijų.

Ęent, 55, screen gridAtwater
Bosh radio, 8 tūbų, iiž ................................. ...

■ i ■■ i

Music Mastcr, screen grid ............ ................
Maještię.radio, 8 tūbų ............... /.................

•i. * •

' Zenith radio, 8 tūbų .......................................
Phįlco, dabinet radio ................ v......... ....... .
Brunswick radio model 20 ............................
Gražus radio ir vietrola krūvoje, didelės ver-

tčs, 8 it 0 tūbų, už.....................   $98.00
, Visos radios garantuotos, kainos su tūbomis ir

* dykai patarnavimas.

$79.00 
$79.00 
$39.00 
$42.00 
$39.00 
$49.00. 
$89.75

Jus girdžiate gražų programą kas’ nedėldienį iš stoties 
W. C. F. L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po pietų
Šis programas duodamas Budriko Radio Krautuvas.

i .
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FIRST MOVIE 
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WITH GEORGE 

O'BRIEN J

Z • «

OTHER PICTORES - 
'CARNIVALGIRL' 
WITH MARY NOLAN 
-’THE DAWN PATROL’ 
FOR FIRST NATIONAL-,
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Orderiu karto tu užsakymu

PANAŠU “DVMPINGĄ”
Federale farmų taryba ketina parduoti užsieniams 

85 milionus bušelių kviečių tokią kaina, kokią bus ga
lima gauti. Tie kviečiai yra laikomi Amerikos uostuo
se, ir manoma, kad juos bus pigiau išgabenti į sveti-' 
mas šalis, negu geležinkeliais pristatyti j tas vietas ša
lies viduje, kur jie galėtų būt suvartoti..

Federacinė farmų taryba, kaip žinoma, supirkinė
jo Amerikos kviečius tuo tikslu, kad nenupultu kvie? 
čių kainos. Jų yra supirkta daugiau, kaip šimtai milio- 
nų bušelių. Valdžia neturi kur juos dėti. Dabar jai ru
pi ištuštinti aruodus, kad butų vietos šių metų kvie? 
čiams pilti, nes iš anksto numatoma, kad ir šiemet kvie? 
Čių bus užauginta daugiau, negu bus galima su pelnu 
parduoti. p 1

Ta valdžios įstaiga tečiaus, supirkįnėdama kvie
čius, mokėjo daug aukštesnę kainą, negu ji dabar galės 
gauti. Bus labai gerai, jeigu pavyks užsieniams par
duoti minėtus kviečius po 50 centų už bušelį, nors už 
juos buvo mokėta po dolerį ir daugįau. Todėl valdžįą 
turės didelį nuostolį.

Prekių pardavimas svetimose šalyse pigesne" kai
na, negu jos yra perkamos namie, vadinasi prekybos 
kalboje “dumpingu”. Amerikos spaudoje neseniai buvo 

sovietų Rusiją, kuri 
Rainomis į pasaulio' 
tą patį tenka dabar

Gruodžio (1926 m.) pervers
mas Lietuvoje, pasak fašistų 
■“Vienybės”, ’ buvęs savanorių 
darbas. Nei klerikalai,/nei tau
tininkai su juo neturėję nieko 
bendro.

O kodėl reikėjo tą “darbą0 
atlikti? štai kodėl: Lietuvos 
žmonės buvę išrinkę atstovus 
j seimą, bet bie atstovai nesiel
gę taip; kaip reikia-; taigi atė* 
ję savanoriai ir juos praviję. 
Tųo budu Lietuva buvusi “iš
gelbėta”.

pętuvą-išgelbėta nuo Lietu
von žmonių! \

Paklausykit kunigų bažnyčiose 
ir katalikiškuose susirinkimuo
se, paskaitykit vyskupų laišką 
tikintiesiems tuo reikalu ( ir 
jums plaukai sustos tant gal
vos. Civiliniai šliubai! Keis yra 
sutuoktuvės be bažnyčios pa
laiminimo? Dėl musų kunigė
lių civilinės jungtuvės nieku 
nesiskiria nuo bešliubinio su
gyvenimo, o toks sugyvenimas 
knot jų yra tik paleistuvystė. 
Patys vyskupai savo laiške tuo 
reikalu pasisako labai griau
džių.'

“šiandien mes viešai per 
bažnyčias keliame balsą, nes 
moterystei gręsia ne vienas 
pavojus, šiandien mes kvie- 

švėntą šeimos

moterystė tėra 
prifrnant mote-

Iš BOLŠEVIKO NAKVYNĖS

ku 
du 
ni 
žę

keliamas didelis triukšmas prieš 
verčia savo prekes nupigintomis 
rinką. Bet pasirodo, kad beveik 
daryti ir Amerikos valdžiai.

Del kainų kritimo pasaulyje 
šalys, kurioms reikia, dėl vienos 
savo prekes eksportuoti. Rusija eksportuoja grudus 
dėlto, kad jai trūksta pinigų “piatilięt^os^ tikslams, — 
nors tuo tarpu Rusijoj -piliečiai kenčįač. badą; 0 Ameri
ka yra priversta kviečius eksportuoti, kadangi ji tupi 
jų perviršį.

šiandie kenčia visos 
ar kįtos priežasties,

kapitalizmas IR NEDARBAS
Iš to fakto, kad šiandie visose kapitalistinėse val

stybėse siaučia nedarbas, kai kurie “karštai protaują” 
žmonės daro išvadą, jogei kapitalizmas jau gyvenąs 
mirties agoniją. Bet šita išvada yra labai* menkai pa^ 
remta.' Reikia neužmiršti, kad kriziai kapitalizmo' si-; 
stemoje yra nuolatos atsikartojąš dalykas. Kripių buvo 
nemažai praeityje ir jų dar bus ateityje, pirma negu 
kapitalizmas pabaigs savo dienas. *

Tie, kurie sprendžia apie kapitalizmo galą iš kri- 
zio ir nedarbo, turi visai atbulą supratimą apie ekonor 
mijos mokslą. Kiekviena ekonominė sistema ,gyvuoja 
tol, kol ji nevaržo gamybos jėgų ąugimo, t. y. kol jį nę? 
pasidaro perankšta besivystančiai produkcijai. Kai pro
dukcijos jėgos išauga taip, kad toliaus jos pradedą 
nebejšsitekti toje sistemoje, kurioje jos vystėsi, tūomęt. 
ta sistema būna pakeičiama kita, tinkamesne sistema 
(panašiai, kaip kad jaunas žmogus, išaugdamas iš są< 
vo rūbų, turi taisytis didesnius rubus, o senuosius mes
ti į šalį).

Kapitalizmo sistema šiandie dar nėra pasiekusi to 
laipsnio, kad joje toliaus nebegalėtų augti gamybos jė
gos; bent didelėje daugumoje šalių ji dar to nėra pa
siekusi. Yra dar ištisi kontipentai su šimtais, milįonų 
gyventojų (pav. Azija), kur kapitalizmas dar neseniai 
tik pradėjo įleisti .gilias šaknis. Tečiaus ir tose šal^sę, 
kur kapitalizmas jau yra įsigalėjęs, dar dideli teritori
jos plotąi ir skaitlingi visuomenės, slūdksnįaj gyvena 
nekapitalistiniam ūkyje * (pav. ūkininkai Europoje, va
karinės valstijos Amerikoje ir t. t.). Kas gali sakyti, 
kad kapitalizmas tenai jau prilipo liepto galą?
x Kai kas, beje, nurodinėja i sovietų Rusiją, kur, 
girdi, nedarbas esąs pąnaikįptas kartu su kąpįtąlfemu. 
Bet tai juk yra tuščia pasaka.. Kapitalizmo panaikini
mas Rusijoje, buvo paskelbtas daugiau kaip prieš de
šimtį metų, o bedarbių dar pernai vasarą Rusijoje bu
vo mibonas su viršum! Iš kitos pusės paimkime kaPi" 
talistinę Franciją, kurioje nuo karo.pradžips6

“Laisvėje” vienas brmbinin- 
kas pasakoja apie savo nakvy-' 
nę su vienu darbininku, “ku
ris 1905 metų rudenį dalyvavo 
įšlaužime Vilkaviškyje,, Suval
kijoj, caro kalėjimo/’/'

Pasirodo, kad tai buvo labai 
svarbi nakvynė, nes ji davė 
progos tam bolševikėliui • pa
plepėti apie “kontr-revoliucio- 
nierių” Grigaitį. Vilkaviškio 
kalėjime, girdi, buvęs tuo lai- 

“įtupdytas” Grigaitis ir da 
jo kolegos. O septyni jau- 
darbininkai kalėjimą išlau- 
ir jį paliuosavę.

“Jie po išlaužimo bėgo už
miesto į laukus'ir raitoji pa
sienių kariuomenė juos vi
josi”, -tęsia . nakvotojas. Jis 
(nakvotojo draugas) sako: 
‘Mes sukritome j arimus, kur 
buvo pilna vandens; puolė
me į vandeni, kad pasislėpt. 
Pro mus naktį raita kariuo
menė jojo ir ten ir atgal po 
kelioliką kartų. Vieną iš mu
sų tarpo, P., suėmė ir bai
siai sužaloję. Jaunas vaiki
nas kiek vėliau atvyko Ame
rikon. Bęį sužalotas^ fivejka-' 

' tos neatgavo. Džiova pakir
to jį ir jaunystėj mirė.” 
Na, o dabar matote, koks 

baisus dalykas pasidarė: Gri
gaitis, kuriam tie darbininkai 
padėjo ištrukti is caro kalėji
mo, yrą -priešingas bolševikų 
kalėjimams! Už tą pagelbą ji
sai turėtų remti bolševikus, 
kurie ne tik caro kalėjimus 
atsteigė, bet da ir tūkstančius 
naujų kalėjimų įsteigė!

Tečiaus tas “Laisves” bimbi- 
ninkas ir jo “frentas” geriau 
paliktų šiame atsitikime Gri
gaitį ramybėje, peš Grigaitis 
Vilkaviškio kąjejįme niekuomet 
netupėjo, nesėdėjo ir nebuvo. 
Ne viskas, mat, yrą tiesa, kas 
nakvynėse papasakojama arbą 
prisisapnuojamą.

bins. Pagaliau, juk ir Amerika pokarotųrėjodaugiau 
gerų metų, negu blogų. •_ ? /

Nedarbas ir pramonės kriziai tikrumo jekąpitaliz- 
mo gyvenimą ilgina, kadangi Jie trukdo ekonominį pro
gresą. Todėl tikėtis, kąd nedarbas padarys galą kapita
lizmui, yra nesąmonė. Jis mirs nuo kitokių priežasčių.

CIVILINĖ METRIKACIJA
'.r-r- , O.

Antra muąų kunigėlių nerima- 
viipo priežastis . yra vyriausy
bės sumanyta civilinė metrika,- 
ei j a. Jei ji butų įvesta, tuomet 
piliečiai .susituokdami / turėtų 
suprašyti susituokimo raštą, pas 
civilinį. valdininką ir jau po 
to galėtų eiti kiekvienas savbn 
bažnyčion šliubavotis pas ku
nigą. Tiek pat ir mirus ąr gi
ntus mirimo ir gimimo užrašai 
turėtų I?uti padaryti pas tą pa
tį civilinį vąldininką. Tokiu bu-> 
du ’ valstybė pąsiijntų pati ves
ti sutuoktuvių, gimimo ir mi
rimo aktus, kąs ligšioliai buvo 
dąroma įvairių tikybų, dvasiš-

Sumanymas įvesti ciyilipę 
metrikaciją buvę pąą ihus Iš-,; 
kilęs daug anksčiau, dar Seimų 
ląįkais ir 1926 metais/ esant 
(įemękratinei ‘ vyriausybei, jau

’ tatymo projektas. Jei tas su7 
manymas dabar^$lį$la/taį 
W tik į rodo, kad čeikpias yra 
paties gyvęnimo labai pribren- 
dintas. Kur kitur ciyilįnė me
trikacija jau sopiai. įVeštą.

jMušų kunįgėliai siibiuro. ir 
tos į civilinėj‘ mętrikaciįos..

čiame ginti 
židinį”...

“Katalikui 
teisėtą tik 
rystes sakramentą; gi kitaip
sudaryta, yra konkubinatas. 
Bažnyčia šitaip mėginančius 
susituokti net baudžia savo 
dvasinėmis bausmėmis (can. 
2356). Tokiems nevalia nau
dotis kitais sakramentais, 
jie yra vieši nųsidėjėliąi, nes 
jie pamynė po kojomis Kris
taus įsąkymą;, jiems mirus, 
bažnyčios . varpai neskamba 
ir jie neląidojami katalikų 
kapuose. Iš jų gimę vaikai 
yra Ųąžnyčios aky$e sveti
moterystės vaisius. Visą sa
vo gyvenimą, nepaisant jų 
nekaltumo, jie turės rausti 
iš gėdos ir liūdėti dčl savo 
nusikaltusių tęvų.”
Musų kunigėliai prieina prie 

civilinių šliubų klausimo su la
bai dievobaiminga miną. Boda
mi kaip jie sakosi tik apie die
vobaimingą tikinčiųjų gyveni
mą šiame pasaulyje ir apie jų- 
dūšių išganymą aname sviete. 
Bet ąr iš tikrųjų tik dųšių iš
ganymas kunigams rupi? Mes 
labai .dėl to abejojame. Visų 
pirma (įčl to, kad civilinis val
dininkas, surašęs civilinių jun
gtuvių alėtus, jog nėra koks 
sląptas agentas kątalikiškoms 
dusioms pragaran gabenti., Jis 
tik surašys . jungtuvių doku- 
mentą, kaip surašoma kiekvie
na sutartis. Jo įstaigoje susi
tuokę jaunieji tuo pačių apkai
šytu vežimp gali vykti pas kle
boną ir .bažnyčioje šliubayętis 
prieš altoriuj kad tvirčiau bu
tų. Tas niekam negali būti už
ginta. Bet musų kunigėliams 
to negana. Jie. nori, kad kiek
vienas kataliku vadinamas bu
tiniai turėtų tik pas juos jung
tis, nori ar nenori.

Deiko būtinai? Dęlko ir tie, 
kurie bažnytinėms jungtuvėms 
nepriduoda kunigų nusakomos 
reikšmės, dėlko h’ tie turi eiti 
pas kunigą? Kunigai sako; kac 
jų uždavinys visus katalikus 
nuvesti po smerčią dąnąųp. Ar 
laį>ai tuo tikį kunigai? Mums 
ątrodo — toli ne visi; kiti ti
kį, kiti ir visai netiki. O kek 
kunigams sekąsi per bažnyti
nius šllufeus kurtį šeimose dąm 
/gaus kąraliją žemėje, dėlto 
jau netenka dvejoti. Kai susi
tuokę ir prie altoriaus žmonės 
nesutaria, jų gyvenimas daž
nai virsta gyva peklą. Tėvų 
pekla yra įy jų'vąikams pekla, 
į^ ka$ tuomet, kunigų žodžiais 
tariant, daugiau turi .^džiaugs- 
mo, velnias ar Dievas ? Tur būt 
velnjsk

Tuo tarpu civilinės Jungtu
vės, dUodąmos lengvesnių gali
mybių išsisklrtį, jei šeimyninis 
gyvenimas susideda blogai, jau 
tuo pačiu mažina gyvenimo ne- 
santaikas ir Vargą. Net nešliu- 
biųjg sęgyvęnįmąs> pagrįstas 
meile ir žmom^ais sąniykiais. 
|ąpkiai buvo geresnis ęž šilu- 
hipi, nežiūrint įYPirių aunfeu, 
mų visuomenėj ir santykiuose 
su Yalktjrbe. Toftių- ppYJfi.flžių 

t,pr but rastume pp-

,...........
■įt į kita pase; ’
kunigai ;<<beyeilc be skirturtio 
vienodai mano. Tą puse laibai 
.pravartu kaip tik dabafc prisi
minti, kad suprastume kunigų 
nerimavimą. Statistikos davi-.

,vo 17,457 jungtuvių* 
gimimų ir 39,704 mirimų. Skąi- 
tykim, kad kątdb^ų tuose skaiJ 
čiuose buvo trys ketvirčiai. 
Tuomet katalikiškų vedybų bu
vo 13,120, krikštynų 47,346 ir 
laidotuvių 2Š,278. Jeigu už vie
nas jungtuves prakirciai tenka 
kunigui sumokėti 50 lt,, už 
krikštynas 10 lt. ir už ląidotu- 
ves po 30 lt., tai tuomet per 
metus susidaro: už jungtuves 
656,000 lt., už krikštynas 473,- 
460 lt. ir už laidotuves 848,- 
340 lt., įš viso apie 2 mil. litų. 
Visai graži suma* ir. neretas 
klebonas gauna iš tų pajamų 
per metus iki 10,000 lt. Taį 
juk ne juokas. Į0,000 lt. šian
dien pėsčios nevaikščioja gat
vėmis ir- p&s nieką neateina 
pačios, Ir jeigu civilinė metri
kacija gali aptriųšinti tas. mu
sų kunigų pajamas, taigi bai
sus daiktas. Kunigų daugėja, 
o pajamos gali sumažėti*. Ir 
sumažės neabejotinai. Tegu ci
vilinės metrikacijos aktų iš 
karto bus ir nedaug, bet civi
line metrikaeijar įdės piliečiui j 
rankas lazdą prieš kunigėlių 
godumą. Nenori duoti pigaus 
šliųbo, — nereikią; sudarysiu 
tik civilinį vedybų aktą. Tas,
pats su krikštynomis ir paką- vardas tarp žmonių giminės, 
sinomis. Jau rado.si galima ir 1-11" :
pasiderėti. Ir todėl civilinė met
rikacija pasidarytų rimtas kon
kurentas kunigams, o konku
rencija vįsųomęt sumažina kal
nas. Kaip čia nekelti visus Die
vo šventuosius ir nešiąušinti 
visus velnius prieš tokį “bedie
višką” ąumąnymą?

Bet civilinės metrikacijos 
blogumai čia dar nesibaigia. Ir 
pąs mus yra žmonių, kurie su 
kunigu susitinka tik tris kar-

68,127 ftus per gyveninį: krikštydą-
mies, jungdapiies ir numirę. 
Kunigai labai gerąi tai žino ir 
susipykę su “mięjų” pąrąpijo- 
nu dažnai pagrasina: palauk, 
sttsitjiksim. Kai civilinė metri
kacija padarytų nebūtinus tuos 
tris susitikimus, kas iš to gali 
būt gera? Kunigams nieko ge
ra. Tuomet pabludusios avelės 
jau jokiu būdą; nesųvaikysi. 
šiandien, prieš jungtuves būti
nai turi atlikti ir išpažintį, 
nors ir nenorėtum pasakoti ku
nigui" savų nuodėmių. O tuo- 
niet ir išpažintis darosi nebū
tina, ir pasidaro nesvietiškas 
ganomųjų pakrikimas. Tokiose 
sąlygose negalima yesti jokio, 
planingo ūkio, negalima iš 
anksto sudaryti sau jokio aiš- 
kaus pajamų biudžeto; negali
ma būti tikram net savo atei
ties. Tai kas čia per gyveni
mas? Negi ims dabar musų 
kunigai ir, pasekdami Kristaus 
pavyzdį, pradės vaikščioti peš
ti ir gyventi kaip paukščiai 
dangiški, neturėdami pastogės 
ant galvos ? Aplinkui laksto 
automobiliai ir motociklai, dan
gaus aukštybėse skraido aero
planai. Tai jau vien dėl to, kad 
nebūtų pažemintas Kristaus

musų laikų kunigui reikia va
žiuoti pačiu gyvenimo vieške
lio viduriu ir taip važiuoti, 
kąd bile susna jo neaplenktų. 
O tam reikalingi litai. -

Tarp klebono iš vienos pu
sės ir nuovados viršininko iš 
antros eina dabar didelis gin
čas, Jęį į tą .“kovą” bus įtrauk
tos ir mųsų davatkos, galį pas 

pa
da

į4us kilti naminis karas, 
vartojant net nuodingąsias 
jas. [“S.-d.”]

Py. Vikonis

LIETUVOS KELIAI
t ’ V; * * • 1 1«

......................— f

(Tęsinys)
Kuomet pasaulinė valdžią 

yrą bažnyčios įtąkoje, taį nė
ra ir negali būti visi piliečiai 
lygus prieš įstatymus, ir ben
drui kultųriniaipc krašto gy-' 
vepiipe; nes bažnyčią visada 
pyotęgųoją savo pasekėjus, 
ląikydąnią visus kitus sąvę 
idėjų priešininkais. O tai duo
dą progos skleisti piliečių tar* 
pe vienų prieš kitus negeisti
ną antągonizuią ir pąsireiškią 
atkakli koyą dėl pą|iųrų iy 
tikėjimo skirtumo. Kad tamp
riau sujungti visas kramto pi
liečių pąjėgąs/b.e tąųtyhės, ti
kybos ir pažiūrų 'skirtumo ir 
prašąlinti tą antagonizmą, ku
ris dabar prieiną net prie to
kio barbariškumo, kąip pą- 
groinai vienos pilięčįų dalies 
prieš kitus, parašų degutąvi- 
mas, -spaustuvių sprogdinimai 
ir tąm pabudai: reikaliiigą 
atskirti bažnyčių nuo valsty
bės ir vaįstyhę nuo bažnyčioj; 
nes tik bažnyčią atskirus nuo 
valstybės bus daug lengviau 
kovoti su tuo fanątiniu šovi
nizmu, kuris prie dabartinių 
apystovų trukdo liarnibnipgai

gyvenimo klausimus, kaip jau- 
nosįos kartos auklėjimas, baž
nyčios nurodymais, ir šeimos 
gyvenimo jurįdįnių teisių vi
siškas prigulėjimas nuo baž
nyčios, mums sako, jog fąkti- 
pai patį svarbųjį krašto pilie
čių gyvenimą tvarko ne valT 
d^ia, bet bažnyčia. Kaip auk
lėjama jaunuomenė, tokia pa
skui esti krašto,, piliečių dau
guma; kaip nustatomas šei
myninio gyvenimo pagrindas, 
tokia paskui išsivystę lr šei
mą. O juk šiuos dalykus turi 
savo žinioje ne valdžia, bet 
bažnyčią. Tai kąiu dar paga
liau sdyę apgaudinėti, kum 
dąr raminti krašto gyventojus 
iliuzijomis, kad jie yra valdo
mi nė klerikalines. Romoš, bet 
savo krašto žmonių vyriausy
bes. Jeigu bąžifyčia monopo
lizuoją jaunosios kartos auk
lėjimą ir nustato šeimos gy
venimui pagrindus,. kuriais 
griaunama padoru šeimyninio 
sugyvenimo moralė ir vyrus 
su moterimi pastatomi į tokias 
juridinio ir nmrnlio ’

pasireikšti ktašlp visUomeni- 
nėms ir kultūrinėms pajė
goms. Nę vien dėl formos, bet 
iš tikrųjų visi krašto piįiečiąi 
privalo buįi lygus prieš įstaty
mus ir visupmenįniąme gyve
nime. Ne dėl formos; bet iš 
tikrųjų privalę būti gerbiama 
sąžinės įr tikėjipio laisvė; bet 
ta laisvė galės pasireikšti tik 
tada, kai yąlstybės konstitpcL 
ją ' in kramto įstatymai bus ne
priklausomi nuo senų, gal dar 
inkvizicijos laikaisi nustatytu 
bažnytinių dogmų-

Čią vertėtų statyti klausp 
mąs: kas pagaliau dabar val
do Lietuvą, '-r- bažnyčia ar ei-'

Santvarkos valgia yfą’ne kas 
kita, kaip administratyvė baž
nyčios dalis, kuri padeda baž
nyčiai vcątį/ vidaus ir užsienio 
administrątyvių valstybės rei- 
kąlų sųtvarkynią, bet pačius

juridinio ir rųopalio gyveni
mo apjfstpvąs, kad vienas ki
tam jaučiami- prievartoj Jcelię 
suartinti priešai* bet ne har- 
mdnįngo šeimos gyvenimo 
draugai, ir tas suartiųimas 
pąsi|ięką amžinas, nors jis ne
štų ne tik vyro su žnipna, bet 
5visos jų Šeimos pražūtį. O juk 
ten, kur pačioje šeimoje nėra 
padoraus sugyvenimo, labai 
abęįuįinai galima laukti, kad 
išauklėti tokiose gyvenimo 
ąpystovose šeimos nariai bu
tų pozityvus krašto piliečiai. 
Kam dar laikyti švietimo mi
nisteriją, jeigu jaunesniosios 
kartos auklėjimas yra praves
ta bažnyčiai? Ar tam,‘kad pa
ti bažnyčia jaučiasi per silpna 
išlaikyti savo klerikalinės dik- 
tatųrpSrsrankose jaunąją kar-

tinė ąvįeįįmo mlništerijd? Bet 
juk taip duodant “sąžinės”, 
tikėjimo ir pažiūrų laisvę” 
niekad neprieisime prie visų 
Lietuvos krašto piliečių svei
kų pajėgų koncentravimo 
kuriamajam valstybės darbui.

Nėra prasmės neigti tikin
čiojo įsitikinimus, bet taip pat 
nei bažnyčia, nei krikščioniš
kosios organizacijos, nei kas 
kitas neturi teisės primesti 
prievartos keliu kitiems savo 
pažiūras. Bažnyčia privalo bū
ti tikintiems maldos namai, o 
valdžia krašto piliečių valios 
reiškėją ir tvarkytoja jaunuo
menės auklėjimo,' šeimos gy-. i 
venimo reikalų, kultūros ir į 
ekonominės kraštų gerovės / 
[ugdytoja ir tt. štai kaip priva
lome suprasti žmonių rinktos 
vyriausybės teises ir pareigas.

Vadinas, jei norime savo 
kraštui progreso, ir gerovės 
tai privalome neatidėliotinai 
atskirti bažnyčių nuo valsty
bės ir prašalinti klerikalinę 
bažnyčios diktatųrą, kuri ne
duoda vystytis krašto gyveni
mo progresui ir monopolizuoja 
neribotas valdžios teises ten. 
kųr ji jų visiškai neprivalo 
turėti.

Keliais bruožais palietę baž
nyčios su valstybe santykius, 
nuodugniau pažvelkime į švie
timo sritį, šiandien Lietuva 
veik kiekviename didesniame 

[miestelyje turi vidurinę ir net 
[aukštesniąją mokyklą, bet dar 
ant pirštų gali suskaityti ama
tų ir šiaip speciales mokyklas. 
Čia kyla klausimas: argi gali 
būti švietimo ministerija tįek 
trumparegė savo dalykuose, 
kad jį nesuprasiu, jog bendro
jo lavinimo aukštesniosios ir 
vidurines mokyklos savo auk
lėtinių pei kiek neparuošia 
praktiškam gyvenimui? Jeigu 
kas nors įmigęs aukštesniąją 
mokyklą neturi galimybės ar 
nenori lankyti universiteto, tai 
tampa mokytas ir nedamoky- 
tas, kaip kaimo žmonės kad- 
sako. Jis nenori imtis fizinių 
darbo, bet jei ir norėtų, taj 
jam mokykla nieko šioje srityJ 
Įje nedavė, nežiūrint į tai, jog\ 
jis kelioliką metų joje sugai-’ 
šo ir nemažai kainavo pačiai 
visuomenei. Tverdamasi fizi
nio darbo, jis ne tik kad nieko 
geriau už paprastą juodadar
bį darbininką padaryti negali, 
bet dar jaučiasi fiziniai neį
pratęs ir ne visada sugeba su 
juo suspėti. Vadinasi, dabarti
nė bendrojo lavinimo mokyki 
la ne.tįk kad nieko jam nesu
teikė grįžtant prie fizinio dar
bo, bet dar davė kai kuriuos 
defektus. O juk reikia turėti 
omenyje, kad Lietuvoje yra 
apie penkiasdešimts bendrojo 
lavinimo aukštesniųjų mokyk
lų ir toks pat skaičius vidur!-, 
-nių, kurios, kartu imant, kas
met išleidžia apie du tuksian
čiu abiturientų, kurių daugiau 
kaip pusė nebelanko aukštes
niosios mokyklos ir pradeda 
taikintis praktiškam ‘gyveni
mui, neturėdami mažiausio, 
pasiruošimo. Ir kas iš to da
bar pus mus darosi? Ogi mes 
turime perdaug taip vadina
mos “baltarankės” . inteligen
tijos, kurios rezervinis skai
čius kas kart vis didėja, bet 
veik visiškai neturime pasL 
ruošusių praktiškam darbui, 
įvairių darbo sričių specialis
tų. Ir kas pagaliau yra dau- 
'giausia atsakomingas, jeigu 
dabartiniais laikais kiekvieni 
melai plusta iš Lietuvos po 
kelioliką tūkstančių žmonių į 
tolimus Pietų Amerikos kraš
tus ar Kanadą, ir čia vargsta 
labai dažnai tragiškoje gyve% 
niiiio padėtyje; tuo tarpu, kai

valstybių įvairus statybos ir 
kitų darbo sričių specialistai 
ir pelnosi musų krašte. Juk tai 
ar leistinas daiktas, kad kraš
to gyvenime turėtų vietos pa
našus dalykai? Bet šie faktai 
gyvenimu pasireiškia, ir jų 
niekai užginčyti negali. Nežiū
rint į tai, kad pąbąšųs dalykai 
žlugdo jauną valstybę ekono
miniai, kultūriniai, intelektu
aliai ir. visais kitais žvilgs
niais, musų vięuųmenė nieko 
| " '(BĮis daugiau) •’ .

ATeJO naujas “Kovos” 
jiumeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kainą 10c.w ijiąis Lietuvoj 1929 metais Wžvarbiuosius krašto .piliečių
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Pagelbėkit Savo Inkstams
(Galima dainuot arba giedot)
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šventas
Dieve, mums padėk.

Aselų Taryba dar vis ieško 
kaltininko,' kuris nunešė 
tūkstančius dolerių. Kaip 
suras, tuoj apie tai praneš 
nansų komisijai. Laukite.

Veikite Greitai dėl Inkstų
» Nereguliarumų.
JEIGU vargina nuolatinis strėnų skau

dėjimas, pustės įdegimas ir kelima- 
sis ‘ naktį, pagelbėkit savo inkstams su 
Doan’s Pilis. * j

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur.

Nekaip. Negalėjo iš- 
atlęfdome. 
Kur jis dabai’ yra? 
Nežinome.

■4tĖl"J»'!V»prv.KaiT'HH<įi,i^Du.!w>įiiii >1,1) raiįĮĮi 
Gi Bimbavičius šaukia* Dar

bininkai, kovokime prieš 
siiiulkiai buržuazinę grupę, 
kuri komtroliuoja “Vilnį.”

O, Aselų?... 
Taip, Aselų.
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Faktai apie faktą ir 
isteriją

Padaužų Sukaktuvės

NAUJIENOS, Chicago, III. .
—.... .................................. ....................m■..
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neatsirado norintys važiuoti į

didatų.

yraKlausimas, — katras 
svarbesnis faktas ar isterija? 
Jau vien tas faktas, kad be fak
tų, faktiškai šnekant, butų ne
galima’ įrodyti isterijos buvimo, 
mums parodo, kad faktas yra 
daug svarbesnis ir senesnis už- 
isteriją.

Yra neužginčijamas faktas, 
kad be faktų mes nieko negalė
tume padaryti. Neužmirškime 
tą faktą, kad ponas prezidentas 
Gegužis tiktai faktais apsišar
vavęs iš visų pusių mus įtiki
no, kad ant šios šventos žeme
lės gyvena p-lė sekretorė ir 
pilietis Devenis.

Gi p-lė sekretorė faktų-fak
tais faktinai atmušė visus pre
zidento faktus ir faktais įrodė 
savo nekaltumą De venio aferoj.

Taipgi yra faktas, kad asilų 
taryba pasiremdama t faktais, 
grynais faktais, įrodė, kad toks 
sutvėrimas kaip Devenis, kur 
nors yra’ ir paskyrė 600 dolerių 
jo gaudymui.

Faktas yra, kad išvakariupse 
tų visų ^aktų “Tėvynės” redak
cijoj gimė isterija. Taipgi dėl 
isterijos ant šio svieto atsiradi
mo yra kalti faktai. Todėl mes 
su faktais turime skaitytis, nes 
be faktų nėra nei isterijos.

Faktai mums labai reikalin
gi. Jeigu nebūtų faktų, tai 
“Tėvynė” jokiu budu negalėtų 
įrodyti, kad SLA. turi milioną 
dolerių. Faktai ypatingai rei
kalingi redaktoriams, — kalbė
ti dar galima šiaip taip ir be 
faktų, bet rašyti be faktų visai 

"negalima.
Dabar, kai aiškiais faktais 

faktinai įrodžiau, kad faktai 
biivo yra ir bus, ’—' visi tupėtų 
suprasti, kad su faktais reikia 
skaitytis. Su isterija, kaipo 
faktų padaru, yra irgi keblus 
dalykas. 'Mat, ją nuo faktų 
negalima atskirti. O kadangi 
faktų -negalima panaikinti, tai 
mums teks gyventi šiam faktų 
pilnam ir faktiškai isteriškam 
pasauly tol, kol visą milioną iš- 
eikvosim.—Padaužų Filologas.

susikūrimo istorija 
ir perdaug žingeidi 
nėra vietos apie ją

Rezidento žodžiai. Vadinasi, 
jau labai daug dienų Padaužos 
gyvuoja, o šiandien musų Ne- 
prigulmybės Dienoje mes visi 
linksmi ir visi gyvi. Gaila, kad 
Vytauto jubiliejus pasitaikė ne 
sykiu su musų jubiliejum. Tm 
rėjome perversmų ir pučų, bet 
padaužiška demokratybė viską 
nugalėjo. Aš vėl prezidentas, 
mano kabinetas vėl tas pats, o 
narių, dėkui Dievui, turime 
daug dauginus, ir geresnių. 
x Padaužų 
labai plati 
<— čionai s 
kalbėti.

Mes esame ir busime. Mus 
nė peklos galybė nesunaikins. 
Mes atsiradome ir mes išnyk
ti nė negalime, nė nepajė
giame. Reiškia, padaužos am
žini, nemarus kai katalikų 
dūšios.

O prie progos pasakau di
delį dėkui visiems broliams 
ir sesutėms, kurie mus my
lite. Jau mes dabar galėsime 
jums geriaus patarnauti.

Mes iškikinome visus žiop
lius, kurie, kaip žinote, patys 
save susižioplino ir išnyko, 
kaip žydo bitės. Nyksta ir 
miršta patriotiškas fašistų 
rimbas, miršta šventakupriii 
partija, marionų kampinin
kas džiovą pagavo, o Padau
žos švenčia savo neprigulmy- 
'bės sukaktuvės. Bolševikų 
šaipokai ir visi humoristai ko
jas pakratė. Paliko padaužos.

Vadinasi, valio Padaužos. 
Valio padaužiška demokraty
bė ir laisvė. PącĮgPŽišĮcų žen
klu viską nugalėsi, tik td žen
klo neįsigysi už dyką.

Tegul visi geri lietuviai my
li padaužas, o padaužos visus 
gerus lietuvius ir lietuves tik
rai myli.

— Padaužų Prezidentas

Tarp Chicagos 
lietuviu

—

Padaužų Interviu su

Visi vierni parapijonai turi 
spaviedotis už tai, ka'd bedie
viškas gazietas skaito, p ga
vėnioj • turi 'pasninkauti ir 
mejstis. Taip aną dieną kun. 
kalbėjo per radiusą. Matote, 
kaip bus gerai. Nei į bažnyčią 
dabar nereikės eiti, nes ir'na
mie būnant gdlima pamokslų 
klausyti. Išpažintį tuoj bus ga
lima per telefoną atlikti.

Rusiją. Laukianie kan-

Kurie norite tikieto kreipki
tės į Padaužų Biurą, o mes 
jus pafiksinsiiriė. Atsišaukite 
tik 100 procentų bolševikai.' 
Kilbasninkams ir Strazdams 
bei KvaiĮoniams tiktietas ne
bus duodamas.

— Pad., Biuras.
■ ....... . .. .... , \ ,

Ubagų giesmė
_____ -

Pasirodo, kad Chicagos 
licčiai taip apsipratę su Kapo
nių, kad jo visai nebijo. Jie 
nerinko džįodžio Lyle: majoru, 
o rinko TĮiompsoną, kuris su
lig Tribūne, yra maž-daug ar
timas frantas Kapon io, kas 
nėra tiesa. O kai Kaponis aną 
dieną turėjo atvažiuoti į Fede- 
ral Building, tai minios žmo
nių jo laukė per kelias valan
das, kad pasitikti jį.

Paprastai bolševikai sako, 
kad '•kapitalistai išnaudoja 
juos dirbančius. Dabar, kai 
kapitalistai paliuosavo kai 
kuriuos bolševikus nuo darbo, 
tai jie vėl . eina ir maldauja 
kapitalistų, kad duotų nors

Dešimčiai bolševikų 
tikietas į Rusiją free

Gegužis' durgeliutę 
apkaltint norėjo, 

, kad Deveniui ir kitiems 
čekius rašinėjo. 
Jurgeliutc Gegužiui 
sako: , “Prezidente, 
viską galėjai žinot, 
Devenis tau frenfas.” , 
O dabar sukalbėkime

sveika mari jas užDevenio mor- 
gičius. O už prezidento dužią 
čyščnije esančią kitą metą už- 
pirksimė ’ mišias šventas. Ir 
taip,

Padaužos patyrę?- jog Dzim- 
dziai jau Chjcagoj.,., nuvyko 
pas juos pasikalbėti apie savo 
pačių reikalus.

Sužinota, , j*)g Dzimdzihi 
parvažiavo Chicagon jau pe
reitą šeštadienį vieni, be šofe
rio. Apie šoferį ir užsimezgė 
kalba. Mat,- padaužomis rūpė
jo žinoti, ką Dzimdziąi 
re šų Šoferiu.

Klausimas: 
šoferio?".

Atsakymas: 'Pėzukąs.
• Kl.: Jo užsiėmimas

— „MM,,—i

KL: Nežinote?
At.: Nežinome.
Kl.: Kur jus jį paskutinį sy

kį matėte?
z • • .

Al.: Buvo musų Kataloge 
paskutinį sykį. Bet važiuojant 
j Floridą paleidome pakelėj. 
Mes nuvažiavome, o jis pąsilL 
ko, nabagas!

. ..........................  >1 ■ ■■*>■

Ki.z Ir fino to laiko jo ne* 
matėte?

AtA Nematėme!
KLs Kur jis dabar randasi? 
At.: Nežinome.

: Taip mums ir nepasisekė 
.sužinoti, kur Pėzukas dabar 
-randasi.

-t fyfdąužų Reporteriai.
Ą,
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C. A. IIAWKINS, 68 SHOTWELL ST.. SAN FRANCIsČo. CALIF.. sako: 
“Aš buvau sustyręa ir skaudantis ir turėjau nuolatinius dieglius nugaroje. 
Mano inkstai nęišrodG kaip reikiant veikią po šalčio ir aš buvau be ūpo. 
Man reikalingos buvo Doan’s Pilis. Jos priverta mane vėl jaustis kaip rei
kiant. Dabar aš laikau Doun’s po ranka ir rekomenduoju jas kiekvienam".

SLA. P. Taryba pradėjo 
vykinti kultūros ir apšvietus 
srity jai patiektus planus.

2. SLA. prezidentas sudavė 
sau į krutinę ir pasakė: mea 
culpa, mea masina culpa.

3. Sandaros Maikis ir Biek
ša Vilnių atvadavo ir V. V. 
Komitetą sutrupino. ’

■, 4. Marionų kampininkas su- 
zžmonejo ir nuėjo į stokj ardus 
jaučius mušti.

5. Pruseika išvažiavo į Lie
tuvą savo ūkyje rugių kirsti.

6. Jurgelionis susitaikė su

pirma 
to, kai jis ^pastojo jūsų šofe
riu?

At,: Žmonės sakė, kad jis 
buvęs Aselų organizatorius.
. Kl.

At
Kl.:O ką jis daugiau veikė 

prieš pastojimą jūsų šoferiu?
At.: Buvo Sandaros sekre

torius. ■'
Kl.: O kaip jųš su juo susi

pažinote?
At.: Labai paprastai. Munis 

reikėjo šoferio ir paėmėm jį.
Kl.: Ar jis turėjo rekomen

dacijas?
Al.: Taip. Kaip /jau pir

miau sakėm, turėjo liudymą, 
jog buvęs Aselų organizato
rius ir sekretorius. Jis mielai 
sutiko mums šoferiauti ir 
Margutį pardavinėti.

Kl.: Kaip jam sekėsi nauja 
profesija?

Al.: 
mokti

Kl.:
At.:

Doari’s Pilis
"R

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. norą mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
. dantis yra nešvarus, tai jus no

toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks .pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerire, danttt tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba LisUrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo” aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

S AM E PRlą 
40 YEARS
■ 2? ounces foriscęnts 

pure,l/^BAKING 
hVPOVVDER

erTicient"
it’$ double actinc

MillionT or duo coviunmknt

Šiomis dienomis prasidėjo 
vaina tarpe dviejų bolševikiš
kų neklaidingųjų gazietų ir jų 
komisarų. Ponąs komisaras 
Bimbavičius užgriebė “Lais
vę,” dabar jau ir “Vilniai” 
taikosi užmesti virvę ant kak
lo. Kilbasninkas ir Kvailoms 
jau išmesti iš komunistu ne
klaidingųjų partijos. Mat, jie 
jau nevieni i tavorščiai. Pru- 
seikai, Andriuliui ir kitiems 
ir jau riestai. Tie dreba iš bai
mės, kaip kerpamos avys.

Neseniai ponas draugas 
Pruseika parašė Bimbai pa
mokslą, sakydamas, kad mes 
visi eąą klydome (prisipažįsta 
prie griekų), bet esą draugas 
Bimba, tai daugiausia klydo.

Andai bolševikai rengė be
darbių demonstraciją New 
Yorke. Kaip ir paprastai, nu- 
maršavo prie miesto salės, iš 
bedarbių minios išsiskyrė ke
letas bolševikų ir nuėjo pas 
majorą su reikalavimais. Ma
joras tą dieną miesto salėj ne
buvo (bolševikai sako, kad 
jis dėl baimės neatėjo), tad 
bolševikų delegaciją priėmė 
majoro pavaduotojas. Bolše
vikai išdėstė savo reikalavi
mus ir dar paprašė priecįo 
“ant strytRarių” parvažiuoti 
namo. Majoro pavaduotojas 
nohažnai išklausęs bolševikų 
maldų, maž-daug pasakė:,

Vyrai, aš jums nieko prizą-; 
dėti negaliu, nes kad aš galė
čiau jums ką nors prižadėti, 
turi tai būti pačių piliečių nu
balsuota. Ret, sako jis, vieną 
dalyką aš jums galiu užtikrin
ti: Aš iš savo kišeniaus, bije 
dešimčiai iš jūsų, nuperku ti- 
kietą į vieną pusę į Rusiją, 
Bolševikai, išgirdę tokį pasiū
lymą baisiai nusigando' ir ap
leido miesto salę. Išėję lauk 
pradėjo šaukti ' ir staugti; 
jiems pritarė lauke laukiantys 
tavorščiai.

Bolsevikąi užsigavę lodei, 
kad jiems nebuVo pašildytą 
tikietas į abi pusi — ten ir atr 
gal.

Kiek padaužoms žinoma iki
sįiol dar nei vienas bolševikas

Oliu.
7. Vitaitis apsidairė ir, plunk

sną metęs, .išėjo inšiurens par
davinėti.
• 8. Draugas Rimbą nusipir
ko pusę svaro' razumo.

9. Sandara ^giivo vieną seną 
skaitytoją ir vieną 
naują. . s . f

10. Vyskupas * < švento
žiatis ligoninę .J atidavė 
viams. —N. ' *

Dresiu Dezaininimas 
IR MADŲ DAILĖ . 
UžsiCmimai. kurio moku didele 
algų. Išmokit dpzaininiino dai
lę. nubraižyti gražius rubua. 
Musu gSras mokinimas pri
rengs lai vietai i trumpą laiką 

Kabyki to ai' ateikite' dėl ne
mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, l’rlnclp. 
100 N. STATM ST.. kamp.

Į.AKE ST. 10 uusfitas

uotu

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pbonp Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO •

KONTRAKTORIUS
4556 S o. Rocktvell St 

ęHICAGOp ILL.

*

.......... ... ........ .

KODĖL?
žmonių, kurie pražudė pinigus su rcal estate. > 
žmonių, kurie uždirbo daug pinigų su rcal estate.

KODĖL?
Vieni praranda, o kiti uždirba pinigus? Ar tai yra tik giĮįukis? 
Argi galima taip investuoti, kad VISUOMET uždirbti pinigų? 
Taip. Bet žiūrėkite, k^d jūsų, perkama žemė turėtų VISUS 7 
vertybės pagrindus. Kokie tie pagrindai yra? Žiūrėkit šioj vietoj 
sękjnų savaip.

f PUBLIC INFORMATION DEPT.

Jus žinote
Jus žinot?

George F. &Gompany
67 We.t Monro. Si. CliąCAOP ,

■ 1 1 ■
— ........   Į.. Į". J 'I
ji— ■ ------- :—’ " .... -—-........ ..............  A

MARGUTIS už 51.00
Galite pasiųsti laiške $1.00 ir jusite Margutį ištisus aštuonis mėnesius be 
atsikvėpimo. Adresuokite tąip: . -

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Didelis pasirinkimas knygų, muzikos, dainų, rekordų ir 

laikraščių iš Lietuvos

Padėtis gerėja, bet depresija-.vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite sušigrudimo.' Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Velykine Ekskursija
v IŠVYKS Iš NEW YORKO

KOVO 21-MARGH
■ ' > •!.

' Laivu FREDERIK VIII
'■ . ......... .................................................................. ........ .. ..................... ■■.ih.i.i. ...../y, ,

VAŽIUOJANTYS SU ŠIA EKSKURSIJA GAUS SPECIALIAI NUPI
GINTAS ROUND TRlP TREČįOS KLESOS LAIVAKORTES. 
ROUND . TRIP: <New York—Klaipėda—-New York P ““

x 1 ’ Pridedant ■ Paprastus T aksus l

Round Tiip tinka dviems metams ant bile kurio 
laivo, ’ . ~ : .*150

—

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGĘNTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Sąlle Stręet. ęHICAGO. IŲL.
248 ,Washiftg£pn St., Boston, Mašs.— 27 Wbitehall St.. New York, N. Y. 

■■■•■' ‘ : • i 1 '•. ■ ■■ ■ ... i .„ Į M ....... ,, .................. ...... , , ..—

S7 Ekskursija yrtj Autorizuota Visų Lietuvių Agentų.
Cbicago.je kreipkitės prie: “Naujienos”, 1.739 $o. Ralsted St., V. ,M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St., Jębn. J. Zolp, 4559 So. Pauliną St., P. P. Bal
tutis, 3327 South Hąlsęed St.

U i ■>»'
• • . J

m MU'ijujum ■■

MALT TONIC —EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nex vienas ne
gali būti bė

„ MALTTONIG'O
? arba *

55^1 I Eitra Pale Alaus
myiftORATiHO 

500 roa co«vAi*sca>«T»

Jis yra rekomen- 
Įduojamas perGOOo romi

ssSša Dr.B.McNlcholas
Prašykite savo groserjiinko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite /

FREDERiCK BROS.
Boulevard 2538 - 811 W. 37th gt, Cliicagę

Del aplinkinių miestelių kfeipkites prie St. Bartkus,
i 3824 Deodor S t., Indiana Hąrbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 16ŽJ7



, ■ii*

Pavyzdys elektrizuoja

Pa vyzdy s elektrizuoja. Jei 
nori, kad kiti sektų Aurį kryp
snį, neversk ir ne liepk jų ton 
kryptin, bet primiausia paro
dyk jiems pavyzdį, kuris aukš
čiau ar vėliau bet visuomet su
ras sau pasekėjų.

šiaurvakariniuose Hebriduo- 
se yra Bena ra sala, kur vasa
rą išdžiūsta visa žolė, dėlto visi 
galvijai turi būti tam laikui 
perkelti į sausžemio ganyklas 
ir turi pereiti pusės mylios pla
tumo kanalą. Apie 700 galvi- 
jų susirenka prie kranto, gata
vi plaukti per jurą. Bet kaip 
jie tai padaro? Ar juos suva
ro į vandenį? Visai ne. Keletą 
galvijų pririša prie laivelio ir 
pradeda irtis. Kaip tik kiti pa
mato pirmuosius plaukiant, vi
sa kaimenė brenda į vandenį ir 
plaukdami
visi 700 plaukia. Mes 
me plaukti į pasisekimą, 
sai rupesnių, skausmų ir 
jūres, ir didžių žmonių 
nimo pavyzdžiai mums
kad mes visi galime pakelti sa
vo gyvenimą, plaukdami.

Plauk, mano siela, ir rodyk 
kitiems pavyzdį.

seka paskui. Taip 
ir turi- 

sker- 
vargo 
gyve- 
sako,

Broli, buk statytojas

Burbank yra vardas visiems 
atminti. Kas yra Burbank?

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Vanagaitis ir Olšaus 
kas sugrįžo

•’ šestadieriiį, vas. 28, 1931

di (lėlę vyšnią, 
colis skersai 

trys coliai

nau-

dau-
(iau- 

aplink,

Burbank yra statytojas. Ko 
statytojas? Uogų ir vyšnių, 
slyvų ir persikų ir puikių 
jų obuolių.

žiūrėk į 
giau kaip 
giau kaip
giliai raudonos spalvos. “Ji pra
lenkia visas kitas”, sako Bur- 
bank, savo didumu, gerumu ir 
gausingumu.

Tos gilai raudonos vyšnios 
yra Burbanko padarinys, ne at
neštas iš kokio nors Evos ro
jaus, visai ne. Burbank, sakau, 
ne kopijuoja, bot pats kuria. 
Jis pagamino kaktusus be dieg
lių.

Bravo, Burbank, vakarų ma- 
gike, didžiausias kūrėjau musų 
amžiuj! Prieš tave lenkiu gal
vą. Broli, Burbank, tu buvai 
mano įkvėpimas ir pavyzdys, 
mano parama, filosofas ir 
draugas. Tu mane pamokinai, 
ne lekcijomis bet darbais, kad 
aplinkybės yra lyg molis žmo
gau 
minkyti j visokias formas ir 
stylių ir kad pats gyvenimas 
yra tik vaškas, kurį mes 
tys galime sutirpyti į bile 
gurąs, gamindami dažytas, 
bulas lėles rojuje žaisti.

Kad galėčiau būti Burbanku, 
visuomet užimtu statytoju, sta
tant galingą, beribį gyvenimą, 
pilną geriausių ypatybių, spal
vų ir produktirigumo.

rankose, kurį jis gali su-

pa- 
fi- 
to-

i

Rumčikas laiko garadžių 
White Sox Motor Sales, 610

St.—Garnį matęs.
W.

tombbflin į: VakdK: penktad i e- 
nį, vasario 17 d. per vieną die
ną atsitiko net trys automobi
lių akcidentai. Iš ryto susimu
šė- du automobiliai, niekas ne
nukentėjo, Apie pietus ’ vėl su
sidaužė du, o pavakarį apie pu
siau trečios trokas įvažiavo į 
greitai lekiantį Automobilį, kuri 
nusviedė ant šalygalvio ir pa
vojingai supjaustė automobilyj 
važiavus kokį tai jauną vaiki
ną. Sužeistasis daktaro aprū
pintas, vietoje išvežtas į ligoni
nę.—J. A. ,

Iš 18-tos apylinkės

SLA. 129 kuojos 
susitvarkymas

RISTIKAI SUBRUZDO

Pastaruoju laiku tarp lietu
vių ristikų eina didelis bruzdėji
mas,—visi smarkiai treniruoja
si ir rengiasi prie ko tai. To 
bruzdėjimo centru pasidarė 
Universal Atletikos Kliubas, 
kur kiekviena sekmadienį 
renka apie porą desėtkų 
kų. Rytoj 2 valandą po 
ten irgi žada susirinkti 
būrys ri.rtiku treniruotis, 
•kitko bus susirėmimas
Banccvičiaus ir kažkokio lenko, 
kuris sveria apie 210 svarų. 
Renkas sako, kad jis guldys 
Bancevičh’ be jokio pasigailė 
jimo.

susitiks ant matroso. Vadinasi, 
bus ristynės. Kadangi Ačns 
sveria apie 240 svarų, tąį at
rodo ,kad šį kartą “dzūkas” bus 
suslėgtas, kaip suris.—N.

35

Joną Razmų 
palaidojus

pa-

[Atlantic and Pacific Photo] / ' .

Anton Cermak, čekas, praeitą antradienį demokratų partijos 
nominuotas kandidatu į Chįcagos merus.

tienės svetainėj Lietuvių Re- 
publikonų kliubo susirinkimas. 
Po susirnkmo' bus ir pramogų 
šiokių tokių, nes komisija visu 
kuo rūpinasi.

8US1- 
risti- 
pietų 
visas 
Tarp 
tarp

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos Įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $1(KI 
vertės Boną ir $10 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko

Artistai Vanagaitis ir OI-. 
šruskas jau apie savaitė laiko, t 
kai sugrįžo Chicagon iš gastro
lių. Jie praleido * apie tris mė
nesius linksmindami t lietuvius 
Amerikos rytinėse valstybėse.
‘Paklausus p. Vanagaitį, kaip 

viskas sekėsi, atsakė: labai ge
rai, išskiriant nesmagumus su 
šoferiu Žuku. Sakėsi turįs sieks
ninę sąskaitą Sandarai už jos 
general. sekretoriaus padarytus 
“demedžius”.

Artistai buvo nuvykę apie 
Naujus Metus su koncertais net 
į Floridą. Bet koncerto ten ne
davę, nes pasirodė, kad Flori
doj lietuvių labai mažai dar esą.

Artistai parvažiavę tuoj ėmė
si darbo. Rengiasi statyti vei
kalą netolimoj ateityj. Be to, 
jiems rengiama priėmimo va
karienė ateinantį šeštadienį, va
sario 28 d., Liepos ir Paliulio 
salėj prie Archer ir Kean Avė. 
Kviečia’ lietuvius atsilankyti.

— Rep. V.

Pereitą pirmadienį tapo 
laidotas nusišovęs lietuvis bat- 
siuvis Jonas Razmus, gyvenęs 
2107 S. Halsted St., kur turėjo 

J savo batsiuvystės biznį. Ra'z- 
mus tapo palaidotas Tautiškose 
kapinėse; Laidojimui patarna
vo graborius Butkus.

Laidotuvėse dalyvavo geras 
pulkelis žmonių, viso virš 40 
automobilių. Gėlių buvo tik du 
vainikai, nuo giminių.

Apie nusižudymo priežastis 
sužinota iš paties velionio 
sipasakojimo vienam savo ge
ram pažįstamam dar prieš 
sižudant. Per užgavėnes 
susipykęs su savo namiškiais ir 
tapęs suareštuotas neva už gra
sinimą ginklu. Teismas turė
jęs įvykti kovo mėnesį. Paleis
tas ligi teismo Razmus ilgai ne
laukęs nusišovė. Kad Razmus 
ruošėsi prie tokio galo, matyt 
iš to, kad jau iš anksto ir su 
graboriu kalbėjęs, išsitardamas, 
kad jei jis kada mirs, kaip no
rėtų būti palaidotas, 
buvo apie 54 metų 
Paliko žmoną Emiliją Razmie- 
nę ir apie 15 m. amžiaus 
terį Emiliją.—J. A.

pa-

nu
lis

Velionis 
amžiaus.

duk-

Roseland
SLA. 139 kp. susirinkimas

Rytoj, sekmadienį, balandžio 
1 d., 1:30 v. po pietų Palmer 
Park svetainėj SLA. 139 kp. 
laikys mėnesinį susirinkimų. 
Nariai dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkite mėnesinius mo
kesčius. Taipgi, prašome atsi
vesti ir savo draugus prirašyti 
prie SLA.—Org. A. Narbutas.

Cicero
Lietuvių Improvement 

Kliubo nariams

Kas pirmą antradienį vakare 
Liet. Liuosybės svetainėj iš se
no susirenka ' Susivienijimo 
Liet. Amerikoj nariai šaukiami 
dėl apsimokėjimo duoklių, ir 
būdavo jų duoklės įrašomos į 
narystės knygutes, kaip ir pa
prastai.

Dabar jau to nebedaroma, o 
randasi lengvatikių, kurie duo
da savo centus kaip- į balą mes
ti “raudonojo sojuzo” bosams, 
žinoma, kiekvienas turi teisę 
daryti su savo pinigais, kas 
jam patinka. Nebūty.^reikalo ir 
kalbėti, jei suprastų ką daro, 
bet gaila žiūrint į kaikuriuos 
žmones, kaip jie lengvai duo
dasi apsukami užsispyrėliams, 
pasiryžusiems SLA. griauti.

Tie, kurie išėjo iš SLA., tai 
tik Susivienijimui palengvino, 
nes Susivienijimas kaip buvo 
taip pasiliko, bet išėjusieji sa
ve apgavo ir įmokėtus pinigus 
prarado.

Dabar SLA. kuopose nepaly
ginamai ramiau, maloniau. 
Daug tenka susitikti , narių iš 
senosios 194 kuopos, kurie jau 
skundžiasi buvę suvilti, pati
kėdami sukčių žodžiams, žino
ma, ir jų tų apgautųjų negali
ma kaltinti: jie laikraščių ne
skaito, vien tik raudonųjų de
magogų prisiklauso, o iš pačių 
^LA^ narių mažai kas juos in
formuoja, tai*ir nestebėtina, kad 
žmonelius apgauna.

Čia vietoje yra SLA. 301 .kp., 
kuri laiko' susirinkimus kas 
antrą pirmadienį p. Lukštienės 
svetainėj. Tvarka gera, visi 
jaučias draugiškai.

—“N.” rašėjas.

11. Nekaltybės Valcas, Or
kestrą.

12. Pasirenkant, Sofija Paš
kevičiūtė, soprano.

13. Smuiką Solo, Mikas Pet
ruševičius.

14. Ulonai, štabo Duetas.
15. Panemunės šokis, Orkest

rą. . • ,

Nelaimingas gat 
vekampis

Canalport. Aye Jr Union Avė. 
kampas pasižymi tankiomis 
automobilių nelaimėmis. Pereitą 
šeštadienį čia stisimušė du au-

Prasidėjus bolševikų amarui, 
ir SLA. 129 kuopa pergyveno 
daug neramumų. Bolševikai 
buvo ne tik bepraradedą užval
dyti kuopos valdybą, bet ir pa
čią kuopą jau baigė užrėkti, 
kad niekas nebegalėdavo žodžio 
pasakyti.

Pradėjus kuopų persitvarky
mui ir j 129 kuopą įsiliejo nau
jo kraujo; iš Marąųette Parko 
SLA. 335 kuopos persikėlė j 
129 kuopą p. Andriuliai su dar 
13 kitų narių. Tuo tarpu rau
donieji pradėjo organizuoti 
“savo susivienijimo” kuopą, kur 
buvo ir 129 kuopos knygas iš- 
sinešę. Teko vesti su jais de
rybas knygoms' atgauti. Buvo 
susitarta’, knygos atgautos; p. 
Andriulis tapo pakviestas per
žiūrėti kuopos knygas ir są
skaitas. Viską sutvarkius, per
rinkta nauja valdyba, be bol
ševikų. Mrs. Andriulienė iš
rinkta kuopos organizatorė. Ji 
buvo ir senojoj 335 kuopoj or- 
ganižatorė ir iždininkė.

Dabar SLA. 129 kuopoj pra
sidėjo ramus darbas ir nariai 
pasilsėję po vargų su bolševi 
kais, pradeda vėl krutėti ir 
rengiasi ką nors naudingo nu- 
vekti.—Kor.

j.VJykai tarp “drapiežno dzū
ko’ Bancevičra'us ir Ačo nesj- 
laiso. Prieš kiek laiko “dzū
kas” pareiškė, kad Ačo pasigy
rimas, jog jo nei vienas lietu? 
vių ristikų nepaguldė, yra be 
jokio pamato. Girdi, kaip jį 
kas gali paguldyti, jeigu jis su 
jais nesirit‘a'1

Dabar Ačas atsako, jog tai 
netiesa: jis esą ritosi ir su Sar- 
palium ir su. Komaru, ir nei 
vienas nei kitas jo paguldyti 
negalėjo. Komaras net per 
pusantros valandos prakaitavo, 
o įveikti jo negalėjo.

Sakoma, kad kur yra durnai, 
ten paprastai randasi ir ugnis. 
Ginčai tarp “dzūko” ir Ačo bu
vo nebe reikalo: kovo 4 d. jie

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam. parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

' CHICAGO. ILL.

ATSIKRATY- , 
KITLIGŲPE- . 
T? T T nosyje, burnoje 

c įe gerklėje

Leiskite Zoriite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe- ’ 
rus. Raginantis plėves

Beethoveno Konservatorijos Mokytoju
KONCERTAS

Ketvirtadieny, Kovo-March 5,1931
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

PROGRAME DALYVAUJA:
Konservatorijos Mažoji Simfonija. 
Lulu Raben ........ ............................. .
Genovaitė šidiškiutė ..■.....................
Lotus Spring .....................................
Stuart Barker .....................................
Mikas Jozavitas ..............................
Juozas Grushas ..............................
Antanas Pocius ............................. .

Pradžia 8:00 v; v.

........................................... Smuikininkė 

.................................................... Soprano 

............................................. Violenčelistė 
................................................. Baritonas 
...................................... .•........... Pianistas 
...;...................... i.................. . ........ Kornetistas
.......................................... Akompanuoja 
Įžanga — 50c., vaikams 25c.

Garnys parskrido
Pavasaris jau čia pat, nes 

kada jau garniai parlekia, tai 
nebėra jokios 'abejonės. Vienas 
toks garnys nulėkė stačiai pas 
Rumčikų šeimyną, 3422 So. 
Lowe Avė. kur p. Steponui ir 
Marcelei Rumčikams paliko dai
lų ir sveiką sūnaitį, kurio abu
du labai laukė. Mat, p. Rum- 
čikai turėjo vieną dukrelę 12 
metų, tai kito, sunaus, tikrai 
reikėjo, tai dabar garnys ir tuo 
pasirūpino.

Visiems nariams ir namų 
vininkams patartina, kad 
vieno neliktų, 
kliubui veikti.

šios savaitės pradžioj, kovo 
4 dieną, 7:30 vai. vakaro p. 
Lukštienės svetainėj, 15 ir 49 
Avė. įvyksta šio kliubo susi
rinkimas, į kurį yra pakviesti 
ir miestelio tarybos (town 
council) atstovai. Yra sutar
ta, kad ateityje į kiekvieną 
kliubo susirinkimą atsilankytų 
tarybos atstovai ir padarytų 
pranešimų apie miestelio reika
lus. Tad visiems gyventojams 
svarbu visa tai žinoti. Būtinai 
atvykite.

Prisirašyti j kliubą kainuoja 
visiems metams tik $1.00. Kas 
tai reiškia properčių savinin-

sa- 
nė 

kurs nepadėtų

Budriko Radio 
valanda

Sekmadienį, kovo 1, 1930. 
Radio stotis W. C. F. L. Nuo 
1 iki 2 vai. po piety. v

1. Maršas Vilnius, Orkestrą.
2. Kur Banguoja Nemunėlis,

liaųlies daina; K. Pažerskis, 
baritonas. , , < v

3. Ponų šokis, Orkestrą.
4. Karvelėlis, Sasnauskas; 

Sofija Paškevičiūtė, soprano.
5. Valio Dalgelė, Petrauskas, 

štabo duetas?
6. Lietuvaičių Valcas, Orkest

rą. .
7. Pasirenkant, K. Pažerskis, 

baritonas. '
8. Sesutės šokis, Orkestrą.

kams, o prigulėti prie tokioj 9. Oi Greičiau, Rimkus, S 
Rimkus, baritonas..

10. Pasirenkant, štabo
khibo reiškia patiems daug i 
naudos.

Pirmadienio vakarą p. Lukš- tas.

. t ’- V

due-

. i'j' /-■'V-

■■t . . ■ j \ 

--------------------- - ....r-------------------

PIRKITE SAU ,

—Iš—
DIDŽIA U ŠIŲ A T S AKO- -

M INGĮ AUSIU
Lietuvių 1 Krautuvių

PEOPLES FURN. Co. 
Įsigysite užtikrintą radio, 
gausite geresnį patarnavimą 
Mokėsite Mažesnę kainą!

$99.00
■ ... ‘ -

Puikus Standard padarymo naujos 
mados kombinacijos radio su gra- 
mafonu pilnai įrengti dailiuose ka
binetuose verti $175.00,’ Peoples 
Krautuvių žema kaina tik

raStandard padarymo, gvarantuoti 
dios pilnai įrengti dailiuose kabinę? 
tuose su tūbom ię , viskuo, rinkinis 
skirtingų išdirbysčįų. Nekurie yra 
verti virš $100.00, dabar yra proga 
Peoples Krautuvėse įsigyti tik už

$45.00
Lengvus isrnoktftmai suteikiami vi

siems ir' nerokuojanie jokių extra 
mokesčių.

Gera nuolaida už senus ra
dioį mainus ant naujų.

Krautuvės atviros ^ntradięnio, Ket
virtadienio ir šeštadienio vakarais.

PEOPLES
FURNITURE CO. 

253640 W. 63rd St.
HEMLOCK 8400 ' '

4177r83 Archer Avė.
LAFAYETTB 3171 

CHICAGO, R.L., ' , .
įniiiiili ■ I l'ill l|UM*'illl n I Iii?

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija į Lietuvą
BIRŽELIO
6,1931

' Hollandų 
Amerikos 

Linijos 
laivu

“ROTTERDAM”

; ' Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per 

Rotterdamą) 
^ai pirmutinė

Amerikos lietuvių 
istorijoj tokia 

Ekskursija
‘ Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių'laikraščiai

“Vienybe” ir “Amerikos Lietiivis”, —
vop kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su.dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Spečiališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. ~ Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 

‘ butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
mito sugryžįmui. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 

"7 ■ . i **■*,*1 • *■ ■ '

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

lietuvių\ laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva”, 
i”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu- 

Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys 
okumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoj

mito sugryžįmui
"i v .< ■ * ■ ■. *

Halsted St, Chicago, III



Tarp Chicagos
Lietuviu

esą rasta

Trumpi sakiniai

Lietuvės Akušerės

Jau sukėlė $5,000,000

Advokatai9252
rabo

uit 6377

t. Canal 2330Tel. Yards 1829
nūs

ufeTOvis 'ciaLisTas

Pustąpėdis. CHIRURGAS

Hemlock 2010

Žolp, M*'*

Lietuviai Gydytojai'

jrurgąs

2 pietų ir

3301 Phone Canal 6222

elyeeta ausini
The Delicioos New Chęese Food

9721

moterį
2 bro-
o Lie-

qpskr, 
..„.i- 
Mari-

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOJE

vasario 
ryte, | 
amžiau 
Sotkafnių

delight iu

Cheese flavor

as m ilk 
itself!

visose miesto da
lyse.' Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake S t.
Tcl. irose

ParV 797-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

4729 Souti 
C 

SPECi,

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Chicagiečiai džiaugiasi, kad 
šįmet žiema Chicagoj tai kaip 
tik Californijoj, tiktai skirtu
mas, kad vietoj orendžių ir ba
nanu bombas ir revolverius po 
nosim kiša

Naujas džiovos 
dynias

tukatancius ligopių. Patarimas 
nuo 10 ry.te iki 1 vai. itnuo $• 
<2Q0 2& SU" . Įę»«pa|

Ąntano Skrodęnio 
i'Tr “pažįstamu «aę 

'dalyvauti ________ ’•

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvauket Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Skelbia, kad priėmus $54,- 
000,000 bondsų išleidimą tuomi 
busią suteikta darbo nuo 50,- 
000 ligi 75,000 darbininkų. 
Dąrbaį prąsidesįą dąr... fepjęt.

CHICAUOS
ŽINIOS

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
#*4649 $. Ashland Avė. 

kampas '47 $t. ‘ 
Tek Boulevard 6487

Bpndsąi suteiks, darbą 
Mariui

Paklydusių įr yąlkątąujaučių 
šunų perimi judais pagauta ir 
atiduota j “city dog pound” 
23,160 šunes.

DANTISTAS 
' St. Tel. Cicero 49 

laikų kainos nupigintos__
_ —i. $2.00 _________  2.00 

_____ 6.00 
$6.00 už dantį 
$20.00 ir augi,

Naujas ir labai pasekmingas 
būdas džiovai gydyti, prakti
kuojamas Lenkijoj, tapo pa
skelbtas D-ro Franz von Groer

_ . _______ _ reumatizi
oje, kosėjimą, gerkles • gkaUi

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So.Fairfiejd Avenue 
Tel. Lafayettę 0727

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

, 756 West 35th St. 
kampas Halstęd St. 

Valandos htio 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nedėliotais nuo .10 iki 12.

Tel. Cicero 3794

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio.

yąikų mirimų aiųbšimtįą.įaųi 
pat buvo žemiausias: 5$4 Mii- 
rnpai ąnt kiękyjeno tūkstan
čiu vaįkų.

'Mp ^jt ^ypiiąi s.ųpažėjo mi 
rimai nuo ližfečiąmų ligų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer. Avė. 

Valandos: ‘ 2—4 po piet 
Phone Lafayettę 0098

v. w. ruti 
ADVOK

TeL, Central' 6800 VaT 9—4 
Rezidencija 6168 S. Talman Av

Tet ProppeęĮ

pat®, <•
kale višųomer es
ųingaa ir ncbran!
dėl kad neturi
'aid’ .ky

W> pą?iuįlyęisp. buįjfjyaįįjf- 
kta balsuotojams pptaįįi ar at-. 
mesti' $54,000,000bondsų išlei
dimą deJĮ miesto, /sanitarijos 
distriktp, Linkplp Pftį’ko ir 
south parijų.

Vakar dieną federalis teisė
jas Wilkerson nuteisė Al Ciapo- 
ne šešiems mėnesiams į Goojc 
county kalėjimą už teismo pja- 
neikinimą, kada Capone du me
tai atgal buvo sauktas į teismą 
Chicagon ir jis iš Floridos pri
siuntė daktarų liudymus, buk 
esąs “labai sergąs”, ir turįs 
gulėti lovoje, gi tuo talpu lo
voj negulėjo ir visur važinėjo.

Tai yra antras Capone nu
teisimas visame jo gyvenime ir 
tik pirmas Chicagoj. Pernai 
jis atsėdėjo metus Philadelphia 
kalėjime, kur buvo įkištas už 
nešiojimą uždarytų ginklų.

Nuteistas, bet laisvas

Mirimai nuo alkoholio pernai 
m$|is buvo 2.5 įii| 100,000 gy
ventojų 1920 metais buvo 1.7 
ant kiekvieno ; lb0,000 žmonių.

. Pbone Boulevard 8483

DR. M
GYDYTOJAS 

3421 South Halsted St
Valandos........................

nuo 6 iki 8 vai. Vakare
Sekmadieniais huo 10'iki 12

Tel. Pullinab 5950—barnų 
’’ 

127 N. Dearborn !
Ketyergais ofisai uždaryti.

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! New digestibility, 
hcalth qualitics and dclicious 
ncw flavor addcd to chetsc.

In Vclvcctą all the valuablc 
properties of rich inilk are 
retained. Milk sugar, čalcium 
and minėtais. Good for every- 
one, including the childrcn.

Vclvccta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

krąft;

Office Pbone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. 18 ir Blue įsi and ve.

Valandos: 10 to 12 A. M«» 2 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Pbone Fairfar 6353

’OTERŲ.) 
ITDpMOSJOS

Arklių visame Chicagos meis 
te, sujig 1928 metų sųhašo, be 
liko tik 7,207. O kiek yra au 
tomobilių?

DR. J. J. KQWAĘSKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2403 W. 63rd St., SūĮtę 3
• ■ Tėl __<■* *

Rez. 2359 $. _________________  _
Ofiso valands 2 iki'4. 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Mes galime pasididžiuot, kad 
Chicagoj e gyvename tokiam 
garsiame mieste, kur visas pa
saulis kalba apie Chicagą. ži
noma, Chicaga nėra taip jau 
pavojinga, kaip karo laiku 
fronte, nes čia yra uždrausta 
šaudyt iš kanuolių, taipgi ir iš 
orlaivių uždrausta bombarduot, 
o antra nė tankais negalima 
važinėti gatvėmis. Viskas ką 
galima tai rankinėmis J grana
tomis mėtytis, su mašmgunais 
šaudytis ir visokio kolibro re
volveriais ir šautuvais. Tai vis
gi sulyginus su praeitu karu, 
kur net ir gesus leisdavo, Chi
cagoj daug saugiau.

Capone gavę pįrippą šę 
šis mėnesius

išdirba 1Suro< 
pilkus ir A- 
rikctftfftcub ak
menius phttfin- 
kilis. Pasirin
kimas' dįdžidu-

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

Gydo staiąiąs ir chroniškas ligas vy
rų, moterų Af1 vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray »$’ kįfb|dus elektros 
prietaisus. '

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. I8th St.,'' lytoti Morgan St. 

Valandos: h 
nuo 0 iki 

TU 
Rezidei

South Skote 2 į

— 7 iki 9 vakari 
Ketv. ir Subatot 

•Pan.. Sec. ir PėtųyĮioa

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kųopigiausia. 
Reikale1 meldžiu atsišaukti, o mano 

' darbu busite užganėdinti.. v
Tel. Rooscvelr 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

1439 8. 49 Cdurt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927“

JOSEPH J. GftISH 
Lietuvis Advokatas

4631 &>. AftlvU 4<*

B U T K U S 
Undertaking Co.

' 'Lic.' .
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel Canal 3101

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojąs ir .Chirurgas 

. 3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 ' ' ‘

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentištas 

4712 South Ashland Avė.
\ Tclj Boulevard 7589

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Phone
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
tnassąge, 
creatment 
oetic

prie 
duodu 
electric

mag- 
blankets ir 
Mųterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
’ Vicrory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

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

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

Tet. Brunttvick 4983
Namų telefonas Brunewick 0597 

Ultravioletinė ivtesa ir HJatbermia » V* J * <.' J f ■* -• ‘ •

Tel. Repubjic 2266

DR. K. DR AN GELIS 
•' ..bENĮTSTAS""'
2417 Węst 63rd Street 

(arti Western Avė.)

Juo žmogus blogesnis, juo 
jis populiariškesnis. Chicagoj 
Thompsonas gavo pusėtinai 
daug balsų nominacijoj, atro
do, kad ir vėl paliks miesto 
meru ant toliaus. O kas butų, 
jeigu Kaponis statytų 'kandida
tūrą į miesto murmistrus: juk 
tai milijoną balsų gautų! Bet 
dėl ko Kaponis nekandidatavo 
praeitus rinkimus? Ugi dėl to, 
kad jis ir dabar valdo Chica- 
go, o burmistrą renka tik kai
po Kaponio pagelbininką.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
\ ADVOKATAI

1 b South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vali. 
3241 S. Hahted St.^ Tel. Victory 0562

Valandos •»•• •« 
Olis—Utąrn. 
Va sali

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wettecn Avenue c c r . . t •. j .u •» r - - • j-

Tel. Lafayettę 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo' 6 iki 9 valandai vakaro

Chicagos Medikų ąs^

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Švogeriai 
ir giminės.— - r. • '

Laidotuvėse patarnauja grave
rius S. P. Mažeikai ' Telefonas 
Yards 11’38. 1 ' ’ ' •

Nuo 10 iki 1 
yal. .po pietų 
vakaro.^ Nedėl. 
’ phobe Midwąy 2880

Vos tik teisėjas Wilkerson 
savo sprendimą i^tatė, kaip Ca
pone nustojo čiulpęs savo 
“chevving gum” ir veido šyp
sena pavirto į rūgščią miną. 
Tuojau Capone advokatai įne
šė reikalavimą paduoti apelia
ciją į U. S. Circuit Court of 
Appcals. Beikalayimas paten
kintas ir Capone ligi pirmadie
nio paleistas.

Capone kunsąrgįs Mop Vol- 
pe, dabar teisiamas AVashing- 
tone už teismo • įžeidimą, kal
bama, bus deportuotas.

MRS. ANELIA K. JARUSH
• » 7 f .0 »i » ' .j ')

Physįcal Therapy tįl Midwife 
Naujoj vįetęj 

6109 South Albany Avenue

Komunistai rengėsi per ilgą 
laiką prie revoliucijos ir galų 
gale jau prisirengė. “Vilny” 
pasidarė tikras Kinijos karas. 
Pirmojo mūšio laukia tik 6 ko
misarai : Pruseika, Strazdas, 
Bacevičia — jie trys., vienuos 
apkasuos; Andriulis, Gasiunas, 
Krakaitis, — kituos apkasuos, 
na ir abidvi pusės mobilizuoja 
raudonąją armiją. Kuri pusė 
laimės, tai dar nėra žinios. Bet 
jeigu barberys ir Valparaiso 
bulvaskutis laimės, tai dėdė 
fruseika gaus eit lauk iš •*/Vil
nies” pasikišęs galionuką po 
skvernu ir vesis kartu senovės 
poetą, latviškų eilių vertėją. 
Bet jeigu Andriulis su gasiunu 
turės išeiti, tai Dieve neduok 
toki reginį matyt: vienas nu
kabinęs lupą, o antras su brit- 
vom trauks pas juodukus ieš
kot prieglaudos.

saulėstdaf & nhųdofeįną mau
dynes iš potaso druskos 1 skie
dinių, kas stiprjpą kūną kovoj

kįa potaso
Lenkijoj 1922 metąis ir per tą 
laiką daryti su ta druska ban- 
dymai davė . neRoprastai geras 
paakinės. >

J. P. WAITCHES
Lietuvis Atkoptąjį

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

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis Akių; specialistas
Palengvins akių (tempimą, kuris esti 

priežastiihi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo,‘ nervuotųmb, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę įr toliręgystę. prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dančia mažiausias klaidas. Speęialė * atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
tiud 10 iki 8 vai. Nedėljoj nuo 10 iki 
12 vla^ po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

npo 10 Iki 2 po pietų,

Rezidencija Tel Midvvay 5513 Ii 
‘ ‘ Wilmett» 195 

RalphC. CupIer.M.D. 
chirurgas

Oakleu ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
' Valandos: Panedėliais ir Kervergais

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia ir 
PStnvėiomis 1 iki 4 v. v.

> m 8t
■ *, Telefonai

’‘A‘
Boulevard 5203/
Boulevard 8413 į 

1327 So. 49tb Ct.
Teiefoaiįį.

'■ Cicero 3724 ;;

Mirimų pernai mę
tą’įs buvo tik 10.<į ant kiekvie 

".........

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va cdbs:

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

Netoli 46tb St. Čbicago. UI

K, G ŪGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo* vieta * 
3323 South Halsted Street 

Tcl. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėljoj nuo 9 iki 12 ryto

mal 3110
oi telefonai
V s?00

JONAS ŽUKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 dieną, 7:30 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs 23 
metų amžiaus, gimęs JLįetuvoję, 
Žagarės mieste, Šiaulių ąpskr. 
Paliko dideliame nubudime moti
ną Marijoną, 3 seseris 
joną ,Oną ir Bronislavą, -2 švoge-

Cbarks Kvacik- ir Stanis
lovą Gaižauskas, gimines ir pažys
tamus. ‘ Kūnas pašarvotas, "ran
dasi 4011 Brighton' Place.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 2 dieną, 8 .vai. rjrto iš na
mų į St. Agnės parapijos bažny
čią, kutioję atsibus' gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv.‘ Kažįmierb ka
pines. ...... “ '

Visi a. a. Jono Žukausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiaikviečiami ‘ dalyvauti 
laiddtuvėse ir suteikti jam pasku
tinį . patarnavimą ir' atsi^vęĮki^į-

! ANTANAS SKRODENIS

Persiskyrė su , šiuo; , pasauliu 
‘ 27 dieną, V1Ž:JO valandą 

n., sulaukęs 41 metų 
ih puagijoj* 
aime, Tauragės jp. 
yyeno 26' rf 
ne Sfuludim

Marijoną, sūnų Jupzapą 
to

tuvoj brolį Juozą .sęserį
brolienę ir giminęs. Kunatf‘'pa&f- 
votas, $pdąji 4543 Sę. fauljna 
Street.
'' Laidotuvės įvyks utaminke, ko
vo 3 dieną/18' vai!, iš gamų į šv. 
Kryžiatiš- parapijos bažnyčia,' ku
rioje Atsibus gecfulirigos; ^artialdos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas H šty? ^a^idtiėro " kapi-

Visi

Nuoširdžiai kVieciam 
laidotuvėse jr suteikti , 
tini* patacnayimą 'ir atsisveik

Nurudę liękaųie, v \ 
iįoterįs, Šonus, Broliai 
ir Gin':-'~~ /t 4’

Laidotuy 
rius 
5203

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
L: 1—3 ir 7-r8;,Ned. 10—12 ryto 
tidencija 6640 Sp. /Mapletvood Avė.

y Telefonas Re^ublic 7868

v, . . 5 , >T ■ i
Arti Lcavitr St

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenae

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

7 iki 8 vai. Nedėl ano 10 iki 12 
Rez. Telepbonr Plaza 3202

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dcntistas

4645 So. Ashland Ąve.
virš Marsball Drug store, arti ^7 $t.

Qfisę ir Rez. Tel. Boulevard! 5913

DR. A. J. BERTĄSH 
'3464 South Ifglęted Street ‘

iso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarę*

Ręz. 5201 South Wallace Stteįi

CHICĄGČ 
77 WUh 

Cor. WiUpingtQp 
Ofisd'lHCc 

Namų‘J£‘|j||

sias. Kainos 
piriausios.*,z> * 
^Pitmas prie- 
šaia Sv. Kaži- 
miero kapines ;
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių
3958 W. lllth SU Chicago, IU.

Tel. Beverlv 0005_______ '

Ofiso Tel. Victory 6893 
‘ Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTU
Ž^as^s (lydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
» vaikų ir' visų chroniškų ligų 
Ofisas’.' 3102 So. Halsted St.. Chicago 

arti 31 tb Street ,
Valandos: l—-3 po pietų. 7—8 vak 

Nedėliomis ir iventad 10—12 dieną

.Delcfl Hunldų
Sidabro -■ Flllinral 
J’arcoliaiio Fllltogal-------------
Aukeinfie Crowna----------------
Brfdgo *—:— ----- ■
pia«w —-

• ~ Traukimas be aka'

Telefonas Yards 1138

Pf ^ąžęįką
Grabučiu? ir

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai .j./ 

Turiu' automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 7 u

3319 Auburn Avenue 
chica'go, ill.

‘“'hik M p,, f-tS 4. į

, EudeikisKomp
GRABORIv VEDĖJAI

. .'Didysis Ofisas:

Bedarbės gęĮbčj||ųųi pradėta; 
kampaniją sukeiti $5,000,000* 
galop baidėsi ‘ rei^n^ojįį 
suma tąpo sujkejta yąkai- fe; 
ną. Tą §uipą' k^Jė Į
yi’ąųs beįąrfe' tam
tikras komit^ta^; <' r 4J

Chipąg-o ę|ątįątika i

JOHN B. BORDEN
105 W. Ad.ams Rpom 2117

TelephoVRąbdoloK\hf 
Vakarais 2151‘*W. įk įuo 6-9

Telepbone ‘ Rooseveit 9090
Nwnif 8-9 ryu- T1L 9600

,r,„j< . ' . .....

mmušinui^įUtiBė per-

K ®

■« ■■ •"Į&U-'ž*«7?7r~

LOVEIKIS
KVlĘrKIMNMS 

raraM ĘyiĘTKos

Vestųyėms,

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYROįTI^ 

NEŽIURINT'KAIP U?S 
Speciallškai gydo Įigrfr 
kraujo, odos/ ligas, žai 
mus nugar<

chicAgc
—iii,......... . ............... ..
•••.X *'• I. • -V.4-.V — o r

Simpatiškas— 
Mandagus —

gesnis ųž 
tų patarsavk 
mas. ?

Graboriai

&
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalysft Mo

derniška koplyčia 
.veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

..i / TeL Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenu* 

Pbone Ptospcct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ŠLL.

. ..fcTiA- 1 :-L.r.—." .-n—-"r;-:-"-1"

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas -

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
664| So. Albany Ąye.

Tek Prospcct 1931
0X1*0 ' telefoną. "Irglnla 0080, 
Bbz. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir
6 iki B vakaro.' NedCliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas Nortb Side ' 
’• 3413 Franklin Blvd?
Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

VISSIS,
PaM*lUdhn}M Euru
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toft, hn<l his matės in a fight- run another dancef What say 
fJ rfv T* O »» I rt» O • /

Whai labout that; J61ie.t‘gamę’ 
his team in front ' for three Mr. Gedvilas. ' • ■ '
qūarters of the game būt final- 
ly succiimbed to the Lithuan- thejnaroonsl Imagine/ : 
ian team from Boseland.

Thursday the Maroons, mi
ntis the Services of Markūnas 
and Simonas dropped one to 
the Victory Stars 30 to 20. In 

šiais metais sukanka lygiai!a belated rally Jurgil, Darcsch, 
20 metų, kaip Dr. Karalius pra- and Knistoft ' starteri to run 
riejo dirbti literatūros darbą. wild būt too late to dislodge 
Per tą laiką jis parašė ir išver- the South . Division leaders of
t, ė daug įvairių knygų, jau ne* the P. N. A. / : / '
kalbant apie daugybę moksliškų Marquette Maroons (18) 
ir kitokio turinio straipsnių, z 
kurie tilpo įvairiuose laikraš- Knistoft 
čitiose. Daresčh

Amerikos lietuviams Dr. Ka- Royce 
ralius savo raštais yra gerai žu Markūnas 
nomas: jis turi, kaip yra sa* Jurgil 
koma, miklią plunksną (nors Jamrog 
tiesą pasakius, - jis dažniausia Simonas 
rašo ne su plunksna, o su Re- 
mington Portable)., Rašo jis 
gyvai ir sklandžiai, o kas šyar- |Domikaitis 
blausia, labai suprantama kal’ shedvilas
ba. I Riekus

Pasinaudodami ta proga, kad -
šiemet kovo mėnesyj sukanką u as 
20 metų nuo to laiko, kaip Dr. m 
Karalius pradėjo dirbti litera- Mahksas 
tini darbą, jo draugų būrelis su- ®usb 
manė surengti jam vakarėlį, Gab Sez: 
kuris įvyks kovo 14 d.—K. What’s everybody doing?

 , Most of the gang can

Lietuvių programas “IX1 S“' 

iš WBBM stoties Stanley Valentine has reco- 
------------ vered from his operation be- 

šį sekmadienį, kovo 1 d., ly-> gorra and how.
giai 2 vai. po pietų, iš W B B Did youse all knoW ■ Adol- 
M broadkastinimo stoties 770 phe had a pretty sister. Sur-/ 
kilocycles ir vėl bus duodamas prise!
šaunus Lietuvių programas, K. R’s dance was great būt 
kuriuos rengia leituvių firma, not enough punch in the 
The Peoples Furniture Co., punch.
2536 W. 63rd St., ir 4183 Ar- pįd yOU ever play Coffee 
clier Avė., Chicago, III. Užpil- Pot? Great game. Latest Ma- 
dymui šio programo dalyvaus roon eraze they say.
parinktos Chicagos lietuvių me- Lafty Platak' got himself a 
no jėgos. njce job teaching the big shots
 -  how to play bandball at Postl’s. 

Pansy Corkem was >seen 
j €---------------------- 1 smoking a high class cigar.

TheEnglishColumn L yen‘ ,to hi«hea<|- For^ot j ° ! John Markūnas s name.
L Him—- ■■—.■r., i Lefty Schnukas wants to

11*' «'&■>

, . I ■— »'■ I ..............  I. . . .............

Tarp Chicagos
Lietuvių

Dr. A. J. Karaliui 
rengiama vakarėlis

Maroons Lose
The fighting baskeball team 

from the Marquette Maroons 
bu m peri irfto two strong ad- 
versaries lašt Week and had 
to acknowledge defeat. The 
tvvo old rivals of the baseball 
diamond clashed for the firsc 
time on the basketball, court. 
The Golden Stars emerged the 
victors by a score of 21 to 18. 
The game was played at Ar- 
mour /Square lašt Wednesday 
and how the fyr did fly. The 
Maroon captain, Adolphe Knis-’

*•- “/.ą * i ■■'■*■• ' jį Ajr /

SORE
THROAT
Colds and sorethroat 
are infections caused 
by germs. .The above

; The fellows 
that cause

germs. Help natūra . 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissueu

Gargle with

LISTERINE

ing modd, and with a stellar'gang? 
display of speed and skili kept

Fleas Kantrim wants to join

0 
o 
3 
0

o
Golden Stars (21)

0 
0 
2 
0
1 
0

3 
0

2
3
3
2

See Browne 
album. My. My.

The boys are 
Grand xing this week. Mon. 
Tues. Wed.

Popeye would likę to show 
Stella some new holds.,

Johnny Macas is getting 
horse. Coiild’t hear him at G. 
S. game.

Ki Ki Simonas is surly these 
days. Wonder why.

Will the Bennet household 
please come. to life.

Enough is’ nuff.
Sez Gab and Royce icc.

Husgis <. photO . • *

rastlirig at

PRANEŠIMAI

2 o

00
1 0
0
2
2

2
2 
0

2
0

0
4
3

be

BUNCO PARTY 

rengia Lietuvių Moterų Draugija
- Apšvieta ' ’ -

NEDĖLIOJ. KOVO 8 d., 1931
CHICAGO LETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3 133 So. Halsted St. ;
po lošimui Bunco bus užkandžiai ir 
šokiai prie geros lietuviškos muzikos.

• Pradžia 5 vai. vakare.
Įžanga 50 centų. . ■

Rengėjos, 
t 

mėnesinį su- 
K. J. Ma- 
pietų, 6812

Kviečia visus atsilankyti

South West American, l.ithuanian 
Politikai Club laikys mėnesinį šusirlnkir 
ną pas Joną * MęžJąiŠki, 2453 W. 71 
Sn Malbnėkitę /atsilankyti visi /kliii- 
biečiai ir atęivęs^ natfjų narių ? prisiį 
rašyti, nes bus 'svarbių dalykų .kas link 
Kliubo ir politikos. Valdyba,

• ■, • ’ ' t v ,_rrr* "k « ,

Amerikos Lietusių Daktarų Draugijot 
mėnesinis • susirinkimas įvyks šeštadieny, 
vasario 28 d.,' rezidencijoj Dr. M* T/ 
Strikolio, 6641 South Albany - Avė., 
8:30 vai. vakZ Meldžiu gerbiamų ne- 
sivėluoti, nes randasi, išsp'rehdim’ui ne
paprastai daug naujų reikalų.

Dr. A. L. Gcaičiunas, sekė.
'■ ■ .

mėnesinis • susirinkimas įvyks šeštadieny, 
_____  • _ Si ..« • • r

6641 South Albahy - Avė., 
Meldžiu gerbiamų ne-

vas. 28, 1931
—

’V i ’

Personai
Asmenų Ieško

' ■<<_: -'-I m’-'' '

A
. -.i i -i-,. , • -

-, - 1 ■

Me* rtolinam nuo $50 Ud $80t
. Neinrnm komiso 

Nuošimti* mokamas -tint neišmokėto* 
sumos

Fmance Corporation • 
of Illinois 

r-Po valstijoM urĮatiura

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio. Esu našlė, 27 metų, turiu 
vienį vaikutį. Rašykite laišku: Nau
jienos, 1739 So. Halsted Sc. Box 1272.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

HELENA SZYMANSKA
Geriausią pasaulyje žolių žinovė 

TukstanČius išgydo žolėmis. * 
Pastebėtina nauja,kombinacija gyvybę pa« 
laikančių žolių yra žymiausias moderninių 
laikų išradimas. Tūkstančiai kentėjusių, 
kurie sunkiai sirgo, dabar yra sveiki. Ne
žiūrint kokia jūsų liga yra, nežiūrint kaip 
daug daktarų ir vaistų jus išbandėt be 
pasekmių, vis dar yra jums viltis.

H. Szymanska, Didžioji Žolių Gydy
toja, 1869 N. Damen Avė., Chicago, III. 
siūlosi jums suteikti 5 dienų Naminį gy
dymą žolėmis dykai. Aprašykite savo ligą 
ir jus gausite $1.00 bonką kraujo Toni- 
ko arba $1.50 bonką specialių žolių gy
duolių dykai. Pridėkite 25c apmokėji
mui supakavimo ir persiuntimo kaštų. 
Ateikite ar rašykite šiandie.

Westchester
Mr. ir Mrs. J. H. Cenek -iŠ West- 

chester susilaukė sunaus. J. H. Cenek 
yra žinomas real estatininkas, susivieni
jęs su firma George F. Nixon & Co.

Westchester susilaukė naujo laikraščio, 
jau antro Šioj apielinkėj. Jį leidžia C. 
D. Hobson, 1416 Suffolk Avė. Pava
dintas >Westchester. News. Pirmame nu
meryje inžinierius Arthur Consoer pla
čiai rašo apie planavimą- ir ištaisymą 
naujo miešto. Savo straipsnį baigia se
kamai.

“Westchester yra pasirengęs sparčiam 
gyventojų daugėjimui, be visų tu pio- 
neriavimo keblumų, kuriuos turėjo per
gyventi kiti nauji ir augantys miestai. 
Pastovumas ir užtektinumas pagerinimų 
yra tinkamas monumentas permatymui ir 
išminčiai šio miesto augintojų".

Specialistas gydyme chroniškų u* naujų U 
gų. Jei kiti negaišo jumis Išgydyti, atsilam 
kyklt pas mane. Mano ■ pilnas ifterzamlnavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ilgų lt ieT aS ausi* 
imsiu jus gydyti, svėlkątk jųma sugry*. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir. kas jums sktftioa, . bo| • pats pasakys 
po galutino 16egzaminavimo-*-kas jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
VV. Jackson Blvd; netoli State St.

Kambarys'1016 
i Imkit elevatorių* 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos t--nuo 10 rytą iki 1 po 
pietų; nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Business Service 
HiamioPatainMivimas______

10% PIGIAU Ū2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darba*. Greitai taisome stogus
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekam* 
geriausį darbą miestu Kedzie 8463.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės i Naujie- 
nas, Box bfo. 12t)8. ~ .

Partners Wanted i
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS vaikinas arba naš
lys į grosefnės biznį, pusininku. Esu 
našlė, sunku vienaii laikyti. A. K., 3139 
W. 38 St.

LIETUVOJ ŪKIS — 28’/j dešim
tinių, Rietavo valse., Telšių apskr., Pa- 
jomončio kaime. Su namais. Ne
brangiai, arba mainysiu į namus Chi- 
cagoj, 1436 So. 50th Ct., Cicero, III. 
2 lubos.

PAIEŠKAU partnerio į 
biznį. Turi būt patyręs 
“Knygynas’'

bučernės
Turi būt patyręs bučeris.

3210 S. Halsted St.

130 AKERIŲ FARMA,
100 dirbamos, miškas, ant gero kelio, 
mainysiu arba parduosiu bargain, geri 
buildingai, Wisconsino valstijoj, 130 
mylių nyo Chicagos.

Atsišaukite pas farmerį,
4213 So. Campbell Avė.

Tel. Virginia 2409
—O-----

S. L. A. 260 kp. laikys 
sirinkimą, kovo 1 dieną, 
čiuko raštynėj, 2 vai. po 
So. Wetsern Avė. Tat visi nariai esate 
kviečiami ant paskirto laiko atsilankyti, 
taipgi nepamirškite ir savo draugų pa
kalbinti prie S. L. A. 260 kuopos.

Sekr. M. Paliokaitis.

20

Boulevard 6520 ! Ree. Yardr UO
NORKUS & CO..

Perttrauitpm rakandus, planus ir vi 
nokiu* biznius, taipgi ii miesto I 

miestą. Teisingas patarnavimam
1706 W. 47th St

CHICAGO
’• 1 . ' • ■

Help Wanted—-Malė
'  Darbininku reikia 
REIKALINGAS anglių pardavėjas. 

Gera proga tam, kuris turi daug draugų 
ir pažystamų. Naujienos, 173 9 South 
Halsted St. Box 1271,

■o-----------...

REIKALINGAS patyręs šhučfas prie 
taisimo čeverykų.

2107 So. Halsted St.
i.. .

----------------—ii ».l.

For Reni

30 AKRŲ geros žemės su budin- 
kais Kenosha apiclinkėje, turi parsiduoti 
už $4500.00. Mažai įmokėti, 
akrų su gerais budinkais apie 150 
lių į šiaurę nuo Kenosha. reikalas 
čia parduoti už $5500. Turim ir 
gerų bargenų.

S. B. BACtVIČIA
4807 — 7th Avė. Kenosha, Wis.

150 
my- 
ver- 
kitų

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį • susirinkimą 
sekmadieny, kovo 1 dieną šių metų, 12 
vai, dieną, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Na
riai būtinai privalote dalyvauti, nes ran
dasi naujų reikalų svarstymui, taipgi 
privalote apsimokėti savo mokesčius į 
draugiją. P. Kiltis, nut. *ašt.

North Side. — S. L. A. 226 kuopa, 
rengia balių — šokius ateinantį šešta
dieny, vasario 28 d. Albany .ĮTall, 3069: 
W. Armitage Avė.', 2 lubos. Pradžia 
8 vai. vak. — Kviečia visus.

— Komitetas.
\ ' - - -r n ‘ T’

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kokios- Pragaro Jėgos Jungiasi prieš 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje?" Pagal 
kunigų gvoltą. Verta girdėt, suprast 
ir žinot. Prakalba įvyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted St.1 Kovo-March 1 
d., 2:30 vai. po pietų. Kviečia visus 
atsilankyti - Rengėjai.

North Side. — S. L'>Au>>226 kuopos 
susirinkimas įvyks antradienio vakare — 
7:30 v., kovo 3, Association Hause, 
2150 North 
susirinkti.

ĮGALIOJIMUS
(Poviernastis) ■- -- —

’’ '5 ■ - ■ ' ' ■

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur. ;
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

• t ‘V v >■' '

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

^CHICAGO; ŲLL.
■ : • '‘■'.•i''(t- -

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane CoM Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, i kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur. ; 
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

£ttekųr. kitur negausite taip pigiai. 
relefonUokitę tuojaus, o anglis pri- 

statyslm^tuojaus. ■
’’ Tel. Republic 8402 '
CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai 
■ —O------- .

PASIRENDUOJA 6 kambariai, pe
čium šildomi, 5627 S. Justine St., 2 
augštas,. šviesus ir moderniški. Muri^ 
nis namas. Šaukite Stevvart 5538. 
-r—‘--------------------

ESU jaunas inteligentiškas lietuvis, 
turiu septynis kambarius, švarius, gero
je .apieliųkėj, palei parką, su gera trans- 
portaciją. Norėčiau dalintis su keletą 
jailnų švarių vaikinų, ar su maža šei
ma. Atsišaukite nedėlioję tarp 11 iki 

vai. y ’6
Atsišaukite nedėlioję tarp 11 ■ 'J

1324 S. Turner Avė., 
sutras aukštas, 

Tel. Rockwell 8385.

iki

ANT RENDOS 4 kamb. Apt. South 
Shore apiel., 2 blokai , elektr. geležin
kelio stotis; šviesus, dideli kamb., elektr. 
ice box ir kiti modern. parankumai, 
nužeminta renda. Savininkas 7201 Con- 
stance Avė., Apt. Ist Leo. J. Schultz.

PASIRENDUOJA 6 kambarių Švie
sus visuomet saulėtas flatas, renda ne
brangi, 1 floras, mūrinis namas.

4438 S. Artesian Avė.

Avė. Visi nariai privalo 
, | — Sekretorius.

rengia Dzimdzi-Dtimdzi

PILDOME 
INCOME 
TAX s ra 
BLANKAS

Margutis 
dainų ir juokų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v.

Biblijos Studentų 
programas

Iš Radio WCHI Stoties 
1480 kilocyclcs

Raštynėv atdara kas
dien : ■ nuo 8—^ vai.
vakaro/' Sekmadie
niais nuo 9—1 vai.

- Naujienos.

. BARGENAS
Parduodu Anglis nupiginta kaina iš 

didžiausios ir Seniausios kompanijos, ku
ri turi du dideliu sandelius.

Virginia Chesnut kietosios ...
Blue Grass lump ........
Blue Grass Nuts and Eggs .
Black Band ......... J....
Pacahontas Lump and Eggs .
Pacahontas Mine Run ...........

I

Soft Eggs ..
Soft Nut ....
Soft Lump '.

Teleforibokite

Lafayette 4323

arba rašykite, ątba klauskite

JOSEPH GORB
3001 West 41 Place

L

PASIRENDUOJA 2. kambariais šty- 
mu šildomi, 3čios lubos,į 814 W. 33rd 
St. Victory 1408.

Furnished Rooms

PARDUOSIU farmą, Valparaiso, Ind. 
180 akerių, pirmos rūšies žemė, budin- 
kai verti $10,000. Elektriką, sailo. ant 
gero kelio. Agentų nereikia. A. Pietra- 
levicz, 3344 So. Emerald Avė.

Ėxchange—Mainai
- LOTĄ mainysiu ant gero automobi- 

liaus. Lotas randasi ant 57 St. ir 
Crawford Avė. B. Ilevičia, 2838 N. 
Hamlin Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ii 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield- Avė.

TeL Lafavette 0455

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis. 
5627 S. Justine St., 5 ir 6 kambarių, 
pečiais šildomas, moderniškas, gerame 
stovyje, tvirtas, švarus. Šaukite savi
ninką Stevvart 5538. \

$13.50
$10.00

$8.00
$9.00
$9.00
$7.00
$7.00
$7.00
$7.50

J-

PASIRENDUOJA švarus kambarys 
dėl vaikino ar merginos, su valgiu ar 
be, 2 lubos, 4604 S. rrancisco Avė.

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

6009 So. May St.

KAMBARYS ant rendos vyrui, mer
ginai arba vedusiai porai; garadžius. 
6609 So. Campbell Avė.' Hcmlock 0010

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
ar merginos, be valgio.

.1507 N. Irvhig Avė.

DIDELIS GARADŽIUS
Gražiai įrengtas Show Room, kitų ga- 

radžių arti nėra.
1713-19 W. 35th St.

Kaina pigi, mainysiu ant 2 arba 4 
flatų, arba ką kitą. Savininkas 

JUOZAS VILIMAS
4556 So. Rockwell St.

Virginia 2054

PASIRENDUOJA kambarys apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Pirmos lu
bos. 3360 So. Emerald Avė.

Nedėlioj, kovo 1 d.
Nuo 3 iki 4 vai. po pietų

Dabar pradedant su šia ne- 
dejia turėsime kožną nedelią 
nuo 3 vai. po pietų.

Šitą sykį kalbės

B. KARDELIS
temoje:

“Parversmės Laikas”
P. S. Ieškokite -WCHI. prie 

pat krašto ant jūsų atimtu- 
vu.

JUSU PATOGUMUI

GARSIN 
NAUJIENOSE

■ M'

• A •/ ' t
, < ■

■kf ' j

r

NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

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

Perkam MorųjeČiu* Ir Bonn*.
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiųrinam namus Ir vijiką vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus tąštnt 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS - PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

„į ,)pi... u.,

CLASSIFIED ADS.
Educational

'■ • / _ ■. - ■> gV* '
Mokyklos

Už gerumą anglių ir patarnavimą ga- 
rantuojamę,

Išvažiojame po visą Ctycagą.

Automobile*

Fumiture & Fixtures -
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI dviejų rūmų rakan
dai, gražus ir pigus. Viena moteris 
gyvena ir nori į Lietuvą važiuoti. Kas 
nori pirkti — pirkite greičiausia.

4524 S. Honore St.

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

KUN. M. X; MOCKUS 
Kalbės temoj: “Kokios 'Praga
ro Jėgos Jungiasi prieš Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje?’’ Pa
gal Uunigų gvoltą. Verta gir
dėt, suprast ir žinot. Prakalba 
jvyks -Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., kpyo (March) 1 d., 
2:30 vai. po pietų. Padengimui 
lėšų maža įžanga* Kviečia-vi
sus atsilankyti RENGĖJAI; <

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R.-PIETKIEWICZ
' 2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman 
WAliCHES b.:os. CORP.

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

Kai jums' reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “dassified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Ęaujiępas”,, kreipkitės 
i aHimiausi atstovą.

> L R’ ’

MOKYKIS BXRBBBYST«8 
' ĄUAXO.

Dienomis ar vakarais. Del lufor 
maciju šauk arba rašyk: ,

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E, ' 

672 West Mamson Street.
—n ........... . ....m—

GREITAI IR PIGIAI
gramatikos, tintai 
knygvedystSs, steni 
mokslo šakų. MuS 
sistema stebėtinai jį 
pradini, moksli’’ i v
aukštesni mokslą i vienus metus. Amen 
tikos Lietuviu Mokykloje Jau-tūks
tantiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien ir jums, padėsime

oflrrafljoB. Ir kitu 
[g mokyklos nauja

tvo bud ty- 
t abelnai ir

sieryti abelna mol mi^vagerinsite. W busB abeinai 
visose mokslo, lakose apsišvietę,

Amerikos Lietuvių
T' "

J. P. o
3106,S

-e

CADILLAC DE LUXE SEDANAS • • 4 V • * 1 j . '
Aš esu priverstas paaukoti savo gra-. 

žųjį vėlyvo modelių Cadillac, nes man 
reikia pinigų. .Išvažiuotas labai atsar
giai tik 6,200 mylių ur yra tiek pat 
geras/ kaip’ naujas. Kad įvertinti ma
no karą jus. turite jį pamatyti. . Jis yra 
puikiausias ir gražiausias karas Čhicalgo- 
je ir jo užteks visam amžiui. Jis turi 
kiekvieną galim? įrengimą, taipjau skry
nią.' Aš užmokėjau už jį .$3,250 ma
žiau kaip metai ątgal.: Parduosiu jį už 
$450./' Meldžiame 'atsišaukti tiktai ne- 
dėlioj. 2238 North 1 Sawyer Avė., ' Ist 
apartmėnt. ‘ v. -

/■ ;' .■// ; . ■ ..r./. . Q .. j^i.

- ' s ‘ ________
TIKRA PROGA ?

Studebaker “Commander” vėliausio 
modelio, 4 - durų Sedanas. Aš esu pri
verstas paaukoti už ..cash. Karas yra 
tiek gera^kąip dieną išėjęs iš dirbtu
vės.- Vartojai!' tik labai trumpą laiką. 
Turi šešis visiškai naujus balloon lat
rus, . spot ligth, snubbers, Jildytoją, jii 
neturi net įbrėžimo' ir yra visiškai kaip 
naujas.. Kainavo man nesenai $1,850. 
Paaukosiu jį tiktai už $325. Atsišau
kite bile laikų nedėljoj. 4702 North 
Damen 'Avė. (Robey St.) 3rd flat.

. —----- o— --------

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Par
duosiu už pirm) pasiulijimą.

4438 So. Hermitage Avė.

NEPAPRASTAS
< PIGUMAS

$13,000 vertes namas už $7,850. 
Našlė moteriškė kviečiama sunaus Cali- 
fornijon aukoja savo puikų dviejų fla
tų modernišką namą beveik už pusę 
kainos. Namas randasi Brighton Park, 
arti strytkarių, krautuvių ir kitokių gy
ventojams reikalingų įmonių; 4 ir 4 
kambariai su “Indoor Bed” ir dideliais, 
apdirbtais porčiais, visas vidus ąžuolu 
baigtas; augštas skiepas, plieno balkiai; 
namas gali laikyti lOO metų. Visi ase- 
smentai išmokėti. 
$5,500, ant 5 metų. 
$2.350. 
sitaiko i 
pagerės 
kainą.

Visi ase- 
Pirmas morgičius 

Reikia įmokėti 
Tokių nuostabių bargenų pa

tik labai retai ir kaip tik laikai 
šis namas gryš j savo originalu

PARSIDUODA bučernė už prieinamą 
kainą. »

2450 W. 47 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
biznis išdirbtas. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu ,pigiai. Šaukite 
Republic" 1625.
'  \■.......T“ '•  —"——

PROGA GERAM ŽMOGUI. Par
siduoda bučerrie ir grosernė su malu na
mų. Savininkas 3808 Lowe Ave„ Tel. 
Boulevard 6502.

" 'i ' ■ — .............. ...... i1”-’1
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 

Įteigta 10 metų, ant kampo; restriktuo- 
tpj apielinkėj r daranti cash biznį. Le
do mašina. 6 kambariai užpakaly; 
basementas, 2 karų garažas. Kitas 
nis.

5544 Soi, .Hoyne Avė., 
Tel. Prospect 45,14

biz

NEPAPRASTA PROGA ’ /

Našlė yra priversta paaukoti savo vė
liausio .'modelio Nashr ^Advanced” 6 Se- 
daną, kuris nebuvo^ vartojamas per ,aš- 
tuonius mėnesius ir yra kaip dieną nu
pirktas; 4 ratų brėkiai, gėri balloon tai- 
rai ir geriausias motoras. Aš negaliu 
pati kato, drąįvinti ir man ..reikia pinigų. 
Priimsiu $275*.' 2538 Nofth Califorma 
Ąvc., l,.flat.’^ '’^.'?e;. ’

BARGENAS
Hardware ir General Store, darantis 

gerą biznį. Kampinis mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, 3 - karų ga
ražas. • Lotas 12 5. Marųueue Ma
not. ant biznio gatvės. Buvo $28.000. 
Dabar greitam pardavimui $18,500.

- Tel. Prospect 9163 ,

kambarių namukas ir vištinin- 
kas . ant 60 pėdų loto parsiduoda už 
$2,150. Galima laikyti karve, oškas, 
vištas, kiaules — panašiai kaip ant ūkės, 
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.

Bizniavas namas ant Archer Avė. ar
ti Loomis St. Puikus storas ir 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.

I   ■■■-■ — ■■■

'6*-6 kamb. medinis namas ant cemen
to pamatų, augštas skiepas; 2 karų ga
ražas; lotas 50x125 pėdų. Labai gera 
vieta. Tik vienas blokas nuo strytka- 
rių. Parsiduoda už $5,600. — Tai tik
ras bargenas, - 1

ED. W. BAKS CO. 
4394 Archer Avė.

Tel. Virginia 0055

3

PACKARD SEDAN

Netekau darbp ir paaukosiu , jį už 
cash. Karas yra praktiškas kaip t nau
jas, nes vartojau jį tik septynius mė4 
nesiūs ir išvažiaVau tik, kelis tūkstan
čius mylių, $400 paims, jį. 4031 North 
Oakley* Ąv^„ 1 flat.y
—....  M I, ■•■ ■■>■ i II

PARQAVJMU! 4 pasažieris Dodgę, 
925. ■ Labai gerame stovyj. Pigiai. 
65-2 §ol Weitern Avė. Lafayette 5838.

1 PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
pigiai ir greitai, savininkas- važiuoja į 
Lietuvą, Nėra knygučių, kėš biznis. 

3423 So. Morgan, St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2-jų 
ankštų bizniavas muro namas — bučer- 
nė it grosernė. 3-jų karų garažas. 
Mainysiu į 2-jų flatų namą • ar už 
"cash”. Priežastį patirsite vietoje.

Atsišaukite
3247 So. Morgan St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai delicatessen 
biznis. Aplinkui jokių biznių nėra. 
Priežastis — išvažiuoju į farmas.

, < 10945 Edbrooke Avė.
— ................. ...................................... I .m

PARSIDUODA grosernė ir užkan
džių krautuvė prie pat dirbtuvių. At
sišaukite greit, parduosiu pigiai.

. < ■ , 3259 So. Canal St.

PARDAVIMUI medinis 5 pagyve
nimų po 4 kambarius, arba mainysiu 
ant mažesnio arba loto. Namas ran
dasi ant Bridgeporto. Kreipkitės 7004 
S. Fairfield Avė. Tel. Prospect 6698.

* BARGENAS — 5 kambarių bunga- 
low turiu parduoti, nedėlioj. apleidžiu 
miestą. 2 karų garadžius. Galima ma
tyti nedėlioj 1 iki 5 vai. po piet.

6508 So. Francisco Avė.
rt-

biz

y

.f

?a norintiems 
(prie Kedžie)

.PARSIDUODA valgykla — labai 
pigiai. Priežastis pardavimo neprity
rimas biznyje. Parduosiu už trečdalį 
kainos. Nepaprasta proga i——

PARDAVIMUI arba mainui mažas 
namas, yra 2 lotai ir delikatessen 
his. Savininkas vietoj.

3411 W. 65th Place




