
• - -.r’'... ■■ ■ t
. . >im» j ...  ........ .. ' «■ * i.į.1. w;J w» komiu

The - First and Greatest LitliįtąnĮan Daily ifl America 
■■*--■— >   ■................... 'l—■■ l|i‘ ■■ .1.

NAUJIENOS
Ths Lithūanian Daily Newq

PUBLTSHED BY THE LITHUAN1AN NEWS PUB. CO.. INC.
• 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8$ 00

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
---------------------■r——-------------------------- :—-■■■ ..........................

'■ -■ rt

The' Tint aftVttifėAt^t Litliuanian Dany ittAmerica
■rf III . ■■■įli^.i i hlUI!li»>|-<ll>l|III..^AA|»į.lll|-*.l|W ..................................... 1,^-Į,? - rrt. I I •.!!,.»»,, .»

M®rVBLTSHED. BY, THE UTHUAljTAN NEWS PUB. CO.. IRC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Pbone Roosevelt 8500
■ .m—f ........  į,..............................  ■ ■ ■ ■—

S Pirmas ir Didžiausiaš Lietuvių Dienraštis Amerikoje
f1——' i " *•<*«<*

VOL. XVIII Kaina 3c

Kaip ekspralotas Olšauskas
■ VmI ■ V i't ■ bišėjo iš kalėjimo

Bažnyčios tribunolas vėnge spręsti Olšausko by
lų. Olšauskų įkalbėjo. K. V. C. pirmininkas, 
Kun. Tumas nenuilstamas tarpininkas. 
Krim. policijoj Olšauskas daktileskopuotas. 
Sugrįžo į “Saulę”.

KAUNAS, vas. 18. [Lž]. -* 
Jau treti metai, kai praloto 
Olšausko asmuo kreipia į save 
Lietuvos visuomenės ir plates
nio pasaulio dėmesį. Pasaulinė 
buvo sensacija, kai Olšauskas 
buvo suimtas. Olšauskas 
teisiamas ir pasmerkiamas. Bet 
bažnytinė valdžia nepripažįstą

\ valstybes teismo
/

Prokuratūra kreipės į kuri
ją kelis kartus, kad praoltą Ol
šauską išvilktų iš sutano ir 
numautų praloto žiedą, bet ku
rija ginasi kanonais, konkorda
to formulomis. O Olšauskas iš 
kalėjimo bombarduoja vysku
piją ir valdžios įstaigas, kad jį 
paleistų.

Katalikų Veikimo Centro 
pirmininkas

Tumėnas, lankydamas jį kalė
jime, pradeda įkalbinėti, kad 
mestų kunigystę. Klientas ne
pasiduoda. K. V. C. pirminin
kui Tumėnui

ateiną pagalbon kunigas 
Tumas

kuris taip jau įkalto®ja liesti 
kunigystę.’

Metropolija pagaliau pataria 
jam pačiam atsisakyti kunigys
tės, ir Olšauskas atsisako.

Praėjusį ketvirtadienį teisin
gumo ministeris uždeda teigia
mą rezoliuciją ant Olšausko ma
lonės prašymo, o penktadienį 
Olšauskui bausmės likutis do
vanojamas.
Vakar, vasario 13 dieną, 14 vai.

Kalėjimo budįs valdininkas per
skaito kameroj Olšauskui nu
tarimą. Olšauskas nepaprastai 
susijaudina ir griebias už gal
vos: “Visai nesitikėjau!”—su
šunka.

Paskui žaliu kalėjimo auto
mobiliu nugabenamas į krimi
nalinę policiją. Būriai smalsuo
lių seka Olšauską. Apie pusva
landį

Olšauskas sulaikomas krimina
linėj policijoj

Ten jis trijose pozose foto
grafuojamas, imama piršto 
antspaudos, surašoma smulki 
biografija ir kūno žymės. Mat, 
kad kriminalinį nusikaltėlį bu
tų galima sekti.

Pagaliau Olšauskas atsisvei
kina su krim. 
gatvėn.

Stovėdamas 
čia rankas ir 
kur eiti,
ku, kad būriai smalsuolių seka. 
Paskui pa’sinašina į Įgulos baž
nyčios pusę, žengia lėtai, žval-

gos, lyg eitų per nepažįstamas 
vietas. Beje-,

Olšauskas tebevilki kunigo 
sutana

Prie Įgulos sėdosi į' laksi ir 
niidumia tiesiog į “Saulę”. Ol
šausko butas tebėra’ nepalies
tas, 
kuri 
man

Chicago, III., šeštadienis, Koyas-March 7 d., 1331 No. 56

Kaip Rietavo klebonas kun 
Spudas suktybe gavo dvarą

- ■ į ...

Sensacinga kunigo Spudo ir J6 sėbro notaro Misevi
čiaus byla dėl prigavystfe Šiaulių Apygardos teisine

policija’ ir išeina

Šaligatvy išske- 
sumišęs nežino 

Ypačiai jam nejau

^ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt ‘sniego; 
nedideįe teipperaturos atmai
na ,-stiproki žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 33° ir 36° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei
džiasi. 5:46. Mėnuo teka 9:47 
vakaro.

Butą prižiūrėjo tarnaitė, 
visą laiką nešiojo kalėji- 
valgyti.
Ką Olšauskas veiks?

Vieno korespondento paklaus
tas, kur gyvens, Olšauskas at
sakė: “Pažiūrėsim!”

Indijos siekimas yra 
visiška nepriklauso
mybė, sako Gandhi

Indų nacionalistų vadas mato 
tų dieną ateinant. Bolševikų 
invazijos į Indiją nebijąs

NEW DELHI, Indija, kovo 6. 
Pasikalbėjime su laikraščių ko
respondentais, Gandhi, Indų 
nacionalistų vadas, pasakė, kad 
jo siekimas esąs visiška Indi
jos nepriklausomybė —“purna 
svaradž,” kaip indai sako. Tik 
pati savim valdydamos Indija 
galėsianti pasilikti Britų im
perijos ribose, bet ta bendrybė 
su Anglija turėsianti būt pa
grįsta visiška lygybe.

Gandhi pasakė, kad tūli jo 
draugai netikį, kad britų vals
tybininkai kada nors sutiktų su 
visiška lygybe Indijai, bet pats 
jis manąs kitaip. Jis tikįs, kad 
galų gale Indų tautos centras 
busiąs nebe Londonas, bet Nėw 
Delhi. Kaip vizionierius, jis 
matąs ateinant dieną, kada ne
bebus ne kokių armijų, nors 
pats jis tos dienos nebesulauk
siąs.- Amžiai dar galį ’ praeiti, 
iki dagi indų prigimtis prisitai
kinsianti prie neturėjimo armi
jos.'

Bolševikų invazijos' Gandhi 
sakos nebijąs. Jei, girdi, bol
ševikai bandytų padaryti revo
liuciją lądijoje ,tai reikštų, kad 
indų žmones jie laiką didesniais 
lengvatikiais, ne kaip jie iš tik
rųjų esą. Jei kas esą gero bol
ševizme, o jis manąs, kad esa
ma ir gero, tai Indija nebusian
ti reikalinga sovietų invazijos, 
kad ją atverstų.

Sovietai nuteisė sušau
dyt mašinistą už trau

kinio susikulimą
MASKVA, kovo 6.—Trauki

nio mašinistas Bagatsky šian
die tapo sovietų, teismo nuteis
tas sušaudyti, o dvylika kitų 
jo traukinio tarnautojų nu
teisti kalėjimo terminams nuo 
trejų iki * dešimties v metų. 
Jie buvo kaltinami dėl trauki
nio susikulimo Sibiro geležin 
kely.

Naujas Bolivijos prezi
dentas inauguruotas

• J 7 ‘ '

LA PLAz, Bolivija* kovą 6. 
—Su didelėmis iškilmėmis va
lę ar tapo inauguruotas naujas 
Bolivijos respublikos preziden
tas, Daniel Salamanca.

[Acme-P. A. Photo] 
' ‘ ' ' ' , ’ ' f' . ' -Jr - •• ■’

Minios chicagiečių, apspitusių Federalinj trobesį ir trokštančių bent .iš tolo pamatyti garsų 
“butlegerių karalių” Al Capone, kai jis andaį buvo federalinės vyriausybės agentų suimtas.

1 V1 ‘

Moteriškę, nušovusi sa^ 
vo vyrąįjštėisinta

KANSAS (UTY, Mo„ kovo 
6. —Mrs. Myrtlo Bennet, kuri 
čia buvo apkaltipta nušovi
mu savo vyro, prisiekusių po- 
sėdininkų teismo , tapo pripa
žinta nekalta.; Teisme ją gy
nė buvęs senatorius James A. 
_Reed. 
, Mrs. 
vyrą, 
agentą 
mėnesį, susikivirčijus su juo 
lošiant Vbridge’.

Penivijojė įvykintas 
naujas perversmas

Per savaitę laikoAkarininkai pu
čais nuvertė, dvi valdžias, į- 
steigė trečią ( ? v i

LIMA, Periivijiaį kovo 6. — 
Peruvijoje šiandie valdžia atsi
dūrė naujos armijos karininkų 
grupės rankose, trečios per vie
ną savaitę laiko. ; ,

Naujos karininkų, ...jimtos 
(valdžios komiteto) galva yra 
Įeit. pulk. Gustavo Jiminez, ku
ris prieš savaitę vadovavo .eks
pedicijai, laikinio prezidento 
pulk. Sanchez Cerro pasiųstai 
į Areąuipą prieš sukilėlius pie
tuose. Ekspedicija tačiau buvo 
laivyno sulaikyta pakeliui, lai
kinis prezidentas Cerro pašalin
tas, o valdžios priešaky stojo 
laivyno vądas Elias.

Vakar nauja karininkų grupė 
padarė pučą, pašalino Eliasąsu 
jo kabinetu ir organizavo nau
ją vyriausybę. .

Naujoji junta dabar veda 
pertrakcijas dėl taikos su pie
tų ir šiaurės kariškių sukilė
lių vadais. 1

šiandie Maskvoje prasi
deda Sovietą Sąjungos 

kongresas

Kaip žydai žiuri į 
“menševikų? procesą 

Maskvoje
žydų Telegrafo Agentūra sa

vo pranešime iš1 Berlyno sako, 
kad gyvenantieji ten' žydų'so
cialistai esą tos nuomones, jo- 
gei dabartinis keturiolikos ta
riamų socialdemokratų (menše
vikų) spektaklis-procesas Mask
voje esąs inscenizuotas tikslu 
diskredituoti Antrąjį Interna
cionalą ir ypačiai žydų socia
listus. Jų nuomone, Stalipas, 
nežiūrint savo priešingų pareiš
kimų, esąs antisemitas, Ekoon- 
minėse sovietų organizacijose
jis skiriąs žydus • dirbti toki- 
darbą, kuris esą negalima sėk
mingai nuveikti. Paskui, kai 
pasirodę, kad darbas nenuveik
tas ir kad iš sumanymo nieko 
neišėję, tad esti gerai priežastis 
suversti kaltę projektų Vykin
tojams žydams, busią jie intri
gavę ir sabotavę,/nors dėl»to 
esanti kalta pati ^bolševikų val
džia.

žydai maną, kad Stalinas pa
tylomis remiąs antisemitų sen
timentą kaip priemonę privers
ti žydus, kad. jie pasitrauktų iš 
savo vietų sovietų valdžoje.

Katastrofingas že
mės drebėjimas

AMSTERDAMAS, Olandijai, 
kovo 6 
pranešimai sako, > kad Javos 
saloje įvyko smarkus žemės 
drebėjimas ir kad dėl to skau
džiai nukentėjo, ypačiai Tjo- 
eklilio sritis. Daug namų. su
griuvo ir keletas asmenų bu
vo užmušti.

Tjitaroeno upės , 'tvankoms 
pratrukus, 'vanduo užliejo daug 
namų ir gyventojai buvo pri
versti bėgšta gelbėtis.

Gauti čia” šiandie

Įspėja nuo paskleisti] 
netikrų $20 bankntų
WASHINGTONAS, kovo 6. 

—Vyriausybe įspėja, kad pas
taromis savaitėmis pasirodė 
didesniuose rytinių ir centali- 
nių valstijų miestuose, daug 
netikrų $20 banknotų.

Iždo departamento praneši
mu, tie netikri banknotai deši
nėj pusėj, žemiau vidurio, , yra 
žymėti raide ir Skaitmenim 
H-28.

Mergina■ žiovaudama 
išsinarino žandus

WHEELJNG, W. Va., kovo 
6.—Bukite atsargus žiovauda
mi. Mišs G»race Kyselka, 18 
metų Jnergiria, departamenri- 
nės krautuvės tarnautoja, žio-- 
vaudama išsinarino žandus. Ji 
tapo nugabenta j ligoninę.

Bennet nušovė savo 
kvepalų kompanijos 
praeitų metų rugsėjo

MASKViA, kovo 6. — Rytoj 
[šia/idie] Maskvos Didžiaja
me teatre prasidės visos Sovie
tų Sąjungos kongresas’, kuria 
me dalyvaus viso 2,348 delega 
tai. * . ’

Kongresą atidarys komisarų 
tarybos pirmininkas Moloto
vas, kuris pasakys ilgą kalbą 
apie sovietų užsienių ir vidaus 
politiką ’ ir komunįzmo nuveik 
tus darbus. '

Gen. Bliucher, Rau
donosios armijos 

vadas, suimtas
BERLYNAŠ, kovo 6. — Gau- 

tomis čia per Varšuvą, žinio
mis, generolas Bliucher, vienas 
sovietų Raudonosios armijos 
“didvyrių” kampanijoje prieš 
Kinus, tapo GPU suimtas kaip 
kontrrevoliucionierius. ,

Gen. Bliucher, kuris buvo vy
riausias Raudonosios ’ armijos 
vadas tolimuose rytuose, yra 
kaltinamas dėl sąmokslo su Uk
rainos nacionalistų organizaci
ja įsteigti antisovietinę Dikta
tūrą. v ,

DąY tik neseniai gen. Bliu- 
cheris būta garbinamas kaip 
vienas didžiausių sovietų mili- 
tarinių didvyrių, o dabar su
imtas kaip kontrevoliųcionie- 
rius. . ' ! .

40 valandų darbo sa
vaites įstatymas

Vokietijoje
BERLYNAS, kovo 6.—Reich- 

stago biudžeto komisija priėmė 
socialdemokratų rezoliuciją, kad 
vyriausybė patiektų ' įsta
tymo projektą, kuriuo 
darbininkų darbas butų 
apribotas keturioms dešimtims 
valandų savaitėje, leidžiant 
viršlaikid darbą tik išimtinais 
atsitikimais.

Darbiečiai prarado 
vėtąs Londono mie 

sto taryboje
LONDONAS, kovo 6.— Va

kar įvykusių rinkimų duome
nys rodo, kad Londono miesto 
taryboje darbiečiai dabar turės 
septynias vietas mažiau, nė 
kaip turėjo praeitoj. Da’barti 
riiais rinkimais < miesto refor
mos partija gavo 83 vietas, dar
biečiai—^5 ir liberalai—6. Misš 
Ishbel MacDonald, premjero 
duktė, buvo vėl išrinkta.

Britų iždo kanclerius 
serga influenza

LONDONAS, kovo 6. —Phi- 
lip Snowden, britų iždo kancle
ris, jau kuris laikas serga in- 
fluenza.

Pašovė keturis streik
laužius negrus

i '___į____ V • :

. NEW ORLEANS, La., koVd 
6.—Ryšy su uosto darbininkų 
streiku šiandie buvo pašauti 
keturi streiklaužiai negrai, 
ėjusieji į darbą, šovikas, ku
ris buvo pasislėpęs už krovinių 
vagoųą, pabėgo, <

Prieš keletą dienų panašiu 
budu buvo riu&ri$ąs streiklau
žių kuopos f oj*rihi tąjį pat
negras. ' - ■ . ■' Ą-i

Legge atsistatydino
' 1 *. ' ■' !

WASHINGTONAS, /kovo. 6. 
—Alexander P. Legge, fede- 
ralinės farmų tarybos pirmi
ninkas, atsistatydino ir prezi
dentas Hobveris jo rezignaci
ją priėmė, Jo vieton nuniato-
m'a’s vicepirminihkas Stone.

..T ’l"
, ROMA, kovo 6. —Italijoje bu
vo jaustas žemės . drebėjimas. 
Stipriausiai buvo supurtyti An- 
konos, Scnigalijos ir Mondolfo 

I miestai. / .

(Tęsinys)
Po L. Gird Vainienės, kurios 

apklausinėjimas užėmė visą 
priešpietinio posėdžio galą ir 
gerą valandą popietinio pra
džioj, į salę pakviečiama duoti 
parodymus jos duktė Liucina 
Girdvainaitė-Marcinčikienė.
z Kaimo inteligentė. Gyvena 
nuosavam ūky, šalia savo moti
nos dvaro, bet į jos gyvenimą 
ir reikalus visą pokarinį laiką 
mažai kišusis. Iki motina’ ne- 
pasiskundusi jai ir nepasidali
nusi savo abejonėm dėl pasira
šytos sutarties pas Tauragės 
nutarą 1925 m., ji neatspėjusi 
tikrojo kun. Spudo veido ir sie
kių. Ji pati pritarusi sumany
mui išnuomoti dvarą kun. Spu- 
dui ir patarusi 
sudaryti naminę 
tį, bet
kun. Spudas su

pasiūlyti jam 
nuomos sutar

siitar-namine 
timi nesutiko,

jis reikalavo notariališkos 
tarties. Kai notariališkoji 
tartis buvo sudaryta, bet 
nuomos, o pirkimo-pardavimo 
ir, kai viskam paaiškėjus^ dėl 
jos kilo triukšmas, tai kun. Spu
das siūlęs atsiimti dvarą atgal, 
bet.
reikalavo sumokėti jam 35,i 

litų.
Liudininkės nuomone, . kun. 
Spudas tiek išlaidų’ jokiu budu 
negalėjęs turėti, nes nieko į už
grobtą dvarą neįdėjus. Priešin
gai, . . .. f
jis pridirbo nemažiau 15,000 

litų nuostolių, 
■ « « ‘ . . . • •"

išgriaudamas kai kuriuos dvaro 
triobėsius fir iškirsdatnas daug 
medžių. • .

Kol kun. Spudas Įšlynus ne? 
buvo užgrobęs, jis sukinėjosi 
apie jos motiną, kaip vijurkas; 
bučiavo jai rankas, kalbėjo mei
lius žodelius ir savo amžiną 
globą jai žadėjo, bet kai tik j iš 
savo nedorą tikslą pasiekė 
kun/Supdo globa jos motinai 

virto kalėjimu
Jam dvarą užvaldžius, pasiliku
si jame jos motina taip būda
vusi niekinama, jog

. ® '■*- * * 

net druskos jai prie- valgio 
*neduodavo

Sekantis' liudininkas J°nas 
Girdvainis* nukentėjusios Sū
nūs, gydytojas, sako, kad jiš 
turėjęs motinos jam išduotą 
įgaliojimą dvarą valdyti, bet 
per kun. Spudo intrigas moti
na įgalioj imą Iš jo atėmusi. Kol 
jį turėjęs, jis pats, praktikuo
jąs mediciną, neturėjęs laiko 
dvaro reikalų žiūrėti' ir matyr 
damas, kad motiną ūkininkauti 
nemoka, išnuomavo dvarą tū
lam Račkui. Kai pasirodė, kad 
nuomininkas netikęs, jis pats 
irgi pritarus sumanymui išnuo
moti dvarą kun. Spudui, į ku
rio gerą valią jis tikėjęs. Ta
čiau, kai pasirodė, kad kun. 
Spudas buv$s tik nesąžiningiau- 
sios rųŠies asmuo, jis pasiūlęs 
motinai iškelti j airi bylą, l>et 
motina iš kart nesutikusi. Jai 
buvę labai sunku ir nemalortti 
bylinėtis šu dvasiškiu—juk jos 
vyras, o jo*—liudininko— tėvais 
buvęs

1 “pusė popiežiaus*’
(Taip liudiriiriltas, juokauda
mas, pasakė apie -savo tėvą, kUr

su-
su-
ne

ris turėjęs Popiežiaus šabelijo- 
no—-kamergerio— laipsnį). Ir 
ne tik motina, bet ir visa jų 
šeima buvusi labai dievota ir 
gerbusi dvasiškius. Jis mėginęs 
pradžioje rainiu budu su kun. 
SpudU susitarti ir siūlęs jam 
trečiųjų teismą. Bet

■J •kun. Spudds nuo trečiųjų 
teismo atsisakė

Jokubauskienė, senyva mote
ris, buvusi Gjrdvainicnes virė
ja, savo paprasta kaimietės šne
ka’ ir jausmingais, maloniai pa
linksminusiais publiką posa
kiais duoda ryškų vaizdą sun
kaus savo ponios gyvenimo, už
valdžius dvarą kun. Spudui.

Girdvainienė užgrobtame 
dvare, pasak liudininkės, 
iš “panie droga i kochana” vir
tusi visų ujama ir nekenčiama.

Ji turėdavusi net ir savo bal
inius pati išsiplauti. Dažnai 
būdavo mušama. Liudininkė pą- 
ti mačiusi, kai vieną kartą 
ėsaht Girdvainienei lauke

7 “tik činkt pagalys”
iš kažkur atlėkęs. Girdvainie
nei par galvą.

(Bus daugiau)

ooo Vokiečių socialde
hiokratų vadai pro

testuoja Maskvai
BERLYNAS, kovo 6.— Vo

kietijos užsienių reikalų minis
terija pasiuntė , Maskvai pri
siektus Dr. Rudolfo Hilferdino 
ir J. Friedląndo, ‘žymių vokiečių 
socialdemokratų vadų, liudy- 
mus, kuriais jie griežtai nugina 
Maskvos priekaištus, busią jie 
turėję ką bendro su “menševi
kų”. konspiracija prieš sovietų 
valdžią.

Kaitinamąjame akte prieš ke- 
turioliką “menševikų”, kurie da
bar teisiami Maskvoj, sakoma 
mat, kad tarp tų, kurie 1928 
metais padėję R. Abramovičiui 
aplankyti Rusiją, buvęs ir Dr. 
Hilferingas. '

Sovietu Rusijai pasiųs 
ta 30,000 Amerikos 

traktorių
NEW YORKAS, kovo 6. — 

Amtorgo [sovietų prekybos kor 
ponacijos] pranešimu, nuo pra
eito rugpiučio mėnesio iki šiol 
iš Jungtinių Valstybių pasiųsta 
j sovietų Rusiją 29,963 trakto
riai, pirkti iš svarbiausių Ame
rikos žem^s ūkio mašinų firmų. 
Dabar esą pradėta siųsti plau
namos mašinos, kurių sovietai 
pirkę Amerikoje už 6 milijo
nus dolerių.

v* r i ■ ’
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VELYKOS
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Jau čia pat. Neužmirš- 
kitę jog jūsų tėveliai, 
broliai ir sesutės laukia 
jūsų patveikiuimo. — 
Palinksminkite'juos, pa
siųsdami : jiems pinigų, 
paltu ar telegrama. per

NAUJIENOS
|739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL

Ofisas atdaras kasdie nūo 7 iki 
8 vai. Šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai.
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Progos Lietuvoje
Elektros gamyba

Rašo J. P. Varkala, Amerikos 
Lietuvių Ekonominio Centro 

yicc-Pirmininkas.
[Praeitą vasarą ponas ' J. 

P. Varkala aplankė Lietu
vą su visa savo šeima. Ten 
prabuvo virš 4 mėnesių.

Tirdamas Lietuvą, auto
mobiliu išvažinėjo skersai 
ir išilgai — lodei yra kom- 
petenliškas asmuo apie da
lykus spręsti. <

Be to, jis įsteigė atskaitle- 
mybės sistemą didžiausia
me Lietuvos fabrike "Bnvu? ■ * ‘
siu br. Schmi(lt’\ Kaune, kur 
dar būdamas virš dviejų 
mėnesių turėjo progos nuo
dugniai ekonominę Lietu
vos padėtį išlfrti. štai ką ra
šo Lietuvos ekonominis žur
nalas '‘Tautos Ūkis” No. 12: 
“Teiraujantis toj pačioj fir
moj, kurios įmonė p. Var- 
kalos buvo tvarkoma, paai
škėjo, kad pastaroji galė
sianti papiginti savo pro
dukciją ir dar turėti nema
ža pelno, kadangi p. Var- 
kalos naujai įvestoji darbo 
racionalizacijos sistema pri- 
sidčsianti prie gan žymių 
sutaupo sudarymo.”]

2, Ar galį\ fil&ltti&.UfiUlpo,j ele
ktras gamyba# biznis?..

Visų pįrina, teoretiškai sam
protaujant, elektros energijos 
gaminimo biznis Lietuvoje nė 
tiktai gali plėstis, jis — turi

Nors 
auga 
kuri 

elek-
varomo-

Lietuvos miestai} ir mieste
liai auga ir plėčiasi. Auga 
drauge ir elektros , pareikalar 
v ima s šviesos reikalui, 
ir pamažu, bet vis tiktai 
ir Lietuvos pramonė, 
taip pat yra reikalinga 
tros energijos kaipo
sios jėgos, — Lietuva gi neturi 
savo kuro, neturi anglių, naf
tos, bęnzino. Mes žinome, kad 
ir tieji kraštai, kurie turi sa
vo kurą, — ir,jie plačiai nau
doja elektros jėgą pramonės 
reikalams. Pavyzdžiui, pas 
mus Amerikoje 75 nuoš. visų 
pramonės įmoniiį varo elek
tros jėga. Vokietijoj — 70% 
Anglijoj — 50%. Juo reikalin
gesnė šiam tikslui elektros 
energija yra Lietuvoje. Dabar 
išaugo Lietuvoj nauja, prieš 
karą čia mažai tegirdėta pra- 
inonės šaka, kuri ne tiktai ge
rai gyvuoją, vis dar labai 
energiškai tcbesiplečia: tai— 
žemės ūkio prąnlęnė. Iš tik
rųjų, žemės ūkio industriali-

1. Lietuvai elektros trūksta.
.teigi! iš suvartoto muilo kic-

mas civilizacijos srity, tai iš 
suvartotos elektros energijos 
kiekio musų laikais pažįsta
ma krašto jiažangumas pra
mones srity.

Blįtų gal net keista, jei Lie?

tempu, greitai auga pieninių 
skaičius,. Skerdyklos, gyvulių 
auginimo ir paukščių veisimo 
farmos. Daugelis jų, dabar, 
kaip varomąją jėgą, neturėda
mi elektros sroves, naudoją 

žmogaus 
lentpjūvės, 
spaustuves,

'Lietuvos provincijų miestuo
se? ...... ............ .

šit» Panevėžio miestui ejelęr 
•tros energįįą;^ gamina moji; j7; 
monė 19^4 metąįs turėjo 14Į00 
aboųęųtų, o 1$$. nietąįs tupė
jo jąii 24Q0i Įi; 1,9214 ir 19Ž9 tų. 
ji pardavinėjo savo abonęų- 
taihs eįpKtros energijos 1 Hį- 
lovatą po, 1.2ą lt. Tuo tarpų 
pačiai stočiai 1 k i to v. paga mi
nimas 1924 metais kainavo 
0.94 lt., o 1929 metais —" yos 
tiktai 0.67 lt.; Čia jli.u galioną 
apskaičiuoti .kiek tokia, elęlę- 
tros Stotis gali turėti pclpd, 
Dar reikšmingesnis pavyzdys 
— Raseinių miesto elektros 
stotis. Ši stotis — niąžiubįč, 
1924 įlietais turėjo vos 466 
abonentus, elektros energijos 
1 kilo’v. tuomet jai pačiai pa
gaminimas kainavo apię 1.32 
lt. Elektros stotis, norėdama 
tučtuojaus turėti gražaus pel
no, butų buvus priversta 1 
kilov. pardavinėti, savo abo
nentams žymiai brangiau, 
bent po lęokius 1.50 lt. Bet tuor 
met butų prisirinkęs mažas 
abonentų skaičius, nuostoliai 
būt buvę neišvengiami, ir jį 
butų .atgrasinusi nuo elektros 
vartojimo prie jos nepripratiir 
šią visuomenę. Tat Raseinių 
elektros' stotis pradėjo darbą 
parduodama elektros energiją 
su nuostoliu: 1 kilov. po 1.25 
lt. Ir šit 1929 metais padėtis 
jau griežtai pasikeitė. Tiesa,

mą plėw^0Jiąu»
Inžinierių ~ apskaįtyniu, to

kios elel^rpsfWięr^ųgiP>s 
kainuolų apie 1,000 litų nuo 1 
kilov. Leiskime,. šis apskaity
mas yra perdaug kuklus, tegu 
stoties įrępgimas kainuoją c|u 
kart brangiau po 2,000 li
tų mip; ‘ 
kain no j a po 2,400 litų, ir tai 
butų galima daryti biznis.

• I.'’'- '

5i Išvados'.
■■■ •/ ‘■/t' • •-

Aukščiąu; įšdėstyįieji' sam
protavimai bei; 'daviniai, pa? 
šeiijti iš Lietuvoj " gyvęii}pįiQ, 
parodo, kad' elektros srity ne 
vienas amerikietis, galėtų 'pri
taikyti savo Kapitalą, patyri
mą'ir energiją.- Krąąto toiydiš. 

(ęlęktrofįkąvl:inja& kels bendrą 
kJiąštp ciyijĮksaėijąf q ^lunt 
įąi. ~ kylą/jįęlįktrpš paiiči- 
įkąįąvimą§. Čia/ žipoipą, kąjp 
ir kiekvienoje, verslo šakoje, 
tenka prisitaikyti prie esamų
jų aplinkybių, prie esamosios 
rinkos, čia itin tenka pabrėž
ti pagrindinė Lietuvos ekono
minio išsirituliojimo teisybė.'

Einant prie \didelio tikslo 
reikia pradėti nito mažų, bet 
realių darbų.

Kas žingeidauja ir, nori 'per
kelti Lietuvon savo veikimą 
šioje kryptyje, Įąi aįsikreipią 
į Ekonominių Studijų Draugi-, 
ją-Dąųkąnto g-vė Nr 
nas. ./

i.- Krimto tolydįš

3, Kaiir

v ~
■į! ^.'••■y^gąr

Vasario mėnesy statyba Chi- 
ps^Unai . pagerėjo, 

Skaitlinės rodo, jog vasario mė- 
-nesis pu vo - kur-kas geresnis, vty

Ten yra susibūrę' gabųš 
žmonės, įvairių sričių žippyąi, 
ir pasiryžę Lietuvos labui tar
nauti,, ir j ūmą, pątų^ ir nųror 
dyš . ątatinlęąiųųs/. ' ęi.smę.i]i^-lir 
novųs tos srities.

žippyąi,

rankas. Malūnai, 
batų dirbtuves,

Europos 
gyvenąn-

silikusi nuo kitu v
kraštų, jau, seniai 
čių ne 
Prieš karą 
sijai nemiela podukrė, kurios 
augimu ir klestėjimu 
neišauklėta inočiaka 
nesirūpino. Net kai 
Lietuvos didesniuose 
sc, ir tai nebuvo

tų pramonės įmonių reikaląu; 
ja -elektros energijos, nebe
kalbant jau apie mažesnių 

-iųiestelių ir žemės ūkio sody-
iepri.kl<ii^>^ni,. gyVę$i$pi.^jų?- ktirros < ikh? šijbl ;tebcsiver* 

k arą Urėti v a bii v6 Ru-fči d? dvokiančiu' žtįąlM, M- 4ūr

visiškai 
kuriose 

miesluoi 
net par 

prastos elektros šviesos. Diir 
bar, po karo, nepriklausomoje 
Lietuvoje, jau daug kas pasL 
keitė gerojon pusėn, bet vis 
dar tikrovės duodamieji skai
čiai šioje sritvi tebėra labai

rios dažnai pasinaudotų cfęk- 
tamsi tros energija, jeigu ji tikta} 
----- i butų prieinamą.

Antrą vertus, p rak tiška i i- 
davinjąi ror 

gamybos biž-

šit pora pavyzt

!.iriu vos šiaurės kaimynas,

do, kad elektros gamybos biz
nis Lietuvoje nuosakiai ple
čiasi. 4923 įlietais Lietuvoj bu
vo liktai devynios elektrą ga
minamos •įmones, kuriose dir
bo 152 darbininkai, —- iš jų 
vienoje Kauno stotyje dirbo 
114 žmonių, Kėdainiuose —47; 
kitose gi stotyse — dar ma
žiau. 1926 melais buvo jau 5Q 

l elektrą gaminamos įstaigos a| 
įmonės, kuriose djėbo jau 711 
darbininkų. O jau 1930 nyeląis 
paleista veikli didelė elektrą 
gaminamoji stotis Pelrašunuo? 
se, šalia Kauno.

šie daviniai rodo, kad elelę-

elektros energijos taip daug, 
kad tenai kiekvienai gyvento
ju galvai suvartojamos per 
melus elektros energijos tenka 
(bent 1929 metais teko) 721 ” 

r fkilovatai. Bet tokia Kanada 
Vartoja elektros energijos dų 
kart daugiau, negu Švedija: tros gamybos” biznis Lietuviųe 
kiekvienam Kanados gyvento
jui suvartotosios 
elektros 1 
kilovatų. Q tokia 
vartoja elektros energijos be
veik du kart tiek, kiek Kana
da: kiekvienam Norvegijos pi
liečiui tenka per metus su7 
vartotosios elektros energijos 
net 2862 kilovatai. Greta šių 
skaičių vartojamosios Lietu
voj elektros energijos kiekis 
atrodo itin menkas: Lietuvoj 
jos tenka kiekvienam gyvento-" 
jui vos apie 5 kilovatus, vadi
nas, per metus Lietuva s'uvajS 
loja ne daugiau 12)000,0Q() 
k\v. Keikia atsiminti dar, kąd 
Norvegijoj išviso gyventojų 
yra ne daug daugiau, negu

sparčiai- auga, ir vis tiktai
metus elektros energijos suvartojimo 

energijos tenka 1650 kiekis tesiekia .dar 
Q tokia Norvegija į lovatų vienjup

ventojui.
3. Ar pelningas 

mg bos biznis

vos. 5s ki- 
Lietuyųą gy

elektros ga

------- ■ ■ ■ ■ 
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klaupdamas kostumeriaus; ar 
jis nori, ^rme. Apie ĮšsibaigjL 
iną senos pališos ir išėmimą 
naujpst mes pranešame sąvL 
ninkjui ir duodąme jam laiko 
60 dienų pasimislyti, ar jam 
tokia apdraiida reikalinga, ar 
ne. 6 per tą laiką, atsitikus 
kokiai ugnies nelaimei, jo tur-

Ie§ta3ienis, Kovo 7, 1931

tas būna apdraustas, nors bila 
iiž apdraudę ir nebūtų’ apmo
kėta;

Todėl apdrausdami. savo 
nuosavybę ar gyvastį yra 
svarbu pasirinkti agentą, ku
ris atliktų savo pareigas ne
padaręs klaidos.

— T. Rypkevičia.

W«l.pereitų metų. Viso per 
vi^ąrio mė.i), P£r.mitų išdubtą 
126; trobesių, pąstątypidi ap? 
įkąįtliųojąm^, byąJ išleista $4,- 
87%000. /Tą!1 yra,, bus. išleistą 
vakario mėn į77,5 nuošimčių 
daugiau, negu sausio mėn. Sau
sio ųjėnJ buvo išleistai $2,838,- 
£Q0. Si apskąitliavįmą patiekė 
S t raus & Co. statybos apžvalgos 
departamentas.—V,

i

Penkiasdešimt dvi patriotiš
kos. ir frąternalinės organiząęi- 
jos nusiuntė pręz. Hoo veriu i 
laišką, kuriame prašomą nu
traukti visus prekybinius ry
čius su sovietų Rusija. Laiške 
sakoma, jog sovietai kėsinusi su
naikinti pasaulį ekonomiškai ii; 
tuo budo sukelti pasaulinę re
voliuciją.—V.

Užtikimas iš Metų į Metus
* / . ’■ > ..j. f. ■

Šis bankas su dęvynioliką metų savo augimo ir vys
tymosi, su savo $12,000,000.00 turtu apsaugojimui jūsų 
pinigų, su savo veikliais ir gabiais viršininkais ir direk
toriais — laimėjo žmonių pasitikėjimą.

: * . ■ , v : ... x
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Pasirinkdami CENTRAL MANUTĄCTURING 
pISTĘĮC BANK jus išreiškiate pasitikėjimą šiai STIP
RIAI įstaigai — užtikimai iš metų į metus.

užaugo, — pasiekė vos 498 
skaičiaus, ir stotis elektros 
energiją pradėjo pardavinėti 
pigiau — po 1.15 lt. už 1 kilv., 
bet už tat ji sugebėjo papigin
ti elektros energijos gamybą: 
pačiai bekainavo vos 0.66 lt. j 
kil. Ir vėlei galiiim apskaif 
čiubti, kokio, .pelnei turi ši nėr 
dideliukė elektros stotis.
r Tąi parodo,Ariipks pelningas 
biznis, yrą Lietuvoje elektros 
energijos gdininiihas, ypač gį 
jeigu gamintojas' nipka ją 
kaip galimą pigiųjų pagaminti]

19 METŲ KONSĘRVATYVAUS BANKININKĄVIMO19 METŲ NUOLATINIO AUGIMO
19 METŲ BE PRAŽUDYMO INVESTORIAMS Į MU

SŲ BANKO DARYTUS BONUS IR MORGIČIUS 
’; 19 METŲ TARNAVIMO ŠIAI APIELINKEI.

J’asiųskite savo pinigus dabar, kad užtikrinti jų ga- 
yipii} Velykoms. '' ,

t ■ . r *

Centrač^S^Bank
ATRUSTCOMPANY

U10West35th Street 
AStatcBaak* • • • AOearii^HauKBaiik

TĘUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

vorsą nuo aplamo biznio
» • d _. ,r -r . .<t ■ 4

Per pąskutipiųįų keletą sa- 
vaičių “stak’as” biržose pusėti
nai kilo aukštyn. Vienu tarpu 
buvo pakilęs apie 18 punktų 
ąųKš^įfiu tų, buvo pereitu 
graudžiu. menesį. Tačiau apla
mas biznis nepakilo tiek, k'ad 
bąlu buvę galįma pateisinti 
stąkp kylimas. Aišku, kad toks 
kylimajs ilgąį negalėjo tęstis. Ir 
ąų pąąljgjne diena', vasąrio bir
žose ątįfcąs pradėjo smukti,|e; 
my ii ir vėlia u kai kurių kompa
nijų Šerai nupuolė beveik treč
dalį to, kiek buvo pakilę. Aiš
kų,; kąd ąp^gk bi^Ū.s,pąpmsT

Holland-America Line
DIDELĖ EKSKURSIJA 
i
’ PO VADOVYSTĘ

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje ’ r

Dideliu ir Gra^u Garlaivių .

(A- . .7 X°rk<»
BĄLĄNP^IO (Aįr.). 2S,18Sl

z?! , . ■ 12:95 vaL ryto (nakties).,
■< - *5 .■■*.'* .* . Laive vokia buti ii vaKoroU-lĄ vaiandįį
Hto«lte#sk«inQ!i:» Vorko į Klaipėdą 7------ _3įo7.

1 Ig Nęw yorko.| Klaipėdą ir atgal:__ $ 150
; ^uv. Vąlst. Talkos Atflfifęi :

? Puikiausias maistas ir patarąąvimas. Tiesus ir parankus
, j. ir KĄŪNĄ pėf Rdttcrdsmą.

/kml?r3zicjus> T»
> .
. ,fAmerikos Lietuvis’

1
ęMptfot <»•, • 

Bartkevičius, P*

i

Soldiers’ bonus
Tur būt dųug aišKįųti ųe^ėi- 

kia, ką reiškia"'^bidiėrs Bonus 
(Kareivių bonm).^ Kielęvienas 
pa saulinio ^ardi^te^^š (ėx- 
karėivisl, tfe Mae jo, šenai žino,- 
kad jam Dėdė Šernas pažadėk 
jo už tam laiko^dtl^į tam tik-, 

atly^įn^> ^Waįs už tar- 
nayimų kariuomenėjfe pasauli? 
nio karo' metų. Kiėįcvienąni ka- 
reiviiii,. ku ris/patiupsuotas iš 
kąriu6menesv, kręipėsi į taip 
tikras jptaigaSjį buvo išduotą 
tam tikras kompensacijos c er
ti 1'i kata s, ant kųrip pažymėtą ? 
kįęĮę kąreiviųi priįęlaųsų/ g^ųtį 
ątlyfeįilimo.
/Kreiviai gąuna tjlę pgškolą-

, Užęjųs ėl^npminęi 
(jąngęlią pąąajjlįųlft 
rąnų ątšįdūęė, ką-įp, iy dąugęjįą 
kitų piliečių;- sunįęįpję 
ję. Jiems buvo .ręįlęąlįųgą pa? 
.šalpą, l£ą$ ąte/nųa’ PUP: b&49 
save, ir savų' sęipaąįs.
kareivių organizągiįps prądėjų 
daryti spaudimą, į?1-vąj^ifl» M 
.ji atmokėtų jiems kpmpensa- 
cijos cerŲfikątųs. ' dab£r, kądą 
jiems pašaipa labiausia .reikgr 
linga. Jų reikalavimas dalina} 
pąt£nMn&į3,;įr i^gąųsąs per
eitų sąyąiį^/ prąj^iflp. įstatymą, 
kuriuo ęiųąųį, iįęįyjenas • vete? 
ranas gaus* iš valdžios pasko? 
Ipą, pusę ,/t($ j Q
kompensacijos certifikątas yra 
vęi’t^s,' ,i • •

. I^ąileijrU tųyi klaidinga su- 
prątiųlą ąpie. l?pųų, ,i^
mokėjimą. Jie, mano, jbg jięppą 
bus jšmokaipą; pį|sę. tps. sųjpo^į 
-lęįęlę jų ęęrtąįįįąlš. roąp. / Taį 
Kl^inga?
ma tįk pąąkplp^ pusę cęrtiį}^ 
tų; sumosi ;®ųb¥ij?nfts
nas/ gavęs paskolą, . turės.- už ją 
mokėti 41/2 %> palūkanų. Jeigu 
to nuošimčio nemokėtų, tai

Wk
są. likusią. SUmą sunaij 
Kiufų. r W
ra būtinai pinigai reikalingi, 
ųųrą relikte,

pąskoją gąles. ir;
kada, gąlj bus syąj?Ww. eęife- 
la.s> Gi kuriems,?bUtmąi rpiįą’ 
1 i ngi pi n i gai, g al i krei ptis Chi- 
cagpj į “Herald-Examiner”, ve- 
-teęąįį biurą, ir kaf gurias ki
tas vietas, kuriose pagelbsti iš-'

- Kielę v ienas

bįržosA S.kąk^ . < . 
kylą7 biržoje, ipnįąįopiaį 
kąd įyąirių. kPrųpąųijųr ųžjfląy-i 
biai bus dicTęlį,,, Bet praėj^ąęji 
du šių metų mėnesiai nieko

.pe^ųĮįąrjp. ąęzpjnhįo^ kąk k.WU 
industrijų pakilimo. Tad ir s ta
kas, kuris buvo p tįsėtina i paki
lęs, dabar vėl pamažu krintą, 
žemyn ir taikosi prie ’aplamoą 
biznio eigos.—V. . • ■

Iš. .Srities• e ♦

Nuostoliai ~deT neapsi-'
'A ;;

Pereitą savaitę ištiko neląįr 
me niusų- vieną bižuierių; Ug7 
nis suhaikino krįutuvę, kurį 
nebuvo' apdrausta, ir žmogus 
•turėjo • keliasdi^šists tūksiąnČiiį 
dolerių nuostolių.' Uasikalbė- 
jus pasirodo, kad aįdraudą 
•buvo1 pasibaigus ' apie inenup 
atgal- ir; jis užsimiršęs atnaų? 
jinti, ;<. (

šiame atsitikime negalimą 
kaltinti krautuvininko, nes 
UŽyęrą’tg^ Visoks rpįkąląis 
j ią lęnąvaį W
tikro tai yra kaltas agentas^ 
^uris ap<ljpųdį įĮ^ėįft pjr, 
IMĮgųs, JeijįSĮj įijs bįzflįerius bu? 
ju Wjęsi • •‘Nauj};
mj” aiidraudoš ‘ skyriaps, W

V“Nn.itipnn”' ahdrandos sk^l

•' ’: c*-
.■ . • ;

...

a - *

4. Kaip papigirdi Lietuvoje. 
elektros gaminimų?

Norint) kad žmones plačiau 
vartotu ęlpktros energiją, ręir 
^į.ą jos kainą sumažinti. O, ją 
sumažinti galėsi tiktąi tupinęt) 
ką} pats ją pigiau pagainmsi. 
§į..UQ tikslu visps valstybės, įu- 
rips tik gali, stengiasi sunau
doti krintančio vąndęns jė
gas, — užtvenkia upes, perkar 
sa kalnus, sulieja ežerus, — 
vdndUb gi nieko n.ękąįnuoja. 
Pąsirodo, kad ir Lietuvoje bu
tų galįipą Igbal plačiai su? 
naudoti vandens jėgą. Lietu
vos iųžinicriai specialistai 
sppciąliškui tyrinėjo Lietuvos 
upes, darė įvairius apskaičia- 
vinnis, kurių rezultatai yra 
verji didelio susidomejiino. 
Pa^įjL'ptlo, kad elę^trps jėgos 
gaminimui liuką, padarant 
atatinkamas užtvankas, šios 
upės: Nemunas, Nėris, Minija, 
Jura, šventoji, Dubysa, Venta. 
MifŠa, ŠP.ŠUVib SpsyįąkrVirvytė, 
Širvinta, Sevuo, 'Miltuva, Var- 
(I u va, S t re va, Bartuva, Verk
ne. Visose šiose Upėse, sulig 
'inžinierių apyškaitlė* vien pa
darius apie 86J užtvankas bu? 
tų ‘galiljią gauti elektros apie 
152,000 PS, ’ vadinas, metinė 
elektros gamyba siekių apie 
733,470,000 kilovatų •valančių 
elektrom energijos. Tai ant

'-kiiovatij v g? 
landas per metus arba ma- 
aiąū, negu. piiM lo» kiek ąu- 
<vart<?jamū<' elektros, švedijnj 
ąnt» viūho gyventojo, ; ’

Kiekvieną aukščiau minėtą 
LiptlLvOs; upę, nprinl išseiptį 
iš . jų. visą ^alunąjų,' energiją, 
tektų bent, keletą . kartų už? 
tvenkti. O lai palengvina ma- 
.tomu .elektros, slopių stąty^

specialistai

clelitros energiją bendrovę 
imą iš pąįjra^tų ęnergijps vąy- 
totojų už- 1 lyiloyatvąląndą no 
i.,35 1L» o Ifiįosp Lietuvos vie
tose imąmą lęičH pįgiątb ytor 
sę vėl - brangiau, - Kąųnų 
stotis, imąnčioji po 1,3^ 
yra laikomą vięną • $ tumūr 
giaųsiųijb, pclų.ingiąu^iųjų, į^. 
riąuąią besiyūrčjąųėiųv Ųęūpmr 
nes įmonių LiętMypje,

Gąljjnąji
stotis visgi Licįųyai, yyąČ jqs 
provincijai įėrą cbarąliterim

.. ga: Kaime y^ą dąųgjąų 
plinkybę: elek- ^ų, daųgiąu. gyvęnįdjįi^ 

1 .ginu visokių įstaigų" ip
iųrio|ę piųv --^cįąųgigij ^leKU’os, enev- 
itaikyM gijoš vartotojif. Juo dicĮcsnją

atsięįm^ klotys, ręij^ątu
PiV'/ift- hrfn'Č.inS nė hik'in -inn rlirlalifi

Tačiau šis pe'rdėm mažas 
vartojamas elektros energijos 
kiekis taupia suvijo ir vieną

Iros energijos Lietuvai gami-> 
nimas yrą tokia sritis, kurioje 
daugelis žmonių gali pn“ 
ti savo iniciatyvą, savo suma,- 
numą ir jogas, gali pelningai 
investuoti savo kapitalą'iY klr 
tiems suteikti gražaus darbu.

<1elektros kiėW^ • gaminamas; 
juo pigiau gamintojui..;
t’ kilov? pagaininiihas" PŪž'dV 
rėkimo kaip, yra tas reikalas

ilgins nė tpyp.f jap didėli^ 
kapitalo investavimo,\ galėtų

INCOME

BLAMKAS-
Ęaštyne ąt<}aFą kas-

r • vai; tirą. Sękųiudie-
'1110 I vai.

<; Naujienos.

NPtėdainį iųfųrgiaciją krpipkitės į: 
Mollis, P.

Mikolaiąis, P.,
ięBro6dyn.liQ. Y.

Raaktytę, Ji' 
1Ž8 M III būrySI., Sekyį^‘^’’

Sidabras, K, *

Įtalpina, V. M. 
52^Š*50ifi!^st” 
Sandara” * 
373 Kenai r ton Avė.

ChĮceM itl. •

Urbšas, J. T.
187 Q«k St., Xawr«nce.

“Vienybe” ’1>3 Grand St.. 
Brooklyn, N. Y.

VVaterbury, Conn.

Truat Co^ Pittaljurrh, Pą. 
Varašius. A.

• su ’
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allerhenv Avė., PhiU^^K/a.

Viesulą, K. J. '

Trečiokas, A. S. - ^ssVsJ.’J.uĮtapaL, 
le/ Adam, N^rark. N, J, Chtauro, Ul7 '

mmmrS
..T..er-------...IĮL l,IĮtį»Y

M" li.HW '^'i,
: i/. ':

I Ma&iuKK.'
■ : ' ..

1

4

c>' _• ;,fv<y , >■'

Dęl žindamų moti* 
t' '■ s XT •nu. Nei vienas ne*

4 . . ■ I • - . »

gali būti be '

MALT TONICO 
į. arba 

[titrą Pate Alaus
[Jis yra rękomen- 
Muo jamas * • 

lyifcllteHas
G"* "T

Prašykite savo groseminko trba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
nuteikti, tuomet pašaukite ’

FREDERICK BROS.
^Boulevard 2538 ? 811 W. 37th St., Chicago
Dęt aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana
: Įųdianą Harbor. Telephonę Indiąną Harbor 1627

• ...... ' '■ . 

•{ -P -
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KORESPONDENCIJOS
Harrisburg, III.

S'/.s- tas iš musų kolai ii jos

žmonės čia daugiausia dir
ba anglies kasyklose. Bet pas
taruoju laiku darbai kasyklo
se labai sumažėjo, — vos po 
kelias dienas tedirba.

Seniau čia buvo lietuvių 
katalikų bažnyčia, kur klebo-

n’avo AmbrozeviČius. Bet ka
dangi nebuvo užtektinai para* 
pi jonų-, tai turėjo užsidaryti. 
Bažnyčią vyskupas pardavė 
farmeriui, kuris jš jos pasibu- 
davojo sau tvartus. O varpas 
dabar valkiojasi kieme, lyg

prae idami daužo jį. Parapįjo- 
nai turėtų pasirūpinti nors 
varpą išgelbėti, kad tas šven
tas daiktas taip nesivalkiotų.

—Korespondentas.

“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

Pittsburgh, Pa
Kain aš margavau bedarbių 

“demonstracijoj”

ARCHER & CAUFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
. Tel. Lafayette 5019—L,. ------- /

r BRIDQEPORT KNITTING ” 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

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

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance 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. 
Tel. Yards 5069L ....._..... .........../

' M. J. KIRAS 1
REAL ESTATE

Parduodam mainom ir renduojatn 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valterį Products 

Parduodam šviežius kiaušiniu* ,.
ir sviestu

M644 S. Paulina SL -J

Tel. Boulevard 1389
• * Jk .... .. ! .................  II. ..................

Vasario 2.5 d. ką i p patyriau 
iš “Laisvės”, komunistai pasi
ryžo surengti tik ne visoje A- 
merikoj, ale ir visame pasaulyj 
bedarbių demonstracijas. Ame
rikoj jie nutarė reikalauti be
darbiams apdraudos po $25 per 
savaitę, nemokamos -transpar- 
tacijos (tai yra pasivažinėji
mo), nemokamų butų, nemoka
mos šviesos ir kitų visų geru
mų. /O to viso gavimui Teikia 
tik eiti ir maršuoti bedarbių 
demonstrancijoj.

Bet aš tik tikrai nežinojau, 
ar ir Pittsburghe , bus tokia 
bedarbių parodą, ar ne. Mat, 
“Laisvė” apie tai nerašė. Tai 
aš teiravaus pas “draugą” Ga- 
tavecką. Ir “draugas” Gata- 
veckas mane užtikrino, kad 
bus ir Pittsburghe bedarbiu 
demonstracija, ir kad iries vi-, 
si progresyviai turime daly
vauti. Aš girdėjau kalbant ir 
“draugą” Mizara, kad reikia 
visiems dalyvauti, ir kad bedar-’ 
biai maršuos į City Hali. Bet 
ne vienas, nė antras nepasa
kė nuo kur ta bedarbių de
monstracija prasidės ir kurioj

valandoje. Tik sakė, kad bus 
demonstracija vasario 25 d. 
kaip Komunistų Partija neš į 
Kongresą milioną parašų dėl 
bedarbių apdraudos.

Pora; d i prių r prieš ..parodą aš. 
pamačiau Pittsburgho kapita
listų laikraščiuose pranešimą, 
kad komunistai rengia parodą 
ir kad paroda prasidės lygiai 
12 vai. dienos. Reiškia, pietų 
laiku ir prasidės maršaVimas 
nuo ,Pennsylvanijos Railroad 
Unijos Stoties.' Esą manoma, 
kad apie 20,000 bedarbių mar
guos Grant Stryčiu iki City 
Hali,' Policijos viršininkas Py- 
terjs Walsh neduodąs leidimo 
maršuoti Grant Stryčiu ’delei 
susigrūdimo “trapiko”. Lei
džiąs ruošti tik North Side?> 
parkuose. Bet demonstracijos 
rengėjai nenorį North Sidės 
parkų -o norį Grant Stryčio. 
Todėl bedarbiai maršuos be lei
dimo ir eisią persiimti su po
licija, jei policija trukdysianti.

Aš, kaipo ščyras komunistas, 
klausydamas sAvo partijos,* sa
vo/ vadų prisakymų ir bijoda
mas, kad nelikčiau iš partijos 
išmestas už nedalyvavimą be
darbių demonstracijoj, ba aš 
tikrai maniau, kad šioje mil
žiniškoj kovoj už bedarbių rei
kalus, už Komunistų Partijos, 
už sovietu Rusija garbę, turi
me kovoti iki paskutinio krau
jo lašo. Aš maniau, kad ne aš; 
vienas su tokiu pasiryžimu ren
giuosi prie šios demonstracijos, 
bet ir visi mus lietuviški Jkdmi- 
sarai, kaip tai: “draugas” Gar 
taveckas, “draugas” J. D. Slie
kas, '“draugas” George .Urbo
nas, “draugas”, J. Urbonas 
“draugas” J. Miliauskas ir kiti 
visi “žymieji” musų revoliuci
onierių vadai bus pirmose eilė
se ir kamandavos musų lietu
višką vaiską imtynėse su polL 
ei j a bei parodys mums eili
niams nariams kaip reikia ko
voti už darbininkų reikalus. 
Tai aš nusitariau, kad; ir kar-

tu turiu dalyvauti ? su kitais 
*nriisų draugais kovotojais šio
je bedarbių demonstracijoj.

Dievas irgi su mumis buyo, 
— davė gražią šiltą ir saulėtą 
dieną. Maloni saulute lyg vi
liote viliojo Visus dalyvauti be^ 
darbių parodoje. Aš nors per 
naktį dirbęs ir turėjau eiti gul
ti ir miegoti, bet mečiau mie
gą į šalį ir pamaniau, kas tas 
miegas prieš darbininkų reika
lus! Apsirengęs ir traukiu į 
demonstracijos vietą prie Uni
jos Stoties. . ,

Kai atvykau prie Grant 
Stryčio, jau buvo netoli 12 va
landa. Aš tik skubinu! kad ne
pavėluočiau. Ant Grant Stry
čio žmonės bariukais sustoję 
vis žiuri link Unijos •. Stoties. 
Aš maniau, kad tai tikrai jau 
bus demonstracija . pradėta, it 
be manįs, ir kad aš busiu nu
baustas už pasivėlavimu. Bėgu, 
kad tik greičiau pasiekus Uni
jos Stotį; į

Matau, kad zprie City Hali 
stovi keli airišai poliemonai ir 
miklina buožes bei Kpiaudo 
“chew”, O kiek toliau ant kož- 
no skersgatvio stovi policmo- 
nas. Prie Unijos stoties- pama
čiau ne tik pek’ščių, ale ir rai
tų policmanų. Man rodėsi, kad 
viskas prirengta demonstraci-. 
jai vadovauti.

Prie, Unijos stoties ijesimato 
jokios demonstracijos nė ekst
ra. publikos, viskas taip, kaip ir 
paprastomis dienomis, tik vi-" 
sur pilna policijos ir policija' 
neduoda žmonėms stovėti ant 
vietos, vis liepia, .kad eitų, bet 
nesako, kur eiti. Kur nori, ten 
eik, tik nestovėk ant vietos. 
Žmonės ir eidami vis atsisukę 
žiuri į tą Unijos stotį. Visi 
žiuri, žiuriu ir aš, bet nieko ne
matau. ’- '• :

Aš galvoju, kadz gal bedar-

.......... .

biai yra susirinkę Unijos sto
ty j ir laiko tėn mitingą. Einu 
į vidų pažiūrėti. Stotis ir apy
tušti ir ten žmonės > žiuri į' 
prąnt Stryčio pusę. Bet ir iš 
čia žiūrint nieko nepaprsto ne
simato. Aš pamaniau, kad gal 
da treįnas nėra, atėjęs su be
darbius. Ęinu vėl į gatvę ir 
dairaus, \ ar nepamatysiu kur 
“draiigą” Gataveėką ar “drau
gą” Slieką, ,tai pasiklausiu jų, 
gal žiilo kada ta demonstraci
ja prasidės, ba jau netoli 1-ma 
valAridA. po pietų. Nors visur 
dairiausi, visur ieškojau, bet 
niekur negalėjau matyti nė 
vieno iriusų lietuviško bdlšėvi- 
ko. Ir ošr nežinau, kas galėjo 
atsitikti su musų tais draugais
'bolševikais, kad jie nė vie
nas rieį nosies neparodę.

’ Matydamas, kad jokios be
darbių demonstracijos nėra, o 
vien tik poliemonai, pėkšti, rai
ti, ir Važiuoti daboja 1 Grant 
Strytį, Unijos Stotį ir. neduo
da niekam stovėti ant vietas, 
vis liepia-eikit, nestovėkit ant 
vietos, aš> netekęs kantrybes, 
pklausiau vieno didelio airišio 
poliemono: kur man eiti? Jis 
man piktai atsako: eik, kur 
nori, tik nestovėk ant vietos. 
Aš atsisukęs ir vėl to airišio 
klausiu: kada ta bedarbių de
monstracija 
pikčiau
lazda,- sakydamas: 
going 
ride”. Matydamas, kad tik aš 
vienas iš musų ^kovotojų bijo
jau zkibti į tą prakeiktą airi- 
šį. Einu, kur nosis veda.

Einu ir vėl Grant Stryčiu 
artyn prie City Hali, manyda
mas, kad aš ten sutiksiu savo 
drąugų, bet niekur .o niekur 
nematau ne vieno mano drau
go. Prieinu prie bulvaro kur 
randasi vįsa eilė tų taip vadi-

prasidės? Jis da 
man pagrūmojo su 

“Keep on 
or I will give you a

namų Employment offisu. čia 
visados būdavo dideli būriai 
bedarbiu. Ogi žiūriu, kaip kad 
visados būdavo pilna bedarbių, 
taip ir dabar. Jie nė kiek ne- 
įdomauja ta musu rengiamą 
bedarbių demonstracija; Aš 
jiems nieko nesakiau, o tik 
pamislijau sau, kad tie alkani 
žmones vištiek musų neklauso. 
Reiškia, kad jie nenori nė tų 
musų žadamų $25 savaitei, nė 
kitų žadamų gerybių. Matyda
mas, kad mieste nieko gero 
nėra, nusitariau nueiti j LMD 
Namą, kaip į Pittsburgho lie
tuvių sostinę, pažiūrėti, kas te
nai yra-veikiama, gal aš ten 
sutiksiu “drąugą” Slieką ar ki- 
tą kokį komisarą ir turėsiu 
prpgos jų paklausti, kodėl jie 
nebuvo . maršuoti. Atėjęs į 
LM1) Namą, žiuriū, kad musų 
“draugas” Norkus argumen
tuoja su kokiu ten kitu žmo
gum. “Draugas” Norkus kei
kia Amerikos kapitalistus, kei
kia Smetoną keikįa Voketijos 
ir Anglijos socialistus, o kad 
giria tai giria. Rusiją, Staliną 
ir visus bolševikus. Bet tas

jr dar musų vienas

u ;.... I ii'įį .

jau ne ką atsakyti. Mudu su 
“draugu” Norkūną, matydami, 
kad negalėsim nięko padaryti 
tam “sočiai svoloči u i “, biskį 
pakeikę, atsitraukėme nuo jo.

Ateina
“draugas komisaras” J. Urbo
nas. Aš klausiu jo, kodėl jis 
nebuvo mikšuoti bedarbių de
monstracijoj. Jis sakosi buvęs. 
Aš sakau, kad'aš įmvaų, bet 
jo* nemačiau. Urbonas atkerta, 
ir manęs netnatęs. Ir vėl aš 
klausiu “draugo” Urbono, ko
dėl tos demonstracijos nebuvo. 
Jis man atsako, kad policija 
neleidus, tai dėl to įr nebuvo. 
Bet aš jam sakaU; tai kam jus 
sakėt, kad jei ir policija neleis, 
o mes vistiek eisme, o kaip rei
kia, tai ir neėjote, (o jei buvo
te nuėję, tai bijojote ir pasi
rodyt, 
votojai! —r Bolševikas.

tai bijojote ir pasi
tari tokie iš jūsų ko-

APIJAUKITE “FLU”!
Keistas oro stovi* didina pavojų dabar
tinio flu siautimo ir todėl. kiekvienas

ŽmOgUS, turbut, buvo koks “so- turi stengtis jos neprisileisti. Apgaukit 
cialfagistas”, nes neužsilėidžia 
“draugui” Norkui ir sako, kad 
ne tik Smetona negeras, bet ir 
Stalinas toks jau, kraugeris 
kaip ir Smetona, arba da žiau
resnis.

Aš, išgirdęs tokį no gar
bes, pažeminimą ėjau į pagelbą 
“dratigui” Norkui. Aš pareiš
kiau tam “buržUažijos uode
gai”, kad ne tik Stalinas yra 
geras, ale ir Rusijoj nėra, be
darbių. Rusijoj darbininkams 
gerai, ir jie valdo šąli. O tas 
“buržuju uodega” atkerta 
man: girdi, jei toj tavo Rusijoj 
taip gerai, tai ko tenai neva- 
žiųojat?.. „ ... ..... .

T tą argumentą aš nežįno-

ją, gaukite į ųūką

Trinerio Kartų Vyną
pas jūsų aptiekininką, laikykit vidurius 
liuosus ir apginkluokit savo kūną su 
pagelba šio puikiausio skilvio toniko!

*
Trinerio Kartusis Vynas yra nepaly

ginamas sveikatos apsaugotojas. “Calu
met, Mich.
to laiko kaip imu Trinerįo Kartųjį Vy
ną. AŠ patariu kiekvienam jį imti, kas 
tik nori būti sveikas. Mrt. Matr Mibel-

—L ---..II. — — IM. » ' <«■■■■»

cich.” < '

Nusipirkit Šiandie didelę ar mažą bon- 
ką, žiūrėkit pasekmių! Vertingas kupo
nas kiekviename pakelyje.

Aš jaučiuos puikiai nuo

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

S. P. Kazwel) and Co.
*hAI ĖST ATE. SUBDIV1DER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St*

r ei Republu 8899

Metropolitan Wet VVash 
Laundry Co. 

Vienctinr lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

*553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.
Tel Canal 1678 ir 1679 

k .............        ■■

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 VV. 31 St. Victory 1696^

' F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

Taupyk-Nesigailesi
Nuolat taupydamas, tikrai 1 
pelnysi ir busi neprigulmin- 
gas. '• ' ■ .■
Musų bankas yra didžiausias 
lietuvių bankas. Atidaryk čia 
savo taupymų sąskaitą. Tau
pydamas užtikrinsi sau ry
tojų. : ■ ...
Siunčiame pinigus į Lietuvą 

. ir parduodame laivakortes 
ant visų geriausių linijų.
Su piniginiais reikalais visa
da kreipkitės pas mus.

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.

Skilvio Paįrimai, Gasai ir 
Savęs Apsinuodijimas

nauju
Be vaistiniu metodu!

Dabar jus galite sustoti marinę savo skilvį vaistais^ 
valę vidurius liuosuotojais ir nuodiję savo sistemą ken
ksmingomis ir įprotį sudarančiomis gyduolėmis, nes ta
po išvystytas pastebėtinas naujas maistas, kuris suteikia 
naują sveikatą tūkstančiams žmonių, šis nepaprastas 
produktas permaino žarnų floros sudėtį, pagelbsti gam
tai darytLnormalį vidurių valymąst, pašalina savęs ap- r 
sinuodijimą ir palaiko žarnas švariame, sveikame stovy,

PUVIMAS Ž A R NO S E ...
, ‘ • Z”’ ' ’• w Z 'ŽmVnijbs Rykšte /

PASTEBĖTINOS PASEKMĖS NUO
Colonaid .

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo • 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street
f SKOLINAM PINIGUS

Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
Jv NAMON FINANCE CO.
6755 So. VVestern Avenue 

Tel Grovehill 103 8

BRUNO SHUKIS
GBNERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujas

4131 Šo. Francisco Avę.
Pbone Lafayette 5824

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted SL

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL SERMENIĮ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ < 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue ■
Viri Telefonai! YARDS 1741 ir 1742

Žymus autoritetai dabar -pripažįsta, kad pilnai 80% 
visų ligų .gali rasti pradžią viduriuose. Faktinai skilvio 
sulčių, viuurhj ir storosios mėšlinės žarnos pakrikimų 
ryšiai šų kitomis'frinkcijinėmis ligomis yra taip gerai ži
nomi, kad bevem negalima rasti ligos, kuri nepaeitų dė
lei pilnos perų, pažeistos storosios žarnos. Kada maistas 
viduriuose pradeda rūgti ir puti/virškinimas susitrukdo 
ir atmatos pasilieka žarnose valandas ir net ištisas' die
nas ilgiąu, negu turėtų ten pasilikti. Jos patampa krūva 

. pilnos ligų perų masės, kurioj gali veistis ir nepaprastu 
greitumu daugintis visokie 
perai. Nuolatos susidaro la- 
bai daug nuodų, kurie per- ;
sikošia į krauj ą ir audmenis

• ir tampa ... išriešiotį į visas ‘ 
kūno dalis, suardydąiriį vei
kimą pirmiausia viepo or- r

1 gano, paskui kito, iki visa 
sistema „ lieka pąkrikdyta 
ir pasireiškia abelnas svei
katos paįrimas. , ■

Nors vyriausia taikomas vartojimui atsitikimuose skil
vio ir vidurių pakrikimų, konstipącijos ir panašių ligų, 
stačiai tūkstančiai žhionių surado, kad atsteigus nor
mali vidurių ir žarnų veikimų vartojant šj pastebėtiną 
naują maisto produktą, Colonaid, daugelis kitų pakriki
mų, kaip nevirškinimas, konstipacija, inkstų, pūslės ir 
kepenų pakrikiihąi, galvos skaudėjimai, pęrviškumas, 
aitrumas, skaudėjimai strėnose ir kojose ir tt.* taipjau 

' greitai išnyko.
Jeigu jus kenčiate nuo kokio nors chroniško pakriki

mo, nuo kurio jus nesale gavę pastovios pagelbos, jfys 
esate kviečiamas. _ t j

PAMĖGINTI COLONAim ŠIANDIE
■> Paprašykite šiandič savo vąį^tjninko keno šio garsaus, 
naujo, maisto produkt^d^iakite Colonaid įtikinti juš 
tikrosiomis pasekmėmis*, kad tai yra geriausias sveikatos 
invėstmentas, kokį jus esate padarę. Colonaid negali su- 
vilti, nes jis-moksliškai-yra teisingas. Pamėginkit jį,^da
bar.' Knygutę, paaiškinančią pastebėtinas pasekmes var
tojimo Colonaid galite gauti DYRAl iš savo vaistininko 
arba tiesiai iš mus.

COLONAID
; ' i ■ . ■ * J' ■ • 1 ' '•; ‘ ; t" . - ' ■ ! / ' ' ' z ..

y 1 PAS JŪSŲ VAISTININKĄ ARBA Iš

HlNorwood Pharmaceutical Co.
V ' MC0KPOHATED

: \ 2041 West 35tl» Street, Clalcago, Illinois^
•C*’>'I ■■■>.■ T..     1 - ......;  - Į 2 I." j  
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NAUJIENOS
rhi LtihiiMua> Daily Ntw» 

Pubhshed Daily Btcėpt Sunday by 
'be LitbuanuD New» Pub Co.. Ine

1739 Sohib Hahttd Straat 
Ttltphont Rootavtlt 8500

Editot K ČRIGAlTią.

SobKripdon Rata t 
$8.00 ptt /Lt iti CMtfada 
$7.0i0 p<r yftr dttukfe of Cbicago 
C8.00 per year io Chicago

U P<^ čop*<

fentered u . Second Clas* Macter 
vtarčĖ ; ?th. 10 14 *t che Poli Office 
jf Chicago Ilk onder tfie act of March 
Ird 1870 <

lMa6jieno» eina luMficĄ, ilskinaat tek* 
aiAdieniiu Leidžia Naujienų' Bendro 
f į. 11 S 9 S6 H eht ed Su Chicago (11 
Felefonat R.o<m«v«1i 8500

% < « » ♦» * * ■

$8 00 
4.00

... f.5Č 
___ 75

■F
JžsiMKyino (ui

Cbicagoje — Diitn
, Metam*

Pusei metu
Trini* raineliam*
Dviettl miflisiimi
Vttnam mtaesiui

Chicagoj joki iineiiotojiMi
Vieni kopija________ ____ _______ 3c
Safakej ■■■.:; |.įc
Mineliui —;r-r--T---r-i V th

Suvienytoie Valstijom, na Čhicagol 
piltu i

Mitini ______________  47 00
Putei met^ .... .
T tini* mėnesiam*'
Dviem mėnesiam* ........... ..

Vienam mėnesiui ______________

Liėtuton it kirai ažtiemuoM 
iktp^iitai

Metami ,____   $8.00'
Pusei metų —---------------- 4.00
Trinu mėnesiams —___ _____ 2.50

. Pinigu* retina siusti palto Monev
Čtdefid brtD h ižėikthik

1.25
75

ĮSTRIGO POLITIKOJE
* I 

f tie' -f v. t <

Vetuodamas kongreso priimtą bilįty djĮie Valstybi
nį’ Musele Shoals įmones dpėravimą, prežidentaš Hoo- 
veris pareiškė, kad tą įmonę reikią išnuomuoti priva- 
tiriieniš žtnbhėmg, nes tiktai tuo bttdu ji busianti išim
ta iš politikos.

Bet Hooveris klydo. Šato vetavirini jisai kdip tik 
ir paliko politikoje tą įmonę, kurią jišgi norėjo iš poli
tikos išimti. Kongreso dauguma balsavo už Musele 
Shoąls bilių. Ji, žinoma, nenurims. Ateinančiam kong
rese Hooverio priešų bus daugiau, negu kad buvo 71-am 
kongrese, ir jie tikrai įneš Musele Shoals bilių iš nau
jo. Gal tuomet susidarys dviejų trečdalių dauguriiri už 
bilių.

Musele Shoals klausimas veikiausia tol 
gęs politikoje, kol nepraeis įstatymas apie 
operaviiną. x f

TAIP IR BUVO LAUKTA

bus jštri- 
valstybinį

Oficiozas “Lietuvos Aidas” tašo:
“Teisingumo ministeriui pristačius 

kos Prezidentui K. Olšausko bausmės 
mo prašymą, Valstybės Prezidentas Vasdrio 16 d. 
proga likusiąją bausmę Olšauskui dovanojo.”
Kai pralotas Olšauskas buvo’ nuteistas už Ustja- 

nauskienės nugalabijimą, tai daugelis laikraščių išreiš
kė tą nuomonę, kad tam “dvasiškam” žmogžudžiui ne
reikės ilgai kalėjime sėdėti, nes jisai turi įtakingų 
prietelių, kurie rūpinasi jo paliuosavimu. Taip ir įvyko. 
Olšauskas, jau vaikščioja^Kauno gatvėmis’ arba “ilsisi” 
kur nors užsienyje. '

Žmonės, kurie nieko neužmušė, o tik priklausė ko
kiai nors politinei organizacijai, kuri yra priešinga val
džiai, yra dabar ‘ Lietuvoje baudžiami daug žiauriau, 
negu Olšauskas, išdavinėjęs caro žandarams revoliucio
nierius.

Respubli- 
davanoji-

“laisniai* Automobilistams

Illinois legislaturoje svarstoma sumanyfnas įvesti 
“laisnius” automobilistams. Sumanymo šaliriiiikai te
mas! tuo, kad šiaiidie įvykštą daug nelaimiu ifeT va
žiuotojų nemokėjimo valdyti maširią. Jeigu fiutiį' įves
ta “laisniai”,. tai kiekvienas žmogus, kuris noiri važiuo
ti automobiliu, turėtų pirma išlaikyti ekzameną.

Bet dauginusia nelaimių ant kelio įvyksta tur-but 
ne dėl“ automobilistų neiiiokėjimo važiuoti, o dėl va
žiuotojų neatsargumo. Labai dažnai geriausi važiuoto^ 
jai yra pavojingiausi, kuomet jie, pefdaug šdviiri pasi
tikėdami, lekįa kaip akis išdegę (ypač, jei dar turi pa
ėmę “ant drąsos”). Prohibicija gal daugiau sukulia 
mašinų ir užmuša žmonių Amerikos gatvėse ir vieške
liuose, negu visos kitos priežastys. '

“Laisilių” įvedimas bus tik nauja f)r(jga įlOlitikie- 
riams imti graftą iš žmonių.

Apžvalga
. .—- • ■ r ..■>-

BOLŠEVIKIŠKI DESPOTAI 
SMAUGIA BALTGUDžIUS

“L. žinios” rašo, kad Minske nusižudė buvęs . SbViėtij Baltgudijos Moksle Akademijos pirmininkas prof. Ignatov- skis. Tuo pačiu laiku bandė nusižudyti garsus baltgudžių poetas Janka Kupala.Šie abudu įžymus baltgudžių Visuomenės veikėjai žudėsi, protestuodami prie so- vietų valdžioj politiku, nes paskutiniu laiku suimta visa eile baltghdžių visuomenė Veikėjų ir Baltgudžių Mokslo Akademija visai suardyta. \ -Tai ■ njat, kąip bolševikai “liuosuoja”. pavergtas tautas.
i.

■ ■■■I.. J.

TAVORSCIUS SIURBA MOKI 
NA MUS EKONOMIJOS

MOKSLO“Laisvės” sklokos darbuo? tojaš, kuris '“prisipažino prib klaidos” ir dabar pučia j Bimbos' dūdą, taVoršČiuŠ Siurbi; suminė patašyti mums pamokslą apiė kapitalizmų ir jb rititžių;-RitdtalisJttias jau; ^rifdi, baigiąs sUVb dibnaš; iieš įitamori^ produktų nesą kur padėti:“ŠI šistęfftą”,, fašb jisai, “basidarė pėranlfšii (per- anketa? 'r- “N.” "Re^.) 3^^ vystančiaidaug > daugiau prigaminama, begu rinkos gali sugerti. Siį pagelta iŠ tobulintos mašinerijos v Amerika, Vokietija, Anglija ir kitos kąpitaiištL nėš ; Šalys pagamina tięk t dąug visokių prodųįtų, fed neturi "kur jų padėti — ne-

fufį ripkų, kur tiios pfbdufc- tus parduoti už gerą pelną. Žinoina, fąi netoiŠkia, kad iŠfikrųjų visokių daiktų pri- ganiinią perdaug ir žmonija negali jų sunaudoti. Milio- nariiš ir milibriimš žmoniųnarriš ir milionams žmonių . daug Visokių dalykų stoka, ir jelgii produktai būtų 'gaminanti' pdtėnkinti 7 inionių pareikaldvimą, o ne dėl pelno, tai reiktų dar daugiau pagaminti, reiktų gamybą , ‘ dar labiau plėsti, kad patenkinti žmąnių reikalavimus. Bet tas, riėgalima padaryti kapitalistinėj sistemoj, kurioj, visokie daiktai gamj- riatoi svarbiausia dėl privatinio pelno.” »Jeigu šitie tavorščiaus ? Siur- bos faktai reikštų, kad’kapitalizmo sistbma iš tiesų neleidžia' auktl gamybos jėgoms, tai kapitalizmas jau seniai butų buvęs “kaptit”. Juk jau 10-am Širiitmetyje ekonominė literatūra aprašinėdavo krįžiuš, įvykstančius Jei prekių pertekliaus — dėl to, kad dirbtuvės pagamina daugiau prekių, negu galima su pelnu parduoti. O betgi kdpitalizmas ne tik nesirengė gulti į grabą, bet vis augo ir augo, ir auga jisai da ir Šiandie. •Tavorščius Siurba mario, jo- gei iki šiol kapitalizmas galėjęs gyvuoti tiktai dėlto, kad jisai šurasdavęs naujų rinkų savo prekėms; bet. dabar jau naujų rinkų nebėra:“Imperialistinės šalys turi pasidalinę pasaulį. Kyla klausimas išnaujo persida- linti pasaulį. Stambiausios imperialistinės šalys (Amerika ir Anglija) dąrp viena: prieš kitą žinksnius, kad užgriebti naujas rinkas.”Iš to, girdi, kilsią^ karas, o ištikus karui, “kas gali, užtikrinti, kad kapitalizmas nežlug- tų kūrioj,. nors šalyje?”Tiesa, kad iiiekas negali užtikrinti. Bet niekas taip pat negali užtikrinti, kad kapitalizmas būtinai žlugs, kilus karui. Štai neperseniai buvo jjrišaulio karas — kas gi jame žlugo? žlugo keletas despotiškų monarchijų, kurios kapitalizmo, plėtojimąsi trukdė, žlugo: kapitalizmas Rūsijbje, kur jisai dar buvo visai silpnas, daugiausia tik svetimų šalių pinigais ir valdžios protekcija kuriamas ir auklėjamas. Bet ne- žlugo kapitalizmas nei.Anglijoje, nei Vokietijoje, nei Amerikoje, kur jisai buvo stiprus, šitose šalyse jisai dar labiau sūstipfejo. ;Taigi spekuliuoti tūo, kad karas padarys galą kapitalizmui, yfa iiesąmone; Bet yra. nesąmonė taip pat pranašauti, kad karas būtinai tūri įvykti. Šiahdie didžiųjų valstybių’ valdžios štehgiąšj susitarti; kad butų galima sumažinti ginkla>- virriąsi; širiridiė stambieji- A- mėrikoš, Anglijos ir Frrihėijoš bririfeiriinkai ritšišako sltolinti pinigų toms valdžioms, kurios čeiškitid kardu. Tafp^utinis kapitalas dabar moka daug geresnį. bižiiį. padaryti taikiais keliais, negu su karo pagalba.Ir kam Čia riesąriidnes kaL beti apie naujiį riiikų stoką ir “pasaulio persidalinirhą” tarp Imperialistų 2 ViŠfŠ^rii x naujų rinkų jau seniai nebėra, bet patyrimas rodo, kad senosios rinkos dažnai yra daug peiriiri- gesnes, negu naujos. Sakysime, Ariierikos katįitajištąi- • parduoda* aįie dVidešltoi kartų datigiaįį pfWiiį šios šalies/ gy- \ę^toįriihs» nejįū Višoriis kitoms šalims. Juo labiau ekonomiškai pakilūs šalis; juo . ji yra geres- pė rįiįka preį^lną. Tegu pasiek kia ameHįcdniškd’ gerbūvio<

........ * .A. .. V' .į. ' ....... i ’ <
> * 4 • ' ’ z j : 'jja, apie kurios ’ “socialistinį tvarką” jisai sapnuoja, yra milžiniška rinka kapitalistinių Valstybių ritekSins (jau ir dabar r u sai iinpor tuo j a kasmet už šimtus j miliotių \ pramones /prbduktų iš Amerikos’ ir ki-Nė; šitklį) kalbėti apie “besiartinantį' kkpitrilizmo žlugimą” yra juokingai Visame pasaulyje jisai dar neišnyks ilgą laiką. Atskirose pramoriingiaiisio- se šalyse jo amžiUS; gal būt, jau yra baigiamas; bet jisai nepasibaigė adtomatiškai. Nauja visuomeninė sistemą galės 

.. .......... ——i ......... ..... . ............................

btif jveštd tikt’di žittotiių pastangomis. Tečiaus kiek šiandie, paV. Ariierikdje yra žmo? L - nių, kurie jau nori kapitalizųiąl J KFT ¥ Tkeisti kitokia sistema? Kapita- ,|Į >.&lizmo priešai dar nesugebą pravesti ne vieno savo atstovo į kongresą, kadangi jų yra maža ir jje piąujasi tarp savęš. Kiek gi laiko ims jiems susiprasti ir paskui prikalbinti savo pusėn tiek pritarėjų, kad] butų galima paimti kraštą savo kontroleri?užiperktorriis akimis, tegu tar vorsčius Siurba. apie tai pagalvoja.
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Tį Vikonis

T

(Tęsinys)Prie' panašių sąlygų, nėra ir niekad riebus galimas produktyvus valstybės darbas, pirmą pagrĮndinė pareiga Užuot svrijojįs ptadėdanį. Šį milžinišką dąrb^ dmis, tegu ta-[ yru, ta, kad krašto, vyriausybe turėtų visiškai aiškų gyvėnto- jų, didęlės daugumos pasitikėjimą, nes* tik -tada sugebėsi pritraukti prie taip sunkaus ir didelio daibd plačias visuomenės mases, kad nesigailėtų savo triusb, lėšų ir su pasišventimu imtųsi kūrybos darbo. Bet kuomet valdžia reiš- | kia pačių krašto piliečių daugumos norą, tai visiškai rierei- teko žymiai kalinga tokia didelė policijosI vojrima tokios milžiniškos sil-

M____________-________________ .

: Apie Įvairius Dalykus :

Anglijos karaliaus 
. Įplaukos

Per metus karalius gauna apie 
$2,565,000. —Buvusių ir esa
mų monarchų įplaukos. — 
Karaliaus išlaidos.— Defici
tus. — Parazitų armija. — 
Pensijos tarnams. — Angli
jos karalius yra tik dekora
cija.

Anglijos karalius per metus, gauna apie $2,565,000. Nežiūrint Į tų milžinišką sunią; jis gal yra blogiausia- apmokamas monarchas pasaulyje.Toks tvirtinimas gali atrodyti tiesiog faritąstiŠkas. Tačiau reikia skaityti^ su faktais. Dalykas yra tas, kad karaliaus alga buvo nustatyta 1910 m., vadinasi, prieš karą, kada pragyvenimas bttvo nepalyginamai pigesnis nei dabar. Nuo to laiko jam nebuvo pridėta nei vieno peno.,O tuo tarnu algos karaliaus taniu ir visokiu dvarionių neįmanomai 1 pakilo. Padidėjo taip pat išlaidos rvšyj su pa- lociu išlaikymu. Visas tas išlaidas karalius turi padengti iš savo kišenės.■Sakdina, tkad padengus visas išlaidas karaliui tikros algos metams lieka apie $10,000. Iš tos sumos jis turi pragyventi. <Pažiūrėkime dabar, kiek gauna ir kiek gaudavo kitu didžiulių šalių monarchai. Italijos karalius per metus gauna 15,000,000 lirų arba $3,910,- 000. Japonijos mikado metinės Įplaukos siekia $2.250,000: Rušijoš caras per metus gaudavo net $20.000.000. Austro- Vengrijos* imperatorius < žmonėms per metus atsieidavo $4.708,350. Vokiečių kaizerio inlaiikos per metus siekdavo’ $3.850,000.Tiesa, Anglijos karalius dar turi ir kitų Įplaukų. Pavyzdžiui, jam eina Įplaukos iŠ “Duchy of Lancastėr.” Bet tos Įplahkos nuolat mažėja. Praeitais metais jos siekė *tik maždaug $200,000.r Iš savo algos karalius Įvait riems tarnams vper metus> išmoka $625,000. Palocių išlaikymui skiriama $91,5,0p0. Rezidencijoms ir v karališkanį fondui atidedama $169,000. Iš to fondo skiriama įvairios do- vaiibš. $akysihie, motinos, kurios sitšyk pagliiidb tris vai-' kUS, gattiia iš kafaliŠko fondo! Jahi tikrą sumą pinigų. $40,- 000 skiriama Šiaip visokiems nenumatytiems rėikaląms.Šųhki^ųsią našta, kurią turi ^hfelti fedraljtiš, yra tarmį Žigos.- Sąmdta tani tikslui bu-: yo nustatyta prieš 30 metų; , Nuo to laiko daug kas persimainė, Gyvenimo sąlygos pa-į sidare skirtingos. Tarnams teko bent keljs kartus pakelti
’ t“”'* ) **<7’ "" JT” ' 1kokiąš ' begales visokių prekių tuomet tos šalys galės suvartoti, palyginant su tuo, ką jos ‘suvartoja dabar! 'O taVorščiūs Siurbą kalba? jįįręikšti deficitas; apie rinkų stoką. Jisai neisnia- ?Btagy veninio 4 t k no, kad ir pąlįį sovietų jiiiim ii

’■ .. T*Vv •Tv/ją

Jo išlaidos ypač padidėjo nuo i910 iki 1921 metų. Mat, vi- siemš tartiems 1____pakelti algas, — kai kuriems | armij a>' kurios išlaikymui eik- net* dvigubai.' * .Nežiūrint Į tai, kad buvo da-l mbs lėšų.rbma ekonomija, 1919 m. jau Be to, kad pritraukti pla- pasifėiškė difeėitas, kuris šie- čioš visuomenės mases prie k ė $120,000; Sekamais metais ekonominės ir kultūrinės kų- deficitas pašoko iki $225,000, rybos darbo; reikalinga vidaus .o 1921 m. deficito buvo 265,- valstybes gyvenimas taip 000 ddlėrių. < tvarkyti, kad kiekvienas kraš-Kadangi* gerais laikais buvo tb pilietis jaustųsi eSąS savo sukurtds špecidlis atsargos namie, kur ji? gali gerai gy- fondaS; tai iki 1921 m. vidurio venti, bet , ne kokiame tai už- pasireiškusį deficitą galėjo pa- burtame kalėjime, iš kurio dengti. Deficito padengimui prie dabartinių apystovų, dau- buvo panaudoti to fondo, pini- gelis pasiryžę bėgti už trijų gai. Kai fondaš pasibaigė, tai devynių marių, kad tik atsi- karaliui teko mažinti savo, as- kratyti tos padėties, kurioje menišką kapitalą, nes apie pa-Lrandasi vargingesnioji jįau- didinįmą karaliui algos riega-’ f (ties, dalis. Visiškai nepaslap- lėjo būti jokios kalbos. Mat, tis, kąd daugiau kaip puse vi- dalykas toks, kad karaliui ai- sų gyventojų, gyvena nepasiges pakėlimas būtų reiškęs tehkiniiiib upU ir svajoja apje ližkrovimą žnionėįnš liauju laimę iiė savo giltajame fera- mokesČių, kurie jubs ir taip “ jau pusėtinai slėgė.Tačiau deficitas šiokiu ar tokiu budu reikėjo padengti. 1921 m. parlamentas pravedė patvarkymą, kuriuo einant karalius iš “Duchy of Lan- eststet” galėjo realizuoti $500,- 
0OOš Tufybudu deficitas tapo padengtas, bet už tai karaliaus įplaukoj šuriiažėjb ant $25,000 per metdS:Reikią žinoti, kad Anglijoj, nuo senų laikų yra Įsigyvenusios tam tikros tradicijos,1 kurių bandoma ir dabar prisb laikyti. Karaliaus palbciuj turi būti tam tikras skaičius tarnų ir dvarionių, kurie, tiesą pasakius, yra tik prdėitų amžių liekanos. Tačiau tonas kyti, nors iškilmingi karaliaus

randasi vargingesnioji Jiau- didinimą karaliui algos riega-j dies dalis. Visiškai nepaslap- lėjo būti jpkios kaltos. Mat, tis, kąd daugiau kaip pusė vi- dalykas ioks, kad karaliui ai- šų ^yvėritojų, gyVėria nepasiges pakėlimas būtų reiškęs| tehkiriiiriO iipU ir svajoja ąpįeI šte, bet už JUtų, Švetiriiošc Šalyse, kūr triiri pat gyveniftids yra ntUrgaš it turi visokių savo kaiprižij. Šis Lietuvos dar- bd iiiasių nepašiteiikiriimo lipas; kurį gėlimą suprasti kai-, po instikfyvų norą ieškoti geresnės išeities iš dabartinib skurdo, mums, pabrėžtinai rii- do, jog pati Lietuvos darbo vistioĮiiehė y f d. ląbįi stipriui pasirhošiisi trim, didtfiam valstybės darbui; kuris turėtų vystytis laisves ir įirdgrėso kryįr- tiriii.Kas to šiandieną dar nenori pripažinti ir bando pasukti visą musų valstybės gyveninių Į priešingų pūsę, tai visai neabejotina; jog jriii netolimoje ateityje arba bus priverstu ir dabar dar bandoma išlai- pačių gyveninio sąlygų nusi- i iškilmingi karaliaus leisti bittitilėiiiš' valstybės rėi- fiasirodyniai daug rečiau be- kalams arba visai negarbingai vyksta. Mat, tos iškilmės kai- atsidurs gyvenimo užprikalįr- huoja tūkstančius dolerių, feii- jei įęf tam, kad kiekvienįk rių pradeda pritrūkti ir kara-• gyventoj aš jaustųsi savo nuliui. / niiė ir galėtų be vargo gyVeh-Karąliaus išlaidos tuo dar ti, kąd krašto gyvenimas hai4- rieužsibaigia.z Jam tenka užląi- inoiungai vystytųsi nesutikdjh- kyti visa armija srivo giiniiiių. iiiaš ri&Ujų kliūčių, valstybė Stambesnieji karališkos šei- oįdama progreso keliu, privri- moš riaririi yrii valstybės už-|įo Jgyvėndiiiti visų eilę sbciU- iaikdhiii Sitkyšime, sošto/, įpč- H6 pbDtttlZiO ĮStatyi diiiib gauna atskirą algą. Bbt 1b būti įstatymo k

iaikdhiii Sdkyšiine, soštd Įp5-|llb pbbttdžid įstatytom Priva- diriiš gauna: iL__ cjrta apie 150 kitų giminiu. tą (birias mėnesiniai ir padįfe- paf azitų ąrmij ą niužesuiamę niai dirbuhlfetos ar didesniame laipsnyje turi ati Jižtolkyti itdfūtiiiš. [dėl
eliU riustii-mininndjs ad pusdykiai 

Idta dėtimi-Katalhnis tarnai; kurie su- kilikas ir kad minimalė algfci >ukld faih tifefd amžbti^ pafeflmtifiį ptagy vėlino įsigauna peiišitoi Jtį skaičius fealttViiuus; Privalo būti pta- iiuolat didėja;/ PėhšijU' jiėiūš lerittf dŠtltoriių valaritlų d a rito yra, mokama iš karaliaus į- dieną visose darbo srityse, b plaukų/ Priegtam netoli liūb Hribttoš ir kitiėniš kehkčri- Šhndririghamo randasi sėito- tiėiiiš Sveikatai ar labai stiii-Š'andririghamo randasi špitolių nailtab kur gyvena buvu
sieji ktftaiiriUs taitorii; Tto rito didi irgi žygiai pdditiiria ka- 
taitatis iWtos;
• iūš 

io-

pakakdavo gaundinos • algos.’ Ęėt hiiO to lajtko dalykų padėtis pablogėjo, tf pradėjo pa-
■ ■ I.Pfdgy veninio 4 > brangumai

..

iltikoj • ptoriijėtds ytd jieįtoly-’ ginami#!- stdrbėšiiis aŠitiūb. Pastaruoju; laiku karalius^Ari- rų*

ttofaš ritėikdfrii ar labai sttti- 
fetoiįi^ dar jams, darbo diėiia 

miii diįr daūglaii sutruiii- 
jjimpM šUšitarŪš sti šių darfto 
šričiiį dritbiriirikiį otgaihizričb 
jų dtšlbVriiš; Privdlb Bliii Įįy- 
yciidiritaš pėriftitĮ dienų darhb 
šavaįtė. Neriliilėiiojatoai ttiri 
būti jtohšijiį įšiaiy-
maš, kuris apiiritų tišą dhrlii- 
niftkiją it pilhūš pėHsijoš, ga
vimo IriiRaš būtų nustatytas rie 
Rgešniš; kriiį 27 darbo metrii; 

(hęt y. pensijos, dalį privalėtų 
gOUtP^ą^a8;tĮ^ū|fSį diriJio lįC 
iridŽiau kaip 9- ritėtus. Vatit-

7

ATĖJO naujas 
taimeris, Lietuvos s 
gokratiį uzšir’^ 

atimargauti

gautr įriti Hiatas; ■ kuris dirbo lie iridžiau kaip 9 ^ritėtus. Vatli- naš; i^dirijęš 9 ntttus lurettį telšį gauti trečią dalį to atlyginimo, kurį jis gauddvo jiaškutiniti darbd metu. Išdirbęs' keiurioliicą, turėtų teišę gauti pusę; išdirbęs aštuonioli-

ką, du trečdaliu ir išdirbęs 27 m., visą algą.. Pensijų fondą I•turėtų sudaryti darbdavys, valstybė ir darbininkas; bet darbininkų ' Įdėlis neprivalo viršyti trečdalio visos reikalaujamos fondui sumos. Reikalinga pravesti ligonių kasų ir nelaimingų atsitikimų draudimo įstaty- I mą, kad dėl ligos ar nelaimin- I gų atsitikimų darbininkas ir jo šeima neatsidurtų be-išeities, kaip kad dabar pašitaiko. Ligonių, socialia draudimo nelai- » I •mingais atsitikimais ir kiti j darbininkus liečia įstatymai ptitklb' būti pravesti nė dėl pasityčiojimo iš skurdžios darbininko padėties; kaip dabar kad yra daroma, bet tam, kad Jis nelaimingais ar ligos atsi- I likimais gautų nuolatinę para- I mą pilnam pragyvenimui. Reikalinga. pravesti kaip miesto, taip ir žemės ūkio srityje re- ,1 guliuojančiUs darbininko su J darbdaviu įstatymus, kur butų 1 laikomasi teisėtumo ir neduo- , 1 dairia teisės sauvaliauti nei iš $| viepnš, nei iš kitos puses; bet ne taip, kaip dabar kad yra panaikipti ir tie mizerni veikusieji šioje srityje darbininko Su darbdaviu santykių reguliavimo įstatymai it duota pilna sauvalės teisė darbdaviams kaip mieste, taip ir kaime, nepaliekant jokių teisių darbininkui. Reikalinga išplėsti darbo inspekcijų galią, duodant teisę Araukti nusižengusįjį prieš darbo įstatymus atsakomybėn arba riet apdėti, iki tam tikros sumos, administratyvę \ pabauda; reikalinga duoti laisvę organizuotis profesinėms ir politinėriis darbitiinkų organizacijoms, bet ši laisvė neprivalo būti naudojama griovimui laisvos, < demokratines santvarkos pagrindų. ,z šie visi socialės srities klausimai yra tiek butini, kad jų įgyvendintino atidėliojiirias apsunkina ne tik ekonominį valstybės gyvenimo išsivystymą, bet taip pat veda prie visuomeninės santvarkos krizio ir yra priežastimi visokių gyvenimo negeistinumų. Tvarkant valstybės gyvenimą negali bu- 1 ti privilegirūOjamd viena kuri I nors piliečių dalis likusiųjų są- , skaiton, bet visur ir visada prL Valo briti lygiai * turima omeny- ■ j e. Vi$ų' krašto piliečių reikalai; kadangi tik šia kryptim eida- f mi mes galėsime sustiprinti f valstybės padėtį, įkvėpti aiškų ’ "nepriklausomybės jausmą kiekvieno įiilibčib širdyje, o tttO pa- • tim sustiprės ir atrairia nuo išorinių ir vidaus priešų.Dkrdrit beridrą santraukų dėl to viso, kas čia pasakyta, reikalinga pabrėžti, jog nei vienas Lietuvos krašto žmogus, ne tik kad neturiHeisės, bet ir neprivalo savo asmeninius interesus statyti pirmon vieton; pamindamas po kojų visų piliečių reikalus; nes tik toje šeimoje yra laimė ir gražus su- gyveriimas, kur vienas • šeimos narys gerbia kitą ir žiuri visos šeimos reikalų; bet kur kiekvienas stato pirmon vietori savo asmeninius reikalus, norėdamas daugiausia pats sau pasinaudoti bendru šeimos tur- tii, tai teri pati šeima Skursta didžiausiame varge. O juk lygiai tas pat ir su valstybe} kur piliečiai yra tamsus arba neturi reikiamos valstybines įmoraifes ir į ją žiuri kaipo Į daiktį; iš kurio galima pasinaudoti asmeniriiems tikslams, tfai toks kraštas yra griauna; imas t pačių gyventojų ir einafW didėlio bmrbto.(Bus dkugiau)
GINKITĖS <

• • •
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Chicago, III.
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jau

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 
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išdalies, 
daugybę 
italionai

nes jos> 
greičtoii 

lięžuviits

Užsisakykite kambarius iškabto. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

Be to negalėsite gautu per-

Btirtininkystės 
Mokslas

Pirmas lietuviu čekeris 
tų turnamentas

Tad visi čekeristai yra 
ttirna- 

čem-

jaunubllus
Net subatomis kovo

iš geriausio ąžuolo $18.00 
ar grąžintos, tai yra visai naujas, 

patys įsitikinkite, kad rties

kostumerius, 
kambario

sian- 
minėtame 

Įžanga publikai dy-

čekėristų 
yra 

Paskui 
kuris 

— ant- 
ketvirtadieniais ir

3*■»>’

Gegužis
Aš patyręs prezidentas,
Aš valdonas miliono,
Man Devenis nėr joks f renkas, 
Metu kaltę ant sijono.
Idant paskolą nežūtų 
šeši šimtai reik krapštyti, 
O atminty kad mums butų, 
Reikia kryžių pastatyti.

trumpiau šnekėsim.
Burtinirikyste verstis geriau

sia sekasi moterims 
ir daugiau šneka, i 
šneka, ir geresnius

parode 
"‘Gelių 

dabar su “MusinL 
kurios žada parodyti

SLA DEKLIMA 
TORIAI.

“dzūkas” Bančevičius praeitą 
sekmadienį buvo susikibęs su 
vieriu dideliu lenku, bet gin
čas tapo neišspręstas. Lenkas 
irtdiio, kad jis “dzūką” gali, 
paguldyti. Rytoj jis prižadėjo 
atnešti $50 ir už tuos pinigus 
ristis su “dzuku.” Tad bus į- 
ddmii pažiūrėti, ar. jam pasi
seks BaneeviČių įveikti.

Kitas įdomuš Susirėmimas 
bus tarp Adomo Widzes ir 
juoduko Johnsoho, kuris prieš 
Įtiek laiko riStynėse pritrenkė 
ĖdrteeviČiŲ. Kllubas^ “stikina” 
UŽ Adomą ir yra pasiryžęs dė
ti $50j kad jis juoduką paris. 
Be to, bus daug kitų ristikų, 
kurie treniruosis kliube. N.

Visiems gyviems žnioričmš 
priseiiia burtininkę dtlattkyti. 
Kad burtininke pasako visą 
teisybę ir* visą neteisybę, tdi 
visi žino, ale kodėl jin&i taij) 
dattg pasako? čibMiS tai it 
yra visa paslaptis: susipažitik 
Su btirtininkystės mokslu.

Kadangi padaužos perdaug 
teisybes pasako, tai čiondis

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuviu 

istorijoj tokia 
Ekskursija

lilEWYORKO‘-KLAIPĖDOS
ČfolhsjdrAuuįĄ.&V.e.diją) 

šiemet 'trys Speciali Eksklirsi^oš j Lietuvį 
POPULIARIU MOTORLAIVIU

įetkmingiauši Amerikos lietuvių laikraščiui 
,— susitarę vengią T 

/us. Patyrę laikraštininkų palydovai prašųlys visus jūsų 
i su dokumentais, taip ir bagažais, Klaipėdoje pasitiks 

______________  __ be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos gėležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
infbrmaėijiį. Užsisakykite kambarius iškaliio. L__
laivo vardo ir dienos atvažiavimų, privalo tuojaus atsikreipti ptieNaujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujčškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
mitd sugryžimui.. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną tiuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku • ’ ‘

Norit man ant sprando jot, 
Ir “Naujienų” cicilikai 
Norit kelią man pastot.
Aš nekaltas, visi žino, 
Ir rankas galiu nuplaut; 
Net “Sandara” pripažino, 
Bet lig seimo reikės laukti.

Jurgeliutė
Aš išdirbau dešimts metų, 
Dėjau eentus prie centų, 
O dabar sulaukiau pletkų — 
Nepaleidžia iš dantų.
Ar aš kalta, jei jis prašė:
Aš ddviau jam ir “that’s all 
O jis vardą pasirašė — 
Ir nematau jo lig šiol.
Jei jis gavęs
Už tai aš neatsakau;
Aš jį, jis mane pažino, — 
Bet po laiko supratau.

Apšvietos Komisija
Apšvietos nariams nereikia, 
Nes ir taip jos per daug; 
Visi apsišvietę keikia, 
Iš piktumo bėga lauk...
Jeigu busim apsišvietę
Kaip Devenis mes visi, 
Važi nešime po svietą, 
O jau iždai bus tušti.
Bukim mes Molio Motiejai — 
Gal išeis kam ant naudos; 
Lai ką nor, tą daro jieji — 
Mes sakysim: “you our boss”.

Pildomos Tarybos ir 
Kontrolės Koįri. choras
Jurgis atvažiavo
Su kumele savo, » 
Šokit, vyrai, šoksiu aš 
Ir darykit taip, kaip aš.
Mes ilgai nelauksiu! — 
Devenį sugausi m.
Pasišaukę Petronėlę ■ 
Jdm kelnes ntirriatisim.
O jus chicagiečiai, 
Galit* namo traukti!
Mes pasiimsim šešis šimtus 
Deveniui stigauti.

Chicagiečių Kvartetas
Viens, du, trys;
Viens, du, trys!
Mus’ pirmas būrys;
Musų mintys yra getos,
Mes visuomet bdsipi Švarus, 
Kas iš mus kur gyvetiš — 
Ieškos duonos if vaildettš.

— Puslapėdis.

Padaužų Neprigul 
mybčs Apvažirte- 

j imas

ir kadangi kai sugrįžta iš 
Italijos, tai totiitis žttvieš bab 
su dainuoja,

ir kaddngi, iš dailės, mums 
gerkles klydyti irL kdriivblyti 
vis-gi reikėtų,

ir kaddrigi tdtimė daug 
gražių vyrų ir motetų su ge
rom gefklėto; o rietą kaili jos 
kanivolyti, tšii

irieš, iš vifefioš pušės, riUSita- 
rčiii įsteigti ptisėtinai gerų 
miižikoš stadiją be ilalibnii, 
kur rtitišų šėšiitel ir bfdiiiikai 
galėtų išlavinti savo gerklęš 
ir balsus prieinama kaina ijr 
trumpu laiku. I " *

10 Statė Street,
iv Boseli, 

kitos žiiiios..t,ci^^

Išdirbėjai ir pardavėjai augštos 
rųšies Rakandų 

2314-16 W. Roosevelf Road
Tek Wėst ‘ 5743

Ryt dieną, t. y. sekiiiadieby, 
kovo 8 d. nuo 1 iki 2 vai. pb 
pietų iš stoties WGFL vėl iš
girsime seniai begirdėtus Sve
čius, artištuš-dainiriirikti# A. 
Vanagaitį ir J. Olšauską SU 
kanklėmis.

Musų kainos už seklyčių setus yra tik $39.00 už 2 
šmotų setą; 3 šmotų miegamasis setas $49; 7 šmotų val
gomasis setas $39.00, visi vėliausios mados; 5 šmotų pus
ryčių setas, padarytas iš goriausio ąžuolo $18.00. Šios 
prekės nėra antraeilės, a 
šviežias stakas. * Ateikit 
sakome tiesa.

Kaip čia pasakius, 
vadinasi, kadangi 
lietuviškų gerklių

Jie pagamino, daug ndtljų 
muzikos kurinių, kuriuos žadd 
padainuoti Chicagiečiams. 
Nekurias liaujas dainas, kaip 
girdėjote, jie dainavo ketver
ge vakare Biidriko valandoj ė 
iš stoties WCFL. Ryt išgirsite 
juos visą valandą, Prie tų dar 
J. Romanas dainuos ir grieš 
Budriko radio orkestrą. Pir
mą valandą po pietų užsištd- 
tykite radio ant WCFL, 970 
kiloc. — Stasys. ,

Šiandien ir rytoj Lietuvių 
Golfo Kliube (739 W. 33 St.) 
įvyks pteliminaris 
lošimas. Visi čekeristai 
kviečiami dalyvauti, 
prasidės turnamentas 
tesis per visą mėnesį 
radieniais 
sekmadieniais. Čekerių komi
tetas susideda iš L. Mingelos 
ir F. Jakubausko. Užsiregis
truoti galite pas komiteto na
rius arba kliube.

Iki šiol geriausiais čekeris- 
tais lietuvių tarpe skaitėsi J. 
Zapusta ir L. Mingela. Bet yra 
daug ir kitų gerų čekeristų, 
kurie jiems gali duoti kompe- 
ticijos 
kviečiami dalyvauti 
mente. Laimėtojas arba 
pionas gaus atatinkamą trofi

Kovo 4 dieną Marąuette 
Parke įvyko Bancevičiaus- 
Ačo ristynės. Pirmame susi
rėmime Ačas parito Banėėvi- 
Čių į 7 minutės. Visi manė> 
kad “dzūkas” šį Įtartą beturi 
jokios progos atsilaikyti.. Bet 
“dzūkas” ir šį kartą parodė, 
kad jis kovoja iki paskuti
niųjų. Kai susikibo antrą kar
tą, Bančevičius jau buvo at
sargesnis. Jis visą laiką tik 
laukė progos. Na, ir sulaukė. 
Ačas pateko į jo naguS' ir ne
begalėjo ištrukti. Tai atsitiko 
po 26 ųiinučių ritimosi. Ka
dangi Ačas daugiau nebegalė
jo ristis^ tai Bančevičius tapo! 
paskelbtas laimėtoju.

J. J. Bagdonas ritosi su Pe
le Shutt 3() minučių; išėjo ly
giomis. Dah Bložis paguldė 
Glazausįą į (į minutes. /

ij ni varsai A lletikoš 
Klitibė. :

Jokių tirišių nereikia. Gali
ma vartoti ranką,, koją, kozy- 
tdš ir HfežttVį. Fftšdkyk^ kad 
kostumerka gaus laišku iš to
li ir greitai turės važiuoji 
nors perikias mylias. Už kelių 
dienų išgirsi naujieną, pusėti
nai įerą. Jei moteris dar nb- 
špėtna, tai juodplaukis vyrilk 
prie jos taikosi. Jei senberni^ 
tai jo pinigus viena mergida 
labai laikina; o gaspądinė 
Tciigiasi naminę nupiginti.

Tarp Cliičagds lietuvių 
nemažai drutuolių, kurie 
pasižyihėjb sunkiųjų vogų 
nbjimu. Tačiau jie mažai' kur 
dalyvautas ir tarp svetimtau
čių beveik visai nėra žinomi.

Sekamais metais Įvyksta 
taip vadinami “Olympic Ga
mės”. Dabar po visą Ameriką 
eina turnamentas, kad išrink
ti geriausius sunkiųjų vogų 
kilnotojus, kurie tuose “Olym
pic Gamės” reprezuotuos A- 
nicriką.

Chicagoj tas turnamentas 
yra vedamas Postl Health 
Club, 312 So. Wabash Avcnue 
Iki šiol Įsiregistravo z tik 34 
kandidatai. Aplikantai dar 
bus priimami-., šiandien iki 
pietų. Todėl lietuviai atletai 
nepraleiskite šios progos, — 
užsiregislruokitę;. ir dalyvaiiki- 
te turnamente.;;};.

Turnamentas: prasidės 
dien 8 vai. vakaro 
kliube

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

Naujienų Skolinimo ii* Bu- 
davojimo Bendrovė (Spiilka) 
jau gyvuoja Sėptihti metai. 
Yra inkorporuota llliribiš val
stijoj ant $l,000,000.d0 kapita
lo.; Per 7 nietuš savo 
lito įsigijo $67,500.00 turto, ku
ris priklauso visiems spulkoš 
nariams.

Apie penkibjns dešimtims 
narių Bendrovė pagelbė- 

Vlehi iŠ j (į 
išsimokėti, Riti jati

Lietuviams drutuoliams žino 
tina.

, šachmatistų turnamentai 
pradėta lošti nuo 1926 m. Da
bartinis čempionas yra V.. 
Ručinskas;

Šiais melais irgi yra rengia
mas šachmatų • turnamentas, 
kuris- prasidės ateinančią sa
vaitę Golfo Kliube.
'7 ^Sporto R.

savo
j d įsigyti namus 
pabaig 
biiigid.

Per visą tą laiką Bendrove 
mokėjo virš 6 nuoš. ant tad- 
pinamųjų sąskaitų ir dar ati
dėjo dėl rezervo ir pelno virš 
$6,000.00.

Sudėti pinigai yra investuo
ti tiktai į gerus pirmus iiiorgi- 
čitiš. todėl ir irivcstrhentai 
yfra saugus, ši sptilka dar nė- 
titrėjO jokių nuOstoiilį ant 
paskolų.

Su pabaiga kovo mėnesio 
atsidaro nauja serija, tad gali 
kiekvienas įstoti ir pradėti 
taupyti dėl senatvės ar kitos 
tokios bedarbės ' kokia yra 
dabar. •

Sekretorių galima matyti

Keturi į
Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis

Gerbiamas Drauge:
Per pereitus tris metus mes specializavomės išdirbi 

liejime augštos rūšies seklyčių setų. Nuo dabar, kad ap 
rūpinti musų skaitlingus draugus 
užlaikysime didelį pasirinkimą valgomojo 
miegamojo kambario ir pusryčių setų.

,Mcs norime atkreipti jūsų domę Į tai, kad visi mu
sų pasiūlomi rakandai yra pardavinėjami iiž žemiau
siai galimą kainą. Tai yra dėlto, kad musų rakandai 
yra visiškai nauji ir paskiausio styliUus. Jie buvo nu
pirkti už žemiausią kainą istorijoj, taip kad mes gali
me parduoti už. 35% pigiau negu tie, kurie pirko 6 mė
nesiai ir už

6,1931
Hollaililų
Amerikos .

Linijos
laivu

šeimynos dabar, duokim sali, 
iš miego pabudę ir akis ąt- 
Rrapštę, ' maždaug, prokla
muojame savo pačių nepri- 
klausybę ir skelbiame esant 
a’tbudavota Padaužų karalys
tę, kaipo pusėtinai ’ demokra
tinę respubliką. \

Toliau proklamuojame, 
kad šnipai ir karo teismai 
veiks per amžių-amžius. Visi 
piliečiai ir pilietės, kurie neis 
į bažnyčią ir nekalbės pote
rių, bus atiduoti karo teismui.

Idant palaikius gerus san
tykius su kaimynais ir susie- 
dais Padaužų diplomatai pri
valo turėti geras akis, ausis 
ir pusėtinai išlavintas nosis:

—Prisikėlusi ų Padaužų 
Taryba.

šiuomi tarpu North Sidej 
yiskas kaip ir aprimo; did
žiosios organizacijos savo me
tinius parengimus atlaikė, ap
vaikščiojo, o prie naujų kol 
kas dar, rodosi, nesirengia. 
Matytis^ gana daug veiklumo 
dedama Chicagos Lietuvių 
Draugijos Sav. Pašalpos na
rtų tarpe verbuojant ^naujus 
narius į draugystę, mat greitai 
prasidės kontestas sukėlimui 
narių skaičiaus, tai visi ir 
stengiasi, kad tik pralenkus 
kitus su apUkantais iki atei
nančio susirinkimo, kuris į- 
vyks kovo 10 d. Gero pasise
kimo.

; Musų jaunasis “Bijūnėlis” 
tai šį metą dirba be atlaidos. 
Neseniai išauklėjo, 
northsidiečiahis gražų 
Ddržą 
rėmis’ 
netik northsidiečiams, bet ir 
westsidiečiams arba ir kitų 
kolonijų lietuviams, kurie no
rėtų matyti žiemos laiku “Bi
jūnėlio” auklėtas “Musmires”.

Atrodo, bus gana puiku ne
tik matyti, bet ir paklausyti, 
nes veikalas gana žingeidus ir 
vaizdingas; pilnas puikių dai
nelių, žaislų ir šokių. Juos bus 
galima matyti kovo (Mareli) 
15 dieną 5:30 vai. vak. Meldą- 
žio salėję, 2242 W. 23rd Place.

“Bijūnėlio” ihokytoja p-nia 
Steponavičienė darbuojasi su
kaitusi, kad tik geriau priren
gus jaunuolius “Musmirių” 
patodai
7 ir 14, 2:30 vai. po pietų, šau
kia visus “Bijūnėlio” dalyvius 
ant specialių repeticijų stačiai 
Sht “štėičiatls” į Mcldažio sa
lę. Lauksime. Nekantrus.

Šiandien mes švenčiame 6 
ir šimtą zero (kurie nežinote 
ką reiškia šimtas zerd, tai 
paklauskite Padaužų Jurgio 
kpnsulato) metines sukaktu
ves nuo a|)znainlininio svo- 
bodnos Padaužų Respublikos. 
Visi piliečiai ir pilietės yta 
prašomi iškelti karūnas auk
štyn ir tinkamai apvaikŠtinėti 
ai*ba apvažinėti šią brangią 
šventę.

Prisimindanu tą istorišką 
dieną žemiau kabihartte 
prigulmybės deklaraciją.

Deklaracija.
Pirmojo Padaužų skodo 

nu ir pusė balsu priimta
Visam svietui ir patiems 

sau žinoti reikia šit ką:
Mes ainiai plfilnijį ąHorilį

Padaužų Muzikos 
Studija

Atidarymo diena bus Subaloj, Kovo 7, 1931. Atsi
neškite šį apgarsinimą, nežiūrint ar jus ką pirksite, mes 
turime dėl jus dovaną. Mes busime atdari subatoj iki 
10 valy vakarei Jeigu negalite ateiti subatoj, ateikite nc- 
dėlioj, mes busime atdari huo 10 vai. ryto iki 6 v. vak.

, Su pagarba

City Upholsterfld Furnitūra Co.
M. P. JAVARAUŠKAS — J. BERTULIS.

Vadinasi, Italija gcrRles ųe- 
pafiksina, o Afrika giesminin
kams gyventi šalis nelabai pa
togi. Padaužų vyriausybė 
Mičigane surado tikrai geri] 
propesorių, kurie gerkles pd- 
fiksina ir balsą išlavina. To
nais yra labai senų ąžuolyrid, 
o tuose ąžuolynuose tokių sif- 
tverimų, kuriuos vietinldi 
žmonės, kdjutais vadina. Ot, 
sakau, bracia, balsai tų kajd- 
tų, tai ką čia lyginti su italid- 
nų balsais; Kai toki balso kd- 
ralaičiai mokina, tai tikrdi 
išmokina ko tiktai reikia ir 
kaip tiktai reikia, ir dar gy
riaus, žodžiu sakant, 'šalto 
Italija, lai gyvuoja arBa valib 
Mičigano ąžuolynų pt-ofesoridi 
giesmininkai. Reikale kfeijj- 
kitės 4en, kur visada kreipid- 
tės, o padaužos jums patar
naus. — P. M. S .

Ytffkč' gtėit istisisiekti su 
naus sd žemėlapiu ir kainų

‘'‘J.'*-’j-. '
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Gegužes; 1, Biržeio 27, Liephs 23
Del k|tif išplaukimų iš Nett

KLAIPĖDĄ; lliu?trtiota čitkulto 
kreipkitės j savo laivakorčių

SWEDISH A _______ _
21 State St. (Tci Bovllng Grten'9-8787) Ncw York

181 N. Michigąn Avė
Chicago, 
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Melrose Park. 111
SLA. 125 kp. darbuotė.— Su 
sirinkimas bus šį sekmadienį •

Kadangi eina SLA. ekskursi
nis konkursas, o aš kaip orga
nizatorius, tai vis suseinu dau
giau su žmonėmis ir šį tą pa
tyrimo gaunu.

Nuėjau pas vieną šeimą orga
nizacijos reikalais; atradau jau
nuolį, kuris pasisakė, kad sir
gęs 5 savaites ir teiraujasi, kąs 
link pašalpos iš SLA. Aš jam 
paaiškinau, kad jau jis yra iš
brauktas iš SLA., tada jis klau
sė, delko? Sakau dėl nemokė
jimo mokesčių. Tada jis su
randa mokesčių knygutę, pasi
rodo tik du mėnesiai nemokėti. 
Pinigai už praėjusius metus 
priimti ir pasirašyta A. Stare- 
vičiaus. Paaiškinus jam kame 
dalykas, tada jis suprato, kad 
yra apviltas komunistiškų man- 
druolių. žadėjo ateiti į kuopos 
susirinkimą, kad nors koki 
tarimą gauti.

Bloga su tokiais nariais, 
rie ant susirinkimų neina,

pa

ku-

SEKLYČIOM

SETAI
Peo plės Fu r n it u re

KOMPANIJOS 
DIRBTUVES

PIRKĖJO NAMUS 
Už Išdirbystės Kainą
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

ievos rųšies 2-jų’ ar 3-jų 
.motų Jaąuard setai verti 

iki $100.00 po 

$49.00
t

Augštos rųšies tikro Mohair 
setai verti iki $130.00, musų 
išdirbystės kaina 2-jų šmotų

$68.50
Augščiausios rųšies Frieze 
arba Mohair setai verti iki 
$200, pasirinkimas už išdir- 

bvstės kainą 2-jų šmotų '

$97.50
Priimam senus rakandus j mainus 

naujų duodami geq nuolaidą

Peoples
Furniture Co.

2536-40 W. 63rd St.
HEMLOCK 8400 -

4177-83 Archer Avė.
LĄFAYETTE 3171 

CHICAGO. ILL.

ant

ir nežno, kas organizacijoj de- 
lasi, o bolševikų sekretorius 
tesisatmatija SLA. 125 kp.
udu ir iš SLA. narių pinigus

■ ktuoja, neatsiklausdamas ar
• 'iuka. •_ ' ’

’Pisų kuopa pilnai susitvar-
■ : suaugusių .. narių turime 

) kurie oPnai užsimokėję, lan- 
o kuopos susirinkimus ir uo-

I .ai daboja' savo organizaciją. 
" :ipgi turiu pabrėžti, kad mu
sų kuopai pasisekė su “broliais” 
komunistais derybos ir atgavo
me kuopos turtą. Nedidelis tas 
turtas buvo, tai perdaug didelio 
vargo nebuvo atgauti.

.SLA. 125 kp. sekantis susi
rinkimas įvyks kovo 8 dieną, 10 
vai. rytą.P. Vaičiūno svetainėj, 
ant 15-toš ir Lake gatvių. Drau
gai ir dragės, neparfiirškite at
silankyti į susirinkimą ir atsi
vesti naujų narių prirašyt prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje.—SLA, 125 kp. Korespond.

Bridgeportas
.V. J. Kiras sugrįžo iš atostogų

Gerai žinomas lietuviams 
Bridgeporio kolonijos reales- 
tatininkas M. J. Kiras, (3335 
So. Halsted St.) vakar sugrįžo 
iš atostogų. Buvo išvažiavęs

-—Viskas labai puikiai. Pa
silsėjau kuogeriaųsiai. Dabar 
su atnaujinta energija ir vėl 
imsiuos savo biznio.

Kiek teko pastebėti, rcal 
estą te biznis jau taisosi. Nėra 
abejonės, kad p. M. J. Kiras 
turėdamas Bridgeporio daug 
puikių namų, dabar galės 
bent koletą parduoti.

— Ąutauas.

jų

Po truputį
kasRaudondvario komisarai 

dieną aprokuoja, kaip vienur 
tai kitur kapitalistai priima 
sveiką darbininką, išnaudoja ji, 
išspaudžia jo raumenis ir kai 
nebetenka spėkų, tai kapitalis
tai jį išmeta lauk, šventa tie
sa. Kapitalistai yra taip įpratę 
arbininkus išnaudoti, kad ir 
mdydami pirmiausia pasižiu- 

ar daug 'raumenų turi ir 
i-J> iš jo bus galima išspaus .i 

paskui išspaudę žino, kada 
'■ryti.
Jot kokiu budu komisarą, 
p greitu laiku išmoko tų ka

pitalistiškų triksų? Iš kur jie 
no, kiek • raumenų beliko 

strazdo liežuvyje, kad j| jau 
meta iš “Vilnies” lauk> Vadi
nas, žmogus nebepajėgia ju
dinti liežuvį, kaip keli metai
atgal, tai jau į sašlavyną...

Iš dalie^ gaila Strazdo. Per 
tiek metų žmogus keksėjo “Vil
nies” daržinėj ir atidavė ko
misarams visas savo liaukas ir 
tulžį, nupiešė liežuvi, tai dabar 
komisaro batas spiria į back- 
porčių.

kalnus kasti ir Dėdei

Dėdė Šamas, matyt, ne juo
kais žada užsibarikaduoti nuo 
ateivių. Ateiviai tada geri, kai 
reikia 
auksą dirbti, arba kai Dėdė 
Šamas įsipainioja į karą. Pana
šiai kaip tas Čigonas, kai rei
kia į turgų joti tai arklio pats 
ieško, o kai nusimaino, tai ark
liui ir šiaudų gailisi.

■ Ni ■

Trockis su savo raštais tik
rai neturi laimės. Ar čia senai 
dar ‘‘Vilnyje” sudegė visi jo 
raštai, dabar paties Trockio 
namai sudegė ir visi» raštai ir 
rankraščiai nuėjo durnais. Ug
nis, matote, už pačią rrrevoliu- 
ciją smarkesnė: kada komunis
tai kur revoliuciją sukelia, tai 
nors savęs neužmiršta apsau
goti, o ugnis ir komunistų ne
lenkia. Tikra kontr-revoliucija!

“Vienyvės” vaikinai “uždrau
dė” Naujienoms minėti Lietu
vos nepriklausomybę. Tai esan
ti fašistų privilegija. “Fašistų” 
tuzinas taip greit susinešios, 
kaip jų generolas Voldemaras 
susinešiojo Jei Lietuvos liau- 

'V. . J • • • .

J. ROMAN
Žinomas Chicagos lietuvių tenoras, J. Boman, dainuos iš 
stoties WCFL nedėlioj nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Pasiklausykite

radio

dis ir tie šimtai tuksiančių 
lietuvių Amerikoj butų laukę, 
kol (Brooklyne išsiperės. tas 
pustuzinis “fašistų” ir kol už
augs tiek dideli, kad. galėtų 
“leidimus” duoti, šiandien ne
reiktų jokios nepriklausomybes 
apvaikštinoti.

Marųuctte parke yra būrelis 
gana draugiškų sandariečių. 
Teko matyti, kad ir toliau nuo 
Marųuette yra sandariečių ,ge- 
rų žmonių. Tik vienas dalykas 
yra keistas šiame pasauly, kad 
geri žmonės paprastai prastus 
vadus išsirenka. Kai žiuri į 
sandariečius ir jų centro “va
dus”, gauni įspūdžio, kad rim
ti, suaugę žmonės mediniu 
vaikų arkliuku joja, 

z *
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Girdėt, kad ir fašistų “Vie
nybėj” revoliucija. Tai ką reiš
kia kaiminystė ir kraujo gi- 
ninystė. Vos tik “Laisvėj” bol

ševikai susikniaukė, kaip “Vie- 
ybėj” fašistai ’ tuo pačiu už- 
ikrėtč. Ne be reikalo yra sa- 
oma,' ka i ir liga greičiau lim- 

^a, kur sąlygos palankesnės, 
ra o ar nebuvo sakyta, kad 
’.uo bolševikų ligi fašistų tik 
ienas žinksnis.

Papa Pruseika išVažiaVo pas 
vyskupą Bimbą išpažinties, ir' 
jei Bimba Pruseikai nuodėmes 
atleis, jis galės vėl grįžti bar
berini Ųasiunui už kamendo- 
rių. O jei ne, ~rių. O jei ne, — Pruseikai teks 
ilgai savekritikuoti ant pelenų 
maišo atsisėdus.

Nėra to blogo, kurs neišeitų 
i gerą. SLA prezidento pono 
Gegužio klaida buvo gera pa
moka Suvienytų Valstijų pre
zidentui Hooveriui., Karo vete
ranai gavo paskolą iš Dėdės 
Šamo, bet Hooveris tos pasko
los nepasirašė, ir dabar ' jei 
koks veteranas, paskolą gavęs 
ir pabėgs, Hooveris už tai ne
turės atsakyti. Kad taip pre
zidentas Gegužis v butų, padaręs 
su Devenio paskola, kaip pre
zidentas Hooveris padarė su 
veteranų paskola, tai- šiandien 
abudu susitikę galėtų viens ki
tą. pasveikinti. “—Pustapėdis.

Piliečių Brolybės 
Kliubas

Kliubos posėdžiauja -kiekvieną 
mėnesį kas pihną antradienį 
vakarais Mark White Sąuare 
didžiojoj svetainėj. Pagal užra
šų ir nutarimų raštininką ma
tyti, kad Piliečių Kliubas ąuga 
nariais ir turtu kiekviename 
posėdyje, nežiūrint kad Kliubos 
turi nuolatiniij ligonių, kuriems 
išmokama po apie 100 dolerių 
pašalpų kas mėnesį. Be

& ■
to
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Kliubas rūpinosi savo 'nariais 
nepiliečiais išimant pilietybes 
popierius.. . > . , ’ •

Kliube. randasi keletą čia gi
musių jaunikaičių. Tai yla pa
girtinas dalykas, kad tėvai rū
pinasi jaunąją gentkartę pri
traukti, o nepaleidžia juos į 
gatvę, y

Kas smerktina’, tai kliubiečių. 
asmeniškumai, pravardžiavimo- 
si, kas į gera neveda ir Kliubo 
jaunimui blogą pavyzdį daro. 
Be to tarpe kliubiečių yra tokių 
narių, kurie nesutinka su di
džiumos nutarimais, ir kai tik 
nutariama prieš jų norus, tuo
jau apleidžia' kliubą. Man ro
dos, kad toks ’fyario pasielgimas 
pačiam nariui,?neneša naudos: 
žudo įmokėtus1 pinigus, o įsto- 
jęs į kitą drauįiją skaitomas tik 
naujas narys, nutarimuose ir 
visos, kitos draugijos, laikosi di
džiumos balsų,—Kliubietis.'

Cicero
SLA 301 kuopos susirinkimas

♦Susirinkimas įvyks šį pirma
dienį; kovo 9 d,, 7:30 vai. vak. 
Lukštos svetainėj, 15 st. ir 49 
avė. t

Nariai, seni ir nauji, bukite 
laiku, taipgi norintieji prisira
šyti, atvykite.

Mažosios draugijėlės nyksta, 
tad, juo labiau laikas visiems 
spiestis aplink milioninį Susi- 
vienijiįną, kur ir pašalpa ir 
pomirtinė užtikrinta.

Jei kuriam laikas nepavely
tų būti susirinkime mokes
niam apsimokėti, gali kreiptis 
į kuopos valdybos pirmininką 
F. Lukoševičių^ 1333 S. 48 Ct., 
arba, iždininką M. Ketvirtenj, 
1437 . So. 48 Avė.; Sim. Kėja, 
1614 So. 48 Ct.; K. P. Devei
kis, 1518 'So. 48 Ct. . ' .

Visi gyvena Cicero ir visi 
patarnaus kuopos nariams. , *

Kor.

ar esate 

_ j&p?; 
ils ir energiš- 
'one tai pado*

Jeigu jūsų nervai yra 
silpni ir išklibę

Jei Jus esate silpna?, nervuotas, pikta? ar 
susierzinantis, lengvai .susijaudinės ir nega
lite rauti rero • nakties poilsio, c * 
abelname susilpnSjimo prastame stovyj 
Imkite Nura-Tone tįk per keltas diei 
pastebėkite kaip daug tvlrter“ 
kesnis lūs pasijausite. NUrftJ------ -------- -
darys, kadangi jis iSvalo kūną nuo nuodų, 
kurie silpnina nervinę sistemą, sumažina gai
vumą, kenkia abelnai sveikatai ir padaro 
gyvenimą nuobodu ir; nemalonų.

Nuga-Tone suteiks atnaujintą sveikatą, di
desnę spSką ir, naują laimę milionams žmo
nių. Jis priduoda jSgą ir spėką visiems or
ganams ir funkcijoms, pagerina apetitą, pa
gelbsti virBkinimul,' palengvina inkstų ar 
puslSs įdegimą, nugali konstipadją ir parū
pina kunui užtektinai raudono, sveikatą. tei
kiančio. kraujo.

Jus galite gauti Nuga-Tonę bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas ųeturi jo. 
paprafiyklt JI užsakyti dėl jus 15 savo džia- 
berio.

(Apgarsinimas \
■ . ...... ..................... ... . .. ------u—

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KQNTRAKTORIUS 
\ 4556 So. Rocktvell St.».

CHICAGO, ILL.

K
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Cicero
Kazimiero Kaminsko tėvas 

mirė

Visiems gerai žinomi vietos 
gyventojai' Kazimieras Kamin
skas ir, jo seslio p. Jankaus
kiene per visą eilę metų laiko 
biznį ir sų visaip turi gerą pa
žintį. Jie turėjo senus tėvelius, 
ir paskutinėmis dienomis jų 
tėvukas . užmerkė akis, pašar
votas sūnaus namuose, 1320 S. 
50 avė. .

Kaminskų yra plati giminė, 
tad šermenų dienomis aplankė 
minios žmonių. Labai retai pa
sitaiko, kad taip naktį ir die
ną butų pilna, ne tik lietuvių., 
bet ir svetimtaučių. Gerai tu
rėti daug draugų. .

Apie, laidotuves ne nebandy
siu rašyti. Tokios iškilmes, tai 
retenybė. Geras ciceriečių. 
ypač biznierių nusistatymas 
važiuoti į palydėjimą i kapi
nes, tad ir prisirinko daugy
bės.

- ’ ' Kazio Kriaučiūno
Lietuvos Valstybės Operos Tenoro 

Dalyvauja P-le Sofija i>osL'ci)ioiutc, akompanuos Mikas' 
Yozauitas. Taipgi skambins Piano Solo

Nedėlioję, Kovo-March 8,1931 
Chicaffos Lietuviu Auditorijoje 

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
(Pradžia lygiai 8:15 v. vak. Įžanga Vienas Doleris.

Chicagos lietuviams bus įdomu girdėti pirmu kaYtu 
šį dainininką, kuris jau yra pasižymėjęs Italijos ir Lie
tuvos Operose. P-lė S.Poškevičiutū, taipgi suįdomins, 
nes rotai turimo progą ją girdėti'. Mikas Yozavitas, duos 
piano solo, gražių kurinių.

. , Kviečia 'visus KOMITETAS.

Trečiadienio vakare p. Lukš
ienės svetainėj Lietuvių Im- 
provęment Kliubas turėjo su
sirinkimą. Narių buvo daug, 
keletas naujų. Tai labai gerai. 
Iš raportų, svarbesnis buvo iš 
taxpayers council of Cicero. 
Komisija per K. P. Deveiki pa
tiekė rezoliuciją reikale Im- 
proverąent kliubo, kad butų at
skirti randauninkai nuo pra- 
pertininkų, kuriuos atstovauja 
prapertininkų kliubas.

Lietuviai nors ir neskaitlingi 
politikoj, bet vįskas yra tvar
koj, tad galima ir kitus pamo
kinti. Kiti kliubo reikalai eina 
savo keliu. Vandens reikalas 
dar neišspręstas. Komisija tą 
reikalą vilkina, bet yra vilties, 
kad išeis žmonių naudai, nes 
tuo reikalu visos tautos bruz
da. *—Kluskietis.

...   J 1 l 1    , 11 1 'V ' J " ■ III I ■■■' pi « v |ių ■ ——  ■ III j II

7 PAGRINDAI 
kuriuos turi turėti perkamoji nuosavybė, jei investorius nori su ja 
uždirbti pinigų.

Ne tik kad ji turi turėti TRANSPORTACIJĄ. bet taipgi'
No. 2 PAGERINIMUS. Visi pagerinimai-improvcmtntai. kaip 

vanduo, suros, gatvių ištaisymas, gatvių švjesos, gasas, elektra ir 1.1., 
turi būti suvesti ir sudėti, ir turi būti tiek dideli, kad jų užtektų 
keliems ateinantiems metams. .

Žiūrėk šioj vietoj ateinančią savaitę.
PUBLIC INFORMATION DEPT.

George F. NIXON & Company
67 West Monroe St. CHICAGO

Kiekvienas žino, kad patogiausias 
ir tiesiausias kelias į Lietuvą 

yra ,pcr 
KLAIPĖDĄ 
.dideli ir moderniški 
Išvengkite bereikalingų

Greiti, 
vai. 
sų ir bagažo egzaminavimą

svetimų šalių rubežių.

lai- 
pa- 
ant

New York-Klaipėda 
-New York

(Ten ir atgal) TREČIA KLESA 
Šios žemos kai
nos bus tiktai
kovo ir balan- v A [ £ V
džio mėnesiuose, ip I | 
Važiuokite ank- 11
sti. Sutaupinkite g
pinigų. Gryžimo
laivakortė gera tiktai,
dviems metams.

Vericose Gyslos PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

VIII”Kovo 2T—^Mareli Laivu
Pavasarinės Ekskursijos

UNITED STATES Balandžio 11 FREDERIK VIII Balandžio 25

V

Mes norime at- 
®?/ kreipti atydą tu- 
<$/ rinčių , Vericose 
r/ Gyslas. <Kojų Ulę 

cerius ar Kompli
kacijas į (čirškimo 

Dr. C. L. Barewald,gydymągydymą išrastą
kuris jus išgydys. Šis gydymas Dr. 
Barevvald per penkioliką metų buvo 
suteiktas šimtams žmonių ir nebuvo 
ne vieno nepasisekimo. )

Jis pašalina rekalingųmą opera
cijos; nekliudo kasdieniniėms užsiė
mimams; nebūna mėšlungio ir yra 
kaip ir be skausmo.
EGZAMJNACIJA DYKAI

Barevvald Glinic
C. L. Barewald, M.D., Prez.
Suite 419, Union Savings Bank Bdg.
Third and Brady Streets 

DAVENPORT, IOWA
Valandos: 10 iki 12 ir 1:30 iki 4:30

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužės 16—May d**™ “UNITED STATES” 

Linksmiausia Vyčių Ekskursija - ,
TIESIOG l KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu “HELLIG OLA V”
■ < ’ ■ '•< **

' Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija 
1 Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Liepos 3—July Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES”

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas M ankš tinimas it Elektci- 

•* kinis ^Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo. Šalčio ir 
taip toliau^, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai. ' ’

Mineralinės? sulferinčs vanos dun
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnįn- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.'

Kambariai dėl pergulėjyno.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.
■* , . r į • ' * ■ ■

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
j Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai.

po' pietų. . - , H. . .
Phone Boulevard 4552

... ........ H i ............. '> N

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti

27, Whitehall Street, Neto York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 N. La Saite St., Chicago, Ilt.

AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHICAGOJE: # 
“NAUJIENOS 1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
JOHN J. ZOLP

3327 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

Į 3 METUS IR 6 MENESIUS
Prisirašyk prie NAUJIENŲ SPULKOS užsisakydamas 10 

Šerų, mokėdamas po $5.00 savaitėje ir nė ne
pasijusi kaip sutaupiusi

S1000.00
Sekretorių galima matyti kasdieną iki 8 vai. vakare,

1739 So. Halsted St.

SIUSKIT PER I 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

. ■

To prašo Lietuvos žmonėsir 
la® pataria Lietuvos bankaė ( 
-'a • . •. i

•k--

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902 

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St Louit Avė. 
CHICAGO. DLL.



Graboriąi

Sako, ateina sniegas

garsusis

Vakar dienos plėšimai

Lietuvės Akušerės

Advokatai
9252

Reti;* gėlių paroda

Akiu Gydytojai

ARO 9

Phone boulevard 8483

320|

Graborius

ekąųsmua,

dų per 
kojo, o 
Antroji

plėšikas 
gatvių 

restora-

p r i e 
(Juoda 
elecrrk

VISO 
būti

Vakaru

Narni* 8.-

Vaikams patarimai kaip 
eiti skersai gatvės v

646 W. 4«f)į S(
Tele|ooąi .it;

Boulevard 5203

Bouleyard 8413

327 So. 4?tb Ct

Telefoną* *•

ę»««jo Vi?.*,

CHICAOO
ŽINIOS

BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20m.
4 6 49 S Ashland A ve.

.kampas 47 St.
Tel. Bouleyard 6487

Oro dėdukas pranašauja, kad 
j Chicago rengiasi kuriam lai’ 
kui apsialnkyti sniegas ir jau 
nebėr labai toli, būtent vakar 
dienų jau buvo Mississippi ly- 
gumose ir artinosi link Chica- 
gos, taip kad šiandien gali būti 
jau mieste. Bet šaltis nesiek 
siųs žemiau šalimo laipsnio!

Illinois senatas Sprihgfielde 
nubalsavo $500,000 valdiškų 
lėšų - busimai pasaulinei parodai 
Chicagoj 1933 metais. Išrinkta 
komisija iš 21 žmogaus: guber
natoriaus ir 6 jo skiriamų žmo
nių, 7 senatorių, ir 7 nuo at
stovų rūmų.

LANDOS t
ryte, nuo 2 iki 4 

r nuo 7 ily 8:30 vat 
nuo 10 ikif

hjilliu^ę liekame

Sūnūs, Dukįė, Brplis, Marti, 
Švogeris, Švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo 
rius I. J. Zolp, tel. B|vd. 5203

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

Girdėti, kad Cook county 
board žada nuo šios dienos su
stabdyti šelpimų neturtingųjų,

$500,000 pasaulio 
parodai

Hanna McCormick 
veikia?

/ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
.kampas Halsted St.

Valandos nuo "M 0—4, nuo 6 iki 8
Nedėliprųis nuo IQ iki 12 •

4930 W. 13tp S
Pelei «un_ 

Sidabro Pillinu.---- -
Parčeliano Flllipgai

JUZEFĄ

Persiskyrė 
vo 6 d., 7

Phone Canal 2118 
Valandos

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St 
Rezidencija: 

4193 Archer Ant.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

NEŽIŪRINT 
Spedališkai 
kraujo, odos 
mus nu gan 
Jeigu kiti 
jis jums gi 
tūkstančiai 1 
cuo 10 rytf 
4200 WeH 20 St

'/ puokjte savo akis, išegzaminuoti 

Dr. A. R.

tiekim piepo, iiį:
to arti 25,000 .šeimynų* Lėšos 
tąm tikslui’ skirtųs esąpčios 
jau išsibaigusios, o ’nau^ ne
besą. Jaų 1931 metąpįs.
tiej i esą išnikvoti per sausio ir 

, _ . •' ir* V i :'X \

Simpatiška^ 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis ųž ki
tų patarnavi-

211 7 
<727 
it, nuo 6-9 

Rooseveh 9090
TvJ. Rcpubjic 960P

vyrų 
ir per 

valdymą ir

Gengsterius 
' kiečiau ima

Didžiausias pamin 
klų pasirinkimas 
> Chicago ję

Areštuotas ir grand jury 
padėtas po bondsii $145,000, 
pagarsėjęs North Side vagią 
Ędward (Tod.dy) Dillop, apkąl- 
tintas penkiose vagystėse. .

Louis 'Alterie, Cąpojie bičių-, 
lis, iškilęs į “aukštybes” ačiū 
prohibicijai, areštuotas W 
bondsu $25,000 ir byla > paskin
ta kovo 12 d.

Lulevicius
GRABORIUS IR x 

BALSAMUOTOJĄS 
Pątarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių < dalyse. Mp- 

derniška koplyčia 
, ' veltui.

.3163 S. Halsted St. 
Chicago. III.

1 Tel. Victory 1115

GYDYTOJA? IR~ 'CHIRURGAS 

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

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

Triukšmingai ęjųsi ir dar 
triukšmingiau susiskandalinusi, 
kandidatė į senatorius Hanna 
Ruth McCormick, pasilsėjus po 
visų politiškų krizių, žadanti i 
politika visai nebesikišti,' o už
siimti .žurnalizmu'.

DIDŽIAUSIŲ ir ATSAKO
MI NGI AUSIU 

Lietuviu Krautuvių 
PEOPLES FURN. Co. 
Įsigysite užtikrintų radio; 
gausite geresnį patarnavimų 
Mokėsite Mažesnę kainą!

Apskrities taryba nebe 
šelps pavargusių

v W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 73(1 
Tel Centrai 6330 V4 9—4 
Rezidenciją 6158 S. TąUnaD Ay 

Tel Prospect 3525

Apskaičiuota, kad didžiausio^ 
ji dalis nelaimių-su vaikais gat
vėse atsitinką dėl neatsargaus 
ėjimo skersai gatves. Taip iš 
523 užmušimų 1928, 1929 ir 
1930 metais 126 vaikai užmuš
ti ’automobilių bebėgant sker-t 
sąi gatvės. Pątąrįąųią vęrčiaų 
eiti ią lėto, kaip bėgti. . *

JOSEPH I, GRISU 
lietuvis Advokatas, 

463! So. Ashland Avė.
Tel, Boulevard 2800 į 

Reg, 6515 So. Rocktvell Stt 
JU Rcpnblic $723/

Sąžiningai K i pu 
giai patarnauju 
Ąiėną \,ir naktj 
visoąę miesto da
lyse. Moteris pa- 
gclbininke.

2205 Lake St.
Tel. Maltose

. Bark 797

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South ’ Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

7 CHIRURGAS
Ogkley <r 24 St Tel- Canal |7l2>024>

Valandos Panedėliais u Kervergat*
1 ik> 8 vai v a k.. Utarninkaia ir 

Pėrnvčiomu I iki 4 * «

«rxidenctia Ftl Midwar 'S|2 
Wilmctt» *95

Paul M. Adomaity 
' Advokatas 

Ofuaa vidnrmteatyje 
Room 24-14 

One Norfb I* Šalie Bldg^ 
One North Ds Šalie Ęt. 

(Cot La Šalie aad Madiaoo Stt.3 
Ofiso Tai Sw 2704: 4412

3201 Aųb^tn Ą.ve.

A, PRABISH 
, ė. Lieti

lllth St.
Skyrius, priedais di
džiuosius vartus 

Holy Sepulchre 
kapinių'.'

Tel. Beverly 0601 
Amžių Akmene? 

paminklai. 
Augščiausia 

'•> kokybe.
Žemos kajpos.

Liętuviai Gydytojui

DR. A. J. KARALIUS
I '

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Sb. ĘLalstęd Street

Tek Calurpei 3294 
Nyo 9 iki 12 vąl. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

UndęrtaKing Co
B. B. Hftdletf Lic.

Koplyčia dykai , 
710 West JL8th Str- feL CąSr 3161 '

KIH* 116 ^^ ^muštLbeęi 
nant ’yidurjįlSfo;
fcd; Džtr4 ix>liąji^i02 vajkai ųl 

k 1 * f •'*'*/' • A- 1 .f'".?*** * 1 'L. OtCi

mušti ,
skersai gątvęs.

Patariama ' tėvams mokinti 
vaikus, kad hėbėgtų, kad neei
tų skersai gatvės vidury blo
ko ir šiaip kad bųtų labąi ątr 
sargus . ir .prieš /^dKmi dairy? 
tusi iš abiejų Wsįų.

KRAUJO i LIGOS

Pbpne Canal 6222

DR. S. BIE2IS
( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

220F West 22nd Street 
Vai.: 1—3 ir 7—8:.,Nėd. l0-rl2 ryto 
Ręžidjįnciigt 6640 So:\) H/aplemopd Ava.

Telefonas Republic 7868

PIRKITE SAU

RADIO

iaugel) metu ir. 
O, VĄ^AhĮDOą:

4447 So. FaųfieĮd AvenUe 
, ™ te0727

t SKYRIUS
4729, Sou^HICAC- 

SPECIALISTĖ 
Moteriškų. Vyrišl 

OFISO VA 
Nuo 10 iki 12 vai 
vai po pietį 
vakaro Nedi

Pbotje Midway

Nuo ateinančio pirmadienio, 
kovo 9 d. per visą savaitę bus 
gelių paroda SĮierman kotelyje. 
Parodon pakviesti dalyvauti 
500 gėlių augintojai iš 
Central West krašto, žada 
Įvairiausių augalų.

Visi a, a. Zofijos Terleckienės 
gimines, draugai ir pąžįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskur 
tjnį -pą^tnąv.im-l. ir, ajsisveikįni-

9‘ iki 11 valandai rvto 
6 iki 9 valandai vakaro

savo nępąsisękiinų SU? Wftno^ 
mis jią n,u§isW ’v‘^ 
neatsimęnĮb ąę 
jęs ąąvo nąnįųs 
sayo’ asm^Pj&Bme, gyvgiųne 
buvau nepasięokęliSt^ 
nekaltinų nieko, nors' taip jau 
nęgaliu kąltintį ir pats sąvęs.”

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

Tel. kcnwop4 51Q7 '
VALANQO$«

nųų 9 ikj 11 valandai ryte: 
’. apo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart ivenfpdįęnio ir’ ketvirtadienio.

DR, J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd, §t„ Siiitę ą 
Tel. Prųspeci 1028

Rez 23 59 S Leavitt St.- Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4. 7 iki 9# 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASIS 
'3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South V/allace Stretį

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
rimdvmo . 
nassąge 
-rea|meni ir m ag' 
»*n<. blanket* ir 

c. Moterim ir 
nerginpno patari

mai dovanai

liekame

Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 'grabo
rius Eudeikis, tel, Yards 1741.

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

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai ąkinius. Visuose atsilikimuose 
egzapiiųavimas daromas sų elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
ųuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM
PĄ /LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugęly atsitikimų akys atitaisopios be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Jųhp Kuchins^ąs
Lietuvis Advokatai 

2221 Wes< 22nd St 
'Arti Leąvttijj St

reletonas Canal 255 2
Valandos 9 ryto i|y 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj uuo 9 iki 6

A. A. OLIS
’ R. A. VASALLE 

.VASILIAUSKAS' 
ADVOKATAI

1 i South La Šalie Str^ei
Room 1701 Tel. Randplpb Q3Į3J 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vaį 
3 241 S. Raįstcd St. Tel. Victory 05h. 

' : Valandos — Z iki 9 vakare
Olis— Uj^rn, Rety ir Spbato. «ah 
Vasalbt—Rąp. 8&( ų *4

Tel. Yąrds 1829,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ .SPECIALISTAS

MĘS. ANELIĄ K. JAKUSH
Physical Therapy Midwif» 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

, / > darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt, 2515 arba 2516

23Į4 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS;

1439 S. 49 Cęurt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5-927

Juzefos Radzevičai- 
draugai ir pąžįstami 

nuoširdžiai kviečiami daly- 
laidotuvėse ir suteikti jai 

patarnavimą ir atsi-

5 diftių Vaistai Dykail, 
Nežiūrint kaip sunkiai, ar kaip senaii 
ar nuo kokips' priežasties sergate, jums 
yra Vilti?,' Sveikata itį^aim^/kurią gali 
suteikti jiųns pastebėtinos senos Rytų In
dijos,. Europos ir Anierijkos-Žolių Gamr 
tinio. Gydyriip Gyduoles/- sėkmingai var^ 
to jamos viii 3 5 metus. Egzaminai ja ir 
pasitar.intfcu dykai, —r Ta'jpgi 5.' diemj 
vaistai ’ dykai/Ateikite^ tuo jaus, arba rašyr 
kitę, pridėdami 25c supikavimui it- perr 
siuntiniui.' S-M-S Health Institute, 1869 
-* - * ’ ~ P. B.

Namai

GYDYTOJAS- (R CHIRURGAS 
4 142 Ar che t Avenue

Valandom 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
fl Iki R rakaro Nedaliom nuo 10 Iki 13 die

na Namų ofisai Nortb Btde 
3413 Fratiklm Blvd.

balandos 8:30 Iki 0:60 vakaro

■ ui 1 . j i.-.inue
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
I 145 Miltvauker Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Motery karalyste 
reina

A1P IftSISENartiSIO^įrNKSGTTjdMOS Jpf 
rdo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir puslis, užnuo< 
igas, kapelas, reumatizmą. ’ 

„ , kosėjimą, gerkles skaudčjir 
ųęgalBlo jus iigydyti, ateikite 
ali padaryti. Praktikuoja, per

kumpas Keeler Ava

7 N. Dearborn St 
Kėty«rgais ofisai u^daryęa,

Nušautas juodukas 
ant 46 ir Vincanncss 
gatvių kampo, išplėšęs 
ną, 360 Ėast 47 St. ir atėmęs 
iš kasieriaus William Regus 
$16. Jį pasivijo policistas.

i Dvi grupės banditų dviejuo
se automobiliuose per vieną die
ną padarė 9 plėšimus north ir 
north west pusėj. Viena gru
pė tapo pagauta prie ketvirto 
plėšimo tarp Wabansia ir Kc- 
dzie Avė. vienoj, gazolino sto
ty. Holicijja apie dvylika skva- 

visą dienų banditų ieš- 
tie šalę policijos plėšė, 
grupė taip ir nepagau-

A. A.SLAKIS 
APVOKATM

CHICAGO TEMPLE BLDG 
. *V7 W Wa»hingion St 
Cor. Wasbington and Clark St* 

Ofiso Tel. Central 2978

RADZEVIČAITĖ 

su šiuo pasauliu ko
vai. ryte, 1931 m., 

sulaukus 9 metų amžiaus: gimus 
lapkričio 21 d., 1921, Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudime 
motiną Emiliją po tėvais Stirbaitė, 
tėvą Alfonsą, 4 seseris — Gene- 
vaitę, Elenorą. Emiliją'ir Jievą, 
brolį Alfonsą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 9964 S. Vin- 
cennes avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, ko
vo 9 d., 8 vai. ryte iš namų į 
Visų Šventų parapijos hažriyc|ą, 
kurioje atsibus gedulingos" pamal
dos už velionės sielą, o įš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. 
tės 'giminės, 
esat 
yauti 
paskutinį 
sveikinimą.

Nuliūdę,

K. G ŪGIS
ADVOKA3 AS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rjpom III* 

Telefoną* Central 4411 
Valandos nuo 9 ryto iki 4 po piet* 

Gyvenimo vieta 
*123 South Halsted Stree< 

Tel Boulevard 13IQ 
Valandos: nuo ,6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dabarthiė gadynė yra 
viešpatavimo pabaiga 
ėjimas i moterų 
kontrolę valstybėse ir draugi 
joj, pareiškė Claude Bragdon 
žinomas New Yorko matemati 
kas, arkitektas, filosofas ir ra 
šytojas. Jis išsireiškė, kad mo 
teriškos Ypatybės yra tobulės 
nės laimingam pasauliui 
kurti. “Dabartinė gadynė 
galas vyriškosios gadynės, 
gadynė buvo destruktyvė,

Vidikas- 
Lųįevičiene

AKUŠERKA 
A 103 v S Jdalsted St 

T elęfona< 
’ Vkiory III*

* Valandos > 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki
9 vai vakare

VALANDOS 
nuo 
ubo

Lietuviai' Gydytojai
Rez 6600 Sputb Artestan Avenm 

x. •. Pbone Prospeci 6659 
Ofiso Tdr Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

1821 So. 'Halsted Street 
CHICAĮGO. itL.

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

, 24^0 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 ūki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunsvvick 0597

♦442 South Wextern Avenue

Tel Ląfayertr 4146

Ofiso Tel Victory ' 6891
Re? Tel Drevei 9191

DR, A. A. ROTU 
Rumi Gydytojae ir Chirurgo* 

r' 
vpecialistąs moteriškų vvnškų 
vaikų n visų chroniškų ligų

Ofisai 1102 So Halsted St. Chuoą. 
arti 3 I tb Street

Valandos I — 3 po pierų 1—8 ea| 
\.rdėliomi» lt iveniafl «0- 12 djeo*

Standard padarymo, gvarantųott ra- 
dios pilnai įrengti dailiuose kabine
tuose su tūbom ir viskuo, rinkinis 
skirtingų išdirbysčių. Nekurie yra 
verti virš $100.00, dabar yra proga 
Peoplcs Krautuvėse įsigyti tik už

S45.00
Lengvus išmokėjimai suteikiami vi

siems ir nerokuojame jokių extra 
mokesčių.

Gera nuolaida už senus ra
dio į mainus anl naują.

Krautuvės atviros Antradienio, Ket
virtadienio ir Šeštadienio vakarais.

PEOPLES
'FURNITURE CQ. 

2536-40 W. 63rd St.
HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3.171 

CHICAGO, ILL-

Telefonas Boulevard 1939

PR. S. A. BRENZA 
Ofiso v* odos:

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

Netoli 4 6tb St Chicago. 111

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš ,Marsha|l Drug store, arti 47 St.

• ZOFIJA TERLECKIENĖ . 
po tėvais Balu t aite

Persiskyrė su, šiuo pasauliu 
kovo 6 dieną,v $:3Q valandą ryte 
1931 m., sulaukus ^pie 47 me- 

.tus amžiaus, gipius R^ąseiniiį ap., 
Kražių miestely.' Amerikoj išgyve
no apię‘21 metus. dider
liame nuliudiipc sūnų Antaną, 
dukterį Kązimierą, brolį Kazi
mierą, marčią.' Stefaniją, , šypgeri 
Mykolą ir švogejrką, ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4433 
So. Wood St.

/Laidotuvės įvyks utarninke, Ico- 
vt/lO d., 8 vai? ryte iŠ namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta, į šv. Kazimiero ka
pines. - / '

Phone Boulevard 4139

Mu#x; ųataĮnąFjpi^,|^-. - ■
dotųifft?. iįĮ- : : 0^0
kale vuuoa^er,«Ki «ąži- 
rungas Ir nebrangu*’ to- ’ 
dėl, kad nėtorimą; 11- : ftb

laidų užlaikymui »ky- .

Paul Whiteman ausi 
vylęs moterims

‘ ■' ~ p,/ '/
Paul Whiteman 

džezų karalįų§, kurs kų. 
rėjo atsiskirti su savo trečia^ 
ja žmona ir dabar turi visoms 
mokėti storas alimojiįjas, išsi
tarę, kad “Ąlotcry^tė yra vidu
rinės klases iqstituęija”. Vienu 
žo#ip, vėduos .^J^jkaųčio^ 
geriausia pas žipoiįęs

n i.mr.iih i 'i. i i'ilij'hn’.'J iii '

Hayes Monument 
Company

i 2724 W. lllth St.

___hyr.ys. .9.^ fclsižL_ _
DR. HERZMAN

- Iš RUSIJOS -
Geraį lietuviams žinomas per 25 me

tus, kaipo patyrus gydytojas chirurgą* 
ir akušeris. 1 *

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaik# pagal qaq jausiąs 
metodus k'Kay ir kitokius elektros 
prietaisas, '*

• \Ofįsas ir Laboratorija:
1025 w I S'th St., qeto(i Morgan St- 

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

Tjl. Canal- 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 68OP

Daktaras 
- . ' 7 ?•-

^Kapitoną*
Specialistus Iš

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS. ĘVIETK0S
Pristatome į Miesto DąĮįg , 

Vestuvėms, Bukietams ir Pągrąbąms 
Vainikai \

3316 S. Efalsted St, Tel. Ęoulevard 7^14,
■ gir,'it1 I W ' I' ‘

WISSIC,

Teį, Rppublic 2266 — Hemlock 2fll0

DR. K. DRANGELIS
: PENTISTAS " 

2417 West 63rd Street
(artį Wc$rern Avė.)

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

Didysis Ofisas: ,

Avė,

' Telefoną* Yardr 0994

Dr. MAURICE KAHN
4ft31 South Athland Avinu* 

Ofiso valandos,
Nup 1.0 iki 12 dieną 2 iki 1 po piet

’ iki 8 »al . Nedėl nuo 10 iki 12 
Re? Telepbon* Plaza 3 202

ign,j.zoi.r
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. G; L. MADGE 
. DANTISTAS
Btį St. T«l. Garo A?
aklu laikų kalno? nupigink" 00

M
Plateli ----- ---------- ------- -r- fcM.OO ię tpUL

Traukimas be skausmo

danti ir kariaujanti. Ta ga
dynė pasibaigė ^ių didžįdoju pa
saulio karu. Jokios garbės, jo
kio romanso nėra tarė. Jei pa
saulis negalės būti išgelbėtas 
moterų, tai jo niekas daugiau 
nebeišgelbės,”, jis -paTeiškė.-
Moterų valdymo gadynę—kal

bėtojas vadina, busianti pasigai
lėjimo ir visų tų kilnesniųjų 
ypatybių atgaivinimo, kurių tik 
moterys savy, turi, gadyne. Vyj 
rai, jis sakė, bapdė padaryti §į 
pa'saulį savotišką ir bandė mo
teris jam pritaikinti, bet tai 
jiem ? nepasiseko.

' Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Re*. Phone Fairfax 6353

Grąboriai
1 eiefonas Yardj 1133' *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia, Dovanai 

Tūrių automobilius? visokk*®?
( vĮains'. KainaĮ prkinanųįi į 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO.‘ILL.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas.
, ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashla'nd Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

•\ Namai:

6641 So. Albany Avė.
, Tel. Prospečt 1930

Oflao seletonae "Ttrgim» 008e 
Rot Tel Van Bųren 5868

pridėdami

Damen Avė.;' Chicago, Dr. 
Syman, Medikalis. i Direktorius. 
S-M-S Herb-Nu-Toriic.' !

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja Ž0 metai 

OFISAS '
Aab/gncf Avė,. 2 laboą

f DŽIOVOS

,ANDOS» 
ryte, nno

re®C. > ■ •

JevSo
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie vakarienė
Rytoj gi bus socialistų 

konferencija

šiandie vakare visi socialis
tai, jų draugai ir pritarėjai 
renkasi į Universal kh'ubų, 814 
W. 33rd St., savo, LSS. Chica
gos centralinės 
rienė'n.

Ši vakarienė 
kad be kitko,
svečių iš kitų miestų, suvažia-

kuopos, veika-

bus svarbi tuo, 
joje dalyvaus

<,•». * te . K

vusių j socialistų konferencijų, ar buržujus. Sako, dirba kaip 
Tad vakarienėj bus proga su- ir darbininkas, bet kai geria

buotojais. Visi tad bukite šj 
vakar Universal kliube.

Rytdiena buiį dar svarbesnė, nepatyrė, tai dabar pasiuntė— 
diena LSS. Chicagos centrali- į New Yorko psychopatijų. Sa
lios kuopos nariams. Nes rytoj, 
Universal kliube, įvyks Chica
gos ir apielinkių lietuvių so
cialistų konferencija, kuri tu
rės atgaivinti lietuvių socialis
tinį veikimą ir padėti stiprius 
pagrindus Lietuvių Socialistų 
Sąjungos atsteigimui. Tad visi 
iki vienam, LSS. Chicagos' cen
tralinės kuopos nariai privalė
tų šioj konferencijoj dalyvauti. 
Konferencijos pradžia 9:30 v. 
ryte. —Reng.

S ' f ''' . ’ ••
sipažinti ir su kitų miestų dar- tąi tikras buržujus. . Per dc- 
buotojais. Visi tad bukite šį* šimtį metų Visi iš vieno dirbo 

ir gerus laikus turėjo^ ir dar

ko, jei ras protingų esant, tai 
vys laukan iš savo tarpo, bet 
jei ras, kad ir Pruscikai Jruk* 
sla nors vieno šulo, tai priims 
atgal į draugų tarpų ir vėl visi

šuoli proletariatų iš žnioųiš- 
kąsnio gyvenimo.

77

Kas bus rytoj?

Al J
'i

atkemša bonkos kamštį ir 
duoda paurištyti,; p Juda ]>raŠo H 
pirkti; itaiionaff /kada išver
da/ tai pirmą duoda pauosty
ti puštalietų ir .Ha d a liepia są^

PRANEŠIMAI

DU SYKIU | 
SAVAITĘ 

.J

RADIO

Programai

Liet. Moterų Apšvietos Drau
gija rengia bunco party Lietu
vių Auditorijoj šį sekmadienio 
vakarų, kovo 8 d.

Kas myli linksmai laikų pra
leisti, nepamirškite šios progos, 
o atsilankę nesigailėsite, nes ap- 
švietietės dar nesuvytę publi
kos ir šį kartų yra pasiryžusios 
dar geriau patenkinti. Bus vi
sokių pamarginimų* ir gardžių 
užkandžių, taip pat bus šokiai 
prie geros lietuviškos muzikos. 
Prasidės 5 vai. vakaro, tųip, kad 
liktų daugiau laiko pasišokti ir 
pasišnekučiuoti.—Komisija.

“Vienybės” fakirai nori ži
noti, kų socialistai mano. So
cialistai mano štai kų : kai tik 
prasidės susisiekimas su Mar
su, surengti ešalonų ir išde- 
portuot visus fašistus. Sako, 
ten tokių kaip tik reikia, o 
pas mus ant žemės jie prade
da nežmoniškai atsiduoti.

Klerikalai nori žinoti, kaip 
atsitiko, kad pralotas Olšaus
kas gaspadinę nusmaugė ir 
pats, vėl laisvas vaikščioja ’ ir 
dar su kelnėmis. Tikri bedie
viai tie lietuviški klerikalai! 
Ar jie užmiršo paties praloto 
Olšausko pamokslų, kaip jis 
sakė, kad 
“Žmogaus,

kų sakus,
da, matyt,

Dievas sakęs 
’ staravokis, ir aš 
Olšauskas žinojo 

tik jo tikintieji ta- 
nesuprato.

Iš Stoties ,WCFL
970 Kylocydes

Ketvertais nuo 9:45 
iki 10:15 vakarais

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

Lietuvių programas 
iš WBBM stoties

Devenis 
jį Gegužis

ir Kazys Kraučįunas.

Rytoj tai yra sekmadieni 
nuo 2 ‘vai. po pietų iš W B B M 
stoties 770 kilocycles ir vėl bus 
eilinis Lietuvių radio progra
mas kurį rengia ir finansuoja 
Lietuvių firmų Peoples Furni- 
ture Kompanija. Kaip visuo
met taip ir rytoj bus labai 
įvairus, panaujintas, ir rūpes
tingai išpildytas programas 
per Chicagos lietuvių rinktines 
meno jėgas, kas pilnai tižtikri
na malonų pasigerėjimą klau
sytojams.

nori žinoti,' už ką 
ješko ir nežinoda

ma š, slapstosi. Jis nesupranta; 
kad jis būtinai yra reikalin
gas surasti, nes kitaip negali- 
ma knygų suvesti. Kad kny
gas suvedus* yra reikalinga 
sugauti Devenį, išrinkti jį pre
zidentu su ta sąlyga, kad jis

rybai paskolintų $25,000, ir to
kiu budu butų' atsiskaityta.

I

Daugelis nori žinoti,, kas ge
resnį munšainų verda, — lie
tuviai ar italionai. Sunku pa
sakyti, bet skirtumas yra: lie
tuvis kada išverda, ftaiį pirma

Kas ir ką nori žinoti?
Chicagiečiai nori žinoti, ka

da darbai pradės eiti. Darbai 
tai ir dabar eina, tik su tuo 
skirtumu, kad ne artyn o to
lyn eina. Bet kai “Didysis Bi- 
lius” Thompsonas vėl taps iš
rinktas ir Al Capone paleis 
pilnu garu visus bravorus, 
bus darbo, — kad ir ne 
siems.

tai 
vi

Dabar jus galite įsigyti 
prieinamą kainą su gražiu 
vėliausi 1931 modeliai už

$58.00
užradio 

kabinetu

“Draugas- nori žinoti,

už• RADIO ir VICTROLA sykiu

$85.00
• Naujas Philco, Atwater Kent, Brun- 
swick, Victor, Zęnith, R. C. A. Ra
diola, Majestic/. Stromberg Carlson, 
Sparton, Columbia ir kitus. Visus

' duodame ant lengvų išmokėjimų.

ar 
guriau yra pamokslai sakyti 
bažnyčiose ar per radio. Iš 
vienos pusės taip, per radio 
geriau, nes gali kalbėti viso
kius nonsensus ir neraudonuo
ti, iš kitos pusės per ,radio 
blogiau, nes pinigai neeina 
oro bangomis į j ūpas ir pinigų 
vis tik reikia laukti atnešant 
į bažnyčių arba reikia , vaikš
čioti po stribas kalėdoti.

Nauja elektrikinė skalbimui ina^na 
CINDERELLA tiktai UŽ v

$37.00
Naujos THOR skalbimui mašinos

$99.75
Naujos MAYTAG skalbimui 

Mašinos

$98.50
JOS.F.BUDRIK.Inc
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. •.
Telefonas Boulevard 47Q5.it '.£16.1

,'G 7-Ti lifrto

“Sandara” nori žinoti, kodėl 
pas juos per 3 metus net 5 
redaktoriai pabėgo. Tai, joks 
klausimas. Nemandagumas ir 
tiek. Kai tik bedirbdami pra
turtėji, • tai nė ačiū nepasakę 
kvitina ir dar atsigręžę bo
sams per terles važiuoja. Atei
ty Sandaros bosai turėtų re
daktoriams algas apkapoti, 
tai geriausias' būdas ; juos* il
giau palaikyti.

'.'j T. r- -V—1
... -t -p ■

Komjiihistaį nori * žinoti,' ar 
jų Pruseika yra darbininkas

’ NAUJAS DIDELIO .DAKTARO 
' IŠRADIMAS

Pastebėtinas naujas metodas išgydyti Pilės 
be peilio ar ligoninės yra žymiausias mo
derninių laikų išradimas. Daugelis ken
tėjusių nuo Pilės dabar yra - išgydy ti. Pa
sekmės yra tikrai stebinančios.

Daktaras P. B. Šyman, Amerikos Di
džiausias Pilė Specialistas, 1869 N. Da- 
men Avė., Chicago, III., dabar pasiūlo 
suteikti dykai "kiekvienam kenčiančiam 
nuo Pilės 5 dienų naminį gydymąsi, kad 
parodyti stebėtiną šio naujo metodo gy
domąjį jėgą. Pasitarimas ir egzaminaci- 
ja dykai. Lengvi' išmokėjimai. Ne-' 
uŽleiskite Pilės — užleidimas veda prie 
suplaiŠymo, puliavimų ir vėžio. Pasi
naudokite šiuo nepaprastu NEMOKA
MU PASIULYMU. Ateikite tuojaus, 
arba rašykite, pridėdami 10c apmokėji
mui persiuntimo, ete, .

Bridgeport
NAUJIENĄ Iš LIETUVOS
Kų tik atvyko iš Lietuvos, 

labai skanus sviestas, kum
piai, lašiniai, palingvicai, ir 
kitokie valgomi produktai.

Birutės geriausios rūšies sal
dainių/ iš žemuogių, aviečių, 
agrastų, obolių ir kitokių vaišių

Taip pat galima pas manė 
gauti seniai laukiamų miną- 
giį, ir strimeįių geriausios rū
šies ir labai skanių.

Gintaro karoliai, sagutes, 
auskarai, cigarėt holderiai, ir 
kitokie gintaro dalykėliai.

Taipgi labai gražių Lietuvos 
moterų audeklų ir rankdarbių,- 
už prieinamų kaijių. H

Dabar visas prekes aš Lietu
vos parsiduos už labai nupi
gintas kainas. Dėlto kurie 
dar neragavote Lietuvos pro
duktų, • turite proga tai pada
ryti. Kuriems toli atvykti, 
paduokite užsakinių laišku, ar 
telefonu, ir mes pristatysime 
į namus. . ž . '

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., Chicago, 

Tel. Victory 6122

■' • v';

Margutis, rengti ' bzith^tj'Primdzi
UI", j. fl^tlllil!0l.i

dainų Ir/juokų vąkatą, Liet. Auclitorijoj.
22 kovo (nedėlioj),. Pradžia 8 v. v.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amėriko- 
koje 'No. .1 laikys Savo mėnesinį susirin- 
įcimą'kovd 8, ',1 vai. po piet, Antano 
Čėsnos svetainėj. 4501 Si Paulina" St. 
praugąj ir drauges nyalonėkite atsilan
kyti, nes yra prisidėjusi draugystėj bus 
diiug svarbių dalykų aptarti.1

Sekretorius.

/ BUNCO PĄRTY

rengia Ljetuyių Moterų Draugiją
?. i . ■ "v Ąpšviėta' . ■/. . . ... • 

NEDĖLIOJ, KOVO d., 1931 
CHICAGO LEtŲyiV. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St;. / ;
poz lošimui Bunco bus užkandžiai it 
šokiai prie geros >lictųyiškos. muzikos.

Pradžia 5 va!, vakia. ;
Įžangą 50 centų.

Kviečia visus atsilankyti
■ ■ 'K ’•’* v Rengėjoj

A

, BriJgeportas. Teisybės Mylėtojų 
Draugystes mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj/ kovo 8 d.,, Lietuvių Auditori
joj, 3133 'So. Halsted St., 12 vai, d. 
Visi bariai ir nares malonėkite skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svrabiip reikalų 
Kuriesesa{c skolingi — užsimokėkite ar 
pasiaiškinkite,' -- nes šita bus paskutinė 
proga.

‘L . * ' 'ir' •*
L. S. S. Chtctigps centralinės. kuopos 

draugiška vakarienė įvyks- šeštadieny, ko
vo ' 7 d., 8 v. v./Universal kliube, 814 
Wr 33rd St., 2 fl. Kviečiame visus 
narius ir draugus ir jų šeimynas į šią į 
vakarienę bendrai" praleisti poilsio vaka
rą. , Komisija.

18 Apielinkės ^S. .L,. A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyki nedelioj, kovo 8 d»,* 
1:30. po pietų, G. Chęfftausko svetai
nėj, 1900 So. Union Ave.t Malonėkite 
visi dalyvauti, ‘ nes yra svarbių nutarimų 
aptarti. A. Zdtagepaš, prot. raust.

' > v '.■/ • ■- ■ * •» * 1 j '
Atiįdni Naujienų Skolinimo 

ir BddaVdjfmo bendroves na
rių- > ■

Su pabaiga kovo; menesio 
Naujienų Spuįkos knygos ir 
sąskaitos' turį būt suvesta ir 
pagamintas Taportas dėl val
džios ąųditpriiį.

Todėl .visų narių yra prašo
ma užsimokėti Užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes dėl patikrinimo.

7’. Rypkeviciaį sekretorius.
Kun. M. X. ■' Mackus, kalbės temoj: 

“Dievo Ragas, Dpvido Ragas, ir Kitos 
Dieviškos Navatnybės”. Pagal Šv. Raš^ 
tą^jr— Bibliją. Akyva žįriot. Prąkal- 
ba įvyks Mildos svt., 314Q So. Halsted 
St., kovo . (March) \ 8 d,, 2:30’vai. po 
pietų. Kviečia visus atsilankyti.

■Rengėjai. k -
----- ................................. ....... u............ ..........    —.. ...  —

CHAS JOSEPH
Musų kėliau jantiš agentas 

lankosi po apielinkės mieste
lius 1 užrašinėdamas * Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. šiomišudionoiųsi įus Au
rora, St. CĮtarjes, ; Rockforsd, 
Kcwanee,' Molinoj Rock Island, 
Peoria ir Sprin’g Valley. Prašo
mi draugai irqrėmėjai jį pa
remti. ' > ?'bu «

J. J. •AUKŠKALNIS
• v gyvenęs

1354 Harrison St. ;
; -Gary, Indiana 1 ■ 

Yrri Naujienų . įgaliotas rifik,ti 
prenumeratų ir g pardavinėti 
knygas., Jisai lankys M.ichigari 
City, Ind., Indiana Ilarbor, 

Jnd., Muskegoh/Mieli, ir kitur.
Prašome jį paremti. 
Naujienų Administracija.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAAS 
'. • “ : . » * • ; .

Iš Radio WCHI Stoties .
< 1490 4 kilbcycles > '

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

Kalbės ‘ ?
,< B. KARDELIS

į • -Atemoje: ,•
“AUŠRA NAUJOS DIENOS”

P. S. Ieškokite WCHI sfoties 
prie pat krašto ant jūsų atim-^ 
tuvų. ' ; l

— -užsimokėkite ar 
nes iita bus .paskutinė 

Steponas N ar kis, sekr.

Specialistas srydyme chrCnlikų ir nauju U 
tni- Jei kiti neralfijo jumis Išardyti, atrijau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifterzaminavl* 
mas atidengs jūsų tikrą lira ir jei ad apsi- 
(mslu jus gydyti, sveikata jums eugryfi. Ęi- 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jaekson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto, iki 1 po pietų

m

20 St.

-II MII HlįBilMIllIlBI B ■ im-TCIBIlllir - , ,

[CtaSSIFIEŪ APS. Į
' Educational

, . Mokyklos • <
MOKYKIS BARBERYSTtS 

’ AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONA L BARBĖK
- , , COLLĘCE, 

672 West Madison Street
■ 11 ■-■.—-'I"............_...................................................... . ............

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

srramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
kriywedyst^i«tenografijos«,ir kitų 
mokslo šakU.' ųMuso mokyklos nauja 
sistema stebėtinai, mėitąi užbaigiama 
oradini mokslų I devynis mėnesius- 
aukštesni mokslų t vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsiraiyti Šiandien ir. jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvi ty* 
miai pągerinsite. kai busit ąbelnal b 
risoše mokslo šakose anėišvięte.

Amerikos Lietuvių
Mokykla - ■'

' J. P. OLEKAS. Mokytota.
3106 S. Halsted St

■ CHICAGO. OK
....... - - - •' ...............

Financial
Finansai-Paskolo*

PINIGAI
• • /

Mes risollnam nuo $50 iki $80t 
Neimafn komiso 

Nuotimtū mokamas ant neišmokėto* 
sumos

Finance Corporation
- of Illinois

Po valstijos prielžiurs 
3804 S. Kėdzie Avė

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos. Bonus. Kės ' norite 
parduoti; kreipkitės j Naujie
nas,. Box No.. 1258. ;

.. ■ i- ... * C ” . > - t " ' • ''
,, „ „Į Į Į Į

Business Service
' : Biznio Patnnmvimaa

10% PIGIAU Ut VISA-DARBA 
CONSUMERS

Stogų . Darbas. Greitai taisome etogm 
vsokios rūšies, bile kada ir bile knt 
Dykai apskaitliavitnaa. Mea atliekame 
jeriansį - darbą mieste. Kėdzie 8463

S6žta0ienis,_. Jcovo 7, 1931

įCLASSIFIED ADS. j
—-TT-«^n——I—TtntBT'—------ —-te—I-I te—nu,!-*
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■■RB---- -- --------------------------

: r: 
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Automobiles
i LINCOLN DE LUXE SEDAN
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio JLincoĮjrt, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausias ir eko
nomiškiausias karas, kokį aš turėjau. 
Turi 6 originalius visiškai naujus rai
tus. Lorain spot light, snubers, gražų 
užbaigimą. Jis kainavo man virš $4,250. 
Priimsiu tik $55O> ries maiv reikia pi
nigų. 2238 North Sa,wyer Avė., 1 flat. 
Atsišaukite nedėlioj. '

-A -----—o----- ■

. ... HUDSON 1930 SEDAN
Aplinkybės verčia jnane paaukoti 

praktiškai naują Hudson sedaną. Var
tojau tiktai nedėhomis ir Šventėmis; ka
ras yra kaip diena išėjęs iŠ dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ratų 
brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pirmas 
$400 paims Jį. Atsišaukite nedėlioj, 
1845 South Central Park Avė. netoli 
Ogden Avė.

... —o—fer

> WILLYS-KNIGHT 
vėliausio modelio sedanas. Moteris turi 
parduoti. Išvažiuotas tik kelis tuks- 
tančuis mylių. Karas yra geriausiame 
stovyje sir sunku jį atskirti nuo fnaujo. 
Negaliu pati karo draivinti ir paaukosiu 
jį tiktai už $325. 2538 North Cali- 
fornia Avė., Ist flat . • P

. -------- O--------

GYVENIMO PROGA *
Studebaker “Commander” * vėliausio 

'modelio, 4 pasažierių Coupe, mano 
pirktą mažiau kaip 9 mėnesiai, atgal, 
paaukosiu tiktai už . $375, nes. turiu 
sukelti pinigus užmokėti morgičius ant 
mano namo. Aš mokėjau $1,850 už 
jį. Karas yra kaip naujas ir reikia pa
matyti, kad -jį įvertinti. Meldžiu atsi
šaukti nedėlioj. 4031 North Oakley 
Avė., Ist flat.

Personai
Asmenų Ieško"'

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, 40-45 metų amžiaus. Aš esu 
našlė,.39 m'., be vaikų. Rašykite Box 
1274, Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Chic^v j.

PAIEŠKAU pusbrolio Petro Malcevi- 
čiaus, apie 20 metų atgal gyveno Hart
ford, Ark. Paeina iš 'Laukuvos pa
rapijos. ’ Alex Makeyięius. 817 W. 34 
PI., Chicago, III. ' - t

Situation Wanted ’
t Darbo Ieško

z INTELIGENTĖ mergina paieško 
partnerio bizniui pirkti. Turi būti 
blaivus, pamokintas ir pavienis, .galintis 
įe^ti apie; $3000.00. Pageidaujama tu- 
rirttis' paytrimd kokiame-nors biznyje. 
Rašykite, Naujienas, Box 1275.

- ■_ ■ —.m..............— .

/ Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pufininko atidaryti bar- 
becue, biznį. ' Meldžiu greitai atsilan
kyti. 1036. W. 69th St.

i nu m i........... i i ii ■ i................................... i J u*.

Help Wanted—Malė
• Darbininkų, reikia
s REIKALINGAS karpenteris . 

ANT JABLONSKIS
820 E. .67 St. .

Furnis^hed Rooms
‘ IŠRENDUOSIU kambarį vaikinui, be 
valgio, prie geros transportacijos, prie 
mažos Šeimynos. 1517 N. Irving Avė. 
Tel. Armitage 8963.

Tel. Rooseyelt 2725

‘ LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

PASIRENDUOJA 2 kambariai dėl 
vaikino. . Antros lubos.

744 W. 35 thSt. < .

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos, gal valgyti pasitaisyti, 
yra maudynė. Pigiai. Antros lubos, už
pakalyj. 827 W. 34th PI.

RENDAI 'kambarys .vienam arba 
dviem vaikinam, apšildomas, su visais 
parankumais, gražiam name. Išrenduosiu 
pigiai. 2 lubos. 3415 Emerald Avė. 
Boulevard 4375.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Gera vieta.

2714 W. 47th St.

PARSIDUODA pilnai įrengta "Shoe 
Repairirig Shop”, toli nuo kitų Šiaulių, 
vieta. palahki bizniui. Priežastį patirsit 
atsilankant. 4523 S. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen. geroj vietoj; pigi renda.

5444 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI grosernė — turiu 2 
bizniu. Parduosiu pigiai. Geras biz
nis. Renda pigi. 3417 So. Union Avė.

DELICATESSEN ir maisto sankro
va. Geriausias kampas dideliame kitehe- 
nette name North Sidėj. Moderniškas. 
Visuomet buvo ir yra gyva biznio vie
ta. Parsiduoda iš priežasties mirties už 
tiktai $1,800. • Išmokėjimais, jei rei
kia. Verta dvigubai. Pigi renda. 
Kambariai pagyvenimui.
• 3527 Southport Avė., kampas Eddy

, t ų 

PARSIDUODA Lunch Room 
ir grosernė; prie dirbtuvių nė
ra kito biznio per 2 bloku ap
link, 4 ruimai pragyvenimui; 
parduosiu už $250. Nebijokite 
nėra nė jokio nemalonumo. 
8259 S. Canal S t. Victory 7532

Farms For Sale

PARDAVIMUI keturios farmos. Pa
sirinkit kokią norite. Visos turi ge
ras , triobas, galvijus, mašineriją. Par
duoda savininkas. Wisconsino valsti
joj; 80 akrų, pusantros mylios nuo 
miesto. Ant lengvų išmokėjimų. Par-. 
siduoda pigiai.

FRANK PAUL1K 
2156 E. 93 St..

' ’/ Chicago, III.

Exchange~-Mainai
MAINAU rezidencijos ir bizniavus 

lotus ant 4 ar 6 fl. muro namo arba 
morgičių. Urnežis, 5607 S. Throop St.

■■ o————

MAINYSIU 50 pėdų lotą ant nedi
delio groserio ar automobilio. Šaukit va
kare po 4, nedėlioj ir subatoj visą dieną. 
J. Mažeika, 3243 N. Narragansett Avė. 
Tel. Kildare 14)40.

" MAINUI 80 akerių farma. su tstaku ir 
mašinoms, Wisconsino valstijoj, 52 my
lios nuo Chicagos. Mainysiu ant na
mo su groserne. John J. Castek, 2832 
So. • Avers Avė.

KAS turit gerų automobilj 
mainyti ant loto. Aš turiu du 
lotds, vienas ant kampo 72 1V 
Mapplewood, antras 25 ir 
Throop st., tinkamas dėl gas 
stoties, šaukit Leon R. Janusz, 
6109 S. Albany, Hemlock 9252.

Real Estate For Sale
, Namal-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
x REAL ESTATE 
LOANS » INSURANCE

, . Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgag* 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

Tel Lafavme 0455
> •... - f... .
■ t1"1! ■—■ .......- 1 '■ ' 1 ■
- DIDELIS GARADŽIUS

Gražiai įrengtas Show Room, kitų ga- 
radžiu arti nėra

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

flatų, arba ką kitą. Savininkas
JUOZAS VILIMAS

4556 So. Rockwell St.
Virginia 2054

BARGENAS . Pardavimui mūrinis 
bizniavas, kampinis namas, karštu - van- 
dieniu šildomas, 5 kambariai ir storas, 
tinkamas bile bizniui. Trijų karų nau
jas garažas, arba pasirenduoja, nes ap
leidžiu miestą. $600 įmokėti, kitą kaip 
rendą. 3601 Lowe Avė.

KUN. M, X. MOCKUS 
Kalbės temoj: “Dievo - Ragas, 
Dovido Ragas ir Kitokios Die
viškos Navatnybėš”. Pagal £y; 
Raštą-Biblijų. Akyvą žinoti. 
Prakalba įvyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., kovo 8 d.; 
2:30 vai. po pietų. Padengimui 
lėšų maža įžanga. Kviečįa vi
sus atsilankyti RENGĖJAI, i 
. . ' h < : J **'*: *, . ’ •. ? ■ '' .

ATMINK SAVO' ?
'• / NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus per

S. L Fabiari & Co.
SOS West 35th St.

CHICAGO T < 
Tel. Boulevard 0611 arba . 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortge^ius , ir- Boptu 
Skolinam pinigus ant Namų. ' /. ’ 
Parduodam ir išmainom visokį turtą.' 
Inšiurinam namus įt visk4 vertingą. 
Padarom davernistis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

PATARIMAS
/ Patartam visieins lietuviams/ pirkti 

anglis iŠ Crane Čoal. Co., tai yra vie- 
nintelis anglių y ardas, kbris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERI pigiau negu kitur, a 
BLACK KAND anglys tpnas $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

Niekur kitur begausite taip pigiai. 
Telefonuokite > tuo jaus, o anglis pri

statysime tuo jaus. , , •
Tel. RepuHfc 8402

A CRANE ČOAL CO.
5332 So. Long Avė'.
v Rekailingi agentai ,

- .

Miscellaneous
.■ įvairus

1 - ■■ r1 ■   -  ............................... ... ———

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
steam heat.i Trečios lubos, 814 W. 33 
St. Victory 1408.

PAI^ENDUOSU I kambarį 1 ar 2 
vaikinams; sviesus, 2 lubos iš fronto. 
4.644 So. Hermitage Avė.

. -j >, . .....

TURI būti parduotas tuo.iaus 2 augš- 
tų raudonų plytų namas, adresu 3635 
Wallace St. Pirmiau kainavo $5,000.00. 
Dabar nupigintas iki $3,800 greitam 
pardavimui. Kreipkitės į 2 augstą, už
pakalyje. ,

GARSI
NAUJI

•a

1N0SE
C i j/A Šfr* ■ U** f

■ V ■
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PASIRENDUOJA kambarys pavie
niam arba vedusiam, garu apšildomas 
švjesus, prie mažos šeimynos. K. Va
liulis, 6522 So. Rockwe!l St. Tel. 
Prospect 1868.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
Šeimynos dėt vaikino.

Z026 S. Rockvvell St.

For Rent

PARDAVIMUI lotas 50x125 S. E. 
kampas 69th ir Talman Avė. Inpro- 
vement įdėti arba mainvsiu į nedidelį 
bižnį ,, Savininkas 2462 Blue Island 
Avė.

CICERO bargenas, 6 kambarių bun- 
galom, furnaso Šiluma, 1913 So. 50th 
Ct. Savininkas 4923 W. 25 St., Cicero.

TURIU paaukoti dvi 5 kambarių
bungalows. Geriabsiame stovyje. Gara
žai. 30 pėdų lotai 5833 ir 6042 So. ' 
Campbell Avė. Savininkas tel. Hemlock 
0772.

REIKALINGAS nedidelis Pire Proof 
šafe, Box 1276, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. •

Miscellaneous for Sale
Ivairtfs Pardavimai

PARDAVIMUI German Police" Šuo, 
6 mėn. .senumo. Pigiai. 5334 Stfath 
California Avė.

• PASIRENDUOJA krautuvė su fixtji- 
res dėl saldainių storo. Yra 5 pagyve
nimui kambariai. Labai pigi renda. 
Tel. Republic 5322.

Business Chancet
Pardavimui Bizniai

; .PROGA GERAM • ŽMOGUI. Par
siduoda bučernė ir grosemė su mažu na
mu. Savininkas 3808 Lowe Avė., Tel. 
Boulevard 6502.

*< ...

k •' ...
■ ..
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PARDAVIMUI iš priežasties mirties 
—- turiu paaukoti biznio prapertf. sto
rą ir *5 flatų mūrinį namą. Per 16 me
tų. išdirbtas dry goods biznis. Kaina 
$19.000. Reikta pinigų. Priimsiu 
mdirgiČių už likusius. Brokeriai neatsi
šaukite.

' 1848 W. 59th St.
Tel. Prospect 0609 z

PARDAVIMUI 7 kambarių reziden
cijos Damas už' prieinamą kainą 
Brigbton Parke. 4120 S. Mozart St.

’4

47Q5.it



