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Kunigas Spudas jau vyskupo 
suspenduotas iš pareigu?
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Mergatė norėjo mirtie 
vaikas ją nušovė

Telšių klerikalų organas “že- tojams ir taikos teisėjams kvo
tas apie kuųigusK

Teismo tardytojams: 1) apie 
Alytaus parapijos vikarą Tu- 

■•Y 'f''

mošą, 2) apie Kalvarijos vi< 
karą Feliksą Smoginį, 3) apie 
Seirijų vikarą Palukaitį,v 4)
Griškabūdžio kleboną Vaičaitį 
ir vikarą Barčaitį, 5) apie 
Naumiesčio vikarus Balsį ir Ži
linską ir 6) Garliavos vikarą 
M. Krupavičių.

Taikos teisėjams: 1) Lukšių 
parapijos vikarą Skirkevičių ii* 
2) Rudaminos vikarą MaČiu- 
laitį.-

Be to, penkias kvotas apie 
kunigus nutraukė: 1) Mariam- 
polės parapijos kleb. Jasenaus- 
ką, 2) Mariampolės parapijos 
kunigą Andziulį, 3) Lazdijų 
kleboną Adomaitį, 4) Kapčia
miesčio kleboną Zdančių ir vi
karą'Baužį ir Alytaus kleboną 
Baltrušaitį.

maičių Prietelius” praneša, kad 
vieton kunigo Igno Spudp, ku
rį neseniai Šiaulių apygardos 
teismas nubaudė 1V£ metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, Rietavo 
klčbonu paskirtas kun. J. Va
laitis, Telšių vyskupijos kuri
jos kancleris. Kur padėtas kuii. 
Spudas, kuris nuo atlikimo teis
mo jam uždėtos bausmės kol 
kas dar yra liuosas, “Žem. 
Priet.” Jierašo. Jš to reikia 
spręsti} iad kun. Ign. Spudas 
dvasiškosios vyresnybės yra 
suspenduotas ir jokioms kuni
giškoms pareigoms neskiria
mas.

CRA1GSVILLE, Va., kovo 12. 
—Marjory Gregory, 11 metų 
amžiaus mergaitė, nukrito nuo 
kėdės ir,' užsigavus, dejavo, kad 
geriau ji butų negyvai užsimu- 
šus.

Išgirdęs tai jos pusbrolis, 10 
metų amžiaus vaikas, susirado 
tėvo, šautuvą ' ir pusseserę nu
šovė.
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Prancūzai biudžetui 
suvesti apkarpo iš

laidas ginklams

Dvi savaites pludu 
riavo juroj ant 

ledo lyties

Paryžius, kovo 12. —Kad 
galėtų biudžetą suvesti, Fran
ci jos parlamento finansų komi
sija nutarė 2 nuoš. sumažinti 
kreditus karo laivų statybai ir 
kariuomenei.

Komisija griežtai atsisakė už
dėti gyventojams didesnius mo
kesčius if tuo budu padidinti 
valdžios pajamas, kaip kad vy
riausybė siūlė.

Kunigų bylos
MARIAMPOLe. — Mariam- 

polės apygardos teismo valsty- 
bės-gynėjas J. Zdanavičius pra
vedė ir perdavė, teismo tardy-

Liberalų mitingas 
kalba apie trumpes

nio darbo įvedimą

Madrido universitetas 
kviečia Chapliną

♦ [Acme-P. A Photo]

Dunn’s Lodge ties Lizzie ežeru, 200 mylių į žiemius nuo Minneapolio. Minnesotos Prekybos 
Klubas, kuriam tie rūmai priklauso, siūlo prezidentui Hooveriui kaip vietą atostogoms ateinan-

• čia vasarą.

VVASHINGTONAS, kovo 12. 
—Pažangi jų senatorių sušauk
toje liberalinių elementų konfe
rencijoje šiandie William Greęn, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, siįuta j- 
vesta dienų Jarbo sa-
vaitė kaip viena* priemonių ko
voje su nedarbu. D. B. Robert- 
son, Brotherhood of Locomo- 
tive Fireman and Engineers 
prezidentas, kuris pranešė, kad 
vienas trečdalys jo organizaci
jos narių yra be darbo, siūlė 
dar šešių valandų darbo dieną. 
Robert Scripps, Scripps-Howard 
laikraščių sindikato preziden
tas, pareiškė, kad darbas turė
siąs būt sutrumpintas, ir “su
trumpintas taip, kaip mes dar 
niekados nesvajojome.”

Tolesniam darbui konferenci
ja paskyrė įvairiems reikalams 
tam (ikras komisijas— tarifo, 
nedarbo, pajėgos, žemes ūkio ir 
atstovaujamos valdžios, žemės 
ūkio komisijos pirmininkas bus 
senatorius Borah; pajėgos — 
šen. Norris; į tą komisiją įeina 
chieagiečiai: Donald R. Rich- 
berg, Walter Bemis, Carl D. 
Thompson ir E. N. Nockels; ne
darbo ir pramonės stabilizaci
jos pirmininkas šen. Robert M. 
LaFollette; jos nariai yra John 
Fitzpatrick, chicagietis; Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, ir Fred W. 
Sargent, chicagietis.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
12.—Madrido universitetas pa
kvietė j svečius Amerikos fil
mų komiką Charlie Chapliną.

Kai kurios ispanų draugijos 
proponuoja*, kad Chaplinui bu
tų suteiktas didis labdarybės 
kryžius už jo labdaringus dar
būs.

Gandhi išvyko drus
kos įstatymo laužyti
“šventas žmogus” vėl gamins 

druską, norėdamas išbandyti 
paliaubų sąlygas

AHMADABADAS, Indija, 
kovo 12. —Metinėmis savo žy
giuotos į pajūrį druskos gamin
ti sukaktuvėms, Mahatma Gan
dhi, Indų nacionalistų vadas, 
šiandie vėl išvyko tuo pačiu ke
liu į pajūrį druskos gaminti, 
laužant britų druskos monopo
lio įstatymą. (

Tuo savo žingsniu Gandhi no
ri išbandyti paliaubas, kurias 
jis praeitą savaitę padalė su 
Indijos vicekaralium lordu Ir- 
winu. Viena tų paliaubų sąly-> 
ga yra, kad indai, gyvenantieji 
druskos šaltinių srityse, gali 
patys sau druską gamintis, nors 
tai yra priešinga įstatymui.

Rado svetimų vyrą po 
žmonos lova; pašovė

HAVANA, Kuba, kovo 12. —- 
šiandie dar meaušus iš Kubos 
slapta buvo laivais išgabenta į 
kalėjimą Pušų Saloje.200 poli
tinių kalinių.

VINCENNES, Ind., kovo 12. 
—Ellis Cardinal^ panaktinis, 
netikėtai parėjęs namo rado po 
savo žmonos lova pasislėpusį, 
svetimą vyrą, Roy Duckworthą. 
Išvilktas iš paolvio, Duckworth 
bandė šeimininką nųš*a*uti jo 
palips revolveriu, bet buvo pats 
pašautas. Jis tapo, nugabentas 
į ligoninę kritingoj padėty.

O R R S»r|du

Chicagai ir apielinkei federh- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ./

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutiniai pietų 
rytų vėjai. z.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 26° ir 47° F. •

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:53. Mėnuo teka 3:39 
ryto.

Vykdo busmes
Kauno karo komendantas nu

baustus ateitininkus ir šen- 
draugius verčia atlilęti bausmes. 
Ahtai, “Ryto” redaktorius p. 
Radzevičius policijos paimtas 
iŠ gatvės ir nugabentas Kauno 
kalėjiman dviejų savaičių areš
to bausinei atlikti. Paimta 
kalėjiman “Ryto” > red. narys 
O. Labanauskaitė, vėliau Am
brazaitis 
Valaitis

ir “ A administr

Sovietai 
embargo nepalankią 

prekėms
•MASKVA, kovo 12. šeštas 

visos sovietų sąjungos kongre
sas. šiandie priėmė rezoliuciją, 
kuria sovietų vyriausybė in- 
sttruktuojama imtis priemonių 
suvaržyti importus aš tokių 
kraštų, kurie stato barjerus so
vietų sąjungos eksportams.

Nors. jungtinės,. Valstybes re- 
zoliucijoje neįyardjnamos, ma
noma tačiau, kad ji yra atkreip
ta* prieš jas.

■ - ----------

BUENOS AIRES, Argentina,, 
kovo 12. —-Iš Rosąrio praneša, 
kad ten policiją susekus są
mokslą nužudyti , laikinį Argen
tinos preziclentą- Ųriburį. Vie
nas Antonio Marąucz, suimtas,’ 
prisipažinęs, kad penki sąmoks
lininkai buvę prisirehgę nušau
ti arba bombą jnesli1 į, preziden
tą, kad jis, grįsdamas iš Šaltos 
į Bueną Aires/ turės Rosario 
mainyti traukinį,

Susekę vėl sąmokslą 
nužudyt Italijos dik

tatorių Mussolinį

Bombų spraginimai
Kubos sostinėj 

nesiliauja

V a g o n a s kareivių 
kelionėje pakele 

riaušes

HAVANA, Kuba, kovo 12. — 
Bombų sproginnhai Kubos sos- 
tinėje nesiliauja; nežiūrint po
licijos pastangų susekti bom- 
bininkus. Praeitą naktį buvo 
vėl dvi bombos išsprogdintos, 
viena ties Havanos universite
tu, antra San Jose, žmonių nie
kas nebuvo užgautas.

Šuo paaukojo savo gy
vastį kūdikiui nuo 

vilkų išgelbėti
SEQUIN FALLS, Ont., kovo 

12.—“Sportas,” vietos gyvento
jo Andre Minette šuo, paaukojo 
savo gyvastį, kad savo šeimi
ninko pusantrų metų amžiaus 
kūdikį išgelbėtų.

Palikęs kūdikį vežimėly, tė
vas nuėjo į artimą mišką me
džiagos pasipiauti. Tuo tarpu 
pasirodė trys vilkai, kurie ėmė 
slinkti artyn j vežimėlį. Likęs 
kūdikio daboti šuo suprato pa
vojų. Piktai suurzgęs jis, 
žingsnis po žingsnio, ėmė vil
kus vilioti šalin. Staiga apsisu
kęs jis ėmė bėgti. Vilkai, staug
dami, paskui jį. “Sportas” na
mo negebrįžo... ,

• Sausio

Šovė šunį, o nušovė 
mokytoją -

MARIJAMPOLE
26 d. vakarą važiuojant plentu
per Tarpučių} km. (ties tikim 
Bliudžium) šaulys * Žitkauskas 
Liudvikas iš Balsupių km. Ma
rijampolės valsč. norėdamas 
šauti šunį, neatsargiai pavarto
jo ginklą ir vietoje nukovė su 
juo važiavusį Balsupių km. pr. 
mokyklos mokytoją Gladą Pra
ną. • ''

MEDFORD/ * Ore., kovo 12. 
—Keliolika kareivių kelionėje 
traukiniu iš McDowell, Cal.,- į 
Fort Lewis, Wash., vakar <va- 
karą pakėlė riaušes. Keletas 
kareivių buvo sužeisti, jų tarpe 
vienas Vinčent Solinsky pavo
jingai. ' :

Atvykus į Ashlandą, vagonas 
su riaušininkais buvo atkabin
tas nuo traukinio ir paliktas, 
kadangi konduktoriai atsisakė, 
jį toliau gabenti. Kareiviai 
kol-kas tapo uždaryti vagone ir 
laikomi po areštu.

PARYŽIUS, kovo 12. -mitalų 
emigrantai Paryžiuje gavo ži
nių, kad fašistų policija Romo
je suėmė keturis asmenis, kai 
tinamus sąmokslu nužudyti 
premjerą Mussolinį, Itailjos 
diktatorių. Penktas tariamų są
mokslininkų dar esąs policijos 
ieškomas. •. • t

■Italijos; spaudoj kol-ka's nepa
sirodė dar nė jokios žinutęs 
apie sąmokslo susekimą. į

Fašistų policija, pasak pra
nešimų, tvirtina, kad suimtieji 
esą anarchistai, kurie jau esą 
prisipažinę, kad jie buvę “pa
samdyti žymių italų emigrantų 
Paryžiuje”.
L. Antifašistų rateliuose Pary
žiuj e tačiau manoma, kad, tas 
naujas sąmokslas yra tik fašis
tų policijos prasimanymas. To
kiais prasimanymais, pasak jų, 
ji bando darytį spaudimą fran- 
euzų vyriausybei, kad' ji areš
tuotų gyvenačiūs Paryžiuje žy 
mius antifašistų vadus.

RYGA, kovo 12. — Keturio
lika estų žvejų per keturioliką 
dienų plūduriavo ant ledo ly
ties Rygos įlankoje, iki paga
liau jie buvo išgelbėti ir vos 
givi, pargabenti 4 Latviją. Per 
visą tą laiką jie maitinosi 
dviem ruonais.

žvejai buvo nugabenę mais
to leduose įstrigusių juroj, dvi
dešimt mylių nuo kranto, kro
vinių .laivų įguloms. Grįžtant 
atgal, užėjo smarkus žiemių vė
jais. Ledas, kuriuo jie keliavo, 
atskilo netoli nuo Kūno salos, 
ties Estijos krantais, ir lyjls 
su žvejais, vėjo genama, buvo 
atnešta skersai įlanką j Latvi
jos pakraščius. Del rūkų ir 
sniego audrų, plaukiantieji gar
laiviai negalėjo nelaimingų 
žvejų pastebėti.

Sovietai nori gaut 
užsieniuose 2 mili?

jonu meisterių 
■ " •: —••• ■ .

STOKHOLMAS, Švedija, ko- 
vo 12. -i-Sovietų pa'siuntinybėš 
atstovas, dalyvavęs čia švedų 
komunistų partijos tarybos mi
tingi, pasakė, kad sovietai da
bar darą pastangų gauti užsie
niuose bent du milijonu kvali
fikuotų darbininkų ir mieste- 
rių, kad vaisingai galėtų pen- 
kėrių metų Industrializacijos 
planą, vykdyti. 5 tūkstančius 
tokių darbininkų ir meisterių 
sovietai norį , gauti Švedijoje, 
švedų darbininkams, sovietai 
mokėsią po 300 rublių ’ mėnesy.

Italijos biudžetas turės 
$23,000,000 deficito

ROMA, kovo 12. — Italijos 
1931-32 metų biudžete numato, 
ma 424,169,569 lirų (apie 23 
milijonai dolerių), deficito.

Finansų ministeris Mosconi 
■apskaičiuoja pajamų 18,899,- 
516,060' lirų, o išlaidų 19,323,- 
685,629 lirų.

Italų lira verta truputį dau
giau kaip 5 Amerikos centus.

Civilines mterikaci jos 
obalsis kaime'

Lietuvos kaimas taip domisi 
civiline metrikacija, kad vien 
tik apie tai ir kalba. Kuni
giški laikraščiai daug rašo 
apie metrikaciją kaipo apie 
“bedievišką išmislų”, bet kuni
gai tyli, nes bijosi iš kaimie
čių susilaukti aštrių atsikirti-

Katalikų kunigai nori ir to
liau žmones laikyti šešiolikto 
amžiaus globoje ir neduoti 
jiems kultūrėti ir dorėti. ;, 
i Kaimai laukia nekantraūda*į 
m i kultūringo įs ta tymo ' **1
vilinės metrikacijos.

3 v ; _ RMius. .
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Žemės drebėjimas Ju
goslavijoj atsikartoja

GEVŽĘLĮ, Jugoslavija, kovo 
12—šiandie čia buvo vėl jaus- 
stas stiprus žemės drebėjimas, 
žmonės, kurie nuo praeitų že
mės sukrėtimų tebenakvoja. 
lauke, nedrįsdami grįžti j na
mus, buvo dar labiau išgąsdinti.

r—•—:---------------

Rado (garais nutrošku 
sius senuolius

VIRGIN1A, III., kovo 12. — 
Jų namuose čia rado negyvus 
Robertą Colpittsą ir jo žmoną, 
abudu apie 80 metų amžiaus. 
Jie buvo nutroškę garais iš su
gedusios anglinės krosnies. -

f — —

Moterų tarnybos klau 
simas

Vyriausybe pro-- KAUNAS.— Vyriausybė pro
jektuojanti tas moteris, kurių 
Vyrai turi geras vietas valdiš
kose įstaigose, atleisti iš tarny
bų, žinoma, jei jos tarnąuja val
diškose įstaigose.

KAUNAS. -^■Vyri'd’usybe nu
sistačius peržiūrėti valdihinkų 
,atlyginimo būdą. Todėl visose 
valdiškose įstaigose, min. kab. 
nutarimu, valdininkams nemo
kama naujų trimečių. Manoma 
vieton trimečių įvesti penkme
čius. <

"‘X
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Lenkų seimas patvirti
no sutartis su Vokietija

VARŠUVA, kovo 12.—- Len
kų seimas (patvirtino Vokieti- 
jos-Lenkijos prekybos sutarti, 
vokiečių likvidacijos sutartį ir 
Lenki j os-Rumani j os saugumo 
paktą. ,

200 žmonių prigėrė 
garlaiviui sprogus

Nelaimė atsitiko Kinuose. Tarp 
300 garlaivio pasažierių buvo 
100 kareivių

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 12. 
—Jangtsekiango upėje praeitą 
naktį įvyko sprogimas pasažie- 
riniame kinų garlaivy Pa-či. 
Garlaivis buvo sudraskytas ir 
tuojau paskendo. Manoma, kad 
nelaimėje žuvo apie 200 asme
nų.

Katastrofa įvyko upėj apie 
70 mylių nuo Šanchajaus. Gar
laivy buvo 300 pasažierių, jų 
tarpe apie šimtas kinų karei
vių. Sprogimui įvykus, dau
guma žmonių šoko į vandenį, 
bandydami gelbėtis, bet tik kai 
kurie jų buvo atvykusio pagal
bon muitinės laivo išgriebti 
fflįA
X <t..*! -L V ■' r • * * . / **

PrusŲ aristokratijos or 
ganas baigia savo gy

venimo dienas
BERLYNAS, kovo 12. — 

Neue Preussische Kreuz Zei- 
tung, ėjęs per 83 metus prūsų 
aristokratų, karininkų ir jun
kerių organas, baigia gyventi . 
savo dienas kartu su baigiam ■ J . ’r
čia savo dienas įgyventi “se; 
nosios gvardijos” aristokratija} 
Del stokos pinigų, laikraštis, 
kaip praneša, nuo šių metų lie
pos 1 dienos paliaus ėjęs.

Kanados parlamento 
sesijos atidarymas

0TTAWA, Ont., Kanadą, kp- 
vo 12.—šiandie įvyko iškilmin
gas Kanados parlamento sesi
jos atidarymas. Generalguber
natoriui Bessborough dar neat
vykus iš Londono, parlamentą 
atidarė Augščiauslo dominijos 
teismo teisėjas Lyman P. Duff. 
■fi.

Velykos
Jau čia pat. Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia ju- 
šų pasveikinimo. — Palinksminkite 
juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu', 
ar telegrama per

sų pasveikinimo.

mUlIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai.

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
. • ' ’ ■* ' ' ■' Z •
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Milwaukee, Wis
Svarbias prakalbas rengia 

SLA 177 k p. kovo (March) 15 
d., 1931, 2 vai. po pietų, John 
Bonka svet., 1835 S. 6th St. 
Kalbės SLA Finansų Komisi
jos pirmininkas adv. A. A. 
Plis.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Jžanga dykai. —Komitetas.

Detroit, Mich.

nų; nuo to laįko praėjo jt^u 
septyni menesiai, o vis dar ne
įstengia gauti čarterį. Pasis
kundė, kad dar nieko nėra ga
vę iš SLA/ dagi nč šėpų, vis
kas esu reikia pirkti. Organas 
irgi eina nereguliariai, nes nė
ra pinigų. Esą atspausdinę 
15,000 zaplikacijų, kuopos jas 
pasidalino, bet pinigų ižde nė
ra. Tai ktir komisarai pinigus 
padeda? Juk giriasi, kad turi 
10,000 narių, kiekvienas narys 
moka nemažas mėnesines duok
les, kurias komisarai
Bodos, turėtų užtekti pinigų 
kiekvienam komisarui
dar jie verkia, 'kad pinigų nė
ra, kad negalį nė organo Iš
leisti. Tai kas tuos pinigus sų- 
doroja? “Sįojuzo” nariai turė
tų apžiūrėti savo komisarų 
maišus, nes kaip išrodo, tuose 
maišuose yra labai didelių sky
lių. O juk žinoma, kad skylėto 
maišo niekad nepripildysi.

suima.

Bolševikiškos sorkės

Bolševikai “Vilny” ir “Lais
vėj” visomis gerklėmis rėkė, 
kad jie kovo 8 d. debatuosią 
su vietos SLA kuopų viršinin
kais apie tai, kas griauna SLA: 
viršininkai ar bolševikai. Tam 
tikslui jie atsikvietė iš Chica- 
gos ir savo staršą komisarą, 
jego veiičėstvo Bacevičių, nors 
rimti žmonės, gerai pažindami 
komunistų burnojimus, su jais 
“debatuoti” visai nesirengė.

Susirinko visos p ieškos, jų 
pačios, poručikai, puskomiša- 
rai,. atėjo ir šiaip žmonių pasi
klausyti tų sorkių. Ir reikia 
pasakyti, kad šios sorkės savo 
nachališkumu viršijo visas ki
tas ikišiol komunistų sureng
tas sorkės.

Kaip 2 vai. 
nachališkumu 
da “debatus”, 
šaukia tuos,

Ir vis

pagarsėjęs savo 
Baronas prade- 
Jis pirmiausia 

kas gintų SLA.,
bet niekam neatsiliepiant pra
deda iš SLA narių tyčiotis ir 
pareiškęs, kad jie vistiek “de
batuosią”, pristato kalbėti sa
vo staršą komisarą Bacevičių. 
Bacevičius išeina drąsiai, mat 
ir kiekvienas gaidys ant savo 
mėšlyno jaučiasi drąsus. Pra
deda kalbėti — ir tuoj palei
džia visą savo nešvarią burną, 
šlykščiaųsios kolionęs, nielatj 
šmeižtai taip ir pasipilia, kaip 
iš gausybės rago. Parodo viską, 
ką jis šlykštaus išmoko da
ili rodamas su komisarais. Aiš
ku darosi, kad jis iš visų spė
kų storavojasi, kad įtikti Bim
bai ir gauti.iš jo išrišimą savo 
oportunistiškų griekų.

Štai keli jo perlų. Po seimo 
gegužiniai jau sugriovę SLA, 
tad jie. (bolševikai) sutverę 
savo “sojuzą”, kuris jau turys 
U),(XX) narių. Gegužis neturys 
būti SLA. prezidentu, nes jis 
esąs pasiturintis ir be to tu-, 
rys gerą darbą mainerių uni
joj, kur gaunąs $1,50(1 algos i 
metus ir apie $1,600 išlaidoms. 
Gugis taipjau esąs banko di
rektorium, tad ir jam nereikė
tų būti SLA. iždininku. O, kaip. 
su; pačiu Bacevičium? Juk jis 
irgi gauną nemažą algą, tad. ii’ 
jam nereikėtų būti savo “soju- 
zo” prezidentu? O kaip su Sa- 
layęičiku? Juk ir tąsią
koks nieko neturintis bedarbis. 
Beje, septyni mėnesiai atgal 
tas pats Bacevičius Čia pat, 
Detroite, tvirtino, kad 
zis/‘gaunąs algos $8,000 
tus ir $4,000 išlaidoms. 
Bacevičius melavo, tada,
bar? Melavo jis tada, melavo it 
dabar. Mat jau 
natūra, kad be 
nio.

Nubėgo pas
bėgiojo visas lietuvių organiza
cijas, nuklydo į Lietuvą*- bet 
niekur gero neradę: 
pas 
kas 
000 
jau 
esą

nėra

Gegu- 
į me> 
Kada 

ar da-

tokia komisarų 
melo ,nė žings-

nlainerius, api-

Susirinkimą^

116 kp. susirinki 
įvyks Įtovo 15 d., 1 vai. po piet, 
pas d. Strazdą, 7445 Prairie 
Ayę. Kiękyięriąę narys, kiek: 
vienhs socialistinio nusistaty-. 
mo lietuvis darbininkas esate 
kviečiami atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Gausime pra
nešimų iš buvusios konferenci
jos. Draugai, visi stokime į 
d^M.

7 Sekr. Kąušis

Toronto, Kanada
Gražiai pamokino

3"

ĮiiĮj;1 - ----- *s-i—^;-T-
Oį dgbąr blogoj p^ry^as atrpįte laimėt, 

■,- padėty n)ię» .'^kaiu^ly smurtų. nors >ip kuriems, ypač su

Kaip teko “Naujienų” skai
tytoj ams girdėt, šiomis dieno
mis Torpnto suknelių siuy^jaį 
išįejo į streiką. Praleidžiant 
smulkesnius atsikimus ' rip 
streiko, aš noriu apsistot pyįę 
vieno nemalonaus įvykio iš lie
tuviu tarpo.

Kaip visuomet esti streiklau
žių kiekviename streike, taip 
ir čia bųyo, —net keletas lietu
vių, iš kurių žymiausias S. ir

dėti j savo laik-

gal tik iš maty- 
Gegužį, o aš per

- 3Wįpį&ąą /f.asjnųp yrą. sį^P^ 
.tikas hofeižmui. Dirba vienor 
ję jiemažoje siųyykloję prese- 
XI . ko“WWW' ;
kus s.apidp nup ąayęs ir jppka. 
tiek, kiek ją malonė, iri dar pa
sirenka; jeiįu kuri8 skaitomas 
“apritrynusiu”; tam darbo nė
ra, nes kartais' gdli sužinot jo 
stambias . pajamas, is kuriui; 
mažiausią Į&įjeiė tępka diijO 
čįaip. ; .4/".

Artinantis streikūi; jis peyą- 
pėjo savo darbjnjh^ų^, 
neikite sįręikuot, nės vistiek 
nieko .pęįajįjjišjt|j ir su^ląįdipi- 
mui jiems lięp^ ątęįti aįfe Į3 
yąl., o į streįk^ buvo pųmą- 
tytą įšeiti 10 všįl. Reiškią jis 
iiųosas nuo, streįkp iy dąrbį? 
pinkai ap^ąįiįoįi;. bet <įąm- 
^ip^ąį paąiplgė krip jįąmę 
vo geriau, nežiūrėjo į jo mė
tymą pėdų. ' \ 4

Gatvėje^ įO ’ rišyklųyąįkš- 
čipją sfrėikiėri^į gindami špo- 
telį duonos, kurį gali greit ne
tektį. pažnąį / t^pka/ .susi^intį 
su streiklaužiais, l<urie veržte

kurię pasilaikymūi šiltesnėj 
vietelėj arba dėl skanesnio zu- 
pes šaukšto kovodami vartoja 
šlykščiausias priemones.

Įdomu, kaip tas streiklaužys 
atsistos' prieš susirinkusius S. 
ir D. paš. d-jos narius kovo 
15 d. susirinkime. O gal dar 
reikalaus pašalpos iš draugi
jos? Gali nesitikėt iš d-jos jo
kios pašalpos, nes konstituci
joj numatyta, kad “Pašelpa 
susispenduoja, jeigu katras

šeimynom^ ekonominė padėtis 
yra nepavydėptina^
, Tuų tąppu streiklųnžiaį ko- 
M '^Fba ir
tyčiojasi iš tokių pat darbinin
kų, kaip ir jie patys/ Jų t'arpe 
minėtas asmuo atsikeldavo ir

, .....to****, .to •?• ■*•••* •***■*••■■•-’ »■ •

atvykdavę į dirbtuvę anksti ir 
grįždav^~viiįaj--¥čUk-bet viena

«r' x . - • - - Ipųšfųs. sįįrgdamąS| bet . taptų ligoniu dirbdamas kokį
yįsgi įą f^įjrbo, ant nelėgalį darbą, arba streiklau-

dąs gyte . V'" 7 '. 'r

lo ' kovoje ge
resnes gy vęnimp
sąlygas: kaip sHsinftkinįuos^ 
taip ir. šiaip; pj^||ęąlbgjijpuosp 
jo žp^ių tųr&Uvąi

tas MM tikr^ 
supranta darpi^tą kpyą už 
buyi ir yra jos dalyviu. Bot

I). pa šaipi nes d-jos pirminiu- veržiasi vidun. Jų veiduose nra
T

•V.’

rryr.

j$> wF|’tuį mes 
turiinę tokių. kurie sįayg įda- 
jąs pąrdupda pž Kelis, centus. 
Bsu< $įy ’M F*h|'

Penktadienis, kovo 13,1931
—■ .......................... -........................................ --------------

nūs apsireiškimai lai būna 
mums darbo klasei pasibjaurė
jimas ir gera pamoka, kad kar
tais iš musų tarpo nesirastų pa
našių parsidavikų kapitalis
tams. Tad, kovodami prieš ka
pitalistinę sistemą, neturime 
vien savo liežiuviųj pasitikėt, 
bet reikia pasirodyt ir darbu, J 

kovotoju •.reikia būti idealiu 
darbininkų klasei.

Streikieris.

žiu būdamas taptų ligoniu, pa- 
šelpos negauna”
“Pašelpa susispenduoja’l § 25 
raidė c). .. ., -.........

, Kažin ką mano Maskvos da
vatkos, kurie taip karštai rėmė 
jį laike rinkimų į pirmininkus. 
Vienas dar prieš rinkimus pa- 
sakė jam, kad tamsta, gausi 
•tiek ir tiek balsų. Matyt, jau 
turėjo surinkęs tikras žinias, 
kurią už jį balsuos. Bet jis ne
liko skolingas savo rėmėjams, 
jis puikiai jiems atsimokėjo ir 
dar gal kuo atsimokės, —atei
tis parodys.

šitoki iš darbininkų nemalo-

(Skyrius

Chroniški Ligoniai 
i Giria Šj Naują

Stebėtiną Maistą
Daugelis, kurie kentėjo per daugelį 

metų nuo įvairių ligų praneša apie pa
stebėtinai greitą atgavimą sveikatos po 
vartojimo naujo stebėtino maisto Colo- 
naičl. Ši nepaprasta gyduolė permaino 
žarnų turinį, sustabdo gasus, . rūgimą, 
puvimą ir savęs nuodijimą ir pagelbsti 
gamtai atsteigti normalį vidurių valy- 
mąsi. Coloaid sustapdo perinimąsi ligų 
perų stotojoj žarnoj, kurie, kaip da
bar autoritetai pripažįsta, yra kalti už 
daugiau kaip 80% visų musų ligų. Jis 
yra nepavaduojamas gydyme skilvip, 
inkstų ir kepenų pakrikimų, galvos 
skaudėjimų, colitis ir panašių ligų.

Jeigu jus norite atgauti savo sveika
tą ir ją palaikyti — pabandykit šį 
paprastą naują maistą šiandie. Jis 
steigė tūkstančiams ir turėtų tą patį 
daryti ir dėl jus. Paprašykit savo 
tiekininko Colonaid šiandie. Tai
geriausias Sveikatos investmentas, kokį 
jus kada nors esate padarę. .

ne- 
at- 
pa- 
ap- 
bus

į1-1:.. -jy ■ ■; ' \ -i <

J^elkn mes išlaidžiam $2^000^000
- '■ . ’’ ’ ■ ■ • : . ■•/ . • • V ri . ' ■ 1' : 1
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sudėjimui CAMEL cigarėtų i naują
/ / • ,G<

HUMIDOR P AUK
’» į

Drėgnumu Palaikantis Pakelis
TTr-- , ■ <fX? •’•, ■ ' : • -k *■• ' ■ <■ ’ >♦■■'-' :<1' •'•'■ '■

O \ ■
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■ vr\;>l

v-7'/'Į.Aft Įlflįkas ktfip/mes esame tabako bjjįąy. 
čionai*, Nvinston-Salem. ir meą nemažai didžiiio- 
james sąyo išdirbamų cigaretęgėiįu^. .

Nors mes išleidžiąiųe dąų^ mįlioųij dolerį,ų 
garsinimui Gamęl cigarėtų, ‘tariau pieš visuomet 
laikėmės senos idėjos, kačių p.ptyątine^. svarbos 
dalykas yrą tas, ką mes įdedhme j sa-Vo .cigaretus, 
6 ne ką sakome apie juos, ;„^iy-unv;

? Jei mes žinome ką / nors ąpi^.7tabgįFftv“f* 
manome daug galiiųe> ųžtįkrint^ ;jįąd
Gamei • rigąretąį' sudaryti iš skąųiaųsių Turkiško 
tabako ir iš geriausių, pijniausiai nunokusiij l‘vjė-

' Tikrenybėje mcą ity jttrnpe ■■ pitmąu^ ^ei?#;
didžiuotis Camel cigarėtų gerumų?
■išeina įš afebtyv^ Wiu'YęA'tęys dalykai cigaretėse, kurię gali būti 
aejio draugo is Benvdr Juląa įai^atgal, pata«ŽSW&įį& liežuvio kandimo ir nemalonu, g«i> 
vieną dalyką, kuįns per metų eilę-buvo problema L . ‘ '
cigarėtų išdirbėjąmSė / Ua • • ’ . :-J. " ? . ,/*

Kuomet jis įraukė? dųpi%?:Cąm$ 1) :
kurį mes jam dfįyęme ,
atsikvėpė su ąiskjąi matomų pąsi|ęnkinimų ir 2) Daleles kgpeig dulktų, pasipkųsių tąbfikę 
juokaudamas užklauso: “Kas tai, ar tai yra spe
cialiai padarytį cigaretei Camel' viršiniųkams'?”.11

“Visai ne,” atsakėm jąm. J^§ia pąkųlį8 ■ Gamei
cigąretų nupirktąs šį rytą netoli ųUųįrią ęsajųčiųj < 3) \ 
krautuvėj.” ■■ t' /

. “Tikrai,” sako jis, “aš eku ^nuolatinis Camel 
cigarėtų rūkytojas per daugelį mėty, tačiau prisie
kiu, niekuomet ųegąyąų tokių &ęrdį ęįgąretb; ^ąįp 
šis, Denver miėste. jei j^s galėtumei yįsųr pris
tatyti tokiųą Camel rigatetus, kokius pardūodatte 
ęj9naį,'>Winąton-$alem mičste/štai jųs turėtumėt > 
visą cigarėtų biznį, kokis tik yra.” ' ? • !

'■ ' V"'.. ? ' ' ' |■ s v -i 'y " į

Sis pareiškimas dar'kartą pabrėžė cigąretų in- . tualiai 
dustrijos svarbiausią, problemą^ Juo dadgiau mps

; miąĮįjųųi^ ąpmjįaį, 
kad us yra pilųąi feisįngas savų pareįškįmp ir

Šiol bųyų cigaretę padė>
ties ir Jų uzbųkyĮųb' J»e pasiekdąvo

■ rūkytoją." ' ■ ”“ ,r/ : '■
( Tabako skonis ir švelnumas remią 
kymo jo natūralioj ųę pridėtinio, drėi

\ bes, kuris pradžioje siekia apie desį 
į čių. . • ' . ■■ ■ " ■,

Nežiūrint musų didžiausių pai 
Camel cigaretai visuomet išeitų iš 
atatinkama ųatipfabp fįrėgnumo kiek 
jokis cigarėtų įąkgir ’ ’ ‘ ;

..r ...,į?P«'W^ H taiP Brangų drėg
tirno '■ v

Tikrenybėje męs ity juriste > pilbiąuriį Cfteį^;^ /
r

7 Jei esate techi)ii)ię, paliukidio.amo^utiik aeiniauc 
telparitis JPittsburgh Testing Laboratorijos pa- 
dąryta^ piešinys payodyę- jums tikruosius reaul- 
tątuę jg išsemiamo darbo. / . ,

<. r w ■. ., i •* 4

j

astangų, kad* • 
š dirbtuvės su 

W v reį;yĮ>f»r iki šiol
Įs nebuvo taip' padarytas, kad m»

M

2S DIE1VŲ CIGAŪETU DRĖGNUMO SUMAŽBJIMO 
PARODYMAI (Aplama norma 50 pakelių)

* * 11 ' 11' .", • . ' ■* » i* i ‘ ! •

CAMĘLHUMIDOR PACK 
įvyniotus drignum# prirtkančioj 

ceUophane su or< išspa- 
džlamHu uilipinlmu.

Faprasta Pakelis

Stiklinio Pavidalo PcpieroJ 
įvyniotas Pakelis

Was%«r -

‘ PiUsburgh Testing Laboratory Raportas No. 150473
' Sausio 12 d? 1931.

' PitUhurgh Testing laboratorijos išdirbtas viršuj telpantis 
Rraiainys aiškiai jums parodo, kad tik Carpel Humidor 
Pakelis ((Įrlgnumą palaikantis) tegali jums suteikti švio- 
. ‘ žiausio gerumo padity pasilaikančius cigaretus. •
i * • y ■ ,

w priežasties nėatatinkamų valymo me
todų. ■// ....  " i .

Išdžiuvusiai sausa tabako padėtis, kuri r _ 
pąeitįa ųųo sumažėjimo natūralia dreg- UžTIKRINAME 
____   5. J _ J t** - •   M    * rrim >»• mindiinrtii oi
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Daroma pertrauka ir eina 
ąukų .rinkimas padengimui lė
šų : svetaine, kelionė ir su
gaištis kalbėtojui ir t. t. Per
traukoje reklamuojama ir siū
loma • pirkti kokia tai angliška 
brošiūrėlė. Pats pardavėjas pri
sipažįsta, kad nemoka angliš
kai, ir nežino kas knygutėj yra, 
bet kitiems ją perša: esą kuo
pai reikia pinigų.

Po pertraukos pirmininkas 
praneša, kad bukų surinkta 
$9.40, o išlaidų yra $20. Reiš
kia, pieškos vęl, turės, krapšty
ti sayo apytuščius/ kišenius, 
kad apmokėti komisarų kelio? 
nes.

Vėl kalba Bacevičius, šį kar
tą jis visą kalbą pašvenčia 
Biržiškai, kuris atvažiuoja į 
Detroitą kovo 21 d. Baccyičiųs 
kaip įmanydamas Biržišką ko- 
lioją ir šmęįžia kartu ragi
na 4savo sekėjds 'kelti ^idžiau- 
sį triukšmą BiržiŠKos prakal
bose. Biržiškos prakalbų ren
gimo komitetas turėtų apsi
žiūrėti ir iškalno prisirengti 
neleisti bolševikams sukelti 
triukšmą, prie , kurio jie jau 
dabar rengiasi.

čia padaviau tik niekurius 
dalykus, ir tai labai sušvelni
nęs, iš Bacevičiaus prakalbos, 
nes taip kaip, buvo pasakyta, 
turbūt ir patys bolševikai, jei 
ir nesisarmatytų, tai jau tik
rai nedrystų 
raščius.

Bacevičius 
mo pažysta
22 metus gyvenau su juo kaį- 
minystėje ir jį gerai pažystų. 
Kad jis turto kiek susidėjo, 
tai ne ačiū komunistams, o sa
vo darbštumui ir blaiviam gy
venimui. Daug lietuviu tųr^jp 
geresnius darbus unijoje, lįet 
jie ir darbą, ir pinigus prašvil
pė. Kai dėl Gegužio algos, tai 
Bacevičius nesižino ką kalbų ir 
nieko nežino apie unijos virši
ninkų algas. Tiek algos, kiek 
minėjo Bacevičius, negauna nė 
distriktp prezidentas. O Gegu
žis -visą laiką buvo tik distrik- 
to pildomosios tarybos narys. 
Dabar gi nuo kelių metų jas 
yra keliaujantis 9-to distriktp 
subdistriktų knygų peržiurėtp- 
jas. Jis vieną sykį į 3 mėne
sius išvyksta peržiūrėti kęlįų 
subdistriktų knygas ir, žinoipų, 
tpkių - išlaidų .nepadaro. Tųięji 
komunistai meluoja ir neraus
ta iš gėdos. Man neapeina &• 
gužis ir prie SLA neprikibę- 
Sau, bet man rupi vien tiesjb
*• Gyvendamas Amerikoje per
23 metus piataų jąu du tokji^
brudus. Iki ĮQ18 nri. papajai 
kalbėdavo ir darė Romos agen
tai :— klerikalai. Dabar jųęs 
pavaduoti stojo komunistą! ’ jy 
elgiasi dar šlykščiau ir ųž kle
rikalus. Matyt, yįenL kitus ;i|r 
perėjų ir bendrą suO 
tinę ant vieno ir to paties prie? C . 1__ . ... * _>

V^ZTIKKINAMK jus, kjid šį raportą, mes atskr- 
nutity įel j(i išgariavimo ar peršildymo, M>ai ir nuodugniai apsvąrstėme. Mes tikrinome ir

. j - . l-r z? t/ . pęętjkrjpomc jį || tik tuomet pradėjome jį
Vįsuomęt užtįkrįpdami IUU9U tabako gerumą? Mes bandėme tai viena, tai kitą išra-

mes jau pJdrirėniė Gamei dulkių? cįgąre^ ^U8.’ Jr ^ąi mums pasiseko. Orą išvarantis
5 na'udėaiuhi epeeialiei' padaryt, oru ?«VP*oj‘m“Ve5’calavi> ua,rb“ sPec,a11 Proceei|’

. lyrno apąratiį, kurį, išimtinai turi tilt musų dirb- apectales masinas. ;• .
J* ■ i -■ t'j ** l'* -v y / 7 * v. i. , C w «a r, 1 z-» 1% w ^3 a ar* i rr vi dvvr* w*a

mo* pagorinomo sąyp; pakelį, kuris, 
į tualiai yra humiĮj^ (dyegnųm^ palaikančiu) ir
toS l^inS<Art^ona  ̂.kŽo^mteatų^^ky- Jus sutiksite, jb^’ tai/yra tikrai puikus invest

tojai gali gėrėtis ' Canieff cigarėtų tokiu pačiu mentas.
tors, Kas ^^turr pųp panamą r skopiu, kokiu mes naudojam^ čionai, Winston- - 
miestas n^urejojptogos5 tikrai zmoti s4em. w^įte; ; \
jtų gprumo. Faktmai ir jokie kitas 'jL p. , • m u
progos J /?.r r' WP_npriWe. Mes bandėme i’

.r...:. <(IMuljl mg Labaratonją, kad ii. nums gelbėtų.

f'

ęuvypiojimas reikalavo išdirbti speciali procesą, 
speciales mašinas.

___ ’ ’v 4 ‘ 4

Tas kainavo mums labai dattg pinigų, suvirs 
ąk- $2,000,000 pirmais tųętąis, bet^ kuomet jus pa- 

bandysite Camel cigaretus šituo moderniniu nau
jų budu sudėtus į pakelius, mes esame tikri, kad

Jau tūlas laikas atgal-kiekvienas Camel cigare^ 
tas, išeinantis iš' musų dirbtuvės, išleistas šiuose 

npriipe. bandėme p pąųjuoje Humidor Pakeliuose.
tv .? r:-..tv;.--’tjžpt- tfdiv. į Iki šiol mes apie tai nieko nesakėme, atidėlio-

tikslų/ kad jūsų krautuvnUkas galėtų 
P° e“P ®!S.8P£r*“®nt^.lr suteikt) jums tokįus painei cigaretus, kokius įš-

mui bandymu padengiančių visatf metodas su- leidžiame, kuomet šios geros žinios pasklis, 
pąkiayimui cigarėtų, pagaliau sulaukėme smulk- f v t
meniško raporto, kuris trumpoje sutraukoje yra

V i • ' ' • i ■

Aj Jokis esahtis cigarėtų pakelis, įimant i>* 
suvyniotus į. stiklinio. pavidalo popierių ar pa- 

E prastą cellbphane, nesuteikia niekiu panašaus, kas 
B i apęawn drėgnumo 43gariavimą>

B) KisV tąip sųĮ^kiųoli cigaretai neišvengiamai
■ eina prie greita išdžiūvimo nuo pat tos dienos, 
J fe išleidžianti • i^ (įirbtuvėp.,
Rfl *

| 5 ęj Tikfąi vąndenio ųeperlęidžfanti medžiaga su 
speeiįąliąi’ išrastu orą išspaudžiąnčių užlipiniinu

, ,j; D} J»r»ęifWĮW> ners ir brangiai kainuojanti, 
užtįfaiątyięįai gajos palaikyti Camel cigaretus jų 
augšcįhurio gpfųįpo padėtyje bįle kųkįam klimatu 

mažiausiai per tri$ mėnesius laiko. . v

Denverio j 
musų ’cigaretų gįerumo. 

, miestas top progos 
n^ų^ėjo. Yįęuąti 
nįąis žmęųėmis, 
kurie tikrai .žinojo I
Camel cigarėtų ge- I
rūmą? buvo Wips- 
ton-Salem miesto 
gyventojai, v, .

Priežastimi ,to 
. tyt»yo vienas fakto- 

' 'rius, kurio jokįę 
■ cigarėtų išdirbėjęs. 

ųegalėjo koptpo- 
' liubti.

Tikrenybėje f 
rą jokio skirtumo 
iaJ>aka gerumo 
atžvilgiu, kuris de- 
damas j Camcįl V 
cigaretus, nežių- \ 
rint ’ ar juos pitk-^

fetarf*

Iki šiol mes apie tai nieko nesakėme, atidėlio- 
4-via f tlzalia L-ozl >a«ata ag

i, kokius iš- 
pasklis.

Caųiel cįgarętų rūkytojai beabejonės jau pątyrė, 
kad dabar jų mylimi cigarctai yra geresniais ir 
skanesniais, negu pirmiau būdavo.

Jęi jus ne esate Camel cigarėtų rūkytojas, tai 
pabandykite juos tik persitikrinimui ir patyrimui 
kokis skirtumas yra tarpe aštraus, išdžiuvusio ta- 
bako iy Rinkamai užlaikomų cigarėtų.

Jų s tikrai galėsite pajusti skirtumą, jus galėsite 
girdėti tkirtytĮiM ir tikriausiai jus patyrsite skonio 
sfcįrtumą. , ,u
.<Bc abejonėm mes eaame prietaringi.

‘ Mes visupipęf tikčjpme, kad Camel yra geriausi 
pasauly cigaretei.

Dapąr męs Ui žinonie, / K _
Tik užsifundykite sau Camel cigarėtų naujame 

Humidor Pakelyje ir pamatysite, kad jus sutiksite 
^ mu^įs, ,

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
■*...» ■ ' ‘r‘- , I _ ’

CIGARETUS < ‘ r. •.. ,•

W inston-Salem, N. C.

l^A f

s, sugryzp 
savuosius. Čia tai jąu vis- 
gerai. Aldldija turinti 10,- 
narių, jų “sojuzas” tąipr 
10,000 narių. Naujų narių 
nereikia nė kalbinti :— jie 

patys ateina, nes SLA'^esąs su^ 
griuvęs ir, visi nariai iš jp įS- 
gą. v . . .

Tečiaus po visų šių pasigiri- 
*mų laimėjimais ir dešimtimis 
•tūkstančių narių, Bacevičius 
liūdnai prisipažino, kad jų .-so
juzas” dągi nė čayterip ^£tįu' 
r i/ O Juk tas pat$ Bac^viči^ 
pereitą rudenį gyrėsi, kad Čar- 
teri& huSi gauto už
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Polemika ir Kritika

Rašo A. Kondrotas

kitas vietas

mus

Coltunbia

Red.)

Du Sykiu i Savaite
Lietuvių Radio

PROGRAMAI

16185F

16195F

16192F

161Ę6F

Su Orkestras Akompan

1739 So. Halsted St

betgi vė-

viešai su kritika

GARSINKITES “NAUJIENOSE”anarchistiškas

kad bolševikai 
socialdemokratu

$1.10
$2.40

spręstų visokius su- 
ir įsakinėtų partijos 
ką ir kaip jos turi

K 14-16 Roowveh R d 
arti St Louii Avt 
'CHICAGO. ILL

Rekordų kaina po 75c. Siunčiame į kitus miestus, 
į ? Rašykite .

dirbtuvėse ir moki- 
kasdieni- 

Red.) 
t 

reikalavo, kad 
butų suorgani-

Dar apie bolševikų 
atsiradimą

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCEX

2839 W. 63rd St
f ei Republu 8899

suoti gnlėjx> tiktai delegatai, 
turėję nuo partijos organizaci
jų mandatus, vadinasi, teisėti 
delegatai, ir niekas kitas.

Aš jau pirmiau kalbėjau sa
vo atsiminimuose apie delegatų 
teisėtumą ir jųjų mandatus ir 
ten buvau pasakęs,< kad Leni
no pasekėjai turėjo neteisėtus, 
padirbtus mandatus, o tais lai
kais nebuvo galimybės patik
rinti, todėl jie buvo priimti, 
kaipo teisėti delegatai, ir turė
jo teisę balsuoti. Ir jeigu butų 
buvę daromi tyrinėjimai, tai 
suvažiavimas butų užsitęsęs ne 
dvi savaiti, bet du menesiu ar

Motinos Sutaupina Ant Vaikų Siutų
Seni išimtinai vaikų drabužių išdirbėjai 

dabar parduoda tiesiai vaikui '

Savas Pas Savą 
sako biznieriai

“Naujienų” 35 num. vasario 
11 d. 1931 m. mano rašinio pa
baigoje Redakcija padėjo ‘savo 
prierašą, pastebėdama, kad jo
ki iš smėlynų ar iš kur kitur 
atgabenti studentai nebūtų ga
lėję suvažiavime balsuoti, ka
dangi jie neturėjo balso; bal

ais, vargiai buvo 
led.)

Toliaus sakoma, 
rtą nepaminėjęs,

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res Tel Yards 3408 ’

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORJUS 

Taisome sena* namas ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pboną Lafayettt 5824

. - 17 * .Z ... --L i

skOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $3Ul> 
Sis deprtmentas po valstijai priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Westem Avenue 

Tel Grovebill 1038

Galite pasiųsti laiške $1.00 ir gausite Margutį ištisus aštuonis menesius be 
atsikvėpimo. Adresuokite' taip: ■ z

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

laikraščių iš Lietuvos

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių <kalbykb 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prospeci 3939

W. J. KAREIVA
Cteen Valiau Products 

Parduodam šviežius kiaušinio* 
ir sviestą

1644 S. Paulina St .
Tel. Boulevard 1389

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktu^ parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
Tel Vards 5069

man pirmiau 
atsimetė ‘nuo 
partijos paskutinėje Valstybės 
Durnoje, , pradžioje pasaulinio 
karo, sudarydami savo bolše
vikiška frakciją iš trijų narių. 
Tai atsitiko pabaigoje 1914 me
tų. (Netiesa, .socialdemokratų 
frakcija Valstybės Dūmoje bu
vo suskaldyta / dar toli prieš 
karą, Bolševikų vadas Durnoje, 
Malinovskis, , kuris pakėlė 
“maištą” prieš, čcheidze, socialt 
-demokratų f rakei i os pirminin
ką, buvo provokatorius. Jam 
pavyko .nuo frakcijos atskelti, 
rodos, šešis. atstovus. 1913' m. 
buvo įroayta, su Burcevo 
pagelba, kad Lenino įgaliotinis 
Malinovskis tarnauja caro 
žvalgyboje. Tuomet jisai pabė
go į užsienį. — Red.)

Kada. Leninas' 1917 m. grįžd 
iš užsienio, tai jau jo bolševir 
kiška partija gyvavo. (Bet iri 
Leninui sugrįžus, jo partija 
dar vis skaitėsi socialdemokra
tų partijos dalim. Tik vasarą 
1917 n. Lenino organizacija 
galutinai 'nutraukė ryšius su 

Aę;Mdemokratų partija r atme
tė jos programą, kuri Per 14 
'notų ’ laikė savo programų; 
priėmė naują programą, sulip
dytą iš liaudininkų es-erų pro- 

pasenusių anarchisto 
Bakunino “tezių” ir sąmoksli
ninko Blanąui “revoliucinių 

pasivadino “Komu- 
a”. Tuomet bolše- 

atskilo nuo
Ked.)

V1A(’KIEWICH
vlOR TGAGt BANKER

2342 S. Leavitt St.
• .i ' jnal 16 78 ir 1679

DIDELIS NUPIGINIMAS
- Laivakorčių j Lietuvą ir Atgal

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms aplankyti seną tė
vynę, išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio 30 ir nuo rugpiučio i iki 
spalio 15; Cunard Linija nupigino Trecios Klesos laivakortes į abi puses 
25 nuoš. iki 33 1-3 nuoš. r

Šios nupigintos laivakorčių kainos neišskiria 
Expresinių laivų

Aųuitania Berengaria Mauretania

Lietuvoj, laivakorčių kainos prapotcionaliaį nupigintos. 
Pasinaudok šia nepaprasta proga ir užsirtzeryuok 

. .-.i vietą tuojaus.

Kreipkis pas savo vietos agentą ar tiesiog į

CUNARD LINE
346 No. Michigan Avė., 

CHICAGO. ILLINOIS

JOS. F. BUDRIU,Ine.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, III.

.Telefonas Boulevard 8167 .

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

\KCHEH & CAIJFORNIA 
SUPER SERVICE 

>>..... biustai užsukit pas
J SPITLIS. Sav. 

1050 Archer Avė. 
f ei I afavette 501 9

IŠ STOTIES W. C. F. L.
- I . I

' Ketvergais nuo 9:45 iki 10:15 vakare 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 v. po pietų

DALYVAUJA ARTISTAI:

VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SAURIS, 
RIMKUS ir kiti.

ž Tas gražins daineles ir šokius, kuriuos jus girdite 
per radio, galite gauti .Budrike Krautuvėje ant rekordų.

MILDA AUTO SALES 
U KURAITIS. Sav 

Parduodam 
OAKLAND IR P0NT1AC 

Automobilius 
806 W. 31 St. Victory 1696

Nauja

Trauk, Simniški 
“Ėjo Mikas“ - 

“Vilkas - 
x “Liudvikas1

ANTANAS VANAGAITIS 1R JUOZAS OLŠAUSKAS

16197F Vaikų Bėdos 
Merginų Bėdos

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė. 
Te!. Lafayette 9832

bių, bet neišeinant iš partijos 
ribų.

2) Leninas reikalavo; kad 
partijos cent^ralini komitetą 
rinktų ir tvirtintų partijos de
legatų suvažiavimas. Gi Marto- 
vas reikalavo, kad suvažiavi
mas tik nominuotų kandidatus 
į partijos centro komitetą, o 
visuotinu narių balsavimu jie 
butų patvirtinti ar atmesti. 
(Tai yra visai negalimas daly
kas, kadangi partija buvo ne- 
legališka ir veikė slaptai. Be 
to, jei nariai atmestų suvažia
vimo ■ nominuoti^ kąhdidatus ‘j 
centro komitetą, tai partija 
pasiliktų be. centro. — Red.)

3) Leninas reikalavo, kad 
tuojaus butų organizuojami 
Revoliuciniai Komitetai, ir kad 
tie komitetai eitų į mases ir 
skelbtų revoliuciją.’ O Martovas 
nurodinėjo, kad šiuo momen
tu toki komitetai ir tokia tak
tika visai netinka. Jis reikala
vo, kad tamsios masės pirma 
butų .apšviestos, kad 'kuodau- 
giausia butų platinama litera
tūra tarpe darbininkų ir kada 
masės bus tinkamai prireng
tos, o ypatingai "kariuomenė, 
tik tada bus galima tvirtai 
skelbti revoliuciją. (Tai irgi 
neatitinka tiesos, nes kaip tik 
Martovas sakė, kad reikia eiti 
į mases, tiktai ne vien su lite
ratūra, bet organizuojant dar
bininkus 
nant juos kovot už 
nius savo reikalus.

4) Leninas 
partijos viduj 
zuota “bojevaja družiną” (ko
vos būrys), čia buvo aišku, 
kad Leninas-pasimojo iš social
demokratų partijos padaryti 
teroristinę . organizaciją. Bet 
socialdemokratai, - ir bendrai 
socialistai, aštriai draudžia sa
vo nariams užsiimti teroru ar
ba atskirų žmonių žudymu. 
(Klausimas apie kovos burių 
organizavimą kilo ne 1903 m., 
bet tik prasėdėjus 1905 m. re
voliucijai. — Red.)

Tai ve kaip skambėjo Leni
no programas. Smulkesnių da
lykų aš čia neminėsiu, nes tai 
užimtų daug laiko ir laikrašty^ 
j e vietos.

O kad Plechanovas Leniną 
rėmė, tai tas tiesa, 
liau ir Plechanovas paliovė jį 
rėmęs, nors 
prieš Leniną ir neišėjo, bet ir 
nerėmė. (Dar kaip išėjo! Ple
chanovas labai aštriai kritika
vo Lenjną,. kuomet/ šis ėmė 
niekinti pariamentinj veikimą' 
ir šiaip rodyti

BRYANT BERG & 00
VAIKŲ DRABUŽIŲ IŠDIRBĖJAI 

320 Soiith Franklin Street

LAcme-P. U A. FhotoJ

B. D. Rickards, Chicagos lakū
nas, kuris, kaip praneša, buvo 
andai Peruvijos sukilėlių pa
imtas į nelaisvę netoli nuo Ari- 
ąuipos.

Kad butumet sveika 
moteris, dabokite savo 

vidurius!
Ką moterys turi daryti, kad 

palaikyti savo vidurius Kuo
sai veikiančius? Daktaras 
turėtų žinoti atsakymą. štai 
kodėl tyras Syrup Pepsin /ra 
taip/ geras dėl moterų. Jis 
kaip tik pritinka jų opiam 
organizmui. Tai yra recep
tas .seno šeimininio daktaro, 
kuris gydė tūkstančius mbte- 
rų pacienčių ir kuris specia
liai studiavo vidurių pakriki- 
rrius. •

Dr. CaldwelFs Syrup Pep
sin yra padarytas iš šviežių 
liuosuojančių žolių, tyro pep
sino ir kitų nekenksmingų 
priedelių. Jis nesusirgdina ir 
nesusilpnina jus. Nėra rei
kalo jį imant keisti papročius 
ar dietą. Bet jo veikiiųas yra 
nuodugnus. Jis. pašalina su
rūgusią tulžį ir nuodingas* at
matas. Jis atlieka viską, ką 
tik pageidaujate kad atliktų. 
Jis taipgi yra puikus dėl vai
kų. Jiems patinka jp skonis. 
Duokite jiems kiekvieną kar
tą kada jų liežuvis būna ,pa- 
dentgas ar jų oda būna iš
blyškusi.

Kada jums galvą skauda, 
negalite valgyti, ėda aitrumas 
ar užsikimšimas 
ku, kada jumis daugiausia ga
li ištikti užkietėjimas, paim
kite biskutį šio garsaus recep
to (visi aptiekininkai turį 
prirengtą didelėse bonkose) it 
jus žinosite kodėl Dr, Cald- 
welFs Syrup Pepsin yra mė
giamas liuosuotojas daugiau 
kaip miliono moterų!

Kaip Padalyti M000
I 3 METUS IR 6 MENESIUS .

Prisitašyk prie’blAUJIE^Ų SPULKOS užsisakydamas 10 
Šerų, mokėdamas po $5.00 savaitėje ir nė ne- 

pasijusi kaip sutaupiusi

M. J. KIRAS
REAL ESTATB 

Parduodam mainom ir rendaojam
< namas

.3335 S. Halsted St
Te! Yards 6894

Dr. W. 6. CaldwelCs

SYRUP PEPSIN
4 Doctar's Family Laxative
. ...................... ' > ■■■**i**i

Dabar pirmą kartą vaikų drabužių gamyboje jus galite 
pirkti augštos rųšies, puikiai pasiutus siutus ir sutaupin- 
ti, tarpininko pelitą. Bryant Berg and Company kviečia 
motiną ar te^ą* apžiūrėti pasiūlomas tiktai pastebėti
nos vertes vaikų drabužius parduodamus jums tiesiai 
išdirbėjo. Nežiūrint kokios kainos siutą jus pirksitė, jus 
sutaupinate perkupčio pelną. *

............ NAUJA- IDEJA‘1 '
vrt jaUĮ Tėvai vaikų tarp 6 ir 19 metų dabar išriša'jų drabužių 

Jklausimą pasinaudodami šiuo nauju krypsniu vaikų drabu- 
žift. Pardavinėjime.

J NAUJI PAVASARINIAI STYLIAI DEL VELYKŲi į V MĖLYNI SIUTAI DEL PIRM. KOMUNIJOS

P \ (jrynų vilnų siutai su veste ir 2 plus-four knikeriais, tiktai
' A už >$7.75 .;. gryfių vilnų siutai su 2 ilgom kelinėm, tiktai

___ I “z $10.50.

SPECIALIAI
.^1 į>Į Grynų Vilnų Knikerai

Ilgos Kelinės ...'...-..a.......

Biskutį į Šiaurę 
nuo Van Buren

- Street “L“

•■“■.V".1 . vj, -y.' o ■...-VĖ

NAUJIENOS, Chicago, • III

kad aš i ė 
koki gi bu

’ cnino sumanymai* ked 
..ž juos stojo tik “brodiagos' 
Tai čia ir paduosiu keletą iš
traukų iš Lenino programoj

1) Kad butų panaikintas 
partijoje referendumas (kurio 
partijoje visai nebuvo!—Red.), 
ir kad tik partijos centralinis 
komitetas 
manymus 
grupėms, 
veikti.

Gi Martovas reikalavo, kad 
partijos grupėmsx butų duoįa 
kuoplačiausia autonomija ir 
kad svarbesnieji sumanymai 
butų leidžiami referendumui, 
arba visuotinam balsavimui 
(? — Red.), ir kad grupės ga
lėtų savarankiškai veikti, pri
sitaikant prie vietos aplinky-

lima patirti prie tuolaikinio 
režimo. (Visi suvažiavimo de- 
1 gatai buvo pusėtinai gera 
žinomi partijos veikėjai, tode 
toks dalykas, kaip atvykimas 
delegatų su padirbtais manda- 

galimas. —•

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET .......... Aiiw

Tel. Kedzie 8902 J

--------:. .. 7

tendencijas. Red.) ir kai 
fnivo pavesta -Plechanovui su
tvarkyti partijos organą, tai 
tarp jo*ir Lenino kilo gana 
aštrių ginčų, ir Leninas buvo 
priverstas nusileisti. l>Juo to 
laiko Leninas neteko geriausių 
savo draugų^ ' ,

. O kai dėl programo, kad po 
cialdemokratų partija turėjusi 
tik vieną programą, tai tas sa
vaime suprantama^ kad dviejų 
programų partija negalėjo tu
rėti, neš Lenino . sumanytas 
programas buvo > visuotinu bal
savimu atmestas, ir tik Marto- 
vo patiektas partijai progra^ 
mas buvo priimtas. Leninas su 
c.vo vadinama “dauguma”, ku
rios jisaį neturėjo, buvo pri
verstas Jpripažipti “mažumos” 
Martovo programą. (Programą, 
iriėmė suvažiavimas, o ne Vi-!
lotinas balsavimas. Programo 
utorius buvo G.$ V. Plechano-l 

vas. ' Jisai buvo išdiskusuotas 
spaudoje, pirma, negu susirin
ko suvažiavimas. Suvažiavime 
gi programo klausime beveik, 
aebuvo nuomonių - skirtumų 
arpe Martovo ir Lenino. Jie 
įsiginčijo u ne dėl programoj

>et dėl piartijęs statuto. Statu- ■ 
•to projektą buvo pagaminęs; 
Martovas, / ir dauguma balsų: 
jisai buvo priimtas, nežiūrint £ramQ 
Lenino opozicijos. -

..* T ' Į

Nauji Columbia Rekordai
16201F Virsima Polka

Marcinkonių Polka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas • 
16200F Eiva, Boba Pupų Kult 

Seni Duok Tabokos
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ, 

Įdainavo A. Šaukevičius ir J. Wicha|oni«
16199F Pabaigiai Panele ,

. . ' Gegutė Našlaitė 

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėmis 
16198F Paklausykit Jųš Lietuviai 

Kelias — Vieškelis
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis sų Kanklėmis

INTERNATIONAL MARIMBA BAND 
12142F Graži Elenutė, Polka

Ruginė, Polka 

STASYS PAURAS, Baritonas 
/. Su Orkestras Akompan.

16190F Kad pavasaris Ateina ' 
Vyrai, Moters Negirtaukit

STASYS KAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
16194F Paukštužis — Polka .

Kaimiete -— Polka ► !

MĄHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
A. šaukevičius, J.. Wichalonis ir Marijona Urbas , 

16193F Žemaitėlių Polka -
Marytės ir Yonuko Daina

16188F Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykie Panaitei? Daina, A. šaukeviČius ir M. Urbas 

į Polka, A. Šaukevičius
ių; Tavęs, A ^aukevjčus ir Marijona Urbąf^yk 

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ 
viorValcas \ u'4' '
i Gadynė, Mazurka . 4 ;

— . f .«
-.Polka '
Polka/

' . i. ■ '•

Pilkas“, Polka •
Polka I ■ 1 f

Pabaigoje pasakytą, kad aš idėjų”, ir 
pripažįstu, jogei bolševikai iki ništų Partjj 
1917 m. buvo socialdemokratų vizmns galutinai 
partijos nariai. AŠ jau primi- socializmo,

URIDGEPORT t\NITTING
SHOP

-.•-r 'iu< s.ivf .Urbu pigiai 
nAVI, ..

504 W. 33rd St.
T>l Virrory 1486
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IR NEW YORKAS APSISKANDALfNO

Nėw Yorko piliečiai pradėjo garsiai reikalauti 
įpiesto įstaigų tyrinėjimo, pradedant mero ofisu it 
baigiant žemiausiais valdininkais. Miesto administra
cija viešai kaltinama dėl gnrfto, susidėjimo su krimirU* 
listais ir dėl panašių dah&tb MlP gerai pažįstamų ChL 
cagog gyveątojąiM • , <

Kad kokios, gaM dar išeiti aikštėn, kad NeW Yorke 
korupcijos yra daugiau, aėgu Siame vidurinių vakarų 
didmiestyje. Ir nebūtų nieko nuostabaus. Juk per de
šimtis metų New Yorke šeimininkavo paskilbęs savo 
“pilietinėmis dorybėmis” Tttmttlany Hali.

Apie Chicagos nuodėmes pasaulis iki šiol daugiau 
žinojo, kadangi Chicaga yra atviresnė. Jos laikraščiai, 
būdami nuolatos opozicijoje miesto administracijai, ne 

' tik neslepia jos nusidėjimų, bet garsiai ištriūbija juos 
visam pasauliui, ir kartais net su ptideČkais.

Be to, Chicagos kriminalybė yra ypatingos rųšiės 
— tai sakant, “herojiška”, primenanti “Laukinius Va
karus” (kurie šiandie gyvuoja tik krutamUose paveiks
luose). Čia ginkluotos butlegerių gaujos kariauja viena 
su kita; įvyksta susišaudymai, nužudymai ir kitokį 
sensacingi dalykai, apie kuriuos plačioji publika mėgs
ta skaityti.

O New Yorke, matyt, bujoja daugiau slapti “grie- 
kai”: papirkimai, visuomeniškų pinigų eikvojimas ir 
taip toliaus. t ■ >

Tečiaus taip vienos, kaip ir antros rųšies krimina
lybė yra dėmė miestui, kuris ją toleruoja, ir gėda pi
liečiams, kurie n^ųgeba ją išnaikint!., Amerikos, did
miesčių gyventojai turės ką nors daryti, kad jiems už 
savo valdžias nereikėtų prieš civilizuotą pasaulį rausti.

ATŽAGAREIVIAI SUSIRŪPINO

Liberalų konferencija Washingtone iššauki nęma- 
žai susirūpinimo atžagareiviškuose senųjų partijų ly
deriuose. Ypač republikonai jaučiasi nesmagiai, • 
aiškiai matyt iš sarkastiškų korespondencijų,, telpančių 
stambiojo kapitalo spaudoje (pav, Chfęagos Trįbųne).

Bet ir iš tiesų, ta konferencija gaji turėti nemalo
nių pasekmių reakcijos šulams. Joje dalyvauja, k$ip 
pasirodo, apie pusantro šimto atstovų iŠ įvairių mies
tų ir valstijų. Pastebėtina tai, kad jų tarpe yra ir staffi- 
biųjų darbininkų organizacijų vadų.

Liberalų pozicija butų silpna, jeigu nebūtų spau
dos, per kurią jie gali kalbėti i plačiąją visuomenę, 
čiaus ir šituo atžvilgiu konferencija yra neblogai 
rūpinta. Ją remia stipri pažangių Scripps-Hęward la|l|*
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.r Rusijos Bolševikai
4 4 “ > ' • V4 Yą, pririšdami/daH^nmką>prieSteigia Socializmą?

kimas, kad visur, kur augo 
pramonė, uįlmtoš joje klašės,

. . . ™ pttržųažijn lt darbitiinkaL M
palieka padaryti, tai išplėsti W atftokraAją 0 l|iff-r 
sistemą iš vienos atskiros įmou|t§. Despotiška valdžia yrą ne
neš į visą visuomenę, ir tai šuderifcama su produktipgų 
galės būt atlikta, kai visuomet Jėgų ąūgimų; kuomet šios pa- 
nė bus gamybos priemonių sa- šiekdavd tam tikro išsivystymo 
vininkas. V

Bet kapitalizp)as ne tiktai 
vysto ekonomines sąlygas soJ 
cializmui; jisai taip pat tveria 
klasę, kilti įvykins tą atmainą. 
Kapitalizme^ samdorūų darbi; 
ninku škaičĮus nudlktos auga, l 
jie organizuojasi, jie laipsniš
kai ima suprasti, kad jiems 
nėra kitokio kelio pasiliuosųoti 
nuo išnaudėjimo, kaip tiktai 
nuodugniai pakeitus visą si'sted 
mą. Galų gale, jų skaičius pa
sidaro pakankamai ^Įdėlis poh 
litines galios užkariavimui, ir 
tuo pačiu lūiku jie pasidaro 
protiškai ir /psichologiškai pa-l 
kąnkamąi gabus valdyt, kaipti | 
dauguma ' demokratinėje res
publikoje.

Atvirkščiai, kur stambioji 
pramonė <įąr nėrą įsigalėjusi, 
kur pagrindas visuomeniškai ir 
planipgdi /gamybai todėl dar 
nėra išvystytas ir kur tų pa
sėkoje 'darbininkų klasė dar 
tebėra neskaitlinga \ir neišla
vinta, tenai socializmas darx neį
gali būt įvykintas. Toks, trum
pai sakant, yra Markso aiški
nimas tų sąlygų, kuriose ateis 
socializmas:

Bolševikų jėgos garbinimo 
‘ idėja t .

Markso mokiniai niekuomet 
nelaikė Mkrkso teorijos dogma, 
kuri turi‘būt priimta tikėjimu, 
neatsižvelgiant į tai, ar ji su
tinka pu f aktais, ar ne. Jie 
žiurėjo į j ją, kaip į tam tikrą 
metodą J|£torija* aiškinti ir i 
ateičiaf'nematyti; * jie“ vartojo 
ją ir surado, kaj jį ypa nuo* 
stabiai tinkama. Karolis Mark* 
saš^ nepaprastai ti^sliaį nųsa<- 
kė visuomenės įplėtojįmąsii ir 
įvykių eiga ppr paskutįlniūs 80 
metų- įrodė-jo pagrindinių ide,-l 
jų teisingumą. Nėra abejonės,] 
kad Rusija jų nesumĮuš^į ka> 
dangi tas, ką mės matpine’ Rų-1 
sijoje, visai nėra sęeiąfipmast

Dauguma mus, Atne$kos so
cialistų, Sutinka, ” Su teoriją* 
kaip j,i buvo išdėstyta aukŠ- Į 
čiaus, bety kuoihet užeina kaį-1 
ba apie Rusiją, tai- kai kurie 
ją užmiršta ir priima kbmunis- 
tų mokymą, sulig kuriuo mažu/ 
aria, jėga 'pasigrobusi valdžįfy 
gali sutverti reikalingą ekono
minį ir pramoninį pagundą ir 
įsteigti sociąiižmą j Igą? 
kad šis mokymas reiškia, jot 
gei tą, ■ kas šių drenų visžiomę* 
riės ekbnbminiame gyvenime 
yra maturalio, augimo pAsėk& 
galimą sutverti dirbtiniu budu 
ir užkarti ■ visuomenei. Tai yfa 
Jėgos garbinimas.
t - Iš tą $gos garbinimp kilį 
diktatūros idėja. - \

'Bet diktatūra yra pęyykįs 
yež-imąs. i^o jos sparnu Yeisf^ 
M Jcprpp^ja, ii*4i slbp^ i|4* 
Ciatyvą. Technikų ir Vedėjų 
sušaudymai, , kuomet dklyįal 
neina kaip reikiant, arba bąri* 
dimas kalėjimu tų, kurie be
sutinka su, diktatoriaus mįjo- 
mąpšįnis, nėra labai: geras bū
das (protingam kooperavin|tll 
ipgęiyti^ pikta turą, be to, neiš- 
Vengiamai turi iššaukti darH- 

pą^ip^^mą^ Jąu buyp 
minėtas nežmoniškas darbinfm 
kų jėgų sunkimas Rusijos fąb* 
rikuose; dąrbą^ nuo * -šaukiu
k 4T-7 ir ’. i'_ ’ 

vlsur^ įVe

Mm ’

Rašo Belą Low

, . (Tęsinys) .' . 7. 
v Kaip ateis socializmas?..

Jeigu kapitalo 1 ekspropriaci- 
ja, privatinio pelno panaikini
mas ir vadinamas gamybos 
Sanavimas nepaverčia Rusiją 
socialistine valstybę, nesuteikia 
jai net panašumo į socializmą, 
kadangi tos priemonės neneša 
rezultatų, dėl kurių socialistai 
už jas stoja, tai tas nereiškia, 
kad visas bolševikų darbas bu
vo prastai atliktas ir kad kiti, 
jų vietoje būdami, butų jį at
likę geriau. Pasisekimo nebūtų 
tttfšjęs niekas, kadangi sąly
gos Kttsijojė nebuvo pribren
dusios tokioms priemonėms ir

Sąlygose tos 
būt pavarto*

ūkyje maža - farm£, yra ^rpį- 
duktingesnė, negu stambi,* jei
gu taip (viena, kąip -irAamra 
yrą dirbamos primityvišku, bii- 

į du. Tik įvedus. pagerintą/ teth- 
į nikų, Stambus ųkis gali'' pasi
daryti . produktingesnis už 
smblkų.

Verstina daugybės Ūkių įkcK 
lektyvizacija i negali pakeiti 
Rusijos žemės ūkį į aukštesnį 
laipshį, kadangi Rusijos pra- 
monė yra atsilikusi ir nėrė, pa
kankamai mašinų bei įnagių. 
Be to, ta kolektyvizacija iš
šaukė atkaklų pasipriešinimą

I ' ■ zūkininkuose, kuriuos dabar ten-

ka,laikyti paklusnume aštrio-' 
miš priemonėmis. »,

.‘ Bolševizmas tuo budu sunai- 
kino ' žymia “ dalį revoliucijos 
taimėjifnų.: Jisai atima žemę iš 
ūkininkų, jisai sunaikino kiek
vieną laisvės trupinį, jisai be- 
gailestingai išnaudoja darbi- 
flinkų ir valstiečių mases, ji
sai sutvėrė milžinišką Valstybės 
ėpdratą, . kuris despotiškai 
spaudžia (gyventojus. Tiktai tie 
gali nematyti šitų anti-socia-, 
lių bolševikiškos valdžios re
zultatų, kurie aklai garbina 
privatinio kapitalo pašalinimą 
ir biurokratizmą.

(Užbaiga ryto)

laipsnio, despotizmas turėdavo 
pasitraukti. /

Net kapitalisto atžvilgiu lais
vas darbiriinkas yrą labiau pa- 
geidaujamas, negu vergas, ka
dangi jo darbas yra hašėshis. 
Bet darbininkams laisve yrą už 
Viską svarbiausias daiktas. Be 
jos jie ųegali orgafiizuoiis sa
vo reikalams ginti* tų orga- 

jie negįdi susipažinti 
ęu prąmonžs probleinomisy su 
savo krašto ir’riso pasaulio!b Vemdos 

r klasės u o *rengtos
brendimas kapitaHžme lig?i tp 
laipsnio, kad ji galų gale suge
bės paimti šalies likimą į savo 
rankas, gali eiti^ tiktai tehai, 
kur yra bent Šek-tiek defno- 
kratybės. Del šitų priežasčių 
darbininkai visame pasaulyje 
yra ' avangardas ' (priešakinis | 
būrys) kovoje UŽ demokratiją.] 

Mes matėme, kad Rusįjojp 
visų šitų sąlygų, kurios yrą 
būtinai reikalingos proletarian 
to augimui, nėra. Dalis darbi
ninkų tenai yra sudemoralizuo- 
ta. valdiškomis vietomis, o mai
šės yra prispaustos. Keletas 

| kliubų ir mokyklų, daugiausia 
tiktai komunistams, negali at
stoti laisvę, kuri darbininkams 
yra reikalinga stfvo jėgų ir ga
bumų vystymui. Socializmą neį
gali sutverti darbininkams vie
na tik grupė; jisai gali {Vykti 
tiktai, kaipo visos darbininkų 
klasės veikimo vaisius.

Valstiečiai
Vienas labai 

nys iki šįol s buvo apleistas. 
Apie Rusiją'-negalima kalbėti, 
ignoruojant Ūkininkus, kurie 
sudaro keturis penktadalius 
gyventojų. Valdžia, kuri nepa
jėgia šias mases patenkinti, 
neturi pamato gyvavimui it 

į yrą pasmerkta žlugimui*
Rusijos revoliucija buvo dau-i. ^ }

Siausta užninku revoliucija. ’** 7-W‘S. ^g,us’
Baudžiavą, panaikinus, jie ne J ^ideh J^atos,o jau Uom 
s »*■* S*, mtesu *x; affi į 

, \ , ; • , , . [vietos: prisiėjo pasirūpinti it
dar tebebuvo rankose ^ ^Varib|apie n)ąistą‘ y# 
ninky, kuriais rėmėsi; caro vab ' Pabėgėliai “
dzia. Miestuose burzuazųa lt] j ■- - -
'darbininkai norėj o laisvės, že* 
mė vąistiečiąms ir . laisvė vb 

Isįems žmonoms buvo reyoljucif 
jos obalsis, ‘ '

ŲkimnĮcai , tojeravp bojševb 
kųsf kądaW' revoliucija jiems 
sųjeikė bent žemę. Ret jie net 
galėjo būt patenkinti bplševi^- 
kų 4 valdžią, pąs bolševikišku 
valstybė gyveną daigiausią 
ūkininkų . išnaudojimu^ 
turi pąrdavjneti. sąvo produkt

žėmomis valdžios • aprąšyti^ asinę1-
totniS kairiomis ir mokėti lai- Į nys^ pergyvenę tas vąsas nplai- 
baLbrangiui už pramones ,Wn.či» tenka šį tų
dūktus*' RiiSijos žemės įlausi* Įpąmm^t| iš gautu nuo kai kū
mas yra abįštąr surištas sų Ui<J> aiĮgrį^gąių tokju keliu lai- 
pramohęs išsivystymu, kądąn*] 
gi net ir po dvarų išdalinimo 
tikinifikai neturi pakankamai 
žemįs pylę dabartinio ekstem 
šyvio žemės dirbimo budo, ku* 
riš duoda jriąžaį vaisių nuo dėt 
šiąripoš. Tik pramonės išsivys* 
tyriiąs ir moksliškas žemes 
dirbimas su. pageiba mašinų 
leis išriš|į Rusijos žerites ūkio 
klausimą. Bolševikai jį įšrįAt 
ftęįštęrižo; yta f$d#s, kad 
Šiandie nuo desiafirios gauną* 
iria vaisių mažiau, negu , prieš 
karą*. / /
\ Pastarojo laiko kolektyviau* 
ęijąykąį kįrie žmonės garbina^ 
kaig. didelĮ^ąpėialįątįpį ^rbą(, 
M. ji irgi JegriL> 
išrišti- & pohtiką žemės ūkyje 
buyų įvestą tiktai kaipo gėręs- 
ne priemonė grūdams, rinkti, 
pramonėje §tambi įmęnė bė- 
Vrik risudinet yra e^oriomiš- 
kėsnė, negu smulki. Bėt žemes

J. Ascilla
s v .1 ’  • ” . I

Praeitį Prisiminus
pasilikoine Rusijos Tolimuose 
Rytuose, manėme, kad jau da* 
bar pasibaigė didžiausis žmo
nių skurdas ir prasidės gal 
kiek geresnis gyvenimas nors 
dėl tų, kurie visokiais legaliais 
ir nelegaliais budais rėmė 
bolševikų kovų prieš jų prie
šus. Bet pasirodė, kad laukti 
nėra ko: viena, kad šalis po 
naminio ir imperialistinio ka
ro buvo baisiai nualinta, os 
antra, naujos valdžios techni
ka ir metodai nedavė vilties, 
kad greitai ko gero bus 'gali
ma sulaukti.
’ įgyvenęs Rusijoj yirš metų 
po Sovietų valdžia, 1923 me
tais rudenį šiaip taip susigrai- 
bstęs kelis desėtkus rublių ir 
po dviejų savaičių vaikščioji
mo po visokias sovietų vald
žioj įstaigas, galų gale, gavau 
leidimų išvažiuoti į užsienį. 
Išvažiavimui vieta buvo tik 
vieha, tai gal vienas iš lais
viausių pasaulyje uostų mies
tas Shanghai, Kinijoj, čia nie
kas ir atvažiavusio neklausė 

, ar turi pasportą, vizą, ar ki
tus panašius dokumentuą. 
Jau kartą išlipęs iš laivo ir j- 
kėlęs koją į Shanghai miestą, 
esi laisvas, kaip paukštis —. 
tik. žihoma, reikia taikintis 
ne užlipti kam nors ant kul
nu. - ■?v »

Po septynių dienų kelionės 
jūrėmis iš Vladivostoko, aš ir 
da^ keli “svėtimšaiiai” pasie
kėm Shanghajaus miestą. Ru
sijos piliečių visiškai neįsilei
do.

Čia jau prie laivo mane sw 
tiko vičnas geras mano drau
gas, buvusio .rusų armijos 
daktaro stinus ir Vladivostoke 
Politechnikumo studentas. Jis 
kaipo Lenkijos pilietis, jau 
Shanghajų buvo atvykęs pon 
savaičių anksčiau. Pirma ke| 
stenybč, kurią teko išbandyt 
Shanghajuj, tai važiavimas si 
žmogumi. Jau juos buvau ma 
tęs daug kartų Mandžurijo 
miestuose, bet pačiam važinėt 
jais neteko, nors ir buvo pro 
gos. Iš karto išrodo gana šly 
kštu, kuomet tokis pat'žmogų 
susidėjęs į tam tikrą vežįmį 
lį tave ir tavo visą bagažą v< 
ža kiek 'galėdamas, pdc miet 
tų; kartais net kelias myliai 
Visas šlapias) jis kai kada n< 
pralenkia arklius ir gatveki 

(Hiiš.
Bet kuomet pagyveni ilgia 

ir geriau susipažįsti su viet 
niu jų gyvenimu, tai pasirod 
kad tie žmonės-arkliai yi 
daug geresniam padėjime, n 
gu dirbantieji fabrikuose, 
kad jie čia skuba ir prakaitui 
ja iš savo valios 4r tik retka 
čiais kokis nors žiaurus pas: 
žieriuš įsplria į užpakalį, k« 
greičiau bėgtų. O šiaip jie yi 
laisvi. Fabrikuose, ypač jap 
nų, dirbantys kiniečiąi-dart 
ninkai yra mušami lazdom 
ant kiekvieno žingsnio aršu 
nei gyvuliai ir su tuo jie y 
gana apsipratę. Kartais, pra< 
damas pro fabriką matai, ka 
mažiukas* japonas pliekia la 
da‘buŽ’į kiniečių, o tie, kakl 
įtraukę,'bėga į genamą viel 
ir tik japonieČiui pasįtrauk 
kiek sukeikia,—*ir viskas t 
baigia. ’

1 • ^Bus daugiau)

(Tęsinysb
Vladivostoke, karo pradžioj 

t gana didelės 
prekinių vagonų dirbtuvės, 
kuriose dirbo ir lietuvių (tose 
dirbtuvėse teko ir niair dirbti 
daugiau kaip 2 
metais dirbtuvės 
darbą ir paleido 
ninkus su teise 
darbininkui bei 
gauti veltui gelžkelio bilietą 
per visą Rusijos teritoriją. 
Daugelis lietuvių ir pasinau
dojo ta proga ir išvažiavo su* 
sikimšę į prekinius vagonus. 
Man neteko ta proga pasinau
doti, nes kaipo buvęs vieno 
skyriaus užveizda buvau pa-» 
liktas da 2 mėnesiam su ke* 
liais darbinjnkais užbaigti sa
vo skyriaus likvidacijos dar
bą.

Tas sulaikymas nuo išva
žiavimo buyo gana laimin
gas. Likę Vladivostokę, pradė
jome gaut nuo išvažiavusių 
laiškus su gana blogomis ži
niomis ir patarimais, kad kol 
kas dar ųeyažiuotumėme per 
Sibiru į Lietuvą.

Pasirodę kad kiek žmoniš
kiau tos grupės pabėgėlių vįa- 

ržįavo f ik ligi Aitus, tai yra 
apie 8,009 varstų. Toliau ture

lį o keliauti "Tautų Persikėle 
rpo” budais. Kad važiuoti to
liau, pasažieriaį turėjo patyš 
prištkitMi miškuose kurą ir 

Įatsigabentį ant trūkio, pasitai- 
Į syti sttlpžusiųs tiltus, sušilai*-

kadangi jokiose 
priemonės negali 
tos srtiiirto keliu, 
’ <» m . ii'-yf - V \

Socialistai yra 
socialistinė 
būt įkurta 
laiką ir vietą, vien tik noru ją' 
turėti. Reikia tam tikrų abjek- 
tyvių (nuo žmogaus norų ne
priklausančių) sąlygų, kad so
cializmas galėtų būti įvykin
tas. Ekonomišku atžvilgiu, Ru
sija yra atsilikęs kraštas; so
diečiai sudaro joje apie 80% 
gyventojų; jos pramonės išsi
vystymas žemas,-darbipinkų 
klasė sudaro gal tik kokius 8% 
gyventojų. Socializmas gali iš
dygti tiktai iš aukštai išvysty
to kapitalizmo, ir jisUi bus įvy
kintas kaipo galutinas darbi
ninkų klasės kovos vaisius. Pa
nagrinėkime šitą pažvalgą ir 
pažiūrėkime, ar ji yra pama
tuota.'

Visiškai aišku, kad socializ
mas, kuris .turi gausingai ap
rūpinti, yituomęn?’ visu kuo, 
gali įšikunytMik® tenai, kur 
visko yra pakankamai. Istorinė 
kapitalizmo role buvo įsteigti 
tokį gamybos būdą, kuris su
tvėrė negirdėtus praeityje lo
bius ir darbo prodųktingumą. 
Pirmą kartą žmonijos istorijo
je atsirado galimumas gyvuo
ti stambiai industrijai, aprūpi
nančiai visus protingus žmo
gaus reikalavimus. Tuo badu 
šios gadynės pramonė ir moks
las tiesią pagrindus socializ
mui.

Kapitalizme pakitėjo ne tik 
gamybos technika, bet * ir jos 
pobūdis. Beniaus gamindavo 
asmuo/ su. pagdba paprastų 
asmeninių įraukiu, ir logiškai 
jos darbo vaisius priklausė jam. 
NaUjosios gadynes industri j o j e 
darbo vaisius yra daugedo, pa
prastai tukstančių darbininkų, 
kooperavimo režultatas, nė vie
nas negali pąsakyti, kąd jįsąį

i visuomeniškas prpduktąs. Bet 
■nuosavybės fęrma pasilikd ta 
pati, kokia buvo praeityje; 
įrankių savininke,z f. . y. taą, 
kuriam priklauso dirbtuve, ge
ležinkelis arba kasykla, yra 
produkto savininkas, nors ji*- 
saį yrą ne jo darbo vaisius^ 
pet daugelio kitų jungtinio 
Harbo. Tajgi kapitalizmas tie
kia pagrindą sociąlei, visuomet 
piškų budu-’ vedamai gamybai; 
Visa, kas : bepalieka padaryti, 

> tai suderinti nuosavybę su ga
myba, įvesti visuoinenišką nuo
savybę vietoje privatinės ga
mybos - įrankių nuosavybėm

. Tpliauš./Gamyba 'kiekvienoje 
lĮnodęrnįškoj e * dirbtuvėj ę ■ yrą 
Vedama pagal planą. Rūpestin
gai apskaičiuojama, kiek žmo- 
ijįų reikm kiekvienam atsjęi^ 
am darbui, kiek žalios me-

įsitikinę, kad 
visuomenė negali 

neatsižvelgiant į

bolževikijoje
svarbus veiks-

metus), 1921 
užbaigė savo 
Visus datbi- 
kiekviertam 
jo' šeimonis

susidėti . špatus, o jau tuom 
kartu išąibąigė ir inąisto i&*

<

ąž|avimas tęšM 
, ...... . . . ' ’ nuo

nuovargio ir l?ad° prmH|o

raščių grupė (kurios savininkaj neseniai ntipfrko NW pį- pagamino; jisai yra sociališ. 
Yorko “World”)< Tos-grupės pirmininkas, Robert<F< 
Scripps, yra delegatas konfetencijoje. , l <

Taigi yra vilties/ kad šis liberalų stiY^iavįingd 
Washingtone įneš gyvumo į Amerikos pofitilią. TUO 
galėtų kiekvienas protaująs žmogus tik pasidžiaugti, 
nes Amerikos politinis gyvenimas jau yra be galo 
rūgęs. " , .... : . ;

“KOVA PRIEŠ KAPITALIZMU” 
; t .

■ V

Tuo pąčiu laiku, kada Maskvoje prasidėję JiumbUt 
giška sovietų byla prieš tariamus “menševikus”, apk^ 
tintus dėl bandymo užtraukti imperialistinio Vakarų 
Europos kapitalo intervenciją ant sovietų Rusijos, w 
tuo pačiu laiku į “proletariato tėvynę” iškeliavo Vp? 
kieti jos kapitaljątųgęupę pasitarti su sovietų valdžia 
įvairiais biznio .

' , . 4 i. u M-'* -■ ' At*' '

Tuos Vokietijos įapjtąlisfų
tiko Maskvoj stotyfc/f^efeją *' iflant
i — vyriausios 1 ekonominės darybos piri)Įiijjiflc|S nebūtų eikvojama laikas ir 
žonikidze, užsienio prekybos komisaras Rosenholt& medžiaga įį kad tinkama p/05

pa^itikp
sulai
Ordžonikidze, užsienio prekybos komisaras RosenhoR^
ir &itj, . .■'.'■J'’' .J.:.'T— ■

Tai labai grabai
Jie rėkia prieš kąpitalizmą, o su kapitalistais sėbrauja.

z - 'T'’ . .

porcija butų pataikoma tarpe 
atskirų įmonės Šakų. Taigi ka
pitalizmas tiesia pagrindą pla- 
ningai gamybai;* visa, kas bę-

r:

nkuose; darbaą nuo 5 ^tųkių 
(pieee work> dabąr tęnąį yrd 

'stas. Susi jos valdovai

landų liginimas viršlaikis 
jau nebėra išimtis,, bet taisyk
le; antrai algų kapojimas, pra
vedamas; neva paBių darbinin
kų noru, bet tikrumoje prie-

s.
>a

j mirtį ant kęlio, o kurie jautėsi 
/ Idą kięk stipresni, tai sjąpta 

[eiH|iąiika traukinius inėg|^0' 
LlIRTO ' *

; Nękiųįam® pasiseki tąs lik? 
sfąs ą|sięktb bet kiu>mc| po 
tokios'’kelionės namuose, siisi- 
,|Įkp. su sfrvąisiais, tai niekas 
bįtikfjų, kad te* tąs pats 
žmogus, kuris su jais drauge 
gyveno kietai ątgal.

>jęjpųdįįųs daug |ęi-

pM megiųo

,'^y* •;'
• Ig<. Visolga, buvęs Simne 

tcjsmo jraštininkaš, dirbęs 
Vfedįv^tękę laikinose gelžke- 

d^Muvėse kaipo žurnalis- 
t^s , |su kuriuo drauge teko 
dirbti i< Vladivostoko lietuvių 
organizacijose), . palaidojęs 
Vladįvpstoke moterį ir sūnų ir 
Tikęs vienas,/išvažiavo kartu 
ay kiįąis i Jis, rodosi,
daųgiąusja i? parašo muiųs j 
Vhdivpptpkų apie kelionės į- 
spudžiusi Jis tiesiog maldavo 
likusias ant vietos nesijudinti, 
p jaukti iki nesusitvarkys kiek 
tbsų . geležinkeliai ir jų viša 
sistema- TM tąip kurie 
likome Y^dl^tąkę. } ir aut 
laukėm ^pabaigęs: pilietinio ru
sų karo.. -

Trys melarKinijos mieste 
Šhdnghai.

1922 m. užsibaigus pilieti
niam rųsų karui, mes, kurie

'« . . / , , ,r.;

R v >
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA;

į'i.

Širdies patieka
Galų gale ir Ližei nusibodo 

senmergiauti. Kode], sako, aš 
jau ant kaučo turiu savo šal
tas kojas zulinti? Dabar juk 
daug gerų vyrų su gerais no
rais. Vadinasi, ieškau širdies 
patiekos.

Ir veido raukšles pauderiu 
nrfpilus išėjo į šventos Petro
nėlės kepurinį balių. Už pusės 
valandos širdies patieka jau 
spėjo Ližės kornus tris kartus 
užminti ir porą gurkšnių na
minės jos kilnuosius jausmus 
sujudinti. Pradžia visai gera.

Už valandos Ližės širdies 
patieka jau žinojo, kad jo bu
sima dūšelė turi storas kojas, 
kietą gorsetą ir šešis šimtus 
dolerių nuosavame bakse. 
Apie kitas Ližės ypatybes jisai 
tuo tarpu tiktai spėliojo.

Už dviejų valandų širdies 
patieka pareiškė norą visą sa
vo likusį amželį Ližės svajo
nes vykinti. Vadinasi, ko čia 
laukti — imkiva laisnes ir pir- 
kiva lovą.

Už penkių valandų Ližės 
širdies patieka, kopūstus srėb
damas, narsiai pasakė: — Li- 
ziuke, aš tur būt be tavęs gy
venti negalėčiau, o pražilti tai 
tikrai reikėtų. Jei nori, tai bus 
gerai. Tu padirbk, o aš turiu 
šaltį galvoj, tai pasilsėsiu.

Ližė sutiko, 
tinginys lovoj, 
saliune. — Aš 
sėk. Kai išeis 
darbą gausi.

širdies patieka valgė Ližės 
kopusius ir gėrė jos ruginę* O 
šaltis iš galvos nė nertianė 
kraustytis. Ližes bakse dole
riai tirpo. < r> , >1

—Gal pas daktarą nueitum 
' —už mėnesio tarė Ližė—tas 

šaltis, matai, neišeina. Mano 
motina gavo šaltį į vidurį pil
vo ir, Dieve duok jai dangų, 
mirė...

širdies patieka nusivalė no
sį ir sako:

—Ką čia daktarai žino apie 
šalti. Be šnapsa šalčio neišva
rysi. Mano brolis turėjo šaltį

* Geriau vienas 
nekaip dešimts 
dirbsiu. Pasil- 
šaltis, tai gal

ŽiemosEpidemijos
Daugelis tūkstančiu1 tstga Europoj it 

Japonijoj. Dabar rūtinėse Jung
tinėse Valstijose

Jeigu jus turite šaltį, išvarykit jį 
tuojaus. Jeigu ne, tai vartokite kiek
viena apsaugą prieš šalčius. Jie yra pa
vojingi. *

Kiekvienas mažas Šaltis palieka jūsų 
sistemoje kelis ligų perus. Jas galbūt 
to nejaučite ir tada jus lengvai patam
pate anka net lengviatisfos epidemijos, 
kurios ištinka žiemos menesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių, šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
Veiksmingos.

Del apsisaugojimo Aetėflka gailutis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
šeiminos mažiausai du sykius į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptiekininkų visur, 
35, 75c, $1.25, ar per paštą viena di- 
relė dėžutė (šeiminos didumo) $1.25. 
Adresuokit Marvel Products Go., 106 
Marvel Building, PittsburgH, Pa.

Amerikos" 
pilietis

Būtina it labai pag/1- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
a p it Šios šalies tvarką. ■ 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- x 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

bliiūįddse. Sajiunčikast išgydė.' 
Ližė lyg pyktelėjo, lyg. rus- 

telėjo. Bet širdies patięka tur 
būt žino ką šneka. O kur'tu 
čia kitą gausi... Reiškia, gerai 
ir gana.1
„ Už trijų mėnesių Ližės grie- 
šnam kūne kaž-kas susimaišė. 
Ot ne taip kaip reikia ir gana, 
o širdies patiekos k šaltis dar 
vis galvoje. Kas čia bus? Pa
žiūrėsim. Ližė pradėjo konfe
rencijas su kūmutėmis laiky
ti. Išnešta šitokia rezoliucija: 
Eikite į kortą ir ženykitės.

f Širdies patieka, gavęs kalti
namojo akto kopiją, staiga iš
gijo ir išnyko. Ližės boksas 
irgi nukentėjo. Baksas mažai 
nukentėjo, bet doleriai tai tik
rai iškeliavo. Ližė nusitarė 
baigti savo amželį be širdies 
patiekos. —Mat,

Sniegas
Nėra reikalo sniegą 

Juk tai baltas, kaip 
Dievo duotas patalas, 
drabužius apvęlia ir 
Įsikibę, o sniegas rtutitpsta ir 
gana.

O kiek kitokių smagybių ir 
malonumų sniegas žmpgui ga
li suteikti, tai visiems aiškiai 
parodo sekamas Džiano atsi
tikimas pereitos nedėlioj ry
tą. Tai tikras atsitikimas* • Ir 
Džianas tai gerai žino.

Paprastai subatoj po pietų 
Džiano kišeniuj kokia dešim
kė revoliuciją pakelia, ’o šir
dis greitai tvaksėdama jį guiH 
dyte gundo Enės atizą aplan
kyti ir liežuvį pavilgyti. / Ne 
vandeniu. Kad Džiano kojos 
nedėlios rytą smarkiai juda, 
tai ne mano reikalas apie tai 
sakyti. Tai Džiaho blziiis, Kas 
teisybė tai ne melas i Džianas 
mėgsta įsisvyruoti Enės kiči
ne ir kokią bonkutę ištuštinti 
nors šitas jo įprotis neturi 
niekė bendra su šita pasakai
te ir su sniegu.

keikti, 
pūkai, 
Pūkai 

laikosi

* Ned^lidS . popiečiai ; jpžįdrią 
tikrai kamuodavo. Galva 
kiaurai ūžia, o šonai mėlynai 
sudaužyti, jau nekalbant apie 
phpraštas ronas ir kitus sopu
lius. ' ’ ’ ' . '

I Paskutinis nedėlios popietis 
buvo visai kitokis. Džianas 
galėjo. ir armonika patampyt 
if /gasįądihę ^pakibini. ,v Galva' 
‘tai>ribžih'tfu ar skaudėjo ar ne, 
bėt šoriai buvo sveiki; o ronų 
iy kraujo praliejimo tai tikrai 
nebuvo.

Ir, aš manau, jau ir patys 
numatote kame dalykas. O 
kad nereikėtų spėlioti, tai pa
sakau vieną žodį: sniegas. 
Minkštas sniegas Džiano ne- 
deldienį nusaldino. —Mat.

Nedėlios rytas .
Sustyręs Džiano liežuvis iš

balęs šaltam vandenyje niiak-

šalus ledas aid pakaušio, tirp
stą ir tirpsta.

Storkoji pačiukė butelius 
renka, vaikai mėsgalius mau- 
nioja. Burdingicriaus 
Ii ranka kaž-ką vis 
mdja. —P. P.

Valdžia

drebari- 
moja ir

sakantVienas iš lenkiško 
polius redaktorius visiems sa
vo šeimynos mokantiems skai
tyti nariams patašė paskaitą 
apie valdžią. Kitaip sakant, jis 
užsispyrė išaiškinti ką reiškia 
žodis “valdžia;”

Kiti redaktoriai šituo rei- 
. > • • • •, 

kalti daug rašė, bet galų gale 
višas reikalas atsidūrė padau
žų filologų taryboje. Vadinasi, 
turime eiti prie tvarkos ir ai
škinti valdžią.

Anuo. metu vienas buvęs 
ariatebištukas, o dabar jau ta- 
vnrščlų pastumdėlis, pasuke: 
“Valdžia be valdžios tai ge
riausia tvarka, tai anarchiz
mas.” O musų minėtas ponas 
redaktorius parašė: “Valdžia 
negali valdyti, nes valdžia yra 
valdymap.” 1 Reiškia, suprask, 
žmogau^ jei gali, ką reiškia 
valdžia? Ale tas redaktorius, 
Kaune baliavodamas 13 vai. 
policijos nuovadoj suprato, 
kad “valdžia yra valdymas”, 
kai mandagusis neprigulmin-

M—i I ...» , I     1 .. U

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA

MfiHūlji

SSŠftN-}?.-* < / JŠ&'

*o iO

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. %Darbą yra sunkti gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. JU$ 
važiuosite kartu su daigeliu savo viengenčių.

Velykine Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO / .

KOVO 21-MARCH Laivu FREDERIK VIII
ai.i.Bi^, ■ ■■■ ■ .„—1Į. Į .. B. .^<1 !■■ ■ I ■■ laMiiniiidiaja)

VAŽIUOJANTYS SU ŠtA EKSKURSIJA GAU$ SPECIALIAI NUPI
GINTAS ROtlND xTjrtIP TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES. 
ROUND TRIP: New York—Klaipėda—New York

Pridedant Paprastus Taksus I Mka
Round Trip tinka dviems metams ant bih kurio S
laivo. '■ . ' i * ” ”

.a-įt,,.!,,*.!,,...

SGANDINAVIAN-AMERICAH LINE
LIETUVČS PASTŲ VAIDYBOS KQNTRAGBNTO f»AŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Salk Stttet, CHIČAGO, ILŲ. i
248 Washington St., Boston, Mass.—- 27 Whitehall St., York, N* Y.
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Ši Ekskursija ijra Aųtorizuola Visų LiėhlUių Agentų.
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienoj, 1739 So. Halttąd St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St.* John J. Zolp, 4559 So. kaulina St., P. P. Bal
tutis, 1327 South Halsted St,

...................mutiniu i'iJ

NAUJIENOS, Chicago. I1L
ti,. o be/ prasidėjimo kur tu 
pradžią gausi f <•

O kad valdžia negali valdy
tu . tai |čikagiečiams Ifibai - aiš*% 
ku. Valdžia gali į d|eląjstum- 
ti, naujus, už taksas jiriVduoti, 
ale valdyti •tai’ ne josV biznis. 
Jau sakiau’kas valdoko kaip 
,valdo, trik ir prilys galite, patir
ti. —P.!Pilologds.
**■. v ■ • _ . i. -1 ii-f . . » \ . .<' to

gos respuVlito; popas polici
jos yiršiiiinkaS jo drebančias 
kinkas : išskinti Užsigeidė. 
Valdymas brivo aiškus ii* 
skaudus, ale ariot jo, ne
buvo jokia 'vaMžiaį nes pati 
valdžia tevaldo —-« šiam tiks
lui Jinai Užlaiko valdininkus, 
kurie spėcialižtiojasi valdyme. 
Iš ddliesį jau? aišku;

Paimkime;;analbgiškai - svar
styti, štai: ■ . /

Ėdžia negali ėsti. Ėda jau
čiai arba arkliai. Kur gera ėd-% mokratlį užsieny laikraštis, 
žia, ten daug ėdiino. I

Pradžia negali nieko prade- Kaina 10c.

ATĖJO naujas “Kovos5’ 
numeris, Lietuvos socialde-

Galima gauti “Naujienose”.

DUODAME LIĘTUVIŠKUS PROGRAMUS

PER RADIO
. < • v. < ' .. 5

Kas Sekmadienį nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš

WBBM ''
Broadkastinimo Stoties 770 kilocykles

CHICAGOS MIESTE

Žemiausios Kainos ant
Nadios

Peoplcs Krautuvėse
SUTAUPYMĄI SIEKIA DAUGIAU 

KAIP PUSĘ KAINOS!

skirtumo kur jieškotumėt pirkti radio, bet taip 
kainų ant gvarantiiotų setų nerasite niekur kitur 
kad /PEPPLES KRAUTUVĖSE, Iš šimtų radio 

bargenų pasirinkimo, visokių Standard padąryipo, že- 
miaus talpiname keletą radios, kurie yęa pilnai gvaram 
tuoti duotį pilną užganedijimą arba įmokėti pinigai mie
lai grąžinami.

4183 Archer Avė.
KRAUTUVĖJE

Nėra 
žemų

2536 W. 63rd St. 
KRAUTUVĖJE

.......... 1.......... ,........ .--------------------- ,4,...-„ 

f...... - -------- ... ------------------  ■”

Paint
Ready;>Mixed . < •.

Galionas už $1.65 .
Y. . ' -v

Fiat- ■ '■■ ■' ■■f

Paint
J .'Y?.' ' ' ■'■ .

Vertės $2.40 * .>
* ’ ■ *'.•*■' z • I

u Galioną? už .$1.85 ,/ »
' ''^5

-—v *rij,>*'''1'

PAlNf

'........   n rriii—iR ■

Vatnish
• Vertė, $2^50 ’ .
* G»ll«tas, užj įl .49 -.'

'Mentei-
.<• vPaint -
Ttiri, gražų' .blizgejim*'

______ už^1f50 

HARDWW & Wa£iT™ER 
WHOIa^SALE ir retail

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolf. 
Taipgi užlaikome patarusius malevotojus ir popieriuotojus

/ J. S. RAMANČIONIS,
TEL. VICTORY 72613147 SOUTH HALSTED STREET,

7r—
> v

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi-

- nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už ...................... $2.50

24

25

26

28

Pasirinkimas tik grupėmis
K,io»
I

yra Socializacija ......  .10
W. SHAKESPEARB’O 
Machbetb ...........a,...............

Viso ................................. .......

Grupė V. $5.00
7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S, MATULAIČIO Dvi ke-

lioni į Tolimą šiaprę ........
31 A. OLSZĖWSKIO Paukšt

Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..... . .......................................
DR.’ KARALIUS Barbora 

Ubryka arba klioštorius. ir
Jėzuitai .......................................... 75
MARIJOS KONOPNIC-

KČS Pagal įstatymus ............. 75
ERKMANO ŠATRUONO. 
Laikrodininkė A6i?hini0fil .20 *• Ą. ' < »*■ ’ • .

No.
$6 KARLO KAUTSK1O Kas 

72 <

$5.00

25

40

35
15

35

lioni į Tolima Šiaprf ........ .
A. OLSZĖWSKIO Paukšt 
apie Kantri) Alena ...............

38 t. TbLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas ..._..........:.......... ....

37 OL1VER SCHREINfiRtO

49

53 dr“7ą- £ J^iApAUS

56
v Liaudį? .......u.......'.................c...,
60 Mirnkijada Dzūke VIHŽrta-

Aiški Nuopelnai ir Juodesnis, 
už Pragaro Pavydas ......*

KU JURGfiLIONK) Dekle- 
matorius .................... (....4į;,...
J. KURŽEMEWSKIO Me-

Viso  ;..**... ,....„...*.....44 $2.5p

Grupė II. $5.00 i
ISTORIJA CHiČAGQS ' 
LIETUVIU ............... .......... $175
JANULAIČIO Airija .......... .25

_ S. MATULAIČIO Qvi Ke- . 
lioni į Tolimą Saurę \... .40

14 DR. J. ŠLHJPO Kiek Sėno-
, ,vės Graikai ir Romėnai pri- .

’ didėjo pastnmėjiriipi Gamtos
’ mokslų ptiėkyn .. .......................4Q;

3| OLSZBWSKIO Pasaka , apie
Kihtiią Aleną ............... ..../ .20

45 R. J. STEVEbJSOS NAK
VYNĖ ...................  3$

50 SOCIALIZMO • MINTIES ■
BLAIVUMAS * ........ $L0b

71 LtEPUKO Peklos Kančios. 5
Dainos . ........................ *20

73 VISJĮCOŠKOS Gyvybė —

78 >BR. VARGŠO Gadynės.x 
Žaįzdos ........... ....  \25

Viso ......................... i.......... . 35,00

Grupė III. $2.50 į
21 KL. JURGELIONIO. Mįiliįį ■ 
.* Knyga .<.................  SF'OO.
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) »3|< 
A. J-TIS Kaip Žmonės su

< ,20!
7-

J51

KL. JURGELIONIS Gludi* 
Liūdi .......................  50

Viso •-*>•<•»••••••••••••••$150

Grupe IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- ■ J 
zikos srytiirs ......,................. .;'-.4
BARBORĄ UBRYKA ar
ba Kliostorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal {statymus ..........

29 P. MERIME. Lpkįsu Li«r
tuvių * legenda' ..................l.„.

30 V. GARSINO. Karės* lau
kuose ...... .. .......... ....... .. ......

3 6 V. KOROLENK9 Makaro 
Sapnas ...... ...........................

42 DR\ A.' J. KARALIAUS 
_ Pasikalbėjimas Amerikono su

48 syK.'WuKOWSKiŠ Chi- 

nija ......................................
52 s JOHN M. WORKS Kas yra 

Taip O kas ne Taip?
64 ŠARŪNAS Gruodžio 17

. dienus Peryęrsmąs
V , 1 % 9 .4# i

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur: Amerikoje 
Metams $74)0

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo () 
užsakymus •, > • *

6

7
8

68

84

Sapnai .L........ ...........J.........
DR. B. LOEB KuttCra lt 
8^94. ......... ..^.„...j.......^

Moralybės Išsivystymas ........ 
K, ŠEŠTOKO Kas Išganys

.75
>25 ;
.33a.gijai 4 veiksm. Tragedija

Vho .................. w.«į.. $5.03

Grupė VI.
žBMAiTSę KASTAI K.- 
SIMUKAS lt MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ................ .
DR. A. J. KARALIUS 
ravimasis pas įvairias Tąp- 

£aUKi6’K kropiitkinS — 
Ko mums' reikia pirmlafisia 
tl IBSENO šiaurės Kąržy-

8b R!.* GRlOp'Nid......Katriutės

. Gintarai ................. . ..............
82 BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje .................................... 20
Viso . ............................’........ $2.5d

Grupe VII. $5.00
22 NAUJAS pilnas ora

kulas Visokių Paslapčių 
Knyga, kaina ♦.—$2.50

35 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka

44 GYVENIMO • ' VAIZDE
LIAI ......

76 X A. rkfeDRO GONGU- 
. : LIUM FACULTATIS '....

gOGOUO Fi&ybos. Ko-

40

41
J5

.50

.35
i9

■ . Ponais koyojo ................
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų
57 J. ADENO Kaip Žmogus

Mąsto ................ . ...........
7o r * “ “* **

$20.00 
^;°^4t,wr.. $45.00 
$100.00 Atyvater 
Kent Radio .......... ZpOUuUU
$125.00 Rcmb- CCE A A 
rartdt Radio ..... .
$150.00 r. c. a. ccc nrt 
Radiola 18 ......
$132.00 
Radio ...

$70.0
$ 147.50 
Radio .... 
$195.00 
Radio 2 5 
$875.00 R. C. A <1 RA 
Radiola ................ ■ WVu
$175.00 Kennedy Kom
binacijos radio su EOA hft' 
Gramafonu .......... ^OU-UU

x$Ž00.00 Knights Kom
binacijos tadio su EOO A A 
Gramafonu ........ ^vQ»Uv

$25.00
ę $27.50 

$30.00 
$45.00 
$50.00 
$55.00

00 $70.00
$39.50

: $75.00
$.8800

$175,00 Columbia COA A A 
Komb. su gramafonuP^UdUU

. f; . . . x .

Virš kiekvieni paminėti radios yra pilnai įr,engti ka
binetuose su tūbomis, ir viskuo. Taipgi pastebėkite, kad 
šie visi setai yra A. G, arba screen grid naujės mados 
setai. ? , ’

Teikiama \jera nuolaida už senus radios Į maintis 
7 ant naujų.

tėCngviis išmokėjimai pritaikinami visiems. Stakas ap- 
rubežiuotas. Greičiau atsilankysite laimėsite geresnį setą 

BUKITE ŠIANDIENĄ AR RYTOJ.

$75.00 Frcshman 
Radio .,..,,........,...4 
$85.00 Stcinite ’ 
Radio .. .A:......L 
$75.00, Heretagc 
Radio ’......v.^......v.
$95.00 Atvvąter 
Kent Radio ........... .
$100 Bitc'kingham 

•Radio ......
$150 R.’ C.'A. 
Radiola 17 ......1., 
$129.

.Radio
$80.00 Gub 
Radio ................
$250.00 R. G, 
Radiola 30-A
$195.00 • Zenith 
Radio .................

r  Į1"’*-- 1 “ 1 11Į."* ** '*-*

gi įL^jfigr^Ugį

4177-83 Archer Avę.
x Gor. Richmond S t.

Tcl. Lafaycttė 3171.

Victor

M $76*00 
$96.00 

$150*
Kotn-

$90.00

Philco

2536-40 W. 63rd St.
Gor. Maplcwood Avė.

*Tel. Hemlock 8400

9

25

26

20

.75<1 B

.75I

.25
■f I
35

20

.40

.50 

20-
94 .GOGOLIO FiAlyboa, Ko- <

9.5 X $!* TURįpNB VęI 
■* ,idj

4di
.2d • !•
.25

__ 35
$5.00

96 Salčikovvskio Pono Fe*

9? JuTvlsfįL"Z~-~"
69 V"*

mis ir Proza ;*....
f 1

Vito

AU$KIQ Vy
'Eilė

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
=^XZZZZZZZZZZZ!Z3ZZZZZZZZZZ3i:Z!=SS!3SSS555SS>5S5S5SSBS5SiSlSS SS&E3K«................. ..

..........i.........



linksmintų jų- na-
baalndžio 12 d

nemaišykite

Pramoga
Sotus

North Side
Grybai

The Midland National Bank■ta's ajri

mokina

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija j Lietuvą

BIRŽELIO
Visko ir iš visur po biskį

ROTTERDAM”

MUZIKOS
MEISTRAS

M®LYNOS|----aunenos

tereikia įmokėti

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

us ir
Ienos

Vardas

GatvC

Miestas

TRIEO FOR
TALKIB PART

THE FIRST 
CONVAAND

PLAYEO IN - 
SIMON CAULED 
PETER- THE 
FOOL- ROMEO 
AND 3UL1ET - 
AMONG OTHERS

Sekmadienį, kovo 8 d. ir Jūsų 
Reporteris turėjo progos pasi
klausyti šventų poterių iš WBB

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

LATER, 
CHICAGO — 

ANt> SCHOOL. 
OF CINEMATIC. 
EXPRE$SION

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

pratinti juos prie publikos, kad 
jie išaugę nesidrovėtų vadin
tis save lietuviais.—š.

kuopa 
party”

GOOD IN * 
XĖLE&RITY 

AND 
‘CRASHING 

THROUGH '

BORN* 
CHJCORA 

MISS.

Ame riki 
Draugij

Old Dutch Cleanser.
111 West Monroo St, 

Rasite
beitų, už _______ ,
Old Dutch Holderių
IVOHYi ------------

■tikrai ilgai 
mus. .

WORKED 
FIVE YEARS AT 
STĘNOGRAPHIC 

* IN

Pavojus!
GREITAI 

iSUSTABDYKITE 
GERKLĖS 

SKAUDĖJIMĄ

IMPERFECT IN ORIGINAL

Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 

auti per- 
i vakaro.

SCREBN TE&T — 
NOTlCED BY 
GlVEN CONTRACT - 

OPPOSITE.
GRETA GARBO. IN - 

• Romance.*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klauskite
MARĖ JURGELIONIS

pelnas. Kiekvienų sekmadienio 
rytų veža sayo vaikučius Į pa
mokas ir vakarais laiko repeti
cijas. Jaunuoliai jTa mokinami 
ne žydų ar anglų kalba, bet lie
tuvių, nes patys tėvaj yra lie
tuviai, kuriems yra svarbu ir 
vaikus išauklėti ketttVrais u

Saugumas
Stiprumas 

Patvarumas

Radi o Programai Du 
Sykiu i Savaitę 

duodami iš stoties WCFL 
Nedėliomis ir Ketvergais

Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę rengia didžiausių Ekskursijų Lietu- 

irašalys visus jūsų 
laipedoje pasitiks

Lietuvių
Pirma pra- 

- visi 
buvo 

nes buvo suteikta 
maitinantis

Neseniai vienas parapijomis 
nusiskundė “Naujienose”, kad 
nekaltosios sesutės kazimierie- 
tės nedavusios darbo lietuviš
kiems kontraktoriams ir dėlto

Joseph F. 
SUDRIK,Ine 
3417-21 S. Halsted

St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 4705

tik antrą syk toji istorinė pra 
moga bus 
šių metų.

Rengia Amerikos
Daktarų Draugija 
moga buvo 1028 metais 
svečiai, kurie dalyvavo 
patenkinti, 
netik sotus maitinantis mais
tas, bet ir giliai pasiekta užmi
gusi siela.

Šioji dabartine pramoga, ku
ri atsibus balandžio 12 dieną, 
atvelykio vakare, bus išreiškė- 
ja lietuvio dvasios galybės. Bus 
įrodyta nemirtina — 

lietuvio energija

Neseniai gavau pakvietimą 
apsilankyti į p. Muderių namus. 
Tai, manau, bus naujienų, bet 
nuėjus, randu stalus gardžiais 
užkandžiais 'apdėtus ir kamba
ry pastatytų naują puikų Ya- 
dio. Pasirodė; p. Muderiai pa
sikvietę draugus naujo radio iš
mėginti. Linkiu, kad tas radiu

So. Euglevvood kaikuriems 
žmonėms užėjo stačiai karšti 
laikai, kad net naktį nebegali 
užmigti. Galvoji, galvoji ir vis 
negali išgalvoti, kaip iš trijų 
padaryti vieną, arba kaip tris 
draugijas sujungti į vieną. Ge
rai, vyrai, galvokite, nes ir tėč
io ai ilgai galvojo, kol išgalvojo 
Lvcntų traicę. .

Nepaprasta pramoga 
maitinantis kūną ir protą mai 
stas; daina, kalbos, muzika ii 
šokiai.

Chicagos lietuvių . kolonijoj

M radio stoties, kuriuos kalbėjo 
“Draugo” zokininkai. Pirmas 
pusvalandis, xkurį duoda nepri
klausomai Peoples Fufniture, 
buvo neblogas, bet tas antra
sis, pusvalandis, tai buvo sta
čiais' su visu •“išstatymu”, nes 
jupoti senberniai visą laiką tik 
ir mokino parapijomis, kokie 
jie turi būti nužeminti avinėliai 
ir avelės, kad juos galima butų 
kuolengviausiai nukirpti. Be 
viso kito,' vienas jupuotas sen
bernis mokino kaip turi gyventi 
vedę žmonės ir kad, girdi, ck 
vyliai vedę neturį gyvenime to 
smagumo, kaip kunigo apžen- 
diųti. Gerai, gerai, pamaniau, 
dvasiški kavalieriai, mokinkite, 
nes, matyt, vedusių gyvenimą 
ir jus pažįstate neblogiau kaip 
Įr vedusieji...

Prieš didįjį sniegų kaikurie 
northsidiečiai buvo nuvykę me
džiot, ir miškuose, sako, radę 
grybų. Gal ir rado, bet aš ne
manau, kad buvo geri grybai.

Kas nori žiemos laiku gauti 
grybų, tegul ateinantį sekma
dienį, kovo 15 d., ateina į Mel- 
dažio salę, tai pamatys “Musr 
miręs”. Musmirės yra gražus 
muzikaliu veikalas, kurį suvai
dins jaunuolių draugijėlė “Bi
jūnėlis”. “Bijūnėlį 
žymi Chicagos lietuvių meno 
rateliuose darbuotoja p-nig, A. 
Steponavičienė-Salaveičikiutė.

“Bijūnėlis” šią žiemą daug 
dirba. Jau prie antro vaidini-j 
mo rengiasi. Tai vis tėvų nuo-

0REITAI—sustabdykite tą ger
klės skaudėjimą pirm negu išsi

vystys į rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su Severa’s Antisepsol. 
Per 50 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Severas 12

Labas Rytas Kiekvienam! Pasiklausykite Old Dutch Giri, radio naujos, 
skaisčios asmenybės, smagiausiame rytmetiniame programe ore—-Panedė- 
liais, Seredomis Pėtnyčiomis visu Columbia Broadcasting System tin
klu. Klausykitės iš Stoties WMAQ 7;45 valandą ryte.

štai yrt įstaiga sukurta ant patogumo visai Brighton Park 
apielinkci; ir ant mandagumo musų klientams, daugelis kurių yra 
musų savininkai. '

Šis rezidencinis distriktas, su greta jo esančiais industriniais 
plotais, žino Midland National Bank dėl jo kooperavimo dvasios 
ir sugabumo ir augšto kolibro jo vadovų.

lietuviški bedarbiai negavę pro
gos keletos centų užsidirbti, 
Matyt parapijonąs užmiršo dva- 
sikiausį prisakynųų, kurs skam
ba taip: Kas taVo, tas ir ma
no, o kas mano,, tas ne tavo 
arba kas parapijom*, tas ir kle
bono, o kas klebono 
šio. of Chicago

Archer Avenue ir Sacramento
Kapitalas ir perviršis $350,000.00
Turtas virš $2,000,000.00
PO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

[Acme-r. a A. Photo |

LOUIS WOLHĘ1M
Vienas žymiausių Amerikos fik 
mų aktorių, ; vasario 18 dienų 
miręs Los Angeles, Cal. Jis 
sirgo vidurių vėžiu.

SLA. 208-ta moterų 
rengia “bridge ir būneo 
penktadienį, kovo (March) 13 
d., 8:30 vai. vakare, High\yay 
Gardens, 63-čia g-vč'ir Western 
Avė. Įžanga yra nedidelė, tik 
75 centai, o praizų-dovanų bus 
daug, gražių ir įvairių. Pelnas 
šios parės yra skiriamas kil
niam tikslui—labdarybei.

Rengimo komisija yra skait
linga ir veikli. Ją sudaro: pp. 
Marė Poškienė, Julė Linčauskie- 
nė, Zosė Mikšienė, Viktore Ru
činskienė, Juzė Norkienė, Marė 
Jonaitiene, Elena Nedvarienė ir 
Marė Micevičienė.

Įsidėmėkit dienų ir vietą. Tu
rėsite “good time’ą”, galėsite 
laimėti gerą ' dovaną ir kartu 
prisidėsite prie labdarybės.

—Rengimo Komisija.

STAR DUST Copyright Midvfest Feature Sejrvlee

Lrijė - roblemą
D-T ANO * mažoji duktė Elizabeth, už- 

duodavo man daug rupesnio”, 
sako Mrs, M. Wagncr. 830 N. Homan 
Avė.. Chicago. “Ji buvo nerangi, ne
norėdavo žaisti ir turėjo labai menką 
apetitą”.

“Ji nemažai kentė nuo šalčių iki aš 
neužgirdau apie California Fig Syrup 
ir nutariau duoti ir jai. Fig Syrup pa
stebėtinai Elizabeth pagelbėjo. Ji dabar 
yra stipri; gali išvengti šalčių, turi ge
rą apetitą ir virškinimą; yra geras 
sveikatos paveikslas, kaip jus galite ma
tyti”.

Per virs 50 metų California Fig Sy
rup pagelbėdavo kūdikiams ir vaikams, 
turintiems aitrumą, galvos skaudėjimą, 
užkietėjimą, silpniems. Daktarai tūk
stančiais rekomenduoja šį tyrą aug
menų produktą. Vaikai mėgsta jo 
skonį. Jis veikia švelniai atidaryme vi
durių laike šalčių ar vaikų ligų. Jis 
išvalo be žalos ir greitai vaikų sistemą. 
Jį vartojant viduriai patampa regulia
riais ir tokiais pasilieka, kadangi jie 
tampa sutvarkyti ir sustiprinti šios pa
stebėtinos kombinacijos figų syrupo ir 
senna eliksyro.

Žiūrėkite vardo California kada per- 
kat. Tai pažymi tikrąjį.

■'i 1 ■'*' '‘■r ■ '•A.
Penktadienis, kovo 13, 1931

6,1931
"l - •

Hollandų \ ■ ■ , ■
Amerikos

J Linijos
laivu

Rašoma Mašinėlė- 
portable 

už labai pigių kainų tik

Keturi' įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — i 
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininku palydovai 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. f ‘ .........
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus af 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite 
mito sugryžimui. - Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki

'Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, H1

^Old Lutch Holderiai, Spalvuoti!
Yra lengva gaut Vieną šių holderių. Pirmiausia iškirpkite iš trijų Old 
Dutch Cleanre kibelių paneles su malunu. esančias virš ’tartojimo nu
rodymų. Pasiuskit juos, kartu su 10c ir savo vardu ir adresu. Išpjldy- 
ki’e kuponą šiat.di'

Automobilistams^ praktiškas 
patarimas 
minės ų jaulomobilio gezoliną, 
nes du dalykai ne visur sutin
ka, ir kada pradedi važiuoti, tai 
mašinoj sėdintieji tiiri labai 
nesveikai jaustis, mat gezolinas 
munšainų, varo lauk, o munšai- 
no garai yra nuodingi!

—Jūsų Reporteris.

nepergali
ma lietuvio energija, ištverme, 
atsparumas, pasižymėjimas pa
siekti tobulesnio laimingesnio 
gyvenimo, ir kokiomis priemo
nėmis pasiekiama.

Svečias atsilankęs šion pra- 
mogon, tikrai ras grožio paten
kinimų. z

Trd neprmirškite nepapras
tų pramogą, kuri įvyks balan
džiu '2 <1. Rengi 
U'ir.T: Daktaru 

. a grupė.

Dutch 
cleans

negu kas kitas ką jus 
galite vartoti

Greitesnis valyftias sutaupina jums laikų ir pastan
gas. Su Old Dutch jus nepaprastai paleiigvinate 
sau naminį valymo darbų. Nėra reikalo vartoti 
keleto rusių valytojų. Old Dutch atlieka visų jūsų 
valymų. Jis yra naturalis purvų išgainiotojas. Pa
šalina, visų nešvarumų,'dulkes ir purvu j-—-mato* 
mus ir nematomus. Padaro namus sveikai šva
rius. Saugus dėl viso valymo, kadangi jis nebrąi^ 
zo! Old Dutch yra moderniškas tobulas valytojas. 
Vartokite ant bile kokio paviršiaus kup įtik gali
ma vartoti vandenį. ' '

Old Dutch Užtikrina Sveiką Svarumą ;. * 
Tai yra svarbiausia dėl jūsų namų.

VALO G R E I č I A U !

THROUGH GRAHT 
MITCHELL-GIVEN 
FIRST RfiLE. 
ON NEW YORK 

ŠTAGE. , 
% * -t • A
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RADIO
■ isjckia visur ir to- 
-■’otlv. ■ Su nauju 
i- Spe ikeriu i r 
■s Screen Grid tu- 
didelės vertes, gra- 

lengvas pernešti iš 
vietos į kitų, kai- 
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Penktadienis, kovo 13į 4931
Graboriaišaulio judėjimas 'a’nfrnlr

darbo

Lietuves AkušerėsBedarbiai ir labda

Q2S

Advokatai

Sūnūs

METINĖS MIRTIES

SUKAKTUVĖS
CHICĄGOf ILL

VENCKIENĖONA

John Kuchinskas

Musų pastatytas, paminklas šv. Kazimiero kapinėse

BRONISLOVAS KAMINSKIS

Tei, Repnblk 9723,

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

’a tarnauja 
imdymo
<.««sag«

»nen<

» iki * ir 
iki 12 die-

JUSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

V aiandoa 
Nedėliomjs ir Iventad

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Vidikas- 
Lulevičienė

2Bo. Ji valo ir

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir raniu 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

■.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

^įHJ NAUJU IŠRADIMU 
tikimų akys 3titai".-md» b, 
Kainos pigiau kaip bitui

f’honr Boulevard 7042

1025 W \Sth St, 
Valandos: nuo 10

nuo C .L." ~ 2-

Nuliudę Lekame.

Moteris, Duktė 
ir Giminėr.

Pali- 
moterį 

po tėvais Jankauskaitę, 
i —r Vladis-

Ned 10—12, ryto

Kur tie darbai? Nėra jų ir jei 
butų, tai valdžia neturėtų - į- 
steigusi prieglaudos namų, bet 
turėtų darbui davimo raštines. 
Gi tuom pačiu sykiu, lyg besar
mačiai, sako, kad tik tinginiai 
nenori dirbti. Valkatos esą šel
piami, o geram darbo žmogui 
atsisako pagelbėti. “Stipk ba
du, nes tu mažai ko besi vertas 
kapitalizmui”, tokia tai yra jų 
nuomonė.

JOSEPH J. GRISĘ
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avt. 
Tef. Boulevard 2800

■■Cnite.ii iM-iin'm

HĮCAGO TpMPLf t5
TV yuftnptpn 5 

o* ' Washington and Clar 
Ofiso Td Coliui ZSt 

Namų Tel Hyde Park

One Nortb La SdtU Bldg.
One Nortb La Šalie 8t» 

Cor ta Šalie and Madbon $tM 
Ofiso Tel State 27047'4413

y«1rnrt|a I ei Mldwa» 
Wilmect« ’9*

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

’ Darbininkas varge gimsta, 
vargę auga, varge ir savo gy
venimą turi pabaigti. Jis visą 
savo amžių, dirbo dėl kito, vien 
dėl kapitalistų, be jokio atlygi
nimo jo senatvei. Jo darbas ne- 
apdraudė nei jo, nei jo šeimy
nos nuo nelaimės. Kaip viskas 
reikalauja pagerinimo, taip ir 
darbininkų gyvenimas. Bet kas 
tam kaltas, kad mes patys duo
dame savo išnaudoti, ignoruoda
mi net būtiną reikalą spiestis į 
pažangias draugijas. Jei but'j 
vienybės tarp - žmonijos, tad 
vienu akymirksniu politinis pa

keikia pasakyt ačiū. Aleks 
bakery už aukautą duoną it 
keiksus. Taipgi ačiū Rietuvių 
Socialistą Sąjungai už aukautą 
maistą dėl bedarbių. Mat, kovo 
7 d. turėjo įvykti jų konferen
cijos vakarienė, bet kadangi 
sniegas normališką transporta- 
ci j ąsų trukdė, užversdamas vi
sus kelius, tad vakarienė neįvy
ko ir maistas buvp perduotą^ į 
šelpimo raštinę. Alkani tuomi 
pasinaudojo kovo 9 d. Ąčįu.

Muso patarnavimu lai 
dotdvėsė ir kokiame rei 
kale visuomet esti tąži 9» r.%*^ « ,M*’**♦»’»- »»vr “tl
rungas ir nebrangus to

PhoĮię Boųlevąrd 4139 
A. MASALSKIS

Tel. Cicero 49 
i08 nupl^Uo^ no 

, ■ -- 2.00 
____________0.00 
. $0.00 už dantį 

$20.00 ir 
Traukimas be skausmo

TeL Central 6890 VaL 9—Į
Rezidencija 6158 S. Talmftp A| 

Tei Prospect 852*

Tūrių < aup
Ūmi

3319 Auburn Avenue

Tad, idant pagelbėt šiai ir ki
toms šeimynoms, fondas turi 
padidėti. Esame tikri, kad ateis 
parama savo laiku, nesiskubin 
dama. Turėkime kantrybės, 
ištvermės, tas darbas to reika
lauja.

Sereda, kovo 11, 1931 m.
Panedėlio ir šios dienos ra

porto nerašysiu, nes perbėgus 
per aplikantų sąrašą vien tik 
tesimato: “Prašau pagelbėt
maistu arba rūbais; gal turite 
darbo? Viską galiu dirbti. Su
prantu medžio darbą. Esu au-

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatą?

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Walldct\Sttttl

V(RS. ANELIA K. JARUSH
Pfrysical Tberapy 8 Midwib 

Naujoj vietoj
6J09 South Ąlbany Avenue

646 W 56|ly St.

■ "

Bouleyard 5203

Boulevąrd 8f>3 

1327 So. 49tb Ct.

* Cicero 372*

l.ietuvij. Advokatą.
.’A'l Wes Snd SI

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakart 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted S t. 
Rezidencija:

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

Phone Lafayette 0098

Toljatis, grįžtant; prįę bedar
bių reikalų, antraą ląbąį nesma
gus, širdį slopinantis klausi
mas kįlą, tai yra dęlko, persisky
rimai įvyksta? „A ..
*’ Jąųnųtė niergąįtft Ji 
verkia, kad neturi y^lgyį. £ąd 
motutė nesveiką, ir gal labiau
siai, kąd neturi tSypx t^yo, 'ku
ris turėtų norą padėti savo šei
mynai šio pasaulio vargus neš-

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas .

4712 South Ashland Avė.
1 ’ . Td. Boulevard 7589 ..
vlsr ‘valandos 9 ryto iki* 8 vakaro ’

V-vidonr* Phon. Hemlock 760’

Phon 
Hemlock

4729 South Asb 
CHICA 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
MoteriJkų. Vyrišką if Vaiku ligų . 
T 1 ‘ OFISO VALANDOS-

Nuo 10 iki 52 vai. ryte, nno 2 iki 4 
yaĮ. *p<Į pietą ir nuo 7 iki 8»?0 vai 
vakaro ‘ Nedel nuo 10 iki 12 v di«n| 

, Pbone Midwav 2880

Įvairus Gydytojai___
Office Pbonr Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offict 1724 So Lopmu St 
kamp. 18 ir Blue Island ve.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

HAYES M0NUMENT COMPĄNY 
2724 West Hlth Street

Skyrius- priešais didžiuosius vartus Holy Sepuichte kapinių. 

"Amžių Akmens” paminklai. Aukščiausia kokybė.' Žeątos H^inos. 
Didžiausias paminklų pasirinkimas Cbicagoje Tel. BEVERLY 0601

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, c mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI.. Chicasro
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero. 411.
Tel Cicero 5027

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

2400 W. Madison St.
Vai.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

' • TeL West 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

VALANDOS: 
nuo 
ano

DR. C. MICHEL
LIETUVIS ĄKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ii- akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

------ ... _ana| 0257
DR. P. Z. ZALATORIŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742

AKUŠERKA 
‘ i<>’ S Halsted 

T rl*fona» 
Virt ory III* 

Valandos 
nuo 8 iki i po 

rų ir nuo 6 ii

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEIŲ

Pbone Armitagr 2822

DR. W. F KALISZ 
• ■ 144 Milwauker Aventu 

Valandos • 2 iki 2 ir 6 iki 8 P 
Fredos vakar# oždaryrs 

| "Medelioj pafįal «ntart'

tomobilių jnekanikas, G".liu je- 
nitoriaut. O kaip kad gavus 
darbo prie namų dekoravimo'?” 
To tai reikalauja vyrai norin
tieji dirbti. Duokite 
šiems 'lietuviams!

trtlra dantų 
>otb Pašte, 
Įduoda Ui 
tango dan- 

, eutaųpihU 
te nufdpirk- 

_ ka Mta. 
jū-maca) Co.

J. Lulevičius
GRABORIUS tR

, į . BALSĄMUOTOJA? 
‘ Patarnauju" laidotuvė- 
'p «r z yisbsė miesto' ir

Tel. Yards 1829

DR. & SERNER
IFJUVLS , AKIU' SPECIALISTAS

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

4930 W. 13th St. T
Delel sunkių laikų kainos 

Sidabro Kulinarai —2---------—
Parccliauo FilUmrai ..... .
Auksinės Crowns ------- i---------
BrirlffO 
Platės

Persiskyrė 
dien.} kovo 
laukus 45 
Lietuvoj, 
darnos vai 
liko dideliame nubudime 'vyr^, 4 
sūnūs ir } dųkterią ir Lietuvoj 
motinų. 3 brolius ir 1 seserį. 
Liucinai atminčiai musų brangios 
Onos Venckienės bus laikomos Šv. 
Mišios Šv. Kryžįaus parapijos 
bažnyčioje 14 d. kovo mėn. 1?31. 
m/. 7r3O vai. -ryta. ' Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas,

Mes Tavęs Musų 
niekuomet neužmiršime 
mus 
anksčiaus 
ateisime.

Nubudę lieka, 

Vyras, Sūnūs, Dukterys 
Giminės ir Pažįstami.

Pbone Cąnal 6222

DR S. BIEŽIS 
R GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22nd Street
VaL: 1 
Rezidencija 6640 Sg frląpletoood Avė,I O *7 0 4^0

‘ ¥ CHIRURGAS
»altley u l* S: Pel. Canai lUt-OZa 

Valandos Panedėliait i» K«rv«fgM«
«k> 8 vai rak.. Utarninkaū ir 
YMnvčtomir

: šiuo pasauliu 
6 valand.i vak. 

m., sulaukęs 40 m. am- 
gimęs Panevėžio apskr. ir 
Gegių kaime. Amerikoj i$- 

Patiko ne
tapo užmuš-

VVISSIG, 
Pasauliniam* bar* 

Seno Krajaus

Duokięr -savo akis išegzaminuot

r Ą g BLUMENTHAi
ORIOMETKISI 

Praktikuoja virš 20 m.
* , 4 649 S Ashland Avė.

kampas 47 St.
Tel Boulevard 6487

DR. VAITUSH, OPT. 
UETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palęngvins „akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, •> nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir coliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas dardmas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 viii. Nedėlioj nuo 10 iki

jI2 via. po pietų., i- 
.KREIVAS-AKĮ? ATITAISO Į TRUM- 

.........................
Daugelį

? dkIntų. -. -G—-... , „ ,. ...
1712 South Ąshląnd Avė 

Phone Boulevard 7589

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Westerp Avė.)

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

Tei. Lafayette 4146

jau nebesugrįši. 
r vėliaus 
Lauk mus

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
>'ir< MarsbaB Drug store *rt: 47 S|-

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS! 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 ral 
124 į- 5. Halsted St- Tel- Victory 0162
—Va|«nd<>< •**"* 7 iki 9 eakavr 
Qti% Utarn.A ” Subaru-
V I^allr Pan Se> •• Peinvcio*

Persiskyrė 
kovo 7 dieną 
193 1 
žiaus, 
pąrap 
gyveno Zl metas, 
laiminga mirtis — 
tas laike audros auto trokp. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Marcelę. 2 posūnius —* Juozapą 
ir Joną ir brolį Julijoną, o Lie
tuvoj brolį Mykolą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4523 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks* subatoj, kovo 
14 dieną, 8 vai. iŠ ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus C gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimkrct kapines.

Visi a. a. Bronislovo Kamins
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti hidotuvėse ir suteikti ' jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę Lekame.
Moteris, Posūniai, Brolis 
ir Giminės. ,

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

I ekionj, Boulevard 1919

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
X60S South Ashland Avė.

Netoli 4 6rh St Chicago III

Ofisas it Akinių Dirbtuve 

'< 756 West 35th St. 
kampas Halsted St 

va)andos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 
'fdėliomh nuo 10 iki 12

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

Tėl. Kenwood 5107
VALANDOS

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

apart tventadienio u ketvirtadienio

prie 
duodu 
elertrir

mag
*n»'' blankeo ir 

i. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbprn St., Room IIP 

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

Gyvenimo vieta
‘ i 23 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvung 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

su šiuo pasauliu 14 
mėn.. 19 30 m..u. su

metu amžiaus, gimus 
P'advarnių kaime. Kvc- 
., Tauragės apskr. Pa-

I Btiuievaiu 848 >

DR MARGERIS
ADYTOJ^ IR vHIRURGA 

14 21 Spųth įialsted St
• landos Ciuo 10 iki 2 po pietų 

nuo o iki 8 vai vakar* 
nūdieniais nuo 10 <k.

J. F. BADŽIUS
. LIETUVIS

GRABORIUS CIUCAGOJ
')' > - haMota■ patarnąu- 

ju . geriau < ir pigiau, 
’ nc2u ' ^*6' todėl kad 

priklausau priė gra- 
■ bų »dirbystė».j

■ OFISAS:
668 W. 18th Street 

KgĮMįjT .<. ■ Tel. Canal 6174
IR*'' - SKYRIUS:

3238 S.' Halsted St.
TeL Vktory 4088

JUOZAPAS ZABAVIČE

Persiskyrė ( su šiuo pasauliu 
JęoVo IT dieną,* 3:30' valandą 
ryte,. 1931 m,, sulaukęs pusės 
amžiaąc, gimęs Kalvarijos apskr. 
Įr pafapv, Eglebalių kaime. Ame
rikoj išgyveno 28 metus 
ko dideliame nubudime 
Elžbietą, i 
dukterį Oną,, du supu —y 
lovą it Petrą, brolį Petrą, marčią 
Agniešką, anūką'1 Edvardį ir gi
psinės. K ■' '■!). ;

Kūnas pašarvotas, randasi 4450 
So/ Wttbd St. '
'Laiddtttvės įvyks subatoj, ko- 

J vd.. ryte, iš pa
ntų i Sv.‘Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje -: a jsibus pėdplingos 
pamaldos už vėįionio sielą, o iŠ 
ten’piis' n d lydė tas į Šv. Kazimie
ro tfaįjinps. ’

Visi a. a. Juozapo,, Zabavičiaus 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
^pęuvescį it. suteigti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 
' Nubudę lįėkame, ' " 

Moteris, Duktė, Sunai, 
Brplis, Mtfrtt, Anūkai 

, it 'Giminėj \ '■
• Laidotuvėse patarnauja grabo- 

riųs Eudeikis, Tel. .Yards 1741.

Ofiso adresas: t
BRIDGEPORT FURNITURE 

ČOMPANY 
3224 South Halsted Street 

TeL, yietory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais. Seredomis ir 
PėtnyČiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

T t'rrniška koplvči- 
iii'4 • ' veltui' *
A103 S Halsted St

BUTKUS
Undertaking Co. '

P B Hadlcy Lic 
Koplyčia uyka? ;; 

710 West 18tb Street
• , < Tel Canal 3161

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

Tel. Cąlumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo o iki 9 valandos vakare

vai Koriuos, nuo > >l 
Subatotnis nno 9 ik> 9

>2 East 107th St
, kampa* N

Pullman 595 
Miesto ofūr pagal sutartį 

127 N. Dearborn
Į^iv*rgau ofisai aždarvu

ADOMAS STACHMUS

Persiskyrė su šiuo ' pasauliu 
kovo 12 dieną, 1 1 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 54 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Amerikoj 
išgyveno apie 18 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Ceciliją, dukterį Marijoną, sū
nų Juozapą ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
J. Dibjonas, tel. Pullman 0798.

Kūnas pašarvotas, randasi 160 
E. 116 St., Kensington.

Laidotuvės įvyks panedėly, ko
vo 16 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. \

Visi a. a. Adomo Stachmaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
ma.

įvairų^ Gydytojai 
<*-K*****Ww^Jt*rf**R***ww^*Z*v***^«*«*lw*w**^*WM^**^«^*b«**^***

D R. HERZMAN
- RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomu per me
tu? kaipo patyręs gydytoju, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas vy
rų, moterų f“ M— • —■
metodus 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija;
I Sth St., netoli Morgan St. 

‘ 3— 12 pietų ir
i 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel Čaižai 3110 
Rezidencijps telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS ir NEIBGYDOMOS JOS YRA 
Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslta, ožnuodijimų 
kraujo, odos, ligas/ žaizdas, .reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas 
Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) meta ir išgyd* 
tukstančiua ligonių. Patarimas dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie ■ 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 V.? 
4200 West 26 St„ kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 6573 -

irioiiu) anai 

čiaudo* 9 •ytv> ik* 8 vakaru 
>doj u Petnvčioi <w< 9 ,|u

Virron 
Orrvel 9101

DR. A. A. ROTU
Runai Gudytoias ir Chirurgas

*pr< iahs<a> .notertškų .-yriški* 
•tiku ii visu -hroniškų ligų

1'02 So Halsted 'St Chtctg* 
arti 3 I ch Street

po pietų 7—8 vak 
12 diena

brangioji
Tu pas 

bet mes 
pas Tave 
ateinant!

’ 1 r 1 ■ V -

JOHN B. BORDEN
L Jobu Ijagdžiunu BordenjUETUVlF ADVOKATAS - 

105 IV Adome Si., Room 2117
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarai* 2151 W 22nd St. nuo 6
Telephone Roosevelt 9090 

Namu M fff* Tft ’«

'Lietuviai Gydytojai
■ > 6600 South Artenan Avenu. 

Pbone Prospen 6659 
Ofiso Tel

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
• ą3’ South Athland Avenue 

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 diena 2 iki. ♦ po piei 

’ -k' 9 vai Nedėl noo 10 iki • ”* 
9-/ r-leohon- otar. 'JO'

DR. J. J. KOWARSKĄS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Z403 W. 63rd St., Suite 3

Tel Prospect 1028
Re/ L159 S LeaVltl St Cahai 2 310

3 f įso valands 2 iki 4 7 iki 9 
Medčlioj pagal sutarti

Telefonu Yards 1138

Stanley fc Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
ipįyčia Dovanai, r.
W visokie rns šM-ėtttd**

SVARBI ŽINUTĖ .
DR. M. T. STRIROL 

Lietuvys Gydytojas ■ 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai: *
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Oflvo telefoną, 0080
Rer Tel Vau Buren 6858 

l>|l T DUNDULIS 
GYDYTOJAS tR '.HIRUR(,A> 

' > 4 142 Ąrchet Avenue
Valančio. L1 ryto iki 1 po pi 
6 ito 8 vakaro. Nedaliom nuo __

na. Namų ofisas Nortb Sids 
3413 Franklin Blvd.

valandos 8:80 Ori ft:30 vakaro



kovo 13, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš 18-tos kolonijos
Juodukai apiplėšė lietuvę 

moterį

Apie kokius čia Stepenavi- 
čilis kalbama, beabejo, nebėra 
Chicagoj žmogaus, kurs nežino
tų, kad tai yra p. Anelė Sala- 
vciČikiutė-Steponavičionė, rrtusų 
pirmoji solistė-dainininkė, mu
zikos mokytoja ir Bijūnėlio cho
ro Vedėja ir p. Charles Stepo- 
nąVičiays, Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn vedėjas, Lietu
vių Simfonijos Orkestro steigė
jas ir direktorius ir1 Konserva
torijos šmuiko mokytojas, be 
to abudu, Anelė ir Charles 
jad kurie metai kaip vieni iš 
veikliausių dąylvautojų 
skaitomuose chisagiečių 
kos parengimuose.

Plačiau apie šios musų

pora' colių tarpą bepaliko. Gi
minės norėdami lankyti, nega
les nė aplinkui apeiti. Rodos, 
velionis paliko nemažiau kaip 
tris tūkstančius dolerių, tad ar 
nebuvo galima nors tiek žemės 
suteikti, kad žmogus miręs ga
lėtų laisvai išsitekti. —J. B.

CHICAGOS ŽINIOS
1 :.... ■
Kelių konstrukcija šie

87 tautų lankytojai. Ar lietu 
vių yra tame skaičiuj?

nesu- 
muzi-

meni

Kovo 10 dieną,- pavakary apie ‘ 
6 vai. Mrs. Uršulė Želvienė ėjo 
j krautuvę ant 14 gatvės nusi
pirkti tūlų maisto reikmenų. 
Paėjus Halsted St. iki 16 gat
vės po elevated traukinio tiltu
staiga du juodukai pripuolę prie i ninku poros biografijas rytoj. 
Želvienės, vienas ranka užėmė! šiandien tik tiek, kad visi, o vi
jai burną, antras nutraukė nuo 
rankos pocketbook’ą ir abudu 
skubiai nubėgo. Pocketbook’e 
buvo tik $1.70 pinigų.

Laike pastarųjų kelių dienų 
po tuo tiltu, pasirodo, jau ant
rą moterį apiplėšė.

—Senas Petras.

si žinotume.
—Chjcagietis.

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras snie

gui nuėjus

Kelių 
met

Dar užsiregistravo 126 
065 balsuotojai

Bridgeportai. —- D. L. K, tVytautc 
draugija laikys mėnesini susirinkimą sek
madieny, kovo 15 <i-. 12 vai. dienos, 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S 
Halsted St. Visi nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime daug nau
jų riekalų apsvarstyti.

Pirmas Steponavičių 
koncertas

Anelės ir Charles Steponavičių 
debiutas kovo 25 dieną

Ten kitą savaitę, kovo 25 d. 
Chicagoj įvyks dar pirmą kar
tą Mr. ir Mrs. Steponavičių gy
venime toks koncertas, kurį 
jiedu ruošia* ne kitiems, bet sau, 
arba—j kurį ne juos kiti kvie
čia, bet jie kitus. Tai bus tų 
dviejų musų muzikos kultūros 
darbuotojų pasurodymas' savo 
chicagiečiams geriausiu, ką 
jiedu yra per ilgus ir sunkius 
muzikos mokslo metus išmokę 
ir pasidalinimas su savo drau
gais, muzikos mylėtojais savo 
darbo ir pastangų vaisiais.

Kovo 7 d. užėjus sniego pū
gai daugelis bedarbių ir šiaip 
darbo žmonių apsidžiaugė, kad 
dabar bus progos užsidirbti ke
letas" dolerių, nes audroms už
ėjus gelžkelių, gatvekarių kom
panijos ir miestas ir didesnės 
krautuvės samdo žmones snie
gą valyti ir būdavo neblogai 
užmoka. Kitais metais kaip ku
rią žiemą mokėdavo net po 
$1.00 į valandą.

Tačiau šiemet bedarbiai ap
siriko su dideliais užmokes- 
niais. Gelžkelių kompanijos 
ėmė pirmiausia samdyti darbi
ninkus, deja tik už bado algą: 
Pennsylvania RR Co. mokėjo 
vos po, 35 centus į valandą. 
Rock Island RR Co. 
42 centus, miestas 
62 ir pusę cento, 
kompanijos mokėjo 
tų ir iki 75 centų,
didžiosios krautuvės 
samdė bedarbius ir mokėjo po 
80 centų į valandą.

Bedarbiai porą dienų pastovė
ję ant lauko, pūgoje ir audroj 
visa ką gavo, tai toms dviem 
dienoms badą nuvyti. Net ka
pitalistų spauda pašiepė tokį 
išnaudojimą. “Daily Time” nu
ėmė paveikslus, kaip ties First 
Wa'rd ofisu išstovėjo 6 valandas 
ant lauko, pusnyje apie 3,000 
bedarbių, laukdami kokio nors 
darbo, bet ir iš tų ne visi buvo 
“laimingi”, ir dauguma turėjo 
peršalę eiti namo . net sniego 
kasti negavę.—Senas Petras.

“Birutes” prane
šimas

atskiri“Birutės” choras ir 
vaidintojai, visu smarkupiu 
repetuoja ir rengiasi prie pers
tatymo operos “Raganius”, ku
ri bus pirmu kartu lietuvių sce
noje sulošta, gegužės 3 d. šių 
metų, Lietuvių Auditorijoj.

Muzika minėto veikalo ni- 
pestingai sumokina “Birutės” 
vedėjas Mikas Yozavįtas. Dra
mos ir strėnos efektų išpildy-. 
mą prižiūri Kleofas Jurgelionis. 
Apie patį veikalą ir veikian
čiąsias ypatas bus pranešta 
vėliaus. “Birutės” Valdybą.

North Side
Apie Northšides janitorius

DIDŽIAUSI REUMATINIAI SKAUS
MAI PRAEIS Į 10 VALANDŲ AR

BA GRĄŽINAME PINIGUS

Jeigu jus kenčiate nuo reumatizmo, 
neuritis. lumbago (strėnų skaudėjimo), 
ar raumenų skausmų, kodėl nepabandyti 
Rhuma-Jell. mostį, kurią jus ožtcpate.ant 
lininio skuduro ir uždedate ant skaudan
čios vietos. Į 10 valandų (per naktį) 
jūsų skausmas bus išnykęs. Jeigu ne, 
jūsų pinigai bus grąžinti. Kaina $1.25 
už džiarą. Įdėkite vieną ^popierinį dolerį 
ir 25c pašto ženkleliais su aiškiai para
šytu jūsų vardu ir adresu. (Jums nerei
kia registruoti jį). Rhuma-Jell bus pa
siųstas tuojaus, arba jeigu jus norite pa
siųsti jį C. O. D., kaina bus $1.50. (Gy
venantys Chicagoje gali gauti Rhuma-Jell 
bile kurioj WALGREEN APTIEKOJ). 
RHUMA-JELL CHEMICAL CO.. Ine. 
Dept. 48 1440 Broadway, New York City

mokėjo po 
mokėjo po 
gatvekarių 
po 60 cen- 

Kaikurios 
mieste

šioje miesto dalyje randasi 
gerokas būrelis lietuvių janito- 
rių, tik gaila, kad labai neorga
nizuoti ir nesusipratę. Kaiku- 
rie labai tamsus ir nekultūrin
gi. Gėrimas k^ikurių yra visa 
pramoga, na o pasigėrę duoda 
labai blogą pavyzdį. Butų ge
ra, kad Lietuvių Janitorių Kliu- 
bas atkreiptų dėmesį ir į North- 
sidę ir/padėtų čionykščius jani
torius suorganizuoti ir prii 
trauktų į draugijinį gyvenimą. 
Kitaip, palikę vieni, neturėda

mi geresnio pavyzdžio, nyks
ta ir tvinksta. Gaila gerų žmo
nių. . Janitorius.

Mt. Greenwood

užpylė

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

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

V. Vaitekūno 
laidotuves

“Rykštė Skausmui”
Kiekvienas, koris turi kokį nors 

skausmą, turi vartoti KOMETA. 
Kometa yra geriausia gyduole, ko
kia yra tik surasta, nuo

REUMATIZMO
ir visų kitų skausmų. Patrinkta ją 
ir skausmas išnyks.

Parsidavinėja visur. Kaina 50c.

' John Novak Co/
1855 S. Ashland #Ave„ Chicago? III.

rSaugo sveikatą arti 50 metų.

Kovo 4 d. įvyko V. Vaitekū
no ladoituvės iš J. Liulevičiaus 
koplyčios į Tautiškas kapines. 
Laidotuvių ceermonij'a' prasidė
jo 1 vai. po pietų. Koplyčia 
buvo pilna velionio giminių ir 
draugų. Didžiumą sudarė Jo
niškiečiai, nes V. Vaitekūnas 
buvo gimęs Lietuvoj, Rubežnin- 
kų kaime, Joniškio valsčiaus. 
Gyvas būdamas sugyveno su 
visais gerai ir daug draugų tu
rėjo, bet prie Joniškieičų kliubo 
nepriklausė. Tačiau Joniškiečiai 
daugumoj susirinko 'koplyčion 
atsisveikint ir pagerbti savo 
mylimą draugą joniškietį pas
kutinę valandą. - .

P. Valančius pasakė prakalbą, 
tinkamą velionio gyvenimui ir 
jo darbams įvertinti, kad jnylė- 
jo apšvietą ir stengėsi jai pa
dėti, kad buvo draugiškas ir 
nuolaidus, kad gerbė kitus lie
tuvius ir paits mirė kaip laisvas 
Lietuvos sūnūs.

Į Tautiškas kapines palydėjo 
virš 20 mašinų; Prie duobės lai
tas pasakė kalbą, tai p. Bagdo
nas; kalbėjo lietuviškai ir ang
liškai, nes buvo ir svetimtau
čių. Tačiau kalbėtojas užbaigė 
lyg ir perlinksmai tokiam atsi
tikimui* sakydamas/ kad velio
nis liks čia po žeme, o jus visi 
linksmi grįšite į savo namus 
gyvenimo tęsti.

Man pirmą kartą teko matyt, 
kad dviem numirusiems vieną

žmonės nervuojasi, pyksta, 
kam ponas Dievas tiek sniego 
prisnigo ir tiek bereikalingo 
darbo padarė. Biznieriai eina 
pukšėdami, kasa sniegus nuo 
durių ir langų, o takus tai ir 
nukasti nebegali.

Ne tik biznieriams
langus, bet ir numirėlių į ka
pines nebeleidžia, štai pirma
dienį sugrįžo net trys numirė
liai atgal, negalėję nuvažiuoti j 
Kazimierines kapines. Ant Bul
varo buvo sniego geros 4 pė
dos gilumo; tarpe Cicero Avė. 
ir Kazimierinių kapinių 5 maA 
šinos stovėjo apsnigusios nu- 
klimpę. Vienoj mašinoj rado 
pilhą maišą, vištų ir kitoj jė- 
riukų. Vištos ir j ėriukai buvo 
nebegyvi, atrodė lyg butų “rai
dą” gavę.

Pasakoja tokį atsitikimą, kad 
vienas žmogelis apsnigo savo 
mašinoj ir dvi dienas išsėdėjo, 
kol atvažiavo garinė mašina 
kasdama sniegą, žmogelis pa
matęs tą mašiną prisiartinant, 
atidaręs mašinos langą iškišo 
abidvi rankas šaukdamas pagal
bos. Kai mašina prisikasė ir 
sniegakasiai paklausė, kaip tas 
žmogelis čia gyvas po.sniegu, jis 
atsakė, kad turėjęs galioną 
skystimo ir kai užsnigo, tai kai 
pradėjęs gerti, tai ir pats nepa
jutęs, kaip dvi dienas s'aVo ma
šinoj po sniegu išbubęs. Vos 
tik sniegakasiai kelią atkasė, 
taip žmogelis ir nudumė, ir tiek 
kas jį bematė.

Sako,*
;gau&

Chicago Motor Člub žinio
mis, įvairių highway departa
mentų statybos darbai šiais 
metais sieks 30 tiikštanČių do
lerių vertės. Tai es& apie tris 
kartus daugiau «kaip pirmeš- 
niais metais!, Jįe dąVbai shteik- 
šią uždarbio i7/Uob dar
bininkų, tai yi-ą apiė trečda
liui Chicagož bedarbių. Kada 
tie darbai pmsidėš Motor 
Club dar nepasąkp. /

, A..-./

Bedarbės 1 < didžiausios 
sukenybės dar už

1 ' ' akims ..
Tūkstančiai Čhicagtyš bedar

bių šeimynų 'dąh tebeturi už 
akims didžiausi badą, šaltį, li
gas sau ir savo kūdikiams^ 
taip pareiškė United • Charities 
prezidentas Warren Lamson.

Nuo pereito lapkričio l. d. 
tukstAnčiai šeimynų, kurios 
prieš metus gyveno visu kuo 
laimingai, yra atsidūrę kraštu
tinėj nelaimėję ir tas skaičius 
smarkiai tebeauga, ir galo ne
nusimato bent greitoj ateity, 
galbūt bent ligi balandžio men.

Pavyzdžiui,United Charities 
lapkričio mėn. fnaitįno ir gel- 

7,559 šeimynas, gruodžio 
13,667 šeimynas, sausio 
16,186 šeimynas, vasario 
jau 17,d0& šeimynų, šęl- 
išlaidos ' jau visai, išsisė- 

musios. Dabar šatikiarhasiz, į 
25,000 turtingų Chicagos šei
mynų, kad skubiai padėtų gel
bėti desperatišką padėtį. ; '

Dienos mokykla suau
gusiems

Dante Public ; Ęlementary 
School, prie ^840;.So. Dešplaines 
street, turi, savo . dįenos skyrių 
suaugusiems žmonėms, kurie 
nori mokintis /anglų kalbos, 
skaitymo, aritmetikos, istori
jos,' geografijos ir kitokių da
lykų. Nuo pereito rugsėjo men. 
■toj e ,mokykjoje« k įsiregistravo

$50,000 Camel ciga- 
retų kontestas

Vos

17,000 bedarbių 
& darbo,

prit'Virš 100,000 naujų balsų pri 
sidSjo pereitu Antradienį, 
dą užsiregistravo balsuotojai 

' 9 '

kurie buvo pasilikę pereiti 
kartą nesiręgistravę. Atrodo

balsavimai 
Abeji, ir 
kratai 
j imu.

bus

asi

<14^ 
pereitą 
Atrodę, 
majoro 

gyvi, 
ir demo- 

balsų dangė-

SPORTAS
• šiandien Bancevičius risis 

su lenku

Uhiversal Atletikos Kliube šį 
vakarą “dzūkas” Bancevičius 
susikibs su North Sidės len
ku, kuris savo laiku* ritosi su 
Ed. Lewis. Sakoma, k'ad lenkas 
yra labai geras ristikas ir Le- 
vvis su dideliu /vargu tegalėjęs 
jį paguldyti. “Dzūką” lenkas 
apsiima paguldyti į trumpą'lai
ką. Savo žodžių patvirtinimui 
jis padėjo $50.

šį vakarą taip pat žada ris
tis Bložis su Mingela ir Ado
mas Widzes su juoduku John- 
sonu.—N. ’

ni

kasė tai padarė du kapčiUs.ties pęię pat krašto ant jūsų 
taip arti vienas kito, kad vos ’ atimtuvų. " . ' ‘ z

Biblijos Studentų

PROGRAMAS
Iš Radio WCHI stoties

1490 kilocycles >

duobę kastų ir kada duobę už* P. S

Nedėlioj, kovo 15 d.
Nilo 3 iki 4 vąl. po pietų
Bus trijų r pasikalbėjimas 

apie trejybę.
Ieškokite WCHI sto-

i'-’F I-' r ./A»k 'S1 **;?*’'1 . t-..;,’-

bėjo 
mėA. 
men. 
mėn. 
pimo

WINSTON-SALEM, N. C. - 
tik paskelbus $50,000 Cainel cigaretų 
kontestą už geriausius atsakymus į 
klausimą: ‘.'Kokia svarbi permaina ne- 
šertai tapo padaryta viniojime Cainel ja
kelio, užveriančio dvidešimtį cigartėų it 
kokia iš to naudara rūkytojui?” su pir
mu, paštu pradėjo ateiti didžiausios krū
vos atsakymų? š- • .V',

R. J. Reynolds Tobacco; Co., išdirbė
jai Camel cigaretų, pasakė šiandie, kad 
pirmą dieną atsakymai: atėjo iš beveik 
visų valsitjų ir pjriyert? tuojaus padi
dinti darbininkų skaičių Vfinstori-Salem 
pašte. Beveik visi dienraščiai Ameriko-' 
je, daugiau kaip .200,0 savaitinių ir kole
gijų žurnalų buvo naudojama išgarsinimui, 
kontesto, kuris užsibaigė vidurnaktį, ko* 
vo 4 d.' Lamėtojas gaus pirmą prizą 
$25,000; antras prizas yra $10,000 ir 
trečias prizas -— $5,000. Be to kon- 
testantams dąr bus sbtėikti 35 prizai 
nuo $100 iki $1,000 kiekvienas. >

Dideli pritengimai. yfą/ daromi teisėjų 
ir jų štabo, kad nuodugniai apsvarstyti 
kiekvieno kontestb dalyvio! raštą ir iš* 
nešti bešališką c nuosprendį.. . Teisėjas 
bus:. Charles Dana, ( artistas ir leidėjas 
Life; Roy'Howard, tarybas pirmininkas 
Scripps-Howąrd laikraščių ir Ray Long, 
prezidentas International Magazine Co. ir 
redaktorius Cosniopolitan Magazine.

Visas vienas augštas- R'. J. Reynolds 
Tobacco Co. ofiso, namo Winston-Salem 
mieste, tapo visai atskirtas ir į jį lei
džiama įeiti tiktai teisėjams ir jų šta
bui. Štabas susideda if jiatyrusių kler
kų, spėėiaĮiai /atkviestw)iĮ:. Nijy .YorRo j 
Wihston-Šalėm konteštd taiĮoii; Kon
testo laiškai eKtift klerkų, kuriuose sam
dosi paštas, yra.-.atyęžami uždarytuose 
maišuose' kontesto teisėjams ir kiekvie
nas atsakymas ir.■kdhvlrtąs, yra suųume- 
ridojami ir suskįrstpu^į altabetiškąi, .
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PRANEŠIMAI
* Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo Bendrovės na
rių.

Su pabaiga kovo menesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas Raportas dėl val
džios auditorių.

; Todėl visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes del^ patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekretorius.
Kriaučių Lokalus 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
13 d., Amalgamated Centro Name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:3 0 vai. vak. 
Taipgi šiame šusirinkime taikys prakal
bą apie ?veikat4 Dr. T., Dundulis, bus 
ir daugiau svarbių reikalų; Malonėkite 
dalyvauti visi. r - F. Praeis, sekr.

North Sidės vaikų draugijėlės Bijūnė
lis stato scenoje operetę “Musmirės”, ne
dėlioj, kovo 15 d., 6 vai. vakare, Mel- 
dažio salėj, 2242 W. 23 Place. Kviečia 
visus atsilankyti, po pertsatymo šo
kiai. Komitetas.

Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 
dainų ir juokų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
į2 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v..
: ‘’.A‘ ------
; Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėne
sinis susirinkimai įvyks Mektažio svetai
nėj, 2242 W. 23 PI., kovo 15 d., 1 v. 
Nauji nariai yra priimami be įstojimo 
mokesčio nuo 16 m. iki -25 m. am
žiaus, Jei dar nesi nariu minėtos drau
gijos, valdyba kviečia atsilankyti į mė
nesinį susirinkimą. S. Lenkauskienė.

, P. K*, ąut. rast.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 taikys exfra susirinkimą kovo 15 
d., Antano česnos svetainėj. 4501 So. 
Paulina St. 1 v. p.- p.' Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, yra prisidėju
si ki(a draugystė ir yra daug svarbių 
dalykų aptarei. Sekr. J. Dabulski.
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specialistas gydyme cbronllkų ir naujų U 
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas i&erzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra lira ir jei a6 apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei. 
klt paė tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

ralutino tberzaminavimo—kas jums yra

Dr.
(V

po

20
Zaremba

Jackson Blvd.. netoli State 
kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

vHICAGO ILLINOIS 
valandos; nuo> 10 ryto iki 1

St.

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro 

lioj nuo 10 ryto »ki 1 po pietų .

po 
Nedė-

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus ^c*

S.LFabian&Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidi)

Perkam Mortgečiu* ir Bona* 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainbm visokį turu 
Inšiurinam namus ir viską vertingą 

. Padarom davernastis ir Pirkimo bei 
Pardavimo Nocariališku* raštu* 

Siunčiam Pinigu* u Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS
t1* • ---------------rl„...---------

Educational .-1
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO

OienomiB ar vakarais. Del 
nacijų lauk ”rl^ raly k:

INTERNATIONAL BARBĖK
COLLĘGE, 

672 West Madison Street

tafor

Fianos
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

$850,00 vertės, roles, kabinetas ir suo
lelis,.už $65; Priimsiu $25 cash ir $2 
į savaitę.> ' Tel. Belmont 13 34.

' Personai
Asmenų Ieško

JAUNA lietuvaitė gyvenanti Lietuvo
je nori susipažinti vedybų tikslu su 
vaikinu' arba našliu, nesenesniu 40 m. 
amerikonu, kad butų mokitas, doras, 
išmintingas ir rimtas — Laiškus siųs
ti su fotografijoms, tik rimtai. Lietuva. 
Raseinių apskr., Jurbargo paštas, paso 
numeris 1 107683, iki pareikalavimo.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS jaunas vyras dėl vil
nonių audeklų stock room drabužių 
dirbtuvėje. Su pirmu laišku paduokit 
savo amžių, patyrimą ir algą. Rašyki
te Box 1278, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Furmshed Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje;

Patogi viėta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St;

Chicago, III./

KAMBARYS ant rendosį prie ma
žos šeimynos ir geros transportacijos. 
Be valgio. 1517 N. Irving Avė. Tel. 
Armitage 8963.

Fot Rent
PAŠIRENDUOJA 6 kambarių til

tas, garu Šildomas, elektrikinis refrige- 
ratorius, kampinis namas. $45, garažas 
$5. 2501 W. 43rd St., tel. Lafayette 
4395.

PARENDAVOJIMUI storas tinka 
dėl bučerhės ir grosernės. 6759 South 
Elizabeth St. Stewart 1641.

. s

RENDAI Storas 16x75, naujas na
mas, naujos mados langai, garu apšil
domas; Randasi 3339 So. Halsted St. 
Išdirbta vieta dėl dresių ir kautų per 3 
metus.

Savininkas
3341 So. Halsted St. 
Phone Prospect 3938

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
Visokių smulkmenų Storai, skersai gat
vės nuo mokyklos. Parduosiu pigiai, 
priežastj patirsit ant vietos.

4426 So. Whipple St.

PARDAVIMUI gera bučtrnė. Tas pats 
savininkas per 10 metų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Kas pir
mas, gaus gerą bargeną. Nemokantį 
biznio — išmokinsiu. Rašykite Box 
1277, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

IGALIOmilS
(DovKfnMttoy

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitiii1.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
G/v G4-

O ' 'sr

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETQSE

>— :—: , j

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd Št.
’ ■. i .. .................. ■,

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BJOS. CORP.

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

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.
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Raštyne atdara 
dien nuo 8—8
vakaro. Sekmadie-.

kas- 
val

Naujienos.
4-o'l"
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Financial

PINIGAI
Utn drollnatt) nuo $50 ita &MM 

Neimam komiso 
Nuotimtu mokamas aM netimokat** 

sumos
Finance Corporation

- of niinois
, Po valstijos nrieftiuni 

5804 S. Kedzie Avė

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša
pas naujos mašinos, vieta išdirbta per 
20 metų. Labai pigiai.

« 4552 S. Paulina St.

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimui

30 AKRŲ su budinkais, Kenosha 
apielinkėje, geras juodžemis. Turi bū
ti parduota į trumpą taiką už $4500. 
Mažai. įmokėti. Didelis bargenas.

g. B. BACEVIČIA
4807 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

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

Business Service ( 
Biznio Patarnavimai

10% PięiAU Už VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsojtios rūšies. r bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas- Mes atliekam* 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
; REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagr 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgagr leng
vomis išlygomis. Teisingas ir <rtitat 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Td. Lafavettr 0455 '

' PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.

PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 
ruimų mūrinis, pečiais Šildomas. Brigbton 
Parke. $9300. R. R. Miller, Telefonas 
Boulevard 7181.

PARDAVIMUI moderniška 
6 kambarių bungalow; garu 
ar aliejum šildoma, 2 karų ga
ražas, 30 pėdų lotas. Arti* lie
tuvių mokyklos ir bažnyčios. 
Lengvi išmokėjimai. Bergenas. 
Tel. Hemlock 2866.

Tel. Republk 8402 

CRANE COAL CO, 
5382 So. Loiig Avė, 

Rekaįlingi agentai

BARGENAS. Bizniavą lotą mainy
siu ant automobiliaus ar biznio. Šauki- * 
te Columbus 1Š239, 4508 We$t End 
Avė.

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS■ -■ . »

Pigiai it gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių,' galėsite 
išsirinkti 1931 styliaus, nuo 7c. 

rolę -ir ankščiau

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, oktagono priekis, karštu vandeniu 
šildomas, arba mainysiu nuo 2 iki 6 
flatų.

Pardavimui 4 lotai, kartu ar po vie
ną, ar mainysiu j automobilių, vieną 
ar kelis. Visi improvementai yra.

6542 S. Taiman Avė.

1337 So. 50 Ct„
» CICERO. ILt;

BUČERNĘ it grosernę su namu 
duosiu pigiai, mainysiu į 2 flatų 
mą, arba kas turit Lietuvoj gerą 
arba mieste namą.

Priimsiu į mainus.*

6001 So. Carpentet St.

par
ni

ūkę.

: j*"




