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Per dvi neramumų dienas minios sudegino 

daugiau kaip 20 klioštorių, jėzuitų įstai
gų ir bažnyčių—200 asmenų suimta.

k MADRIDAS, Ispanija, geg. 
12.—šluodamos šalin policiją, 
miliciją ir kareivius, krykšda
mos, pajuokdamos ir pasityčio
damos įsismarkavusios minios 
vakar įvairiuose Ispanijos mies
tuose siautė ir degino kliošto- 
rius, jėzuitų įstaigas, bažnyčias 
ir kitokius katalikų bažnyčios 
trobesius, tuo tarpu kai respub
likos vyriausybė darė pastangų 
riaušes numalšinti ir tvarką 
atsteigti.

Sevilijoj buvo sudeginti pen
ki klioštoriai ir bažnyčios. Tas 
pat dėjosi Malagoj, Kadise, Ali- 
kante, Saragosoj, Kordoboj, Bil- 
boa ir kitur.

Pačiame Madrido mieste bu
vo sudeginti dešimt klioštorių, 
vienuolynų, bažnyčių ir kito
kių jėzuitų jstaigų, iki policijai, 
milicijai ir raiteliams pagaliau 
pavyko šiokia tokia tvarka at
steigti.

Visame krašte, kaip praneši
mai paduoda, daugiau kaip dvi
dešimt klioštorių, vienuolynų 
ir bažnyčių buvo sudeginta ir 
dešimt kitų stipriai apdraskyta, 
bet nesudeginta. >
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Dešimt tūkstančių ' Madrido 
kunigų, vienuolių ir seserų* vie
nuolių išvengė minių keršto, 
daugiausia persirengdami civi- 
lėmis drapanomis, nors keletas 
dvasiškių vis dėlto buvo apkul
ti. Paprastai . vienok minios 
seseris vienuoles gerbė ir nie
ko joms nedarė, žalos bažnyčių 
nuosavybėms, kaip apskaičiuo
ja, padaryta apie 5 milijonai 
dolerių.

Riaušės, vienuolynų ir bažny
čių deginimai—tai buvo įtūžu
sių sostinės gyventojų kerštas 
už provokacines x monarchistų 
antirespublikines demonstraci
jas praeitą sekmadienį.

Del riaušių kurstymo vyriausy
bė kaltina ypačiai komunistus, 
kurie, su raudonais raiščiais ant 
rankovių, zujo gatvėmis, kurs
tydami minias.

Per riaušes Madride buvo apie 
trisdešimt penki asmenys su
žeisti, bet daugumoj lengvai. 
Du šimtai asmenų, jų tarpe 
daug žymiu monarchistų ir ne
mažas skaičius komunistų, bu
vo areštuoti.

Vjįriausybe tikisi, kad audra 
jau praėjo, bet kartu , yra pri
sirengus neleisti daugiau pana
šiems ekscesams įvykti. Mo- 
narchistų laikraštis ABC ir ku
nigų laikraštis EI Debate kol 
kas tebėra sustabdyti.

Respublikos vyriausybė išlei
do pranešimą, kuriame sakoma, 
kad pasalus elementai konspi
ruoja prieš respubliką ir kad

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau po pietų; vidutiniai žiemių 
krypties vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 46° ir 50° F.

šiandie saule teka 5:32, lei
džiasi 8:00. Mėnuo teka 3:43 
ryto.

tos konspiracijos dugne yra 
monarchistai ir komunistai.

“Bet,” sakoma pranešime, 
“mes uoliai ginsime respubli- 
kos valdžią, už kurią pasisakė 
visa tauta. Monarchistai tegul 
žino, kad sostas, kuris pats dėl 
savo supuvimo griuvo, griuvo 
amžinai, ir respublikos priešų 
puolimai daugiau nebebus tole
ruojami.”

Neramumai Kadise
KADIS, Ispanija, geg. 12. — 

Praeitą naktį čia per antimo- 
narchistines ir antiklerikalines 
riaušes buvo sudeginti keturi 
klioštoriai, ir vienas jėzuitų ku
nigų skaudžiai sužeistas.

Minia' taip pat puolė ir su
naikino monarchistų klubą, ku
riame rinkdavos buvusio Ispa
nijos diktatoriaus, gen. Primo 
de Riveros, draugai.

Neramumai buvo numalšinti 
ir, tvarkai išlaikyti mieste pa
skelbta karo padėtis.
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Sovietų vyriausybė 
panaikina kortų sis
temą reikmenoms

Išskiriant duonai ir kurui — 
Kortų sistema išauginus per- 
didelę^, biurokratiją, sako dik
tatorius Stalinas
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MASKVA, geg. 12. — Dikta
torius Stalinas ir sovnarkomo 
pirmininkas Molotovas šiandie 
išleido bendrą dekretą, kuriuo 
panaikinama porcijų kortų sis
temą beveik visoms reikme
noms, išskiriant maistą, kurą 
ir tam tikras statybos medžia
gas.

Del reikmenų stokos, darbi
ninkai ligšiol norėdami nusi
pirkti batų, drapanų ir kitų 
daiktų valdžios kooperatyvų 
krautuvėse, turėjo gauti iš sa
vo unijų arba fabrikų tam tik
rus orderius. ,

Dekrete sakoma; kad dėl ši
tokios sitemos išaugus perdaug 
didelė biurokratija, vietomis su
sirinkę perdaug prekių, o vieto
mis vėl pasidarius jų stoka — 
“dirbtinė stoka” dėl netikusio 
produktų paskirstymo.

Dekrete toliau sakoma,', kad 
privatinių prekininkų išstumi? 
ma's nereiškiąs, kad prekyba 
busianti panaikinta f priešingai, 
valdžios ir kooperatyvų preky
ba tuiįnti padidėti.
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Slaptas keleivis žuvo 
traukiniui susikūlus
MARION, Ohio, geg. 12. — 

Netoli nuo Martel vakar vaka
rą susikūlė Big Four krovinių 
traukinys. Dvidešimt penki va. 
gonai sudužo. Vagonų laužuose 
šį rytą rado užmuštą žmogų, 
kuris, matyt, keliavo dykai; pa
sislėpęs viename vagonų.

žmogžudystė faunoje

CANTON, Ohio, geg. 12. — 
Farmoj nuo Čia rado užmuštus 
farmerį Ed. Thomasą ir jo žmo
ną. Manoma, kad juos užmušė 
kirviu berniokas, kurio pasigen
dama. .

[Acme-P. 8 A. Photo]

EUGENE YSAYE 
garsus belgų muzikas smuiki
ninkas, viakar miręs Briusely.

PROF. ALBERT A. MICHELSON
didis Chicagos mokslininkas-fizikas, praeitą sekmadienį miręs 

Pasadenoj, Kalifornijoj

9 sovietų inžinieriai 
atiduoti teismui

Kaltinimi neklausymu lameri- 
kiečių specialistų patarimų ir 
“sąmoningu apsileidimu dar
be”

MASKVA, geg. 12. — Mask
vos . laikraštis Trud l praneša, 
kad Nižniam Novgoroi^ tapo 
•atiduoti į sovietų teismo ran
kas devyni vietos “Autostroi” 
[automobilių fabriko] rusų in
žinieriai. Visi jie yra kaltinami 
“sąmoningu apsilefdimu darbe 
ir ignoravimu” amerikiečių in
žinierių specialistų duotų in
strukcijų keturiasdešimt dvie
juose projektuose.

Burmoje per sukili
mus nukauta 1,000 

sukilėlių
• ■

LONDONAS, geg. 12. — 
Wedgewood Benn, valstybės sek
retorius Indijai, pranešė parla
mente, kad per operacijas prieš 
sukilėlius Burmoje daugiau 
kaip 1,000 sukilėlių buvo nujau
ta' ir apie 2,000 paimta į ne
laisvę. Jo pranešimu, sukilė
liai nukovė apie 100 burmiečių 
kaimų viršilų.

Įvykiai Ispanijoje 
padare “skaudų į- 
spūdį” Vatikanui

VATIKANO MIESTAS, geg. 
12.— Pranešimai iš Ispanijos 
apie deginimą įvairiuose ,mieš- 
tuosę vienuolynų, bažnyčių ir 
kitų katalikų bažnyčios įstai
gų padarė Vatikano vyriausy
bei “skaudų įspūdį.”

Vatikanas tačiau turįs vilties, 
kad panašios ^ntiklerik'a'linės 
demonstracijos greitai nurim- 
sią. . /

i 'Francuzų etnografinė 
ekspedicija taisosi į

Afrikos gelmes
PARYŽIUS,, geg. 12.— šio

mis dienomis išvyks į Afriką 
francuzų ekspedicija “tamsiojo 
kontinento” rasinių žmonių 
kilmių tyrinėti. Ta etnografinė 
ekspedicija planuoja pasiekti 
pačias Afrikos gelmes, kurios 
vis dar tebėra maža žinomos.

Ekspedicijai vadovaus Marcei 
Griaule, žynius francuzų moks
lininkas.
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Meksikos banditai su
šaudė tris asmenis.

t , X

GOMEZ PALACIO, Meksika, 
geg. 12. —Banditų kuopa va
kar puolė Raymundo kurortą, 
netoli nuo čia, apiplėšę ir su
šaudė tris vyrus ir vieną mo- 

’teriškę, sustatę juos palei sie
na.

B r i t ų profesorius 
mato pavojų “fordi- 

nėj civilizacijoj”
’ LONDONASįgeg. 12. —Lon
dono Universiteto profesorius 
Harold J. Laski viename savo 
straipsnių Daily Heralde, Dar
bo partijos laikra'šty, sako, kad 
Henry Fordas esąs įsikūnijimas 
to, kas yra pavojingiausia ame
rikonų civilizacijoje. \ >

‘ “Fordas yra darbininkas,* ku- 
»ris susikrovė, milžinišką turtą, 
bet kurio smegenyse niekados, 
nežibtelėjo mintis, kad mes 
dirbame dėl gyvenimo,” sako 
prof. Laski. “Jis pats yra di
džiausias savų mašinų kalinys. 
O jis yra tik pats žymusis dau
gybėje amerikonų, kurie taip 
pat mano, kaip jis. Didumą jie 
laiko didingumu. Praktišką 
Edisoną stato augščiau už ab
straktų Einšteiną. Pono Fordo 
civilizacijos vizija nedaro mąh 
įspūdžio. Jo idealo darbiųinkas 
turės gausą materialinių kom
fortų. Aš tik abejoju, ar jis 
turės protą j*ais gėrėtis.”

Mirė Ysaye, garsus bel
gų muzikas

. .< — ■ - I I
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BRIUSELIS, Belgija, geg. 12. 
—Po ilgės ir sunkios ligos šian
die čia mirė Eugene Ysaye, vie
nas didžiausių pasaulio’ smuiki 
ninku, 73 mėtų amžiaus.

Ysaye yra parašęs ir operą 
“Petras Angliakasys,” kuri pra
eito kovo mėnesį buvo pirmą 
kartą pastatyta Diege. ’ Opera 
turėjo didelio pasisekimo. Kom
pozitorius tačiau jau tuomet 
sirgo ir jam neteko jos pama
tyti. .

Yale panaikina filosofi
jos bakalaurus

NEW HAVEN, Conn., geg. 
12.—Yale Universiteto vyriau-, 
sybe paskelbė, kad nuo atei- 
nBČių metų studentams tebe
bus teikiamas Filosofijos Ba
kalauro laipsnis.
/ Visi studentai bus kandida
tai Menų Bakalauro (Artium 
Patcalaureus) laipsniui;

Juodaugiau bažnyčių 
Amerikai išganyti
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Amerikos Darbo Federacijos 
galva remia projektą urnai 
pastatyti $200,000,000 vertės 
bažnyčių

NĘW YORKAS, geg. 12. — 
Religinis žurnalas Christian 
Herald paskelbė kampaniją im
ti tuojau statyti visame krašte 
200 milijonų dolerių , vertės 
bažnyčių ir klebonijų.

šitą bažnyčių statymo pro- 
jektą.. verpia • Darbo sekretorius 
(ministeris) Doak, Prekybos 
sekretorius Lamont, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green ir tam tikros dide
lės bažnytinės organizacijos.

Christian Herald nurodo, kad 
šiuo nedarbo metu, bažnyčių 
pastatymas pareisiąs bent 25% 
pigiau, ir daug darbininkų, ku
rie dabar esą be darbo, turėsią 
uždarbių.

Kinijos kongresas 
priėmė provizorinę 

konstituciją
NANKINAS, Kinija, geg. 12. 

—Kinų tautos kongresas, kuris 
dabar čia yra sesijoje, šiandie 
priėmė provizorinę konstituci
ją, kuria kraštas bus valdomas, 
iki kuomintangas arba tautinės 
valdžios partija' nuspręs, kad 
žmonės jau pribrendę patys sa
vo politinėmis prerogatyvomis 
naudotis.

. ________________■■ ■.<.
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Litvinovas išvyko į Tau
tų Sąjungos tarybos 

susirinkimą
MASKVA, geg. 12. — Mak^ 

sim Litvinov, sovietų užsienių 
reikalų komisaras, šiandie išvy
ko į Genevą, kur jis dalyvaus 
Tautų Sąjungos tarybos susi
rinkime:

Už kiekvieną $100 ka
rui, $1 taikos, reikalui 

.... .....i, ■ ■■•_■

,OTTAWA,. Kanada, geg; 12. 
-—Parlamentas šiandie- vienu 
balsu priėmė Agnės Macphąil, 
vienintelės • moteriškės pąrla. 
mente pasiūlymą; kad už kiek; 
vieną $100, "išleidžiamą karo 
reikalams, $1 butų skiriamas 
taikos kėlimo reikalui, įsteigiant 
svarbesniuose universitetuose 
taikos profesūras jr stipendi
jas.
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Lietuvos Naujienos
Ieško Kauno miesto tur- Sviesto ir kiaušinių kai

tų dokumentų nos Lietuvoje
KAUNAS. — Spėjama, kad 

1915 m. rusams apleidžiant Kau
ną, Kauno miesto turto doku
mentai busią įkasti Rotušės so
dely. Dabar miesto valdyba 
pradėjo tą sodelį kasinėti ir ieš
koti paslėptų dokuriientų.

Palejdo Repečką
KAUNAS.—Buv. Telšių poli

cijos vadas, kuris sėdėjo kalė
jime, kaip pasų aferos dalyvis, 
už užstatą iš kalėjimo paleis
tas.

Neduos miškui nuolaidų
KAUNAS. — Pernai žiemą 

min. kabinetas buvo nuta’ręs 
ūkininkams vietos reikalams 
duoti miško 10% pigiau, negu 
nustatyta valdiška. kaina. Bet 
nuo gegužės 1 d. tas min. k*ab. 
nutarimas panaikinamas.

I

Meksikoje susekta 
sąmokslas prieš Ru- 

bio valdžią
- ‘ ■- T "

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
12.—Praneša, kad vyriausybė 
susekė revoliucinį sąmokslą 
prieš prezidento Rubio valdžią.

Vyriausias konspiratorių va
das, Luis Cabrera, kuris gen. 
Carranzos prezidentavimo lai
kais -buvo, ifiiiansų ministeris, 
t^po puimtas’.,. . ,■ :

Vyriausybės žiniomis, sąmo
ksle dalyvavo grupė gerai žino
mų politikierių ir buvusių ar
mijos oficierų. Suimtam Cabre- 
rai tačiau, jam pačiam prašant, 
buvo leista išvažiuoti iš Meksi
kos į Guatemalą. ;

/« ■* . * . • * v ,

Papa . Pijus XI rengia 
naują encikliką “dar

bininkų klausimu” 
Ii

VATIKANAS, geg. 12. —At
einantį penktadienį papa Pijus 
XI kalbės per radio darbo ir 
nedarbo klausimais.

Tuo tarpu jis rengiu naują 
encikliką “darbininkų klausi
mu,” kuri, kaip praneša, bus 
netrukus paskelbta. Tas papos 
dokumentas busiąs kaip ir pa
pildymas papos Leono XIII en
ciklikos Rerum Novarum, pa
skelbtos prieš keturiasdešimt 
metų.

............. .  /.............     ■■■ ................................... ................ mę
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Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS
1739 Sd, Halsted Street / 

CHICAGO, ILL.
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Ofisas atdaras kasdie nu6 7 iki 8 valandai,
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

V

KAUNAS. — Praėjusią sa
vaitę sviesto kainos buvo se
kančios: I ruš.—5.15 lit., II— 
5 lit. ir III— 4.80 lit. Į užsienį 
eksportuota 1916 statinaičių 
sviesto.

Kiaušinių kainos silpnokos, 
nes užsienių rinkose pasirodė 
•daug kiaušinių.

Lietuvoj, praėjusią savaitę, 
už kiaušinius mokėta nup 14 iki 
8 centų.

Apvogė Kauno savival
dybės policiją

KAUNAS. — Prieš Velykas 
Didįjį Penktadienį nežinomi 
piktadariai įsibrovė į Kauno 
miesto savivaldybės policijos 
butą, kuriame tarp kita ko bu
vo ir trys revolveriai. Vagys 
d,u revolveriu pavogė. Vagystei 
išaiškinti pakviesta kriminalinė 
policija.

Voldemaro byla
KAUNAS.— Kai kurie dien

raščiai paskelbė, kad balandžio 
22 dieną Kretingoje buvęs tei
siamas Voldemaras ir A. Dė- 
delė. Yra netaip: Voldemaro 
byla bus sprendžiama Plungėj, 
t. y. toje teismo nuovadoj, kur 
įvyko nusikaltimas. Bet tos 
bylos liudininkas gyvena Kre
tingos teismų * {luųyadoje, tai 
Jungės taikos teisėjas Volde
maro bylą nusiuntė Kretingos 
taikos i teisėjui, kad išklausytų 
toj byloj šaukiamą liudininku 
Petronaičio šoferį, kuris tada 
vežė Voldemarą, Dėdelę ir Pet- 
ronaitj. Kretingos taikos tei
sėjas liudininko ir nuklausė. Da
bar byla bus grąžinama Plungės 
taikos teisėjui, kuris ir skirs 
ją spręsti.

Eigulys peršovė žmogų
KAUNAS.— Balandžio 17 <1. 

Subačiaus vai., žaliosios girios 
miške miško eigulis susitiko su 
jam pažįstamais 2 asmenimis. 
Pastarieji turėjo ant eigulio 
Rasimavhčiaus pyktį ir pradėjo 
jį neva mušti. Eigulis ginda
masis pavartojo ginklą ir re
volverio šūvių peršovė vienam 
jų pilvą. Sužeistas paguldytas 
Panevėžio apskr. • savivaldybės 
ligoninėn.

i
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Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho Lietuvių Kapi

nių Draugijos šeriu inkų pus- 
nietinis mitingas įvyks sekma- 
Įdieny, gegužės 17 d., 2 vai. po 
pietų, L. P. W. P. svetainėj,
2723 Jane St.

—S e kr. J. Urbonas.

Detroit, Mich.
Musų svečias ir inteligentai

*—:—r*, i
esi šnipas, tu socialfašištas, tu 
pravokatorius^ tu "šmeižikas, tu 
korespondencijas rašai1 į fašistų 
gažtetas”. Suminė jo* ir visus 
kitus komunistinės “apšvietos” 
vardus. Kasgi dar drįstų pasa
kyt, kad “apšvietiečiai” neap- 
sišvietę ?

Dabar A. Badenas sako: “Tie 
vardai, kuriais mane tų vaka
rą apšvietiečių komisarukai va
dino, man visai nepriklauso, 
nes aš tokių vardų niekada ne
su užsitaravęs, ir aš juos grą
žinu jiems atgal tuo pačiu ad
resu, iš kur jie yra pasiųsti, 
ištarti. O jeigu ateityje kada 
nors mane apšvietiečiai viešam 
susirinkime tokiais vardais pra
dės vadinti, tai aš juos pakvie
siu pas kapitalistinį Dėdę Sa
mų ir ten pareikalausiu, kad 
jie faktais įrodytų, ar aš esu 
vertas tų komunistinių vardų”.

A. Bflčenas “apšvietiečių” 
komisarukams yra tuo prasi
kaltęs, kad jis kaikada rašy
damas korespondencijas jųjų 
nesiklausia, kas valnia rašyti, 
o kas nevalia ir parašo apie 
“apšvietiečių” supuvusių ko
munistinę politikų ir veikimų; 
ir kad jis nuėjęs į “Aido” 
spaustuvę pas savininkų Leo
nų Urbonų, gavęs leidimų, su
rinko senų apipuvusių “Aidų”

Kovo 20-21 dienomis pas mus 
lankėsi iš Lietuvos svečias, 
prof. M. Biržiška. Pas jį visai 
neteko patėmyt to aristokratiš
ko išdidumo, kuris buvo paste
bėtas pas kitus iš Lietuvos at
važiavusius ponus “grinorius”. 
Pas jį matėsi vien tik malonus 
ir lygus draugiškumas dėl vi
sų. Kaip dėl ponų taip ir dėl 
Fordo vergų. Bet musų vieti
niai ponai inteligentai jam ne
davė progos ypatiškai susitik
ti su automobilių industrijos 
vergais, kurie suka šio didmies
čio lietuviško judėjimo “ratų”. 
Kaip pirmą, taip ir antrą die
nų, nors buvo daug liuoso lai
ko, tik jie vieni apstoja jį iš 
visų keturių kampų ir kažih ką 
jam tokio diplomatiško pasako-( j iiiku upipuvusil( ZV1UII 
jo. Matomai, mūsiškiai ponai i ir padovanojo jį prof.
diplomatai manė, kad tik jiems Biržiškai, kuris juos parveš 

į Kauna ir padės į Vytauto 
bibliotekų kaipo istorinį doku- 

“apšvietie- 
čianis” labai baisu, kad “Ai- 

I dą” skaitys* (anot jų pasiko- 
i ten “fašistu” v

vieniems priklauso teise • su 
gerbiamuoju svečiu kalbėtis
ypatiškai, o kiti tik iš tolo ga- menių. Tai musų
Ii pažiūrėti, jeigu nori! Tačiau 
kai kurie šposininkai /tarp sa
vęs pasitarę pradėjo nežymiai • Kojinio) kokis 
artyn jų slinkti. Musų ameri-1 profesorius, 
koniški ponai/ kurie vietos lie-

. tuviškam judėjime yra tik vie- j Amerikos lietuvių, kad jei hu
nas mažytis zero, tai patėmiję davo kas nors parašo kores

pondencijų į “Keleivį” apie 
kunigo ir jo gaspadinės nelai
mes arba apie parapijos susi- 

arba 
kad ir apie davatkų “gyvąjį 
rožančių,” tai katalikiški da
vatkos, kunigų užsiundyti, 
vaikščiodavo kumštį sugniau-

Beje, buvo tokie laikai tarp

nas mažytis zero, tai patėmiję 
tuojaus jį pasivedė tolyn į to
kią vietą, kur niekas negalė
tų prieit, apart jų. m .

Bet prof. M. Biržiškos akių rinkimų netikslumus, 
smailus žvilgsniai kai vilyčiois 
pro tuos inteligentus varste 
kiekvienų ten esantį žmogų ir, 
matomai, jis su jais norėjo su
sitikt ypatiškai ir išgirst nuo 
jų viena kitų žodį. Tačiau jam 
musų ponai nedavė tokios pro-

Tai už tokį storžievišką
lietuviš- 

reikia 
užpakalį

gos.
pasielgimų mūsiškiems 
kiems inteligentams 
skaudžiai užkirst per 
su lietuvišku pančiu. 

C O tt 
“Ateities” Choro vakarienė 

“apšvietiečių” revoliucija
Balandžio 19 d. “Ateities” 

Choras buvo surengęs puikią 
draugiško pasilinksminimo va
karienę su skaniais valgiais, 
dainomis ir šokiais. Svečių 
vo labai gražus būrelis ir 
sau ramiai linksminos iki 
durnakčio.

Vėliaus, po visam programai 
svetainės koridoriuje !___ .
A.D.A.D.C.P.K. nariai „ ___
ką tarp savęs tylomis kalbasi

liečiu” komisarukai) ir saky
davo: “Taip man dieve padėk, 
jei aš surasiu kas į bedievių 
gazietas rašo ir mus šmeižia, 
tai aš jam snukį sudaužysiu” 
ir lt. Na, nuo to laiko praėjo 
apie 20 metų, o musų “apšvie
tiečiai”, ekstra kairus komunis
tai, “švento” Lenino garbinto
jai D. Kasparka, J. Gugas ir 
A. J. Dunaitis nė vienų žings
nį pirmyn progrese-apšvietoje 
nepažengė. Kaip pirmiau, taip 
ir dabar garbina aklų fanatiz
mų. Pįrmiaus garbino Romos 
inkvizicijos fanatizmų, dabar 
garbina Maskvos barbarizmo 
inkviziciją. Skirtumo nėra, — 
abudu lygus fanatizmai.

Gal “apšvietiečiai” sakys, 
• stovi 4 kad “Naujienų” koresponden- 
i ir kažin tas -iuos Netesingai apšmeižė? 

Tačiau ten buvę z ir girdėję

ir

bu-
visi
vi-

Visi aplink dairosi, lyg bijoda- ži*"?1’5s ,visi, «;'li drųsiai palių- 
mi, ar kas jų pasikalbėjimo ne
siklauso. Tuo tarpu prie jųjų 
prieina artyn A. Bačėnas, ka
da tai buvęs A.D.A.D. (narys 
ir jų “geras draugas”. Jį pa
stebėjo A. J. Dunaitis ir pra
dėjo vadint “tu šnipas, tu pro
vokatorius, tu socialfašistas, tu 
korespondencijas rašai į sočiai-, 
fašistų ‘Naujienas’, tu biaury- ( 
be” ir tt. Gi Domininkas Kas-Lj^ r)_^j 
parka pridėjo savo pataisymą: j kaį

dyti tų, kad tie trys kamisaru- 
kai tų vakarų pasielgė labai 
nekulturiškai.

NAttJlĘNOS.-Chicago, Ilt.
-------------- --- .,^..,X y.i, -JZ... * ,

jie patys suėipras ir atsitrauks 
nuo jos šalin. Vėliau tai1 sla
pukei merginai jsipykšta to
kių įkyriu kavalierių nuolati
nis lindimas, ir ji pasako ber
nužėli pasitrauk tolyn ir Ibisk 
man liuOsai da pagyventi. Ta
da loki kavalieriai jaučiasi la
bai įžeisti, kad grinorka juos 
pakvietė prie tvarkos. Jie at
keršydami tai merginai nuei
ną j imigracijos raštinę ir val
džios agentams pasako: “Ten, 
yra graži grinorka, slapiai at
važiavus iš Kanados”. Vald
žios agentai ateina ir areštuo
ja merginę ir išveža ten, iš kur 
ji buvo atvažiavus. Man yra 
žinoma keturi tokie įvykiai 
vienu metu v v
gal

atvažiavus.
tokie 

laikotarpyje. O
buvo ir daugiau?

Musu daktarai ir kiti 
profesionalai.

Šiam didmiestyje lietuvių 
priskaitonia apie z15-16,000, o 
gal jų yra ir daugiau. Jų tar
pe yra apie pusė tuzino dak
tarų, pora advokatų ir nema
žai kitokių profesionalų. Bet 
jie lietuvių visuomeniškam 
gyvenime yra tik visai mažy
tis zęro. Štai paimsiu, pavyz
džiui, kai kuriuos profesiona
lus; Dr. J. Jonikaitis sako: 
“Saule” yra geriausias laik
raštis. Jei visi lietuviai jų skai
tytų, lai tarp jų nebūtų politi
nių peštynių.” Dr. J. Siurbis 
sako: “Aš neturiu laiko skai
tyt lietuviškus laikraščius, ’ir 
man lietuvių visuomeniškas 
gyvenimas visai neįdomus.” 
Dr. M. Palcvičius dalyvauja 
lietuviškam judėjime, bet la
bai siauram partiniam rately
je ir, be to, jis serga Maskvos 
barbarizmo liga, kuri didžiu
mai lietuviu yra svetimas rei
kalas. Dr. F. Matulaitis sako: 
“Aš jau esu personas dalyvau
ti lietuvių judėjime”. Dr. J. J. 
Simsis kai kada pasako neblo-

lę. Kilų daktarų ypatiškai ne
pažįstu. Bet gerai žinau, kad 
musų daktarai buvo padarę 
tarp savęs sutartį imli už išpil
dymų apHkaeijų....Jua.ujuį„> jslo- 
jantiems nariams į ‘lietuvių or
ganizacijas po du doleriu (jei 
kas duos), vieloj pirmiau 
imamo vieno dolerio.

Adv. J. P. Uvikas. Jis lik ta
da pasirodo tarp lietuvių, kai 
iš Lietuvos atvažiuoja kokis 
nors valdžios agentėlis arba 
šiaip įžymus žmogus. Bet ir 
tada prieš save ant pagrindų 
pasistato kunigų I.' F. Boreišį 
ir sušunka: ‘‘Mes lietuviai, sa-

tuvį” ir fl. Bet paskui to lietu
vio pas lietuvius, savas pas 
savuosius nesimato.

[Acme-P. U A. Photo]

Kap, Charles Lockwood, A- 
merikos pilietinio karo vetera
nu “Paskutinio Vyro Klubo” 
paskutinis dar gyvas narys. Jis 
yra 90 metų amžiaus.

to puikaus lietuviško dirvono, 
kurį išdirbus būt galima'gaut 
labai gerus vaisius.

Aš, viso gero linkėdamas 
visiems saviškiams apsišVietu- 
siems lietuviams profesiona
lams, patariu sudaryti bendrų 
frontų ir pradėt tų apleistų 
lietuviškų dirvonų arti, pikt
dagius raut lauk ir sėli tikrų 
apšvietus sėklų:1 Tiesa, tokis 
darbas yra sunkus ir reikalin
gas4 dalį* pa'š&Ventinio, kant
rybes. Reikia būt pasirengus 
visada sutikti visokiu įlemalo-

■.J f **numų. Vienok kelių metų sup- 
.h^s. darlnųs^ (Įmiįų , Aidulį gerus 
vaisius. Tada^Visi galėtų pa
sigerėti savo sunkaus darbų 
vaišiais. O' apšvietus darbų 
niekados nėra per vėlu pradėt 
dirbti. Jeigit 'Įnašų lietuviai 
profesionalai tinkamai dirbs 
lą apleistų JietUviškų dirvonų, 
tai, be abejones, jie gaus už
tektinai paramos. 
—

■ ■i ......... .....  ...............-..................... *.... -<y

“Apšvietlečįų” titrpLhitiško 
veikimo* “ziįfzagas”

Keletas metų ! atgal suban- 
IthltaVę* komunistiniai < politi
kieriai suorganizavo^ taip. va- 
diiduiių r Pio-
niers of Lą|jor (Darbo Pinn- 
lakimų) griipę. Tų grupę su
darė vienus‘rusas, vienas len
kęs, vienus siuvus ir du lietu
viai “apšvietiečiai” — J.. J. 
Bimba ir D. Kasparka. Jie pa
sisakė esu tikri niarksistai-lc- 
ninistdi ir 3-Čfojv ' Iiiternacio- 
nalo tezių vykdiųtojau O jųjų 
turptuutiškas veikimas buvo 
tokįsi Kai sueidavo į tos gru
pės susirinkimų, tai. kalbėda
vosi lenkiškai, rusiškai, ang
liškai ir lietuviškai. Jįe su
rengė vienų kilų nežymų pa
rengimų ir tų visų zigzagų va
dindavo tarptautišku darbi
ninkų judėjimu.

Vėliau prisidėjo prie tds 
“tarptautiškos” zigzagų gru
pės politiniai sttbankrutaVę 
P. Pecenka, J.1 Gugas bei A. J. 
Dunaitis ir laikėsi iki praeito 
pavasario ir' išsiskirstė kas 
sau, jau dabar jos nėra. Bet 
“apšvietiečiai” D. Kasparka, J. 
Gugas ir A. J. Dunaitis tds 
grupės vardų palaiko ir iki 
šiai dienai ir kai kada panau
doja jį savo supuvusios politi
kos reikalams.

Šį pavasarį “apšvietiečiai” 
D. Kasparka, J. Gugas ir A. J. 
Dunaitis vėl sudarė kitę tokių 
bendrų “tarptautišku” revoliu- 
cinonieriškų zigzagų kompani
jų, iš keletas lenkų, rusų, ang
lų ir kitokių subankrutijusiu 
komunistinių politikierių ir 
pasivadino “Proletarų parti
ja” (Paklauskite vielinių len
kų apie tų “Proletarų Parti
jų,” lai išgirsite ką jie apie 
juos pasakoja). Jie sakosi esu 
tikri Komunistai, 3-čio Inter
nacionalo tezių dabotojai. Ši 
antroji revoliucionierių* zigza
gų grupe turėjo du bendrus 
parengimus, viena minėjimo 
Lenino mirties, o antra pir
mos gegulės ųpvaikšėiojimę ir 
yi^ą tų ,va<Įiįjia “(arptautiškij 
reVoliucionierišku darbininku Į V *
veikimu.”

^Trečiadienis, geg. 13, 1931
Darbininkų Apšvietus Draugi
jos narių, yra lik D. Kaspar
ka. J. Gugas, M. L. Balčiūnas, 
A. J. Dunaitis, P. Daugėla ir 
dar trys ar keturi kvoteriniai 
narilii. (Tiesa, da yra ir dau
giau tokių, kurie save vadiha 
‘‘apšvietiečiais”, bet jie nemo
ka tai draugijai savo privalo
mų duoklių, lodei jie nėra tos(

Kiek yra “apšvieliečių” visoj 
Amerikoj? .

Visoj Amerikoj tarp lietuvių 
“apšvietięčių”, ekstra kairiųjų 
komunistų arba Amerikos

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR ‘ 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

draugijos nariai). Dauguma 
jų nemoka ne rašyt, ne skai
tyti. Gerų knygų ir laikraščių 
irgi neskaito. Jei pamato, kad 
kiti skaito, tai pajuokia kaip 
buržujų literatūros skaityto
jų. Tai taip musų garsus “ap- 
tyvietiečiai” liko generolai be 
aifhijos.

Sos

He^wBranci!

“Tu pravokatorius, tu šnipas, 
tu vagis, Aidus išvogei iš “Ai
do” spaustuvės, tu socialfašis- 
tas, tu rašai korespondencijas 
į socialfašistų gazietas, tu šmei
žikas” ir tt. Tada A. Badenas 
j ųdviej ų paklausė: 
te faktais, ar aš vertas nors 
vieno tų vardų, 
mane dabar vadinate?” 
A.D.C.P.K. pirmininkas Juozas 
Gugas dantis grieždamas, kum
ščiu- sugniaužęs, pridėjo^ savo 
pataisymų, prie D. Kasparkos 
pataisymo: “Tylėk tu, svola- 
čiau, kai duosiu į snukį, tai 
dantys išbyrės. Aš žinau, tu

Musų lietuviški judošiai
Šis didmiestis, automobilių 

išdirbystčs centras, randasi 
prie pat Jungtinių Valstijų ir 
Kanados sienos. Tik jį atski- 

1-|ria Detroit upė, o per tų upę 
j susisiekimas su Kanada yra 

minutę laikotarpis, 
kada iš Įianados į 

atvyksta slaptai jau- 
lietuvaile mergina.

“Prirodyki-

kuriais jus

Detroitu 
na graži 
Tai jau žiūrėk kokie ištižę 
girtuokliai, kozirninkai, sen
berniai, gyvanašliai arba naš
liai pradeda pas tų merginų 
lįsti, pirkti saldainius, . inun- 
šainų ir kitokius niektdekius, 
kalbindami apsivesti arba pra
deda taip elgtis, kaip jie el
giasi su jiems lygioms kūmu
tėms. Nors tai merginai toki 
“jaunikaičiai” visai netinka, 
bet ji nenorėdama ir nemokė
dama amerikoniškai parodyti 
liežuvį su visais lygiai, švel
niai apsieina, manydama, kad

O vienok tie profesionalai 
drįsta sakyti, kad “tie musų 
žmonės lietuviai tamsus, ne
mokyti, grubijoniški. Jie ne
remia savųjų profesionalų. 
Nors negalėdami tinkamai su
sikalbėti, jie eina pas svetim
taučius profesionalus, pas žy
dus, lenkus, anglus ir pas ki
tokius ieškot patarnavimo ir 
labai dažnai negauna tinka
mo patarnavimo , ir brangiai 
užmoka už lai svetimtaučiui” 
ir tt. Mus lietuviai profesiona
lai tų gerai mato ir teisingai 
sako. Bet kas dabar yra tais 
kaltininkais, kad tamsus lietu
viai neateina pas savuosius 
apsišvietusius lietuvius profe
sionalus ieškot patarnavimo? 
Ogi tais kaltininkais yra tie 
patys savieji lietuviai profe
sionalai, kad jie tingi ir ne
ateina pas savuosius; tamsius 
tautiečius ir nerodo jiems 
teisingo šviesaus kelio, kuriuo 
turėtų eiti kiekvienas žmogus, va V • • U • a • 1 1 • • '•
Svietai sėti labai plati ir gera 
įlirva. Tik toji dirva yra ay- 
žėltis įvairiais * piktadagiais, 
kurie labai daug kenkia lietu
vių visuomeniškam ir ypidiš- 
kam gyvenimui. O musę pro
fesionalai . sėdi sau ramiai ir 
mėto paniekos žvilgsnius ant

Į 1 ’ ♦ •' • f ' >GAKSINKITES NAUJIENOSE

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

Didžiausiai
IŠVYKS IŠ bfeW YORKO

Gegužio 15 
Laivu United States?

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKŠKVkSlJA TURŠS SMAGIAUSIĄ KELIO- 
Nę, NES TAI RENGIAMĄ LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMOt

SGANDINAVIAN-ftMERIGAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALpYpOS KONTRAGBNTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CH1CAGO. ILL.
248 Wa$bington St.» Boston, Mass.— 27 Whitehatl St„ New York, N. Y.

■r.
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Si Ekskursija yra Ądtofizuola Visip Lietuvių Agentų. 
Chicagoje kreipkitės prie: “Natliie<los”’Al739 So. Halsted St.» V. M. Stulpi
nas. 3255 So. Halsted St., Jojjn J, Zolpr 4559 So. Paulina St., P. J*. Bal
tutis, 3327 So. Hahtcd S t. 4tba prie blle'parjo Lietuvių Agentų Susivienijimo*
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Gamintas Vakume.. Tada. Vaku
otu Pakuotas.. Skonis Kokio Mol- 
tas N i e k a d Pirmiau Nežinojo. 
Bandykite Buckeye! Palyginkite jį su bile kuria 
jūsų mėgiama rūšim! Moltai niekad pirmiau ne
turėjo tokio skonio! Gamintas vtakume — tada 
VAKUMU PAKUOTAS — Buckeye teikia jums 
tų puikų sultingų skonį be praradimo stiprumo ar 
gerumo. Pagelta specialia Buckeye Duo-Malting 
proceso, yra galima 2^% didesnė skonio koncen
tracija. Todėl daug didesnis gerumas, daug geres
nė kokybe, negu kad moltas žinojo pirmiau. Ir su 
visa šia extra kokybe, Buckeye nekainuoja dau
giau negu kitos gerosios* rūšys. Jeigu jus dar ne
bandot Buckeye jus daug kų prarandate.

■l'Jokiu bildu nelyginkite Bliekoje 
Hti kokiunilH nors plgiuinlH pruK* 
toirtlH niHlmlM, kurion, dėl labo 
Hvelkuton, neturėtų būti Vartoju- 
mos.

MAVE v°u IRIE0 
BUCKEYE 
HOPFLAVOR?

Buckeye
MALTSYRUP
■.... ___ _____________ _

t 1 U II 0 XI AJ A A A ,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvSjų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progoi 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraitis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietųvoą Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus lalkraš&ips.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems matams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTU. ' „

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 ęentų Jus padarysite dideli dalyku, nes ne vieną lietuvi 
{pratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mękės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“Lietuvos ,Ūkininko^ adresas:
Lithūania, Kaunas Gedimino git 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL
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AMERIKONIŠKOS DŪMOS
NAS BROS

ZENITH

panašaus jam

Elektrikines Letalinės General Motors
FRIGIDAIRE

MAJESTIC ir SERVILL

GARSINKTTeS “NAUJIENOSE

SPARTON, 
GENERAL 
MOTORS

ne
yra

GIVEN 
HVE-YĖAR 
CONTRACT

PERKAM IR PARDUODAM
Siuvamai Mašinas, Pečius, Registerius,

Perkraustom EDOCATED II 
YORK

Yra tiK vienas
Bvičlweis£r 
ir nėra nieko

WORKED |H 
BONO 
HOUŠB *

RIČARDOSvarstykles ir tt.
Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yarda 1797

pamins, prietarus ir vampirus 
čiulpančius gyvų žmonių krau
jų ir marinančiu^ jų gyvas šie-

395 Broadvvay, So. Boston, Mass 
797 Bank St

95 Liberty St.,
- 24th St ~

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SHILL1M. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Vietory 1039

REAL ESTATE, SUBDIVIDĘR 
AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Republic 8899

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulev.rd 9336

OI SCO VE RE D BY, 
ADOLPH ZUKOR . 
WHILE DANCIN6 IN 
HOTEL BALLROOMI 

MoMiu iii

Jus daug sutaupysite ant maisto turėdami 
elektrikinę ledaunę.

Pirm negu pirksite, pamatykite pas

Tel. Willow Springs 46 
JOHN GRIBAS

THE KEAN 1NN 
Pasirenduoja daržas Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St, 
Priešais Tautiškas Kapines

&ROU6HT 
TO U. S a 

AT AGE OF 
THREE

blfJįHil f j HJĮįhjlLįjli.

PAŠALINK
/ODOS ĮDEGIMĄ!
Vartok Severą’s Esko

Hardware, Malevos, Vamišiai, 
Stiklas, šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

W. C. F. L. Radio Programas Nedėlioję nuo 1 iki 2 
valandų po pietų. ’

W. H. F. C. Radio Programas Ketvergais
' nuo 7 valandos vakare.

4559 So. Paulina Street 
CHICAGO, ILL.

BAG
FURN1TURB 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

nu
jaunu

Jauniesiems amžių 
dvasia

.Jaunuomene jokiu budu nė
ra metų ir amžiaus klausimas. 
Tikroji jaunuomene yra ne
senstanti, ješkanti, nerimstan
ti, kįlanti ir kvestijonuojanti 
dvasia. Kaikurie ir gimsta su 
sukretėjusiais smagenimis, kai
kurie yra jau dvasiniai mirę li
gi dar negimę. Tokie beaugda
mi, be abejonių 'priima už gry
nų pinigų ka jiems senai mirę, 
prosenoves generacijų protė
viai paliko; jų gyvenimo būdų, 
jų pasaul^iurų, jų religijų jie 
lyg neatakę šunyčiai dėkingai 
laižo nuo rankos, kuri tik jiems 
paduoda. Tokie niekuomet ne
abejoja, nieko neklausinėja, 
bet gyvena savo trumpas, ny
kias dienas iš kūdikystės su
šalę mirusios , praeities lede. 
Tokie yra dėkingiausias įran
kis, su kuriuo praeitis kryžiuo
ja ateit j..

Tokie, protu užsigimę su viš
tos kojomis, šliaužodami paka
pėmis ir prisiklausę senai mi
rusių autoritetų dvasių, su 
šiprpiu sadizmu eina praeities 
žandarų ir budelių praeigas. 
Jie nuodų prigirdė Sokratų už 
tai, kad tas mokino perdaug 
gražių ir kilnių dalykų, kurių

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. RooseVelt 8887

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys

Laikrodžių taisymas •

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

Šauktis į jaunuomenę, reiš
kia šauktis j susipratimo dva
sių, į busimųjų civilizacijų už
uomazgų. žmonija, lyg palie
gėlis nuolat tiesia rankas j sa
vo jaunajų kartų* kad toji iš
gelbėtų jų iš jos pačios išpėrė 
tų autoritetų vergijos ir su 
krėslų, lyg žaibo smūgis žemę 
jos’pačios stinginantį pasyvi? 
kurna.

kiti daiktai yra tik .šešėliai, gė
da ir pelėsiai. Kas reiškia, jei' 
tu turi viską pradėti statyti 
iš nauja! Visas pasaulis yra 
molis tavo kūrybai ir medžia
ga tavo rankoms. Visi gimėme 
tuščiomis rankomis, bet gimu
sio rankos yra sugniaužtos į 
kumščius. Reiškia, pati-prigim
tis norėjo, kad tu, o jaunuo
mene, pati savo rankomis at
eitį pasistatytum tokią, kokios 
tu pati esi verta! J. Pronskus.

Waterbury, Ct. 
Ansonia, Ct. 

Detroit, Micb. 
Chicago, III.

2701, E. Allegheny Avė., Philadelph 
123 Millbury St., Worcester, Mass.

226 Park St., Hartford, Ct.
875 Cambridgc St., Cambridge, Mass. 

3255 S. Halstcd St., Chicago, III.
188 Sands St 

J., 197 Adams St.
187 Oak.Sr

814 Bank St.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sar. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliu, 
808 W. 31 St. Victory 1696

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yartl, 5069 '

Nebekentėkit nuo odos įdegi- 
gimo. Severa’s Esko suteikia 
greitą, . raminančią pagelbą ken
čiantiems nuo odos. Užtikimas 
per 50 metų. Pas aptiekinin- 
kus. Sempelis DYKAI. Rašyk 
W. F. Severą Co., Cedar Ra- 
pids, Iowa.

Vartoklt Severa’s Skln Soap 
dėl ^Malonios Odoj., 8

Jaunuomene, pasauly amži
nai rungiasi dvi pajėgos: vienu, 
kuri kįla ir ardo, kita kuri lei
džiasi ir palaiko. Gyvybe vi
suomet turi du ašygaliu, kurių 
vienas aušta, kitas temsta, vie
nas auga, kitas sensta; kurių 
viena žiuri pirmyn aukštyn, ki
ta dairosi atgal, pakalniui. Tai 
tavo amžinas oponentas, senat
vė, kuri kartu su savim visų 
pasaulį žemyn lenkia..

Amžina yra priauganti kar
ta. Visuomet yra jaunas pasau
lis. Senstanticji yra skinami ir 
pakuojami į molį; tačiau vir
šum dumblynės amžinai ir am
žinai Migo jaunuomenės bata
lionai !

Jaunatvės dvasia yra nemir
tinga, kaip pati mirtis. Pasau
lis dėlto pasilieka amžinai jau
nas. Gyvybės pavasaris, kurs 
yra jaunatvė, su jos žydėjimu 
širdysę ir smagenyse, su jos 
sveika revoliucine dvasia ir 
drąsiais mostais, amžinai lipa 
ant kulnų gyvybės žiemai, ku
ri yra senatvė, su tuštėjančio
mis širdimis ir džiųstančiais 
smagenimis, su jos akmenėjaiv 
čiais instinktais, jos marinan
čiu konservatizmu, jos sustyri
mu, nejudrumu ir nuolat ilgė’ 
jančių snaudčsiii...

Jaunoji karta yra, į kurių 
pasaulis amžinai šaukiasi išva
davimo pats nuo savęs. Tik iš 
jaunuomenės kilo revoliucijos 
prieš sustingimų ir nuolatinis 
atgimimas., tik jauni kunu ar 
dvasia buvo tie, kų kėlė per 
amžius kardų prieš žmoniją 
draskančius tamsos /šikšnos-

BPRN 
ALSACE- 
lorraine 
SEPT.ią, 

»8Q<)

AIex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St
JUSTICE PARK, ILL.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr. 

Siūtus darom ant užsakymo 
Vilom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct,
CICERO. ILL.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertes, puikių spalvų

4171 Archer Ąv.e.
Netoli Richmond

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

Jaunuomene, tavo tėvai ir 
protėviai tau pristatė saulę 
temdančių dangoraižių,' dienos 
šviesą vagiančių siauručių gat
vių su stogais klotais iš storų 
durnų ir dulkių sluoksnio; pris
tatė tau miestų su tašytų ak
menų gatvėmis, kad tu nė 
nežinotum, kad toli už miesto 
ribų yra laisvė, erdvė, tyruma 
ir begalė saulės spindulių; tau 
gatves nusaiste lempomis ir 
prisodino apkarpytų, suodžiais 
pajuodusių medelių, kad tu 
pakeltum akių į aukštį ir 
pamatytum, kad danguj ; 
mėnulis ir nesuskaitomos 
lybės stebuklingų žvaigždžių 
kad toli randasi kalnai, girios 
pievos, džiūgavimo garsai ii 
berupestingts žaislas per iš
tisas dienas, per ištisą jaunys-

LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St 
Tel. Yards 4669

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGO  J

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulėvard 8167 ir 4705

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St / 
Tel. Bonlevard 9122

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar iškilimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. ♦ 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.
11- 1_______iC i • i I, t . .

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERAL1S KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai' 
nos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

Mes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site Lankos čekį.

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

Siunčiame pinigų? Lietuvon.

M. J. TORAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

Jauni smagenys yra žmoni
jos viso kelio švyturis. Dėlto 
tai organizuotos prietarų ir 
tamsos šmėklos amžinai sten
giasi pasigriebti jaunuomenes 
auklėjimą į savo ilgus pirštus. 
Niekas geriau nežino, kaip kad 
žino prietarų ir tamsos apašta 
lai, kokių galybę turi nauja 
idėja jaunuose smagenyse; nie
kas geriau nežino kaip žino 
požemių šlMiižotojai, kad “me
delį reikia lenkti kol dar jau
nas“, kad jaunus smafeenis 
reikia prikimšti senų skarma
lų, kurių paskui jaunuolis su
augęs visų amžį nebepajėgia 
išmesti, kad į minkštų dar lyg 
vaškas kūdikio vaizduotę rė 
kia įspausti negyvų, pasenusių 
daiktų žymius..

Dėlto nėra didesnio krimina
lo, kaip kad yra slėgimas jau
nos sielos; nėra sunkesnės 
nuodėmės, kaip spaudimas ne
gyvų, tendencingų, senų idėjų 
į jauną protą. Nėra piktesnio 
smurto, kaip uždarymas kebo 
jaunuomenei į gyvenimą ir jo
jo teises bei privilegijas

Dėlto jaunuomenė amžinai 
yra karo stovy su senatve, 
nuolat ir amžinai skelbia, kovą 
praeičiai, kuri iš savo nesuskai
tomų kapinynų tiesia į jaunuo
menę savo ilgas tankas ir mė
gina lyg dar lo^šy nusmaugti 
visokį užsimojimą ir pervers-

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Gražios kojos 'yra moteries bran
giausias turtas. Verte ir grožė tiks
liai proporcingų kojų yra sumažina 
ma buvimu didelių, negražių; atkarii 
gyslų. Kojos taipjau yra stiprios ir 
labai naudingos kaip vyrams, taip ir 
moterims. Kai jau senstate jus la
biau ir labiau pradedate suprasti kaip 
vericose gyslos trukdo jų stiprumui 
ir naudingumui.

Skausmai, nuovargis, sutinimai ir 
net atdaros žaizdos gali išsivystyti ir 
atimti iš kojų grožę ir stiprumą ir 
kenčiančiam padaryti gyvenimą tikru 
slogučiu. KAM KENTĖTI? Išgy
dymas yra lengvas. Šį gydymą aš 
vartojau nuolatos ir sekmnigai per 
tryliką metų. Be skausmo, saugus ir 
tikras.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Jaunuomene, pakilk dvasia, 
suplastėk, o pamatysi kaip 
pančiai, kuriuos Tau priešinga 
senatve amžinai kausto, 
trupėję į šipulius, subiręs! 
ra visame pasauly pajėgos, 
ri jaunuomenę sukaustytų, 
ra tokio metalo, iš kurio 
kalti .pančiai pajėgtų 
dvasia surakinti!

ATWATER KENT, 
PHILCO,

Nugali 
Konstipaciją

Konnllpn/'lin ISfinukia daine bnttd kali turo 
sirgimo ir kentėjimu, kadangi pasiliekantys 
kūno Ugi) perai atakuoja gyvastinguosius 
orgnniiH, lAAunlcdami skilvio pakrikimus, 
inkšti) ar pitslės silpnumą, stoką gyvumo, 
galvon skaudėjimą, aitrumu Ir panuAias li
gas. Nuga-Tone Ifivalo .kiliui juto nuodu, ku
rie Iššaukia ligas. Jin priduoda naują stip
rumo ir jėgą Husilpnėjiisium kiniui ir pri- 
verėia jus jaustis kaip naujo žmogų. Būti
nai imkite Niuta-Tone. Jis yru ptirdavinėja- 
mns aptieklnlnkų. Jei iipllekininkas neturi 
jo. napruAykito j| užsakyti dėl jus iA savo 
urmininko.

lązfe 
MARRIED 

ALMA 
RUBENS

III I. .Į...............■■■—■■ I      • •• * \ ■ ................. j

vainikuotoji bukaprotystė ne
galėjo suprasti, jie nukryžiavo 
Jėzų dėlto, kad jis išdrįso vie
šai paskelbti, kad ir pavergta
sis žmogus yra lygus su paver
gėju; jie sudegino Giorcihno 
Bruno dėlto, kad tas rado, kad 
Dievas yra siela lygiai žmonių, 
kaip'skurzdėlių, žolių, akmenų 
ir žvaigždžių; jie įsteigė inkvi
zicijos šiurpulingas .kankynes 
visiems, kas tik drįso galvoti; 
jie nukankino Galileo už tai, 
kad jis susekė, kad ne saule 
sukasi aplink žemę, bet žemė 
sukasi aplink saulę; jie ir šian
dien laiko užteršę žemės veidų 
kalėjimais ir koncentracijos 
stovyklomis visiems, kas už 
mintinį, socialį ar ekonominį 
žmonių išvadavimą išsitaria; ir 
šiandien lieja kulkas ir kasa 
duobes kiekvienam, kas už mei
lę ir prieš žmogžudybę stoja..

Daugelis tų rizikvusių, drį
susių ir savo balsą pakėlusitj 
buvo amžių nebe jauni, bet ne- 
sentančią dvasią turėjo. Tai 
yra minties jaunuomenė, kuri 
drįsta prieš prietarų ir sustin
gimo smakų rankų pakelti. 
Daugelis jų žuvo fiziškai nuo 
negyvosios praeities pasiunti
nių rankos, bet jų atmintis li
ko amžina; jie rizikavo ir tas 
rizikas įamžinino jų dvasių at
einančių gentkarčių gentkar- 
tėms būti įkvėpimu ir pavyz
džiu. Ir toji jaunystes amžinai 
nesenstanti dvasia nuolat žadi
na kiekvienų, bepriaugančią 
jaunajų kartų, ir dėlto visuo
met jųunoji karta eina prieša
ky gyvenimo, visuomet viršui 
praeities ir visuomet , nugali, 
dėlto kad pasaulis jai, ateičiai, 
priklauso. ,

O, Jaunuomene, nesibijok sa
vo giliausių minčių. Tavo min
tys, nors jos ir visų pasaulį 
grėstų sugriauti, yra tavo tei
sė, prieš kurią palyginant visi

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

Antroji Ekskursija į Lietuvą 
(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 
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KAS ŠELPIA BEDARBIUS?

Jungtinių Valstijų darbo departamento statistikos 
biuras padarė tyrinėjimą šimte didžiųjų Amerikos 
miestų apie tai, kaip yra šelpiama bedarbiai ir iš ko
kių šaltinių susidaro pinigai šitam tikslui. Tyrinėjimas 
parodė, kad tuose miestuose buvo sukelta 40,000,000 
dolerių bedarbių maistui, rūbams ir pastogės 
parupinimui. Bet surasta įdomus faktas, kad 72 nuo
šimčiai iš tos sumos buvo gauta iš miestų, valstijų ir 
kitokių valdiškų iždų, ir tik 28 nuošimčiai buvo gauti 
iš privatinės labdarybės.

Šitie faktai sumuša tą labai plačiai skleidžiamą 
mintį, kad šitokioje visuomenės nelaimėje, kaip nedar
bas, reikią atsidėti geraširdžiais labdariais. Pasirodo, 
kad privatinė labdarybė yra labai nepatenkinantis bū
das kovai su žmonių vargu.

Tas pats tyrinėjimas parodė, be to, kad per 1930 
metus labdaringų organizacijų pajamos, nežiūrint mil
žiniškų pastangų, kurias jos dėjo aukų rinkimui, padi
dėjo tik 40 nuošimčių, tuo tarpu kad miestų valdžių 
paskyrimai šelpimo reikalams padidėjo 146 nuošimčiais.

Taigi yra aiškų, kad suteikti tinkamą pagelbą ken
čiantiems dėl nedarbo žmonoms tegali tik valdžia ir 
jos įstaigos. Geriausias dalykas, žinoųia, butų turėti 
įstatymais sureguliuotą ir valdžios prižiūrimą nedarbo 
apdraudę. Bet kol jos nėra, tai valdžia privalo skirti 
pinigus,iš iždo, nes juk negalima leisti, kad bedarbiai 
ir jų šeimos mirtų badu.

NAUJA DIKTATŪROS “DOVANA” ŽMONĖMS

Rusijos valdžia pakėlė 50 nuošimčių kainas mais
tui ir kitiems reikalingiausiems gyvenime dalykams. 
Šito kainų pakėlimo tikslas yra sumažinti valiutos (pi
nigų) infliaciją. ' ,

Kad Rusija pergyvena infliaciją, yra seniai žino
ma. Bet sovietų valdžia iki šiol nenorėjo to fakto pri
pažinti. Valstybės banke už rublį duodama apie 51 
amerikoniškas centas, t. y. tiek, kiek yi’a nominale rub
lio vertė, nors dėl infliacijos rublis šiandie nėra vertas 
nė dešimties centų.

Jeigu popierinių pinigų spausdinimas eitų ir to- 
liaus taip, kaip ėjo iki šiol, tai su bolševikišku rubliu 
galų gale atsitiktų tas, kas anąmet atsitiko su caro ir 
Kerenskio rubliais, kuomet už vieną amerikonišką do? 
lerį buvo duodama visos rezginės rusiškų “bumaškų”. 
Sovietų valdžia, bijodama, kad prie to neprieitų, nuta
rė dabar naujų pinigų leidimą sustabdyt; vietoje to, ji, 
kaip minėjome, pakėlė maisto kainas.

Ko ji tuo gali pasiekti? Maisto pabranginimu ji 
tikisi padidinti iždo pajamas, taip kad iždui nebereikės 
daugiaus spausdinti naujų pinigų. Gudrus sumanymas, 
bet kaip jisai atsilieps į žmonių gyvenimą?

Aišku, kaip: gyvenimas sovietų Rusijoje pasida
rys dar blogesnis. Įsivaizduokite, kaip jaustųsi žmo* 
nes Amerikoje, jeigu vieną gražią dieną jie išgirstų 
krautuvėse, kad už duoną, mėsą, pieną, daržoves ir t. t. 
jie dabar jau turi mokėti vietoje' dešimtuko penkioliką 
centų, vietoje 50 centų — 75, vietoje dolerio.
Kiltų didžiausias riksmas! Tuo gi tarpu Rusijoje jau 
ir iki šiol gyvenimas buvo taip brangus, kad žmoųės 
galėdavo tik prasčiausią maistą valgyti. O dabar stai
ga viskas pabrango 50 nuošimčių! \ *

Iki šiol bolševikų valdžia skriaudė žmones, moky
dama jiems blogais pinigais. Dabar ji lups nuo jų dar 
antrą kailį, plėšdama padidintas kainas už maistą.

Reikia tik stebėtis, kiek rusai gali pakęsti!

gesinti, tai minios pasipriešino, ir gaisrininkai turėjo 
trauktis. • •

Telegramų pranešimuose nepaduodama aiškios 
priežasties, delko staiga išsiveržė ši minių neapykan
ta prieš jėzuitus, karmelitus, franciškonus ir bendrai 
prieš katalikų dvasiški ją. Bet reikia atsiminti, kad die
na prieš tai respublikos šalininkus biauriai išprovoka
vo monarchistai, kurie Madrido gątvese buvo surengę 
demonstraciją ir vaikščiojo, šaukdami “šalin respubli
ką!’’ Demonstranijos rezultate įvyko kruvinų susikir
timų tarpe monarchistų ir respublikonų. O ant ryto
jaus minios ėmė pulti katalikų įstaigas.

Reikia manyt, kad kunigai viešai parodė savo sim
patiją monarchistams, kuomet šie demonstravo, užgau
liodami respublikos šalininkus, ir kad dėlto minios per- 
pyko ant kunigų.

Galima spėti, kad tame sujudime neapsiėjo ir be 
kurstytojų, kurie tais arba kitais sumetimais nori 
drumsti vandenį. Telegramose minima komunistų agi
tatoriai, bandžiusieji iššaukti' generalį streiką Madride. 
Bet kurstymas nieko neišaiškina. Kyla klausimas, ko
dėl minia klausė tų, kurie kurstė svilinti jėzuitus ir 
naikinti bažnyčias bei klioštorius?

Matyt, Ispanijos žmonyse yra prisirinkę daug ne
apykantos prieš klerikalus, kurie juos kartu su kata
likiška valdžia per šimtmečius spaudė, išnaudojo ir 
mūlkino. Klerikalizmas yra visur biaurus žmonių ne
prietelis ir visuomet jisai eina ranka už rankos su ar
šiausiais liaudies išnaudotojais. Mes visi žinome, koks 
godus, ištvirkęs ir atžagareiviškas yra klerikalizmas 
Lietuvoje; o Ispanijoje jisai yra dar aršesnis. Juk te
nai veikė “šventoji inkvizicija”, kuri mokslininkus ir 
laisvos minties žmones kankindavo ir ant laužų degin
davo. Dar prieš dvidešimt su viršum metų Ispanijos 
klerikalai ir karališka valdžia žvėriškai nugalabijo Is
panijos laisvamanių vadą Ferrerą.

Visi tie klerikalizmo žiaurumai neišnyko iš žmo
nių atminties. Bet vistiek laisvi, nuo monarchizmo jun
go išsivadavę Ispanijos žmonės neturėtų dabar savo 
priešams keršinti, nes • kerštas demoralizuoja tuos, ku
rie jį vartoja. , .

žmonės tur-but dėlto ėmė pulti dvasiškijos lizdus 
ir tuo budu vykinti/ sovietišką “teisingumą”, kad jie 
yra nepatenkinti per dideliu valdžios taikingumu lin
kui bažnyčios. Ispanijos žmonės nori, kad klerikalizmo 
'galybė krašte butų sutriuškinta: kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės, kad mokyklos butų paliuosuotos 
nuo kunigų globos, kad butų konfiskuoti nesuskaitomi 
vyskupijų, klebonijų ir “zokonų” turtai, Ir juo labiau 
jie to reikalauja, kad jie žino, jogei ir kova su monar
chija nebus galutinai laimėtą, kol bus stiprios klerika
lizmo jėgos.

Valdžia turės tas reformas vykinti be atidėliojimo, 
jeigu ji nenorės, kad tokios riaušės vėl atsikartotų.

[Acme-P. K Aį Photo} \

Trys Kcy West, Fla.,'jauni vyrai: Joseph Roberts, C. 
Montecino ir Joseph Knight, kurie andai buvo išgelbėti juroj. 
Motorinei valdžiai sugedus, jie per tris dienas buvo vilnių 
blaškomi, iki juos pastebėjo vienas krovinių laivas ir išgriebė.

.\ « ■' • k

“Balsas” Nr. 2, kurį leidžia 
Tilžėje . privatiškas Maskvos 
agentas ’N. Neddermejeris pik
tai rašo: “Vytautą tikrai šven
tuoju ‘nor padaryt! Vytautas 
jau keliamas į šventuosius. Da
bar pasirodo, kad tai visai ne 
juokais svajoja lietuvių kuni
gai ir įvairus fašistai, kai ku
rie jų jau net atvirai apie tai 
kalba” ir tt.

Na, juk kohiunistai irgi gar
bina savo N. Leniną kaip ko
kią švenčių švenčiausią asabą. 
Tai kodėl dabar komunistams
reik pavydėt katalikų kuni
gams garbint savo “šventą” 
Vytautą? Gal būt, kad tarp 
komunistų ir katalikų kunigų 
eina biznio kova už šventųjų 
rinkas-mauketus. Todėl ir įvyk
sta pavydas.

» » »
“Lietuvos Jaunimas” Nr. 1, 

Maskvos agentų privatiškai lei
džiamas Vokietijoj, linksmai 
rašo: “Amerikoj pirmame 1930I •
m. pusmetyje narių skaičius 
sumažėjo (kalba eina, apie A. 
K. P.). Sumažėjimo priežastis 
silpna kova su dešiniuoju į ir
kairiuoju oportunizmu. Bęt 
visgi Amerikos , komunizmas 
'dalyvavo didžiuose klesų kovos 
mūšiuose, Gaiti (lurbut Hai
ti?), Kinijoj ir Indijoj.”

Tut būt, tas Maskvos agen
tas, “L., J.” redaktorius, mie
godamas sapnavo apie tai, kaip 
Amerikos komunizmas t Haiti, 
Kinijoj ir Indijoj kovojo už 
darbininkų klesos reikalus? 
Mat, visi komunistų laikraš
čiai remiasi dailininkų kovose 
vien tik sapnais* svajonėmis ir 
įvairiomis melagystėmis.

. $1.50

RAUDONASIS 
RINKINYS

“Balsas” N. 24, 1930 m. 
šo “Valdininkai (Lietuvoj) 
gal būt tik tautininkai. Tauti
ninkų partija eina prie to, kad 
valdininkais butų skiriami 
vien tautininkai arba būt tau
tininkams artimi žmonės”.

Na, o kaip yra Sovietų Ru
sijoj su skyrimu valdininkų? 
Juk ten valdininkais skiriami 
vien lik komunistai arba la
bai artimi komunistų drau
gai. Tai kaingi tas bereikalin
gas komunisto N. Neddermeje- 
rio užmetimas? Juk visada 
savas dėl savojo pasitarnauja, 
— paskiria gardesnį kąsnį.

ro

yra išdygus iš to paties Dievo 
malones. Tai kodėl dabar pats 
popiežius ir jo visa kunigų ar
mija priešinasi tam Dievo pa
teptam valdonui ? Juk tai da
bar tuos visus (kunigus-prieši- 
ninkus laukia baisi Dievo rūs
tybe ir prapultis ir, be abejo
nes, jie visi susilauks tos pra
pulties, — ne tik dvasiški tė
veliai, bet sykiu ir pats Dievo 
pateptinis valdonas. Juk Lietu
vos’ pilkasermegiai artojai juos 
negali ilgai nešiot ant savo 
čių.

pe,-

ra-
re- 
yra 
Bet

KLIOšTORIV IR BAŽNYČIŲ DEGINIMAS 
' ISPANIJOJE

■............. .. ■■■■y.-it  

Pirmadienį Ispanijos sostinėje Madride ir kituose 
didmiesčiuose visai netikėtai kilo žiaurios riaušės; prieš 
katalikų bažnyčią. Įdukusios - minios nudegino* dešimtį 
bažnytinių trobų Madride ir vieną Malagoje ir bandė 
sunaikinti dar keletą kataliku įstaigų įvairiose vietose.' 

; Pastebėtina yra tai, kad minios puolė pirmiausia 
jėzuitų būstinę sostinėje. Paskui jo& padarė atakas 
prieš eilę klioštorįų ir religinių ęrdenų mokyklas. < Kada 
tas minių uždegtas trobas atvykę gaisrininkai norėjo

/‘Laisves” Nr. 23 skaitau: 
!“Baltimore, Md., vasario 11 d. 
įvyks i debatai SLA. skilimo ir 
paskolų reikale, debatuoti už
kviesti ponas Mikalauskas, fa
šistų lyderis,, ir SLA. vice-pre- 
zidentas, ir drg. A. Bimba iŠ 
Brooklyno. Debatus rengia A. 
L. D. L. D. 25į kuopa.”

< Tai kasgi atsitiko su komu
nistų “L. D. S.”, kad SLA. 
griovimui reikia kviest sau į 
talką A. L. D. L. D. 25 kuo: 
pą?< Argi tas komunistų “di
dysis burbulas7 LDS” jau ko
jas pakratė?

ne 
Bet 

nariams,

Vasario 12 d. š. m. popiežius 
Pips XI, kalbėdamas per Ra- 
dip pasakė: “Pasaulio valdo
nams sakau jums: kiekviena tei
sėta valdžia yra iž Dievo iųa- 
Jpnes* pavaldiniai bukite pa
klusnus, kas priešinas! teisė
jaiyaldšįai, tas priešinasi Die
vui ir užsitraukia prapultį.”

• /fai pagal to išgverusio sen-( 
f berilio pąsąkymą ir Lietuvoj 
diktatoriaus Smetonos valdžia

“Aido” Nr. 1 Temytojus 
šo: “Darbininkui darbuotis 
voliucinėms organizacijoms 
būtinas ir geras ( dalykas, 
tokiai organizacijai, kaip- SLA.,
kuri yra po pilna kontrole kar 
pitalistinės sistemos palaikyto
jų ir kurios valdyba net dvi
dešimt penktukstantines, ‘klai
das’ daro, mano supratimu, 
darbuotis neapsimoka. Taigi 
mano supratimu, S. L. A. kai
po tokia nieko gero darbinius 
kams negali duoti apart gaut 
pašelpą ligoj už pačių darbi
ninkų sudėtus ..pinigus?*

Tiesa, SLA. kapitalizmui re
voliucijos , neskelbia, , nes 
tam jis suorganizuotas, 
darbininkams $LA.
apart patalpos, labai daug da
vė apšvietos. O kad Tėmyto- 
jas per savo apdulkėjusius fa
natizmo akinius to nemato, tai 
ne SLA. kaltė. Be to, Tėmy- 
tojui būt labai malonu matyti 
SLA. 'taip, rdarbipiąkiškaLrė- 

‘yojiueionidrišliai’’' Valdantį kdip 
kad buvo valdoma jo paties re- 
yoliucionieriškoji A; D.\ A. D., 
kuri iš pradžios tyrėjo apie 
500 narių, o dabar tik , teturi 
7 brolius miegančius ir per 6 
metus prisidirbo apie $3,000 
įvairių skolų.

visoj šaly surinkti milijonas 
parašų reikalaujant paliuosuoti 
visus politinius kalinius” ir t.t.

Visai nesenai komunistai bu
vo suradę T. Mooney visiškai 
nudardėjusį į buržuazijos glėbį, 
į proletarų priešų klesos lioge- 
rį, o dabar ir vėl komunistai 
T. Mooney padarė saVo geru 
draugų! Tačiau, žinant senes
nes ir dabartines komunistų 

! politines šmugelystes, reikia 
manyti, kad ir šiš jų naujas 
draugiškumo skymas yra tik
tai napja politinė vagystė ir 
bandymas išnaujo darbininkus 
išnaudoti ir Tom Mooney vardą 
panaudoti 
raudonojo

komunistų partijos 
biznio

Nr.

naudai.

102, 1931 m., 
iš Cleveland,

12 d.

armija” ir tt. “Laisvė’1 Nr. 60. 
1931 m. jau visai kitaip prieš 
socialistus rašo: “‘Visi social- 
fašistąi, pradedant Kautskiu ir 
baigiant •’ Grigaičiu dantis grie-J 
žla prieš Sovietų Sąjungą ir 
trokšta, kad ginklo pagelba hu
tų sunaikyta darbininkų res
publika. Darbininkai privalote 
žinoti, kad jie yra jų neprie
teliai”, ir tt. • •

Prieš socialistus taip gyli 
kalbėti tik' šių dienų komunis
tai. 'Bet faktais jie negali įro
dyti* kada socialistai pageidavo 
kapitalistų • puolimo ginkluoto
mis’ jėgomis Sovietų ‘ Sąjungos 
ir pakeitimo jų dabartines 
tvarkos. Pirmiau ir dabar so
cialistai buvo ir yra priešingi | 
visokių ginkluotų jėgų puoli
mui- ant Rusijos. TaČiaus so
cialistai nesigaili aštrių kritikų 
Rusijos J. Stalino kruvinai 
diktatūrai ir «reikąlauja dikta
tūros pakeitimo į demokratiš
ko vaikymosi tvarką visos ša
ules gyventojų didžiumos nuta
rimu. O tas komunistams krąu^ 
jagęriams labainetinka.

» * ♦ ,
“Laisve” biTr, 24, 1930 m., 

apgailestaudama rašė: “Jau 
keturioliktas metas, eina: kąip 
Tom Mooney kartų su yV<Bil- 
lingų aidoblistaį uždaryti vie
name Galifornijps ^aĮejime. Jis 
grieštai atsisako paduoti prašy
mą, kad >, ant jo susimiiėtų” t ir

“Vilnies” Nr. 31 skaitau: 
“Priešų pastangos pastoti Šiai 
organizacijai « L. D. S. kelią 
nuėjo niekais. Kiek jie nekal
bėjo, jog L. D. S. čarterio ne
gaus, jog nesurinks pakanka
mai narių” ir tt. “Kiek jie <|ie-, 
dirbo, kad pakenkti organiza
cijai, bet viskaa nuėjo niekais” 
ir-tt. i:- ) ’

Taip, komunistai labai sun
kiai dirbo; kad pakenkus JS. L. 
A., bet jų visas pastangas S.- 
L. A. užkariauti arba sugriau
ti rudmargis ant uodegos nusi
nešė. Na, > pagaliaus kamgiv tas 
čarteris yra reikalingas . tai 
smurtu, pagimdytai organizaci
jai? Juk faktinai tas komunis
tų “Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas” . jau kojas pakratė, 
tik da dvojdą pepalaidotas kū
nas.. *

atmenu, kaip 
lyrie-

“Vilnis 
korcspondenci j o j 
Ohio, rašo “‘Balandžio 
“Lyros” Choras turėjo koncer
tą... Dainininkas J. Krasnickas 
dalyvavo musų koncerte ir gra
žiai sudainavo keletą solų ir 
kvartetu su kitais lyriečiais.” 
Čion rodos nėr nieko svarbaus. 
Bet aš gerai
Clevelando komunistai 
čiftf viešai per “Vilnį” puldavo 
bjauriausiais pasikoliojimo žo
džiais dainininką J. Krasnicką 
tik už tai, kad jis tuo sykiu 
nešoko pagal lyriečių komunis
tinę muziką ir mokino “apšvie- 
tiečių” “Mirtos” Chorą. Patį J. 
Krasnicką ypatiškai girdėjau 
sakant: “Aš butau ne Krasnis- 
kas, jei eičiau dainuot pas ly- 

iriečius. Tai būt įžeidimas ma
no idealo.”

Pabar-gi lyriečiai komunistai 
da nė vieną savo pasikolioj imo 
žodį vięšai per “Vilnį” neat
šaukė ir; J. Krasnicko nepersi- 
prašč, o dainininkas ir laikro- 
doninkas J. Krasnickas įžeidė 
savo įdėalą, ir nuėjęs pas ly- 
riečius jiems dainavo. Mat, visi 
biznieriukai krypsta ten, iš kur 
pučia dolerinis vėjalis. Nėr dy- 
vo.

—B. Dobilas.

/ Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina 45 centai. Gau
namas “Naujienose”.
" "I ...... .

No. 7 KOVOS tik ką 
ątėjo. Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose.

C. JOSEPH
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

AGENTAS

Tuonv laikętarpiu komunistai 
per savo “raudonąją karvutę” 
—Tarptautinį Darbininkų Ap- 
siginimą — milžo iš darbininkų 
kapitalistinius dolerius neva 
Jom Mooney. paliuosayimui. iš 
kalėjimo.,Taį tada-jis (buvo ge
ras? , • . . ' ,

Bet vėliau, kai T. (Mopney 
sužinojo, kad komunistai, pasi
naudodami jo /nelaisve, darbi- 
pinkue .išnaudoja rinkdami iš. 
jųjų ( pjnigus savų reikalams? 
tadat pąts T. ^Mooney viešai? 
užprotestavo per laikraštį “Mi- 
,nor”, pašydamas;: “Komuniąiad 
neturi, teisės rinkti pinigus ma
no bylos vedimui. Mano bylosJ 
vediniui pinigai nereikųlingi. 
Mano advokatai veltui darbuo
jasi, mano paliuosavimui iš ka
lėjimo. Komunistai da pasun
kino maho bylą, atskirdami 
nuo drg._ W,_iĮilĮmgo bylos” ir

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin- 
kėse užrašinėdamas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti.. jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
j j galima ir ątnaujinti prenu
meratą. —N-nų Administracija

dėl

__ « •< HT“! -n. J*'

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigaretų

Rūky
toju

5

♦' •*
“Laisvėj” Nr. ,91. (1917 m.) 

rašoma: “10 sopiulistų atstovų 
New Yorko Valstijos lęgislatu- 
ronl 7 atstovai New. Yorko 
taryĮion! 150,000 balsų už soci
alistų lęąhclidą't^ j majorus! 
Tai pusėtinas laimėjimas, New 
York “Horąld” stambus, kapi
talistinis laikrą^tis baimingai 
rašo, kad 99 jš 100 socialistinių 
balsuotoju stoja už palaikymą 
taikos. Tai,, miĮžįnįška taikos

Tai išgirdę komunistai per 
“Vilnį” ir kitus jų organus 
piktai suriko: “Thomas Moo- 
ney jau visiškai nudardėjo į 
buržuazijos glėbį, į darbininkų* 
klesos priešų liogerį” ir 1.1.

“Vilnis” Nr. 43., 1931 m., yėl 
“graudingai apsiverkė” dėl. p T. 
Mooney, Girdi: “jau keturio- 

I liktas metas kaip šios šalies 
valdančioji klesą,v vaduodamįesi 
sufabrikuotais įiudyiriais, kan
kiną kalėjime nekaltai nuteistą 
žymų darbininkų klesos dar
buotoja drangą, Tom. Mooąey. 
Jo išliuosavimūi, teikimui le- ___ _________
galės pagelbos vadovauja T. I i
D./A. Bus dedamos • pastangos I UdrSinKlteS n-nose
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S. D. LACHAVICH

Oratoriai

Lietuves Akušerės

Vidikas

Advokatai

CHICAGO, ILL

randasi 2350

Lietuviai Gydytojai

skai

MOTIEJUS DAUJOTAS

■

lubos

Ashland Avė.2 iki

Caponei pakvietus unija pa 0036

____________

1923
1927
1931

ketvcrge1 
9:00 vai.

kainus įstatymus 
Ar neapsimoka 
pasidarbuoti 
čiaus gyvybi

J. P. WATTCHES 
Lietuvis Advokatas

d. įnešta 
kuriuos 

ensambly

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIL

Capone veržiasi i 
bėjų uniją

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulcvard 8413

AKUŠERKA 

3103 S. Halsted St 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

dideliame nuliudime tris 
— Agniešką- Urbonienę, 
Jonutienę ir Zofiją Mi- 
o Lietuvoj brolį ir se-

Phone 
Hemlock 9252

S ubą tos rak. 
Pėtnyčioj vak.

Milžiniškasis paradas perei 
tą pirmadienio vakarų Chiea 
goj pradėjo su dar šiam mies

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Iki 3 vai. kortuose *1- nuo 3 iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai pražomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Illinois laukia 1,700 
Įstatymų.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti^ Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad Aeturime iš 
laidų užlaikymui sky

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
| .? Cbicago, UI.

Tel. Victory 1115

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
i Ąsa Valandas 

Pan.,

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Paveiksle matoma tikrų Chicagos gengsterių procesija: šešius Fred Burkc genges

, ,Valandos 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. 
VAsaUe

Mrs. ANELIA K. JARE
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avė

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 780
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

. Tel. Prospečt 3525

CHICAGOS 
ŽINIOS

Cleaners and Dyers pramonės A
stambiųjų savininkų unija 
Chicagoj turi sunkius laikus 
su nauja Al Capone gengės in
vazija. Užvakar tos unijos su
sirinkime Knickcrbocker vieš
buty vienbalsiai nutarta Capo
ne gengsleriams ir riikcte- 
riams nepasiduoti. Unijai į pa
galbų ateina States attorney 
Svvanson. Bet ir Capone dar 
nenusigando. Jo biznis pasku
tiniais mėnesiais yra gerokai 
pablogėjęs, o gengsterių ar
mija reikalauja savo, tad ver
žiasi visur, kur begali.

Prieš kurį laikų keli Capone 
gengės “ambasadoriai” buvo 
apsilankę pas unijos yadus ir 
pasišildo “ginti“ unijų, jei uni
ja sutiks gengei mokėti 75 
nuošimčius visų metinių .paja
mų! Už tai Capone užlaikysiąs 
unijos kainas aukštai, sutvar
kysiąs policiją ir apginsiąs 
unijų nuo visokių konkuren

ADVOKATAS 
i« St., Room 2117 
Randolph 6727

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza 3202

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

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

Virš 5,000 žmonių turės būti 
užmušti automobiliais per at
einančius dvejus metus, kol 
Illinois legislatura prisirengs 
išleisti motoristams license įs
tatymą, skelbia National Sa- 
fetv Council. Tas skaičius tu
rės dar žymidi padidėti, ka
dangi Illinois valstijoj užmuši
mai automibiliais ne stovi vie
toje ir nemažėja, bet smarkiai 
auga. Pereitais 1930 metais 
užmušimų skaičius paaugo 26

Arti 6,000 žmonių bus 
užmušti

BUTKUS 
Undertaking Co. 

\Vm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West. 18th Street 
Tel. Canal 3161

kaip per dvi mylias minios 
žmonių per kelioliką eilių lai
kė apsupę abi puses Michigan 
avenue nuo Chicago avė. ligi 
Rooscvclt road ir pilnas Grant 
parkas buvo žmonių prisikim-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nub 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakar 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950-^tamų Pult 6377 

Miesto ofise pagal sutarti 
127 N. Dearborn St

Ketvergais , ofisai uždaryti.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

v 2201 West 22nd-Street 
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryte 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

ADELĖ KATKEVIČIENĖ 
’ po tėvais Saunoraitė

' Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 11 dieną. 4:00. ryte 1931 
m., sulaukus 42 m. amžiaus, gi
mus Kražių parapijoj ir mieste, 
Raseinių apskr. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Kazimierą, duk
terį Stanislavą, sūnų Antaną, žen
tą Kazimierą Lcnzi, marčią Roza- 

švogerį Joną 
Vallcy, III. ir

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. 
Tc|. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockcvell St, 
Tel. Republic 9723 -

Ceremoningas maršas prasi
dėjo 7:30 vakaro varpų, fab
rikų švilpukų garsais. Tuojau 
pradėjo traukti dviem eilėmis 
išilgai Michigan šimtai įvai
riausių fintų (vežimų), repre
zentuojančių Chicagos kilimą 
laike šilntb'’nTelUčin’VAžhivo 
Derborn fortas, čia tėvas Mar- 
ųuetle su indionais, čia veži
mas, pilnas merginu su apda-

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau : ir pigiau, 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra- 

■ bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
1 Tol. Canal 6174

SKYRIUS:
MOlr 3.238 S. Halsted St.

Tel. Vittory 4088

siuntusi komisijų pas jį patį į 
jo rezidencijų Lexington vieš
buty, kur pats Capone pasiū
lęs savo “patarnavimų“ ir 
“nusileidęs“ ant 50 nuošim
čių pajamų. Komitetas pareiš
kęs, kad unija varo švarų biz
nį ir gengsterių pagalbos ne
reikalauja. Tuomet Capone 
pagrųsinęs, kad ainiją jis pri
vers mokėti ko Capone reika
lauja. Unija atsikreipė į vald
žių pagalbos. Net majoras 
Cermak prižadėjo unijų ginti 
visomis ‘ išgalėmis.

sėbrus 
nesenai pagavo East Saint Louis ir, kaip vaizdely matoma, stipri policijos apsauga juos lydi i 
kriminalinį teismą tardymui. Keli iš jų užklius už koštuvo ir pateks už grotų, dar anksti butų
spėti... T

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmctte 195 talph C. Čupler,M.D. 
CHIRURGAS

iktey, it 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiurias Borden). 

LIETUVIS n -
105 W. Adams St.

Telepbone 1 .
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephorte Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Repubtk 9600

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę irtolircgyšlę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. SpeCialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai., po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ t SU'; NAUJU. IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos b< 

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

Phone Boulevard 7589

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

)R. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kanip. 18 ir Blue Island Avė.

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

Reo. Phone Fairfax 6353

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną. t '
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.

nuošimčiais, tai yra ddr dau
giau kaip visu kelvirtdaliu.

Dvylikoj valstybių, kur li
cense įstatymai veikia, užmu
šimai sumažėjo ant 29 nuošim
čių. Net tokiose valstijose kaip 
New York ir Pennsylvania 
1930 metais užmušimų buvo 
ant 71 mažiau kaip 1929 me
tais. \.

Vadinas, apie 4,000 žmonių 
vis tik yra pasmerkti žūti iš 
automobilių akcidchtų, bet 
nors apie tūkstantį ar du gali- 

išlcidus tin- 
draiveriams, 

legisla turai 
tokio skai- 

išgelbėjimo?

Chicago pradėjo savo 
jubiliejų

Tel. Yards 1%29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

Nąmų Tel. Ravenswood 1664 

Dr. J. /P. Ashinencki 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė, 
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedčliomis pagal susitarimą

liją, du anukus 
Sčenavičių, Spring 
gimines.

i Kun. pašarvotas, 
So. Oakley Avc.

Pamaldos įvyks 
gūžės 14 dieną, 9:00 vai. ryte 
Aušros Vartų parapijos bažnyčio
je. o iš ten bus nulydėta į Spring 
Vaiky, III. ,kur\bus pašarvota pas 
švogerį Sčenavičių. Laidotuves 
įvyks subatoj gegužės 16 d., 9:00 
vai. ryte į Šv. Onos bažnyčią, o 
iš ten į kapines.

Visi a. a. Adelės Katkevičienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyyauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 

.patarnavimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Sūnūs, Žentas,' 
Marti, Švogeris ir Giminės.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
, Lietuvis ( 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS^ 
Didelė ir graži koplyčia' dykai

.718 W. 18 St.
Tel. Rooscvclt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS '
4729 South Ashland Avė. 

CHICAGO, ILL 
SPEęiALISTAS DŽIOVOS 

, Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ilgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedČl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vale.
Nedčliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag 
netic blankets i 
t. t. Moterims i 
merginom patari 
mai dovanai.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balząmųotojas 
j Moderniška KokplyČia Dovana/ 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
, Room 2414

One Notth La Šalie tUdy, ’ 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madisdn Sts.)' 
Ofiso Tel. Šute 2704» 4412

Legislatura šiemet pasiekt 
rekordo dar niekuomet ncbii 
vusio tokio naujų bilių skai 
čiaus. Nuo sausio 6 
1,761 naujas Dilius, 
kada nors general 
turės apsvarstyti. Ši 
ros sesija beturi tik nepilnus 
du mėnesius amžiaus; dabar 
jau laiko po du liūtingus die
nomis ir naktimis.

Bilių skaičiai pastarais me
tais buvo tokie: 1917 metais
l, 653; 1921 metais 1,403
m. 1,404; 1925 m. 1,215 
m. 1,372; 1929 m. 1,366 
m. 1,761.

Persiskyrė šu šrno pasauliu ge
gužės 11 dieną. 6 valandą va
kare 1931 m.. sulaukęs apie 4Įį) 
metų amžiaus, gimęs Upyno para
pijoj, Kliukių kaime, Tauragės 
apskrityj.

Paliko 
pusseseres 
Veroniką 
kolaitienę 
šerį, v

Kūnas pašarvotas,' randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvėse įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 15 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, *o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. t Motiejaus gaujoto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja ' g ra bo
čius I. Jk Zolp, Tel. Boulevard 
5203.
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje *
Room 1502 * 

CHICAGO TEMPLE BLDG. ?
77 IV. VJashington St.

Cor. Washington1 and Clark Stf.1
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. ’Hyde Patk 3395 k

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvęnimo vieta 
3.323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard - 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

mėtį; čia važiavo primityvia 
traukinėlis, pukšiiodamas du
rnus ir kibirkštis, vėl kiti jojo, 
pirmykščiais dviračiais; veži
mai, “brikos“ traukiamos ke
lių porų arklių ir indioniškų 
pony. Visa tai baigėsi 1931 mo
delio automobiliais. Nesuskai
tomi orkestrai grieže vienas 
po kito; milžiniški prožekto
riai švitino kelią, iš dangarai- 
žių pyle konfetti, vėliavos 
margavo.

Gubernatorius, majoras ir 
kariška bei civiliška viršinin- 
kija ties Art Institute paradą 
priėmė. Chicago bando savo 
minias regyklomis nubovyti. 
Minia mėgsta “show”, tad da
bar tiiri regyklų daugiau, negu 
turi duonos.

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingu ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikaŲnga^ 

J. F. EUOEIKIS & C0.
' JŲSŲ GRABORIAF ?

Didysis Ofisas

' 4605-07 South Hermitage Avenue 
Vai Telefonai-. YARDS 1741 it 1742 '

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

'■ p'-- ~ ' > 1 1 '1 '
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|OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulcvard 6487

Lietuviai Gydytoja!
Rez. 6600 South Artelian Avenue 

Phone Prospečt 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

-........ O -

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street j

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood 5107

--------o--------

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

2400 W. Madison S t*
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Boulevard 1939

t DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

r Netoli 46th St. '' Chicago, III.——.o---------
r

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į1 naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį

1 Tel. Boulcvard 7820
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospečt 1930

; A. K. Rutkauskas, M. D.
» 4442 South Wčstern Avenue

, Tel. Lafayette 4146

! VALANDOS:
1 nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

? ..............., ‘ Phdnė 'Canal '21*18’
t Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidėnci ja: 

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

Phone Lafayette 0098
> -- -- • v, : ' . .. h| r| u U|||||rj|in

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7,589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residencė Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 7042

t DR. C. Z. VEZELIS
' : Dentistas
; 4645 So.' Ashland* Avė;

virš Marsball Drug stote, arti 47 St.

> DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,2403 W, 63rd St., Suite 3
. Tel. Prospečt 1028
’ Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7( iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Cicero 1260 i

DR; GUSSĖN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 Vai. ryto iki 9 
vai, vakare. Nedčliomis pagal sutartį

> 4847 West 14 Street
, , CICERO, ILL.

Įvairus Gydytojai

‘ DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias Ir chroniškas ligas' vy- 
, rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10——12 pietų ir 
s nuo 6 iki 7:30 vąl. vakare
’ Tel. Canal 3110

Rezidencijos telefonai
Hyde Purk 6755 ar Randolph 6800
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Bolševikai apie save
Auditorijoj ir Meldažio svetai

nėj įsteigė stockyardus t.

“Vilnies” 171 nr. skaitomo 
apie ką tik praėjusi bolševikų 
suvažiavimaą tokių dalykų:

“Vienas chicagietis draugas, 
norėdamas parodyti savo drau
giškumą svečiams, paklausė 
vienos, iš kitos kolonijos drau
gės, atvykusios pirmą syk Chi- 
cagon, gal ji norėtų plačiau pa
matyti Chicagos didmiestį, stok- 
jardus ir t.t. Ši, nieko nelau
kusi atsakė: “Ačiū, drauge, 
pereitos pėtnyčios vakare Lie
tuvių Auditorijoj, girdėjau jau
čius baubiant, manau, ir stok- 
jarduose piaujami jaučiai taip 
baubia; nereikės man matyt 
stokjardų.”

Kitas farmerys draugas išsi
tarė: “Aš mažai lankausi mies
tuose, skurstu ant sklypelio 
žemės. Turiu keletą gyvulių; 
bet žinote, draugai, fermerių 
gyvuliai daug ramesni, negu 
pereitos pėtnyčios vakare au
ditorijoje.“

Taip jau “Vilnies” reporte
ris mini apie baubimus Melda
žio svetainėj, kur ėjo “Vilnies“ 
šeri ninku mitingas.

Chicagoje darbo 
bejėškant

Nori padirbėti—turi pats 
užmokėti

Dešimtį mėnesių be pastovaus 
darbo. Kasdien darbo bejėš
kant tenka įvairių dalykų ir 
kalbų nugirsti. Vieni pataria 
pirkti darbą dženitoriu, kiti dar 
kokių skimų nepripasakoja, ir 
visi tie skimai naudingi tik ski- 
meriams.

Dirbtuvės nedirba ir vis la
biau darbą mažina.. Gali ten 
vaikščioti, vis tas pats atsaky
mas: nėra darbo ir nežinia, ka 
da bus.

Vieni siūlo važiuoti j miškus, 
kiti į ukius. Tiesa, galima butų 
ir tai išbandyti, jei turėtum tų 
dolerių pasivažinėjimui. Dabar 
ir lumberdžtkiu be išlaidų ne
pasidarysi.

Su dženitoriais matyt daroma 
kokie tai bizniai. Sako, už $500 
ar $800 gali gauti kokį namą 
saugoti, bet dar to negana: rei
kia patapti unijos nariu, o tas 
ir dykai nesidaTo. Unijos kny
gos formaliai esą uždarytos. O 
ką reiškia unijos knygas ati
daryti, žino tie, kas pabandė... 
Ir tokiu budu “pirktas“ darbas 
nėra gvaTantuotas. Tepk ir 
tepk, ir vis tik pats busi sau
sas' ir bile kuomet vėl atstaty
tas.

Vienas pažįstamas pernai ge
gužės mėnesį nusipirkęs tokį 
dženitoriaus darbą. Užmokėjęs 
$500, dar unijai, dar kitokiems 
“reikalams“ iškaščiai. Padirbęs 
ligi šio balandžio mėnesio ir 
gavęs “fajerį,“ o jo vietą kitas, 
kurs geriau užmokėjo, užėmęs.

Rusiškos ir Turi 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL. 

WISSIG, 
Pasauliniame Kare ' 

Seno Krajaus
IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
SIOS . ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSI—..--------- _ - ------------------ ----------------- -----------
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslėš, uŽnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja j>er_ daugelį nietų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas

valandai ir duo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis
4200 26 St.» kampa* KeeJėr Aft.»

Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nup 10 valandos ryto iki 1 

nuo 10 ryto iki 1 vat 
Tel. Crawford 55,73

šiandien mano eks-dženitorius 
gyvena ant Lime streeto.

Kokios galimybės ant ūkių?
Ant ūkio pasivažinėti galima, 

kodėl ne, bet ką rasi nuvažia
vęs,—tai kitas klausimas. Miš
kų darbai yra lygiai nedarbo 
paliesti, kaip ir miestų dirbtu
vės. Ant ūkių jau važinėja 
būriai, bet ten jie vadinami pa
bostomis, “bomais“, nežiūrint 
kad jų tarpe yra daugelis tik
rai nuoširdžių žmonių, tik be
darbės vargo priversti bastytis, 
kur galva ar kojos neša.

Po kaimus, sako, pilnais boks- 
kariais važinėja tokie bedaliai, 
žiūrėk, didžiausiais keliais tiek 
daug pėkščių dabar vaikščioja. 
Kur jie eina? Tie bedarbiai pa
tys nuo savęs bėga. Kur bėgą, 
patys nežino nei kas jų klau
sia.

Užėjus javų piučiai, tiesa, 
farmeriai pradeda daugiau sam
dyti, bet ir tuomet tiek tų no
rinčių prieina ir privažiuoja, 
kad ūkininkas gali rinktis lyg 
turguje...
Kai kas verčias 'javų piovėjais

Javų piutis prasideda' Texas 
valstijoj kaip kurį metą dar ge
gužės mėnesį, kaikadai birželio 
pradžioje. Oklahoma ir Kan- 
sas valstijose apie 10 ar 15 bir
želio ir taip juo toliau į šiaurę, 
juo vėliau. Jau North Dakota 
ir Kanada pradeda javus plau
ti tik rugpiučio mėnesį. Tokiu 
budu tie darbininkai traukia' iš 
pietų šiaurės link, kol tik visa 
vasara praeina.

Tokie keliaujanti piovėjai tu
ri pakelti daug sunkenybių ir 
nuoskaudų. Daugiausia jie tu
ri gulėti tvartuose ar šiaip pa
lapinėse ant vėjo ir lietaus. 
Nors gerais laikais mokesnis 
buvo nebloga, gaudavo po $4 
iki $6 dienai, šiais metais be
darbei siaučiant ir ūkininkų 
produktams nupigus ir piutės 
darbininkai beuždirba vos apie 
$2—$3 dienai. —Senas Petras.

Lietuvių Radio 
Programas

Pereitą sekmadienį, gegu
žės 10 d. Jos. F. Biidriko ra
dio krautuvė Motini} dienai 
pagerbti, surengė net’2 valan
das gražaus radio programų 
iš stoties WCFL. Pirma valan
da .buvo nuo 1 iki 2 vai. ir 
antra valanda nuo 3 iki 4 vai. 
po pietų. Dalyvavo daininin
kai Antanas Vnagaitis ir Juo
zas Olšauskas, kurie savo dai
nomis-atgaivino senus atsimi
nimus musų gimtinio krašto. 
Olšausko kanklės ne vienam ir 
ašaras išspaudžia. Taipgi gra
žiai dainavo p-nia Anelė Za- 
bukienė soprano ir Stasys 
Rimkus ~ baritonas. Smuiku 
solo 'išpildė gabus smuikinin
kas iš Budriko radio orkfestros 
Mikas Petruševičius, o visa 
Budriko orkestrą šauniai grie
žė. Buvo pranešta, kad ant ry
tojaus po Decoration dienai, 
t. y. gegužės (May) 31 d. Cher- 
nausko .darže yra rengiamas 
milžiniškas 'Budriko radio 
klausytojų piknikas, kuriame 
atsilankiusieji turės progą lai
mėti Budriko skirtas $300.00 
vertės dovanas.

Iki pasimatymui Budriko 
radio valandos piknikas.

— Nereporteris.

North Side
šeštadienį Hijunelio vakaras

Bijūnėlio choras rengia se
zono baigtuvėms koncertą su 
vaidinimais šį šeštadienio va
karą, gegužės 16 d. Masonic 
Temple, 1517 North Leavitt
Street.

Vaidinimas yra linksma ko
medija iš mokyklų vaikų gy
venimo, pavadintas “Jonuko 
liga“, čia atvaizduojama, kaip 
Jonukas bandė apsimesti liga, 
kad nereiklų eiti mokyklon ir 
kas iš to išėjo. Komediją Vai
dins paties Bijūnėlio jaunuo
liai.

Koncertinėj' daly dalyvaus 
didžiuma Bijūnėlio choro. Bus 
rinktiniai, geriausi jaunuolių 
solo, trio, duetai ir kvartetai. 
Taip jau bus kalbėtojai.

Po programos bus šokiai. 
Lietuviškas orkestras grieš sa
vus šokius, kurių galės prisi
šokti ir jauni ir seni; iki va
lios. Neužmirškite ateiti šešta
dienio vakarą, gegužės 16 d. į 
Masonic Temple, 1547 North 
Leavitt St. —A. S.

Paklausimas

daryti?

parašytas 
išskaityti,

Aš esu įvažiavęs iš Kanados 
į Suv. Valstijas, nelegališkai.- 
Esu gimęs Amerikoj. Norėčiau 
gauti popierius, kad galėčiau 
laisvai gyventi. Kas

Atsakymas
Nors paklausimas 

taiiV, kad sunku jis 
bet Jei gerai supratome, kad 
tamsta, esi gimęs Amerikoj, tai 
tuo pačiu tamsta esi Amerikos 
pilietis ir tamstai belieka' tik 
susirasti tikrą įrodymą, kur ir 
kada gimęs, ir galėsi gyventi 
kaip visi Amerikos piliečiai.

SPORTAS
, . ............—..Į. I I
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šiandien Lewis risis su Judsonu

šiandien Coliseume ' risis Ed 
Lewis su Judsonu. Prieš kiek 
laiko Lewis paguldė George’ą, 
kurį kai kurios valstijos skaitė 
pasaulio čempionu. Praeitą sa
vaitę jis ritosi Kanadoj sii 
franeuzu Henri DeGlanc. Kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, bet 
franeuzas liko paskelbtas lai
mėtoju. Lewis dabar yra pasi
ryžęs įrodyti, jog jis yra geres
nis ristikąs, negu franeuzas. 
Jei jis paguldys Judsoną, tai 
jis tuoj reikalaus, kad franeu
zas ristųsi su juo antru kartu.

Zaharias-Brunowičo ristynes
Rytoj Rainbo Fronton, Clark 

ir LaAvrence Sts., risis Frank 
Brunowicz su George Zaharias. 
Brunowicz Chicagoj jau ritosi 
devynis kartus ir nei vienų ris- 
tynių nepralaimėjo. Risis taip 
ir Jim Steele, Jim McMillen, 
Hans Steinke ir kiti. —N.

TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
“Just a litle sunshine!”

Yes Sir, folks .just a little 
sunshine; that’s all. We’re giv- 
ing away the world’s greatest 
remedy. Yes sir! We’re giving 
it away: fifty ęents the copy. 
Is there anyone else?

, Step right up and get it. 
Thursday nite’sthe nite folks. 
May the 14th. And if you’re 
blue, why we’U play a little 
tune, and you’U smile. Yes Sir!

Carpenter Hali— 5439 So. 
Ashland Avė. and the Sherman 
Syncopators speli a little sun- 
shinė, That’s all! Just a little 
sunshine. Yes sir, '

And will we see you there? 
Birutes, Pirmyn, K. R.’s Bum- 
šide, UniVersal, K of L’s,sHoly 
Name, Buckaroos, Buddies, 
Rangers, Golden Stars, Lawh

;• r:. - : y ... ? y"
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Pąls, G.reyhounds, Bruins, Chip- 
pers, and ye Maywood Ulini. 
Come ye one. Come ye all. 
Even ye, mysterious Rox, and 
Daughters of America.

—Prexy.
& Ye Merry Men.

CHICAGOS ŽINIOS
Jaunuomenės 

savaitė
-.....

(Gegužės 17-23 dienas)
Coinmittee on Parent Edu- 

cation skelbia tokias taisykles 
apie vaikų auklėjimą:

Norint turėti gerų, sveikų ir 
gabių vaikų, reikia laikytis šių 
taisyklių: 1. Duoti vaikams 
pakankamai miego: vaikai 
reikalauja dąpg daugiau mie
goti kaip suaugę žmonės.

.'t ' 'L ■ ' 1

Sveikas kūnas-
Miegant kambario* langai tu

ri būti atidaryti; vaikams rei
kia daug tyro oro.

po dvi ar daugiau valandų 
ant saulės. Saulė yrą gyvybės 
ir sveikatos šaltinis.

pienas, žalios daržovės, ce- 
rcals, mėsa; neduoti daug sal
dainių.

Rcguliariškai įpratinti mie
goti, valgyti ir mankštintis; 
užėjus šalčiui, užkimus kaklui, 
ausims ėmus skaudėti ir tt. 
pamatyti daktarą.

Geri, laimingi, sveiki ir pa
sekmingi žmones išauga iš ge
rų, laimingų, sveikų ir pasek
mingų vaikų?' tad reikia, kad 
vaikai:

Sveika dvasia
. žaistų kiek tik jiems patin

ka. Va|l<ai kurie nežaidžia, jie 
veltui laiką aikvoja. žaisda- 
inas vaikas , mokinasi būti

c , ■ ' f ■' V 1tvarkingas, suValdo savo tem
peramentą, platinasi laimėti. 
Reikia sų vaikais sykiu žaisti, 
su jais dainuoti, būti manda
giais vaikų, draugams.

Mandagus, jsąmpningi, tvirto 
budo tėvai paprąstai išauklėta 
gero ^elgesių vąikųs. Vaikus 
reikia vis ąkstinti ką nors da
ryti, niękudinet nesakyti “to 
nevalia, to neyalia”. Ko neva- 
lia, vaikui turi būti išaiškinta, 
kodėl pe.

Vaikai visu kuo interesuoja
si, tad nedrauskite jiems/to. 
Tegul niato viską, kaip daromi 
valgiai, kaip gaminami gyve
nimo reikmenys, kaip prižiūri
mi daržai ir kt. Vaikus reikia 
ąkstinti, kad jie dirbtų tai, 
prie ko jie jaučia palinkimą.

Norint įpratinti vaikus skai
tyti, reikia jiems skaityti įdo
mias knygas, lai jie klausosi 
ir susinteresudja.

Norint, kad vaikai įprastų 
atsakomybės ir savistovumo, 
reikia leisti jiems atlikti kai- 
kuriuos darbus, pavaduojant 
tėvus; Vaikai pripras tėyąms 
pagelbėti.

Visi vaikai nori, kad jų tė
vai juos mylėttj; darykite, kad 
vaikai tėVuose riiatytų savo 
draugus ir butų patenkinti jų 
draugyste. Susipažinkite su 
savo vaikais, praleisdami su 
jais vakarus namie. <

Imigraciją visai 
susiraukė

Nuo 1862 metų imigracija į 
Suv. Valstijas pasieks žemiau
sio rekordo. • Pereitais metais 
beimigravo mažiau net kaip 
karo metais, 1918 m« Ateinan
čiais metais taip jau žada be- 
įsilcisti mažiau kaip 100,00(1, 
tai yra mažiau kaip karo me* 
tais.. ’ ,

> • '' ' y

60 kalinių dėl prohi 
bicijos

Daugiau kaip f>8 .nuošim
čiai visų coiįnty kalėjimuose 
pasodintų Chicagoj paeina dėl 
prohibicijos įstatymų sulaužy
mo. Kalėjimų superintenden
tas Sanford Bąt^s nesenai rą- 
portavo m ptęzidjentųi Hoove- 
riui, kad "padėtis galėjimuose 

f ' ’ . ’ '* ’J
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įstatymų enfotce-

bloga dėl perdaug prisikimši- 
mo, dar labiau pablogėjo dėl 
sausųjų 
inenjt.’*

Pereitais 1930 metais federa- 
liniai teismai Ghicagoj nubau
dė 1,670 žmonių iš kurių 1,012 
yra nubausti dėl sausųjų įsta
tymų sulaužymo.
.....I .... ...................................... ................................................ ,,

PRANEŠIMAI
' ' .............   ' I

l
North Side. Jaunuolių draugijėlė. Bi

jūnėlio rengia puikų (vairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos “Jonuko 
Liga” ir daug įvairių pamarginimų: dai
nų, baleto, monblogų, muzikos ir tt. Po 
programo šokiai. Atsibus šeštadieny. 
7:30 vai. vak., Gegužės 16 dieną, Ma
sonic Temple svetainėje, 1547 N. Lea
vitt St. netoli North Avė. f'

~—Kvieiia Komitetai.

CxARSINKlTĖS 
NAUJIENOSE

SUMMERB\SHK)NWRUD

.•A

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
' Rašykite tuojaus į ,

l
Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

Phone Humboldt 8559

Room 704-705
1608 M1LWAUKEĖ AVĖ., CHICAGO
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Lietuvių Drabužių
Krautuvė

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ it

VASARINIŲ
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išdirbejų tavorai už 
žemas kainas. \ '

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Richmond St. 
Tel. Grovehill 0989

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imąi 
vai. po pietų.

IŠMALEVOK SAVO
NAMUS VASARAI

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gayom naują staką. At
silankyki! į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S; Halsted Street
' Pbonea Ganai 5058-5063

J

Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 
. Write fw Free “Eye Care” 

or **feye Bcauty” Bodk
Mariae C<m DepL H. S., 9 B. OHo St, Chicafo

-*' .,r

Bridgeport. — Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 13 
d., 8 vai. vak.. Lietuvių Auditorijoj. 
Katrie-esate pasilikę su mėnesiniais mo
kesčiais, malonėkite užsimokėti, kad ne- 
butumfte suspenduoti laike kokios nelai
mės. V Valdyba.

'‘Birutei" Choro repeticija įvyks 
ketvergo vakare, lygiai 7:30 vai., Gage 
Park svetainėj. Visi choro dai^ininkai- 
kės susirinkite laiku. Valdyba.

SpAclalistan grydyme chroniftkų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumin išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnai, iSegzaminavl- 
maa atidengs Juru tikrų ligų ir jei nA apat
ini si u Juh gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų ' specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lAcgfdminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackion Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYST6S 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedy^tės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesiu?: augštesnį 
mokslą į vienus metus. ' Amerikos Lie
tuvių- Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Attikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla • 

J. P. OLEKAS. Mokytojas

’ 3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigui ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kąs norite 
parduoti, kreipkitSs į Naujie
nas, Box No. 1258.

PINIGAI
I ■ t . .. ( 1 . I . ' j

MeS skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

Business Service 
.BiznioPatarnavimaa

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3t., stogams $1, durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir .senas lum- 

eris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

Furniture & Fixtures

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. California Avė.

Trečiadienis, geg. 13, 1931 
. srsiijvmn, . ■■ .i......—.

*
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Automobiles

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kaimas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4080 Archer Avė.
, Lafayette 2082

* ESU našlė, priversta parduoti nau
ją automobilių, vertės $1,800, už pu:f 
kainos, su mažu įmokėjtmu.

5722 S. Western Avė.

Miscellaneous

IEŠKAU pirkti ice creamo ir smulk
menų krautuvės fixtures su soda foun- 
tain, 1505 So. 49 Ct., Cicero.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vaikino, našlio ar gyv- 
našlioxapsivedimui apie 3 5—45 m., tu
ri turėti gerą darbą. Esu gyvnašlė 38 
m. ne biedna. Su pirmu laišku atsiųs
kit fotografiją ir parašykit apie savę.

' Box 1295 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Šituation Wanted

.PAIEŠKAU darbo už buČerį. Turiu 
patyrimo 3 metus.

827 W. 34 Place

PAIEŠKAU janitoriaus pleiso: jeigu 
kas apleidžai savo darbą, praneškite. Tu
riu ilgų metų patyrimą. Box 1294, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba moteris 
nesenesne kaip 40 metų prie namų dar
bo. Šaukite Hemlock 1340.

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti prie sanvičių. patyrimas nereikalin
gas. Valgis, kambarys ant vietos 
Justice Parke. Kreipkitės 6062 S. State 
St., 2 lubos, po 5 vai. vakare.

.................—..................
Business Chances

- -^PjĮĮriįayiĮąni Bizniai
PARDAVIMUI grosernė ir smulkme

nų krautuvė, taipgi namas, viršuj 4 kam
bariai, prie šroro 3. 6009 S. May St.

PARSIDUODA storas, malt hops ci
garų ir eigatų už febai mažą kainą, 
renda $35.00. 6 kambariai pragyveni
mui. j

Dar mes turim antrą storą, pikčerius, 
registerį, skėlas, cigaretų keisą. cigarų kei- 
so lentynas.

4755 S. Princeton Avė.

PARSIDUODA restaurantas, 10 kam
barių, pigi renda. geroj vietoj, senai iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai.

1403 Jefferson St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimid

. PARDUOSIU Lietuvoje nkę. 29 hek
tarus, prie Šeduvos miesto! už teisingą 
pasiūlymą. Be jokio maino, už cash. 
Jurgis Jarašiūnas, 1116 Market St. 
DeKalb, III.

t -----o-----

--------- o---------
PARDAVIMUI 5 akrai; prie vieške

lio; gera žemė dėl daržovių ar vištų au
ginimo; gera transportacija. Namie vaka
rais. E. Pearson, 257 W. 48 PI., Chicago 

--------- O---------  
* •

NAMAI—FARMOS
4 pagyvenimų geriausioj koloni- • 

joj, kaina $4,800, į mokėt $300. mai
nys ant lotų.

65 mylios nuo Chicagos, 120 ake
lių farma su visais įtaisymais, gy
vuliais/ ir paukščiais. Kaina $8,500, 
įmokėt $800. Savininkas mainys ant 
namo arba lotų.

C. P. SUROMSKIS CO. 
Real Eestate 

2552 W. 69 St
' ■ 3222 So. Halsted St.

Vakarais ir nedaliomis 
TeL Grovehill 0017.

Real Estete For Sale
*. Nąmal-ŽemS Pardavimal

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

-------P

—*-O------- -
TIKRAS BARGENAS

Gražus 2 flatų muro namas, po 6 
kambarius, naujausi įtaisymai, vertas 
$16,500, bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu* morgičių ar lotą į mainus. 
Namas randasi arti Marųuctte parko.

Savininkas
Telefonas Republic 5551

’ I f \

PARDAVIMUI 2 lotai ir namas, 
kad pabaigti tvarkyti palikimą. 671 Sun* 
nyside Avė. Elmhurst, III. Phone 
Elmhurst 4058.




