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Vokiečių intelektua
lai sutinka su frau- 
cuzais dirbti taikai

Atsakydami francuzų rašyto
jams, kviečia juos padėti pir
miausia Vokietijos naštą pa
lengvinti

BERLYNAS, kovo 2. — Vo
kiečių rašytojai ir mokslininkai 
paskelbė bendrą manifestą, ad
resuotą tiems 186 francuzų ra
šytojams, kurie neseniai ape
liavo į vokiečių intelektualus, 
kviesdami juos bendram darbui 
dėl francuzų-vokįečių susipra
timo ir naujos Europos. Savo 
manifeste vokiečiai sako:

“Abiejų musų kraštai turi 
pasilikti sandaroj su humani
taru mo pagrindais: tarnauti 
žmonėms, o ne juos aukoti. Bet 
mes nenorime pasiriboti skam
biais pareiškimais. Mes kvie
čiame francuzų intelektualus 
dėtis su mumis ir bendrai žiū
rėti, kaip butų galima geriau
siai pasiekti taikos ir tikro 
visų musų problemų išsprendi
mo.” x

Jie sutinka su franeuzais, 
kad 1914-19118 metų katastro
fos atsikartojimas reikštų ga
lą Vakarų kultūrai, ir kad tai
ka gali būt patikrinta tik lais
vomis sutartimis, padarytomis 
laisvais ir draugiškais pasita
rimais. Vis dėlto vokiečiai at
kreipia francuzų dėmesį į sun
kią vokiečių taikos draugų po
ziciją. Jie primenat tą naštą, 
kurią Vokietija velka ir. kurią 
ji laiko neteisingą, —primena 
ne skųstis norėdami, bet tik 
parodyti, kad tai yra skaudu
lys, kuris pirmiausiai turėtų 
būt pašalintas.

Manifestas baigiamas taip: 
“Padėkite mums sukurti są

žinės forumą visiško atvangu- 
mo dvasioj. Pasiduokime ran
kas, kad galėtume kartu dirb
ti bendram musų reikalui:
naujos Europos sukūrimui.”
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Tarp manifestą pasirašiusių 
yra Thomas ir Heinrich Man- 
n’ai, Lion Feuchtvvanger, Ja- 

kob VVassermann, Amold 
Zweig, Walter von Molo, Wal- 
ter Bloem, Elizabeth Bergner, 
Bernhard Kellermann, Gabriele 
Reuter, Adele Sternheim, Prof. 
Alois Brandi, Prof. Georg Bern
hard, Theodor Wolff ir Carl 
Zuckmaycr.

12 kariškių muzikantų 
žuvo laivui užgavus ir 

paskandinus valtj
SANTIAGO, Čile, kovo 2.‘ — 

Praeitą naktį garlaivis Chile 
užgavo Llanquihue ežere valtį, 
kuri, skaudžiai sužalota, tuojau 
paskendo. Valtimi grįžo į Val- 
divią kariuomenės muzikantai, 
griežę Anglijos karaliunui Ed
vardui, Vali jos princui, su
rengtame pokyly. Dvylika mu-. 
zikantų prigėrė, o kiti septyni 
buvo išgelbėti.

^ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu su nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 23° ir 41° F.

Šiandie saulė teka 6:23, lei
džiasi 5:41.
6:28 ryto.

Mėnuo leidžiasi

Rubio šovikas gavo 20 
metų katorgos

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
2. —Daniel FlOres, jaunas mek
sikietis, kuris praeitų metų va
sario 5 dieną bandė nušauti 
prezidentą Ortizą Rubio, bet 
tik jį sužeidė, tapo dabąr fede
ralinio teislho nuteistas 20 me
tų baudžiamojo kalėjimo.r

Jis turbut bus išsiųstas į 
baudžiamąją koloniją Trcs Ma
rias salose, Ramiajame vande
nyne.

Prancūzai ir Italai 
galutinai sutarė dėl 

ginkluotės juroj
Socialisto Hendersono pastan

gomis, ginčai dėl laivynų, tarp 
abiejų valstybių tapo išly
ginti 7,.

PARYŽIUS, kovo 2. —Britų 
užsienių reikalų ministerio 
Hendersono pastangomis, juros 
ginčas tarjp Francijos ir Itali
jos tapo išlygintas.

Sutarties sąlygos, kurios ta
po Anglijos, Italijos ir Franci
jos galutinai primtos, siunčia
mos dabar Jungtinėms Valsty
bėms, Japonijai ii’ Britų Domi
nijoms peržiūrėti ir, joms pri
tarus, Franci ja. ir Italija pa
taps Londono juros sutarties 
šalys.

Francuzų-italų sutartis pa
daryta iki ateinančios juros 
konferencijos, kuri turės įvykti 
1936 metais.

14 žmonių žuvo per 
teatro gaisrą Mek

sikoje
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

2. —Praeta naktį, vaidinimui 
baigiantis, Principal Teatre ki
lo čia gaisras, žmonės ėmė ur-< 
mu grūstis alukan, ir dėl susi
grūdimo keturiolika asmenų 
žuvo ugny. Daug kitų, skau
džiai apdegė.

Sovietai išvalė’ iš 
iš valstybės tarny

bos 138,000
MASKVA, kovo 2. —Sovietų 

vyriausybės pranešimu, tam 
tikru “valymo” procesu tapo 
pašalinti iš tarnybos apie 138 
tukstapčiai valdžios tarnautojų.

Svarbiausios pašalinimų prie
žastys, pasak pranešimo, buvo 
nevykdymas vyriausybės įsa
kymų, biurokratizmas ir nekom- 
petenįiškumas.

Tarp pašalintų daugiausia 
buvę “nepataisomi biurokratai, 
valstybės pinigų vagys, buvę 
carininkai, dvarininkai, buvę 
žandarmerijos valdininkai, po
licininkai, bažnytininkai ir ki- 
ki atkaklus sovietų režimo 
priešai”.

Mirė Wisconsino • kon- 
gresmanas Cooper

VVASHINGTONAS, kovo 2.— 
Vakar čia mirė Henry Allen 
Cooper, seniausias vWisconsinO 
kongresmanas, 80 metų am
žiaus, savo valstijai atstovavęs 
per 36 metus.

16 žmonių žuvo žveju 
laivui apvirtus

Juroj netoli nuo Fraserbur- 
go, Škotijoj, audra apvertė vie
ną olandų žvejų laivą. Mano
ma, kad šešiolika jo įgulos žmo
nių žuvo.

Vega aeroplanas, kuriuo oklahomietė Miss Winnie Mae Hali, Wylie Post ir Harold Gatty ren
giasi gegužės menesio 1 dieną išskristi kelionėn aplink pasaulį..
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“Kaubojis” prisipažino, 
kad jis yra “ji”Atstovų butas priė

mė bilių imigracijai 
duris uždaryti

VVASHINGTONAS, kovo 2.-r- 
Atstovų Butas šiandie daugu
ma balsų prėimė Jenkino bilių, 
kuriuo imigracijai duris beveik 
visai uždaromos dvejiems me
tams.

Bilius tapo pasiųstas senatui, 
kuris, be abejojimo, taipjau jj 
priims. 1 (

Tuo įstatymu imigrantų kvo
tos iš Europos kraštų sumaži
namos 90 nuoš., b^mjgrącija iš 
kitų Amerikoš<,kraStif~ sumaži
nama 10 nuoš.

Fašizmo . potvynis Vo- 
, kietijoj ima atslūgti ..

BERLYNAS, kovo 2. — Va
kar įvykusieji Braunšveigo pro
vincijoje miestų rinkimai pa
rodo, kad fašizmo vilnis vokie
čiuose ima atslūgti.

Palyginti su 1928 metų mies
tų rinkimais/ fašistų' laimėji
mai atrodo dideliausi, bet paly
ginti su įvykusiais, praeito rug
sėjo mėnesį reichstago rinki
mais, fašistai dabar laimėjo vos 
4 nuoš. visų balsų. Tuo pačiu 
palyginimu, socialdemokratai 
prarado 1 nuoš.; komunistai 
laimėjo 3 nuoš., o jungtinės 
buržuazinės partijos prarado 8 
nuoš.

Gaisras sunaikino 
Trockio namus ir 

visą turtą

ISTANBULAS, Turkija, ko
vo 2. —Leonas ' Trockis, iš
tremtas bolševikų* vadas, virto 
visiškas padegėlis. Anksti va
kar rytą kilęs gaisras sunaikino 
namus, kuriuose jis gyveųo 
Prinkipo saloje, Marmoro ju
roj, ir visą Trockio turtą. Ug
ny žuvo visas jo knygynas, 
rankraščiai ir visa kita. Pavy
ko išgelbėti tik spaudai pri
ruoštos Rusijos revoliucijos is
torijos rankraščiai ir kai kurie 
svarbus Lenino laiškai; .

Tokių bilių prezidentas 
Hooyeris nevetuoja
WASHINGTONAS, kovo 2. 

Prezidentas Hooveris andai pa
sirašė bilių, kuriuo skiriama 
30 milionų dolerių trims karo 
ląivams New Mexico, Missi- 
ssippi ir Idaho — modernizuo
ti

•' : * •
(Atlantic and Pacific Photo]

T0NKAWA, Okla., kovo, 2. 
— į vietos labdarybės, draugi
jos įstaigą vakar atvyko , labai 
suvargęs ir išbadėjęs vyras, 
kaubojiškai apsitaisęs, prašyti 
pagalbos. Kvočiamas “kaubo- 
jis” prisipažino, kad jis yra ne 
“jis”, .bet “ji”, vadinas mote
riškė, Grace Charlton, 38 me
tų amžiaus. Ji, dėl tam tikrų 
priežasčių, dėjusis vyru ir per 
14 metų buvus' “kaubojų”.
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Ir Argentina uždare 
duris imigracijai

Bedarbiams svetimšaliams vy
riausybe duoda nemokamus 
bilietus namo grįžti

BUENOS ATRĖŠ, Argenti
na, kovo 2.—Argentina, į kurią 
imigracija iš Europos pasta
ruoju laiku būvo smarkiai pa
didėjus—nes imigracija i Jung
tines Valstybes, buvo labai su
siaurintai- dabar beveik visai 
uždarė duris ateiviams, konsu
latams visuose kraštuose tapo 
įsakyta stengtis sulaikyti asme
nis, norinčius emigruoti į Ar
gentiną.

Be to, vyriausybė atidarė tam 
tikrą kontorą, kuri ateiviams, 
negalintiems susirasti darbo 
krašte, duodami nemokami bi
lietai grįžti atgal į savo gim
tąjį kraštą. Tuojau daugiau 
kaip tūkstantis svetimšalių 
kreipėsi į kontorą dėl nemoka
mų bilietų kelionei, atgal, ir 
apie 700 gavo. Daugiausiai i 
kontorą kreipėsi lėnkų, čekų, 
italų, graikų, turkų ir siriečių 
ateiviai.

Nori, kad kongresas iš
tirtų darbo sąlygas 

sovietų Rusijoje
WASHINGTONAS, kovo 2. 

— Kongresmanas Crowther 
(rep., N. Y.) vakar pasiūlė re
zoliuciją, kad į sovietų Rusiją 
butų pasiųsta tam tikra kong
reso komisija darbo/ir ekono
minėms sąlygoms ištirti.
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3 metai kalėjimo bolše- 
vikijoje už laikymų 70 

kvortų kerosino
MASKVA, kovo —Du gru

zinų krautuvėlių laikytojai, pas 
kuriuos sovietų vyriausybė už
tiko 70 kvortų kerosino, tapo 
nuteisti trejiems metams kalė
jimo, o jų turtas įsakyta ikon-

; '.f

Socialdemokratų by
la Maskvoj dėl “są
mokslo” prieš soviet.

MASKVA, koyo 4.* —Naujoje 
didelėje politinėje byloje, ku
rioje keturiolika žymių rusų 
socialdemokratų vadų yra ap
kaltinti dėl “konspiravimo nu
versti sovietų valdžią”, vienas 
kaltinamųjų, Vasily šer, kvo
čiamas pasakė, 
Dano

kad jis buvęs 
(rusų socialdemokratų 

partijos vado Vokietijoj) pa
skirtas atstovauti partijai Ru
sijoje. Socialdemokratų parti- 
jos Rdšijdje darban jis pakvie
tęs Gromaną ir Ginsburgą. 
“Mes manėme, kad mes turime 
tiesos, o sovietai' . klysta, bet 
dabar žinau,' kad mes klydo
me”.

Berlacky, buvęs kitąkart ry
tų Sibiro respublikos finansų 
ministeris, pasakė, kad jis bu
vęs įsitikinęs, jogei bolševikų 
planai niekados neišgelbės Ru
sijos. Su menševikais (social
demokratais) jis susidėjo 1924 
metais, paskui (pasitraukęs, bėt 
1927 metais vėl įstojęs į so
cialdemokratų partiją, nes ma
tęs, kad sovietų valdžios ir 
komunistų partijos politika 
žlugdo Rusiją.

Groman pasakė, kad jis ne
tikėjęs, idant socializmas galė
tų būt’ įsteigtas vienų vienoje 
valstybėje, ^tačiau < socialdemo
kratai (menševikai) turėję vil
ties išgelbėti revoliucijos lai
mėjimus, užsienių darbininkų 
judėjimui padedant. .

Teismo rūmuose zvisur pilna 
raudonarmiečių sargybinių. 
Kaltinamieji, taip pat nuolatos* 
sargybinių apsiausti.

Ir šioje byloje prokuroras yra 
paskilbęs Nikolai Krilenko. 
Teismo pirminihkas yra- Micha- 
il Muralov, buvęs darbininkas; 
tarp kitų keturių teisėjų yra 
Vladįmir Antonov-Saratovsky, 
kurs nuolatos papsi ei garėtus, 
ir moteriškė Aleksandra Atu- 
china. z

Šalčiai ir stiprios snie
go audros Europoje

Be-• LONDONAS, kovo 2. - 
veik visoje z Europoje siaučia 
stiprios sniego, 'audros ir šal
čiai. Daugely vietų trafikas 
tapo sutrukdytas. Švedijoje 
vięškeliai ir geležinkęliai už
pustyti;' Danijoje telefonų ir 
telegrafo vielos nutrauktos.
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ŠUVA, Fidži salos, Uovo 2.— 
Fidži salose šiandie vėl siautė 
baisus uraganas, panašus į 
siautusį praeitą savaitę, per 
kurį tuomet žuvo apie 250 žmo-

Vienas angliakasys žu 
vo kasyklų tvane

SCRANTON, Pa., kovo 2. — 
Pittston. kompanijos Under- 
wood kasyklose prigėrė darbi
ninkas Edward Curtis, vande
niui užliejus kasyklų dalį. Dvi
dešimt penki kiti angliakasiai, 
kurie toj pačioj daly dirbo, bih 
vo išgelbėti.

Sako, kad vanduo prasimušė 
į tunelius iš kitų, jau nedirba
mų, kasyklų.

Peruvijoje įvykintas 
naujas perversmas

Laik. prezidentas Sanchez Cer
ro laivyno pašalintas; įsteig
ta nauja valdžia

LIMA, Peruvija, kovo 2. — 
Laikinasis Peruvijos preziden
tas pulk. Sanchez Cerro ir jo 
administracija tapo pašalinti ir 
įsteigia nauja valdžia.

Perversmą įvykino Peruvijos 
laivynas, kurio vyriausias va
das yra kap. Aleksandras G. 
Vincės.

Laivynas užvakar sulaikė lai
vus, kuriais Cerro vyriausybė 
siuntė kariuomenę prieš suki
lėlius pietuose ir žiemiuose, ir 
pareikalavo, kad prezidentas ir 
jo kabinetas rezignuotų. Rei
kalavimas buvo išpildytas. Re
zignavusiųjų vietoj laivyno ir 
kariuomenės vadai sudarė nau
ją vyriausybę laikinu preziden
tu paskirdami Richardą Leon
ei o Eliasą, Augščiausiojo teis
mo pirmipinlyj. Kiti ^riausy- 
bės nariai yra laivyno viršinin
kas kap. Vincės ir generalinio 
štabo viršininkas pulk. Manuel 
Ruiz BravcJ

Naujoji ; vyriausybė tuojau 
pasiuntė pietų ir žiemių suki
lėlių vadams pakvietimą konfe- 
recijon situacijai apsvarstyti ir 
kulusiam pilietiniam kardi baig
ti.

Indianos senatas pri 
ėmė įtsatymą 

prieš linčus
kovo 
balsų2

INDIANAPOLIS, Ind.,
—Indianos senatas 30 

prieš 5 priėmė įstatymą 
linčo teismus.

iĮstaty'ma’s taip pat nusako, 
kad valstijos gubernatorius tu
ri tuojau pašalinti iš vietos 
kiekvieną šerifą, kurio kaUntė- 
je atistotų linčavimas.

—r* t
Exkronprincas bus Hit
lerio kandidatas j Vo
kietijos prezidentus
BERLYNAS, kovo 2. —Laik

raštis Welt Am Mittag sako, 
kad Hitlerio fašistai ketina sta
tyti buvusį kronprincą Fried- 
richą Vilhelmą kandidatu į Vo? 
kieti jos prezidentus ateinan
čiais rinkimais, kurie įvyks 1932 
metais.

Naujas Uruguajos pre 
zidetas inauguruotas
MONTEVIDĘO, , Uruguaja, 

kdvo 2. Vakar tapo iškilmin
gai inauguruotas naujas Uru
guajos prezidentas Dr. Gabriel 
Terra. Jis yra 57 metų am
žiaus, profesija advokatas.

- v_____
Krovinių laivas su 7 

jgiilos žmonėmis žuvo
GIJON, Ispanija, kovo 2. — 

Per smarkią audrą vakar par 
skendo krovinių laivas Com- 
merce. Septyni jo įgulos žmo
nės prigėrė. Nelaimė atsitiko 
juroj ties Cape Bena.

LIETUVOS ŽINIOS
žemaičių kraštas buvo 

gyvenamas jau 1400 ■ 
m. prieš Kristų

Reti radiniai'prie Jonupolio* M

KAUNAS.— 1930 m. rudenį 
gilinant Reškelos ir Virvytės 
upelius ties Patilčių km. netoli 
Jonapolio rastas bronzinis kir
vukas, špilka, titnaginis kaltas 
ir trys kauliniai įrankiai. Prof. 
Volteriui ištyrus radinį, pasiro
dė, kad tai daiktai iš 1400— 
1100 m. prieš Kristų. Daiktai 
labai gerai, išsilaikę. Bronzinio 
kirvuko tėvynė Karaliaučiaus 
muziejaus direktorio prof. Go- 
erte’s ntiomone bus Vengrija, 
nes ten. panašių kirvukų dau
giau yra rasta’. Jau trečias toks 
kirvukas randamas Pabaltijy 
Prūsijoj, Latvijoj. Prieš 3000 
metų -kirvukai Paba’ltijin pate
ko mainais. Kauliniai ir titna
giniai daiktai /kilimo bus vieti
niai, bet jų amžius, manoma, 
dar senesnis.

Netoli radinio vietos prie 
Virvytės intako į Rešketą rasta 
viena beveik sveika žmogaus 
kaukolė ir kitos kaktos kaulas, 
šias ištyrė prof. Žilinskas, kurs 
tvirtina, kad tos kaukolės no 
Halley Hillino (Ausignacijaus) 
ir ne Kroman joninio tipo kau
kolės, bet to paties tipo, kurio 
rasta Bavarijos Ofnet’o urvuo
se. Panašiomis kaukolėmis 
žmonės pasirodė vakarų Euro
poje vėlyvame paleolitikume ir 
■a'nktyvame neolitikume iš ry
tų. Jo tipo žmonįų srovė at
nešė f vakarį Jfturopį kuri jau 
buvo apgyventa Hally-Hilliais 
ir Kromanjonais, naują aukštą 
savotišką kultūrą. Ta žmonių 
srovė palengva slinko, kaip ir 
infiltruodama, vakarų linkui ir 
ji jau neolitįkumo pabaigoje ir 
bronzos periodo pradžioje pa
siekia Did. Britaniją. Todėl 
prof. Žilinskas mano, kad šios 
kaukolės yra pirmutinės-Lietu
vos žemėj Homo europeus bra- 
chykephalicus atstovės, iš ku
rių, galbūt, vėliau susidarė Ho- 
nio Balticus. Profesoriaus Ži
linsko tvirtinimu kaukolės ne 
vikingų,/ne atėjūnų teutonų ir 
piratų slinkusių pamariais iš va
karų. Tai butą rainių gyvento
jų—sėslių, kurie užsiėminėjo 
žemdirbyste ir apsisaugojimu 
nuo plėšriųjų gyvulių gyvenda
vo balose ant tiltų.

Dabar šię radinia yra: archeo
loginiai—-Kauno miesto muzie^ 
juje ir kaukolės—anatomijos in
stitute.—K. M.

Mokyklų Lietuvoje da
bar dvigubai daugiau 

ne kaip 1919 met.
KAUNAS, kovo 2. — Oficia

liomis žiniomis, mokyklų Lie
tuvoje 1930 metais buvo dau
giau ne dvigubai tiek, kiek bu
vo 1919 metais. Tuomet mo
kyklų krašte buvo viso 1,036, o 
1930 metais jų buvo 2,386.

Ir rabinai svarstys civi
lis metrikacija

KAUNAS. — Lietuvos rabf- 
nų sąjungos taryba neužilgo 
svarstys civ. metrikacijos įve
dimo klausimą Lietuvoj.
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LIETUVON
Siun&ame Pinigus

I Paltu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai
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Su knygynu 
. ištiko, 

I*? tai 
clarbuo-

birželį
Naudokis proga Sid didelio ląiVakorčių papiginimo 

ij virš mtriėrų' išplaukimų į Lietuvą. Platcsjlias informacijas. .gausite iš

AfeitasiM
už Lietuvos Laisves Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu ^isos' kitos įšfaigėš 
AiĮieriltojc. $80.6O už $100 
vertes Boną ir $40 už $50 
vertės.

Ndfėdami parduoti' at
sikreipkite ypatiškai a^ba 
pYisiį’šfei'tc r^gištikiotanic 
laiške. Tuo} griūsi banko

Garsus Europiskas *

PA1N-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

jamaslr giriamas' kaipo skausmą 
ir gčlhną užmušėjas, dabar kick-
vtSstini

skausmą -

Daw Gėji-
7 „______ . j kūną Peršalimą—
tik pavaktuokite kaip kelių minu*; 
tą patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro valsbeženkliu urnai at4 
neš palengvinimą. • Sunku tikėti 
tam, kuris ‘turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašai mimui apslubimo Ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam-

nų ne.

Phillips Milk oi Magncsia bū- 
vo daktarų patariamas per vi^Š 
50 metų. 25c ir 50ė bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad* 
gautumėt tikrą.

(Apgarsinimas) .,

blševrkiški
ŽS “Laisvė

KUNGSHOUI j BALANDŽIO 4 % 
DROTTNINGHOiLM BALANDŽIO II

Taipgi išplaukimams iš New Yorko tarpe
Rųępiučio l' ir Spalio 15 <HėW'

SiojiŽefna kaina tjeprisnditoma is^ląukimamS is Nėw. Y< __
birželio ir.Jilep& m^siuąser tada bjis gąliojf rtip$ų . regiijiaho.š., Įfcįn^,

Naudokis pro£)a šid didc*!* —*-■
i 
ČiąuSio laivakorčių agfflfto drba

10 . Štate Stteet 
nemokamai* •
- -?. w >«*w ytyy.

16195F vMv į. . # ,,
Nauja Gadyne. Mazurka

— Polk4 . 
Polkk 
f’oltfa 

“Liudvika?’ Polka
,i, ANTANAS. VANAGAITES' 

161^7F V^ikirtų'Bėdos 
Merginų Bėdos

WlSž!V$(llJi's’' užvaldžius 
įjįt, tuojau kiti laikraš- 

ąlikra tik

Vasario 22 d. 1-mą v. po pie- 
,tų sudaryta automobilių paro
da nuvyko i Union stotį pasi
tikti svečiaus. Paroda buvo įs
pūdinga, nes buvo sukviesta 
lietuviai, kurie turi gražius au
tomobilius.

Miesto majoras W. Broening 
buvo pakviestas ir dalyvavo iš
kilmėse. Apie antrą valandą po 
pietų jau buvo pilna Lietuvių 
Svetaine publikos, vėliau atvy
kusi j i jau ir netilpo. Ukrame- 
Čiai taipgi dalyvavo sykiu. Nu
sibodo besėdint ir belaukiant, 
kad pradėjo programą. Kaip 
tik įėjo svetainėn Biržška su 
miesto majoru, tai pasipylė di
džiausi aplodismentai. Pirmiau
sia ukrainiečių mišrus choras 
sudainavo keletą dainelių. Cho
ras, iš parapijonų suorganizuo
tas, dainuoja gerai. Lietuviams 
lyg ir sarmata, kad neturėjo 
savo choro. *

savo namus, 
gana stiprus ir 

nemanė mirti. Buvo la- 
rainaus ir taikaiiš. budo, 

per tat vist jį gerbė.
Laidotuves įvyko vasario 25 

d- Palydėti’ į kapinės' sūsii'in- 
!' automobiliai. Niily- 

Paslapfi'es šir- 
airių katalikių 

o iš ten į miesto ka-

ne par 
ponas Žvalgas — 

savo

Lietuvių Mokslo Draugystes 30 
melų sukaki uties ir lai p va
dinami musų laikraščių ko
respondentai.

galite gauti lygaus linimen- 
to, Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jok i s šokis“ nebus jums 
perdjgas,, Jųš jauąitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu-

WORCESTERIO LIETUVIŲ ORKESTRĄ v 
16201F Virgin i a Polka <'•

Marcinkonių Polka
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

16200F Eiya, Boba Pupų Kult 
Seni Duok Tabako

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
[dainavo A. šaukeviČius ir Wichalonis 

Pabaigiai Panelę <
Gegutė .ir Našlaitė

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėms 
Paklausykit Jus Lietuviai ’ 
Kelias 
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėms

INTERNATIONAL MARIMBA’ BAND 
Graži Eleriulė, Polka 
Ruginė, Polka

STASYS PAU 
Su Orkestro 

Kad Pavasaris Ateina ;
Vyrai, Mųtęiįs N^irtapką .. ... ^ ...
Stasys Pauras, Baritonas jf Juozas Antanėlis,

P. HUMEfnbK IR JO ČRKEŠlftk 
Polka

Polka

ap’jiiod’inuš sa'ū ncpatin’fcaArtiš 
asmenis arba, geriab sakant, 
savo politinius priešus. Kaip 
jau esu minėjęs, bolševikų 
“Vilnies” No. 34 yra aprašy
mas po angalviil: “LMD. 30 
mefirteš sITkaktUVės' įi‘ fašis
tų vaidm'ąibyšt'ė”. ^asfta^b 
žvalgas arba, jei nYėš nuo to 
Žvalgo . ] 
tai' rasime pasiąlėpusį
J. I). Slieką’. (Bėt g^rbiahiiėji 
neštiindišykit ši Šliė^ sbį' f*p- 
viĄi Sli’eku, dabartiniu

Povilas

ji¥ad?jųs kiilfuiiiiiį darbą dirb
ti, hb’dama pavyzdį iš LMD.: 
ttWu$ĮiiČduina na'rfėniš ĮtiiTi-

ir sfei^tKibia

yVilnicrding/ Pa., Lietuvos 
Sūnų Draugystė pirm bblšeyi- 
kiĮ' okupacijos laikų buvo pa- 
vyžd i ogiausia Draugija viso
je Pittsburgho apiėlinkėje sa
vo kultūriniais ^darbais". Pre
numeravo visų p'ažiufų laik- 
ra'ščius, turėjo gražų knygyną, 
-turėjo savo b'e*nąj turėjo savo 
.lošėjus ir buvo gyviausia lie- 
tuvii^' kėlionija. Bet b'olšcvi- 
.kams okupavus’Lietuvos Sūnų1 
,Draugiją*; Avilmerdingiečiii jė' 
goss buvo suskaldytos ir visa's 
tas gražus kultūrinis darbas 
žlugo; Visi laikraščiai, kurie 
tik buvo ne bolševikų, • tapo, 
išvyti iš skaityklos, o palikti1

gos ir gi tapo 
p eT če n ž h r u bEės/ 
pa^t’atytaš' ^y^elįs' Lietuvos 
Sihių* DfaiVg^'sfteš gražiehiš Įlul- 
^iniaŠnis’- (faVbains.

■ ATtA. JT / McKees’ 
Ąiiciš, P^.,’ kmįę jaLiA'ėsnė iiė-: 
tbviVi1 dtA'rfgijh*, zi^nifi', (fai* 
negalėjo lygintis savo veikimu' 
su Lietuvos Sūnų Draugija1

16192F Trauk, Simniški 
“Ėjd Mikas” —

16f^6F “ViTkv—šilkas’

. Prir/ngiam'e dokumentus kc- 
nauninkanj, parduodami* laiyakųr- 
tes ant visų ekskursiją rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą. < ...

Siunčiame pinigus Lietuvon.

irgi' tas pat Uikimap 
kaip ir šit hukra’ščia'is 
vis ačiū “progresyvių” 
t'ėi I 1 ,*

Su LMD. tas pat butų atsi
tikę, jei tik šia draugiją “pro
gresyviai” butų Užvaldę. Bėt 
ačiū LMD. narių nuosaikiam 
darbaviibos ir buvimui savo 
draugijos reikalų sargyboj, ta
po atmuštos visos “progresy
vių atakos ir šiandiena LMD. 
gal didžiuotis^ savo gražiais 
kultUrihiais darbais, nuveik- 
tais pYa'ėįtyj’ ir dabar veikid- 
riiaiš., Lito, niekada nereika
lavo ir nėr eik alaUs is 
gresy vi u” pa ta’rn avimo 
tari m ų 
Sliekas lai n ('kvaršina 
biėdnoš galvos dėl LMD. * S0 
mefii sukaktuvių ir dėt LMD. 
veikimo.

tai ra- 
šis ra- 
gražiai 

atskirti ar dai- 
Kaina

ko. Kiek T,MD. yra 
Pittsburgho apielinkės 
kuojantiems lietuviams ang
liakasiams praeitam, didžia
jam angliakasių streike!

Aš čia suminėjau tik žymes
niuosius LMD. nuveiktus dar-* .<■ I f .» y * t . 4 -
bus, kad laikraščių skaityto
jai turėtų geresnį supratimį 
apie LMD. ir galėtų sulyginti 
aprašymą, tilpusį bolševikų 
“Vilime” Jto; 34,. Rffr t'ul'ds 
žvalgas a^fažo LNlri. 3v me- 
tų sukaktuves.

Raid Rad^ i čfšiis. pa-

Lietuvių Nauja Muzika ant
Columbia Rekordu

liauja Lblumbia Radid Tclc-Focal modelis 939- 
dįo ir plionografas krūvoje. Gražus kabinetus, 
dio pagauna tolimiausias -stotis, groja gerai ir 
yisokiits, rekoriįus, taip; kąd! rtegalima i___ „
nuoja dainininkas ar groja rekordas. Kaina $235.00 
Jųs.gausįtę ųoulajdos ant .savo seho gramofono ar radio 
$76.00 ir taipgi lengvus įišin'okejimai, ir 2 Ynetams ga- 
rąneija: • r . ^*7 ’ '

JOS. F. BUDRIK.Inc.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, 111 

r*'*’ ; . P ' c *
* ' / . Telefęųas Boųlevard - 4705\-

■- ______

Lietuvos himną dainavo vi
sa publika, ir tai ne pradedant 
programą, ale baigiant. Lietu
vių parapijos yra koks ten 
choras ir buvo kviestas, ale ku
nigas kažko “užsinaravijo”, 
tai neleido nei chorui dainuoti. 
Mat, kunigėliams lyg ir pikta, 
kad ne jie vadovauja. Pirmuti
nis buvo pristatytas kalbėti 
miesto meras. Kad pagerbus 
miesto gaspadorių, buvom už- 
kamanduoti atsistoti, — tai ir 
padarėm: visi atsistojom. Ant
ras kalbėjo ukrainiečių atsto
vas. Jis ragino bendrai kovoti, 
kad lietuviai gautų Vilnių, o 
Ukraina nepriklausomybę. Tre
čias kalbėtojas buvo ukrainie
čių kunigas M. Kaltutshy. Pa
pasakojo angliškai, kAip jų 
tauta persekiojama ir skriau
džiama ir yra kitų pavergta.

Keletą žodžių pasakė ir adv. 
N. Rasteinis.' Aukų surinkta' 
$109.00. Po aukų rinkimo buvo 
pristatytas kalbėti svečias 
prof. M. Biržiška. Publika taip
gi sustojo pagerbti tą nenuils
tantį tautos veikėją. Pažiurė
jus į Biržišką, tuoj matyt, kad 
žmogus pasišventęs dirba ir 
daug jėgų yra išeikvojus. Tai
gi ir gerai, kad nors lietuviai 
pagerbė savo tautos veikėją. 
Ką Biržiška pasakė, tai nera
šysiu,, nes jis aplankys visas 
lietuvių apgyventas kolonijas 
ir, be abejonės, tą patį papa-

Jonas Mai’tinkauskas, dirb 
damas anglių kasyklose 
go nuo “black damp.” 
jis per kelis menesius i 
rio 23 d., sulaukęs 5! 
amžiaus, pasimirė. Paliko 
liūdime moterį Petronėlę iĖ 
tris dukteris — Oną, Marijo
ną ir Petronėlę — bei vieną 
sūnų Petrą. Ona yra vedusi su 
Naujoku ir gyveną’ Clintolie, o 
Marijona vedusi su, Žemaičiu’ 
ir gyvena Melrose Park.

Velionis ?paėjo iš Suvalki
jos. Amerikon atvyko 1906 m. 
ir visą laiką gyveno Glintone. 
Turėjo įsigijęs 
Atrodė dar 
visai

nuopelnas. Kaip 
Draugijose, ' taip ir 

tiė vadinami “prOgre- 
” niekada ir nieko gero 
padarę išskiriant skver- 

į valdybą ir pasinau-

Jus girdite kiekvieną NedČlią Lietuvių muziką iš stoties 
WGFL nuo 1 iki .2 vai. po pietų, kur jus palinksmina 
musų geriausi artistai ir muzikantai.

’ 1 , s . ..
Tamsios galite gauti dabar visus naujus rekordus 

taip gerai padarytus Budriko krautuvėje. Pas mus per
kant rekordus, gausite ir dovaną.

Rekordus taipgi siunčiame ir į kitus miestus ir už 
prisiuntimą nieko nerokuojame.

Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausią šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo; be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro’ saldus.' 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galVoš skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažink it Phillips Milk pf Mag- 
nesįa ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalintzuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervif-

Sausio 18 d. LMD. 
čiojo savo 30 metų 
ves. Buvo surengus 
programą su prakalbomis, o 
po programo sekė šokiai.

Kaip jau yra žinoma ne tik 
Pittsburgho, ale ir tolimesnių 
apielinkių lietuviams, LMD. 
yra viena žymiausiu lietuviu 
kultūrine ir labdarybės Drau
gija ne tik Pittsburghe, t 
tarp Amerikos lietuvių, 
lyg ir kokia . prieglauda 
Pittsburgho lietuvių 
gaus judėjimo, 
kokai uola yra 
prieš visokias bolševikiškas ir 
kitokias kraštutinybių audras, 
— ji nenukrypo nė į kairę, nė 
į dešinę.

Šiandien LMD. prenumeruo
ja visų pažiūrų laikraščius sa
vo nariams, kokį kuris pasi
renka. Nors didžiuma LMD. 
narių skaito “Keleivį”, bet jei 
kas pasirenka kitokį, LMD. 
užprenumeruoja tokį, kokį pa: 
sirenka. į LMD. knygyną — 
skaitykla yra užprenumeruoti 
visų pažiūrų laikraškiaį, ne 
tik Amerikoj einantys, bet ii1 
iš Lietuvos ateina pažangieji 
laikraščiai. LMD. savo kny
gyne tdri virš 3f)0 knygių viso
kio turinio, kuriomis nariai 
naudojasi. LMD. name visų 
pažiūrų ir įsitikinimų Drau
gijos laiko susirinkimus ir su- 
važiavimus vėthii. Ir daug 
yra tokių Draugijų, kurios nė 
ačiū nepasako ujž svetainės 
naudojimą susirinkimams. •

O kiek Lietuvių Mokslo 
Draugija yra aukavusi iš sa
vo iždo visokiems labdarin
giems tikslams: Lietuvos- naš
laičiams, ir sųščlpimui savo
nariu, nelaimės išliktu! Kiek
ji yra aukavus kulturiniamš 
reikalams! Pavyzdžiui, no
riu nurodyti, kad LMD. yra 
aukavus $600 Lietuviu Mokslo t ' ' M . v M . k
Draugijos Namui Vilniuj’ė, 
kai Dj’. Basanavičius su Yču 
važinėjo po Amerikos liėtuvių 
kolionijas rink atimi aukas Vil
niaus Namiri. . Piltsbučgh’o lie
tuviai ii vislia rS įsiįyfį' Tautiš
kas kapiVieš, — LMlS'. ii* čio
nai prisidėjo su ,$1,000 kaipo 
auka. Kiek LMD. yi*ą gelbė
jusi streikiėriams laike didžio
jo Pittsbučgho Stilvarko strei-< 

“įėjusi 
strei-

renginn’is' Pittspūtgbd Itettlvit 
publika šftaitlm^ąi dišlfanko 
taip ir šiį1 3fr rnenįr įufca'kti'iVii 
patnbiėjimė pubtjkoš’ buxip pįl 
nutė svetaine. ' 
re j o būti pii(ėfil
gražiu p/dįradiu, 
mis, .turėjo’ pYOgOšy sdsipažipti1 
ir su LMl!). Š'įh'aisiaitf' 
■Rūrfį pi V Ai ’«W Metų tvėrė šią' 
Dradgfjlį' if p’čė 30 rfi’efų au- 
k'fčjo jį. < Jie EfA'? ir ši’pfefiįn 
sVųįvi sargyšfoš

16194 Patouįj
Kaimiete

MAff£NdYA*US LIETUVIŠKA MAINIĖftIŲ ORKESTRĄ 
1614) 3 F Žemaitelii/ Pollca

. Marytės ir Jonuko Daina-

16188F Vy/M Pij’bkėlis Dafna
Pasakykic Panaitčle Daina

1618 5F Mergų Polka x
Laukiu Tavęs ‘

LMD 
labdaringų daėbų, kad tai esą 
“progresyvių 
kitose 
LMD., 
šyviai' 
nėra 
b imąs i 
dOjim’ą' LMD. svetaine dėl boL 
ševikąškos propagandos įr pa- 
sikOlcktavimo auktį. Tai ir 
visas bolševikiškas nuopelnas 
dėl LMD. Bėt taij? vadinami 
“progresyviai” — bolševikai 
niekada LMD. nevadovavo ič 
dabar nevadovąuja. Jei ka
da atsitiktų, *ka’d bolševikai 
paimtų vadovystę, tai ir su 
LMĮ). tas pat atsitiktų kas at
siliko su Lietuvos Suh^’ Drau
gija Wilmerding, Pa., ir su 
APLA. 2 kiiopa McKeės-ROcke,

ko apie 25 
detdš tapo 
dies Jė 
bažnyčią 
pines.
\ Laidotuvėmis rūpinosi mo 
toris ir žentas Jonas Naujo 
kas. Martinkauskiene dėkoj i 
visiems gihiihčms ir pažįsta 
iiiiems už paskutinį^ paiąrna

vilki Slfe__ r___
sekretorium: Povilas Sličkaš 
niAko bendro nėlui’ šiį Z D. 
Slieko šniėĮštais). Piripiaušfa 
“drangas” Žvalgas- pčiši 
prie Lietuvos' Iiinino 
“Kėlėivio” Maikio patrijOto 
Duktėrs, prie Š. Bakand, pixiė 
J. K. Mažifiknos, prie SLA^ 
3čio Apskričio atsiųstų' gėiitį 
ir prie SLA. 3-čio Apskričio pir
mininko J. B ūko. Bei varg
šas Žvalgas-Sliękas visai ne- 
m'atė nė Marcelės Grinienės, 
kuri kartu su “Keleivio” Mai
kio Patrijoto Dukteria B. Pan
iekiate vadovavo publikai dai
nuojant Lietuvos himną, ne
matė nė p-lės Mildos Virbie- 
kiutėš, kuri skambino pianą, 
dainuojant,Lietuvos himną, ne
matė nė LMD. pirmininko V. 
Gutausko, kuris pakvietė visą 
susirinkusią publiką atsistoti 
ir sudaiiHioli Lietu
vos himną. žval'ga’š-Sliėkas, 
nors viduryje svetainės sėdė
damas, matė ir girdėjo, kaip 
S. Balanas pačiafnc svetainės 
užpakalyje stovėdamas giedo
jo Lietuvos himną. Bet tiek 
to su tuo giedojimu. 'Įdomus 
dalykas yra tik tas, kad Žval
gas gali geriau su užpakaliu 
matyti, negu su priešakiu.

^Aš visai nemanau ginčytis 
su tuo bolševikų geltonlapio 
šmeižiku dėl asmenų. Bet ne
galima jokiu būdp’ praleisti 
nepadari us paŠtabdš ■ “draū- 

Žvalgui dėl savinimosi 
nuveiktų kultūrinių ir

Ir hnksčius, liaunus, muskulus ir 
Mnarius.

4 v. r . i; L

Karta patyrę kaip ūmai ir efek- 
tingal Pain-Expellenš su Inkaro 
vaiabaženkliu , veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti at| kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

. L;'. , f ■ ■ , 'r —* 1 I

Padrąsinimui ankstyvam payašariniam keliavimui į Lietuvą, švedų Ame; 
tikos Linija nutarė duoti geroką papiginimiį dėl Ten ir Atgal laiyakorčitį 
Trečiąja. Klase j Lietuvą. Keliavimui is New Yorko laike kdi)o ir balandžio 
mėnesiuose. Nauja kaina yra: .. .T- ■ '

50^00

sekos, ką ir AaT&Yničiečiams 
papasakojo. v

Vakare buvo surengtas Em
erson
negalėj a u ten dalyvauti, tai ir 
nežinau, kaip ten buvo.

Pirmininku buvo adv. V. 
Laukaitis. Laukaitis dar jau
nas vyras, bėt netingi veikti 
tarpe lietuvių, ki'etčvfį kalbą 
irgi jau gerai pramoko.

—Zigmus

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

Baltimore, Md

RWi V ifei* tW- 
ne tik 

.martfe-



Antradienis, kovo 3, 1931

Valia daro stebuklus

mbs

Vynams ir žmonoms darbuotės

Naujienos

kelioPatys žiūrėkite savo

Saulės S PI n d u L i A l Minkština

ir extra slaptas šildymo
tegul gyvuoja opti

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

felicitas multos ha

BY VVESTPHALSTAR DUST
^|HhTS ™E NAME

C^G

FIRST ROLĘ

_____

gerus
-Pus-

3514-1$ Roosevelt Rd. 
arti St. Louū Avė.' 
CHICAGO. ILL.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

PREP AND 
PBP '

Jūsų gydytojaus patarimas yr5: Būk 
lauke, atvirame ore, kvėpuok giliai j 
fiziniai mankštinkis minkštinančiuose 
šaulės spinduliuose ir laikas nuo laiko 

patikrink savo kūno sveikatą,

EXTRA 
WITH DICK. 
ARLEN IN - 
‘ OLO • 

JRONSIDES

THIRTEEN 
MOV E D TO 
HOLLYMOOD 

CAL.

RE.GISTERED 
WITH CENTRAL 
CASTING - BŪT 
HADU) ATTEND 

SCHOOL

f PAVOJAUS
f ŽENKLAS!
i. Tas Vidurnak- 

čio KOSULYS

redakcijon. 
redaktorius vėl 
S kam’' jis' taip

Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knltėjimus

Šitas posakis, tur
ines daugu

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

lupos galėtų juos 
tuomet valios keliams 
rubežių.

inteligentiškų
daktarų, ądvokatų ir

BOfcN - 
FERGUS FALUS 
MINNESOTA 
FE&.az

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai 3 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486 Chicagos Lietuviu Draugija 

Savitarpinės Pašalpos, yra vie
na iš stambiausių pašaipiųjų or
ganizacijų Chicagoj. Draugi j on 
priklauso daug 
spėkų 
kitų profesijos žmonių. Su kovo

SLA. 36 kuopos su 
sirinkimas

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

LATER- 
vvGrked IN 
PARAIAOUNT 
STILL L AB. 

FOR TINO YEARS

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

Tel. Grovebill 1038

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO. / 

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

Tel. Boulevard 1162

FOLLOMED BY 
BLUE SKIES' 

OPPOSITE
HELEN 

TWELVEtREES

Savas Pas Savą
— sako biznieriai

gu budm 
mas sąnario 
bepa taisomu, 
valia ir tai 
mas 8 metų 
ko abiejų 
geležine valia, 
mankštindamas 
juos taip ištobulino, kad jis pa
imdavo dantimis‘plunksną ir 
rašydavo puikiausius jaštus—jo 
rašyti “rankraščiai” buvo iš
statyti Ohio kaligrafijos (dai- 
liarašybos) parodoj. J.ei dantys 
galėtų atlikti rankų darbus ir 

užlaikyti, 
nebūtų

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė- 
Pbone Lafayette 5824

GOOD IN*. MEN' 
VVITHOUT WOMEN- 
SALUTE-SON OF THE 
CODS-ŠPRING IS 
HERE - SO THIS JS 
london-and others,

Pranešama, kad šį trečiadie
nį, kovo 4 d. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. 
vakare 7:30 vai. šaukiamas 
SLA. 36 kuopos narių susirin
kimas su tikslu užsimokėti už
silikusius mokesnius. Visi, ku
rių mokesniai yra užsilikę, pra
šomi būtinai ateit.
— Raštininkas J. Balčiūnas.

ves. Kitaip visi musų idealai ir 
pats musų gyvenimas atsidur- 
ria pavojuj nuskęsti į dugną 
arba pakliūti į sukurį, iš kurio 
lyg medūzos nebegalime išsi
kasti. Saugokitės kaip "švininių 
taip jelly fish žmonių!

Senai jau rašiau. Yra sako
ma—geriau vėliau# negu niekad. 
Genys yra margas, svietas dar 
margesnis—sako senas žemai
čių priežodis. Bet musų gyve
nimas irgi mirguliuoja ir yra 
margas. Ne visuomet dirba 
mintis, ne visuomet turi žmo
gus liuoso laiko rašyti, o ypa
čiai šių laikų gyvenimo sąly
gos gimdo pesimizmą. Yra sa
koma, kad geri laikai turi daug- 
draugų

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE ' 

Mokame už Lietuvos Bonus $80

4559 S. Paulina SL

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

(Apgarsinimas5!

PETER BARSKIS 
t

Mes parduodam rakandus ir radios 
pigiomis kainomis 

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

“Naujienos” turi du 
vietinius koi'espondentus 
tapėdį Jr Seną Petrą, bet deja, 
kad Senas**Petras, matomai nu
seno, mažai raįo, na, o Pusta- 
pėdis, kai ką perdaug skubotai 
pakepa. Dauguma musų ko
respondentų rugoja,Akiad jų raš
tus redakciją., “fikSuęja”, bet 
tankiai musų korespondentai 
turėtų rausti, jeigu savo raštą 
pamatytų . laikraštyje tokiu, ko
ki . jic prisiunčia . redakcijom 
Vietinių žinių 
būna “no good 
patalpino, kaip buvo- 'parašyta. 

. Eisi per . tvorą -gausi mušti, 
neisi irgi tas pats.' '

LUCKIES visuomet
į. ' .'Į •' . d , • *. 1 , ,

palankūs jūsų gerklei

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 VV. 31 St. Victory 1696

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigia- 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė 
Tel. Lafayette 2584

bet amicos 
būt yra* teisingai 
ma esam;šių laikų priešai.. Pe
simizmas yra kirminas — ėda 
šaknis optimizmui. Optimizmas 
yra budavojimo spėka—t pesi
mizmas griauna. Nestebėtina, 
kad dalis musų inteligentų yra 
persiėmę Menkino pesimizmo 
idėjomis. Griauti yra daug len
gviau negu tverti. Kitus kri
tikuoti yra daug smagesniu 
darbu negu pačiam ką nors to
kio sulipdyti. Dėkjm tašką pe
simizmui 
mizmaš!

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Sfduodam Šviežius kiauliniu 
ir sviestą

• ii S. Paulina S t 
f ei Boulevard 1389

10 š. nepraši deda-Draugijos 
vajus gavime naujų narių. No
rima būtinai Draugiją paau
ginti iki 1,500 narių. Vajaus 
reikalu pavesta rūpintis Drau
gijos pirmininkui J. Mickevi
čiui. “Naujienos” sutiko duo
ti vietos aprašinėjimams^ kontes- 
tantų darbuotės bei kohtesto 
eigos.

hLBERTSON

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

Mylėkite viens kitą, bet ne
darykite iš to meiles ryšio;

Verčiau,lai ji banguoja kaip 
jure tarp jūsų sielų krantų.

Pripildykite viens kito tau
res, bet negerkite iš vienos 
taurės.

Dalinkitės duona, bet neval
gykite, nuo to paties kepalo.

Dainuokite ir šokite sykiu ir 
bukite linksmi, tačiau tegul 
kiekvienas iš jūsų bus vienas,

Lygiai kaip arfos stygos yra 
vienos, nors sykiu virpa ta pa
čia muzika.

Atiduokite viens kito širdis, 
bet nepaveskite viens kitam 
jas valdyti, š

Nes tik Gyvenimo ranka ga
li palaikyti jūsų širdis. •

Ir laikykitės sykiu, tik ne 
perdaug arti:
z Nes ir šventyklos stulpai sto
vi skyrium,

Ir ąžuolai, ir kiparisai neau
ga viens kito šešėliuose..

—Kiahlil Gibnan (Pranašas)

Kada tik diehos - pabaiga 
randa jus be ūpo; vąlgis: jus 
nevilioja ir nesivirškina; kva
pas yra prastas; liežuvis pa
dengtas, tiktai sukramtykite 
saldainę tabletę prieš giliant. 
Rytoj jus būsite naujas žnio-

CasčareL saldainis Kiekvie
ną laiką pašalina aitrumą, 
gasiis,'galvos ŠkhUdėjipią, Pa
aštrina apetitą. Pagelbsti virš
kinimui. Paūkstina vidurius.

C&scdrets yra . padaryti iš 
cąscaraį kuri, kaip sako au
toritetai, tikrai sustipi'tna vi- 
duriyĮ\fyuskūlūsi, f Taigi imki
te šias skanias tabletąs taip 
tąnkiai. £aip's jus norike; ir 
lįuošhi duokite jas vaikaitis. 
Vifcos apliekos parduoda Caš- 
c^iiets .už dešimtuką; ir.-jokis 
dolerio preparatai negali at
likti geresnio darbo.

(Apgarsinimas)

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

v.rnafin* lietuvių -tkalbvkU 
Chicagoj* 

>553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prospeci 3939

RaŠtynė atdara 
dien nuo^ 8—8 
vakaro., Sekmadie
niais nuo 9—1 vai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pat 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

negali 
plaukti, bet skęsta žemyn lyg 
švinas. Yra kiti, kurie pavir
šium plauko lyg medžio gaba
lai, bet yra panašus į medūzas 
(jelly-fish), galinčias plaukioti 
paviršium,» bet negalinčias lai
kyti krypties. Gyvenimo jurėj 
aplinkybių mes turime mokin
tis ne tik plaukti, bet taip jau 
kaip laikyti kryptį skersai sro-

FkRASKANTIS kosulys, kuris su- 
trukdo miegą yra PAVOJIN

GAS—ypač Vaikams. \ Išvengkite jo 
su Severa’s Cough Balsam. Malo* 
nūs, Vęikfimiifgas. suteikia greitą, 
raminančią pagelbą. Vžtikimas per 
50 metų. Pas jūsų aptiekininką.
Vartok Severa’s Cold Tablete nuo SalNo
< 2.3

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
TeL Lafayette 1155

KAD PAAKSTINTI APETITĄ 
‘ TIKTAI SUTVARKYKITE 

' ’ VIDURIUS «' ' •

Valia daro stebuklus. Jos 
veikimas yraz.visapusiškas. Ji 
padengia nuostolius stebuklin- 

Pavyzdžiu i, netelęi- 
yra skaitoma ne- 
Bet Westcomb’o 
nugalėjo. Buda- 

amžiaus jis nete- 
rankų. Ginkluotas 

•jis kasdien 
savo dantis,

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam mainom ir renduojam 
Aamus 

3.3.35 S. Halsted St. 
Tel Yirds 689.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

l P. Kazvvell and Co
9 b Al ESTATE SUBDIVIDEH 

AND INSURANCE

2839 VV. 63rd St.
Tel Republu 8899

' “ ■ ■ Kiekvienas žino, kad saule no-
Jpna-del to “SPRAGIN1MO” proceso 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE — pagaminti is geriausių 
tabakų — Derliaus Grietinės — DAR — IR > 

'^SPRAGiNTr
procesas, gerklę erziną , aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRA- 
BINĮMU’?, pašalinami. Jie pa,duodami 
kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigare tuose.: Nenuostabu, kad LUCKIES

'a A ■ / ' •* •* 'S • '

.visuomet • palankus jūsų gerklei, y f į- ;* f ■ “ «

MJIENCIS; ..
Kovo 8 d. bu& Chicagos ir 

artimų lietuvių socialistų pasi
tarimas svarbesniais klausi
mais. Yra žinių, kad dalyvaus’ 
net iš Detroit, Grand Rapids, 
Springfield, Kenosha, \Vauke- 
gan, Indiana ITarbor, Westville, 
lacine ir daugelio kitų kolo
nijų. Puiku. Bus tai pirmas 
toks pasitarimas nuo laikų LSS. 
skilimo. Rytinių valstijų dran
gai turėtų tą patį padaryti. Vie
nas svarbiausių klausimų turės 
būt: atgaivinimas našesnio so
cialistų veikimo 
išplėtimas, o ypačiai LSS. su
stiprinimas nariais. t! Socialis
tams simpatizuojančių draugų 
yra gana daug 
rutinai įtraukti į Socialistų Są 
jungą.
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IMIGRACIJOS SUVARŽYMO KLAUSIMAS

Red.)

Skaitytojų Balsai

susirupimnlą

tėvą ?>er prievartą varomi ’ vai*

grąžintas, su

viltids 
gingų

kovojama 
buržuazi- 

kurie po

Mat, jų supra- 
duoti biednuo- 
mokslo, kada n- 
mokyklos labai

$8.od
4.00

centre
Bild. Tarybos
Kuris gi kritikuoja, tairi 
lįa ririkiinuose Aidididu

— mat, nohtna smogti dikta 
turos < kardu j 
liaudies i 

I šiųjų mb

Enceted ss 
Matcb 7tb. 1 
of Cbicago. III 
hd 1870

Aštuntas dis- 
todel

COMUNISTŲ PARTIJOS de 
ERETAS PRIEŠ “VILNIES” 

REAKCIONIERIUS

u jas “Kovos1

Red.) 
budu 

daro priekaištų žmo- 
kurie lietuvių visuo- 

‘V.’ šėrininkų intę- 
stato aukščiaus savo 

skaitome

a* 17 >
ĄTĖJO 

numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”!Susimažinkite sa- 

savaitines pajamas ir

O juk yra neužginčijamas 
k-tas; kad suaugusiųjų mo-

o neproporcionaliai 
kiai, palyginant su žerties tikiu, ir tai šiandie yra 

pamatinių ekonominio, krizių priežasčių Amep- 
Mat, Jungtinės Valstijos dabar gyvena ne tik 

pramonės krizį, bet ir žemės ūkio krizį. Iš žemės ūkio 
per ilgą laiką kapitalas ir žmonės plaukė į miestus, į 
pramonę. Todejfąrrhos Amerikoje sunykusios, o pra
monė tokia milžiniška, nebepakelia ant savo
pečių šios šalies gyventojai; *ji turi gabenti bilionų. do-

<< ■_ [Pacific and Atlantic Photo] *z 

Albanijos karalius Zogas'I, ku
ri andai du albaniečiai bandė 
nužudyti Vienoje, Austrijos so
stinėj.

tinka kaipo sunkią naštą ir iš
lepintos jaunystės katorgą, 
nuo kurios visokiais budais 
mėgsta kratytis ir net kenkia

Jeigu butų prekyboj laisvė, tai kiekviena, šalis :spe 
cializuotųsi tose industrijose, kurios yra joms pelriih 
giausios, ir tuo budu darbas visur būtiį fiašėsnis ir pre 
kės pigesnės. u/ ?■.-.[ * -t v. u -

Dėka .to, kad Amerika per ilgus metpą. turėjo aukš
tus muitus, čia industrija išsiplėtbj
smar 
viena

Pr. Vikonįs > $ . * -

LIETUVOS KELIAI

Pačiose paskutinėse posėdžių, dienose, Jungtinių 
Valstijų kongrese kilo aštrių ginčų dek. sumanymo vi
siškai sulaikyt imigraciją dvejiems metams. Sumany
mo priešams atstovų bute pavyko tuo tarpu neprileisti 
prie balsavimo, bet dar nežinia, kaip debatai pasibaigs, 
pirma negu kongresas išsiskirstys.

Mes, kaipo ateiviai, instiktyviai. stojame .už tai,. Jkad 
imigracija nebūtų suvaržyta. Patys iš kitur atvykę j 
šią šalį, mes norime, kad ir kitiems žmonėms butu duo
ta tokia pat proga. Bet kaip iš tiesų butų geriau: ar. 
kad Jungtinių Valstijų durys butą atdaros, ar uždary
tos ateiviams? * *

Imigracijos suvaržymų klausimas yra panašus j 
muitų kląiisimų. Muitai yra vartojdmi - tam,^kad butų 
apsunkintas prekių importavimas iš svetimų šalių. Imi
gracijos suvaržymais apsunkinama žmonių įvažiavimas 
iš kitų šalių. ,, ; / į; t j v<

Ar muitai .yra geras daiktas? Ne... Prekybos laisvė 
yra daug geresnis daiktas, negu mtiitai. Kuomet prekės 
yra laisvai importuojamos iš svetimų šalių, tai laimi 
vartotojai, nes kompeticija numuša prekių kainas. Mui
tai gi kainas kelia, darų brangesnį gyvenimą. Kada ša
lis yra aptverta aukštomis muitų sienomis, tai jos vi
duje išsivysto ne tik pramonės, kurioms yra patogi dir
va, bet ir tokios pramonės, kurias normalėse aplinky
bėse visai nevertėtų steigti, nes tas pačias prekes daug 
pigiau galima gaminti kitose šalyse. Žmones už tų pra
monių produktus moka brangiai ir tuo budu jas palai-

Naojienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia "Naujieną” Bendro
vė. 1739 So Halsted St.. Cbicago. III. 
Telefoną* Rooaeveh 85 00

SKLOKA” Tfc PAS VIENY 
BININKUS

susidarius svetimu 
viešpatavimo laiku

”/—. Gin- 
Mikalausko

SKLOKA” DAR TEBESITĘ 
. ŠIA “LAISVĖJE” ,

Aukščiaus, paminėtų žmonių 
laiškus ji įdėjusi tik tam, kad 
“sąmoningi darbininkai” maty
tų, kaip .žemai “sklokininkai”, 
nupuolė. Reiškia, visi turi prieš 
įiktaturą atsiklaupti, ir atlik- 
tas\kriukis! • •. • <

(Tęsinys)
Jeigu ir mes nors ta prasme, 

kaip, latviai, per tvarkysime 
mokyklas, tai dar ilgam laikui 
musų krašte pranyks bedarbių 
inteligentų rezervas, ir pats 
valstybės gyvenimas ims vys
tytis greitu kultūrinio progre
so kęliu, nes valstybė, ateida
ma į pagelbą jaunąja i kartai 
pasiruošti produktyviam dar
bui, susilauks labai daug tvir
tų kūrybinių pajėgą, kurios di
dins kursto gerovę ir stums į 
priekį Lietuvos progresą. Tada 
sumažės, ir pati emigracija į 
svetimus, ir kartais labai nepa
kenčiamus, kraštus, nes namie 
ras sau darbo dar kita tiek 
žmonių, kiek dabar ' gyvena, 
jeigu tik mokės išnaudoti vi
sas Lietuvose esamos produk; 
tyvaus darbo galimybes. Bet 
daleiskime, kad ir toliau tam 
tikras skaičius emigruos į sve-. 
timas Valstybės; bet jie tada 
galės emiguoti ne kaipo tamsus 
be jokios specialybės darbinin
kai, kas dabar pasireiškia mli- 
sų emigracijoje, bet kaipo at
skirų darbo. sričių specialistai, 
kuriems ne tik kad lengviau 
yra gauti žmoniškesnis darbas, 
bet ir mokamas daug geresnis 
atlyginimas. ♦

Yra ddug faktų, kurie rody
te mums rodo, kad tuojau rei
kalinga imtis mokyklų pertvar
kymo darbo, dar ncmokaiha 
suprasti, jog švietimo reikalų 
greitas sutvarkymas duoda ddtig 
Stipresnį valstybei., pagrindą, 
kaip skaitlingi ginkluotos ka
riuomenės pulkai ir tūkstan
čiais skaitoma slaptoji ir viešo
ji žandarmerija. Norima užgin
čyti, kad valstybės progresas 
pasireiškia tik tada, kai prie 
kuriamojo darbo aktyviai ima
si visi krašto piliečiai, bet ne 
tada, kai vyriausybė yra karo 
stovyje su dauguma krašto gy
ventojų.

Bet kai kas gal pasakys, jog 
dabartinė tautininkų diktatū
ros švietimo lųinisterija prade
da sukti irgi į tą kryptį. Taip, 
kalbų girdėtis, bet darbai rodo 
visai ką kitą. Kalbama apiė 
liaudies masių švietimą, bet iš 
tikrųjų tai neturtingiems užra- 

| kinamos mokyklos durys. Kal
bama apie mokyklų pertvarky
mą stėigidiA sį)eciales ir ama
tų mokyklas, bęb iš tikrųjų tai 
vedamas esamųjų mokyklų lik- 
vfdavimp'darbas, nieko nauja 
į jų vietą nestatant. Ne is kal
bų, bėt iš Veikimo tenka spręs-, 
ti apie darbuotę,

Tie patys tautininkai, kurie 
kalba apie liaudieš masių švie
timų ir dideli 
krašto kųltdra, pakelia mokyk
lose ib universitete mokestį už 
mokslą, kad mokykla butų atvb 
ra tietnš, kas gdli užsimokėti, 
bet tam, kurs neturtingas, jie 
ją užrakina. Kalbama apie ko
vą su nemoksiu, bet uždaromos 
Nuaugusiems aukštesniosios ir 
vidurinės mokyklos ir jų vietdn

biednesniosios 
uis, nes suaugtt- 
i lankydavo dau- 

■sekttn-l gumoje hėtUHingosios lietuvių 
Reiškia, | liaudies vaikai, kurie varge iš- 

sau vietos

“Laisvėje” paskelbta ilgas 
Amerikos Komunistų Partijos 
8 dištrikto kontrolės komisijos 
nutarimas apie “baltuosius šo
vinistus ir dešiniuosius elemen
tus” čikagiškiame komisarų or
gane “Vilnyje 
triktas ’ yra Cftįcagoje 
Mylinis”u turėjo tą> nutarimą 
pirmiausia f įdėti; bet Bridge- 
porto “ježcdnieVną^ dabar yra 
apsėdę oportunistai, kurio par
tijos^ įsakymų nepildo. Taigi 
nutarimas pasifotfeB Bimbos 

^pįUrikto^ konfrįičs komisija 
^riniiųšia''^aęk"ftltiiĮa,J 
čĮuą” ; “baltuoju,, šovinizmu” 
(pataikavimu negrų priešams), 
paskui smerkia juos ūž atsisar 
kymą vykdinti partijos v įsaky-

» kurių svarbiausias *buvo 
pašalinti iš "Vilnies” redakci-

nors kiek susisiaurinkite iš
laidas, važinėdami po Nau
jąją Angliją bei vakarines 
valstijas, teisindami komisa
rus, kiirie bandė sulošti 
streiklaužių roles. Prie tam, 
kad visa traicė nusiimtų po 
penkinę. Tai ir bus pakan
kamai pinigų apsigynimo ar
ba, geriau sakant, apsimaz-' 
gojimo fondan. Nereiks uba
gaut iš tų apšmeižtų skloki- 
ninkų.” (Seka kuopos val
dybos parašai.)
Visiems opozicininkams. at

sako ^ieksniniu straipsniu “L.” 
redakcija (matyt, “pats” Bim
ba), išvadindamas juos “sklo- 
kininkais”, “paklydėliais”, “fa
šistais”, “nacionalistiniais . šo
vinistais” - ir kitokiais. Redak
cija pareiškia, kad partijos (t. 
y. Bimbos) priešams ji ne
duos pasisakyti laikraščio špal- 
tose, kadangi

“Komunistų Partijos orga
ne negali būti tokių diskusi
jų,. kuriose tą organą parti
jos priešai naudotų, kaipo 
savo tribūną kovai prieš per

augę patys be tėvų, paramos 
tveriasi mokslo, labai dažnai 
dirbdami net dieną ir naktį. 
(Turiu omenyje veik visų mo
kytojų profesinės sąjungos ir 
kitų suaugusiems mokyklų už- 
Sąrjnrią ir varžymą steigti nau-

piui aukų bei paaukojimui 
iš iždo. Po 'trumpų diskusi
jų priėjome prie išvados, kad 
laiškas butų 
pastaba./^komisarams asme
nyse Bimbos,. Ąbęk°, Šolbm 
sko ir

jos partijos priešų vadą Straz
dą. Komisijos dekrete sakoma:

“Akivaizdoje to viso, Ko- 
ihunistų Partijos Chicagos 
Dištrikto Kontrolės Komisija 
paskelbia Strazdą išmestu iš 
Partijos, kaipo priešą darbi
ninkų klasės ir Komunistų 
Partijos, kuris taip pat yra 
priešas, komunistinio dienraš
čio /Vilnies’ ir kuris turi būt 
tuojaus prašalintas iš laik
raščio redakcijos štabo' ir 
kartu su jojo .šalininkais jis 
turi būt iškeltas aikštėn 
(pasmeigus ant šakės? — 
“N.” Red.) ne tik partijoje, 
bet taip pat plačiausiose lie- 

z tuviškose darbininkų masėse, 
idant tos masės nebūtų su
vedžiotos jojo frazėmis ir iš
sisukinėjimais.

“Listrikto Ęontrolės Kor 
misija pataria įtraukti į ‘Vil
nies’ redakcijos štabą darbi
ninkų iš dirbtuvių (pirma 
traukė tik iš barbernių, o 
dabar jau trauks ir iš dirb
tuvių. — “N.” Redi.)...

. “Turi būt paskubintas dar
bas proletarizavimo ‘Vilnies’ 

. redakcinio štabo ir kovos 
prieš dešiniojo Sparno opor
tunizmą ir baltąjį 'šovinizmą 
ir apvalymo partijos nuo vi
sų tų elementų, nes jie su
daro vyriausią pavojų ir už
tvarą link laimėjimo lietuvių 
darbininkų partijai ir revo
liucinėms klasinėms kovoms. 
Turi būt begailestingai iške
liama aikštėn ir 
prieš smulkiosios 
jos elementus, 
skraiste revoliucinių frazių 
ir nuduodami neva komunis
tais, įgavo tam tikros įtakos 
ir vardo tarpe lietuvių dar
bininkų.”
Po tuo gremėzdišku manifes

tu padėta prierašas, kad
“Partijos Centralinė Kon

trolės Komisija, užgyrė Straz
do išmetimą ir Chicagos 
Dištrikto Kontrolės Komisi
jos pareiškimą, viršui iš
spausdintą.”
Vadinasi, ir čikaginis dist- 

riktas, ir visos partijos cent
ras jau yra galutinai nuspren
dę daryti ■ “komunistinę opera
ciją” Strazdui ir “Vilnies” 
oportunistams. O šių advokatas 
Pruseika dar įsivaizduoja, kad 
jisai išgelbės savo sėbrų kal
ius, prašydamas, kad partijos 
centro .komitetas paskirtų “ge- 
nėralę investigaciją”, t. y. kad 
centro komitetas ♦ apgintų j uos 
nuo Bimbos, ir centro biuro. 
Oportunistiškas naivumas!

laivo 3, 1931 
. ,ti,. M-. ..................

Komunistų “Laisvėje” susi
pešė bimpiniai su oportunistais 
o fašistų “Vienybėje 
kaus frakcija su 
frakcija; Tur-but jau atėjo to
kia frakcinių kovų gadyne.

Brooklyno fašistų laikrašty
je įdėta to laikraščio bendrovės 
direktoriato pareiškimas, ku
riame gauna į kailį buvęs ben
drovės prezidentas ir menedže
ris Mikalauskaš ir buvęs jos 
sekretorius (Strum^kis). Di- 
rektoriatas sako, kad' Mikalau
skas buvo atstatytas iš biznio 
vedėjo vietos už negabumą ir 
“išėjimų (pasilinksminimų?) 
mėgimą”. Toliaus, jisai prane
ša, kad buvęs bendrovės sekre
torius varąs agitaciją už Mika
lauską ir šmeižęs dabartinius 
bendrovės viršininkus, ypač 
prezidentą Ginkų

Neilgai trukus 
“Vienybės 
mas 
siisirinkįmui, 
{'•I ’ t L «* _ L 2.

mos šalys nėra pakankamai turtingos t< augantį eks
portą sunaudoti, tai darbai Amerikoje stoja; milionai 
darbininkų pasilieka be uždarbio.

Žmonių judėjimo; imigracijos; -varžymas yra taip 
pat atžagareiviškaš dalykas,. kaiį . prekių judėiffiįį 
Amerika padarė didelį progresą gana ' trumpu 
dėlto, kad į ją laisvai galėjo keliauti žmonės j^ yi^ų 
šalių. Atvažiuodami į Ameriką, ateiviai atsiveždavd^įĮo 
šiek-tiek pinigo, o kas svarbiausia — jau užaugintąjį 
išauklėtą darbo pajėgą. Kas butų apgyvendinus tiidš 
milžiniškus Amerikos plotus, nuo Atlantiko iki Pacifi- 
ko, jeigu ne tūkstančiai svetimšalių, , kasmet ^ųlęąsių 
į šią f ‘‘ 
kurių rankomis yra iškasama 
tiesiami geležinkeliai ir varoma, mašinos dirbtuvėse? / ,

Imigracijos varžymas reiškia ekonominio progreso 
stabdymą. : ?

Ikį didžiojo karo Amerikos durys buvo atdaros 
imigrantams. Bet karui pasibaigus, imigracijos ‘ klausi
me Jungtinės Valstijos priėmė panašią politiką, kaip ir 
prekyboje. Ateivių įvažiavimas pradėjo būt vis labiau 
ir labiau apsunkinamas ir dabar jau, kaip minę^ome,- 
kongrese svarstoma sumanymas visai uždrausti imigra
ciją per dvejetą metų. . , z ( .

Manoma, kad tuo uždraudimu bus palengvinta ko
va su nedarbu Amerikoje.) Bet Amerikoje kenČįa dbl 
nedarbo daugiausia kvalifikuoti darbininkai (amatinip*< 
kai), o iš kitų šalių tokie da^hin^ai .^er^^ 
neyažiufoja. čia papr^t?* 
gyventojai ir “leibeBai 
darbo. Bet kai darbų Amerikoje yra mažai, tai ir tie 
“leiberiai” nesiskubina čia važiuoti.

Taigi visišku imigracijos Sustabdymu nieko 
mo nebūtų atsiekta. Savo uždarbius Amerikos 
nihkai privalo ginti kitokiu budu*

Subj«iptiQoRit<«t , 
$8.00 p«r yea* ip Caaąib.-i,- 
$7.00 p«r yeąr outside of Cbicago 
$8.00 per in Cbicago 

3r pet copv
"J*" J" ------ j—
SecoNd Cla*» Mattel 
4. ar tbe Pojc Office 
ūnder tbe act of .Matcb

Perskaičius p. P. A. Dėdyno 
tilpusį “Naujienose” (Skaity
tojų Balsuose) straipsnį “SLA. 
reikalu”, gauni keistą įspūdį.

Keista yra ne tai, kad jis 
stoja apgynimui Pild. Tiirybos 
bet tai, kad jis, stato reikala
vimą, kad tie SLA. nariai, ku
rie kritikuoja —> smerkiu Pild. 
Tarybą dėlei netikusios tvar
kos paskolų davime — 'Pa
reikštų viešai; kad “sekančiais 
rinkimais nestatys savo kandi
datūrą” l
“jie sau vietų ieško”. Tai 
keistas Reikalavimas. Kurie 
kritikuoja- .'Pild. Tarybą,' tai 
tie “sau vifehj ieško” ‘ 
čiais rinkiniais!
“Naujienos” įrgi 
ieško”. x

Sulig p. P. A. , Dėdyno nuo
monę ir lupiką; tai tie SLA. 
nariai, kurie “neieško sau vie- 
tų”, matydanjiA organizacijos 

netikšlumtįs anaiptol 
nekritikuos f„.

neva-

turčs įvykti 
šerininkų susirinki- 

Mątyt, rengdamasis tam 
, p; Štrumskis iš

siuntinėjo šėrininkams laiškus, 
prašydamas prisiųsti jam “pro- 
xies” (įgaliavirpus atstovauti 
jiems šėrininkų susirinkime), 
kad jisai turėtų susirinkime 
daugiau balsų. Kartu su prašy
mu “pavadų” (įgaliaviinų), 
Strumskis parašė savo^ laiškuo
se, ką jisai mano apie Gjnkų 
ir jo frakciją, paėmusius “Vie
nybę” savo kontrolėm Į tą jo 
rašymą direktoriatas ir atsako 
per laikraštį.

“...Minimas ‘draugas’ (t. 
y. Strumskis. “N.,: 
savo laiške negražiu 
viešai 
nėmsj 
menės ir 
resus 
asmeninių reikalų 
direktoriato pareiškime.

“...Laiške yra inkriminuo
jami nekalti asmenys, ko 

/ dar ‘Vienybes’ šėrininkų tar
pe per 13 metų nebuvo. Ir 
visuomenės reikalai verčia 
musų pasiklausti, ko vertas 
žmogus, kuris per pusantrų 
njėtiį kantriai toleruoja ne
tikusį visuomeniškos bendro
vės reikalų vedėją (t. y. Mi
kalauską.
paskui,z kada direktoriai, po 
pakartotinų pasargų, vedėją 
prašalina, tai jis protestuo
damas rezignuoja, o paskui 
Siuntinėja šėrininkams laiš
kus, vėl jų pasitikėjimo pra^ 
šydamas. Kam? ..Kad ir vėl 
tą pasitikėjimą paniekinti ir 
į įiijįiyą suminti? -

• “Laiške dar yra. pora me
lagingų priekaištų, apie ku- 
rilibs pakalbėsime kitusyk.” 

I ' '
/ '.;O , •> • i i

: ^Dabartiniai “Vienybes” gas- 
badoriai yra atviri fašistai. O 
Mikalauskas ir Strumskis yra 
Šįėk-tiek liberališke^ni ir ori- 
jeiituojasi daugiau į sandarie- 
čių pusę. • .

rię PildoniąjąA Mfyjją? Kam|kai, kurias labai dažnai jie 
ieškoti priekabių?” <

Kas ir kokių priekabių, be
rėikalb ješko? Ar p. P. A. Dc

« ’ ■ ■ , * • ’j« ‘ •• i •, i b X *

% Prieš “Vilnies” oportunistus 
išėjo “Laisvėje” ir Rokas Mi- 
zara, kuris šaukia gvoltu, kad 
visi “sąžiningi darbininkai” 
kuogrėičiaiisiai stotų prieš 
Strazdą ir Ko. ir pertrauktų su 
jais visokius ryšius, — kitaip;- 
busią, girdi, pėr vėlu.

Bet kuomet iš “Laisvės” 
špaltų visomis kanuolėmis 
bombarduojama “Vilnis”, tai it 
pačioje “Laisvėje,” dar tebe- 
kunkųliuoja “sklokos” puodas.

JKuone ištisas puslapis brook- 
lihiškio organo 51-am numery
je užpildytas Bimbos N priešų 
protestais ir pasipiktinimo iš
reiškimais. Jusius ir Mike^iitis 
iš Worcester, Mass., Urbori, 
Pąęevich ir Jatužienė iš Riveri 
side, N. J., Vaitkus iš. Philadel- 
phijos, Kuodis iš “Laisvės” 
spaustuvės, kelia bajsą prieš 
trheius ir - sinurtą, kuriais. Lim
biniai bando sunaikinti opozi
ciją, . Charakteringas ypač ri- 
veršidiecių' laiškas cen. biurui. 
Jisai skamba taip:

L. D,XL. D. 142 kp.
. .i . i , • , J? -. i ■ \ ti . . ■

$$.6\ 
4.od 
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Orderio- karto tu ožukTma

čių tėvų vaikai, kurio nuo pat 
vaikystės troško mokslo, bet jis 
jiems buvo neprieinamas kol 
patys nepradėjo užsidirbti pra
gyvenimui. Suaugusiųjų mo
kyklas daugumoje lankydavo iš 
prigimties linkę prie mokslo ir 
talentingi biednuomenės vai- 

iš kurių daugiausia tra 
sbsilaukti gabių, ener- 

visuomeninio darbo žmo- 
Bet reakcinė p. šakenio 

vedamoji mokyklų politika’, iš 
“didelio ęusirupinimo liaudies 
švietimu”, vieton to, kad eiti j 
pagelbą turintiems norą mo
kytis talentingiems biednuome- 
nės yaikams, įkuriant valstybės 
išlaikomas suaugusiems mo
kyklas, kol bus išlyginta ta ne
normali mokslo sąlygų padėtis, 
kuri buvo 
okupantų 
ir pirmaisiais valstybės tveri 
mosi metais; vieton to, kad da
bartines mokyklas taip sutvar- 
kiuš, kA’d jose be vargo galėtų 
mokytis kiekvienas Lietuvos 
krašto pilietis, kurs tik nori ap
sviltos ir mokslo, p. šakenio 
vedama švietimo ministerijos 
mokyklų politika skirsto jauną
ją kartą į dvi kategorijas: į 
galinčihs lankyti mokyklas ir i 
tuos> ^kuriems mokykla pa’silie 
ka kaip vaikystės metais, taip 
ir užaugus, užburta mokslo pi
lis, kurion negalima jokiu bu
du pakliūti, nes raktas pakliu
vimui į šią pilį randasi tauti
ninkų rankose, 
timu, negalima 
menės vaikams 
gi jie išėję iš 
dažnai pasilieka' ištikimi savo 
luomui ir tampa rimtu buržu
azijos ir visokių “tautos va
dų” priešu. Tautininkai, kal
bėdami apie liaudies švietimą, 
vieton .mokyklų stato už mili
jonus litų visą eilę naujų ka
lėj ibių, o mokyklų namams 
esą geros senos, aplūžę karčia- 
mos ar SupUvę kaimiečio ne
gyvenami namai, kur žiemos 
metu pusto į'Vidų ir mokiniai 
gauna mokytis kalendami 
dantis. Tautininkai ne moks
lu, ne mokyklomis, bet prie
spauda, kalėjimais ruošiasi 
“šviesti” Lietuvos liaudį.
Vadinasi, dabartinės diktatū

ros reiškėjai, kalbėdami apie 
mokyklų pertvarkymą ir r apie 
visuotiną liaudies švietimą, 
veda liaudies engimo ir tamsi- 
nimo politiką.

Švietimo reikalų pertvarky
mas yra butinaš ir nuo tb, 
kaip bus sutvarkytas švieti
mas, labai daug prigulės ben- 
drd krAštb gėrovė. Bet tatai 
gali atlikti ne diktatūros reiš
kėjai, kurie būdami karo pa
dėtyje su. krašto .gyventojais 
griebiasi ir griebsis tokių me
todų, kuriais susilpninus liau
dies sąmonę ir tuo būdų il
giau pasilikus prie valdžios 
vairo; bet turinti krašto pilie
čių pasitikėjimą, pačią gyven
toju teisėtu budu rinkta cen
tro vyriausybė ir vietos savi
valdybės!

Kalbant apie technišką mo
kyklų pertvarkymą ir privalo
mo pradžios mokslo įvedimą, 
negalima nepdbrežti, jog butų 
visdi bb^tasmiš darbas, jeigu 
techniškai pe'rivarkant moky
klas, butų paliekama ta pati 
paidagoginČ ir auklėjimo mo
kyklos dvašid, nes nuo nieko 
liek daug hckėiibia mokyklų 
auklėj airio ji jaundji karta, 
kaiįi nuo taip vadinamojo 
“paidagbginio auklėjimo”, ku
ris niekuo kitų nepasireiškia, 
kaip caro ir kaizerio laiku 
vartotais žandarmerijos me- 
•įoiiiįi8^ V ! f.

(Bus daugiau)
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Antradienis,- kovo 3,11931

Graboriai

6353

Teatruose

1439

Lietuvės Akušerės

teatre

Advokatai
9252

Didelis Revue Chicagos teatre

MU4H

Akių Gydytojai
po piet

CHICAGO, ILL

MARTINAS SZAGZDA

nubudime

John Kuchinskasrandasi 1646

Hemlock 2010

Lietuviai Gydytojai

7005

Didysis Ofisas:

Ofiso\ir Rcz. Tek Boulevard 5913

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Valandoj: 
Nedėliotais

regykla 
gyveni-

Moon”, 
Fairbank 
trečia sa- 
Paveiksle 
yra pini-

ketverge, ko- 
ryte iš namų

“Reacbing for the 
dalyvaujant Douglas 
ir Bebe Daniels eina 
vaitę šiame teatre, 
matoma, kaip lengva 
gaiš įsigyti meile.

lysė. , .
Vyriausybe žadanti išmokėti 

tiems veteranėms ’šiose vietose 
■..^.*^.XAAAAk .Y 1

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Vidikas- 
Lulevičiene

nuo 
Plaza 3 202

Įvainis Gydytojai
Office Pbone Canal. 19l£

Jrnavimaa lai 
kokiame rei 
et esti sąŽi 
brangus to 

neturime ii

—namų Pult 6377 
pagal sutartį

BLUMENTHAL
OPT OMET RIŠT 

Praktikuoja: virš 20 m. 
4649 S, Ashland Avė.

. .kampai $7. , St. m

Illinois' valstijoj apie 
357,000 veteranų

kraujo, odos, ligas, žaizdas, retųnatizmą, galvos gkąpsmujs, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles Skaudėjimą ir psislajitin^i 
Jeigu kiti negalėjo * - - ................ -
Jis Jums ffali padar 
tūkstančius ligonių. 
niid 10 ryte iki 1 vai, 
4200 We«t 26 St,

dorovėse ii 
kale ^isubi 
ningas ir

IGN. J. ZOLP 
pigiausias Lietuvis 
Jraborius Chicagoj

nuo 6 iki 9 valandos vakarė

Motor Cttib reikalauja 
eonerete keliu'

Legislaturoj Springfielde da
bar įneštas bilius dėl sumos 
$10,151,000 keliams taisyti ir 
statyti, užprotestuotas per Chi- 
cago Motor Club dėlto, kad bi
lius nenumato kelius statyti iš

į United Artists” teatrą ne- 
beužligo bus pargabentas nau
jasis Charlie Chaplino veikalas 
“City Lights”, kurs buvo rūo- 
šiams per tris metus ir kaina
vo $1,500,000. To paveikslo 
Los Angeles žiūrėdamas prof. 
Einstein juokėsi ir verkė.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Linksmas paveikslas su šo
kiais ir juokais, dalyvaujant 
Jask Oakie ir Gildą Cray. Ver
ta matyti, kas nori savo “blues” 
primiršti.

v. W. RUTKAUSKAS 
advokatas

29 s: La Šalie St. Ro
Tel Central 6890 VAI
Rezidencija 615d S. TaMin A* 

tit Protįšėčt 8626

CHICMSOS 
ŽINIOS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

$6.00 uT dantį
...............  $20.00 k ausi, 

Traukimas bo skausmo

Kariaujanti Karavanai 
'Roosevelt

prie 
duodu 
eleėttic 

ir mag- 
blankets ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

W ateikite čia ir persitikrkn 
itikuoja per daugeli metu', ii 
dykai. OFISO VALANDOS

Ką tik autorizavus kongrese 
paskoloms bonus karo vetera
nams ir pirmajam milijonui 
dolerių i Chicago atėjus, suju-

1646 W. 46tb St 

Telefonai 
Boulevard 5203 

Boulevard -8413
f3H So. 49tb Ct 

Telefonas

. Cicero 3724

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted S t.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos
Phone Lafayette 0098

do tūkstančiai alkanų ir suvar
gusių veteranų pildyti aplikaci
jas. Veteranų bureau praneša, 
kad Illinois valstijoj randasi 
357,000 karo Veteranų iš kurių 
apie 130,000 \yra Cook county. 
Dar gera 30,000 veteranų • yra

BŪT K U S 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčią dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisai ?vjdurmie8tyj« 
. R?om 24M 

One North La Šalie Btdg. 
Ona Nortb La Salia St. , 

(Cor. La Šalie and Madison St*,) 
Ofiso Tel State 2704: 4412

Mandagus - 
.Geresnis ir pi-j 
gesms uz kbi 
tų patarn^vi-

3464 South Halsted Street

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

Rcz.' 3201 South \Vallace Street

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se Visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

.3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DENTISTAS 
2417 West 63rd Street 

(arti Western Avė.)

Persiskyrė s 
vasario 27 dien 
re 193 1 
amžiaus. 
Kirdiškių 
skrityj.

Paliko 
minės ir

Phone Boulevafd 4139 
A.MASALŠKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
. .GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3 

Tel. Prospėct 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 

Ofiso valands 2 ikį 4, 7 iki 9 
Nedelioj pagal sutartį

eonerete medžiagos ir visai ne 
taip kaip geriausiai ir naudin
giausia butų automobilistams. 
Club pareiškia, kad jei valsti
ja ir priims tą bilių ir pradės 
statyti kelius iš žvyro, -tai vis 
vien teks šalę tų kelių statyti 
kitus kelius iš eonerete me
džiagos, kaip jau. daugely atve
jų yra daroma, kas tik padvi
gubina išlaidas.

Rango”—McVickers

OSJOSfYRA 
inkstų ^ir puolės, ųj^nųodijimą 

įgai ligai. 
‘ ikite, ką 

r iigydi 
arimas dykai. OFISU VALANDOS: Kasdie 
nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki I-v. 
n mno. . A t-n ■ P*.

r. LIETUVIS
I CHICAGOJ
ąidptųvėse patarnan-
1 geriau ir pigiau, 
egd. t kiti todėl, kad 
rik'lausati prie gra

bų isdirbystės.
į-j , OFISAS:

68 W.;, 18th Street 
Tek ,Canal 6174 

^vSKYRIUS:
238. S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Naujas Nortown Teatras
Naujas Katz & Balaban sta

tytas teatras Nortown prie 
Western ir Devon Avenue.s bai
giamas statyti ir bus iškilmin
gai atidarytas balandžio 4 d., 
prieš pat Velykas. Tai bus Chi
cagoj pats moderniškiausisa 
teatras, su visais patogumais, 
publikai ir krutamiems pavei
kslams. Vidus išdekoruotas ju
rų reginiais. Teatras tuo skir
sis nuo visų kitų Chicagos te
atrų.

Dalyvauja Ben Bernie ir jo 
garsus orkestras “The Ole Ma
estro”. Paveikslas eina “Body 
and Soul”, iš amerikono lakūno 
gyvenimo. Prasideda penkta-

ave., kurs čia pat laikįs puikiai 
įrengtą alaus flatą. Tardymas 
pradėtas Hyde, Park fiigti 
school, dabar tęsiamas veik vi
sose Chicagos mokyklose.

North Sidė niisinu6dij6 alko
holiu, pasigėręs vienoje parėj! 
jaunas studentas, Richard Bar
ter, 21 m., ką tik baigęs Car- 
thage kolegiją. .

Valparaiso tęsiasi byla dėl 
nužudymo vienos high šchool 
mokinės Miss Graves. Apkal
tintas mokinys Kirkland ir kėli1 
kiti jauni vyrai, kurie pasigė
rę vienoj parėj' sukėlė žvėriš
kas orgijas ir mefginą mirti
nai nukamavo.

Jėškc munšaino pas 
mokinius

“Fighting Caravans” yra 
jaudinantis vaizdas iš pirmųjų 
pionierių gyveninio užkariau
jant šį Amerikos kontinentą. 
Paveiksle neateinama ir be 
meilūs tragedijų, kaip tais lai
kais žmonės mokėjo būti vieni 
kitiems ištikimi. Dalyvauja 
Garry Cooper ir Lily Damita.

“Siekiant Mėnulio”—United 
Artists

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
rreatment 
nccic

Lietuvis Advokatas 
2221 VVest 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GKABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
L: >1—3 ir 7-—8; Nyd, '10—12 ryto 
tidericija 6 6'4 0 • SoA Mapletvood Ane.

Telefonas Republic 7868 (<; •

Pr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos- 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlocki7691

A^USERKA 
3 103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:, 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy B Midwife 

, j. Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

' Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. D re r ei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31tb Street 

3 po pietų 
ivėntad 10

pasauliu 
vaka- 
inetų 

urnų' kaime, 
Tauragės ap-

Tel. Republic 2266

DR. K. DRDuokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R

Gydytojas it Chirdfgas 
3147 So? Hafetėd Street 

. Tel. Calurtiėt 3294

pądąro.jusų
AšMENŲ^BRITVA 

GSenųjj ir naująjį modeli) 

Geresne Britva 
—arba pinigai grąžinami

5 4.00 Ejrtc
už dešimti už penkes 
... _ ,.. Garantuotos

PROBAK CORPORATION 
c * • ©MHONOF

AutoStro0 Saloty Roxor Co., fhcM N. Y. C

Policijos ir Edukacijos ofi- 
cialai sykiu pradėjo tardymus 
dėl munšaino pardavinėjimo 
pradinių mokyklų mokiniams. 
Patirta, kad įvairiose groser- 
nėse ir “spikyzūse”, esančiose 
arti mokyklų, vaikai perkasi 
munšainą taip jau lengvai kaip 
ir saldainius.

Tardymas prasidėjo iš to, 
kada viena 13 metų mergaite, 
Monika. Henderson, prisipažino, 
kad ji pirkusi munšainą iš 
Guy Meyers, 6248 Blackstone

GYDYTOJAS [R CHIRURGAS5 
Offięe 1724 So. Loomis St. 
kam6 18 ir Blue Island Ve. 

Valandos: 10 to 12 A. M.. 2 to 4
U 7 jo t 

Res. Pbone

apskr. 
kaime 
metų.
me moterį Marijoną, 4? suriuš —7- 
Kazimier^, Joną. Vincentą ir An
taną ir j3 marčias, dukterį Qn$ 
Jankauskienę, žentą Jurgį Jankau- 

KaZimierą įr 
10 anūkų, 

paįsįštaihus.; Kunas^ 
randasi 1320 So. 50

mos apie 25 ar 30 milijonų 
teiks chicagieči^ms. ' . _

Veteranams išmokėjimas ve
liamas per Veteraps Bureau 
3f30 Š. Wells st. ir kitas stotis 
jau pradėtas ir žadama kas
dien išmokėti, kokiems 1000 ap- 
Jikantams. Išmokėjimas tęsis 
per vįsus kovo ir balandžio 
mėnesius;

! Daugelis veteranų jau yra 
prasiskolinę iš anksto belauk
dami joms Žadėtosios paskolos.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St., Room 2U7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Namie 8-9 ryte. Tet Republic 960u

R. GUGIS
,ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard. 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Giminės ir Draugai.

Pranciškus Vanckus rūpinasi 
laidotuvėmis.

Laidotuvėse patarnauja grabo-, 
rius I. J, Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

w L, Davidoiiis, M. 9. 
4^910 So, Michigan Avėniie 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart įventadienio ir ketvirtadieniai. '

Jiems skiriama paskoloms apie 
$25-30,000,000

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

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

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

. Phone Boulevard’ 7589

dideliame 
draugus.

Kūnas pašarvotas
W. 46th St. I. J. Zolp koplyčioj.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 4 dieną. 8:30 v. ryto iš koply
čios į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš, 
ten bus nulydėtas- į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Martino Szagzdos* gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

.Šiurpi ir jaudinanti 
iš Sumatros džiunglių 
mo, su įvairiais laukiniais tro
pikų žvėrimis, gyvatėms, siau
bais ir primityviais žmonėmis.
“Birželio Mėnuo” — Oriental

šiuo
6:50 vai.

sulaukęs 40 
gimęs Šakn 
parapijos,

■ Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĖZELIS
Dentistas

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

Tel. Yards 1829

DR. G. ŠERNĖR
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vfdnrmiestyje 
, . , Room .1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 IV. Wdshlngton St.
Cor. Wasbington and Clark Su. 

Ofiso tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
R. A. VASALLE
• , (VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolpb 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos —- 7 iki 9 vakare
O lis-—Utarn., Ketv. įr S ubą tos rak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak.

DR. G. L. MADGE 
DANTISTAS

4930 W. 13tb St. Tel.- Cicero 49 
Delei sunkiu laiku kainos nupigintos

Sidabro milingai---------------------------— $£.00
Parceliano Fillingai  .................... —■ 2.00
Auksinta Crowns-----------—------------ - O.uo
Bridgo 
Fialos

ską, 2 broliu -y— 
Juozapą Kaminskus, 
gimines i 
pašarvotas, 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks 
vo 4 dieną, 8:: 3V 
namų į Šv. Antanę parapijos baž
nyčią, kurioje /atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į- Šv. Kazimie
ro kapines. ' , , \

Visi a. a. Jono .Kanjinsko gi
minės, draugai it pažįstami.k esat 
nuoširdžiai + kvieČiąnii dalyvauji 
laidotuvėse ir suteikti Jam pasku
tinį paarnavįmą,\ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame, K.
Motertf, Sunai, < Duktė, 
Marčios, Žentas, Broliai, \ 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnąuja grabo- 
rius S. D. Lachavi^ia, Telefonas 
Roosevelt 25,15>«»

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos: •

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

Netoli 46tb St Chicago. III

KAZIMIERAS STOŠKUNAS 
Persiskyrė 

kovo 1 dieną 
kare. 19 31 
tų amžiaus 
liko dideliame 
Oną. 
sunu 
chard. 
broliu 
šerį 
nacą 
kienę ir gimines 
tas. randasi 
Avė.

Laidotuvė 
vo 5 dieną, 
į Gimimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią. Marųuette Par
ke. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Stoškuno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami < dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam --“pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame.
Moteris. Sunai, Tėvas, 
Broliai. Sesuo, Švogeris. 
Dėdė, Ciocė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P- Mažeika. Tel. Yards

L Atlantic aud Pacific Photo 1 - ’ ,

Naujai pastatytas Nortown teainas
Baigiamas jrefigti Katz ir Balabano naujai pastatytas Nor- 

town teatras prie Wcstern ir Devon gatvių kampo. Teatras 
bus atidarytas balandžio 4 dieną.

Iki 3 vak komose — nuo 3 ild 9 
S ubą t o mis nuo. 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Pullman 5 
Miestor oi

27 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 414€>

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

Kampas Nottb Avė, ir Damen Ate.
Vai.’ I iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. BrunsiOtck 4983
Namų ••■lefonai Brunstvick 0597 

Utrravicderinė Ivtesa ir d:atbermia

Rezidencija Tel Midway 5512 U 
Wilmett» 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

3 - iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. ▼.

JONAS KAMINSKAS ‘ : . 
i * • > fPersiskyrė su šiuo p^saulill 

vasario 28 dieną, 4:40/valaiidą" 
ryte, 1931 m., sulaukęs, 80 mė
tų amžiaus, gimęs Mariampo|į>s 

Šunskų parap., .Paršelių 
Amerikoj ^išgyveno 18 

Paliko dideliame,’ nuliudi-

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 631 South ' Ashland Avenur 

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

7 iki 8 vai. Nedėl qao 10 iki 12
Rez Telepbon

LOVBmiS 
KVIETKININKAS

nuskintos
Pristatome į Visai ifiėštof t>aW 

Vestuvėms, Bankietams ir PagratiŽ^ 
. Vainikai \ 4

3316 S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

__Lietuviai Gydytojai

a šiuo pasauliu 
9:30 valandą va- 
sulaukęs 29 mė

ginus Chicago. Pa- 
nuliudimc moterį 

tėvais Menzoraitę. 2 
Kenneth. 6 metų. Ri- 
m., tėvą Stanislovą. 2 

Povilą ir Pranciškų, se- 
Oną Mazrimienę. švogerį Ig- 

dėdę Leoną, ciocę Mandei- 
Kunas pašarvo- 

So. Campbell

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš

JQSEPH J. GKISH 
Lietuvis Advokatas 

46^1 So. Ashland Adf, 
Tel. .Boulevard 2800

Rcz. 6515 So. Rocktvell 
jei. Republic 9723

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mėtai 

- J. k . P1? W a-- a / .
4729 South Ashland Avė., 2 tūbos 

.CHICAGO, ILL.........
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vaj. ryte, nuo 2 ik! 4 
vai.- po pRttl W huo 7 iki 8:30 vaL 
vakarą Nedėk nuo 10 ikįzt2’T. dieną 

. Phone Midųray 2880 . ,

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvauker Avenue

Valandoj; 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredos vakare uždaryta 

z Nedelioj pagal sutarti

Tek Yards 1741.it 1742 *
rSKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tek Ląfayette 0727 

SKYRIUS
v 1,410. So. 49th Ct., Cicero

Tel, ęięero.3794 
SKYRIUS 

320! Auburn AOe, TėL Blvrl. 320į

6600 South Artestan Avenue 
Pbone Prospėct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS 
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas' ligas vy
rą, moterą it vaiką, pagal naujausią? 
metodus X-Ray ir ’ kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 1 Sth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo- 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Skote 2238 dr Randolpb 6800

v a t- rr įte- ■« '

WISSIG,
Takaulinianul

Seno Krajaua
GYDO VISAS-LIGAS VYRŲ IR 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖNfiJūSIOS ir NEH 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučr

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į'naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.1
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.
t Tek Prospėct 1930 ,

Ofiso telefonas 0080
Bez. Tel Vah Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas North 8ide 
3413 Pranklin Blvd.

Valandos 8:80 iki „0:80 vakaro

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

. Balzamuotojas
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Turiu ^utpmbbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

■' i : įiE
5<- X v’’. ■' • .į v

1741.it


Tarp Ghicagos 
Lietuvių

nijos. Ofisas 
iand Avė.

i 4645* So. Ash;
I. Boulevard 7820 
■Motinos sūnūs.

Kaip lietuvių vaikas 
gavo $5,000

Marųuėtte’Park
‘ ■» \ «

** » • - ; , .. | 

Automobilių nelaimėj tapo sun
kiai sužeistas advokatas 
Wm. Mitchell

rn i tyčia siišipeše tarp savęšį 
kaži jus suklaidinti nariai ųžf 
mirštumėte apie “raudonąjį sot- 
juzą’. Dabar ir patys komisai 
rai suprantą, kad nebus gali-rai suprantą, ka
ma sutverti tokį sojuzą.

—Korespondentas.
. --- ------------------------- ----------------------------------------- - . ■.

susirupi

P-nas D. C. Clark, 1505 Wf 
Ch ica go Avė., mums prisiuntė 
sekamą žinią:

Felix Ilesminas, 14 metų licT 
tuvis vaikas, šiomis dienomis 
paveldėjo $5,000. Ilesminas Sii 
savo tėvais gyvena 6112 Kil- 
patrick Avė. ; ■

Tiek pinigų Hesminui paliko 
p-nia Widzel, kuri buvo pagar
sėjusi ateities spėjikė. Jhuna; 
sis Fclix 
kuosomis 
dieniais 
žmogų.

Pernai 
li.x užėjo 
są, kuri pastebėjo, jog jaunuoT 
lis su didžiausiu pasišventimu 
rūpinasi seneliu. Ponia Wid-> 
zel jaunuolio mandagus ap
siėjimas ir širdingumas tiek 

^patiko, kad ji pakvietė ir kitą 
kartą užeiti.

Felix su seneliu padare ir ki
tą vizitą. Kalėdoms juodu su
silaukė iš ponios Widzel dova
nų. Felix nepasiliko skoloj: jis 
nupirko už 25 centus kartelius 
ir pasiuntė savo geradariai.

Toks vaiko širdingumas tiek 
sujaudino Widzel, kad ji pa
šaukė advokatą ir liepė parašy
ti testamentą, kuriuo einant po 
jom mirties Hesminas turi gau
ti $5,000.

Vasario 19 d. ponia Widzel 
susirgo influenza. Po kelių die
nų sirgimo, vasario 24 d., ji 
pasimirė. Po mirties ji paliko 
$90,000 vertės turto, kuris, ei
nant testamento patvarkymais, 
•bus padalintas jos draugams 
ir kai kurioms katalikiškoms į 
staigoms.

Savo testamente Widzel pa
žymi keletą sąlygų, kurias jau
nasis Hesminas turės išpildyti. 
Ir jeigu tos sąlygos bus išpil 
dytos, tai Hesminas gaus net 
daugiau nei $5,000.

lanko mokyklą, o 
vaalndomis ir šešta- 
vedžioja

lapkričio 
į ponios

sena* aklą

mėnesj
Widzel

Fe- 
ofi-

Sekmadienio anksti rylą sun
kiai tapo sužeistas automobi
lių susidūrime lietuvis advoka
tas Wm. Mitchell, kuris pir
miau gyveno Bridgeporte ir 
lodei tos kolonijos lietuviams 
yra gerai pažįstamas.

Nelaimė įvyko Westem gat
vėj, netoli MarųUette Rd. Kaip 
tai atsitiko, —neteko patirtai, 
žinau tik tiek, jog i Mitchell’io 
automobilių smogė kitas auto
mobilius, kuriuo važiavo keturi 
žmonės. Abu automobiliai tapo 
sudaužyti. Tačiau nelaimėj 
daugiausia nukentėjo Mitchell.

Mitchell tuoj tapo nugaben
tas į šv. Kryžiaus ligoninę, kur 
jį prižiūri Dr. Biežis ir Dr. 
Karalius. Sužeistojo -padėtis 
esanti kritinga. Tačiau reiš
kiama vilties, kad, jis pasveiks.

Adv. Mitchell yra dar visai 
jaunas žmogus,—vos 32 metų 
amžiaus.—N.

Prie Henry. Ford 
dirbtuvių durų dar

bo bejėškant
- Darbo bejėškant

Town of Lake
Vakaras bedarbių naudai

Gerai žinomas chicagiėčiams 
meno mėgėjas ir teatrališkų 
veikalų rašytojas p. J. J. Zolp 
su savo grupe rengia vakarą 
kovo 29 dieną 1931 m. School 
Hali svetainėj prie 48 ir So. 
Honore gatvių. Tam tikslui p. 
Zolp rašo naują veikalą ir jei 
Spės pabaigti, tas veikalas bus 
statomas kovo 29 dieną.

Naujo veikalo vardas dar lai
komas paslapty, mat, autorius 
abejoj ar seksis paspėti para
šyti. Paklaustas, kaip einasi su 
veikalu, p. Zolp pasakė, kad jei 
nesuspės baigti rašyti naująjį, 
tai bedarbių vakarui statys ku
rį nors iš jo paties anksčiau 
rašytų 'veikalų.

Visas to vakaro pelnas bus 
atiduotas bedarbių naudai.

«• F. T. Puteikis.

“Draugo” Radio 
programų tie

kėjams

West Pullman
SLA. 55 kp. susirinkimas

“Drau- 
girdėjau 
savo ku-

Nedėlioj (1 kovo), 
go” radio programoj, 
giedant p. Lauraitienę 
rini “Sveika Marija’, bet nepa
minėta, kad jis yra mano. Jei
gu “Draugas” “nesigėdi” savo 
skiltise šmeižti mano vardą, tai 
delko “gėdisi” paminėti A. Va
nagaičio kurinį per radio...

Darydamas antrą kartą pa
stabą, tikiuosi, kad trečią kar
tą nereiks daryti...

Su pagarba,
—A. Vanagaitis 

“Margučio” Red.-Leidėjas.

Dr. T. M. Strikolis 
naujoj vietoj •.

Einu Ashland, Avė., į žiemius 
nuo 47 gatvės ir pastebiu po 
No. 4645 So. Ashldan Avė. ant 
durių užrašytą Dr. M. T. Stri
ko! vardą Niekuomet Dr. Stri
kolis ligi šiol toj vietoj jokio 
ofiso nelaikė, pamaniau ir gal
vą pakraipęs- einu toljaųi Su
tinku ir patį Dr. Strįkolį ir 
klausiu, “Daktare, ar jau’Išsi
kraustei į naują vietą?”—Taip 
sako, girdi, parkėliąu abudu ofi
sus į vieną vietą su Dr. C. Z. 
Vezeliu, dentistu. Busim vie
noj vietoj. Giirdi, man patiko 
nadja vieta, naujai pastatytas 
namas ir vėliausios mados į- 
rengimai ofisui, dėl pacientų 
patogumo, kur galėsiu įtaisyti 
ir ultravioletinius spindulius, 
diathermia ir t.t. Dabartinis 
gydymo būdas reikalauja kur 
kas daugiau progreso ir dau
giau prietaisą, tad reikia visa 
įsitaisyti.

Bus ir patiems pacientams 
kur kas patogiau : arčiau ,prie 
47 gatvės, prie gatvekarių Ii-

Ateinantį sekmadienį 2 vai. 
po pietų West Pullman Park 
svetainėje įvyks SLA. 55 kuo
pos susirinkimas. Jame bus ra
portų, pranešimų ir bus svars
toma' nauji ir seni reikalai. Vi
sų narių pareiga atsilankyti. •

Komunistai pasigrobę kuopos 
iždą apgaudinėjo nekurtuos na
rius, ėmė iš jų mokesčius, bet 
nesiuntė į Centrą. Skelbėsi per 
gazietą turį teisėtą kuopą. Su
sidėjus aplinkybėms, komunis
tai buvo priversti padaryti į ne
teisėtą kuopą, ir joje tebdkolelc- 
tuoja pinigus, bet shsir^nĮdmps 
nebereikia 'laikyti. * į ♦

. ; j I

Raudonasis sojuzas , žlugo
• M :i • / • •.r,.,-;

Bus lengviau paslėpti pinigus 
nuo narių.

Planai dėl raudonojo sojuzo 
suiro. . Nebekalba apie užbriež- 
tą -tikslą. ’Mat, kame dalykas, 
komunistai ir jų pamočnykai, 
bekėldami liežuvių revoliuciją 
prieš kapitalistus, sugėlė tarp 
savęs. Komisarai susitarę 
slaptame/-susirinkime 1 pradėjo 
vieni kitus mėtyti? iš partijos. 
O nariams! kaip6 pavyzdį pa-1 
liepia žiūrėti,' kaip komisarai 
pešasi dėl abrako, arba papras
tai sakome dėl senvičių. Eili
niams nariams nėra svarbu, kad 
komisarai pešasi dėl senvičių. 
Jiems svarbu jų įmokėtj pinigai. 
Suvedžioti nariai viešai kalba, 
kada jus komisarai grąžinsite 
narių pinigus. Mano suprati
mu, suvedžiotiems nariams ki
to išėjimo nėra’, kaip ateiti ant 
sekančio SLAA. 55 kuopos su
sirinkimo, kuris. įvyks ateinantį 
sekmadienį ir užsimokėti mo
kestis. Vėliau bus galima at
gauti iš komisarų įmokėtus pi- 
nigus.> Bus galima atgauti ir

Vasario pabaigoje pasklido 
gandai, kad Henry Ford dirb
tuvės Chicagoje ims. daugiau 
darbininkų į savo dirbtuvės. 
Kovo 2 d. ties Fordo automo
bilių dirbtuve, 126 ir Torren- 
ce gatvių kampe apie 8:30 vai. 
ryto atvykus jau stovėjo, minia 
apie porą tukštančių išbadėjusių 
bedarbių, norinčių gauti 'Čia 
darbo., Daugelis tų bedarbių 
yra iš tos pačios dirbtuvės per 
eitą vasarą paleisti iš darbo.

Fordo didieji bosai, menage- 
ria'i, matydami apie du taiks
tančiu su viršum alkanų vergų, 
vietoje jiems duoti darbo, pa
sišaukė iš miesto policijos net 
tris skvadus. Bedarbiai buvo 
ajpgulę dirbtuvės sienas, ir du
ris ir langus, pilni darželiai ir 
pasieniai mynė žoles i purvą.

Atskubėjo trys skvadai poli- 
cistų su trijų pėdų ilgumo šau
tuvais. Matyt, Fordo bosai iš 
išgąsčio buvo pranešę, kad re
voliucija bus ir bedarbiai pa
sinis Fordo dirbtuves. Policis- 
tai apžiurėjo bedarbių minią ir 
pamatę juos ramiai užsilaiknt 
patys pradėjo juoktis iš bosų 
baimės. Keli policistai įėjo į 
dirbtuvę ir turbūt patarė bo
sams^ kad neverta šautuvų ai.k-< 
voti, tad išėję pradėjo minias 
gražumu prašyti, kad atsitrauk
tų nuo dirbtuvės durų, iš darže
lių ir nuo žolynų, bet ką ten 
tūkstančius žmonių įtikinsi, jie 
nesitraukia nė pėdą.

Apie 9 vai. ryto iš ofiso iš
ėjo darbininkų samdytojas ir 
iššaukė pavardėmis šešis darbi
ninkus, kuriuos ir priėmė į dar
bą, o kitiems- paliepė eiti na
mo, nes šiandien, girdi, dau
giau nėra reikalo Jai rytoj at
eina, gal paims daugiau.

Bedarbiai nenori girdęti ir 
labiau lipa prie/- ofiso langų ir 
durų, i Pasigirdo rugojimų, jei 
Fordos mus išmetę^ iš darbo jo 
atgal neduoda, tai lai nors 
maisto duoda, nes senai esame 
nevalgę. Al Capone, sako, se
nai maitina tūkstančius bedar
bių, kodėl gi Fordas yra už Ca- 
poue blogesnis ? r

Apleidau dirbtuvę 11 vai. ir 
dar ties durimis tebelaukė 
šimtai žmonių susigrūdę, gata
vi parduoti sayo raumenis ųž 
kadir kokią kainą bile išnaudo
tojui.—Bedarbis. “■

miteto pirmininko korespon- 
depciją? kuri tilpo “Naujieno
se”. Mat Jtoks/ ir dar aštriai 
atsakytį,; kuomet blogi laikai. 
Jeigu butų geri laikai, senber
niai neįsižeistų. ,Ar nekeistai 
atrodo protaujantiems darbi
ninkams? Gerais laikais, kąip 
nori juos/pravardžiuok, jie 
neįsižeis, bet blogais laikais 

* z. ■ i < * '

išsižeis, ; 
berhis, bet nemaž 
džiu pasakymu pirmininko 
korespondencijoje, žinau kad 
jis ne man taiko, bet tiems, 
kurie tą griovimą; yra darę. 
Jeigu tie visi įžeistieji šenber*į 
niai gerais laikais . butų pro-? 
tingai gyvenę, šiandien nerei
kėtų slankioti prie labdarin-i 
gų draugijų ir 'reikalauti pa? 
šalpos. Pirmihųs męs žino-/ 
me, kad reikia tiios Aprūpint 
kurie yra vedę su šeimyno-: 
mis, dar ir tokie nevisi krek 
piasi pašelpos. . ,

3B«.
Keli melai atgal ne kartą 

esu pastebėjęs senberniams, 
kad jus nešukaukit žedną va? 
karą prie stiklelio ir kūmučių. 
Man atsakydavo, tu neišma
nai kas yra gera. Dabar ma
nau, kad.pakartočiau tuos žo
džius, to nebesakytų. - Apglu- 
šinti kūmučių su munšainu? 
patys nebežinodavo ką darą 
per vakarus. Praėjus keliems 
metams, patys pamato, kad 
darė klaidą. , Jau kelis teko 
matyti, kaip renka maistą iš 
dumpų. i Jeigu jiems * butų 
kas pasakę keli metai^ atgal, 
kad tau priseis rinkti maištą 
iš dumpo? iš piktumo butų už- 
sėmę su atbula ranka. -Šie blo
gi laikai turėtų būti pamoka 
tiems, kurięms priseina ba
dauti. ? \!

Vienas čia senbernis gyve-

tr ■! 4-’A 7 y." .'v.s^ r u.x ii. i
Ti j visus5 investinęs ant šešto 
nuošimčio, galinąs nuoširpČit) 
,į metus apie porą tūkstančių 
doleriui bet jo gyvenimas pri
mityviškas. KattŽis ir jis kal
bą kur; tas' yra Jlooyerio vioš- 
biįti.% inat norėtų pa^iįpai- 
tiiitil - Nieko neturėdamas 
dąrbiųinkas skursta, bet ki
tas ir pasiturintis skiiibšta.

fyvena “dzūkas”, kuris gali jį 
įguldyti,.

Be to, xisįp dar Dan Bložis su 
juoduku Bill Johnson, kuris aną

“dzūką’, kad fe 
minutes negale.

pritrenkė 
asai per kelias 
jo atgauti kva-

PRANEŠIMAI

3, 1921

ATMINK SAVO
? NAUDAI,

^kad vesdamas Tisus reikalus per

S. L Fabian & Co.
809 Węst 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

SPORTAS
S. L. A 

covo 4 d., 
Jo. Halsted St. 

sau ir užsimoki
So. 
sau

36 kp. susirinkimas įvyki 
Lietuvių Auditorium, 3133 

7:30 v. v., taipgi pri- 
i užsilikusias mokestis 

Rast. J. Balčiūnas.

jvyks
3133

Nors J r aš esu šen? 
neįsižei-

KING LEVINSKY PRIEŠ 
GR1FFITHS

Sekamą penktadienį Chicagos 
Sladiume įvyks labai svarbios 

kumštynės?. Boksuosis Tuffy 
Griffiths su Kinį Levinsky. 
Pirmasis yrą plačiai žinomas 
boksninkąs,. kurte turi aspira
cijas iškilti į pasaulio čempio
nus. Antrasis) būtent, Levins
ky tik per paskutinius kelis mė
nesius labai pagarsėjo, o ypač 
nuo to laiko, kai jam pasisekė 
sumušti kelis jau. gerai žinomus 
boksininkus.

Notth Side. 
susirinkimas įvyks antradienio vakare — 
7:30 v., kovo 3, Association Hanse, 
2150 North Avė. 
susirinkti.

Margutis

L .A. 226 kuopos

Perkam MortgeČius ir* Bonus. 
Skolinam k pinigus ant Namų. 
Parduodam ir Hmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Norarialilkns raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MBS GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBA

Jauniausias keldyis į 
Lietuvą

* <' , • .3 < T ’ 1 ’ h • *:«

j??,/ ■

JUOZAS V. A. PRANCKEVIČIUS 
(Amžius 2% metų)

Vienas iš jaunesnių keleivių, • kuris 
viena? iškeliavo į Lietuvą. Išplaukė 
Vasario 23; d.' Švedų Amerikos Linijos 
Motorlaiviu “GRIPSHOLM”. Visu ke
lta iki Klaipėdos jis bus prižiūrimas vie
nos “Gripsholm” slaugės (nurse). Klai
pėdos uoste pasitiks tėvas.

Tas parodo kad lietuviai turi pilną 
pasitikėjimą , Švedų Amerikos Linijoj, 
atiduodami į jos rankas kūdikius perve
žimui į Lietuvą.

GERB. Naujiem!' skaityto- 
ios ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti 4 tas 
krautuves, kurios skelbiasi

BANCEVILIUS RISIS 
v. ;■ su aču
Rytoj (Marąuette Parko para

pijos; svetainėj risis ^“dzūkas” 
Bancevičius su Tbiiy Ačas. Jų
dviejų susirėmimas bus, gana 
įdomus, kadangi jie pirlįią kar
tą susitiks ant matraso. Tiek 
Ačas, tiek ' Bancevičius ritasi 
jau per daugelį metų, tačiau, 
kaip yra sakoma, dar niekuo
met nebuvo persitikrinę.

Ačas yra tikras - milžinas ir 
sveria apie 240 svarų., Prieš 
jį,‘‘dzūkas:” atrodo kaip vaikas. 
Vienok visi žino, kad pa’s “dzū
ką” ’ yra tikrai < “zabijačkas” 
kraujas: jis kimba visiems į 
akį. . Ir šį kartą jis rengiasi 
Ačui užtaisyti pirtį.; Girdi, 
Ačas saiko, kad jo dar nėra nei 
vienas lietuvis paguldęs. Bet 
po rytojaus ristynią jis kitaip 

na pasiturinčiąi. Pinigus tu- kalbės. Jis patirs, kad Chicagoj
.................... ............... ,. ... —. i

MADOS MADOS MADOS

Visi nariai privalo 
— Sekretorius. 

— - — *
vengia Dzimdzi-Drimdti 

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

Lietuvių Moterų Draugijos "Apsvie- 
ta" mėesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, kovo 3 d„ 19J31 m., 7:30 vai. vak. 
Sandaros svetainėje, 3236 S; Halsted St. 
Visos narės susirinkite laiku.

Sekretorė.

Lietusių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 3- d., 
i vai. va., Mark Wbiee Sųuare Parko 
svetainėj, ant 29tos ir So. Halsted St. 
Malonėkite visi būti laiku ir naujų na
rių atsiveskite.

’ — A. Zalagenas, prot. rašt.

Bridgeport. Draugystės S. Š. V. Jė
zaus susirinkimas įvyks kovo 3 d.,. 7:30 
v. v., Ch. Liet, Auditorijoj, 3133 So. 
-ialsted St. Visi nariai prašomi laiku 

susirinkt yra. svarbių reikalų * aptarimui.
— Valdyba.

S-mas Liet. Namų Savininkų laikys 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, kovo 
4 d., 7:30 v. v., Lietuvių^Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku ^pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų. Rašt. S. Kunevičia.

• - - I - - _
20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa

šelpos Kliubo susirinkimas įvyks trečia
dieny, kovo 4 d., 8 vai. v., A. Bagdo
no svetainėj, 1750 S. Union Avė. Ma- 
onėkite vist dalyvauti ir naujų narių 

atsiveskite dėl pritarimo. — Valdyba.

TUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

CLASSIFIED ADS
Ii     ... ... ..... ■■■ ■!■■■■ ■

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų *auk arba raky k:

INTERNATIONAL BARBER
i COLLĘpE, 

672 Weat Madison Street

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEK* s

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R., PIETKIEWICZ

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

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullmam 5950

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

Einančiai z
FinanRai-Paakolos

PINIGAI
Mm akolinam nuo $50 Ud $300 

Nelmam komiso 
NuotimtU mokamas 4Ot neiimokito« 

sumos
Finaftce Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
----- o—

Specialistas gydyme Chronl5kq ir nauju U 
S. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 

kit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apd
ilusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamlnavimo—kas jums yrapo galutino ISegzamlnavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackton Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

st

1 
Neda

lioj nuo 10 ryto Iki 1 po pietų

■ <- L ’u

po

----- o—
PERKAME Lietuvos 

Paskolos Bohus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Box No. 1258.

Laisves
norite

Naujie-

Business Service
Biznio PatąrnavimąB

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS

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

--------0--------
Boulevard 6520 Rea Yarda 4401

NORKUS & CO.
Perfcrauatom rakandus, cianus ir vi- 
sokiuB biznius, taipgi Ii miesto I 
miestų. Teišinras patamaviinaa.

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATARIMAS
Pa tariam visiems lietuviams, pirkti 

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

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Tel^fonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Lfcng Avė.

Rekailingi agentai

Help Wanted—Malė

’ REIKALINGAS patyręs' skudurų bei- 
leris. I. Sandler 8 Co. 1109 West 38th 
Stttet. , . • .

REIKALINGA agentų dėl lite Insu
rance. Patyrimas nereikalingas. Moka
me algą ir komisą/ 4656 S. Ashland 
Avė. 2 lubos, nuo 9 iki 11 vai. ryto. 
Klauskite P. W. Petrick. .

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie abelno namų darbo. • Maža šeimy
na. 1918 So. 48 Ct., Cicero, ęicero 
4012 W.

REIKALINGA patyrusių skudurų 
sortuotojų. I. Sandler B Co., 1109 W. 
38th St. / / '

For Rent

\ ■. ..-i,'-.. , ■; .
Vasarai apatinis'rūbas. Be tokio rūbo nęr viena jauna moteris 

___  < į
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 it 20 metų amžiaus,

k.■ Norint gauti yieną. ar.j dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba : priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą Jr aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15, centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus - reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 17.39 
So. Halsted St., Ghicago, Dl. J

2861 
neapseina.

NAUJIENOS Pattren Dept. <
1739 S. Halsted 'Št.? Cbicago, III.

čia , įdedu 15 centų ir prašau at- 
į ' < . ■ ‘

siųsti man? pavyzdį No

Mieros per krutinę

(•Vardas, k pavardė)

• \Adresas) r v

• ^Miestas it vaht.)

ĮGALIOJIMUS
, (Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau , ir geriau 

. negu kitur.
1 X - .... 4

Klausdami informaci- 
' jų iš kitų miestų . 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

. ... CHICAGO. n.L.

HMlHHHURflMMil

PASIRENDUOJA 6 kambapai, pe
čium šildomi, 5627 S. Justine St., 2 
augštas, šviesus ir moderniški. Mūri
nis namas. šaukite Stewart 5538.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

TeL Lafavette 0455

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

gerame 
šaukite savi-

)
I 

k




