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Rietavo klebonas kun. Spūdas 
nuteistas metų katorgos
Teismas rado jj kaltą prigavystės budu pasisavi

nus Girdvainienės dvarą, kuris dabar teismo 
sprendimu grąžinamas savininkei — Kuni
gui Spudui keliama dar nauja kriminali
nė byla

Ką tik gauti iš Kauno laik- 
raščidi pi*aneša,x .kad kunigas 
Spudas, Rietavo klebonas, kuris 
buvo apkaltintas dėl prigavingu 
budu pasisavinimo Girdvainie
nės dvaro, ir kurio bylą nagri
nėjo Šiaulių Apygardos teis
mas, buvo rastas kaltas ir nu
teistas l1/* metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

“Lietuvos žinios” vasario 17 
d.-apie tai taip praneša:

Teismas, išnagrinėjęs (bylą), 
nutarė nubausti kunigą Igną 
Spudą pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu su pasėkom 
Baudž. Proc. 28 ir 30 str. nu
matytom (Susiaurintos pilieti
nės teisės). Civilinį ieškinį pa
tenkinti dalinai ir priteisti iš 
kunigo Spudo Girdvainienės 
naudai 15,000 litų.

Sudarytą 1925 m. spalių 29 
dieną pas Tauragės notarą pir
kimo-pardavimo aktą panaikin
ti, apgaulingai nusavintą Išly- 
nų dvarą iš kunigo Spudo at
imti ir grąžinti jį jo savininkei 
Girdvainienei.

Visas teismo ir bylinėjimosi 
išlaidas uždėti pasmerktajam.

, Palikus kardomąją'priemonę 
* tą pačią (50,000 litų.užstatą), 

kun. Spudas vietoje neareštuo
tas. Sprendimu, girdėt, jis ne
patenkintas ir ketina 'apeliuoti 
į Vyriausį Tribunolą. Prokura
tūra gi, teko girdėt, kelianti 
kunigui Spudui naują baudžia
mąją bylą už kunigo Baliutavi- 
čiaus ir Tekoraitčs prikalbinėji
mą duoti melagingus parody
mus po priesaika’.

Kun. Spudo bylos na
grinėjimas Šiaulių 
apygardos teisme

ŠIAULIAI, vas. 14. (Lž).— 
šiandien iš ryto tęsiamas 

liudininkų apklausinėjimas. Pa
tys svarbiausieji liudininkai 
buvo apklausinėti vakar dienos 
posėdy. Pirmoji buvo apklau
sinėta Liucina Girdvainienė, iš 
kurios kun. Spudas dvarą išvi
liojo.

L. Girdvainienė—sena, apie 
70 m. amžiaus moteris, vos pa- 

- eina, negali ilgai stovėti ir, 
teismui leidus, duoda parody
mus sėdėdahia.

Kalba tyliai, neaiškiai 
kažkokiu žargonu, lietuviškų 
lenkiškų žodžių mišiniu.

Ji visai neketinusi savo dva
rą kun. Spudui parduoti ir iš 
viso ji visai nemaniusi kam 
nors svetimam Išlynus visiš- 
kon nuosavybėn perleisti, nes 
buvo nusistačiusi po mirties pa- 

, likti dvarą savo sunui Mykolui, 
kuri labai mylinti. Su kun. 
Spudu buvo kalbėta ir tartasi 
tik dėl dvaro išnuomavimo. Bet

kun Spudas ją apgavęs
Jau klausydamosi sutarties ak
to, kurį jai skaitė notaras Mi
sevičius, ji, nors ir menkai su
prasdama lietuviškai, ėmusi 
abejoti dėl jai neaiškių į sutar
tį įrašytų 50,000 litų ir pasi
rašyti nenorėjusi. Prašiusi duo
ti'jai pirmiau akto projektą par
vežti parodyti namie vaikams, 
bet notaras duoti atsisakęs, ra
mindamas ją, kad 50,000 litų 
įrašyti j sutartį vien def pa
prasto formalumo. Bet lenkiš
kai, kad ji suprastų, akto turi-

ir 
ir

t

nio jis nepaskaitė jai ir iš vi
so, skaitydamas lietuviškai, la
bai skubėjęs perskaityti, tik

“bar... bar... bar ...”
paisak jos žodžių. Pats aktas 
buvęs surašytas iš ankšto, be 
jos ir' visai niekam pesiteirau- 
jant pas ją dėl konkrečių nuo
mos sąlygų. Ji atvažiavusi su 
kun. Spudu į Ta'uragę akto pa
sirašymo dienos išvakarėse. Tą 
patį vakarą kun. Spudas nu
ėjęs pas notarą Misevičių, o ji 
palikusi viena viešbutyje. Ryte 
nuėjusi pas notarą jau radusi 
viską paruoštą. Bet dėl kilusių 
abejonių atsisakant jai aktą 
pasirašyti, kun. Spudas užsiga
vęs, ėmęs ją plūsti ir

grąsinęs neparvežti ją namon, 
išmesti iš vežimo, jei ji akto 

nepasirašysianti
*

Būdama labai baili ir bijoda
ma viena palikti nepažįstamam 
mieste, ji, pagaliau, vakarop, 
sutemus, po kun. Spudo jau 
gražiuoju jai įkalbėjimo, kad 
čia tikrai sudaroma nuomos su
tartis, aktą pasirašė. Tuo laiku 
raštinėje jau nįel:' -«ugitui ne
buvo, kaip tik ji, notaras Mise
vičius ir kun. Spudas, kuris tada

labui meiliai su ja pakalbėjo ir 
bučiavo rankas

Vėliau pasirodė, kad pasira
šiusi nę nuomos sutartį, o pir
kimo-pardavimo <aktą, kuriuo 
netekusi visų nuosavybės teisių 
į jai priklausantį Išljhių dvarą. 
Bet tai ji ne tuoj sužinojusi. 
Iki tol ji
kun. Spudui visame kame aklai 

pasitikėjusi
ir dariusi, ką tik jis liepė. Taip 
ji pasirašė prašymą žem. Ref. 
Valdybąi dėl leidimo dvarą par
duoti, manydama pasirašant 
įgaliojimą kun. Spudui tvarky
ti išnuomuoto dvaro reikalus, 
kaip jis pats jai sakė. Tos pa
čios pasakos apie “įgaliojimą 
kun. Spudui tvarkyti dvaro rei
kalus” suvedžiota ji nUvąžiavu- 
si su juo pas Vyr. Notarą į 
Kauną, kur kun. Spudas už
tvirtinęs sudarytą pats Taura
gės notarą aktą. Toks ' 

aklas jos pasitikėjinuas kun. 
Spudu nuvedė ją visiškon ?

kabalon
* X f

Tik kai kun. Spudas, ją apga
vęs, ėmęs saviškai užgrobtame 
dvare šeimininkauti, jį alinti, 
kirsti medžius, griauti triobė- 
sius ir visur daryti savo tvar-. 
ką, o ją pačią—tikrąją dvaro 
savininkę laikyti paskutinio gy
vulio vietoje, versti ją kęsti 
alkį, Nežmonišką vargą ir pa
niekinimą,— tik tada ji pažinu-, 
si tikrąjį kun. Spudo veidą ir 
pamačiusi su kokios rųšies žmo
gumi ji turėjusi reikalą.

Bet ir tada kun. Spudas dar 
nenustojęs vilties laikyti ją sa
vo įtakos tinkle ir vieną kartą 
kai jau buvo iškelta prieš j j by-

kun. Spudas per išpažintį įkal
binėjęs Girdvainienę neduoti 

teisme jam nepalankių ' 
parodymų^

(Bus daugiau)
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Dalis Joliet (III.) kalėjimo, iš kur andai trys nusikaltėliai 
leno įr Alvin Kilmon —

iš kur andai trys nusikaltėliai — Joseph Norkiewicz, Julius Chi- 
- bandė pabėgti, bet visi trys savo bandymą atgauti laisvę pamokėjo 

gyvastimis. Jię buvo nušauti. .
• * ■ ' •' i 1 1

Politinė 14-kos rusų 
tariamų socialdemo
kratų byla Maskvoje
Rusų socialdemokratų vadas už

sieny, Abramovič, telegrama 
pareiškia, kad jis Rusijoj ne
buvęs nuo 1920 metų

MASKVA, kovo 5. —Ketu
riolikos tariamų rusų socialde
mokratų (menševikų) byloje 
šiandie ginčai ėjo dėl to, ar 
Rafailas Abramoyįič^rusų sočiai- 
demokratų partijos 'lyderys už
sieny, buvo Slapta atvykęs į 
Rusiją 1928 metų liepos mėne
sį, ar nebuvo.

Vyriausias teisėjas švernik, 
prokuroras Krilenko ir du kal
tinamųjų advokatai gavo iš 
Berlyne gyvenančio Abramovb 
čiails telegramas, kuriose jis 
pareiškia, kad Rusijoje nebu
vęs nuo 1920 metų.

Tuo tarpu keturi kaltinamųjų, 
Groman, šer, Ginsberg ir Zal- 
ikind, tikrino, kad jie matę Abi 
ramoviČių Maskvoj. Jis buvęs 
nusiskutęs barzdą ir išrodęs 
jaunesnis. Turėjęs padirbtą 
Vokietijos pasą.

Kiti dešimt kartinamųjų taip 
pat tikrino, kad jie žinoję, jo- 
gei Abramovičius , esąs Mas
kvoj, nors matyti jo nematę.

Kaltinamasis Vladimir Ikov 
pasakojo, kad socialdemokratas 
Michailas Braunštein-Valeri- 
anovas slapta ą t vykęs į Mask
vą 1929 metų pavasarį, nes jo 
vaikas rimtai sirgęs. Su Vale- 
rianovu jis, Ikovas, turėjęs du 
pasimatymu. Buvę sutarta dar 
kartą pasimatyti, bet tuo tarpu 
GPU agentai Valerianovą su
ėmę.^ Suchanovas taipjau pareiš 
kė matęs Valerianovą gatvėj.

Ikovas prisipažino vedęs ko
respondenciją su socialdemokra
te Olga Domanenskaja Berly
ne. Dauguma tos koresponden
cijos tačiau pakliuvo į GPU 
rankas. Be kitų laiškų, Krileh- 
ko išsitraukęs parodė ir. vieną 
nebaigt^ Ikovo laišką.

“AŠ, matyt, pamečiau jį ne
baigęs rašyti,” ^nusistebėjęs pa
sakė Ikovas.

“Matyt. Jus pametėt, o mės 
jį radome”, šypsodamasis atsa
kė Krilenko.

Portugalijos prezidert- 
tukgresia sukilimas

■ Į .

MADRIDAS, 'Ispanija, kovo 
5.—-Gauti iš Lisabona pranešk 
mai sako, kad Portugalijos ar
mijoje kilo bruzdėjimas prieš 
dabartinę diktatorišką preziden
to gen. Carmonos valdžią.
■J'. V. J 5. S I . j ,’•» l/j, • '

Vilkas iš Sibiro atfiėgp 
į Alaskių jį nukovė

Net oli n ii o Wain-
POINT BARR0W, Alaska, 

kovo 5.
wright įlankos vietos gyvento
jai nukovė didelį juodą sibiriš
ką vilką. Drąsus vilkas,' ma
tyt, buvo ledais atbėgęs iš Si
biro j AlaSką, bet čia žuvo.

Illinois legislaturai 
pasiūlyta /bedarbių 

apdraudosbilius
SPRINGFIELD, III., kovo ,5. 

Atstovas Otto A., Buck (rep.) 
pasipilė valstijos legislaturai ap
draudos mio” nedarbo bilių.

Bilius tapo perduotas atsto
vų buto apdraudos komisijai, 
kurios pirmininku yra chica- 
gietis Wiliam G. Thon. <r.

Juros potvyniai pa
darė žalos Bostono 

apielinkėj
BOSTON,' Mass., kovo 5. — 

Smarkios audros genamos pa
kilusių jūrių vilnys Bostone ir 
apielinkės pajūry vakar pada
rė milžiniškos .. 'Žalos, siekian
čios, kaip apskaičiuoja, $3,000,- 
000. z ,
; Daugelis pajūrio gyventojų 
buvo priversti palikti namus ir 
gelbėtis bėgšta. JBostono žie
mių ir pietų pajūry daug va
sarinių namų liko potvynio nu
šluoti. > ,«

Prof. Ei n šteinas apleido 
Jungtines Valstybes
NEW.YOR.KAS, "kovo 5. — 

Garsus "vokiečių .matematikas 
prof. Albertas Einšteinas, kuris 
buvo atvykęs daryti mokslo ty
rinėjimų Kalifornijoj, garlaiviu 
Deut^ęhland grįžta atgal į Vo
kietiją. , ' 

•. • , . • \ . -t

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras • 'Šiąi dienai pra
našauja:

Lietus ar sniegas; šalčiau; 
stiprus rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 84° F. z 
? ’ Šiandie saulė .teka 6:18, lėi^ 
džiasi 5:45. Mėnuo teka 8:23

' : ę. p

" ■ . ? V-..

Juros sutartim Ita
lija sutaupys kasmet 

po $20,000,000
ROMA, kovo 5. — Apskai

čiuojama, kad britų užsienių 
reikalų ministerio Hendersono 
pastangomis padarytu Ita'lijos- 
Francijos juros sutarimu, Itali
ja savo laivyno statybos pro- 
grame dabar iki 1936 metų kas
met sutaupys po 20 milijonų do
lerių. • (

Per> tą laiką Italija pasistatys 
130,()Q0. tonų karo; laivų, paly
gint su Francuos’ 136,000 tonų, 
Vadinas, bendrai po 22,000 tonų 
kasmet.

Be, sutarties, Italija butų sta- 
tydinusis sau kasmet nuo 44,- 
000 iki 50^000 tonų karo laivų.

Kinai prašo T. S. pa 
galbos aukso va

liutai atsteigti
ŠANCHAJUS/Kinai, kovo 5. 

Praneša, kad Kinų prezidentas 
Čiang Kaišėk kreipėsi į Gene- 
vą, prašydamas Sir Arthurą 
Salterį, Tautų Sąjungos finan
sų ir ekonomikos ’ skyriaus di
rektorių, atvykti į Kinus ir 
padėti Nankino vyriausybei at
steigti auksu pagrįstą valiutą.

Pasak pranešimo, Nankino 
vyriausybė praradus viltį at
steigti auksu pagrįsta valiutą 
tuo planu, kokį jai pasiūlė 
amerikiečių , Kemererio komisi
ja, o taipgi gauti iš Amerikos 
finansinės pagalbos. Del to ji 
dabar kreipėsi į Europą.

Kaltinamas dėl sukty
bių bankininkas Daug- 

herty rastas kaltas 
• . ' - 1

< WASHINGTONAS, koyo 5.— 
iprisiekusių po^ėdininkų teis
mas pripažino kaltą bankipin- 
Icą Mal S. Daugherty,- buvusio 
generalinio Jungtinių Valstybių 
prokuroro, Harry M. Daugher- 
ty, brolį, kuris buvo apkaltin
tas dėl suktybių, papildytų 
Ohio State banke, kurio jią bu
vę: pirmininkas. Tas bankas 
buvo praeitų metų gegužės mė
nesį uždarytas, vyraiusybei su
sekus milžiniškų išeikvojimų ir 
knygų falsifikavimų.

Bankininkui gresia už tai 
bausmė iki 30 metų kalėjimo 
ir $10,000 pabaudos .

PARYŽIUS, senatas ratifika- 
vo Tautų Sąjungos, visuotinio 
arbitražo aktą. « j . ,

V ■ '1 *• ’ ■ A, •

A ■ C :■1 . ' ■ ;v,1 a
■ ,

Arizona pasmerktus nu
sikaltėlius troškins
ĘH0ENIX, Ariz., kovo 5.— 

Arizonos atstovų butas priėmė 
bilių, kuriuo mirties bausmei 
pasmerkti nusikaltėliai tebebū
tų kariami, bet gazu nutroški
nami. '

. . ' » ■■

Turkijos parlamen
tas pats pasileido
ANGORA, Turkija:, kovo 5.— 

Prezidento Kemalio patartas, 
Turkijos parlamentas šiandie 
nubalsavo pats išsiskirstyti, 
priėmęs rezoliuciją paskelbti 
naujus visuotihius rinkimus, f l n •

;Be to parlamentas nutarė dar 
sumažinti savo narių algas..

Visos Sovietų Są
jungos kongresas 

dar atidėtas .
MASKVA, kovo 5. —Visos 

Sovietų Sąjungos kongresas/ 
kuris turėjo prasidėti šiandie, 
tapo nukeltas i ateinantį šeš
tadienį, matomai dėl to, kad dar 
nepasibaigus didelė politinė by
la, kurioj keturiolika tariamų 
menševikų teisiami dėl sąmoks
lo prieš sovietų valdžią.

Į Maskvą jau yra suvažiavę 
kongresai! daugiau kaip tūks
tantis delegatų.

Prancūzai neleidžia 
Abd-El-Krimui grįž

ti į Moroką
PARYŽIUS, kovo 5.. —Gar

sus marokiečių vadas Abd-El- 
Krimas, vedęs atkaklią kovą su 
ispanais ir francuzais Moroko- 
je, bet dabar jau daugiau kaip 
ketveri metai gyvenęs ištrėmi
me mažiukėj Vienybės saloj, 
Indų vandbnynė, > kreipėsi į 
Fra nei jos vyriausybę, prašyda
mas, kad jam leistų grįžti į 
gimtąjį kraštą, MorOką, kurio 
jis esąs labai išsilgęs.

Francuzų vyriausybė tačiau 
atsisakė jo prašymą patenkin
ti.

Mašinisto našlė laimėjo, 
iš geležinkelio kom

panijos $27,500
,ST. LOUIS, Mo.; kovo 5?— 

Mrs. Ida Craip, kuri skundė 
Illinois Central geležinkelio 
kompaniją dėl savo vyro, Fran
ko I. Crain, mirties, laimėjo 
bylą. Teismo nuosprendžiu, ge
ležinkelio kompanija turi mote
riškei sumokėti / $27,500 atlygi
nimo. X

Crain, kuris tarnavo lokomo- 
tyvos mašinistu, buvo kariu su 
pečkuriu Manley Palmeriu už
mušti traukinio katastrofoj ties 
Belleville, III. 1928 m. sausio 
11 dieną. ’ 
, * . - t ‘'

,i —h------------- --

Kunigas nori $200,000 
atlyginimo už žmonos 

paviliojimą )
WELLjESLEY, Mass., kovo 5. 

John Ckllan, episkopalų kuni
gas, kurį jo žmona yra' pame
tus ir dabar per .teismą nori 
gauti visišką išsiskyrimą, iš
kėlė bylą dviem moterim, Mrs. 
Hetty Richard, savo žmonos se
seriai, ir Mrs. Natalie Hemen- 
way, reikalaudamas iš abiejų 
po $100,000 atylginimo. *

JCunigas Callan kaltina jas, 
kad jos prikalbinusios jo žmoną 
mesti jj ir per teismą gauti

Indijos nacionalistai 
paliovė civilio prieši
nimos. kampaniją

Sąlygos paliaubų sutarties, pa
darytos tarp Indijos viceka- v 
raliaus ir .nacionalistų, pa
skelbtos

NEW DELIU, Indija, kovo
5.— Mahatma Gandhi ir visos 
Indijos nacionalistų kongreso 
partija šiandie pabaigė civilio 
priešinimos kampaniją, einant 
vakar pasirašyta paliaubų su
tartimi tarp Mahatmos Gandhi, 
nacionalistų vado, ir Indijos vi- 
cekaraliaus lordo Invino.

šiandie tapo paskelbtos pa
liaubų sąlygos, kurių svarbiau- , 
sios yra tokios:

1. Indų nacionalistai paliauja 
civilio priešinimos kampaniją.

' * ♦ , * •

2. Paliauja boikotą kaip poli
tinį ginklą.

3. Britų vyriausybė paleidžia - 
visus kalinius, suimtus ne už 
smurto darbus.

4. Britai pripažįsta pajūrio 
gyventojams teisę gamintis sau 
druską.

»

5. Leidžiama ramus pikieta- 
vimas įstaigų, pardavinėjančių - 
užsienių prekes.

6. Panaikinami nepaprasti į- 
statymai, išleisti civilio prieši
nimos kampanijos laiku.

7. Britų prekių pardavimas ir 
pirkimas neturi būt trukdomas.

8i( Nacionalistai nebereika- 
fauš, kad butų padaryti tariamų 
policijos ękscesų tyrinėjimai.

9. Mhntį konfiškuota už ne
sumokėtus mokesčius, grąžina
ma savininkams.

10. Nacionalistai dalyvauja 
antroj apvalaus stalo konferen
cijoj projektuojamos Indijos 
konstitucijos . detallams sutai
syti.

Nacionalistai tikisi, kad ta 
konferencija šį kartą bus' lai
koma ne Londone, bet Indijoje.

Bombay Chronicle, naciona
listų laikraštis, padarytą tarp 
lordo Irwino ir Mahatmos Gan- ’ 
dhi sutartį apibudina kaip gar
bingas paliaubas, pasiektas to
kiais taikingais metodais, kokių 
istorija’ dar nežino.

Tačiau paliaubos ar ne pa
liaubos, sako laikraštis, boiko
tas užsienių audiniams ir gi
joms neturįs pasiliauti, iki kraš
te nebeliks nė vieno svetimo 
audinio, nė vienos gijos, o juos 
pakeis namų gaminiai.

Zeppelino vadas Ecke 
. nėr atvyko j New 

Yorką
NEW YOfiKAS, kovo 5. — 

Laivu Europa vakar atvyko iš 
Vokietijos Dy. liūgo Eckener, 
dirižablio Grąf Zeppelin vadas.

Jis keliaują į Akroną (Ohio) 
tartis su Goodyear Rubber 
kompanija dėl pastatymo dvie- 
jų naujų Zeppclinų.

VELYKOS
Jau čia* pat. Nenžmirl- 

• kitę jog jūsų tėveliai.
broliai Jr aesatfs lankia 

* jūsų pasveikinimo. —• 
Palinksminkite juo*, pa
siųsdami jiems pinigų, 
paltu ar telegrama per

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL

Ofisas atdaras kasdie ou^ 7 iki 
8 vai. šventidleniais nuo

* 9 iki 1 valandai.

: HM
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Indiana Ilarbor, Ind
Rvieskime prof. 'Biržišką

savą.
ina

Hamilton, Ont
Įvairios žinutės

AllYouNeed On

Johnston City, III
Streikas vis dar tebesitęsia

ant

7,000 narių

Greitai sustabdykit

CENTR

susirinki- 
susirinki- 
klausimą

AfDoA 
n*nr

vo 
vos

atvyks
tai vi 

nau

baisiai 
žino-

- s'us'iok 
KOSĖJĘS!

APSAUGOKI A
va VAIKUS

Greiti 
vai.

Hptaukimai ii Neu> Yorko
UNITED STATES Bal. 11
FREDERIK VIII Bal. 25

R A D I O
{Pasiklausyk
■Fun

Hamiltono 
siaučia “fltf

Vasario 25 dieną buvo rCn 
giamos bedarbiu demonštraci 
jos, susirinko' apie 2;000 žmo

Lietuvos 
veikėjas

i patirti, k 
turi pranešti. Da 

laiku

ne
eiti per 
tuomet 
demon- 
vicšųjų

MIRTS ONLYDIP 
CL'Eans • SCOURS 

JSRUBS-POLISHES

Kovo 21—Mftrch Laivu

1739 So. Halsted St. .
3255 So. Halsted Su.

3327 So. Hąlsted Su
4559 So. ^Plilina'* St.^ 

1II2,W. 35<h St

Pavadžiu gali būti Anglija it 
kitos šalys, kur darbininkai 
Ringams po žingsnio daug iš
kovojo sau visokių pagerini-

Mfcn labai smagu girdėti, 
kad socialistines minties drau
gai sumanė šaukti LSS konfe
renciją. Lai gyvuoja vienybė 
ir solidarumas! Lai gyvuoja 
obalsis: “Visų šalių darbinin
kai vienykitės!”

" —J. A. Aglinskas.

Prieš dvyliką metų socialis
tų veikimas btivo labai įsiga
lėjęs. Atrodė, kad vienas kitas 
žingsnis, ir darbininkai galės 
savo pergalės vaišiais* džiaug
tis. Iš tiesų; gal to. ir. butų bu
vę atsiekta, jeigu nebūtų atsi-i 
radę visokių 'kliūčių. Ameri
kos darbininkai gal butų pa
žengę taip toli, baip Anglijos 
darbininkai. .

Reikia atsiminti, kad sočia-, 
lįstų kandidatai į prezidCntųš 
surinkdavo po mjlioną 
šunį balsų. Įr mėtai 
pritarimas

ko nėra j ame., to, kas ,pakenk
tų net kūdikiui. Vaikai mėg
sta jo skonį. Jis veikia švel
niai, be .gnaibimo ar nesma- 
.giuųo,- Todėl jis yra ideališ
kas. ipotcriihs • ir senesniems 
žmonėips. Bet net tvirčįau- 
šias vyras -ras jo veikimą nuo 
dugną, {patenkinantį. Greita, 
tikra nauda, kurią milijonai 
gauna• iš, Syrup Pepsin para
do, kad daktaras žino, kas yra 
geriausia dėl vidurių.

Sekamą kartą, kada jus 
jausite aitrumą, galvos skau
dėjimą, išpūtimą, gasus ar 
užkietėjimą, paimkit biskutį 
Dr« ęaldweH’s Syrup Pepsin 
ir .pamatykite kaip puikiai jus 
jausitės sekamą dieną — ir 
daugelį busiančių dienų!

Reikirf prie 
progos stengtis 
būvį pagerinti.

dideli ir moderniški 
Išvcngkitc bereikalingų 
bagažo egzaminavimą 

svetimų šalių rubežių.

'Darbų pagerėjimo nematyti, 
dar daugybės bedarbių yra 
maitinama valdžios, ir aprū
pinama darbu, nors mažai, bet 
visgi ‘duoda; 
vieną dieną 
šiems po tris 
savaites. Dar 
leš 'šeimynas, 
'litį; pieno, \ < 
stiiii IkmC^ū iš miesto

raišoj- 
UŽ

suvfr- 
*iš mdtų 

pritarimas socialistams aUg- 
'da'vo. Jbigu socialistų judėji
mas tąja kryptimi butų ėjęs, 
tai šiandien Amerikos darbi- 
Pinkai turėtų savo atštovų į- 
vairioše vdkjžios Vietose.

Bėt štai pradėjo Veikti viso
kie šnipai Trainos, kurie sten
gėsi -s u ardyt f tarp darbininką 
vienybę. Tif lai* jiėihš pasisekė. 
*DaiJbinii;nk’iŠkoš organizacijos 
pradėjo teikti ir silpnėti.

Tatai palietė ir lietuvius. 
Mes lurėjūme galingą ^LSS, kuk 
r i priskaitė iki 
Turėjome Nuorganizavę; Lietu
vių ‘Darbihinkų > Tarybą,, ku
riai >pri klausė* apie 8Q ‘įvairių 
Organizacijų. Socialistų 'įtaka 
visur didėjo ir augo. .

Jei tas veikimas butų . ėjęs 
tokiu tempu ir toliau, .tai šiam, 
dičn, reikta 'mainyti, -.'irtMiiūhū 
voj butų kitpki įpūdčtis. O 'taį 
todėl, kad Amerikos flariinritū 
kai btitų -galėję v teikti Visokią 
paramą i savo - dtąųgums j Lietu? 
vpj. O turėdami anjierik,iečių 
pąraiuą, ^igtuvos žmon&v 
tų .‘galėję ’ atsispirti prieš y 
kių Smetonų ir ^Voldemarą 
s i mojimus. - ...

B^t TTainds ir, jų draugaį 
suardė viską, kiš ‘buvo štibu' 
dayohu barbibin'kai .pakriko 
h* tiko palaidi, ^itiiidien susi*

Kadangi jam teko dirbti 'ka-( 
syldlose A taško j, tai jis suma
nė apsigyventi kasyklų dištti-: 
k te ir lodei atvyko ’į W*ilkes-! 
BatTe. * Čia jis bandys t gauti 
dai/bo ir apsigyventi.

Sarapkinas policijos stotyj 
parodė iškarpas iš Alaskos; 
laikraščių, kur aprašoma, jo ir* 
jo draugo Muravjovo kelionę' 
į Ameriką.

Iš 'to aprašymo galima pa-i 
datyti išvadą, kad bolševikų 
rojus yra pusėtinai kartus, jei- 
gu Žmonės yra pasiryžę daryti 
tokias pavojingai keliones, 
kafd tik ištrukti iš ten.

TlamiltOU lietuvių kultūrinis 
gyvenimas, galima sakyti, Vi- 
Snii apmiręs; Todos, kad kas*jį 
yafžytų,. iMugiattšia laikas 
prąieidžiamas vaikštinėjant iš 
viėho kaimyno prie kito, įr 
ko^fpmis kaziruojant. ‘Laik- 
JrUŠčių y i sa^ ‘mažai teateina į 
Oftąmilfoną, daYTgįausįa “Kelei
vis^ Ir Vieną ^Laisvė*’, ^šiaip 
jokių pramogų ‘nedaroma, žo
džiu adkųnt,’ apgailėtinas -liki- 
miis Pamiltolio įietuVip. .

■—AĮ^varcts —A.

Po ‘kėlių mėnesių gyvenimo 
Hamiltono jau daug ko naujo 
galima pastebėti, ypač staty
boje. Daug naujų trobesių ir 
šiaip mažos industrijos šapų 
pastatyta, žymiausia taj stotis 
“Canada National”, kuri savo 
gražiu stilium traukia kiek
vieno praeivio akį. Ateinan
čiai vasarai jau ruošiama sta
tyti dar antra didelė stotis,— 
tai bus Ganadian Pacific, ir
gi bus naujausios sistemos su 
visais patogumais keleiviams.

Old Ben kasyklos Nof: 
darbininkai • vis dar tebestrei- 
kuoja. Piketavimas eina tvar
kingai. Angliakasiai yra pasi
ryžę streiką laimėti.

Kitos Old Ben kasyklos iš
rinko savo delegatus. Kovo 3 
d. West Erankforte penkių ka
syklų lokalų delegatai turėjo 
konferenciją su kompanijos at
stovais. Angliakasių delegatai 
pastatė reikalavimą, kad kom
panija šiame distrikte visoms 
penkioms kasykloms darbą pa
skirstytų vienodai.

Kompanija tą reikalavimą at
metė. Angliakasiai dėliai to 
nenusiminė, bet pasiryžo kovą 
tęsti ir toliau. Kovo 6 d. pasi
žadėjo paskelbti streiką ir tų 
Old Ben kasyklų darbininkai, 
kurie iki šiol dar dirbo.

Darbininkai privalo laikytis 
vienybės, tada kompanija turės 
nusileisti ir išpildyti jų reika
lavimo. —J. H. Alikonis.

S*£Mįįto»s vyEti
Ne«r.-Wfeį(. J

Ičtičlč <80 d. S^kpLihas pasie- 
kė Šymuse, N. Y. 'čia jis ta
po arcšĮtųotas už bandymą 
“^uiki’ii” į ¥of«i
ką. šių metų pradžioj, Sara-p-i 
Kinui visgi pasisekė dasigauti 
iki New Yorko. Ten jis susir
go ir kelias savaites išgulėjo

SCA-ND4N-AVIAN>  AMERICA^- LINE
, ;į i. { ^Lietuvos Paštų Vadybos Kontragenfo 'Paštui Važioti . •

27 Whitehall .Sttat, Neik)! York City
248 \Vashington St., Boston, Mass. 130 N. La Saite St^ Chicago, III.
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. P.t BALT____ . ,
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: IfcFę. DIST. BANK
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Jest for •- •* 
ir smagiai pasijuokite 
c Ribbon Malr Juok

dario kiekvieną Utarninko 
vakarą visu Columbia sto
čių tikiu.
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i oakijus Kosėjimas na- 
fouose. greitai apkrečia ma 

visą įtiniiną. c

sanv, Užtikimas per 50 ‘nietų. 'Sau- 
gus.į yęiktbinflas/" pajengyina kvė- 
paviihą. sutelkia greitą, rtiminan- 
žW ^g<įlb4- Pas>|apticltinirtkus. v 

: VUrtpg^ovor^s Cdd TublUs ųuu fiųlčio

įrKadtktų 
ęr^bi- 

ftipkų algos afgaL ’Ūnijoiye ir 
vakli^os^ vietpse porina *viso- 
1fcie: del feino tfa^binin-
•kai turi, kentėti. Balsuojama 
pažiurėjus į nosies spalvą: 
“mažu bus geras žmogus.”

Na, o padarinyj mes turime 
•Oidžiaųsį skurdą ir vargą. Del 
nebepakėliamų gyvenimo są
lygų žmonės kiekvieną ‘dieną 
žudosi. O “gerieji žmonės” vi
sai to nemato. Jiems tik juo
kai. Didelis čia daiktas, — biJ 
le jiems gerai. Nėra jėgos, 
kuri galėtų aplaužyti jiems 
ragus.

Visi žino, kad socialistai su 
visais tais blogumais kovoja. 
Jų sustiprėjimas reikštų visų 
tų ^blogumų pašalinimą.

Nors per paskutinius dvyii- 
ką# metų socialistai neparodė 
^dideįlo veikimo, bet jie daug 
ką patyrė ir pasimokino. 
Prieš dvyliką metų mes per
daug žiūrėjome į tolimą atei
tį. Dabar mes matome, kad tai 
nebuvo tikslu 
kičkvienosi 
‘darbininkų

pavieniam po 
į mėnesį, vedu- 
dienas per dvi 
kurie turi dide-

I . 7tai gamm ang- 
rabųž^Jcir šiaip

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
► , R < n s i a

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos 3-July “FREDERIK Vffl
Liepos 25 -July “UNITED STATES’

ATSIKRATY- 
KITLIGŲPE- 
RU nogVJe' burnoje 

it gerklėje

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

kai sako, li'ad Sarapkinias ir jo 
draugas atliko tai, ko dar nie
kas nebuvo padaręs: per už
šalusią Beringo sąsmaugą jie

i atvyko į Alaską. Jie biu 
išbadėję, apšalę ledais ir 
gyvi, kai pasiekė krantą.' 
tokį jų gerojišką drąsu- 
Amprikos valdžia be jo- 
formalumų įleido juos į 
šalį su ta išlyga, kad jie 

laikas nuo laiko turės rapor
tuoti imigracijos viršinin
kams.

Miesto detektyvai Burke ir 
Olivcr sulaikė Sarapkiną gelž- 
kelio stotyj. Policijos nuova
doj jaunas rusas papasakojo 
savo 
pino jį 
dino. 
Kolis i 
kalba r 
teikė a

yra kvie- 
dalyvauti. 

Pasirūpinkite taip pat užsimo
kėti savo duokles, kad nelaimei 
atsitikus nereikėtų gailėtis.

Jonas Ragelis.

Kai f) rusa pabėgėlis dasigavo 

iki Alaskos, o paskui 

ai vyko į šf miestą.

' GARSAUS 
'Daktaro būdas praliuo- 

suoti vidurius ‘
Ar jūsų viduriai tankiai ne

veikia? ■ Ar jus esate chroniš-| 
kas kentėtojas nuo konstipa'- j 
cijos ir jos blogumų? Tad 
jums bus įdomu sužinoti apie* 
šį metodą, kuris priverčia vi-l 
dūrins patiems sau pasigel- 
bėtd

Dr. GaldvyeH specializavosi 
ant Vidurių,/illgų,,.Jis gydė 
tukstaftčius rmo konstipacijos.i 
Receptą, kurį jis taip tankiai 
prirašė — kuris tapo išbandy
tas 47 metų praktikos — ga
lima gauti šiandie bile kurioj 
‘optiekoj. Jis yra malonaus* 
skonio ir jo veikimas padarė 
įįį daugiausia parduodamu 
diuosuotoju pasaulyje.

“Dr. GaldivelFs Syrup Pep- 
ūin”, kaip jis yra. vadinamas,* 
yna. jsumanus junginys liuo- 
^ųojančių žolių, tyro pepsino

patyrimus. Policija apru- 
drabužiais ir pavalgy- 

Detektyvams Walter 
r Andrcw Koki, kurie 
visiškai, Sarapkinas su- 
pie save daugiau žinių.

(iimė Sarapkinas Ękaterinu
siavė. Jo tėvas ir motina dirbo 
fabrike.-Netek j darbo, jie per
sikėle į Baku, kur užsiėmė 
žemdirbyste. 1922 m. tėvai mi
rė badu.

Jaunas Sarapkinas buvo 
daug girdėjęs apie Ameriką ir 
visais galimais budais pasiry
žo pasiekti ją. Jis žinojo apie 
Beringo sąsmaugą, kuri žie
mos metu beveik užšąlą. Netu
rėdamas nei skatiko kišenėj, 
jis visgi pasiryžo atlikti tą pa
vojingą kelionę.

Vladivostoke Sarapkinas su
tiko Joną Muravjovą, kuris ir
gi troško ištrukti iš bolševikų 
“rojaus.” Abu nutarė keliauti 
į Ameriką.

Kadangi pinigų nei vienas, 
nei kitas neturėjo, tai per kai 
kurį laiką dirbo pas ūkinin
kus. Sutaupę kelioliką rublių, 
jie sėdo į laivuką.ir išplaukė 
upe Anadyr. Paskui nusipirko 

Išimų jauktą ir dasigavo iki 
Beringo juros.

Sargybiniai atėmė iš jų šu
nis, muistą ir roges, o maga
ryčiom^ dar pasodino į kalėji
mą. Bolševikų valdininkai 
nujautė, kad jaunuoliai reiv 
giasi bėgti į Ameriką, bet tą 
sumanymą jie skinte tiesiog 
beprotišku.

Kartą, kada kalėjimo sar
gas paėmė perdidelę dožą 
“vodkos,” Sarapkinas su savo 
draugu nuginklavo jį i r, pasi-, 

lėmę jo šautuvą, pėsti' išvyko į 
Diomedes salas.

Sarapkinas apskaičiavo, kad 
iki tų salų bus apie 30 mylių. 
Bet tikrumoj jiems teko pa
daryti apie 80 mylių. Kelionėj 
teko išbūti astuonias dienas 
Eiti ledu buvo labai { pavojin
ga. Dažnai po kojomis ledas 
pradėdavo traškėti ir bile mi
nutę buvo galima laukti, kad. 
jis įluž. Du kartu Sarapkinui 
teko išsimaudyti ledinuotame 
vandenyj. yHk ačiū Muravjo
vui, jis išsigelbėjo.

Po keturių dienų keliones jų 
visas maistas išsibaigė. Laimė, 
dar, kad jiems pasisekė nu
šauti kelis pengvinus, kurių 
mėsa jie maitinosi.

Ant galo, jie pasiekė Big 
| Diomcde salą, kur juos pri
glaudė misionieriai. Suvargę 
ir beveik apakę nuo ledo bliz
gėjimo, jie pas misionierius 
išbuvo visą menesį, kol pasi
taisė. ' />'

Po to jie dasigavo iki Little 
Diomcde salos, kuri priklauso 
Amerikai. Čia jiems teko pi’a- 
leisti keletą dienų, kol AmCf’L. 
kos laivukas pastebėjo juos ir 
nugabeno į Alaskos miėštą 
Nome. ‘C

Kadangi valdininkai .nežirtb* 
jo, Jktį su jais daryti, 'tai pa
sodino į kalėjimą ir ^tuo 
čiu laiku pranešę Wa^bift^to 
no imigracijos departamehtyti, 
kuris patvarkė, kad 
-rusai butų palrųosuoti. ' .

Išėję iš kailėjihto, kai 
kUCį laiką di’^bo aukso ktfsyk> 
losc. Užsidirbę jrickjbmigų, jie 
nuvyko į ^efftllc, Wa^hZ,Mti- 
ravj^vųi tųs ’naiestas tiek pali- 
lkor kad jhj *rititarė tcų 
Ir ;»psi$rVeūtl. Tuo 'gi latffnt

Prakalbas laikyti leido 
kio trukdymo iš policijos 
buvo, bet kada sutarė 
didžiąsias gatves, tai 
puolė policija dr visus 
strantus, išvaikė nuo 
catviu.

Kiekvienas žino, 
kad patogausias ir 
tiesiausias kelias į 
Lietuvą yra per 

KLAIPĖDA
mieste 

daugybė 
nių priguldyta ligoninėse 
aplenkė ir lietuvių, beveik 
kiekvienas buvo paguldytas 
kelioms dienoms. Pasitaikė to
kių, kurie visai jau nesitikėjo 
šį pasaulį daugiau matyti, bet 
medicinos pagalba dar išlikp. 

Tik vienas lietuvis Antanai? 
Žibutis persiskyrė su šiuo pa
šaukiu vasario 23 d. Atvyko 
į Kanadą 1923 metais iš Lietu
vos ir Hamiltone gyveno ilCi 
šiam laikui, žmogus buvo Ui-' 
'švų pažiūrų, jau gerai apšir 
skaitęs, pažino darbininkų pa
dėtį ir. už ją kovojo kaip* 
galėdamas. Prigulėjo 
draugijų, krtrioms ji§ vadovą-' 
vo. LŪi “bitiną . jam lengva šios 
šalies žemelė.

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

Dr. B. Cu.DWfti’s

Wmj«»pepsin 
ha^dtive

n - . iiu.Uh—

Jau vds pūrą dieiilj beliko’ 
įlti *šaukiaiųo§ Į*SSb* J<oųfęręn- 
Cijos. O /kadangi. korifėTDnėiįfoJ 
je dalyvaus • nė tik esantys; 
LSS. naria'i, Wt ir sobMisti- 
nęs idėjos draugai, tai reikia, 
tikėtis, konferencija bus labai 
skaitlįiiga. A

Nėra abejones, kitd 
tinio iRisistatynio žmonių; 
šiandie yra daug daugiau, ne
gu kad buvo kelioliką metų 
atgal. Qal iš paviršiaus >žiurinį 
ir nesimato didelio skirtumo^ 
.beit arčiaus prisižiūrėjus pa* 
matai^ kad skirtumas labai' 
didėlis, o tas parodo, kad so
cialistinės idėjos populiari^ 
žuojasi tarp darbininkų. Tik 
socialistų ne tiek pastebima, 
'kad jie darbuojasi ne savo; 
*bet kitose organizacijose. Ar
ba nuošaliai stovėdami akylai 
seka pašaidinibs nuotikius ir 
stengiasi iš jų t pasimokinti^ 
Tokie tai draugai suvažiuos į, 
'SSiL. konferenciją. Nėra ūbe* 
jones, kad jie atsiveš daug 
naudingų sumanymų ir pagel
bėk įstumti LSS. į plataus vi
suomeninio veikimo vagą.

Tečiąus veikiant dabar teks 
susidurti su visai kitOlciOmiš 
aplinkybėmis. Betgi reikia ti
kėtis, kad suvažiuos draugai, 
kurie turi užtektinai patyri- 
mer veikime ir dabartinėse 
sąlygose ir todėl jie mokės 
priMtaikinti prie naujų aplin- 

’kybių. Gal ateis laikas, kada' 
visokie išradimai dagi paleng
vins socialistinę • agitaciją.* 
Pav. radio ir kalbamosios 
mašinos, kurios užvaduos kal
bėtojus h’ ‘nebereikės jiems 
važinėtis iš vienos kolonijos į 
kitą ir mokėti dideles kelio
nių išlaidas. Tada bus galima 
parinkti pačius geriausius kal
bėtojus. Bet tai ateities klausi
mai ir jiriklausys nuo to, kaip 
tinkamai susiorganižnoti pa
jėgsime ir kaip išvystyti1 savo, 

' -darbą galesįme. .,
L'inkiū 'LSS,(- koniėrcnc’iija’i 

geriausio pasisekimo. > . <
s .-v Gvaizdikas.

Beskaitydamas laikraščius 
Vis ką nors naujo užtinki. Vis
gi posakis “savas pas 
yra teisingas.

Kuomet iš 
ta koks nors 
suomet norisi 
jo jis mums" 
kartiniu laiku “Naujienose”, 
“Tėvynėj” ir kituose laikraš
čiuose daug rašoma apie prof. 
Biržiškos atvykimą. Biržiškos 
misija yra supažindinti Ame
rikos lietuvius su Vilniaus lie
tuvių padėtimi.

Manau, kad ir musų koloni
jos lietuviams butų įdomu iš
girsti Biržiškos pranešimą apie 
■Vilniaus kraštą, čia randasi 
nemažai lietuviškų organizaci
jų, kaip tai: pašalpinių drau
gijų ir politiškų kliubų. Tad ar 
nevertėtų toms organizacijoms 
pagalvoti apie Biržiškos pa
kvietimą ?

Prof. Biržiška Amerikoj pa
siliks, neilgai, — neužilgo jis 
vėl keliaus Lietuvon. Todėl pa
sinaudokime proga ir surenki
me jam prakalbas. Ką jus ma
note apie tai, vietos veikėjai?

Kovo 8 d. USN svetainėj 2 
vai. jx> pietų SLA 185 kuopa 
laikys savo mėnesinį 
ma. Butu gerai, kad 
m e prof. Biržiškos 
kas pakeltų.

Visi kuopos nariai 
čiami susirinkime

Du “Naujienų” skaitytojai 
Wm. Valentukoūis ir Izidorius 

• Tamulinas prisiuntė mums 
po iškarpą iš “The Wilkes- 
Barrc Record” laikraščio, kur 
aprašoma dviejų rusų pabė
gimas iš bolševikų “rojaus.” 
To aprašymo turinys yra maž
daug toks:

Tai tolima kelionė nuo ma
žo miestuko prie upės Dniep
ro iki W*ilkc8-Barre. •

Vienas tų gerojų, kuris atli
ko tą tiesiog stebuklingą ke
lionę, yra Roniąnas Sarapki
nas, 25 melų amžiaus vyras. 
Policijos stotyj rusų jaunuo
lis, valgydamas salidvičiua, 
pasakojo savo patyrimus, kaip 
jis pabėgo iš bolševikų kalė
jimo ir i>o ilgų klaidžiojimų 
pėsčias perėjo Beringo sąs* 
maugą ir ataitUu’ė Ąlaskoj.

Moksliuinkaį ir kelįailnijv

Didžiausia Btndra Ekskursija 
Gegužės T6—May I^vu “UNITED STATES 
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SOCIALISTAI AME
RIKOS LIETUVIŲ 

KULTŪRINIME

Paimkime Aiherikoš lietu
vių biznierius, profesionalus, 
laikraštininkus, kunigus, daili
ninkus, visuomenės darbuoto
jus ir visus labiau kulturingus 
žmones ir paklauskite jų, ar 
jie nū ra buvę kada nors socia
listai. Labai retas galės pasa
kyti, kad ne. Tiesa, daugelis 
jų dabar kovoja prieš socializ
mų ir socialistus, bet ir kovos 
būdų ir kitko jie prasilavino

I “Savas Pas Sava”
c

— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIa” 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit • pas mos 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

l, ........ ■ __ _______ '

' BR1DGEFORT KNITTING' 
SHOP

Parduodam sveterįns savo darbo pigiai 
F SELEMONAVIČIUS. Sav. ' 

504 W. 33rd St 
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS. ’
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 3 Long Disiunce Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 >

PETER BARSKIS '
Mes parduodam ' rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Ttl. Yardi 5069

' M. J. KIRAS
REAL ESTATB • 

Parduodam, mainom ir rendoojam 
namus

3335 S. Halsted, St.
Tel. Yards 6894__________

' W. J. KAREIVĄ
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir šviest) . t '

4644 S. Paulina St., '
Tel. Boolevardt 1389,. ; fr-

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St. 
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel.' Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street
SKOLINAM PINIGUS

Netmam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijai priežiūra 
Taipgi paskolas ant l'mų morgičių 
J. NAMON FINANCB CO.
6755 So. VVestern Ąvenue 

Tel Grovebill 1038

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus 

4131 So. Francisco. Avė. 
Pbone Lafayette 5824

TRAVELED TURU . 
MID-WE5T STATES 
IN PLAYS SUCH AS 
ROMEO AND 5ULIET, 

CAIAILLEyETC.
■ T—r——...............

® į

pas socialistus. Da neseni lai
kai. kad tik socialistų ktarpe 
galima buvo rasti prasilavinu
sių rašytojų, kalbėtojų, laik
raštininkų,. organizatorių. Net 
l)r. šliupas buvo partijoj, dė
dė šernas gal ir nebuvo, vie? 
nok su socialistais sugyveno 
draugingai. Per. Lietuvių So
cialistų Sujungi perėjo tūks
tančiai lietuvių ir netoli visi 
jie yra labiau apsišvietę, la
biau kultūringi žmonės už 
tuos, kurie nėra buvę joje. Sų- 
junga buvo lyg kokia švieti
mo įstaiga, kurioj buvo kupi
na darbo ir jaunimui ir senes- 
niesiems. Dažnai rengiamos 
prakalbos ir paskaitos; disku
sijos ir debatai įvairiais klau
simais; mėnesiniai kuopų su
sirinkimai savitarpiniam pa- 
silavinimui; teatrališkų rate
lių ir chorų steigimas, pašal
pos organizacijų kūrimas; į- 
vairiausios • literatūros, dau
giausiai mokslines, platini
mas; pažangiųjų laikraščių 
užrašinėjimas; skatinimas į

Illinois Motinos r » i

Laimingas Radinys
KAD\ mes randame, 

mažas pataisymas 
pastebėtiną pagerinimą, mes stebimės ko
dėl mes pirmiau nęsugalvojome 
vaikui tą pagelbą. , •

Geras pavyzdys yra patyrimas Mrs. 
C. R. Davis, 5657 Emerald Avė., Cbi- 
cago. Ji sako: “Mano mažoji mergai
tė buvo gana sveika, bet aš pastebėjau 
kad ji nevalgo kaip turėtų valgyti ir 
kad ji neturi perdaug energijos.

“Aš norėjau ką nors daryti dėl jos, 
ir kadangi mano motina vartodavo Ca- 
lifornia Fig Syrup, aš daviau jo ir 
Rosemary. Ji pagerėjo tiek daug, kad 
aš stebiuos . kodėl aš nieįp nedariau, dėl 
jos pilvo ir vidurių pirmiau. Jis pa
šalino užsikimšimą, suteikė jai puikų 
apetitą .ir užtektinai energijos’’yų 
z Paakstinti vaiko apetitą, .padidinti 
energiją ir stiprumą, pagelbėti virškini
mui ir asimiliacijai, nėra nieko geresnio* 
kaip tyras augmenų California Fig 
Syrup. Daktarai pataria jį vaętoti kad 
atidaryti vidurius laike šalčių ir vaikų 
ligų, ar kada tik prastas kvapas, pa
dengtas liežuvis, galvos skaudėjimas, ne
rangumas ir tt.. įspėja konstipaciją.

Tikrasis visuomet turi vardą Cali
fornia. Todėl žiūrėkit Jo kada perka
te. Visose aptiekose.

kad kokis hors 
suteikia vaikui

duoti

FIG SYRUP
LAXATIVE-TONIC /or CHILDREN

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50' 
vertės. , į-

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

ŠTAR DUST Copyright Midwest Feature Service

3514-16 Ropsevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL

Fiat 
Paint

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL 

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2:75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS, 
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

o

s

SOON &M0N6 
OOTSTANDING 

ACTORS 
OF THEGAY

NINETIES .

RETIRED 
F ROM TH£ 
LEGITIMATE 
STAGE-IN 
' ,iqz<ž>

RETURNED TO 
U.S. IN IQ|U- - 
TO STAR IN 

MOVIE - PEER 
GYNT- FOR OLD 
MOROSCO CO.

RECENTLY VISITED 
HOLLYWOOD TO DO 

'GRUMPY- 
FOR PARAMOUNT^ 
* N0W BOX-OFFICE 
SIKCESS AGAIN X

HOMETOMN- 
OARTMOUTH 
ENGLAND 

. 1862.

STARREb IN 
PERFORMANCES 
FOR KIJ4G 
AND QU&EN 
OF &NGLAND <'^Dž...

ATTNENTY 
ONE.

CAME TO
/ u. ..
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<■ i ii « ■T.
-■i' ‘ 71 • •■■■■/■ >• ’j / ;■■■''

mokslą niokytosniųjų -pa- 
kinkiinas- į kultūrinį darbą-r- 
tai buvo tik dųlis socialistų 
darbuotės. J<afl turėjo gabumo 
rašyki', tain buvo“ plati dirva 
socialistų laikraščiuose. Už

nesiskundė, buk
as veikti, nes darbo bu-

vo vidutiniškai apinokania. 
Jauni rašytojai turėjo progos 
iškilti, progresuoti. Kiekvienas 
gabumas — ar (ai dramoj, ar 
dainose, ar'literatūroj, ar iš
kalbingumo Ar kokioj kitoj 
srityj — buvo kinkoihas .į dar
bų, tobulinamas. Pas socialis
tus niekas 
nėra
vo net perdaug, plati dirva 
kiekvienam talentui, gabumui. 
Tėvai mokino vaikus lietuviš
kai skaityti ir deklamuoti, ku
rinę puošė' prakalbų pertrau
kas; muzikos pramokę/ jau
nuoliai buvo kviečiami iš ko
lonijos, į kolonijų pamarginti 
prakalbas ir koncertus. Socia
listų chorai, o ypač dramatiš
ki; rateliai tūlose kolonijose 
duodavo geresnius programus, 
negu dabartinės organizacijos. 
Jaunimo ir suaugusių darbuo
tojų reikėjo didelio skaitliaus. 
'Pas socialistus vargiai galėjo 
kilti klausimas, kaip jaunimų 
patraukus ir kų jam dirbti 
davus. Pas juos atėjęs jauni
mas rado daug darbo, pilnų 
pripažinimų ir draugingumų; 
nerybtiotą dirvų mokintis ir 
lavintis. Visi jautė, kad reikia 
daugiau šviestis, daugiau mo
kintis, kad protavimui reikia 
duoti laisvę.'. Vos, ( spėdavo 
žmogus įstoti į socialistų orga
nizaciją, ,tuėj jo gimines, kai
mynai, ' dtaugai ir priešai’ pe 
tik puldavo jį boikotuoti ir 
niekinti, o ir kritikuoti. Kad, 
atsilaikius prieš visas šitas 
kritikas, kad įrodžius, jog jis 
yra apšviestesnis už juos, jis 
turėjo studijuoti. Daugelis net 
mokyklas tuo tikslu pradėjo 
lankyti; knygų ir laikraščių 
skaitymas pasidarė butinu rei
kalu* Ne tik su politika ir eko
nomija prisiėjo apsipažinti, o 
ir su istorija,'ir su biblija, ir 
su gamtos mokslais, nes; atsi
menu, ‘BrdOklyne" vienas socia
listų priešasV^iiida'itsū kalbė
tojo, kas fizikoj yra absoliutis 
zero ir kada kalbėtoj'as atsa
kė, kad fizika nėra jo specia
lybė, tai klausėjas atkirto: 
“Kaip gali eiti žmones mokyti, 
jei toljio dalyko nežinai;” Iš 
socialisto buvo reikalaujama, 
kad jis viską žinotų. Na, ir 
stengėsi socialistai žinoti kaip 
galima daugiau.. Ne teik jie 
dirbo politikos - ir partijos 
darbą, kiek mokinosi ir lavi
nosi kitose srytyse. Nestebėti
na, kad išnešamų ir buvusių 
socięlistų da ir dabar turime 
pačius gabiausius labiausiai 
apsišvietusius ir kulturingus 
žmones. Nors, kaip sakiau, 
daugelis jų nedalyvauja mu
sų judėjime, kiti net priešais 
į--------- {--------- .............. .

DIDŽIAUSI REUMATINIAI SKAUS
MAI PRAEIS Į 10 VALANDŲ AR

BA GRĄŽINAME PINIGUS

Jeigu jus kenčiate nuo reumatizmo, 
neuritis, lumbago (strėnų skaudėjimo)^ 
ar raumenų skausmų, kode! nepabandyti 
Rbuma-Jell, mostį, kurią jus užtepate ant 
lininio skuduro ir uždedate ant skaudari- 
čios vietos. Į 10 valandų (per naktį) 
jūsų skausmas bus išnykęs. Jeigu ne, 
jūsų pinigai bus grąžinti. I£aina $1.25 
už džiarą. Įdėkite vieną popierinį dolerį 
ir 25c pašto ženkleliais ,ju aiškiai. para
šytu jūsų vardu ir adresu. (Jums nerei
kia registruoti jį). Rbuma-Jell bus pa
siųstas tuojaus, arba jeigu jus norite pa
siųsti jį C. O. D., kaina bus $ 1.50. (Gy
venantys Chicagoje gali gauti Rhuma-Jell 
bile kurioj WALGREEN APTIEKOJ). 
RHUMA-JELL CHEMICAL CO., Ine. 
Dept. 48 1440 Broadway, New York City
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tapo, vienok k socialistų organi
zacija bvivb'Ą*'\Hems akstinas 
šviestis ir kultuFintis. Kurie 
joje 'iieilalyvavo, netolf visi 
ir šiandien p’ašilieka žemiau
sias intelektualis’ sluoksnis. 
Išimčių yra, bf^t •mažai. . v

Karas, išmušęs žmoniją iš 
lygsvaros,, sustiprino kleriką- 
lizmą, nacionalizmą, pagimdo 
bolševizmą, banditizmą, ciniz
mą ir kitokius palinkimus, khs 
pusėtinai suardė , lietuvių so
cialistų organizaciją Ameri
koj. Kiek ji sumažėjo, tiek ir 
kultūrinis darbas ^lietuviuose 
sustojo. Netoli visos srovės 
tenkinasi socidlištų auklėti
niais. Savų nepagamina. Jau
nimui nėra dirvos lavintis ir 
veikti, taipgi, anot p. Pronc
kaus, jis bdvinamas šokiais, 
baisbohi, futbolu ir kitais vai
kiškais dalykais. < ,

— Socialistas.

duoti ir j registerį kvoterį į- 
m lįsti I • •

žmogus jau apie 60 metų 
amžiaus, žilaplaukis.✓ Nejudi-, 
namo turto tūrėjo už kokius 
$50,000 ir dar grynais pini
gais apie $40,000. Jis .buvo vi
sų gerbiamas ir prieš j j visi 
lenkėsi. ., (

Kartų užėjau pas p. S. su 
reikalais. Duok, sakau, alaus 
stiklų. P-nas S. išdidžiai atsa
ko: girdi; ar inakorkos ūenori. 
Atsakiau, jog tokio gėrimo aįj 
nevartoju. Tųsyl^ jis paprašė, 
kad išeičiau lauk. Esą už ni
kelį aš netarnauju. Jus cicili- 
kai, bolševikai, rup... manote, 
kad aš iš nikelių gyvenu. .

Palauk, sakau, tėvuk, šian
dien jums nikelis ne pinigai, 
o rytoj tas nikelis gali pasida-, 
ryti labai brangus, lyginai 
taip; kaip ir man. žmogus iro
niškai nusišypsojo': ne, man 
faundrčj nereikės durnų; gerti, 
r—pinigų užteks ir man ir ma
no vaikams.

Palauk, sakau, tėvuk, dar 
neperšokai per tvorų, tad ne
sakyk “op.” Trumpoj ateityj

KO LAUKIATE, 
DRAUGAI?

irJau kelis kartus rašiau 
raginau lietuvius steigti sočia- gali atsitikti, kad ateisi pas 
listų kuopas. Bet iki šiol mąno mane j foundrę dirbti už pagel- 
balsas pasiliko balsu tyruose bininką. Įtūžo žmogelis. Esą 

dar vieną kraustykis lauk kuogreičiau-šaukiančio. Tad 
kartų klausiu, — ko laukiate 
draugai? Ar laukiate* kad bo
bute keptus karvelius jums į

si a.
Na, ir kas galėjo tikėtis, 

kad tas žmogus, , turėdamas 
apie 90 tūkstančių dolerių 
vertės turto, vienų gražių die
nų ateis i liejyklų smarvės ir 
durnų gerti! Bet taip atsitiko. 

•Ir atėjo jis ne i.š gero noro, bet 
kad apsiginti nuo bado. *

Praėjus kokiems keturiems 
metams po to pasikalbėjimo 
S. prarado savo tūkstančius ir 
paliko vargšas. Vienų dienų 
jis ateina į liejyklų ir klausia 
boso. Nigeris jam parodo. Pa
sitaikė, kad jis turėjo. praeiti 
pro mane. Heilo, Joe, sakau; 
ko čia jus ieškote? Atsako,

Tie laikai jau seniai praė
jo. Reikia padirbėti patiems. 
Atsiminkite, draugai, kad dau
gelis musų auklėja įpėdinius, 
kuriems irgi bus sunku grum
tis su gyvenimo aplinkybė
mis. Galimas, daiktas, kad už 
duonos kąsnį jiems teks kovo
ti net sunkiau nei mums.
’ Nemanykite, draugai, kad 
jūsų gyvenimas yra užtikrin
tas, jeigu šiandien tiu’ite ;ko- 
kį’ darbų ar nejudinamų nupr 
savybę. , Jei taip manote, tai 
jus tik patys save prigaudinė- 
jate. Jus privalote žinoti, kad 
kapitalizmo kumštis lygiai vi
sus vanoja. Šiandien mes gal 
turime darbo, o; rytoj, ko ge
ro, galime gatvėj : atsidurti. 
Kai kurie musų - šiandien gal 
verčiasi iš biznio,1 o rytoj jie 
gali visko nustoti ir eiti prie 
dirbtuvės. vartų, . kad; kas, jų 
fiziškų jėgų nusamdyti} ■' už 
menkų atlyginimų. ■ ,

Aš čia jums noriu , papasa* 
koti vienų atsitikimų, kuris 
man yra gerai žinomas. Mu- 
siį kolonijoj per ilgus metus 
laike saliunų J. S. Jo biznis 
ėjo labai gerai, o doleriai 
plaukte plaukė. Pirko viepą 
namų po kito ir dar krovė pi
nigus į banką. Vaikus į moks
lą neleido. Girdi, kam to ipo- 
kslo: karčiamą laikyti galima 
ir be mokslo, — juk kiekvie
nas gali stikliuką degtines pa-
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; Paint
■ t *

Ready Mixed

Galionas už $1.65

Parsidavinėja , visur. Kaina 50c.

John Novak Co.
1855 S. Ashland Aveo Chicago, 

Saugo sveikatą arti 50 metų.

Varnish
• / .

Vertės $2.50

Galionas už $1.49
X • z

Enamel
Paint1

Turt'gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

MARGUTIS už s1.00
• ' " ’ ■ ' ■ .<■ ■," ■ \ ' ’k' ' .;

Galite pasiųsti laiške. $1.00 ir gausite Margutį-ištisus aštuonis ^mėnesius be 
atsikvėpimo. Adresuokite taip:

Margutis, 2437 W. 69tli-Gi., Chicago, III.
. ■ .. ..

Didelis pasirinkimas knygų, muzikos, dainų, rekordų ir 
laikraščių iš Lietuvos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

T.L Kedzie 8902

....
■ j.

Iv: .4Į*.-'** < -V
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iad norįs' darbo gauti
/Taigi, taigi, O_ar atsimeni, 

tČvuk, ką aš sakiau prieš kelis 
motus? Senukas net apsiverkė.' 
Paprašiau boso, ir jis gavo 
darbą. Net gaila žiūčėti,-kaip 
senukas kartu su negrais stu
mia troką.

Nuo tokios liūdnos ateities 
nei vienas nėra -apsaugotas,— 
tiek darbininkas, tiek biznie
rius. Jei kas turi vieną kitą 
tūkstantį sutaupęs, tai, nelai
mei atsitikus, tie keli doleriai, 
kaip dilinai, pranyksta.- Todėl 
stokime į socialistų eiles ir 
kovokime už savo būklės pa
gerinimą; kovokime, kad mu
sų vaikams nereikėtų skurdą 
Jcęsti.

Draugai, prisiminkite, kaip 
prieš kelis metus mes smar
kiai veikėme. Tada mes netu
rėjome reikiamo patyrimo. 
Visokiems šarlatanams ir šni
pams pasisekė musų eiles pa- 
krikdyti.

Dabar' mes juos jau gerai 
pažįstame, žinome, kad jie 
moka tik griauti, o nieko ne
įstengia sukurti. Todėl stoki
me į Lietuvių Socialistų Są
jungą. Gal dabar mums teks 
sunkiau kovoti, negu prieš ke
letą metų, tačiau nenusimin
kime, nenuleiskime rankų, 
nors kova bus ir sunki. Kovoti 
mums teks trimis frontais, — 
prieš kapitalistus, klerikalus 
ir komunsitus.

Tačiau jei pas mus bus vie
nybė ir solidarumas, tai tie 
priešai nebus baidus. Tad nie-

April

Kelionių 
kainos į 

ten ir atgal 
• Kovo ir 
Balandžio 
mėnesiais 

žymiai- 
numažintos

“Rykštė Skausmui”
Kiekvienas, kuris turi kokį nors 

skausmą, turi vartoti KOMETA. 
Kometa yra geriausia gyduolė, ko
kia yra tik surasta, nUo ,

REUMATIZMO
... ' ’■ ; ■ -/.

visų kitų skausmų. Patrinkit ją 
skausmas išnyks. ,

I d ir 29d. 
April) 8 d. 
Aprii 15 d. 
April 15 d. 
April 22 d. 

1)30 d. 
■ir Hamburgą

išplaukimai Į LIETUVA; 
Balandžio Menesi — K New Yorko išplaukia: 
Pres. Roosevelt balandžio (April 
George Washington Balandžio 
Leviathan - - - Balandžio
America - - - - Balandžio
Pres. Harding - - Balandžio
Republic - - - - Balandžio
Per Plymouth, Cnerbourg, Southampton
Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika

lavus pas vietinius agentus arba pas

&

UNITED STATES LINES
. CHICAGO OFFICE 
' Chnrlen Krcllek, Gen. Afft.

216 No. Michl^an Avė.

OBKnnAt. OFFICBS 
45 Broadway 

New York City,

>1

.. ■■ , . .................................

■ ko daugiau nebelaukime, — 
sušaukime savo draugus ir pa
žįstamus 
kuopos
Kreipkimės į Chicagos ccntra- 
linę kuopą, kuri padės numęs 
pirmutinį ledą pralaužti. Visi 
stokime į darbų' ne tik Chica
goje, bet ir po visų’ plačių A- 
merikų.

Lai gyvuoja LSS!
’ — Antanas Jocius.

> ir apsvarstykime 
steigimo klausima.

4-

ATVYKSTA ARTISTAS

Jurgis Karuža
į Chicago su savo teatru 

dideli aktai, juokingi ir stebėtini, 
pažiūrėti bus įdomus dalykas.

Karuža pasakys bile kuriam žmogui 
kaip surast savo laimę. Jeigu turi 
mintyje kokį dalyką, klausk Karužo 
—• jis atspės apie kelionę, gimines, 
ženatvę, ar jūsų pati ar vyras arba 
mergina ar vaikinas yra teisingi. 
Nedaro skirtumo ką norite žinot, 
klauskit Karužos — jis viską žino, 
viską mato ir viską pasako.

NEDĖLIOS VAKARE

Kovo-March 8 d.
7:30 vai. vak.,

DIEVO APVEIZDOS PAR. SVET. 
18 if Union Avė. *

SUBATOJ,

Kovo-March 14 d.
BUS ŠV. JURGIO PAR. SVET. 

ant Bridgeporto

BY VVESTPHAL
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HOOVERIS PRIEŠ PAGELBĄ DARBININKAMS

Visą eilę kongreso priimtų įstatymų sumanymų 
prezidentas Hooveris vetavo; kitus, kongresui besiskir- 
stant, jisai įsidėjo į kišenių, nepasirašęs. Tarpe nepasi
rašytų sumanymų yra ir Wagnerio bilius\ apie įsteigi
mą visoje šalyje darbo parupinimo biurų, kooperuojant 
federalei valdžiai su valstijų valdžiomis. Telegramos iš 
Washingtono praneša, kad tą bilių prezidentas ketinąs 
laikyti kišeniuje tol, kol praeis pasirašymo terminas 
(t. y. 10 dienų), taip kad biliup pasiliks be vertės.

Taigi Hooveris pasirodo, atžagareiviškesniu darbi
ninkų pagelbos klausimuose ir už kongresą. Jau seniai 
buvo žinoma, kad jisai yra apdraudoS' nuo nedarbo 
priešas. Bet jisai dabar priešinasi net ir valdiškų dar
bo paieškojimo biurų steigimui. z Jisai nori, kad tas 
dalykas pasiliktų privatinių agentūrų rankose. O vi
siems yra žinoma, kad agentūros ne tik ima aukštą 
atlyginimą už darbo suradimą, bet neretai ir apgauna 
darbo ieškančius.

Tik pradėjus valdžiai prižiūrėti darbo parupinimo 
įstaigas, butų galima turėti tikslias'žinias apie bedar
bių skaičių kiekvienu laiku. Šiandie Amerikoje tų ži
nių niekas neturi, ir vieni spėja, kad bedarbių yra ke
turi su puse milionai, kiti — kad dešimtis milionų. 
Prie šitokio neaiškumo ar galima gimtai svarstyti ko
vos su nedarbu klausimą? Amerika šituo atžvilgiu yra 
atsilikusi nuo visų pramoningų šalių.

MEŠKOS PATARNAVIMAS

Brooklynp . “Vienybė”, pa
duodama prof. M. Biržiškos 
kalbos turinį, pasakytos per 
radio Philadelphijoje, vieną 
kalbos dalį šitaip atpasakojo:

“Tiesa, 1926 m. pabaigoje 
įvyko perversmas, kaip jsi- 
smarkėjusių partijų kovų iš
davas, btivo. pastątyta vy
riausybė, kuri paleido Seimą, 

- suvaržė politikavimą ir par 
.keitė konstituciją.” «.
Tai, be abejonės, yra fašis- 

tiškąs Biržiškos minčių iškrei
pimas. Prof. Biržiška, tiesa, nė
ra jokios partijos narys, bet 
jisai vargiai pritars tiems ele
mentams, kurie smerkia parla
mentinę santvarką dėl “įsi- 
smarkėjusių partijų kovų”. 
Kiek yra žinoma, jisai niekuo
met nėra parodęs savo pritari-, 
mo Kauno “pučiriinkams”, nu
vertosioms teisėtą Lietuvos vy
riausybę. . ’

Iš tikrų šaltinių mes patyrė
me, kad prof. Biržiška* taip ne
kalbėjo, kaip Brooklyno fašis
tų organas rašo. “Vienybė” ap
simeta karšta jo misijos Ame
rikoje rėmėja, bet tokioms 
šistiškoms falsifikacijoms 
jam labai kenkia.

KVAILI PLIAUŠKALAI

DARBIEČIŲ PASISEKIMAI IR NEPASISEKIMAI

Vargiai bent viena šių dienų < valdžia gali pasigirti 
tokiu puikiu rekordu užsienių politikoje, kaip Anglijos 
Darbo Partijos valdžia. Net jos aršiausi priešai entu
ziastiškai giria jos nepaprastai sėkmingų diplomatijų. 
Bet tuo pačiu laiku naminėje politikoje darbiečių nuo
pelnai yra gana kuklus., Stambiausiame savo uždaviny
je — kovoje su nedarbu — MacDonaldd kabinetas' yra 
pasiekęs labai nedidelių konkrečių rezultatų.

Tiesa, dabar yra tiksliau sutvarkytas nedarbo ap- 
draudos išmokėjimas ir. įvestas pašalpų davimas be* 
darbių našiems. Tiesa taip pat, kad, esant Darbo Par
tijai valdžioje, kapitalistai nedrįsta vykinti masinius 
darbininkų algų kapojimus ir ardyti darbininkų unb 
jas, — kas- pirmiau visuomet būdavo daroma pramo
nės krizio metais. Bet valdžiai nepavyko sustabdyti 
nedarbo augimų.

Kuo išaiškinti šitokį darbiečių naminės poįįtikos 
silpnumų, palyginant su nuostabiais jų laimėjimais dip* 
lomatijoje?

Darbo Partijos padėtim parlamente!
MacDonaldo valdžia neturi parlamente daugumos. 

Konservatoriai ir liberalai, jei nori, gali jų bile valan? 
dų nuversti. Aišku todėl, kad valdžia neturi progos 
pravesti nė vienų kiek griežtesnę reformų, kuri skau
džiau užgauna turtingųjų klasių interesus. Jeigu tpkia 
reforma ir praeitų kartais atstovų bute (liberalams 
nedrįstant prieš jų balsuoti), tai jų visuomet gali pa* 
laidoti lordų butą 
Taip, pav. šiomis
mo pataisymu, kuriuo valdžia norėjo įvesti privalomų 
mokyklos lankymų jaunuoliams iki 15 metų amžiaus: jį 
priėmė atstovų butas, bet atmetė lordai. 

* K

Vidujinėje politikoje kapitalistinės partijos ‘nelei
džia darbiečiams išsitiesti. Bet užsienio politikoje kitas 
dalykas. Viena, čia nėra tokių griežtų skirtumų; tarpe 
kapitalistų reikalų ir darbininkų reikalų, —■ sakysime, 
tarptautinės taikos ndri ne vien tik darbo žmonės, bet 
ir dauguma buržuazijos. Antra, užsienio politikoje yra 
įsigyvenusi tradicija Anglijoje, kad opozicija l-nėprivą* 
lo trukdyti valdžių, nes tai kenktų “tautos.reikalams”.

v Taigi/užsienio ppfitiįęoje l^^Dprialdo: kabinetas į tu- ’ 
ri daug laisvesnes rankas, negu namie. Todėl jo ir dar
bai toje politikoje yra daug vaisingesnį.

Kad Darbo Partija galėtų atlikti 
vidaus politikoje, ji turi turėti galių, 
daugumų parlamente.

kurį kontroliuoja, konservatoriai, 
enomis atsitiko su mokyklų įstaty*

Taigi;užsienio

didelius darbus 
t. y. absoliučią

fa- 
ji

darbu Rusijos

byloje kai kurie 
prisipažino”, kad 
Berlyno per rusų 

Abramovičių 
agitacijai prieš sovietų 

v.

1 , • . • V • • . • .’ *

kuomet pastarasis išreiškė'nuo
monę, kad,, jeigu Rusijos žmo
nės sukiltų- prieš -nepakenčia
mus Stalino diktatūrą, tai* so
cialdemokratai turėtų ne 
smerkti tokį, sukilim^, bet jį 
paremti. Danas, Dalinas, Ab
ramovičius ir kiti menševikų 
šulai griežtai, išėjo prieš Kaūt- 
skį, sakydami, kad sukilimo 
rėmimu socialdemokratai galį 
prieš savo norą patarnauti 
kontr-revoliucininkams.

Rusijos menševikai' dar vis 
tikisi, kad bolševikai, verčiami 
darbo masių, bus prispirti at
sižadėt savo teroristinės politi
kos ir laipsniškai sugrąžinti 
žmonėms tas laisves, kurias jie 
jiems išplėšė. Musų supratimu, 
šitokia rusų menševikų viltis 
yra tuščia utopija, nes despo
tizmas niekur be revoliucijos 
nebuvo -panaikintas. > Mes ma
nome, kad Rusijos socialdemo
kratai seniai turėjo paskelbti 
bolševikiškai diktatūrai mirti
ną kovą, kaip kitąsyk kad ji 
buvo paskelbtą 
jeigu 
taip pkdarę, tąi jie butų daug 
daugiau pasiekę, negu savo pa
syve taktika.

Bet yra begėdiškas melas 
bolševikų pusėje kaltint Rusi
jos socialdemokratus dėl agita
cijos už ginkluotą sukilimą (ir 
dagi už turėjimą ryšių “‘su už
sienio imperialistais”!), ku
riam tie socialdemokratai’ buvo 
ir yra priešingi.

1 ši humbugiška Maskvos by
la tečiaus gal atidarys akis 
Rusijos menševikams. Gal jie 
supras, .galų gale, 'kad tikėtis 
žmoniškumo iš Kremlio bude
lių yra bergždžias daiktas, ir 
jie paskelbs obalsį: “šalin Sta* 

valdžia!” -

carizmui. Ir 
socialdemokratai butų

“N.”

lino

Konferencijos 
belaukiant

“Laisvė” triubija, kad da
bartinė byla prieš 14 -tariamų 
“menševikų” Maskvoje iškėlu
si aikštėn Amerikos socialistų 
“tiesioginį susirišimą su kontr
revoliuciniu 
menševikų”.

Mat, toje 
teisiamieji 
jie gavę įš
socialdemokratą 
pinigų _
valdžią. 0 Abramovičius aną
met lankėsi Amerikoje ir rin
ko aukas, ir jam'pavyko 
pagelba Amerikos socialistų 
rinkti $10,000. Bltflbininkų 
ganas sako:

“Vadinasi, Amerikos 
cialistai padėjo finansuoti 
tuos j uodašimčius kontr-re- 
voliucionierius, kurie rausė 

I

Sovietų tvarką iš vidaus, kų- 
rie turėjo ryšius /su užsie
nio imperialistais ir padėjo 
planuoti užpuolimą ant So
vietų Sąjungos. Tai šitokioj 
šviesoj dabar atsistoja Ame* 
rikos socialistai.”

<

Tai šitokias kvailas nesąmo
nes pliauškia bimbininkai!

Sakyt, kad Amerikos socia
listai “padėjo planuoti užpuoli
mą ant Sovietų Sąjungos”, ga
li tik avigalviai, kurie neturi 
mažiausios^ nuovokos aflie A- 
merikos socialistų, nusistatymą 
Rusijos klausimu. Amerikos 
socialiątų partija yra priešin
ga* bolševizmo “idėjoms” ir 
tai nežmoniško teroro sistemai, 
kurią bolševikai yra įkūrę Ru
sijoje. Bet ji niekuomet ne
mano, kad ginkluota užsienio 
intervencija galėtų pataisyti 
vidujinę Rusijos tvarką. Ame
rikos socialistai daug kartų 
kėlė savo balsą prieš interven
ciją Rusijoje; jie visuomet 
reikalavo Rusijos pripažinimo 
ir aštriai smerkė Amerikos, 
valdžią, kuri atsisako sovietus 
pripažinti.

O kai dėl Abramovičiaus, 
kad jisai iš Berlyno siuntęs 
pinigus agitacijai už ginkluotą 
sukilimą Rusijoje,'tai Ši pasa
ka, be abejones, Irgi zyra me
las. Rusijos socialdemokratų 
centras Berlyne, j *kurį įeina ir 
Ąbramovičius, ; sukilimo mintį 
visiškai atmeta. To' centro lęi-įsyotąinės;. langą . akmeniu e

su
su- 
or-

'SO

t^id ^ilirnui, bet 1 hi|Įi>l^s 
i r nuolatos kritik uoj a tuos,' ku
rie pasisako už sukilimo1 orga
nizavimą prieš sovietų valdžią. 
Šituo klausimu Rusijos men
ševikų vadai turėjo sųsikirti-
mų het su Karoliu Kautskiu

/ Pr. Vikonte .

LIETUVOS KELIAI

Rašo Tiesps Perkūnas I
Kpvo 8 d. <1931 m.,' kaip 

manau, įvyks-Lietuvių Socia
listų Sąjungą. j (Chicagos ir 
apielinkių) konferencija. Tai 
svarbus įvykis* Nes jau dau
gelis metų praėjo nuo panašių 
konferencijų, kuomet tuo tar
pu LSS? visvieh gyvavo, bet 
jokių i svarbesnių susirinkimų^ 
neįvykdavo. Q tas apsunkina 
ar tiesiog negalimu padaro 
kiek spartesnį veikimą..

Kiek aš pamenu, tai, rodos, 
paskutinė konferencija buvo 
Aušros knygyne, ant 30-os ir 
Halsted gatvių, Chicagoj. Bet 
tai buvo beveik tik vienų chi* 
cagiečių, nes iš toliaus negalė
jo dalyvauti, kadangi konfe* 
rencija -buvo ant greitųjų sų^ 
šaukta kai kurių asmenų sa
vais interesais. Svarbiausi prar 
nešimai buvo, ,kąd Strazdas ne
paisė, kuomet kitus darbinin
kus4' atleidinėjo iš /‘Naujienų” 
:(? _J >‘N.” Red.),.bet kuomet 
jį patį, Strazdą, atleido, tai esą 
negalima pakęsti, tai esąs Są
jungos .dąlykas “Naujienoms” 
užprotestuoti, kad sugrąžintų 
Strazdą atgal prie “Naujienų’' 
dirbti. O nesugrąžinus Strazdo 
“Naujienos” liksiančios bolše
vikų šlamštu.

K. Jamontas (jau -miręs) ap
siėmė visus bolševikus išnai
kinti j- 24 valandas. . Kas jam 
nepritarė, tuos jis apšaukė 
“smarodu”, “bolševiku”. (ir 
man tas vardas teko). Prie ne- 
Vižbaigtų reikalų buvo* Sąjun
gos organo'“Bangos” klausi
mas.' Mat, “Bangos” leidėjai 
su/apie 3,000 dolerių pajėgė 
tik vieną numerį išleisti, pada
rydami apie tiek pat .skolos. 
Svarbiausias įvykis, tai — pa- 
laįdunai gatviniai vaikai per
Svarbiausias įvykis, tai -

Mono supratimu, konferenci
ja būtinai reikalinga, nes so
cialistinis judėjimas pradeda 
atgyti, žmonės pradeda grįžti 
į normales >vežes? Tik aš norė
čiau pasakyti, kad draugai pri
valo atvykti prisirengę su ge
rais sumanymais, nes jeigu or
ganizacija nori pradėti gyvuo
ti, tai turi būti tam tikras fun
damentas, ant kurio ji nusi
stovėtų. Desėtkąi metų pra
slinko, kai L.S.S. tapo* suorga
nizuota? Rer tuos desėtkus me
tų žmonių gyvenimas pasikei
tė. Jau vien Markso tezlais ne
galima pasitenkinti (tokio da
lyko, kaip “Markso tezisi”, vi- 
$ai nėra. — “N.” Red.), reikia 
realaus darbo. Marksas savo 
mintis dėstė, kai mes dar kai 
kurie buvome negimę, o dabar 
jau’s šęstame. Reiškia, tuose 
laikuose Marksas lai buvo ge
nijus, bet nuo. tų laikų jau 
daug sniego ištirpo, susidarė' 
naujoa aplinkybės žmonių gy
venime, kurių Markso laikais 
niekas nė nesapnavo. Todėl jau 
vien Markso tezinis, mano su
pratimu, negalima vadovautis 
visame kame. Jau teorijos ^turi 
būt. nuošaliau, o reikalinga 
daugiau praktika. Markso 
mokslu, ąš manau, bereikalin
ga vadovautis, kaip “tikėjimu” 

‘ (jokiu mokslu nereikia vado
vautis, kaip tikėjimu.
Red.) * Socializmas turi būt 
kasdieninis,' o^ ne istorinis.

O tam reikia ekzistuojan- 
čius dalykus svarstyti, prie 
gyvuojančiu aplinkybių taikin
tis, o kas tinkama, geresniam 
visuomenės gyvenimui pritai
koma, reikia iš anksto turėti 
planus, idant progai atėjus bu- 
tif galima juos" panaudoti. To 
reikalauja visuomeninis ir as
meninis gyvenimas. Mes gali
me pasimokinti iš Rusijos. 
Naujieji jos vadai nebuvo pri
sirengę paimti vadovavimą į 
savo rankas, švaistėsi visokio
mis frazėmis, aktyviam darbui 
nebuvo tinkami. Daryti ekspe
rimentus žmonių gyvybėmis 
tai neleistina. Giedoti psalmes 
Maękętę moJ^Įuj, (kurį bolševi
kai apvertė aukštyn kojomis! 
— MN.” Red.) nieko negelbsti.

Taigi socialistų programas 
turi būti detališkiaus žmonėms* 
suprantamas. Aš įsivaizduoju, 
kad busimoj konferencijoj per
daug ko nebus galimi nuveik
ti, nes nebuvo rengiamasi atar 
■tinkamai, kadangi kuopos kaip 
ir negyvavo, o jei kur ir gyva
vo, tam irgi nesirengė. Taigi 
ši konferencija bus kaip ir 
naujas pasėlis senam dirvone. 
Ji turės pralaužti 'vagą toli* 
mesnei socialistinei darbuotei* 
Ypač musų daugiaus prasilavi
nusieji socializme draugai tu
rėtų prieš konferenciją rengtis 
ir ateiti su gerais sumanymais, 
kad po konferencijos nereikė*, 
tų ųiaišu vėją gaudyti. ♦ 

šitoji konferencija, nors ir 
butų neskaitlinga, bet kad tik 
butų ' aktyve, nes skaitlingu* 
mas kai kada nedaug Ką tereiš
kia. Tai matome iš praeities: 
nors ’musų organizacija buvo 
skaitlinga nariais;- bet jų gal
vose viro chop-suye. Buvo dau
gelis susimetę * organizacijon 
tik/ asnjeniškais tikslais, o apip 
sociulį žmonijos gyvenimo .pa
gerinimą nesirūpino* Svarbiau
sias konferencijos uždavinys 
turėtų būti surasti, kad ne* 
priklausantieji nariai turėtą 
kokią nors naudą, apart poli* 
tiškų tįkslų, -nes vien tik poli* 
tika nedaug kas dėmisi? mo
kėdamas savo duokles, narys 
geidžia gauti ką nors' daugiau, 
nepasitenkina šiandie Jau ■ ir 
parapijonąs vien tik prižadėji
mu dangaus. Jeigu narys gau
na kokią* knygą; tai irgi nepa
sitenkina. Prie.' Sąjungos apart

* (Tęsinys)
Lygiai taip pat Jaro ir mu

sų valstybės vyrai: kuomet 
eina klausimas apie gamtos 
turtų išnaudojimą ir krašto 
gerovę t. y.: kaip kad gerai 
sutvarkytų durpynių įrengi
mas. Nemuno ar kitų upių 
vandens jėgos išnaudojimas, 
susisiekimo pagerinimas, lau
kų nusausinimas, mokyklų 
statymas ir jų pertvarkymas, 
tai gausi atsakymą, jog nėra 
valstybės ižde lėšų. Bet kodėl 
atsiranda lėšų visokiems ba
liams, kodėl atsiranda lėšų to
kios pasakingos sumos kramto 
ir vidaus reikalų ministerijų 
išlaikymui, kurios kartu paė
mus aikvoja daugiau kai aš- 
tuoniasdešimts milionų litų 
kiekvienais metais. Ogi /odei, 
kad norima palaikyti buržu
aziniai imperialistinę fantazi
ją ir apsaugoti “tautos vadų 
vietas.’’

Bet taip toliau būti negali, 
šia kryptimi eidama musų 
valstybės ekonominė ir visuo
meninio gyvenimo politika 
veda į pražūtį. Visi, kam rti- 
pi valstybės gerovę, priyalo- 
me suprasti, kad eiti 'sparčiai 
valstybės gyvenime progreso 
keliu, bus galima tik tada, 
kai mes pasieksime Danijos 
pavyzdžiu, tai yra, kai visas 
savo ekonominės, fizines ir ki
tokias valstybės išgales pa- 
švęsime krašto gerovės reika
lams. Vadinas, kuomet mes 
mflitarinę armiją paversime 
darbo kariuomene ir krašto 
apsaugos ministerijos tris ket- 
tvirtadalius perkelsime- pozi
tyvaus darbo reikalams, kuo
met mes didžiąją dalį dabar
tinės slaptosios ir viešosios 
policijos pakeisime pozity
vaus darbo artelėmis ir su
naudojamas išlaidas pervesi- 
mė ekonominės kūrybos dar
bui, tai tada atrasime išeitį iŠ 
to užburto* ekonominės bui
ties krizio ir pradėsime smar
kiais žingsniais eiti pinnyh. 
Kai kas gal prieštaraus, saky
damas, kad piliečių ramiam 
gyvenimui reikalinga policija,

ko niekas ginčyti negali, bet 
prąvartu neužmiršti, jog .da
bartinių laiku policija tarnau
ja ne piliečių ramybės apsau
gojimui, bet veda kovų su pa
čiais krašto gyventojais, gin
dami durtuvo pajėga primestų 
valdžios rėžimų. Prie tokių 
santykių vyriausybės su gy
ventojais policijos skaičius 
nesimažins, bet dar vis didės, 
nes piliečiai, nepakęsdami 
primesto rėžimo, kas kart vis 
labiau ir labiau ims reikšti 
savo nepasitenkinimo, o val
džia norėdama apsiginti di
dins policijos burius.

(Bus daugiau)

meno šakose. Daug žmonių yra 
seciąTistiško nusistatymo, bet 
kuomet socialistai oficialiai 
vien tik politikoj dalyvavo, tai 
tokie žmonės nenori priklausy
ti Sąjungai,

Buvo laikais kada į socialis
tus žiurėjo, kaip į kokius ne
paprastus siitverimus, jų bai
dėsi. Tai buvo kitas dalykas. 
Bet šiandie taip nėra. Todėl ir 
Socialistų veikimas turi keistis 
'kartu su gyvenimu. Musų se
nieji obalsiai ir programas tu
rėtų būt persvarstyti ir sude
rinti su dabartinio gyvenimo 
reikalavimais. £pie tai čia daug 
nekalbėsiu, nes bus galima tar
ti žodį pačioje konferencijoje. 
Baigdamas, sakau tik, draugai, 
neateikite be sumanymų, nes 
ant vietos nebus daug laiko 
svajoti. • , •

Įš peklos, bet iš 174 kuopos) 
pagąvo y Leną tųjų' padaužą, 
kurie sumušė lempą, ir davė 
jam gerab lietuviškų “grįušių”. 
Tai tiekx iš tos konferencijos. 
Laukiamoji konferencija, ti-

'kbkię '
ar kliubaa, choįąi %žkasf'Uors, 
kad narius ūžinteresuotų, ’ sa
kysime, narys) kufis nori Veik
ti dramoj, kad turėtų tokią 
progą, būdamas Sąjungogje ir 
mokėdamas nario duokles, ar-

Įduosi, panašiai “ncatsižymes ba kad galėtų-j veikti kitose

PROGRAMAI
KAS SEKMADIENĮ

Nuo 2 iki 3 vai. po pietų 
IŠ GALINGOS

WBBM
I 770 kilocycles

BROADKASTINIMO STOTIES

Šiuos programus rengia ir 
finansuoja lietuvių 

krautuvės

Peoples
FURNITUREGO.

253640 W. 63rd St. 
4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Kadangi šie programai yra 
duodami iš galingos 25,000 
watų jiegos stoties Chicago- 
ję, tas duoda progą pasi
klausyti žmonėms nors ir už 
keliolika šimtų mylių gyve
nantiems nuo Chicagos.

šį Sekmadienį liūs ypa
tingai žingeidus programas, 
kurį išpildys parinkčiausios 
Ctyicagos Lietuvių meno Mie
gos. Dainuos chorai, due
tai, solos, muzika, kalbės 
profesijos žmonės, juokda
riai, laikraštininkas ir kiti. 
Nepamirškite pasiklausyti 
ir pasiųsti savo pastabas 
apie šiuos programus Pe- 
oples įstaigai ’

DIDELIS NUPIGINIMAS
Laivakorčių i Lietuvą'ir Atgal

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms aplankyti seną tė
vynę.' išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio 30 ir nuo rugpiučio 1 iki 

'spalio 15, Cunard Linija nupigino Trečios Kksos laivakartes į abi puses 
25 nuoš. iki 33 1-3 nuoš.

/Šios nupigintos laivakorčių kainos neišskiria nei musų milžiniškų 
Expresinių laivų

Aųuitania Berengaria ■ Mauretania
■ ‘ 1 ...... 1 '■■■■*■ ■■■ I I. ........................ .... ,

Trečios Klešos Round Trip laivakortės Pirmiau Dabar 
Iš New York j Kauną ir atgal mažiausia kaina $211 $172
IšNewYork į Klaipėdą ir atgal, mažiausia kaina $189 $157'

uivaKo^ųj’KAjnos ^pęppąccionaliair nupigintos 
Pssinaiidok^ šia > nepaprasta /proga ir užsirezervuok 

■f z* v vietą tupjaus. *- A, ' 1 • ?'?

Kreipkis pas savo vielos agentą ar tiesiog įvielos agentą ar tiesiog į

CUNARD LINE 
346 No. Mięhigan Avė., 

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside
Ką pasakoja pp. Kloniai grįžę 

iš Vilniaus krašte

Lenkų valdžios įstaigoje 
zaldininkai mažai paiso apiė. 
kaimiečius, nuėjus į valsčiaus 
raštine kokio nors reikalo at-

Bedarbių Šelpimas
Ofiso adresas: 

BRIDGEPORT FURNITURB 
COMPANY

8224 South Halsted Street* 
Tel. Victory 1657 

Ofisas atdaras 
Panedėliais, Seredomis ir 

Pėtnyčiomis
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryto

Bedarbiai ir 
labdarybė

Sereda, kovo 4 d., 1931 
• šiandien draugas Milius 
dalino bedarbiams, kaikuriuos 
nuo p-ios Byron parneštus ru
blis. Ji dar daugiau drabužių 
pažadėjo pati atnešti, 
buvo parvežta avalinės 
vairių rūbų nuo p-ios 
nienes.

m. 
iš-

Dargi 
ir j- 
Atkė-

Dvi lietuvių kepyklos pasiža
dėjo ant toliaus gelbėti bedar
bius aukaudamos duonos. Šių 
labdarių antrašai yra sekanti: 
Steponavičius, Bakery, 738 W. 

. 31 St.; Aleksas, Bakery, 3339 
So. Morgan St. Steponavičiai 
gelbsti bedarbius nuo senai. Ir 
dar New Process Baking Co. 
duoda duoną dykai dėl reikalin
gųjų.

Nėra galima praleisti nepažy
mėjus Narvid Bakery nuo Mar- 
quete parko. Jie yra eilėj pir
mutinių labdarių.

P-nas J. Hadlik duoda tris 
pagyvenimus už dyką ant kelių 
mėnesių laiko. Trys 
buvo pasiųstos.

Viena moteriškė 
prie namų darbo, gal

Reikalingas peinteris ir' de- 
koratoris. Duos kambarius ant 
vietos ir mokės už darbą. Gera 
proga gerai šeimynai.

Lietuvis ūkininkas nori gau
ti senyvą žmogų prie “ūkės 
darbo. Dirbti reikės vien už 
pragyvenimą. ,

V. Druktenis, 4524 So. Pau
lina St., pirmą sykį buvo atsi
lankę į bedarbių raštinę. Pa- 
gelba nebus duodama be išty
rimo jų pereito ir dabartinio 
gyvenimo.

Šiuomi baigiu seredos rapor
tą ir vienu sykiu tarui visoms 
ir visiems už viską ačiū.

Kviečiame geros valios ypa- 
tas prie šio 'visuomeniško dar
bo. Ateikite.—šultė.w

Burnsidės seni ir pašvarin
tieji gyventojai, Adolfas ir Ju
ze Kloniai su savo dukrele Em- 
ma, praeitą rudenį atlankė sa
vo gimtinę Šalį, Vilniaus gub., 
Švenčionių pav.; ta vieta yra 
okupuota Lenkų. Kloniai pa
grįžę iš ‘tėvynes papasakojo,' 
kad kaimiečiai, nors ir vargin
gai gyvena, bet apsitaisę ame
rikoniukai, o ypač jaunimas 
gana • grasias drapanas dėvi, 
taip pat turi gerus arklius ir 
vežimus ant geležinių < ašių, ne 
taip kaip prieš- karą dauguma 
vartodavo medines ašis. s v

Kaimiečiai į bažnyčią žiuri 
visai kitaip, kaip 20 metų at
gal ; suėję miestelin-bažnytkie- 
min šventą dienų, vietoje ėjus 
bažnyčion laike pamaldų, kaip 
seniau kad visi eidavo, pusė 
žmonių pasilieka turgavietėj, 
pasišneka, pasimato - su pažįs
tamais ir pasibaigus pamal
doms visi, buvę arba nebuvę 
bažnyčioj, traukia link namų; 
Jaunimo ir net vedusių mo
rališkas pe koks gyvenimas; 
iš morališko 'atžvilgio viršija 
chicagiečius. Nekurtos moterys 
yra žuvusios laike karo be ži
nios; vyrui reikalinga gaspa- 
dine, ant ukes jog ne mieste, 
reikia laukai apdirbti, /gyvu
lius apžiūrėti ir daugybė kito
kių darbų surištų su ūkininko 
gyvenimu. Vyras norėtų vesti, 
kunigas šliubo neduoda, nors 
niekas nežino kur yra moteris, 
gyva arba v mirus. Kas daryti? 
Vyras turi pasiėmęs tinkamą 
moterį gyventi kaip su pačia; 
begyvenant, žinoma, ir vaikų

.’kštinę kokio nors 
likti, o čia atrandi tuščią; vir-; 
laitis ir raitininkas, nuėjo 
zuikių arba anČirj šaudyti; ir 
žmonės neatlikę savo reikalų 
ttii-i keliatfti ’iiafiio, kartais 
net ir po dešimts verstų/ Tąįp 
ir * kitoše įštįjįofcė tvarka 
stesriė kaip kad buvo prie ta
šų caro valdžios laikuoše/

Važiuodami laivu teko daug 
kalbėtis su važiuojančiais iš 
Rusijos “rojaus*’, iš kurių per
sitikrinome, kad sovietų Rusi
joj yra apverktiną padėtis, o 
ypač darbininkų, ir kurie gi
ria tą šalį, tai tą daro arba pa
tys nieko nežinodami, arba 
yra apmokami agentai.

|4-- ; .... .
■ t ‘ ■' ■ ■ .- t ’• * ' ’ *

ro Capone. gengsteriai. Taip 
9446 So. Wabash avė. viename 
bungalow rado tūkstančius ga
lionų įvairiausių gerimį; 754 
East 64 št. saliune, vedamame 
Capoiies -adjutanto , Danny 
Stanton, rasta kita galybę gė
rimų ar dar trijose kitose vie-

chkmo:
ŽINIOS

• ■ k 'V’
. I Į I..fa.iii. y>ltfa..

Alimonijos kliubo nau 
jas prezidentas

šeimynos

pasiųsta 
susitars.

žmones keikia, vadina paleis
tuviais ir tt.

Kloniai pastebėjo, kaip bu
tų gera, kad butų civile met
rikacija. Prie civilčs metrika-

Chicagos vyrai, « kurie sėdi 
county kalėjime, savo divor- 
suotų pačių uždaryti už ąlimo- 
nijų joms Nemokėjimą, kalėji
me turi įsisteigę puošnų Ali
monijos kliubą; to kliubo pre
zidentu buvo William Hudson 
Donald, nuteistas 6 mėiiesįaihs 
už nemokėjimą . savo divorsuo- 
tajai pačiai $646. Dabar jis pa
leistas iš kalėjimo, .bet išeida
mas pareiškė vilties greit sųr 
grįžti, nes jis savo pačiai vis 
tik nei cento nemokėsiąs.

Tuo tarpu prezidentu, išrink
tas jauniausias kalinys Nathan 
Bulmash, 27 m. amžiaus, pa-1 
sodintas kalėjiman už nesumo- 
kėjimą savo divorsuotei $800.

rimų 
tosė.

Teisman traukiami 15. 
cisty. t >

Af mėlynakiai
rėti rudakius vaikus .

.—fa ■ g.

.Chicagoj eina ‘įdomi > byla 
teisme, ar mėlynakiai tėvai ga^ 
Ji turėti tūdakius vaikus. By
lą užvedė rudakis Adair Long- 
lėy, kurs nori prikibti prie sa
vo 'mėlynakio 1 tėvo George 
Lon^ley ir jo pirmosios mėly
nakės žmonos palikimo* Jo pa- 

’motė tvirtina, kad Adair nėra 
tų*dviejų sūnūs. Klaustas) įvai
rių mokslininkų puomonių, bet 
Chicagos. universiteto ’/zoologi
jos profesoriaus Hackett New 
ma-n nuomone, mėlynakiai tė
vai gali turėti rudakius vai: 
kus lygiai kaip rudakiai g^li 
turėti ir labai dažnai turi mė
lynakius.

Nesenai panaši byla sukėlė 
sensaciją Europoj, kur vienas 
Vyras apskundė žmoną dėl- dvy
nukų, kaltindamas ją ir klaus
damas teismo nuomones,'ar iš 
vieno tėvo gali gimti dvynu
kai, ar gali būti kad dvynukai 
priklauso dviem tėvams. Eksrjį 
pertų buvo nuomonė, kad gali" 
būti, kad du vaikai yra dviejų 
tėvų. . //

GYaboriaj
. J. Lulevičius
| GRABORIUS iR
| BALSAMUOTOJAS
f Patarnauin laidotavė-
’ se visose miesto ir

miestelių dalyse. Mo- 
* derniška koplyčia 

A , veltui.
^B3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
,Tel,f Viętory 1115

miesto ir 
lyse. Mo-

1115

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotbvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti

Tel. Roosevelt 2515 *arba 25Į 6 
<N i '

2314 W. 23rd PI., Chicago
■’ į

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

St.

Vidikas- 
Lulevičienė
, AKUŠERKA 

3103 S. Halsted 
Telefonas 

Victory 11.15 
Valandos:

huo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki

9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

d ni ifača Phdne

Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
oetic blankets ir 
c. t. ‘ , Moterim ir 
Merginom patari
mai dovanai.

9252

prie 
duodu 
elecrric

——

'KABOTA!

labai

UŽMUŠA ŠALČIUS 
grynų žolių gyduolė, išgerta

Lietuviai Gydytojai
Kei 6600 South Artestan Avenue 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų> 6 ikf 8 vak.
Tel. Wcst 2860

< Namų telefonas Brunsvvick 0597
i •

r ’ ■ '■

Telefonas Boulėvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso VX «dbs:

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

Netoli 46tb St. Chicago. UI.

Akiių Gydytojai

Įvairus Gydytojai___
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS v

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

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

Res. Pbone Fairfaz 6353

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtoaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. 

4645 So. Ashland Avė. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį
* Tel. Boulėvard 7820 

’ Namai:’ *

6641 So. Albany Avė.
Tęl. Prospect 1930

Ofiso telefoną. <rirglnia <X>80
Bez. Tel. Van Buren 6868 . ■

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue , 
Valandos 11 ryto iki l.po pietų. 2 Iki 4 Ir 
6 iki, 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas Nortti Blde 
3413 Frankbn Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
♦442 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo

Lafayette 4146

___ 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

«

' Phone Canal 2118 
Valandos: 6-—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

. 4193 Archer Avė. , 
. Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
*4631 South Ashland Aveniu 

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

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

Rezidencija Tel Midway 5512 h 
Wilmette ’1 95 .

Ralph C. Cupler.M.D.
z CHIRURGAS

Oakley it 24 St TeL Canal 1712-0241
Valandosi Panedėliais ir Kervergais 

3 iki 8 vai. rak., Ūtaminkaū ir
Pėtnyčiomie I iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Cbiraryas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31 tb Street

Valandos: l—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedėliomis ir iventad 10—12 dieną

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS ' 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

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

« Gyvenimo vieta
— 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulėvard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

šeimyninis gyvenimas. Ameri
koje buvę .visi, norėtų grįžti 
atgal į Ameriką, netikiu kad» 
Amerikoje didele bedarbė, sa
ko aš nuvažiavęs gaučiau dir
bti kur nors už “leibcrį”, ne
žino, kad čia dabar visi dirbtų 
.už “leiberiu^”, kad tik butti 
lokiu darbu.

Pripratusiems mieste gyven
ti ant ūkio nepatinka. Mieste 
kur nenueisi, visur sausa, švie
su, o ant ūkio kaip tik išeisi 
ant gatvės, tamsu — purvas 
ir lt. ■

Munšainasmokyklų 
vaikams

Padarytą krata Fenger hlgh 
school apylinkėse, South Chica
go ir areštuota, Mrs. Loitisa 
Barieto mio 126' East 115 st;, 
kuri pardavė muiišainą ,15 me
tų vaikui, tos mokyklos moki
niui.' Padarytame skunde vai
kai pareiškia, kad daugelis vai
kų perka munšainą" pas apylin
kės' kairiiinkas.

Eile naujų raidų padaryta 
south sidėj ant įvairių slaptų 
spikyzių, kurias, pasirodo, va

' s v 1
r ■ ......................  . ....... ... ........................ .... v" ■ ■ ■

Tautiška parapija 
imasi darbo

Musų Tautiškos lietuvių pa
rapijos komitetai ir nariai gy
vena kuogeriausiame sutikime 
ir susitarė nebeatidėliojant pra
dėti kultūros darbus, rengdami 
prakalbas, lekcijas moksliško 
turinio ir gražias pramogas.

Jau pasižadėjo D-ras A. J. 
Karalius padaryti paskaitą mu
sų svetainėje. Iš kalno jam ta
riama didelis ačiū. Manom, 
kad ir kiti musų daktarai ir ad
vokatai bei kitokį profesiona
lai neatsisakys mums duoti pa- 

* skaitų ar prakalbų.
Kovo 22 d. Cicero Jaunuolių 

“Aušrelė” apsiėmė duoti mums 
koncertą; tai bus dailus muzi
kos vakarėlis. Lauksime tos 
Aušrelės patekant ir pasitiksi
me ją su išskėstomis rankomis. 
Ačiū Aušrelei iš kalno.

Balandžio 19 d. žada vėl bū
ti pramogos, tai bus jau balius. 

, Tai dienai žada mums surengti 
teahų ponios Dundulienės teat
ro trupė. Sakau, l'ai linksma ir 
gyventi, matant, kad yra suti
kimas- ir gražus veikimas/ Vri 
šokia ■ pagalba pageidaujamą, 
nes mes esame pasiryžę dirbti 
gerą, laikų ir kultūringą darbai 

Anūkas.

ANASTAZIJA • 
RADZIŠAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
antrądienyj, kovo 3, dieną, 6:00 
valandą vakare 1931 m., sulau
kus 38 m. amžiaus, gimus Suval
kų gub., Šakių apskrityj, Lekėčių 
kaime. Paliko dideliame nubu
dime vyrą • Steponą, sūnūs — • 
Juozą ir Joną, dukterį Eleną, ■
seserį Teofilę Norkus ir gimines, ; 
o Lietuvoj seserį Oną ir 4 brę- j 
liūs. Kūnas pašarvotas, randasi 
4821 Nevvport Avė

Laidotuvės įvyks šeštądienyj, • 
kovo 7 dieną,' 8:30 vai. rytq iŠ j 
namų į šv. Mykolo parapijos baž- ■ 
nyčią, Wabansia ir Paulina gatv.,,] 
kurioj atsibus gedulingos pamaldos į 
už velionio sielą, o iš ten bus. hu- ( 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. . Anastazijos Radzi- t 
šauskienės giminės, draugai ir pa-, 
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir -atsi- 
sveikininjjj. >

Nubudę liekame, ' i
♦ A

Vyras, Stiliai, Duktė, 
Sesuo /r Giminės.

Laidotuvėse patarnauja "grabo- 
rius Radžius, Tel. ..Canal 6ųL74.

KAZIMIERAS BUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu., 

kovo 3 dieną, 1:20 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs ' Lietuvoj, s ' Raseinių 
apskr,/ Pašilės parap./ Liaudos 
kaime. Amerikoj išgyveno apie 30 
metų. Prikhusė pirie draugijų Sal
džiausios Širdies V. J., - Sihiaho < 
Dacfkahto ir Teisybes Mylėtojų. 
Priliko dideliame nubudime duktė t į 
Agnės, seserį Zofiją ir švogėtį *

■ Juozapą Jankauskiiis .ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj — seserį Ane
lę it birolį Antaną. Kūnas pašarvo
tas, randasi Masalskio koplyčioj, 
330'7 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ko- • 
'vo 7 dieną, 8 vai. iš ryto iš kop- < 

lyčios į §v. Jurgio parapijos baž- 4 
iryčią, kurioje atsibus gedulingos

' pamaldos už vėlionio sielą, o iŠ | 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. v ' ' ’

Viši a. a. Kazimiero Butkaus ■ 
giminės, draugai ir pažįstami esat ; 
nuoširdžiai ‘kviečiami dalyvauti ’ 
•laidotuvėse ir suteikti jam pasku- : 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ‘

Nubudę liekame,
Duktė, Sesuo, švogeriaL 
ir Giminėm

Laidotuvėse patarnauja grabb- 
rius A. Masalskis, Telefonas 

,'Bdulevard 4439.

■fa, , .•,..,,1 ..^fa^l, ■ , iii Ofa lO.m i - r

Garsinkites “N nose”

Daktaras r
Kapitonas

Specialistas 18’^
: GYDO VISAS LIGj 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENft/USJOS ir N&BG1 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir i 
kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos ..... ,
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligaa. 
Jeigu loti negalėjo jus išgydyti, ateikite 6ia ir neraftikFniate, ką 
jis jums gali padaryti. įTraktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kaidfo 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8’Vak. Nediliomia nuo 10 ryu iki l ▼. . 
4200 West 26 kampas KeeJer Avė? TeL Cmwfdi4 ‘WS

) WISSIG,
f . PaMwHni™ kavt

tuodijimą
i, ąkau«-

c <
■■'..-.y. •. .

ši . v, ,
'karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusį . -kraują it.pašalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijos. 
Jūsų aptiėkinirikas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

* Teiefdhas Yards 1138

Stanley P.z Mažeika
1 Graborius. ir /

> Balzamuotojas
', - i ■;
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu adtomobilius visokiems reika- 
lams. ; Kaina prieinama .

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

J__________ i_________________________ L-

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo: 
akių.' aptemimo,’ nervuotumo, > skaudamą 
akių karštį,' nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tpliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, parų- 
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į .mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU 'NAUJU IŠRADIMU. 
Daūgely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.
š Phone *Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
HTcl. Boulėvard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki ‘ 8 vakaro. 
Restdence Pbone Hemlock 7691 
f )• .j ; »I i r ' - ---------------------------------------------

Phone Boulėvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street
Room 1701 Tel. Randoipb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn.. Ketv. ir S u bato* vak 
Vasalle—-Pan.. Ser. ir PėtnyČioi rak 

fa.. UI ................ ifafa ■ n.u.fafa n i J *1111* i

Lietuvis Advokatas

, t ■

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 'West 18th Street 
Td Cataal 3161

fa Y.

IGN. 1 ZOLP
Pigiausias Lietuvis

■ Graborius Chicagoj
' “ • r * ' • : •

W. Sl|W|
Telefonai . 'g® 

Bonlevard 5203 A:p|| 

, Bonlevlnrd ‘8413 $ 

1327 Šo. 49tb 
C į Teltfortf • il|||

Cicero .>3724 M

Phone Boulėvard 41,39

Musų patarnavimai lai- 
dorovėse |r kokiame, rei- 
kate 'Visrtbmft# dtri eąįži- '|g||

ningas nebranga• to- įMĮ
;del, kad neturime iš-
laicfų užhikymtti «ky-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

.................   , , ■|,...^.fa

‘J i

i 4

iAGOJ <7

negu kiti todėl, > kad 
priklausau prie gra- 

< bų išdirbystės.
OFISAS t

668 W. 18th Street 
Tel. Ganai 6174 

fr / SKYRIUS: 
n 8288 S. Halsted. St.

. Tėl. Victory -4088

TC

Tčl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVOS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Iki 5 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomb nuo 9 iki 9 

52 East l07th St 
luimpM Micfaigan Avė 

Tel. Pullman 5950^-c>Mki Pefll »6377 
Miesto oftoe pagMl toeatci 

127 N. Deartjorn St 
Kėtvergais ofisai uždaryti.

, -fa į ifa............................ i r.Mi i —ibfai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

75(6 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

Pbone Boulėvard 8483

DR. MMIGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 Sbuth Halsted S(. <
Valandos r nuo JO iki 2 po pietų, 

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

Lietuvis Advokatas 
2221 Wes1 22nd St 

Arti Leavitr St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos ,9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj ano 9 iki 6

■............ .„...fa-fa— i
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
-r. OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
- 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.
Tet Boulėvard ’6487

Tel. Republic 2266 •— Hetnlock 2010

DR.K. DRANGEfJS
DENTISTAS 

2417 West 63rd Street
(arti Westerh Avė.)

Lietuviai Gydytojai

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

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

.. I I I i *■ I ■■. <U ■ » I .. - - -

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

- Tel. Ketnvood 5107 
VALANDOS: .

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.
• • V x

Pbone Canal 6222 . .

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

1—3 ir 7—48 ;, Ned.į 10—12. ryto
Rezidencija’’ '6640< Sb.t Mdpletvobd Avė.

‘ Telefonas ’ Repiiblic 7868 7 '

' Ofiso ir Rez. Tel, Boulėvard '5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

/ Rez.; 3201' South Wallace Stceei >

Vai

■

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinofnas per 25 me* 
rus kaipo patyręs gydytojas, chinugae 
ir akušeris.

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius . elektras 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. \3th St., netoli Morgan St. 

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

Tek Cafial 3110 ‘ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randoipb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 menti • 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO. ILL 
• SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nub 2 iki 4 
vai,' po pietų į ir \ nuo 7 :Iki 8:30 vai. 
Vakaro- • Nedėti nuo 40 iki! 12 vudieną 

,; ' Phone . Midway . 2880\ ( ] 1

DR. G. L. MADGE
\ ' DENTISTAS

4930 W, 13th St. Tel. Cicero 49 
Dclcl sunkiu laikų kainos nupigintos 

Sidabro PilHufai -------------------- i-------u- Jg.00
Parccilano Flflingal --------- ------------------2.00
Auksines Crowne - 
Bridžo _ 
Platus 4.

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 < 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wtt»hingt6n St.

Cot. Wajhingron and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105. W. AtHune St., Rdom 2117 
Ttlepbone Randoipb 6727 

Vakdrais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
n Telepbone Hoosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. . TeL Republic 9600

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tek Central 6890, Vai. 9—4 
Rezidencija 6*158 S. TaimanAv.

Tek- Prospect 8525

___ — <JX>0 
$6.00 už dantį 

____ fa........ $30.00 iraugi. 
Traukimas be ekatomo

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisu rtauestiestyje 
Room 2414' 7

; OneNortb La Šalie Bldg*.
One Nottb La Stdh St. i

(Cot- La' SaUej *ftd>Udison Stt) 
’ Ofiso/Tel State^2704t 14412 ;

- ■■■

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatai 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulėvard 2800 

Rez. 6515 $0. Rockiotll St^ 
. Tek Repoblic 972X 4^1

n B
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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Rytoj socialistų 
vakarienė

Nedėlioj gi bus konferencija

Rytoj vakare Uhiversal Kliu- 
be, 814 VV. 33 St., bus LSS. 
Chicagos centialinės kuopos va
karienė—su savaisiais draugais 
praleisti poilsio vakarą ir pa
sitikti atvykstančius į Chicagos 
apylinkių lietuvių socialistų kon
ferenciją draugus. Taigi va-

karienė bus nepaprasta ir į ją 
yra kviečiami atsilankyti visi 
musų draugai. K .

Ant rytojaus, sekmadieny, 
tame pačiame kliube, pradedant 
nuo 9:30 vai. ryto, bus laikoma 
Chicagos ir apielinkių lietuvių 
konferencija’.' Be syečių iš ki
tų miestų' konferencijoj galės 
dalyvauti ir visi LSS. Chicagos 
centralines kuopos nariai. Kon
ferencija bus labai svarbi, tad 
visi nariai privalėtų joje daly
vauti.—Reng.

nė paliko /didelį n uosiolj. Da
lytais yra tantėx vęlibųėjMiltb-* 
nienė pirmiau-x prigulėjo prie 
SLĄ. LŽ5 kp.', bet .vietos komu
nistėliams pasisekė ątkalbint 
n uo SLA., o prirašą prie Bą- 
ccvieiaus “sojųzo”;. Bacevičius 
prižadėjo, kad sirgs ;ar ' mirs, 
g'a’us sumokėti. Tai. dątyar pa
žiūrėsime, k > • ’

-—Dalyvavęs laidotuvėse.

Ką ,ŲC surongą, tąi jtį' dalykas; 
nes kuopa reųgiftio darbą pa* 
vedė'komisytti. . r t 

> Nėsirąndąid daugiau naujų 
sinnanynuį, sysi rink imas už^į-
baigė.. -^-Northsidietis.

• -f ' * '

Town of Lake

$
■**'-y*'

tS t H

Cicero

Iš SLA. 134-tos Mo
terų kuopos pa

dangės

Sudegė KruŠinio paveiksiu 
.studija?” • '

DU SYKIU | 
SAVAITĘ
RADIO

Programai

Šį 'šeštadienį rengia vakarėlį 
__ ____ . A

ši moterų kuopa kelių metų 
savo gyvenime nemažai prisi
dėjus prie įvairių kultūriškų ir 
labdaringų darbų; tąipgi savo 
globoje .užlaiko pasižymėjusią 
vaikų draugijėlę “Jaunąją Bi
rutę”, kuri dalyvaudama žy
mesnių tautinių švenčių pro
giniuose savo dainavimu ir šo
kiais palieka’ publikai neužmirš
tino žuvėjančio įspūdžio. Taip
gi šios kuopos valdyba tikrai 
pavyzdinga savo darbais, tvar
ka ir nuotaika. Jos suka visą 
ratą netik kuopos darbuose, 
bet ir kitų tautininų organiza
cijų žymesniuose 
dalyvauja.

Dabar ši kuopa 
šeštadienį Lietuvių
žemutinėje svetainėj rengia ko
kių tai nepaprastų linksmybių 
vakarą, bet rengėjos tiek pa
slaptingos, jog sunku yra iš jų 
visa sužinoti; sako nori pada
ryti viseims svečiams didelio 
inksmo supryzo. Busią viso

kių progų pasilinksminti, pa
valgyti, atsigerti, o kas svar
biausia, kad kiekvienam bus 
progos ir dovanų gauti. Ir už 
;ą visą įžangą tiktai 50c. ypa- 
;ai. Prasidės 8 vai. vakare.

Kviečia visus atsilankytai
Rengėjų draugė.

Bellwood, III.t -------- u_2 . ’/■ . _

Nelės Miltonienės laidotuvės

Mane palietė • didelė - nelaimė, 
koVo 3 dieną mano paveikslų 
galerijoj kilo gaisras, padary
damas labai daug žalos. Noriu 
šiuo pranešti, kad trumpu lai
ku viskas vėl bus pataisyta ir 
paveikslus bUs galima traukti. 
Gąisras kįlo dėl elektroj vėlų 
užsidegimo. Gerb. mano įstai
gos rėmėjų,. jei kurių' paveiks
lai rahdasi neatimti, meldžiu 
atsiimti, už ką busiu dėkingas.

1 -—A. J. Krašinis.
1435 So. 49th Court, Cicero, Ilk

North Side

veikimuose

SLA

Iš Stoties WCFL
970 Kylocycles

Ketvertais nuo 9:45 
iki 10:15 vakarais 

ė

Nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų

Programai yra duodami lė
šomis JOS. F. BUDRIKO 
muzikos krautuvės. Daly
vauja artistai: Antanas Va
nagaitis, Juozas Olšauskas 
su kanklėmis, Stasys Rim
kus, J. Romanas, Budriko 
Orkestrą, Sauris, M. Yoza- 
vitas ir Kazys Kraltčįunas.

UŽDabar jus galite įsigyti radio 
prieinamą kainą su gražiu kabinetu, 
vėliausi 1931 modeliai už

$58.00
RADIO ir VICTROLA sykiu

$85.00
Naujas Phiko, Atwater Kent, Brun- 
swick, Vieton Zenith, R. C. A. Ra
diola, Majestic, Stromberg Carlson, 
Sparton, Columbia ir kitus. Visus 
duodame ant lengvų išmokėjimų.

už

kovo 7 d. 
Auditorijos

226 kuopos balius 
pavyko.— Kuopos susi- .

t rinkimas. -
i

Albany

gerai

Nauja elektrikinė skalbimui' mašiną 
CINDERELLA tiktai už '•>

$37.00
Naujos THOR skalbimui marinos

$99.75
Naujos MAYTAG skalbimui 

Mašinos , - v

$98.50
JOS.F.BUDRIKjnc
3417-21 S. Halsted St.

> ... CHICAGO.1' ILL.
Telefonas Boulevard 474)5 ir 8J 67

t n',.___ *. _ __________ C j o » ?

Vasario 26 dieną turėjom šer
menis ir laidotuves Nelės Milto- 
nienės. Velionė buvo jauna mo
teriškė, vos sulaukus 25 metų 
amžiaus. Kadangi buvo malo
naus budo moteris, su visais 
gražiai sugyveno, tai ir draugų 
daug buvo; taipgi velionė pri- 
dausė prie keletos draugijų, 
kurių nariai stengėsi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikt paskutį- 
nį atsisveikinimą.

Antrą -valandą po pietų tapo 
išvežta j amžiną ramybę į lie
tuvių Tautiškas kapines, žmo
nių didžiausia minia dalyvavo. 
O jau automobilių, tai per kė
lės mailes. Policmonai su dvi
račiais iš pat miestelio iki ka
pinių važiuodami tvarką darė. 
Kaip lietuvių, taip ir svetimtau
čių dalyvavo.

Ant kapinių buvo pasakyta 
prakalba’, kur kalbėjo ’M. Ba
cevičius. Iš pradžių kalbėjo 
neblogiausia, kad taip butų ir 
laikęsis, būt pritinkančiai, * bet 
kur tau! Tuojau pradėjo įgirti 
sovietų Rusi j & sako, kad Čia bu
tų kaip Rusijoj, tai. velione ne
būtų mirus! i Paskui apie Clii- 
cagos patiltes, kur bedarbiai 
gyvena. Rodos galėjo taip koy 
kiuos susirinkimuose tą pasa
kyt, o ne prie velionės karsto 
ant kapinių. • į t

Kiek aš žinau, Miltonų šeir 
myna nebuvo biedria,’ taip, kaip 
Bacevičius sakė, kad iš netur
to turėjus iš svieto išeiti. Mil
tonų šeima gyveno neprasčiau
siai, buvo biznieriai, laikė min
kštų gėrimų užeigą. Kad ir 
nepergerausiai biznis * ėjo, bet 
vis tik geresnį gyvenimą pasi
darė, negu pusiau < dirbantis 
darbininkas,, ir jis žmogus ne 
vienam nesiskundžia: tūkstan
čius nesigailėjo spendii gelbė
damas savo^mylimą draugę nŪQ 
mirties. Visi vietos ir apylin
kės lietuviai ir svetimtaučiai 
apgailauja velionės Miltonienės 
taipgi ir ponas Baceyičiusąp-

Vasario 28 dieną, Albany 
Hali SLA 226 kuopa furėjo 
savo balių-šokius. Publikos 
buvo nedaug, bet visgi.kai de] 
nedidelės Salės užteko. Taip 
sakant, buvo visa North Sidės 
Smetona. Sutikau ir Dr. Aš- 
menską su žmona, kuris gyy 
vena ir turi savo Ofisą pačioj 
North Sidės gilumoj — prie 
Washtenaw ir Devon gt. Dr. 
Ašmenskas yra Amerikoj gi
męs ir augęs, bet reikia pa
sakyti, kad lietuviškai labai 
gražiai kalbia.

Publika, muzikai griežiant, 
pasišoko lietuviškų šokių ir 
šiaip tarp savęs pasikalbėjo 
su draugais. Tiktai kažin ko
dėl patys kuopoj... nariai taip
neskaitlingai šį kartą atsilan
kė? Bet, visgi,- ačiū komitetų 
pasidarbavimui, kuris ^ susidė
jo iš K. Kairio, J, Kaulino ir 
M .Šileikio, kuopa nuostolių 
neturėjo, bet dar ir pelno 
tuopai liko apie 17 dolerių.

Buvo užtektinai užkandžių 
ir skanių gėrimų. Buvo taip 
vadinamas “choęplate dancė”. 
Tai buvo proga merginoms/iš- 
vedusioms vaikinus šokti, lai
mėti saldainių. ■ >

Vienas svarbus dalykas bu
vo atliktas, tai ŠLA 226 kuo
pos serijos išlaimėtos, kurios 
jau nuo kelįų’ metų buvo už
silikę nėišlaimętęs. Pirmas 
prizas — auksiniai penki do
leriai, teko tūlam lenkui; ant
rą ir trečią fprizus < laimėjp 
lietuviai. Trečią, $2.00 pini
gais, rodos/ gavo .? p-lp Miku- 
žiutė. ’• ( * .

, Baigiantis baliui atvyko ir 
pats kuopoj pirmininkas p. K. 
Repukas, su žmona, kuriez da
lyvavo “Naujienį” B-vės šė- 
rinlnkų susirinkime. Daugelis 
kuopos narių tą vakarą nega
lėjo ateiti, nes supuolė tuo pa 
čiu laiku “N-nų” B-vės šėrb 
ninku susirinkimas, ; .tai jie 
turėjo ten jdalyvauti.

Šokiai baigėši net po dvy
likos vai. naktį. . *

f • į.

Antradieny, kovo trečią d. 
Association Hotise, SL^. 1226 
kuopa Jaikė savo, stisįrinkimą. 
Susirinkimas šį kartą biivo 
gana skaitlingas. “Finansų ini- 
nisteris” p. Harmonas net po 
susirinkimo pasiliko bedirbda
mas ir priiminėdamas nuo na
rių duokles. Sako, tai daugiau
siai buvę surinkta duoklių, ne
gu kada nors pirmiau.

Vakaro rengimo komitetai 
išdavė raportą, kad bhlius ge* 
rai pavykęs ir kad liko pelno 
$16.83. /

Dr. Ą. Montvidas . davė įneši
mą, kad butų surengtas ant
ras parengimas. Nutarta reng
ti ir išrinkta komisiją ’iš se
kamų kp; narių: Dr. A. Mont-

Iš SLA. 122 kuopos susirinkimo
’ - ----- ' ■• 4. - • "f - ' ♦ * o ,

SLA. 122 kuopos šųįrinta' 
mas įyyko/ kovo11 diepą 1931 
m. l<ąip paprastai J? Diinbelio 
^’vdtąip;ėj,. 452^ S», Wood - gatvę. 
DcĮ^vavo apie pusė kuopos na
rių. -.Ligonių lankymo komisL 
ja pareiškė, kad sirgusių > pord 
narių jau pasveiko ir atsįmalda- 
Vo ir kad Kazys Maukus apie 
kurį jau' buvo rašyta, ir tilpb 
atsišatikimai “Naujienose” ir 
“Tėvynejeb tebėra perblokštas 
sunkios ligos. Jam’pašalpą yra 
neapsakomai reikalinga, nes pa
šalpa iš ŠLA. jam jau z išsibai
gė. Įt atsišaukimus niekas ne
atsiliepė* ir neprisįunte nei jo
kios pagalbos? - > ’

SLA. 122 kuopa dar kartą 
prašo, jei rastųsi geros &rdięs 

^žmonių ar. orgahižacijų ir norė
tų ištiesti ligoniui .. pagalbos 
ranką ndrs; keliais doleriais, 
siųskite adresų: F. Raila,' 4522 
S. Hondre St., Chicago, III.

Oak Tark seneliams šelpti, 
komisija pranešė; kad apylinkės 
organizacijų komisijų susirinki
mas įvyko vasario 8 d. ir au
kos gausiai plaukia, taip kad 
bUs galima senoliams net dve
jus pietus^ paruošti.

Įvykusios vakarienės komisija 
savo raporte tarp kitko pareiš
kė, kad tokio pasekmingo vaka
ro niekas neatmena, kaip šis. 
kuopos vakaras buvo. Nors bu
vo rengtas jpa su tikslu ką už- , 
dirbti, tačiau liko $30.00 pelno.

-įPrį^imįnta kuopos reikalai ii’ 
kad. nebeužilgo sulauksime ir 37 
seimo, o> kuopas iždas neperdi- 
delis ir į seimą delegaciją reiks 
siųsti*. Iždui. pakelti nutarta 
rengti pikniką apie birželio mė
nesio pabadą- . Išrinkta! komisi
ja, tuojau pasidalino y darbais: 
A. F. česna islaimejimams pa
aukavo au,ksiųįv laikrodėlį, kiti 
biznieriai ir gi pažadėjo paau- 
kauti.—F. T. Puteikis.

Cicero '. 1
. Raudonos Rožęs jaunuoliai 
(juniOrs) viešai, pasirodys < šio 
mėnesio Įfcd. ;HUubo rengiąipa- 
me t vakarė. Liuosybės svetauėj. 
Tai bus tikras gavėnios paren
gimas,., Ponia jburidulienė <sų 
savo trupe vaidina “Gražią 
Magelioną”. Tą knygelę dau
guma senesniųjų žmonių yra 
skaitą; aš pats mhžas būdamas 
Lietuvoj kai skaitydavau, tai 
ašaras šluostydavau. čia gi ma
tysime gyvų aktorių suvaidintą 
Gražiąją Magelioną. ? >

Bėda tik, kad ta svetainė lyg 
peripažą tų kliubo / parengi
mam^. Rengimo komitetas ne
sitenkinavien tik tuo vaidini
mu, bet žada' duoti ir daugiau 
įdomių ninųerių kiek: laikas 
leis, šokių nebus, vadinas visą 
vakarą tęsis programas.
. įsigykite? tikiėths ir sekite 
spaudoj - pranešimus, kad neuž- 
mirštumetę kovo 15 dienos. .

■ j < '■ "A- . ’ ; M V 'S .y ■■ ‘

žbdis kitas apie jaunuolius. 
Jie pilnai jau‘susitvarkė. Turi 
sav;o valdybą i :
^Pirmininkas v Albert Švėgžda, 

• Pagalbininkas Mažiliauskas
Protokolų Paštininkas Danie

lius C''’-'
Finansų raštininkas Venckus, 
Iždininkas .Venckus, tėvas.

’ Be /to yra 3 iždo glębėjai, 2 
maršalkos ir kapitonai basebo- 
lėš timui tvarkyti ir šiaip spor
to skyriams vęsti. Kaip gra
žu žiūrėti į jaunuolių pradžios 
darbą. Visi pilni energijos. 
Pas mus daug vargo bimą kol 
sudarome koki komitetą,' o pas 
juos to nėra ir nebus, nes jau
nuoliai’nori dirbti, o ne disku-

v'-:.

kosi, todėl .kad patys tėvai pri
žiūri if ųž vįsų švarbiansią, kad 
Juozas su jaiš iš, širdies tlirbiį.

i—<*N.” rašė jas. '
oiaii—   ........ ■

CHAS JOSEPH
į Musij keliaujantis agentas 

lankosi pO ąpielinkes mieste
lius . užfašinčdanias Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. šiomis dienomsi bus Au
rora) St. Charles, , Rockford,

< 1 ' 1 .

Kcwanee, Molino, Rock Island, 
Peoria ir Spririg Vaiky. Prašo- 
įpi/draugai, ir rėmėjai jį pa- 
remti.ž

J. J. AUKŠKALNIS 
gyvenąs 

1354 Harrison St. 
Gary,. lądidria

,Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
prenumeratą ir. pardavinėti 
knygas. Jisai ląnkys Michigan 
City, Ind.',’ Indiana > Harbor, 
Ind., Muskėgbn, Mieli, ir. kitur 
' Prašome jį- paremti.

' Naujienų Administracija.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAAS
IS Radio WCHI Stoties 

i 1490 kilocycles

Nedėlioj, Kovo 8 d.'
nuo 3 iki 4 vai. po pietų

> .Kalbės.
B. KARDELIS

» temoje:*
“ĄUŠRĄ NAUJOS DIENOS”

P. S. Ieškokite WCHI stoties 
prie pat krašto ant jūsų atim- 
tuvų. * , ' ‘. ■<' . : - ;

•.."7 -   ——„ — ■««> —. , ———-

Cunard Linija nupi
gino laivakortės 

Pavasariniu ir rudeniniu nupiginimu sie- 
kiasi sumažinti trečios klėsos susigru- .

dimą vasaros metu. \
Dideliu, nuo 25 iki 31 1-3 nuoš., 

nupiginimu round trip trečios klesos lai
vakorčių kainų pavakario ir rudenio va* 
žiavimui, Cunard ir Anchor linijos tikisi 
radę būdą kaip pašalinti didelį sUsigru- 
dimą ant laivų? kokis įvyksta vasaros 
mėnesiais. Laivai atostogų ir švenčių 
laikais visuomet būdavo perdaug perpil
dyti, bet praeity visos pastangos paak- 
stinti žmohes važiuoti / pavasarį ir rude
nį neduodavo pasekmių. ", •

Dabar stvertųsi visai naujų priemonių. 
Būtent laivakorčių?' nupiginimo. Kad 
paakstinti žmones važiuoti anksti pa
vasarį ar rudenį, roud trįp (ten ir at
gal) trečios klesos laivakortes tapo šių 
linijų nupigintos nuo 2.5, iki 33 1-3 
nuoš., ant <visų laivų, kurie / išplaukia 
kovo ir balandžio mėnesiuose ir nuo 
rugphįčio 1 ikj^ spalio 15 d. šiuo 
nupiginimu tikimąsi atsiekti tikslo — 
sumažinti susigrūdimą vasaros mėnesiuo-x 
$e, kadangi? tik išplaukimo laikas yra 
nustatomas, bet Igfyžimui iš Europos jo
kio aprybojimo' nedaroma; žmogus tu- 
rys tokią, nupigintą laivakortę galės 
gtyšti iš Europos bile ' laiįcu ir ant bile 
kokio laivo, bėgyje dviejų metų. Tas 
nUpi'ginimas bus/taipjau didelė pagelba 
bedarbiams Amerikoje, nes jie galės pasi
naudoti nupigintomis ’ laivakortėmis, jš- 
v y kr į „Europą pasiviešėti ir sugryšti* į 
Ameriką, kada padėtis bus jau pagerėjusi 
ir* shgryžusi į normalę vagą.

Šis nupiginimu yra. geras tik šiems 
melams. Bet bus akytai dabojama kaųp 
į tą nupįginimą atsilieps keliaujanti pu
blika ir iš pasekmių' bus, sprendžiama 
kaip elgtis ateityje. , ’ /•

.■•“'irt:
m —m i, i... „i

L. S. .S. Chicagos centralines kuopos 
draugiška vakarienė įvyks Šeštadieny, -ko
vo 7 d., 8 v. v., Universal kliube, 814 
W. 33rd St., 2 fl. Kviečiame visus 
narius, ir draugus ir jų šeimynas į šią 
vakarienę bendrai praleisti poilsio vaka
rą, * ■ v—

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

18 Apielinkės S. L. A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyks nekėlioj, kovo 8 d., 
1 :30 po #ietų, G. Ch'ernausko svetai
nėj, 1900 So.. Union Avė. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes yra svarbių nutarimų 
aptarti. ' A. Zalagenas, prot. rašt.

V.’--------------- —» ■

Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo Bendrovės na
rių.
' Su pabaiga -kovo ‘^mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val-

— Komisija.

Dzimdzi-Drimdzi

suotis

Penktadienis, kovo 6, 1931

Todėl visų narių yra prašo
mą užęimoketi .užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekretorius.

----- -c ----------f — ---------------

gailaudAmas pasakė, kad velio* ’vido, F. Hapnono ir p. Brazio

Jaunų Liety Am. Tautiškas Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
kovo 6 d„ 7:30 v. v., Ch. Liet. Audi
torijoj 
kytiį> 
kuriuos būtinai turime aptarti.

. Rast. S. Kunevičia.
■ A _
" V ’ . *

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
'‘Dievo Ragas, Dovido Ragas, ir Kitos 
Dieviškos Navatnybės".
Q 7
ba įvyks Mildos svt., 3140 So. Halsted 
St., kovo (March) 8 d.. 2:30 vai. po 
pietų. Kviečia visus atsilankyti.

'• Rengėjai.

Illinois Lietuvių Pašeipos Kliubas lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, kovo 6 d., 1931 m.. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi būtinai at- 
silankykit į šį susirinkimą ir pasiimkit 
tikietus dėl vakarienės, kuri įvyks ba
landžio 18 d.. 1931.

A. Kaulakis, rast.

. Vist nariai malonėkite atsilan- 
nes randas daug svarbių reikalų.

Pagal šv. Ras-
Bibliją. Akyva žinot. Prakal-

raci W*WHT —■ 11 ■ —......... J i .. .. ................ ..

CLASSIFIED ADS.

Financial 
FinanRai-P«Hknlo|i _____

PINIGAI
Mes aftolluam nuo $60 iki $300 

Neimam komiso 
Nuolimtb mokamas <aat neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie' AvėSDeciaitsta* gydyme chroniškų ir nauju U 
tru- Jei kiti negalėjo jumit Iferydyti, atallan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifierzamlnavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apsi-* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sųgTyft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ižegzaminavlmo—kas jums

Dr. J. Ę. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

St.

po 
Nedė-

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

'

Marųuette Park
TUBUCIO APT1EKA

2832 W. (>3rd S t.

Brighton Park , •
. B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayėtte 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B2.0S. CORP.

52 E. 107th St. .,
Tek Pullman 5910

• 1 . \ . f

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “ęlassified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”^ kreipkitės 
į artimiausi atstovą. < 
------------------- ......................... .

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTKS
AMATO. t

Dienomis ar. vakarais. Del infor
macijų lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘfirE,

672 West Madison Street.

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonusf Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Box No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada it bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
gėriausį darbą piešte. Kedzie 8463.

—O------

----o —
PATARIMAS s .

• Patartam 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 g'aro tonas $7.00 

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Tclefonuokite tu o jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402 

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė. 

Rekailingi agentai

Help Wanted—Malė 
Darbiu inkųreikia

REIKALINGAS buferis, patyręs ir 
negirtuoklis. *

4501 So. Talman Avė,

įtonislied^ Rooms
IŠRENDUOSfU kambarį vaikinui, be 

valgio, prie geros transportacijos, prie 
mažos Šeimynos'; 1517 N. Irving Avė. 
Tel. Armitage 8963.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 238 ^tuopos men. susirinki

mas įvyks, kovo 6 d., 7:30 v. v., K, 
Gramonto svet., 4535 S. Roękvvell Sts 
Nariai kviečami skaitlingai'' atsilankyti, 
nes yra svarbių rekalų, taipgi užsilikę 
su mokestimis malonėkite užsimokėti. 

‘ . 1 i Rašt. J. Povilaitis.

We«t Šide.. S. L.’ A.' 109 kuopa lai
kys savo mėnesinį ąusirinkimą, penkta
dieny, kovo d„ 8 tai. vak.M. Melda- 
žio svet., 2242 W. 23rd PI. Visi na
riai. malonėkite 'atsįlankyti, nes pereita
me susirinkipie buvp pakeltas, labai svar
bus, klausimas “ S. L.. A. reikalu, bet 
deki neskaitlingo susirinkimo nebuvo ga
lima svarstyti ir tapo atidėta* šiam susi*, 
rinkimui. Taigi kviečiame visus narius 
būtinai atsilankyti į šį susirinkimą, kad 
butų galima tinkamai apsvarstyti tą la- 
baj,, svarbų pakeltą klausimą. A 

4'.. Valdyba.

t Aušrelė
' " '■ • ■ ,K ■■ ■ "j- ■ v ■ ■

, Čia priguli ihažesni ir dides
ni berniukai ir mergaitės, dau
giausia lavinas dainos, etikos, 
losimo ir darbas jiems gerai se-1

'V ' ’ 'A-, ' *'

40 YEARS
2? ounces for iscents 

pure, J
If>BAKINC
fkVK>WDER

errkten f1 . . ...

IT’j DOUBLE ACTINC
•A*'... >.? u.* ., •' ,į ‘ ‘ - r

MILLIONJ O F POUNDf U V E O B Y 
O U Q G O V t R H M f N T

ĮGALIOJIMUS
(Doviemastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

, negu kitur. '
Klausdami informaci- 
‘ jų iš kitų miestų 
j.' ■ rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

ATMINK savo 
NAUDAI, 

kad 'vesdamas visus rpkalus per

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

CHICAGO
TeL Boulerard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidą

Perkam Mortgečitu ir Bonu.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus k viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Norariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES G V AR AN TUO J AM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
4 £ ...

• * ’ s •
; •. > . -

v . ’ s ‘ '
'/J . •_ r,

>

<

x. Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 $r aukščiau savaitėje. - 

i Patogi vieta pakeleiviams. - 

1606 So. Halsted St.
• Chicago, f III.

Business Chancea 
Pardayinanl Bizniai '

PARDAVIMUI bekernė geroj 
vietoj. 

2118 So. Halsted St. .

PARDUOSIU batų taisymo dirbtu
vę; elektrikinės mašinos, beveik naujos, 
už prieinama kainą. 1805 W. 51 St.

MAINAU rezidencijos ir bizniavus 
lotus ant 4 ar 6 fl. muro* namo arba 
morgičių. Urnežis, 5607 S. Tbroop St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS ,8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

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

Ttl Lafaverte 0455

BARGENAS. Pardavimui mūrinis, 
bizniavas, kampinis namas, 5 kambariai 
ir storas, tinkamas bile bizniui. Trijų 
karų naujas garažas, arba pasirenduoja, 
nes apleidžiu miestą. ,$600 įmokėti, kitą 
kaip rendą. 3601 Lowe Avė.
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