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Varšuvoj Teisiami 
Pilsudskio Diktatū

ros Opozicininkai
Kaltinamųjų suole 
' sėdi eilė buvusių 

lenkų ministerių
Suole pasodinti eks-mihisteriai

Varšuva. Lenkija, spalio 27. 
(Novinskio kablegrama Chica- 
go Tr'bnne). Vakar prasidėjo 
didžiausia politinė byla, kokios 
dar nebuvo buvę naujosios Len
kijos istorijoj. Prieš z Varšu
vos apygardos teismą stojo vie
nuolika politikos vadų, apkaltin
tų suokalbyje nuversti maršalo 
Pilsudsk.’o diktatūros valdžią.

Kaltinamųjų sąraše > matoma 
pavardė Vincento Witoso, tris 
kartus buvusio Lenkijos minis- 
terio p:rmininko. kurio bendru 
veikimu su Pilsudskiu tapo nu 
galėti bolševikai 1920 metais. Iš 
kitų kaltinamųjų prieš įteisiną 
stojo Vladislovas] Kiernink, du 
sykiu buvęs Lenkijos vidaus 
reikalų ministeris ir pryšakinis 
liaudininkų (liudovcų) vadas; 
Herma.; Lieberman, kurs bū
damas Lenkijos prokuroru pa-^ 
sėkmingai vedė bylą prieš bu
vusi fii.ansų miništerį Čecha
vičių :r buv. vięšu darbų jpi- 
nisteri Norbertą ' HalickĮ.
Pasmerktieji ^buvo kankinami

Visi kaltinamieji buvo pa
smerkt’ į karišką kalėjimą Bres 
to mie.te prie Bugo upės, kur 
jie išsėdėjo po 14 mėnesių ir iš 
kur iškėlė kaltinimą valdžiai 
dėl kankinimų. Iš 11 pasmerk
tųjų septyni, besėdėdami kalėji
me, t’ipo išrinkti dabartinio 
seimo atstovais.

Kalenimas sako, kad teisia
mieji 1928-1930 metais buvo 
sudarė saraša nuversti maršal- 
ko Pilsudskio valdžią; kurstė 
liaudį neklausyti valdžios ir ne 
mokėti iai mokesnių; formavo 
revoliucinius ratelius ir ginkla
vo kovai su valdžia valstiečius 
ir darbininkus; sukuri* centra- 
linę revoliucinę organizaciją, 
kuri b'.’vo sušaukusi susivažia
vimą Krokuvoj, reikalavusi at 
sistatydinimo prezidento Mo. 
scickio ir kvietusi liaudies ma
ses mnb'lizuoti savo pajėgas 
ir marguoti ant Varšuvos.
Teisiami pagal cariškų įstatymų 

z /
Kaltinamieji teisiami pasire

miant Varšuvoj galiojančiu se 
nu carišku rusišku Įstatymu ir 
jiems gresia nuo vienų ligi 10 
metų kalėjimo ir sunkiųjų dar
bų bau j*nė.

Septvrios dešimts žymiausių 
Lenkijos advokatų kaltinamuo
sius giin.be jokio užmokesnio. 
Gynėjų nriešaky stovi buvęs 
charge d’affaires Vašting»tone, 
advokatas Berenson. ' Valdžia 
pasišaukė 186 liudininkus; gy
nėjai pasišaukė 300 liudininkų.

WORH
Chicagai^jr ąpielinkel federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Įsigekos; bus vėsu; stiprus 
pietvakarių, nepastovus vėjas.

Vak?r temperatūra 62-65. < 
Saulė teka 6:17, leidžiasi 4: 

51; nricuo teka 5:11 vak.

Didžiausia teismo sale perdirbi 
ta taip, kad bylos, kuri tęsis 
apie dvi savaites, galėtų klau
sytis 
nų. ’

Š mitai int.resuotų asme-

Filipinams nepri 
klausomybė abe

jotina
Ji žadama nuo pat .okupavimo 

dienos

Wash»ngton, spalio 27. Pre 
zidentas Hooveris, išklausęs 
sekretoriaus Hurley pranešimo 
apie filipiniečių pastangas at
gauti nepriklausomybę, pareiš
kė, kad pirma turi būti užtik
rintas Filipinų ekonominis pašto 
vumas / kitaip nepriklausomybe 
butų toms saloms didele kata
strofa.

Nepri klausomybė Filipinams 
yra žadama visos eiles prezi
dentų-į* kongresų nuo pat (to 
laiko, kodą Amerika tas salas 
užėmė.

Lavai susivėlavo dėl 
svarbių priežasčių

Laivas laukė 5 vai., kol jo dūk 
tė baigė šokti

New York, spalio 27. Ile de 
France laivas ir Francijos prem 
jeras Lavai susivėlino išplauk
ti į Europą ant penkių su puse 
valandos, dėl tos priežasties, 
kad premjero duktė Josee tu
rėjo šokti su New Yorko majo
ru xWa’keriu naktiniame kliu- 
be, milijonieriaus ‘Corneliaus 
VanderbHt Whitaey baliuj.

Negali sulaukti kol vi
sos žvaigždės išges

Šulu sultonas nori gauti atgal 
žemę

Manila, P. I. spalio 27. Šu
lu suVonas šią žiemą rengiasi 
važiuok Į Angliją ir reikalauti 
atgal š’aurinę Borneo salos da
lį, kurią jo tėvas buvo išnuo 
mavęs Anglijai taip ilgai “koi 
tik saulė ir žvaigždės švies, 
neįskaitant saulės užtemimų”.

‘Radio Miestas’- žada 
užkariauti Europą

S. S. Europa, spalio 27. Grįš- 
damas iš Europos S. L. Roxy, 
busimo New Yorko Radio Mies
to antepreneris, papasakojo 
kad ten jis radęs didelio prita
rimo, ypatingai' Anglijoj ir Vo
kietijoj. bendradarbiaut su New 
Yorko “Radio City”, kurs yra 
statomas . ir finansuojamas 
stambiausių multimilijonierių 
lėšomis. Rusijoj gi teatras, 
krutami paveikslai ir muzika, ii- 
net baletas esą paversti komu
nizmo ■ propagandos priemonė
mis.

Papa statosi naują pa- 
veikslų galeriją

Vatikano Miestas, spalio 27. 
Papa r<?nka dailės paveikslus į 
naujai pastatytą dailės paveiks
lų galeriją, 9000 ketyirtainių 
yardų didumo, čia bus suka* 
binti- geriausių artistų paveiks
lai nuo Bizantijos laikų ligi 18 
šimtmečio.

EXTRA Lietuvos Naujienos
Anglų rinkimuose 
konservatoriai ima 

žymiąją daugumą
Gautais ligi vakaro daviniais ei
lė darhlečių prarado shvo vietas

Londonas, spalio 27, vakarinė’ 
kablegrama. Arthur Henderson, 
buvęs užsienių reikalų sekreto
rius. dabartinis Darbo partijos 
vadas, neteko savo vietos at
stovų rūmuose šiandien gautais 
balsavimų rezultatais Burnley.

Londonas, spalio 27, vakare. 
Tord\Sh.9.w, buvęs karo ministe? 
ris De.rbo kabinete, ir Herbert 
Morrison, transporto ministeris 
tame pačiame kabinete, neteko 
savo vietų' atstovų rūmuose šios 
dienos rinkimais. Shaw pralo. 
šė Prertone ir Morrison pralo
šė South Hackney, kur jo vie
ta teko konservatorei Misa F. 
M. Graves.

• ■. ' t*

Londonas, spalio 27, vakare, 
šį vakarą gautais balsavimų re
zultatais 85 vietos išpuola to
kia proporcija: Konservatoriai 
gavo 63; Nacional-liberalai 14; 
Darbo opozicija 6; Liberalai 1; 
Nacional darbiečiai nieko; Nau
joji partija nieko; Nepriklauso
mieji nieko; komunistai nieko. 
Iš šių skaičių numatoma 78 
vietas už dabartinę nacionalę 
valdžią ir 6 už opoziciją.
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Kiek yra “tikrų” revo
liucijos dukterų?

Dar vieną atrado Kalifornijoj

VVasHngiton, spalio 27. Patir
ta, kad Kalifornijoj gyvena Mrs. 
Mary Priscilla Tillmah, 93 me
tų amžiaus., duktė revoliucinio 
karo karininko. Jos vaikai, ir 
vaikų vaikai yra kariavę visuo
se Suvienytų Valstijų karuose. 
Be to dar yra šios “revoliucijos 
dukterys” gyvos: Mrs. Mariah 
Storts Allen; Miss Sarah Pool 
ir Mrs Mary Pool; šesėrys Gib- 
son; Angeline . Loring Avery, 
Mrš. Annie Knight Gregory ir 
Mrs. Caroline Ranfall.

Austrijos ūkininkų uiti 
matumas valdžiai

tSalzburg, Austrija, spalio 27. 
Rytų Tyrolio ūkininkų atstovai 
ir miestelių burmistrai sush 
rinkę vienbalsiai priėmė, rezo-: 
liuciją, grasindami nebemokėti 
valdžiai mokesnių pradedant, 
spalio 28 diena, jei ligi to lai 
ko valdžia nęsumažins išlaidas, 
nepagerins agrikultūros politi
ką ir nepradės naikinti lupika
vimą. n. ,• r ■

Vaikas gavo mušti, bet 
išgelbėjo traukinį

Bost.'n. Mass spalio 27. Ed- 
ward Ilogan, 12 metų skubiai 
pranešęs policijai išgelbėjo nuo 
katastrofos greitąjį Bost‘oh\& 
Albany traukinį. Jis pamate 
kelis vyrus kraunant skersai 
vėžių medžius ir priėjo pažiurė 
ti, *bet tie vyrai jį apkūlė ir 
pavijo. v ;

Buenos Aires, spalio 27. Va
kar naktį sudegęs Anglijos im
porto namas padarė vieno mili
jono dolerių nuostolių.

—--------------------------- ■/

Sant’zgo de Kųįia, spalio 27. 
Dolore*: Messa, seniausioji mo* 
teriš Kuboje, sulaukusi 133 me
tų vakar pasimirė.

' [Acme-P. d A. Photo]

Agnės Ann Leroi (po kairei) ir Hedvig Samuelson, slaugės, 
kurias nužudė Ruth Judd. Nužudytojų kūnai buvo 'sudėti į 

skrynias ir iš Phoenix, Ariz., pasiųsti į Los Angeles, Cal.

Progresyviai repii- 
blikonai rengiasi 
taptidemokratais

šaukia konferenciją, kuriVpiiims 
ultimatumą partijos kongres- 
mon^ms

Mad’son, Wiš., spalio 27. “Ca
pital Times” praneša, kad as
tuoni progresyviai kpngresmo- 
nai žada netolimoj ateityje su
sirinkt: šiame mieste ir- pasi
kviesti progresyvius iš kitų vals- 
ti j ų, kad bendroj konf erencij o j 
išdirbus reikalavimus Republi- 
konų partijai ir priimti ultirna1 
tumų, kad visi progresyviai bab 
suolų kongrese prieš republiko 
nų programą, je: tie reikalavi
mai nebus priimti.

Konferencijoj bus patiekti 
republikonų partijos kongresmo- 
nams be kitų reikalavimai, kaip 
pagelbsti bedarbei ir. žemės 
ūkini, Jei partija atsįsakys 
tuos reikalavimus priimti, tai 
progre.jyviai grasina pereiti į 
demokratus. ....

Naujas trumpų bangų 
radio tiriamas 

r

Sant.. Margbuerita, Italija, 
spalio 27. Senatorius William 
Marcoi i greitu laiku žada pa
skelbti savo naujus tyrinėjimus 
su trumpų bangų radio siųstu
vais ir priimtuvais. Bangos bus 
tik pusantros pėdos ilgumo ir 
bus naudojamos komercijos 
tikslams.

New York, spalio 27. 15 jū
reivių tapo išgelbėta nuskendus 
prekiniam laivių East upėj.

Meksikos Miestas, spalio 27. 
Kilo skandalas dėl tūlo ameri
kiečio daktaro Brinkley, įš 
Kapsas, skleidimo per radio pro-- 
pagandoS už “atjauninimą su 
pagalba ožių liaukų”.

z • iii'ii» i'H*įh.««i < i i.ini ■

Meksikos Miestds, spalio 27, 
Gen. gandino, Nikaraguos su
kilėlių. vadas, paskelbė; kad jis 
perorganizavo savo armiją*ir

Meksikos Miestas, spalio 
Gen. gandino, Nikaraguos

rengia ją naujam žygiui prieš tarnautojus žada tuojau paša* 
Amerikos jurininkus. L linti,

Japonai pradėjo ir 
į Mongoliją lysti;

kinai laukia rusų
* ’?♦ iParyžiuj prasidėjo derybos su 

Japonijos ambasadorių

Tokyo, spalio 27. Tvirtai įsi; 
stiprinusi visoj Mandžurijoj ir 
jau Mnngolijos dalyje, japonė 
ja pas’nntė visoms pasaulio 
valstybėms pasiaiškinimą, kodėl 
ji tai padarė ir kodėl ji . nega
li klausyti Tautų Sąjungos rei
kalavimo išsikraustyti iš Mand- 
žarijos ligi lapkričio 16 dienos. 
Anot j°nonų, Mandžųrijos oku
paciją išprovokavusi pati Ki
nija ir Japonija negalinti trauk
tis tol kol kinai neduos, pilnų 
garantijų ateičiai.

’r ■' . ‘' . • '

Sovietai tyli ir mobilizuoja^
Šhangan Kinija, spalio 27. 

Kinija stengiasi patirti, kokie 
yra Sovietų Rusijos tikslai 
Mandžurijoj, į kurios pasienį 
rusai siunčią vis didesnius ka
riuomenes skaičius. Iš vienos 
pusės, Kinija tiki, kad Rusijos 
žygiai privers Japaniją nusi
leisti; iš kitos pusės bijomasi, 
kad rusai gali pasidaryti' Kini
jai antras pavojus. ..
O japonai klausosi ir stiprinasi

M
Japonija tuo tarpu. stengiasi 

sutverti įvairias vietines Mand- 
žurijos valdžias ir su jų palan
kumu, visai įsistiprinti. Japonų 
pradėtas Mandžųrijos pinigų 
stabilizavimas labai palenkė jų. 
pusėn ūkininkų simpatijas.

Paryžius, spalio 27. Japoni
jos ambasadorius Yoshizavva ir 
Aristide Briand, Francijos už
sienių ministeris, pradėjo de
rybas ,dėl-'Mandžųrijos konflik
to likvidavimo ligi lapkričio 16 
dienos, kada turi susirinliti 
Tanutų Sąjunga?

■ sh* k ■ 1

Roma, Italija, spalio 27. Na 
cionalė italų fašistų , viešbučių 
ir turizmo federacija nutarė 
panaikinti ‘kyšių'’ (tipsų) da^ 
vimą ir visus kyšius imančius

Valstybes Teatro skyriaus Šiauliuose isi- 
steigimo iškilmių apvaikščiojimas

i < i r . .JaifMULMJ

Suvaidinta Gocci veikalas himnu. Po to suvaidinta Gocci’o 
6 paveikslų pasaka “Princesė 
Turandot”, kuri publiką taip su. 
davėjo, jog rodės, kad jos en
tuziazmui, kurį ji reiškė karš
čiausiomis ovacijomis puikiai 
savo roles atlikusiems vaidiloms, 

į ne galo nebus;
Po vaįdinimo į sceną suneš

ta krūva gėlių bukietų, kurie 
vaizdžiau negu kas kita bylojo 
'apie žiūrovų dėkingumą artis- 
į tams, ir prasidėjo sveikinimai.

Pag-.’.liau šiauliečių troškimas 
ir svajonė—turėti savo nuola
tinį' teatrą-—išsipildė. < v

Rugsėjo 23 d. kino “Kapitol" 
salėje Įvyko iškilmingas Vals« 
tybes Teatro Šiaulių skyriaus 
atidarymas.

Iškilmės prasidėjo tautos

Kipro sala degina 
Anglijos muitines

Teatro^ vadovybės sveikinimai
Pirmuoju sveikino Valstybes 

Teatro direktorius p. Oleka-Ži
linskas Jis sveikino vardu 

’švietinjb ministerio ir valstybes 
koritroLeriaus, kuriuodu dėl su
sidėjusių aplinkybių negalėjo 
į kongresą atvykti. Gerb. p. 
Oleka-Žilinskas . įvertino Šiau - 
liuosna atsikėlusių artistų pasi
šventimą dirbti sunkiose provin
cijos darbo sąlygose; pasidžiau
gė gražia darbo pradžia^ir pa
linkėjo dar gražesnės ateities.

Po p. Dineikos miesto bur- 
rpistras pasveikino Šiaulių sa- 

Francija prašo nesikišti Tvaidyb^ vardu.
Toliau sveikino naujai įsikū

rusio Kaune teatre “žvaigždi- 
kio” direktorius p. V. Bičiūnas, 
kurių priminė lietuviškojo vai- 

l (įybas ’ifteno istorijoj prieškari* 
nikis laikais, kada šios tųžiea 

koncentravosi tiktai 
Šiauliuose, kur tada gyveno Ife- 
tuviškiflusioji ir veikliausioji 
Šviesuomenė. z

f ■:; >
Gausybės telegramų

. Toliau perskaityta dalis svei- 
Icinimų. kurie gauti raštu ir te
legramomis iš Šiaulių, Kauno, 
kitų. I.btųyos vietų ir užsienių. 
Telegramomis sveikino: Latvi, 
jos įgaliotas ministeris Lietu; 
bai p. Liepnis, Lietuvos įgalio
tas . ministeris Skandinavijos 
kraštams p. Savickis, Liet, uni
versiteto humanitarnis fakulte
tas, Liet. Meno draugija, Kauno 
konservatorijos direkcija ir 
bendradarbiai, Rusų Rygos 
Drama, Kultūros švietimo drau. 
gija, rusų dienraščio “Echo” re
dakcija, Klaipėdos giedotojų 
draugijų sąjunga, rašytojas P. 
Vaičiūnas, prof. Krevė-MickevL 
Čius, buv. , Kauno m. burmist
ras J Vileišis, Valstybės Teat-

i • -

ro baletas, inž. Vyt. Landsber
gis, scenos mėgėjai pp. Daugė
lai, Operos režisūra, Operos 
choras. Kauno žydų teatras, 
kalbininkas Talmantas, p.p. 
Naujajai iš Kauno, poetas L. 
Gira, p. Zauka, Rygos rusų te
atro impresario p. IGubinovas; 
raštu: Šiaulių žydų gimnazijos 
direktorius ir kiti.-

Sumišimai prasidėjo iš naujo

Londonas, spalio 27. Ciprus 
salos va’džia praneša, kad šian
dien kjlo nauji neramumai sa
loje, kur kelios Anglijos mui 
tų pakopės tapo sudegintos. 
Kaikuriuose kaimuose sukilėliai 
puolė anglų kareivius. ‘ Karei
viais įvairiose salos vietose 
sklaido komunistų mitingus.

Riaušėse jau yra užmušta 4 
ir sužeista 31 ciyyliai, ir su
žeista ?5 kareiviai bei policis- 
tai.

į jos reikalus su Vo
kietija,

Lavai rengia raportu apie 
derybas su Hooveriu a

S. S. Ile de France, špalfr 
27. Premjeras Lavai žada tuo
jau sugrįžęs pradėti vykdyti 
pasitarimų su Hooveriu vaisius 
dėl tarptautinio ekonomijos kri- 
zio pagerinimo. Padaręs prane
šimus J-’avo kabinetui ir parla
mentui jis tuojau imsis susiar
tinimo sir Vokietija darbo. “AŠ 
esu tikras, kad palikti yieni ra
mybėje, mes su Vokietija pa
tys pasieksime susiartinimo”, 
Lavai užtikrino.

Rumunijos finansai 
prie bankroto

Viena, Austrija, spalio, 27 
Karalius Karolis su keliais ban
kininkais stengiasi išgelbėti 
nuo bankroto didžiausį šalies 
banką, Marmosh bank, bet ne 
besimate galimybės. Banko sko
los siekia 3,000,000,000 lejų ir 
valdžiai bankas skolingas apie 
bilijonu lejų; Paties karaliaus 
interesai nuo to skaudžiai nu
kentėjo. r

v

Airija atsisakys prisiekti 
karaliui i ■ -----

Dublinas, spalio 27. De Vale* 
ra par?:škė, kad Laisvųjų Airių 
valstijos turės pašalinti iš savo 
konstitucijos ten pasilikusią 
priesaikos karaliui formulą. To
ks žygis bus atsisakymas Ang
lijai kooperuot i. 

, • V1.:

Hbuston, spalio 27. Texas 
aliejaus produkcija įus suipa*’ 
žinta ligi 150 bačkų per dię* 
ną iš kiekvieno šulihio. Ii* tai 
kasdien bus pagaminama po 
400,000 bačkų. < ’ •

Parytus, spalio 27. Franciją 
įstatymu H^liu gins savo ma- 
distus j čębatų dirbtuves, kad 
niekas nekopijuotų jų styliųį^

’7" . . 1 - sįi *

Asur.cion, Paraguay, spalio 
27. Laikinasis prezidentas N^ 
vero paskyrė naują liberališką 
kabinetą. Nesenai įvykusio SU 
kilimo lyderiai tebelaikomi areš
tuoti, "j ‘ ’»

ShmHam« Pinigas Pui
ri ir Telegrama- Patar- 
naujaole Greitai, Pigiai 

J ir Santai.

a Parduodame Laivakortes 
. visų Linijų.

NAUJIENOS
hm SOUTH HALffTED 8T. 
v ęHICAGO. ILL.

OTiiW atkris kasdie nuo 8:30 ild 
| valandai iventadleniais nuo 
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Kenosha, Wis.
SLA valdybos npmiuacijos.

“Naujienose**-jau Jnivo viso 
kių, sąrašų arba, kaip kai ku
rie vadina, “sleitų” j SLA 
Pildomąją Tarybą. Iki šiol aš 
dar savo trigrašio nepridėjau. 
Tačiau kadangi aš esu Susi
vienijimo narys ir ‘'Naujienų” 
skaitytojas, tai jaučiuosi turįs 
teises pareikšt! ir savo nlio- 
mottę nominacijų plausimu.

Mano supratimu, ir vienų ir 
kiįų nuomonės yra naudingos 
Susivienijimui. Kiekvieną! or
ganizacijai yra- sveika turėti 
tokius narius, kurie patys sa
vo protų, galvotų- -Jeigu nariai, 
pilnai, atsiduodu, vadoms ir 
klauso įsakymų iš viršaus, tai 
organizacijoj nėra gyvumo ir 
veikimo. Lygiai tas pat yra ir 
su Susivienijimu: jeigu jame 
nepasireikštų nuomonių skir
tumo, tai k tąsyk nebūtų gyvu- 
,no‘ A

Seniau, kuomet mes visi ko
vojome su komunistų pavoju
mi, lai dirbome visi, išvien, — 
tiek tautininkai, tiek socialis
tai liek kitokių i^a ž i uju. žmo
nės. JPadu buvo svarbų, neati* 
duoti , Susivienijimą Juųzo, 
Stalino draugams. Dabar, ro
dosi, iš bolševikų pusės pavo
jaus nebėra, tad galima, atvi
rai varyti agitaciją, Juk kiek- 
vięDasznarys turi teisės bal
suoti už tokius asmenis, kurie 
jam geriausiai patinka arba 
atrodo tinkamiausi vienakiam 
ar kitokiam urėdui.

Mano supratimu, kai kurie 
dabartiniai Susivienijimo ^jr- 
šininkai netinka užimti valdyt 
boj vietas, Ypač turiu .galvoj

gyvesnę ir t į valdybą turėtų 
progos, į©i|i ęijfoimi nariai, nes 
prdfcsįpnąjams yrą perbrau
tus laikas ir jie turi gauti 
daugiau atlyginimo už savo 
darbą ir sugaištą "laiką. (Tai 
yra klaida. Už. sugaištą, laiką 
mokama “dienpinigiai’’ vi
siems lygiai, neatsižvelgiant į 
asmens prųfęsiją arba 
minią.— Red.)

Buvo laikai, kuomet 
jos piliečiai, o, taip pat 
kurie.Lietuvos patriotai ma- 
-nė-,-kad be caro Nikalojaus 
nebus galima apsieiti- Bet 
šiandien rusai jau gyvena be 
“batiuškos“ caro. Taip ir su 
Susi vieniji nui bei kitomis or
ganizacijomis. Nariai mano, 
kad- tik profesionalai tegaįi 
tvarkytį organizacijos 
lūs. Bet kai. kuriuose atsitiki
muose tai tik silpnina organi
zacijas. Man rodosi, kad eili
niai nariai turi labiau įdo
mauti organizacijos reikalais 
^ir . patys eiti prie valdymo 
vairo.

Man patinka SLA 60 kuopos 
(Gr.and liąpids, Mieli.) veiki
mas. Jie nutarė ir išrinko ko
misiją varyti, darbą pirmyn. 
Kųmisija parinko ir sąrašą į

užsię

Rusi- 
ir kai

reika-

denius p. J. V. Grinių, rodosi 
jau buvusį 
prezidentų (dar

tos organizacijos
ne. Red.),

prezidentu p. T. Aleksyną, 
jauną ir gana energingą vei
kėją; į sekretorius Dr. M. .1

NAUJIE^S,Ča^gi

ptąptamą,/ tai ir ^us^i^iįįf. 
mui sutaupytų ‘ keletą dolerių. 
O* Pittsburąhe kitp ii^rą tiek 
daug užtarnavusio Susivieni
jimui, Kaip S. Bakanaą. *Kaii 
prieš septynioliką metų aš į- 
stojau įpSLĄ darbuotojų ęilps, 
lai ‘jau “ra'daU S.‘ Bakaną SLA 
3 Apskrity] besidarbuojant. 
Draugas Bakanas jau 20 me
tų, kaip darbuojasi Susivįenb 
jime žodžiu, raštu bei organi
zavimu narių. Jis ir šiandien 
djfclpi kąi]>Q SLA 3; A&pk-iąčių 
o^iiaątpriųs, jo, pik
vėikUls durbiųi 
irt kdosę ..p^|gioa.ę 
ciępsg iiųtų. daug 1Qjk9 
šyti, Bet šį kartą pakaks par 
sakius, kad S. Bakanas y^a 
apsišvietęs ir pažangus žipųr 
gus, SLA nariai tikrai nppft- 
dąyys klaidos, išrinkdami, dFg’

... . .................................................. ffreČfadienis, spalių 2$; 1931

S^tas.isuįęitųj4 ^ę italų &a kumštimi prie veido, 
ivp deug prapcųzų, aistrų, vo prisipažinti, kad aš Italuos 

*ųokja<^M kitų, policinių emigrantų Prapcuai- 
fl^Ubįwuj tiĮk aš '11 ’ " * “ J-’J*

įyįeima,/Mrme.ivęd^’i kamerą, 
kurioj radau keturiolika ne- 
Ta^nįĮs djųaiigų. Tuo, budh vi- 
so lmvcnno toj "kameroj 45 as- 

'norą • pačios kameros 
grindų plotas vargu beturėjo

4iau kuogreiėiausia sužvėrėju
sių fašistų- valdomą nelaimin
gą Italiją apleisti.

l)r. Rara-

sis sąra- 
P-nas .J. 

veteranas

dešipit į 
sveika, 
vietas 

kad jų 
kiršina 
išrinki; 

tuos bereit

dybųj laike dąvimo Dcye.niuį- 
Užųnąriui paskolos. Daugelis 
narių, laikosi, tų$ nmųųoųės, 
kad jau melas bų|ų pakeisti 
kai kuriuos valdybos načįū'š. 
Tarp jų yra tokių, kurie jau 
ištarnavo daugiau nei 
metų. Tad visai butų 
jei jie užleistų savo 
naujiems. Juo labiau, 
buvimas valdyboj tik 
narius. Naujų žmonių 
mas gal užbaigtų 
kalingus ginčus.

Šiandien net narių vaikai 
juokus krečia iš tvarkos mu
sų Susivienijime. Bet prezi
dentas Gegužis vis dar nepa
liauja rašęs ilgus straipsnius 
apie tai, kad jis yra “nekal
tas bernelis”' deL Dcvenio afe
ros., lis visą bėdą stengiasi su- 
verslL.ant kitų, o pats, nusi
plovęs rankas, ir 
])rczidc,nlus. Tai]) 
atrodo.

Aš gana gerai 
kai]) p. Gegužis

Gugį; į, iždo globėjus pp. J 
Marcinkevičių ir J. K. Mažuk 
ną; daktarų kvotėju 
lių.

Man atrodo, kad 
šas gana tįnkanųis. 
V. Grinius yra SLA
ir pilnai tinka užimti prezi
dento vielą. Jo brolis buvo 
laisvos Lietuvos prezidentas. 
Butų gerai, kad ir p. .1. V. Gri
nius su savo štabu atsistotų 
priešakyj -musų didžiausios 
organizacijos. ■ Man atrodo, 
kad minėtas sąrašas gali pa
tenkinti daugumą narių. Žino
ma, patenkinti visus narius 
nėra galima ir nebus galima. 
Bet kaip ten nebūtų, reikia 
duoti progos jaunesniems na
riams, kurie nori su pasišven
timu pasidarbuoti organizaci
jos labui.

Vienas iš kabineto kandida
tų — J. Marcinkevičius.

Pittsburgh, Pa

bent man

SLA Pildomosios 'L\ary.b.W. no- 
. m i nuriju reikalų

atsimenu, 
garsiajame 

Chicagos seime pareiškė maž
daug taip: jeigu jus manote, 
kad aš neesu verbas $10 į die
ną už sugaištą laiką, tai, kas 
norite, galite pasiimti tą vie
tą. Labai gerai. Bet aš jokiu 
budu negaliu suprasti, kodėl 
p. Gegužis vis dar tebesi ver
žia į prezidento vietą •* Aš. pats 
praleidau seime visą,-savaitę 
negaudamas už laį jokit) at; 
lyginimo, jeigu neskaityti gę-

korespondencija iš Grand Ra- 
pids, Midų, ‘ Reikale, numina- 
cijų SLA. Pildoml/sjos^ Tapy
bos”. Draugai grandrąimUe“ 
čiai patariu ir, mane no>iųįnųp* 
ti į SLA iždo globėjų^, Ęsu 
taip pat gavęs ir keletą ^už
klausimų, ar. aš, nepaląįkyeiau 
kandidatūrą į tą urėdą.

Turiu tarti ačiū visiems

man garbės ir perstatymą i 
SLA valdybą^ Tačiau kad tll

Mirtinai tąpg, sųirįsį(is^ Ąnta 
fnas Saročka.

Spalių 25 dį'bn^ Antanas Sa 
ročka, "21-mUųį -ĄmMtfttS ė’jau 
nuolis,-JokiS*.l^oUM4ft^*4r~»tapp..4fe]j.-pat~ -kvadratinių metrų. 
mirUijaUVakare jis ‘ 
•pasTmir^r^^T-'T.::.; 7 .7
< ■: «PgĮH? U 4’

wąshmįton,
Wis. 
idien, ! J°

bus išlydėtas, k A^asliing-
tųp, Vįis,,.': ' ' ■> ; . f*‘

jįabaš^inkua paliko >
Mary Sąročka> vieųą įbrolį 
Petrą, ir* dvį męrL — J^Jią ir 

Sjųąęphipę. — A- |

fašistų, lęidžiamų; nęra. Taip 
kaip Rusijoj spąųdpjtjilf kų- 
inunistine, taį]> ir ŲąjUjpj, ? j i 
tįk fa^istipė.
laisvų teisybės žodžio; nepą- 
kęnįia ir; j|, :ka|p galėdami, 
smaugia. į; ■ Į'

Ba|abdŠiQ> M; d* atvykau i į, 
vieną. ,gr«|žmųĮdją? anies- 
tų MBaną, ‘ T^ diliną Milanę 
turėjo bųtit atidaFytK yįidele 
parodin?.I* -atidaĮ’ymd iš^ilmė^ 
atvyko jjata 'Musaolįpi» lydj-. 
męs gaujelę savo artimesnių, 
bendrų, Rifnos gatves 4mvto 
prigrūsta pplicijpai ir kareivių, 
įurip turėjo saugoti,:•« diktato
rių nuo galimų parike4hinių> 
liet netrukus;.įvykęs įvykis pa
rodė, kaip, jiežiurinl tųkstąiį- 
tinęs policijos ir kariuomenėj 
diktatoriai; silpnai apsaugoti 
nuo ncąpkenčiaiįčjos. liąudięS 
keršto. Atidarynio iškilmėiųs- 
vos tik prasidejuš pasigirdo) 
r c vol y,ęrio • šuyją j — tąiį, vienai 
drąsiųjų Italijos liaudis ko- 
v o toj ų, sa u d ė į Musspl jpį. T i k 
pastarojo laimei nei viena 
kulka nepasiekė tikslo. <

šūviams pa^igiį’dus; minioje 
kilo, baisiausia jįjadika ir mai
šatis. Policija ' kareiviai, 
kaip papaikę., ėmę lakstyti 
gatvėmis, pąrinūšdami žmo
nes ir juos mindžiodami. La|? 
mingai > i^yęVfgusid inirlięs 
diktatoriaus tuojau buvo duo
tas parėdymas ’ suiinti- visus 
įtariamus, o. taip pat ir visus 
svclimšaliųs. N.qš,Ycpg^uU 
što ir aš. Mane suęme. gąįvejė, 
surakino rankas geležinius 
pančia-Ls. ir nuvarę į kalėjimą^ 

. ... Didelis, MįlaiH) knlęjimas
ir jokių laikraščių be pačių /jau buvo sausakimšai , prb ’

Rako Janis Cinins, Ifdpis ke 
lįaųląjųs apįjnk pasaulį

Tęsdamas, savų kelionę PO 
Iiaaaulį, aš. 19284 metų pavaka
rį įžengimų į ’ Udliją. W* iį 
kjarto pajutau, tą, šyąnkįą, at
mosferą, kurią dvokia tos ša
lys, kurias valdo» ‘Jęteisiątąį; 
valdžią pągmbę dilj,tątoriaįt 
^mopės čia užuiti, įbauginti; ir 
jaukiasi ne, pįlįgčiais, o tik be
teisiais pąvaldiniąįs, kuriems 
skilta, tik klausyti ir jukĮyli, 
bet neturėti savo nuomones, 
savo valios. Tokia padėtis 
atsispindi net žmonių iŠvaizr 
doj, clgesyj. ir. jų. santykiuose 
su nepažįstamais. Vaikščioja 
visi paniurę, nepatenkinti ir 
dažnai be jokios matomos 
priežasties dairydamiesi, lyg 
ko bijodami. Susitikę su ma
nim ir kalbinami italai vengė 
atsakinėti, jei klausdavau apie

sės, ir panašiai. Tik įtikinti, 
kad aš ne fašistas ir* net ne 
italas, žmonės pašnabždomis, 
bailiai dairydamies, kįuždeda; 
\ 6" iii a n į ausį, irrnl^Įif'g', Geni
mas esąs nepakenčiamas, jie

teisių, yra žiauriausiais bu
dais persekiojami už priešin
gus fašistams įsitikinimus ir 
laikomi bęteisįų. gyvulių vielo
je. Taip skųsdamiesi fašistų 
pavergti italai prašydavo ma
nęs, kad aš iml^li.av^ į lais
vas šalis, parašyčiau užsieniu 
spaudai a p e Italiją visą , lei-

ti negali, kadangi Italijoj vei
kia griežta spaudoj cenzūra

neu, jog tokių narių, kurie 
aukavo savo darbą, ir. dar iš 
kišenės pridėjo, pinigų^ lj$YO 
gana daug. Na, o musų gęfaį 
širdžiai viršininkai tiek 
veikia organizacijos naų<|ai| 
jog už kiekvieną pąsįjųdH1lln^ 
reikalauja pilno atlyginimo.u^ 
sugaištą laiką ir,, žinoma, pa
dengimą kelionės išlaidų. O 
tuo tarpu narinį įyairiosc .^o- 
lonij^c ne tik' vel|pi dirba or
ganizacijas bibuL bet dar turi 
pridėti pinigu ir^iš savo kfee-. 
nės/ •> -

Man lodomi, jųg ^u|y «į, 
sveikiau Sųsįvįęąįjjmpi, jt§įų 
mes ĄTą<įė t Mipe W
keikti vj$mmfcų^ 
nizacijaį išeitų aut nuuq^t 
Organizšcija vėl pasidarytų

aš novijit viešai, ^aęejkšli, jog 
jp^iųs. lęmidiaAtųros. į, SRA 
Pildomąją Taęyhą nepalaiky
siu. Priežastis ta, kad mapo 
UžsiėmimasJr visokie kiti re^- 
V|ąi nęįleid|ip: mąn užjųkraU; 
U aupji^pąve^M; \

jįjeąuk “š. ,prašyčiau visų 
drąųgų, kurie inąpę remia į 
SLA iždo globėjusv parginti, S. 
Bakaną iŠ 90 kuopos, kMrjs, 
hųp.pat yrp. .piysbur^etis. 
^sivięjiijimv nppai gęrąii su’

kėlų, tureli, vieną ifyię giopę- 
Jį* Kaip žinia, į Pittspurgfyą 
imi kn0M UWj> Wq; "lvu7 
Mimti Jžfip, gloįjėjm jr, kiti • Ęilr 

WAijRW Sjįy Utrlo,. Todtl 
M r»|^ulHUi». m. «w?:
ti Sienas ižclo globėjas. Su-

INęi lovų, nei narų kameroj 
nebuvo ir mums tčko miegoti 
ant grindų ir, tai tik sėdint, 
nes atsigulti ir išsitiesti nebu
vo vietos. Taip teko išbūti ke
lias dienas, kol musų kompa
niją sumažėjo — vienus “palei
do, kitus perkėlė į kitus kalė- 
jiųius.

Man teko išsėdėti'28 dienas. 
,-iTų dienų aš niekuomet nepa

miršiu, nes nieko ! biąuresnio 
per visą savo gyvenimą nebu- 
vaus patyręs. Patekti į fašisti
nį kalėjimą — patekti į pra
garą. Jei “laisvėje” su žmonė
mis fašistai elgiasi kaip su 
vergais, tai čia kalėjime žmo
gus mažiau už gyvulį 
inas. K a lė j i m o s a rg ų 
su kaliniais — kai]) 
su pasmerktu mirti, 
tuoj nukirs galvą, 
slųmdyiųai ir,, pasityčiojimai-^ 
tai patys švelniausi elgimosi' 
sų kaliniais budai. Maitinami 
kaliniai taip, jog jei nebučiąur 
turėjęs, pinigų, tai po 28 dienų 
iš kalėjimo butų til$ mano la
voną išnešę.

Tik šeštą kalinimo dieną 
mane , pašaukė tardyti ir su- 
pąųčiptą nuvarė į kitą > miesto 
galą pas tardytoją. Tardyto? 
jas — mažiukas, storu pilvu 
ir kvailos, bet žiaurios veido 
išraiškos italas sutiko mane 
piktu šauksmu ir grumojinu

vertina- 
elgesys 

gudelių 
kuriam

Keiksmai,

^..i iri"1 ■yrft-r

QYSL0S
.AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBĄ 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

šis paaUibfiUudiv--U'oatni«ntaB' yra tel, 
kitimas kai jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yi',a »>e škUUBmO ’hbsolitlėiai saUgda. Pa 

.keliu, treatmenųi jus iie.bptiu'fit'ilo SKAU, 
Gmv. meslu«4»oj 8UTIMXV *R NUO- 

VARGU) JAU9MP. Varicosc Gyslos iši 
nyks "Ir nebus Jokio, ženklo, kuris rody^ 
tu, Itad jtjš *kkda nors'cshte" turėję vari* 
coso gyslas. KOJŲ ŪLCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS. PIILEBITIS? KOJŲ SUTINIMAI

'įsigyto į. etebCtinaL trumpą laiką.

EGZAMINACIJA DYKAI 
| - KAINOS ŽBM.OS • 
^ąiUKjyi.Miąi,, AUteihiainJ.ant ,parclkaJavimo5 

/ ?Mt. L. A. BEHLA ' 
r'Baigės Berlino. Vokietijoj Universitetą 

.* 190 N. 'STATE STREET, 
chicago. IW>. •.

Ropm 834. 8-tas AugStas 
J .......... ' '• '

Kasdic 3 0—5:30. rotnyčionils uždaryta) 
<* SKYRIUS: 2483 M1LWAUKEB AVĖ. , 
„Ųtąrn.. Kptv.. Sųbatoi 7 P. m—O P. M, 

■ ) l»anj’Cionii8 Ai- 1\ M.—5 P.’M. 
4 J
f Pusi klausyki t. musų kalbos apie Sveikatą 
iš WJKS Htptios Pan. ir Seredoj 1:15 P.M, 

VSiotJCft, WEPC, U turu, ir Ketv. 8:40 A. M.

.^Y^D^įyTRUKUMAS
uųi sų|<a.ų • vynuogių-,f-kuiw;iš,' vAgprjų j^žbųus, CaĮ^fę 

*1 v . s ?

ynuugių piitruks ir nebub g4h|i]j 7|>4wJh

tJUI

Kadangi 1e;
ntM}gė4us.y:'Bct.

joje pasiųstas į Milaną daly
vauti pasikėsinime prieš Mus- 
solinį ir, man teisinantis, kad 
aš ęsu tik paprastas kęliatifo- 
. as, patekęs į Milaną PPPMO- 
laiiiąi, grąsino, jei pasirodys, 
cad aš meluoju, išgrų&ti mana 
i kaž kokią salą, kurioj-aš* tu
rėsiu visą amžių kalėti. yMaU 
virtinant savo, italas paga- 
iau aprimo ir pažadėjo mąhd 

parodymus patikrinti per Un
ijos atstovybę Latvijoje. Kol _
ai teikėsi padaryt, truko dar JIENAS” ant Mle kam 
rys savaitės. Per tą laiką te
ko dar kelis kartus, kartais vi
sai dėl menkniekio, eiti pas 
tardytoją ir vis su pančiąis, 
kurių nenuėmę per visą kaM-’ 
nimo laiką. Pagaliau po 28 
dienų iš kalėjimo aš tapau 
iš fašistiškų pragaro paleistas.

Padidina Jėgas ir
Jelru jų» ui lopai* ir nuaikamA*

ves 4rb» )U»u onr&nai ntokuoia voiklutno. 
(mkį? Nuga-Tone tik per kelias dienas Ir 
p«»WMItfW*fcalp' dahr «erfau Jo pUiJausi- 
MFnVu’K W 
meninis Ir organams.1 Jokie Itfti valftal nft-

ninku. Jeigu aptieklninkaa neturi jo, paprą- 
'kyXUo ii utaakyti dcl Jųa it navų urmlpin-
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Reikalaukite ‘^JAŲ’-

pu, kur parduodami lai
kraščiui. Pardavėjas lair 
kraičiu W gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusjj pato
gumo delei.
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$100.00 už 25c
»• - * .■ - u I

Laikyk pinigus saugioj vietoj
' ' ■ - ■ ‘ ’ <V-.' l|

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidėjimo ju-1 
sų sutaupintų centų, . " '- ’? • į

Milijonus dolerių yrą žmėnęs pražudę, dedami r 
dėžutes arba laikydami namie. Bet nė vieno žmogaus 
nėra G h ic a goję, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkoje. j

Už įdėlius didesnėmis sumomis indkąmc Už; 
ta upinimo sąskaitas mokame6% i|,tVlfl,UgltiĮ<W. Molranr; 
po 25c. savaitėj per 325*. savaites, gaii^į;,$1QOXX)<

Dabar kada gyvenimas'-atpigo f 35^> dirbantiems! 
darbininkams* geriausias laikas: pradHi taupyti^; *deh s<H 
natvės ar* kitos tokios bedarbeinaives ar* Kitos iokius, ucounuen, . t

Del platesnių informacijų krcipkil^p Naujienas ar-, 
ba prie bile vieno iš Šių direktorių: * \ t
T. RYPKĘyiCIA —sękrieto^u»»l^k Kalstė^ S||. A 
A/LECHAVICIA — \-
A. SHIĖIM — vice-pr.ežiclentiis; 3^82 S. HplBtfid St. ; * 
K. AUGUST - kasierius. .

P. GRIGAITIS, 1739 įS. tHalrteklrSt.
J. CHĖPONI6, 4111 S.‘Richmon<I: st.
J. MARKUS, 2350 W. I;ako*St.

Ofisaa atdaras nuo 8*30 ryto i|*i 8;00 vai, vakare.

1739 S. HtfsteĄ Steet
_ ---- . !. 1'1.1—> . ■« <■!*«, !.lbl ■■IHIMĮihiiį 1.1 u. I

į

Bųttįus^, ILLINOIS.

The American Guardian
--- ■ > • - %' 'T v’’ L*- ... '» t

Kovingas Dąrbiniokų Otg^us. jGyvas. smagus skaitytų p^ąjolęinanąs. j. 
Prenumerata metams $1, arba 6ūįc užsirašant kartu penkiems ar daugiau. 

Pavyzdiniai nuiperi<i mielai t prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN i

POST OFFICE ĘO?t 777 ; OKEAHOMĄ C1T,¥. OKLA-
-------------- ;......... ................... ? ■■■ ■ 'iyi-umiB J m »H1' ame
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NIEKS J ..'NiETiKiL,.
kad Amerikos lietuviai butų jįarąiršę sayo giąą^įi kraštu Lietuvą 

Savo meile savp Tėvynei ’jie jau yra. troįę a^yqų ir
dabar stengiasi palaikyti su -ja Tf&ns.

Artinantis Naujiems 'Vnėtšmš Airterikoa lietusjai, turi pro^M

savo Kindnes apdovanoja dai^j

Šitame atsitikimę. gafiffB
“Lietuvos'Ūkininkas”'

vienintčlis demokratiškos" tnintk»r tikrea šviesos ir mokslo. skelMjee.
Savo- turiaio rimtumu, mt^gumu t įdomąmu ^Uetąvpsi UkinUr 

kas” šiandien, pralenkia visus Kitus laikraščius.
TAIGI

‘ Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikią,, tik pasi
rengimo. -j ~ '

Kadangi 50 centų. 4; Uetųvų, siųsti nepatogu. Ui snsimvkiU 
keli pažįstami ir kartu vM apdovanokite savo gimines. .

’ Ųž 50 centu Jua padMysite dtdell ‘dalyta/ nesdris viens lietuvi 
įpratinkite, skaityti ger^liiKrašlh irj paskui jau jta patys, nemokus 
apseiti be' laikraščio! ' • - .t'

. Dar prieš.Naujus metus šių*
50 centu ir sayo #mjnjujadresi .
ninka.š” tookšs tihkamai lltisus metus tarnauti

k' i* •» -> .   - _ :-U. 4—' .

i lietuviu.

Lietuvoje laikraitii

i *‘Hefttvo8 Ūkininkui“ 
o jau “JLMuvaa; Ukk

P. S. Kas 'jion&ų 'TieUvąs " 
kia atsiųsti visų metu prthum^ft 
....................................... .
'•< .1.... ,'!fTW 11.':.......  'IT ą. r ■.'■■T,'r"1"’'***■ "?*"

įiepriklausviniis. pažangios minties

rąĮ0J.-'S,>Wk

’Tpdd, y pųidavčjų ?uūumdnei

i ninku

y- --------  - .............. ’ ■ whi 5 muri b ■«

| IMPERFECT IN ORIGINAL



pjaustytomis petruškomis

Naujos Krautuves Atidarymo
mums savo

nėra

m a

10c

69c
95c

Padaro

KttSGflB

Marlė

GARSINKITČS 
NAUJIENOSE

W«4* <w 
COVAN’

T>OG ŪBD

Įspūdis 
žodžiu 

prighn- 
padaras.

niokit omeletę, apverskit, api 
pilkit sausus

Vyrų, skuriųės pirštines, juodos 
ir rudos, po ..........................

Vaikams ir 
vilnoniai sve 
trriai. po 
Vaikams 
pančiakos, 
rių spalvų

Vytų žieminiai Union
-Siutai ............. .............

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Dirtance RemovaJ 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yardi 3408

Mirė Jonas Aleksandravičius

Jaunas smuikininkas 
' duos koncertą

\Nb-M-M-tAS
I>OG Kve

Rremium Sūrio S trata
14 Pręmium Soda Crackęrs
.k.šaųk^i.,,syiest6, 
j2 kiaušiniai, {

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

’ ‘ . Ir

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. feng1ewood 5840

skonius. , Viską af>ipilkit šiuo 
mišiniu ir kepkite vidutiniame

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mažai Chicagos lietuviams 
dar žinomas, jaunąs smuikinin
kas, Petras Kązlauskas, tręčia- 
dieny, spalio 28 d. 1931, duos 
pirmą koncertą . Lietuvių Audi
torium. Koncertas prasidės 8:30 
vai. vakaro. Kartu su. juo pianu 
skambins p. H? E va n Jonės. 
Mylintis dailę; ir muziką lietu
viai prašomi atsilankyti. —^-Mtė

3514-16 Rooeevelt 'Rd 
arti St. Lobia Are. 
CHICAGO. ILL.

J. SANDj

3305. South
tardo

IVį puoduko pieno
Druskos įi;, ^ipiriį’

...% svaro, .sūrio.
Sudekit sviestu apteptas 

Premium .Soda Krekės į svies
tuotą kepimo indą. Ant kre
klų uždekite plonas sūrio rie
kutes. Vėlapdėkite eile svie
stuotų krėkių.. Išplakite kiaū-

Ornellette a fa Julien
10 Premium Soda Crackęrs
1 riekute virto kumpio (l/j 

colio storumo)
14 puoduko grybų* (šviežių 

ar kenuotų)
3 šaukštai sviesto
.% puoduki pieno '
3 kiaušiniai
2 šviežios tomates
1 mažas cibulis
i šakute pekliškų (parsley).
Supiaustykit grybus ir kum

pį į plonas ilgas riekutes ir 
greitai parudinkit svieste. Su- 
tritpihk.it krekės ir apipilkit 
picini. Išplakit kiaušinius ir 
pridėkit kreklų mišinį. Už-| 
pilkit ąnt kumpio ir grybų ir 
kepki t, Uždengtą, ant nedide
lės liepsnos iki iškeps. Tua 
laiku prirengia t sosą sekamai :< 
Nulupki t tomates ir sutrupin
ki! cibulį. Pakepkit cibulį 
svieste, pridėkit tomates ir šu- 
linkit 5 minutes. Tada suvi-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GAUNGA MOSTIS 

Gydo, Reumatisma. 
Nuvaro* akaudajima, .. .
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos *kau> 
dėjimą, ir teip visokiu* skaudėjimu* 
(■tik no fonas ). 
Tūkstantiai žmonių yra Ualaydd o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati everia- m. 
lig naudo* gydymo. , . 
Kaina 78 centai, $1.80 ir $3.00, 
ir 10 .centu sutra ui persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekorlu* telp- 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

.DEKEN’S OINTMENT CO, 
■r P. O. Bos $82 
. Hartford, Conn, t

I PO^CH Ffcfe ‘THE’ PN^TING- 
i Te *drn aus> — M4D ~

mergaitėms

*1.65 
mergaitėms 

lvai” 17 m

Spalių m e 
šv. Kryžiaus ligoninėje 
Jonas Aleksandravičius, 
jis keturias dienas.

Jonas Aleksandravičius, yru 
daug dirbės lietuviškoms drau
gijoms kuriose buvojai pirmi* 
pinkas, tai sekretorius. Taip ir 
kitokiuose reikaluose Jd-nas vi
suomet- suteikdavo^ draugišką 
patarimą- arba patarnavimą.

Jonas Aleksandravičius dirbo 
apdraudos kompanijai Western 
and Southern Life Insurance 
Company. Ten buvo išsidii’bęs 
aukštą vietą.

Velionis paliko moterį Pran
cišką, tris sūnūs ir dvi mar
čias.

Laidotuvės bus ketvirtadienį, 
spalių 29 d., į šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuvėse patarnauja 
graborius A. Masalskis," 3307 
Auburn avė.—Draugas.

THt MA.TTEIR.,.
“RED"*r—

į, — duonai 
pabrangus, alkis pakilu ir nu
gali savo oponentus.

Moraliniu budu įrodinėjau
tieji laisvą valią tvirtina, kad 
valia ir kiti psichiniai reiški
niai yra priežastingi, o jų 
veiksmai butini ir neišvengia
mi, bet jie mano, kad valia 
laisva. Priežastingumas ir bū
tinumas nesą priešingi laisvei, 
bet sutampą. Pripažįstant vei
ksmų priežastingumą, reikia 
pripažinti, kad veiksmas yra 
priežasčių padarinys. Padari
nys gimė iš priežasčių. Jis ne
galėjo turėti kokį nors pasi
rinkimą gimti, ar ne gimti. Jo 
atsiradimas parėjo nuo prie
žasčių, veiksmų, o ne nuo lais
vės. Kada tėra vienas išėjimas, 
kada nėra jokio pasirinkimo, 
tada negali būti laisvės. Arba 
laisvės prigimtį turime, kitaip 
suprasti: ne taip kaip lig šiol 
ją aiškinome. Iš tikrųjų veik
smą reiktų laikyti laisvu, jei 
daiktas veikia vien tik iš savo 
prigimties bei savybių. Vadi
nas, kokie daiktai (ir aplin
kybės) tokie ir jų veiksmai. 
Ir tokiuo atsitikimu tėra daik
tui vienas išėjimas, veikti pa
gal savo savybes.* Tada nega
lima reikalauti, kad kas nors

NEŽIŪRINT KAIP .ŲŽSISENŽJUSIOSir NEIŠGYDOMOS JOą YRA : 
. « s. *. _ •- 1!- ’ -«-—«/• - * - n)

jo. odos. 'ligas, žaizdas, reumatizmą gžlvos skausmus, skausmus nuga * 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ii paslaptingas ligas. Jeign kiti ne , 
galėjo jos iSgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jie jums gali padaryti 

ingelj metų ir išgydė tukstaūfius ligonių Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo “ ’

4200 West .2(5 St.

Mes aiską parduodame labai žemomis kainomis. > 
Širdingai kviečiame atsilankyti, busti užganėdinti musu 
tauorais ir patarnavimu. • • •

25 d. 1931 m. 
mirė 

Sirgo

(Tęsinys)
Kai kas sako, kad žmogus 

gali pakeisti savo aplinkybes 
ir papročius. Jei žmogus ga
lėtų pakeisti (nedeterminuo- 
lai) aplinkybes ir įpročius, 
reiktų pripažinti, kad ne išori
nės priežastys, bet jis pats 
yra kūrėjas savo charakterio, 
jei nepilnai, tai nors iš dalies.

Aiškesniam dalyk 
mui paimsime pavyzdį. Saky
sime, prisiklauso žmogus įvai
rių pasakojimų apie Ameriką, 
jam kyla noras nuvažiuoti į 
tą Ameriką, kad taptų turtin
gesnis, laisvesnis, 'mokytesnis. 
Kiti motyvai, kaip tik priešin
gai — verčia jį palikti Lietu
voje: gaila jam skirtis su sa
vais žmonėmis, jis nori gy
venti savo šaly. Kitais žodžiais 
tariant, vieni žmogaus moty
vai kovoja su kitais. Supran
tama, kurie galingesni, tie ima 
viršų. Prileisime, jaunas žmo
gus priprato kortomis lošti. 
Bet atsitinkant jam dažnai 
klausyti muzikos, jam gali su
sidaryt palinkimas prie muzi
kos. Palinkimu) prie muzikos 
tapus galingesniam, negu prie 
kortų, jis, išgirdęs muziką, 
liausis kortomis lošęs ir klau
sysis muzikos. Panašiai kar
tais būna išplėtodami nauji 
palinkimai, priešingi seniems. 
Kada nauji palinkimai apgali 
senuosius, mes sakome, kad 
mes pakeitėme savo įprati
mus. žodžiu sakant, kiekvię- 
nas veikimas turi savo prie
žastis. Jeigu mes jų nematome, 
manome, kad veiksmas savai
mingas ir laisvai musų pasi
renkamas.

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
’ omyiių ir pianų amveriai vietoje ir 

»oli. patarnavimas geras' ir pigos.
817 West 34th SL

Tel. Bonlevard .9336 . ■<

Vytų vilnones partčrakos, 
3‘poros tižįJ.... .............. 1sbW

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
ož žemiausias kainas 

6234 S. VVęstern Avė. 
Tel. Hemlock 1582 

' • '----------------——

Įrodinėjantieji laisvą valią 
. moraliniu budu, pripažįsta va- 

lios ir visų kitų vliiksmų prie
žastingumą, būtinumų*. Jų ma- 

|j nymu, priežpstmgįiįjįap ij bu- 
tinumas laisvei neprieštarau
ja, bet -sutampa; Jie tvirtina, 
kad nors žmogaus veiksmai 
priežastingi, tačiau žmogus 
jaučiasi, už savo darbus atsa
kingas esąs 
nuo blogo, 
žmogus neprisiimtų atsakingu
mo už savo darbus, esą atro
dytų labai juokinga; jie duo
da čia aukščiau minėto tarno 
pasiteisinimą dėl papildytos 
vagystės.

Jei dėl sąmoningumo sto
kos pareitų blogas elgesys, tai. 
juo kas sąmoningesnis, juo 
mažiau papildytų vagysčių ir 
kitokių blogumų. Bet gyveni
mas visai ką kitą parodo. Kai 

. kurie labai sąmoningi žmonės 
daugiau padaro blogo kitiems 
asmenims ir visuomenei, negu 
mažiau sąmoningi.

Žmogaus pasielgimai parei
na nuo jausmų, instinktų; no
rų, įpročių ir sąmoningumo. 
Tačiau sąmoningumas ne tam 
vartojamas, kad nepadarytu
me kitam blogo, bet kad pa
tys nenukentėtame nuo skau
smu, baimės, gėdos ir net nuo 
gailesčio. Sąmoningumas pa-

P. VaitieKunas i

Ar Laisva Valia?

kad 
Juk 
turi 
nuo 
grasinimo^ Bausti. Be to, bais 
njė, kąip ir kiekvienas veiks
nias (jėga), negali save nei 
padidinti nei sumažinti; tėra 
vienas išėjimas, veikti pagal 
savo prigimtį — santykiuoti 
su kitais dalykais.

Nors žmogus neatsakingas 
už savo veikimą, tačiau tenka 
pripažinti bausmė turint reik- 
šmeš. Žinoma, bausti nėra 
prasmės už padarytus presi- 
žengimus, jei iš to daugiau 
nėra pavojaus; bet kai kam 
esti aiškus sujmetimai bausti, 
kad baudžiamasis nepadarytų 
vėl ką nors kenksminga arba 
kad kiti bijotų panašiai elgtis. 
Nes baudžiant ar grasinant 
bausti gali sukilti baimė ir 
nugalėti kitas jėgas, kurios 
verčia veikti ką priešingai 
valdančiųjų norams.

Kas nėra savęs kūrėjas, tas 
neturi pasirinkimo. Bet nie
kas nėra savęs kūrėjas. Vadi
nas, niekas neturi pasirinki
mo (laisvos valios).

(Galas)

bųtų atsakingas už savo veiks
mus. “Būtinumas” jokiu budu 
nesutaikomas su “atsakingu
mu.” Kas priežastinga, tas bu
dina ir nėra atsakinga. Jų, mo
raliniu budu įrodančių valios 
laisvę, bandymas sutaikinti 
priežastingumą su atsakingu
mu yra neįmanomas daiktas.

Tur būt, jie daro tą priešta
ravimą štai dcl ko. Jų teoretiš
kų supratimu, veiksmas nega
li būti be priežasčių, bet, prak
tišku jų supratimu, žmogus 
gali vcfikli vięnaip ar kitaip: 
jis gali pasirinkti (neipatymas 
visų pricžaščiiiV; mipimas 
tarnas galėjo vogtį ar nevogti; 
žmogus gali valdyti »savo /mo
tyvus, jausmus. Be to 
nymu, žmogų bausmė pataisp.

Apie tarną ir vaidymąsi 
ankščiau kalbėjome. Nebekar- 
tosimę. Bet ar bausmė taiso 

ar gadina, — galima 
daugiai! ar mažiau 

Bet kad ji daro įta- 
l’aktas. Bausmė gali 

baimė gali ap-

“Savas Pas Sav? 
sako biznieriai

VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis po 20c už bonką. 

z Išdirbėjai ’ '

LINCO PRODUCTS
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Gera transporta- 
cija ir visi pa
togumai.

NAMŲ SAVININKAI
Mes suteiktame dykai nariams ir Juos ifipildomc — Lysua. Penkių Dienų Praneftimn*. 
Triede&imt dienų Praneftimue. Dykai natarymai narianiH. kurie ateina ('musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rendauninkais ir kaimynais. Narystė $1.00 su Muo apgarsinimų.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenuc. arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOL'LEVARD 7878 CHICAGO Atdaro Vakarai*.

Turkiški rankšluošciai. balti, su' gražiais kraštais, 
didumo 20x38 colių. 2 už ................ ...f.....................

apiberkit su-] porcijos

dėl šilo 
abejoti; 
kos, tai 
sukelti baimę 
galėti norą vogti ir kitus pa
linkimus. Tačiau, jei viena ap- 

kitą, tai dar nereiškia, 
čia yra kas kokia laisve, 
apgalėtoja baimė taip pat 
savo priežastis: pareina 
prigimimo, išauklėjimo ię

Furnišiuoti kam
bariai, pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo $3.00 s^vai- 
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi.

Darbiniai vilnoniai marš- 
kiniai . . . ............... .......

Moterų šilkinės pan- 
č“ko,< . 17 e porai .....  1 iv
Moterų '‘gerojo šilko 
pančiakos. full fash- 
įoned,
porai .......... vv V
Moterų stubos dresės, 
įvairių 4 spalvų, vertės 
nuo $K00 iki $1.50 
laike išpar- CCf* 
davimo, po
Moterų šilkinės kel
naitės, dailaus 
padarymo po

Vyrų šilkiniai kaklaraiščiai, gero šilko 
ir dailaus padarymo, 45c

Daktaras
Kapitonu* 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS, ir 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir pūstis, užnuodijim* k ra u 

roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
g»»C ‘ \ ‘
Praktikuoja per

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai jr ųuo 5-8 balandai vakare. Nedaliomis nno 40 ryto iki 1 tai 
*22? __ .22 ?->■ kampas Keeler Avė. Tel Cravfnrd

WISSIG,
Pasaohmamr' Kare 

Seno Krajau

Kaip Palaikyti A 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu Ir sveiku, 
Butdi punktualus.*« į
Bukli; darbštus. .
Bukit lojąlus, ' > ,/] 11
Dirbami mąstykite apie darbų. 7 U

KL PAIN-EXPELLER*
Ireį.J.ViPat.Bitire. - 

naudojamas reguliariai jums psigelb«$l palaiky lanksčiais pailsu- 
sius muskulus, išims I skaudfijima, iš\ sustingusių geliamų sąnarių, .'daugeliui u^krino 

darbo palaikymą. .
Kainą ir 70c. • > Pprsiduoda Visur

-i' ' • Tikra*l* Šori INKARt>tva!sbaienkl|. <

Patarimai Šeiminiu 
kėms

' -Lengvų* • ’ L y \
Naujas Išradimas 

Dabar jus galite skalbti 
^savo drapanas

deda patenkinti 
norus.

Be lo, sąmoningumas 
atskiras psichinis reiškinys, jis 
yra padarinys (išdava) kitų 
reiškinių. Jei ir butų jis at
skiras reiškinys, tai ir tai ne
reikštų, kad jis sudaro žmo
gaus laisvę. Juk nėra niekas 
savęs kūrėjas. Kūdikis gims
ta be kokio pasirinkimo ir 

suprati-'patenka į aplinkybes jų nepa
sirinkdamas. Kūdikis gimsta 
su įvairiais atsineštais psichi
niais savumais. Kūdikį veikia 
aplinka. Kiekvienas 
palengvėle jį keičia, 
tariant, žmogus yra 
ties ir aplinkybių 
Prigimtis ir aplinkybėj suda
ro žmogaus kūną ir psichiką 
neišskiriant ir paties sąmonin
gumo. Jei jis turės įgimtų ga
bumų, jei bus auklėjamas au
kštai kultūringoje visuomenė
je, gerų pedagogų ir jei jo gy
venimo metu atsitiks nepa
prasti įvykiai, kurie galės jį 
sužadinti mąstyti, tai visa tai 
išlavins jį, padarys jį vieną iš 
sąmoningiausių žmonių.

Taigi, kad ir tas tarnas są
moningai vogė, bet jis tuo mo
mentu neturėjo kitos išeities, 
jis nėra atsakingas. Kada tar
nas vogė, jo noras vogti turėjo 
būti galingesnis, negu prie
angiu veikiančios jėgos: bai
mė, gėda... Kada ponas suži
nojo ir grąsino,nubausti jį, ta
da jam galėjo kilti stipriai 
veikianti baimė, gėda ir leng
vai galėjo nugalėti jam norą 
vėl vogti.

Be to, statistika parodo, 
kad pabrangus duonai padi
dėja vagysčių skaičius. Mat, 
juo žmonės alkanesni, juo no
rai vogti tampa galingesni. 
Vadinas, tų žmonių, kurių gė
da ir baimė nebuvo daug ga- 
Ijngeęnės, i|ž alkį
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Komunistai prieš, girtuokliavi
mą ir ui gįrtubkliavimą

‘■Aidas” No.! 4, 1930 m. rašo: 
‘‘Henry Fordas automobilių 
karalius, žada išmesti iš savo 
dirbtuvių tuos darbininkus, 
kurie girtuokliauja savo* na
muose ar smuklėse. Jei jo 
darbininkas busiąs pagautas 
geriant, lai, be jokio pasiteisi
nimo busiąs išmestas iš darbo. 
Jeigu žmogus, kaipo žmogus 
nežino kiek gert, ir ką gert, 
tai gal ekonomija jį kiek su
tvarkytų.”

“Balsas”, No.; 12, 1930 metų, 
įrašo t ‘‘Ameriko j aidiečiai ci-

___ > Fordui 
trupi iš savo -darbininkų pada
ryti įdirbančias mašinas. For
das/ trupinąs išplėsti savo; įta
ką1 iit’? unbiprivataus darbinio- 
kųrgyvenimo. t Fordas nutarė 
^atstatyt* nuo -darbo kiekvieną 
darbiuinką< kuris bus pastebe- 
tas igoriant savo namuose ar

‘ *y»

kas nors primęna jųjų netiks
lumus.

Jei čioų Amerikoj būt Sme
tonos “demokratinė” respubli
ka, tai, be abejonės, SLA 352 
kuopos smetoniniai “demo
kratai” butų J. Pronskų pa
siuntę į Varnių koncentraci
jos stovyklą pakutavoti. L: t

certus . rengia dainininkai ir 
muzikantai. Bet. kuomet ne
mokšos, žaliokai šituo darbu 
užsiima ir publikai koktumo 
įvaro savo muzika ir balsais— 
čia 'jau yra šarlatariizinas. 
Mes jau esame šerti ganėtinai 
šarlataniškomis dramomis, 
koncertais jr kitais garsenybių 
parengimais. -Garsenybių su
fabrikuotų spaudoj, kurių au
toriais dažniausiai esti tos 
pačios garscnyljės.

Bėda, kad sąžiningi šarlaia-

Kaso Vr. A. Manlpidas.
šarlatanizmo esama visur: 

medicinoj, muzikoj, literątu- 
rųj, biznyj, inžinerijoj, advo
katūroj ir kitur, šarlataniz- 
nnas yra impozicija arba i ap- 
gavinga imitacija. Anglai jį 
vadina a ųuackery. šarlatapaš 
angliškai ųuack. Netikra me

dicina, netikra muzika, netik
ra .literatūra (ir kiti t netikri 
daiktai .yra šarlatanizmas. ... 
šarlatanas tikrų dalykų i«rbąį®^ 
nežino,. arba n neturi, ; todel -jis 
bruka publikai apgavystę.

“Griežtas- ekonomistas”* . 1
“'Dirva”. No. 88 patalpino p. 

Jono Tarailos platformą, su ku
ria Jis siūlosi SLA nariams.- 
Jis peršasi, kad. ateinančiuose 
rinkimuose nariai jį rinktų i 
SLA Pildomąją Tatybą iždinin
ku. Taip ko kito jis* ten pąsi- 
sako: “SLA. ekonomiją * dide
liai įvertinu ir esu pasiryžęs ją 
visu griežtumu palaikyti.”

* Gerai. Tai -kodėl p. J;1 Tarai
la, bedamas SLA ‘ 44o ' Apškri-,

■MteįiMMiMto iivicn su ^°^u-
Orderiu kartu fu 4>w>kyinni ekonomistas daleido to gpskri-j

Chicagoj per iineliotojuss 
Vinna kopija Savaltal -T 
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DEPRESIJOS. GAJAS?

'•Daug'eho Amerikos laikraščių U leidėjas, Wm. R., 
J Heanst,;; prade jo smarkią- kampaniją prieš Hooverio 
i tarptautinių skolų moratoriumą ir jo’ tariamą sutiki
mą, ’ kkd' butų numažintos karo skolos. Hearstas sako, 

! kad. Amerikai nesą reikalo rūpintis .kitų šalių bizniu,] 
i kuomet AŠios šalies ‘biznis galįs pasitarti, įžiūrint- 
) kraipo dalykai eisią- Europoje arba^fcitūr. , , i ’

; Hearsto pareiškimuose mums yra ypatingai įdomi 
‘tai vieta, kur jisai kalba apie depresijos’ pabaigą Ątr^ 
laikoje. Jisai rašo: •

• <4®epresijos laikotarpis' šioje iIšalyje tikrumoje, 
" ;vpašibuigė. Jau dalykai pradėjo aiškiai: krypti gek 

resnėn pusėn.
fTramonės Pacifiko kranto srityje .atsigauni' 

^Naujosios Anglijos dirbtuvės dirba pilną laiką, o 
. kai kur nėt /ir viršlaikį/ ypač bttyųi Įr audimo dnĮ- 
Jdustrijose. z

“Grįžta apyvarton pinigai, i* kurie’-buvo iš jos 
ištraukti.
?''”^$Bmės ūkis taisosi. ^Kviečiųltkamos isįiprėją.

^Nedarbas ihažėja.
% “Mes dar nei^čjojpe/iš'depresijos, bet .mes iŠ 
jos Išeisime greitai, rtikrai ne veliau/kitip per metus 

.. laiko.”
'Vadinasi, už mėtų,laiko arba dar anksčiau Ame- 

rikoje vėl bus “prosperity”, ir mes džiaugsimės, kad
< gyvename geriausiame ir turtingiausiame pasaulio 
i krašte. Taip sako Hearstas.

• Bet šitų optimistiškų > jo, pareiškimų -tikslas yra 
įtikinti ‘Amerikos publiką,Akad ši šalis mepnivalo paisy-

* ti, Jcasadedasi su visu pasauliu J Tačiau. Amerika labai*
* daug prekių —«už kokius penkis/bilionus dolerių kas-'
* met — išgabena į-užsienį. Jeigu-pasaulis bus subankro- 
} tavęs, tai- kas. :tą Amerikos eksportą -pirks ? *.
jam nebus rinkos, tai ką veiks tos pramonės, 
ffrrba eksportui?

< Priešingai'Hearsto > nuomonei, mes manome, . .kad 
geri laikai Jungtinėse Valstijose nesugrįš, kol nepasik 

'taTsys-ekonominė padėtis bent stambiausiose šalyse Et> 
ropoję ir Pietų Amerikoje.

. i ’ 
čio iždininkui .pražudyti Virš 
$1,200? Mat, jis tam apskričiui, 
per‘ daug metų tarnavo; be jo-( 
kio atlyginimo, tai ar nepaisė 
kas su jo iždu atsitiks.

Eiki ir-spimndą (nusisuk

<• Ji

i
-•Vilnis-- .No. 229..jdtfo

umerikiričio P.^V./Žalpio padC- t „ . , „ t v. . ,
kos *šodį buvusiam jo drauguT i.«Ct
L/ Trusėikai. Girdi, ’Prusėika' 
kada tai neblogai voliojo bal-.
trušaitinius., * ir grigaitinius.'

v t.‘ii _4_. j w ia. • a • 'i

Johanas - Juozų XTai , kieno |iš 
yra Juozas, jei* ne’ Johanos ?), 
grigaitinius vadino įsenos naš
ias ožkos barabanščikaisj 'Dabar 
esą Amerikos lietuviai darbi-/ 
ninkai gali-’duot tik vieną' at
lyginimą ’PruScikai už jo pra
eities darbus. Eik ir sprancŠj 
nusisuk. ’

Kuomet L. Pruseika vardan 
komunizmo ■ bjauriais žodžiaią 
koliojo socialistus ir “baltru-r 
šaltinius”, tai viskas buvo ge
rai.-O kai -dabar to ^paties Pru- 
sėikos kolionių tenka- paragaut 
komunistų partijos -komisa
rams, tai jau negerai, — feikiir. 
sprandą nusisuk.

ria !F A.ido yedaktoija.. Vmjdaa
I 

daugybę /darbininkų , mėto iš 
fabriko. O aidiečiai pritaria, 
Fopdokovai su girtuokliavi
mu iir. kartu pritaria darbinin-FittaMMhd ‘'Baltrušaiti, vadhio* > >»««“•, ; „, . \“?i Uųi,nettmunS fabriko.

kurios

^KONVENCIJA AR ATOSTOGOS?

Musų korespondentas V. černauskas, api'ašydamab 
angliakasių unijos l2-to :distrikto konvenciją Spring- 
f felde, j užvakar, nurodė, kad ta konvencija jau užsitęsė 

< beveik tris savaites ir da jos galo nematyti.
“Konvencija kaštuoja kiekvieną dieną -virš 

$5,000” rašo jisai, delegatų konvencijoje dalyvau
ja 448. Kiekvienam- delegatui mokama f dieną’ po 
$13.20.* Konvenciją taip ilgai laikyti unijai labai 
brangiai atsieis. Bet delegatai, gaudami" gerą už
mokestį, sau sėdi gražioje. JC. of C. auditorijos sve
tainėje,. cįgaruš pykšinanruko? 
Toliaus korespondentas, pastebi:

“-Dažnai prezidentas J. Walkeris duoda patė- 
mijimus:. neleiskite veltui laiko, svarstykite reika
lus rimčiau ir sparčiau, kad greičiau užbaigtume 
konvenciją. (Bet kasgi čia. norės greičiau ‘ baigti, 
gaunant tokią algą — $13.20* j dieną!1 Kad vėliaus1 
prisieis ..konvencijos išlaidos -padengti nepaprasto
mis tnokestimis, tai delegatams ne galvoj. Žinomą, 
kaip paprastai, tąsyk jie patys, buvę delegatai, gal 
keiks ir uniją, ir viršininkus, kad uždedama dide- 

•■4ės-^okestys.*;’Wxm* ‘tik 'vienos. revoliucijos svarstyk 
mui praleista 4 /dienoš.” U
Tai, iMiesy, yra chdraktęrin^asiir pamokinąs vai^ 

flelis. Darbininkų uHIjos delegatai, suvažiavę į konveų- 
te$ą, ima tįo $13,20 dietfarMs savo 
v^ncij^s teiką įjie sąuį įverčia ^ąįęftiiomis ir n0t;

piąiperys neuždirbu 
jpęr ^ferią-' tflejt, kiėk jam unija moka už “sugaištądaK

r -< •■ ' ' •;
•ji.*© VneiMa,^p«ateMU»;-'4c4<į.vaiigUak98|ąi 
tyyyišiiaąiisi. lAnrtriltos. dari)taii)Jcai;vjtpfeč I -Ilmtfis’. 
‘ihiy anfriinkitsini ’ ’ • ■ p* • ■

, ’Daroįi. suprąntajna, ktfdfil -'Antikos garbinį

Tię (patys gražus ir negražus
Tam pačiam “Vilnies” nume* 

ryj P.1 V. -Žaipis rašo: “Skai
čiau Strazdo /grupės!;buletiną. 
•šlykštusPilnas šmeižtų ir me- 
•lų.v <?bwta vAnm’ikos^Komunis- 
tųl Partiją ir jos tMeikėjug, ku
rie neįna isatjaiš.” ' / ■* •

Kuomet Strazdas leido jvai- 
rrius melus i ir išmeižtus pipmš 
socialistus, prieš usodahiiių /(par
tijos veikėjus viri ’ip»ie^<jwiriĮlitĮ- 
tų laįkrašaius,> oįlabiausiai-iprieš! 
“Natįjienas”, tori jbuoniet Btriiz- 
das buvo piis^omuniskuąriaUąiį 
garbingas vyras.DO k kai< 1 (dabąii 
Strazdo “Iizdas - Išpėri”I >toluletf*; 
nūs ir faktais ’ -^rtriettoja’ kaįįjį' 
savo .vienminčiams ' kamunisjtjįį 
komisarams, tai. P. V. Žalpių 
sako, « kad "jie ;^pi)ni 3 bjaurių* 
šmeižtų ir melagysčių. Bęt.Jiš 

r ?tų’ “melagysčių” nekritikubja;
Jtik padūko: “Eik ir sprandą nu-| 
IšiMik”. J

Kf.

r/Gridžtant ėkottonitetiii” ‘ilrikėją ^ya^uius 
\tei8irttifi '

7‘lK>vynčš”\No. - BLA i-k-to
Apskričio- 4«ttopų'i®tstoy ųr su va- 
Ižiavimo spaudos''komisija, kuri 
dame .»uvažrtivimdabuvoiįegiiliš4 
(kai išrinkta, ar paskiria 4$,! 
Sapiega Htekunauski
ive‘ ’kąr ‘pažymėjo r'^Tiubai hdtyuįf 
llaiko' .įtapo 'sugaišta,i iiškilo^tbe-.' 
tre^ąHngai daugodiskusijų, ypa- 

Jtingai priėjus klausimo- i-pražiri 
i<|yto ^SLA'napokr. ’dšdo i iviife 
$1,200; svarstant šį klausimą,1 
atstovai ‘ labai ‘ daug Ktiltfhiniį' 
pareiškė pirm. p. Jonui Tarai
lai, aiškindami buk jis nešič- 
mė skubotos akcijos rišgclbė|į 
iždą bankriiluedrtnt rbuv/ liždinj 
Mikalauskui. ĮįJ

’“Tuli;. primetimai katėsi tjp, 
Tureliui buvot bene tlk tiiep^; 
matuoti, <deĮito Jgi p. ’TafeiĮa p& 
kartųtjnąi tejslnos.”

Tai,/mat,) koka ^markų^ tas 
SLA 44o Apskričio pirminin
kas if “griežtas i ekonomistas?,

'“BalSO”’ leidėjas ir rėdakto-l 
rius R.'Neddcrmeycris visai 
bereikalingai' bara “Aido” re
daktorių -įtik už tai, kad jis 
pritaria Fordo. kovai su gir
tuokliais 'darbininkaisJ Rodos, 
kad jis visai nemato tų visų 
Nelaimių, kurias "darbininkai ' 
užsitraukia ant savęs-/per ne
paprastą girtuokliavimą. ‘ Tuo’ 
pat kartu (jis • pasirodo esąs 
igirtuoklybės šalininkas.

. • t *
* ❖ * ,

i
“Auksinės” varlės. ,

“Popular Mcchanics” žurna
las birželio mėn.* rašo: “Loui- 
sianos valstijoj (Amerikoj) 
4930' metais užaugino 400;000 
varlių apie puspenkto colio^ 
ilgumo, ir jas vpardavė į įvai-' 
rius marketus , nuo trijų iki 
kcttirių 1 impuSės .dolerių .už tuJ 
žiną. Varlių , njėsą sunaudoja1 
maistui, o iš. jį . .škurų daro 
įvairius klijus.>pabar iš Loui^ 
siapos valstijos 1 varlės, prade-1 
dailios siųsti į Japoniją ir f 
Argentiną. Jos ten bus augina
mos tam tikruose . ūkiuose. 
Varlių gaudytojai eina į. balas 
ųaktįęs laiku rir su elektrikine 
llėnrpute„,jas. apšviečia. Laiki-. 
na i varlės apanka Ji; jų gaiidy- 
lojas tada jas ima,.su ranka 
ir deda sau į maišą.”

' Mat, . Amerikoj viskas yra 
StUDąiidojania ir padaroma ge-‘ 
•ras,biznis.

• » » s j

Gegužinių ^demokratų” strakt 
sėjimas.

".......  J, ' v f

“Tęvynės” No, 11,? rasena :i 
”1SLA 352 'kp4 Jaiky-tąme t»usi4 
ribkime r?kovo 1 d. Lietuvi^ 
sMtifmftėjc,1 Detroit, aMich., j ap-i

„ „ i i iP.mJ. »įBronskausJ 
SLA Apšvietus* komisijos ^sek-i 
rotoriaus str»ip»ųius i ttipM 
sius ‘Naujienose’,‘mitutę pkda-i 
ryti per ‘Tėvynę’ šėkamuspptH 
klausimus: j ji. Kodėl p. Ji 
WojWktis,‘ ' būdamas f SLA;\Ap*

rtettšcr.ftSLA mariams « instruikty-l 
rifšktteiIStitytpMtiųsi juos i tap 
pina pašaliniuos© (laikraštiuo- 
,4c, (f ne*J8LA ^prgenc 1 ‘rRčvy-

jąpj Jiitotpns- 
kus randa SLA Pildomąją 
JTar-ybą-.atsilikusia - -visa -'gene* 
racija, todėl mes prašome nu-; 
rodyti žmones aspiruojančiiri 
4 4L T.„ kurie,išUųAęugia,. sų. 
įžanonijos; progresų. O gal pi 
>P»o^kui \ •yra^bįoma rtokiįy 
iųriį įžengė ^irpiyn 
geha’ądią'nuo dabartie^. MtJ 
sakymas turi bliti trumpas/ 
aiškus organe.” 6Pasirašo valį1

*Mat, SkA^Apšviętps konveit' 
jos narys pi Ji Praustus “Niati-k

Konuuiuftai ir monarchiniai 
dirba išvien

“Vilnis” N#. 125 rašo: “Is-i 
pabijos Komunistų partija 
darbuojasi iššaukimui gen^ 
ralio streiko visose industrijo
se. Atrodo, kad ši darbininkų 
kova duos gerų' darbininkams 
reztiltatų.” )

• Po tam, kai Ispanijos gy-i 
ventojai nuo savo sprando 
nutrebke ’ “Dievo pateptąjį” 
Alfonsą, ‘Bourbonų dinastijos 
monarchą ir pareiškė: “Ispa-; 
bijos šalis' tampa laisva, de- 
mOkr a tiška ‘žmonių • -respubli
ka,” tai sujudo ^visi • monar
chijos šahliinkai, ■ o ‘sykiu / ir 
komuhisthi įvairiais budais 
kenkdami* tos, jaunos respub
likos gyvybei, keldami triukš
mus ir streikus. Mat,*monar-' 
'chistams -ir komunistams; f©J 
kis. ‘dalykas,; kaip ’demokratiŠ- 
ka* respublika, yra *nepakeli-; 
čiuma. 4

■Ar gauni mainieriai grūdą?
“Vilnies” ,.No.: 219 rašoma:* 

“Lietuvių farmorių kolonija' 
-remia mainicrius. Drg. J. Juo-< 
daitis, vienas iiš i daugelio lie- 
tuviip-farlpe^ių* Gustet, Micli.^ 
varde tenait>i>es^A, L; D. L, D. Juk kuomet - kalbame apie 
218 kp. -praneša /Vilny’ įsteigi 
temt mainierių -alpimo ,*sky-< 
riui, kad t jie,.- aptaikę* - paragi-; 
irimą»paremti mainieriųkkovą^ 
nusitarė - paaukauti .. apie '200. 
bušelių -grudų. Užklausta-1 
Tarptautinio hK©miteto< Gbica- 
®oj -4r» i jiie mielai parūpins 4ro-Į 
ką < atgabeninuu tos gausios 
*ir! dabai reikalingos-liaukos.” ;!

Aėiui tiems: Jarmeriams n.už* 
tokią gausingą - mairiierių; <pąJ 
.namą. ’ Tik dabai //gaila, / kad 
strei k uojanti 11 mainieriai r tų 
grudų i *<ncgausviria h < -rpauosty tU 
Juos isuvalgyk jm^si; koiuimisJ 
tų komisarai. 

* *
Komunistai gengstertai, 

aidablistai.
“Laisvė” "No. 69 rašo 

timženkliais

daro , jai tiek, pat skriaudos, 
kaip ir sužinųs apgavikai.

Vieni..tai daro pasigersinimo “*'1 visgi galima .pateisinti ta
ip ambicijų tikslais, kiti. pflgį.|'<*atikų..Teėiaus didžiuma šar- 

Jatunų ,žmo esą šarlatanais, 
vienok savo;,tikslo atsiekiami 
praktikuoja šarhilunizmą.

i Visose..srityse šdrlutanizmas 
taps išstumtas tik tiek,‘ kiek

pinjgavimui.

Neapšviesti 
prie šarlataniškų dalykųapie- 
eiasi labiau, negu tikru, viena,f 
kad. tikri .daly kai. nėr a miste
riški ir žavėjanti i

’ r|
. lengvatikiai į

HSki ir žavėjanti , ir dažnai’ apstos. -Ame-
reikalinga,apie juos .nuovokos’ ' pairajame -chirurgų
.turėti, kita, jie nėra .tiek gar? J*'“.nas d“k»“r«s
sinami Ka-izi irvdvtoias imli’ Pa8tok€’» 1 kad ,r ' medicinos 
Z5•‘“s“rs vr ,ik 
ką.ir.kiti-.gydytojai. Medicinos Tahkosc’ kuomet
mokslą viskimiašetii^ ‘^T
gali pasLudijnotii.labfcu* vieną .08 skalus ir pačią
Jos. sriŲ^ kUas kitą'.'.*Vienas iš-1 ™ 
vysto. .vienokių leclminių^ ga
bumų; kitas kitokių. Vadinasi,, 
vienas -pasiihuom r tobulesnis 
vienoj, medicinos srytyj,,kitas 
kitoj. Visų jos sričių apžioti 
niekas nepajėgia; kaip ir vie
nas muzikantas fiegali' -tobtilai 
vartoti* visų muzikalių- instru-, 
mentų J Taip -pat* yra -su? inži< 
nioriais, - advokatais <dr kitais.

siuami. medicinos

1 Juo 'daugiau -žinojimo apie 
kokį-dalyką publika, turi, tuo 
sunkiau ją apgauti.

-darbininką, ^paprastai *• kalba 
me apie i amatiHnką,< >nes vi e 
nas žmogus visų1 darbų nemo 
ka įdirbti J Per visą savo amžių, 
jis neišmoktų. Bet1 daleiskime; 
rtibus siūti"pasisiūlytų’ kalvis, 
ir tikrintų, kad jis-yra siuvč-i 
įjas.MIš jo<darbo tuoj patirtu-; 
unc, kad jis yra melagis, šar- 
Jldanąs. i'-'Rttbų 'Siuvimas mat 
kibai aiškus amatas. '*Ne >visr 
tačiau tiek pat,1 kaipcnpie-ru-f 
bus, • nusimano apie mediciną/ 
mužiką, advokatūrą, iužinie-

o ne 
j

Galvos -skaudėjimas
i įvyksta. dėl . akių, nuovargio

Rašo įDr. G.-.Michęl, Qpt.
“j «,. ' «■« 'waiaii"iMaiiiiow

Nuolatinis >klašėjimas van
dens, į vieną. vietą nudėvi.. ir 
4ikmenį. Nuolatinis įtempi- 
iuas švelnių akių raumenų ne- 
Jšveagiamai. nusilpnina juos. 
Akių nuovargis yra papras
čiausia jpriežastis galvos skau
dėjimo. ’ 4r jei -akys nebus pa- 
faiaylos -su /tinkamais akiniais, 
gali das priversti ir prie pavo
jingesnės ligos: oataract ir lij- 

/riją; rir panašius dalykus.1 To-4 ių ’&kių ligų.
. z\t n. iril nl L i tžls-Miim ^>KX«n>a4lakiZ>t 1 <-tl»

sve- 
apkabinėdama: 

Sunickšėjusių ‘aiildbliatų’ va-' 
dų pasamdyti geiigsturiai suį 
kėlė vrazbajir — 
darbininkus/ praeito t ketiviria- 
dienio vakarą, /fdšistųvsvetaL

j .prieš "vemiruš

4lel čia -plati‘dirva 'apgaudinė
ti. Paprasti '-tvorų • -nriilioriar 
Uįuųėckpja drabužį . arba j po- ginusiai 
jHcrą. i ir j parduoda, .dailės.. iid-' 
fpažįstajitiems .kaįpo ..brangius' 
kurinius. Netp.poezijos daiayk-' 
iių.nežinanti -Jguoranlai priraJ 
šoJr. atspausdina ,eilių ir skel-Iškaudėyimu nuo ilgo važinėji- 
biasi poetais.. Tokiai Amerikos mo gatvekariu arba aiitomo- 

,lietuviai >yra. turėję bent ./pusJ 
tyzanį. 6 kiek ines.lurimė,gar
sių, aktorių, .iuurikąntų,,nnui- 
kos .mokytojų, daininiiikų,,

pierą. i ir j parduoda, .dailės.. »d-‘

‘Galvos skaudėjimas* dėl 
‘akių i nuovargio įvyksta dau- 

i, — siekia iki“ 80 nuo- 
’Štmičių. * Suprantama, akys 
THtyargsta ’ daugiausiai nuo il
go skaitymo - arba siuvimo.

Kai kurie skundžiasi galvos

r biliu. «• Krutami paveikslai irgi 
•sutcikia-galvos ‘Skaudėjimą, jei 
*akys -biskį yra silpnos. Ste- 
nografes, muzikantai, ‘ korek
tūros skaitytojai, knygvedžia i 
dažnai tskundžiusi^gulvos skau
dėjimu,' roct >ir po pusdienio 
nuolatinio savo i darbo.
s Kad prašalinus galvos ‘skau

dėjimą: ar iukių*-nuovargį yra

nėj SokoT Hall/‘New Yorkeį Jcurie savo,<srytyse ,yra.tik kų-| 
kurią! ‘pasisamdė ‘aidoblistai.’ *H * • • • • ■ 1 *

“pagirdęs kad ‘aidolilirių’.
kalbėtojas Eishhehlas .važinė; 
damas biauniai. .šmeižiajkomu- 
tiirius ir - Sovietus f per .savb 
prakalbas,1 koks šimtas vc»g- 
rrų darbiuinku ususirinko į t^cį. 
įšaukiamą . mltiųgą Sokol navę- 
itaMiėje^ kad, atremti jo aitrius. 
Kada Eisliheiuas pradėjo pur- 
ivinti’ komunistus 1 ir " S©viriiį 
valdžią,i apie -šimtas;darbinin
kų pakilo irjėmė protestitttii’ 
iBet Fislibeinfrtitrėjo prisiien-. 
(gęs dvidešimtį Mėtinių gęngs- 
:|erių,u kurie mŪvvo /danitdyčiuį 
apghikhmti"IdaktitkaisJ Be4 = fo, 
jis .turėjo iš anksto užsisakęs 
ir policijos įvežimą prie svetai
nės, durų. Nors Fislibeiniq 
šaika užpuolė tuos darbinim 
kus ...beginklius,  ..bet. .pastarieji 
gana gerai plikomis rankomis 
gynėsi. {Matydami, kad ir 
plaktukais bus sunku apsi
dirbti tnr -komimisthiiais dar-/ 
biihinkais, ’ 4>«8|;
^aijke: ^lkonf-|riHciją, Ikurl*^

} iSvįjo VhflĮsJJ.svetainės. kttd visos
j l.ųflu jškiiiHo vo^>prij<led«Mnasijig0S yra tjk ižsivai?davįpw*,. 
j wi^oUistiji mitingus. r Tūli “pclet-iį” ražo velnius žino

>P Ub*1! tu,s ' Seng«twmis kq ir nuėjėjai tįki sukurt 
<4ižpuolikuiąlmvo,*'kmMnlwii£ 
iijr laidokJiiĮtgi t? “l»aisvė” '4i*
Wui pagilėjoj-kad»MW|E ’rjų proto’li

dikiai ,ir Jų^ipadorymui . gar-i 
ringais. J)uriuai yra /reikalingi 
laikraščiuose, giriniai,., kuriuos' 
Jiq patys,.^»ba Jų, Artimi igimi-1 
'4U*s,.ir draugai ..rašo. .Bešali^ 
kas inęporieris,Jais .visai ncsiK imtinas /reikalas įsigyti tinka 
sjiaUresuotų. Jeigu aš išpio” miai * pritaikintus ^akinius. 
>vįau,kam rtosilusjiar ^gydžiau 
nuo kokiosi lįgos, kas gi Aame 
naujo 4ir ^žymėtino? 4ci 4ic, aš, 
iai kitas jgydybrias t4ndų. lai 
padaręs, ^rirriniuias, »nž. . lokį 
darj}ą,i* kuriuuuikaadis..ir tam 
darbųb /skirias, žmoguse ipada* 
«o„ yra neišmutotiugas. .ArgL 
bulų ^protinga daikraščiuosč1 
fitdiėiisi kad; Jcriuučiu^ /pasiuvo 
1 1 • .1 . i « 1 a

No. 17 rnovos” . gautas 
.šiandie/ Kaina Iflc. JKlaus- 
kitę ^Naujienose.

' Wur»s" No. 9. 
Galimą gauti “Naujienose”

fasstsfcjšs
»

iką” ?iwpyenęij»je. •

%

•iir.i

kelines? Tik tluomet, kada 
♦ar., kitas j > padaroma ^metikei a i 
vgąrąi -^rba-1 p^ta^ .^guriau f airį 
ha prasčiau už visus kitus, 
kuomet- padaroma kas-•stebi
nančio, publikai yra įdohiu 
noti.

Tiesa, ^ra šarlatanų, kurte 
ir pątysi, nętikl esą šąriatanki^; 
Pąv.» Itajp: vadinami Krizens 
tmokslinįnkai gydo nuo viso-

Būtina irr labai pagel 
b Mnga knyyttHirmt, kn

. .Ail&iau. < JtannkMMjnat 
> apie- iios Jalta tva<k^ 
v api» ,jo» vrkšininktK. rin- 
L įkuBM k tukakAutotar 
- nltagMj- jtrit .Hmimo f 
,njtnQMįaMrt Jto

‘ Htrn?ių ir angį 
•mia^funiiyta.

' KAINA TIK «J CENTAI

<l

'<7 -U? - ». .

gą 1 su liksiu j į sugriauti

ką ir ąuoSir^įąi tiki sųjturę 
naujos yijSięs poeziją- Yrą 
jiMkrašilių, žurnalų jr k>b'(S>b‘ 
fcurįų nprtnąlio proto jr j^sįĮp-

■ ■, L1 . iw< 
liįnti jpjtia literatūra.'' vjępolį 
•i| autoriai ir Įėjėjai f C.'”

ps,pit|ri|»t į^ui, fcpų^stdi slW*--,! *'-JE3B

W_.

, 5 a A 4 ■ • ' -

.Wl<! ka4u galį 
kada net‘ir daugiau. . :'. . •---- - - »>

' I ’ (’-CHlCAGO. ILL.
^fl»kki,4JwcT.<owijicifcAfbA.luwo» 

■ 1

......

B 1 ,j

•r u 1' “WW9n?lą»,’< kitip ^įa®". Kerelius r^o; in4?' į 
®o esąijup^efjiji, kyoipęt. jfe- 
piemeųiSkur: pjiaų^a. Kon-

v' • ■ • ■

k. V . .. V ’ •-RfrrrgKl
■>Wyyi»"WR. ............ .
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įvairus GydytojaiLietuvės Akušėrės

DR. HERZMAN
JARUSH

Akių Gydytojai
Deltai bedarbiu šelpimo

oro biuras Bedarbiams šelpti fondas va

Vaikų Ligų

Pranciškų ir Stanislovą,

Viktoras Andrionas

0>»

Marijona Ragelškiėnė
> va

munes

Telefonas Yards. 1

Seredo* vakare uždaryta 
Nedėiioj pagal sutartį

seserį 
švogsrį 

Lietuvoj

Stel- 
sunus

JOSEPB J, f 
Lietuvis Advo 

463tS<* Ashland

Musų patarnavimai Ui- 
dotuvise ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl* kad -neturime ii 
laidų užlaikymui sky

1327 So. 49th Ct.

Telefonu

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

I ,IETU VIS GRABORIUS

kąr., jau turėjo $3,73T,968., Be 
to, tikimasi^ kad specialej le- 
gislaturos sesijoj, šauktai tak
sų reikalu, busiąs įneštas bi- 
lius paskirti kovai su nedarbo 
sunkumais $10,000,000. Iš tų 
dešimties milionų manoma tė
čiai! tik apie $8,000,000 išleisti 
bedarbiams šelpti. O kiti pini
gai turėtų būti suvartoti be
darbiams darbų suteikti.

Laukiama didelių vėjų 
ChicagojMeras puola mokyklų 

tarybą

, Chicagos ir Oak Parko poli
cija, vakar ieškojo Lenox Ro- 
‘barts, 27 metų,'gyv. 320, Glin- 
ton avenue, Oak Purk- Robertą 
išvyko, užvakar rytą, darban ir 
nebegrįžo. Praėjusią savaitę 
jisai pabaigs darbą okzamipa- 
vimui -užsidariusio Austin ban
ko reikalų.

Ofisus ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
ValandosUUbiJO—-4, nuo 6 iki‘8 

Nedėliomi* nuo 10 ik| 12.

ryba esanti kalta dpi šių dienų 
mokytojų vargų Chicagoj, nes 
kai kurie mokytojai esą tokioj 
padėty, kad kuofte priversti 
prašyti aukų. Meras, be to, pa
smerkė mokyklų tarybos suma
nymą samdyti tam tikrus eks-, 
pertus jps bizniui peržiūrėti ir 
už tai sumokėti ekspertams dar 
$100,000.

Caponė pasiliks kolei 
kas Chicagoj

Phone. Amitagt 2822

DR. W. F. KALK
1145 MUtpaukes. Avamu

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kampas Wabash Avinui 
Tel. Pullman 0856 
Gaza*. X-Ray. etc.

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

Tel. Calųmzu 3294
% ' Nuo. 9'-iki 12: vai. ■ dieno* it 

nuo 6 iki. 9 valandos vakare

Caponės advokatai padavė 
prašymą apeliacijos teismui de- 
liai teisėjo Wilkersono paskiri- 
mo jam bausmės 11 metų sė
dėti kalėjime. Apeliacijų teis
mas sutiko Caponės prašymą 
išklausyti. Jis tečiaus neišleido 
jo iš kalėjimo. Bet apeliacijų 
teismo sutikimas reiškia, kad 
kolei kils Caponė pasiliks Chi
cagoj, o nebus išgabentas j 
Leavenworthą tuojau.

Gatvekąrių unijos viršinin
kai ‘pasiuntė miesto tapybai 
Imšlių, kuriame pareigia Prie
šingumų- kompanijų norui įvjesr 
ti tokią tvarką, kad gatvekar 
rius aptarnautų tik vienas dar- 
Sninkus vietoj dabartinių (įvie,-

. Laiške nurodoma, ip pavor 
jus publika-i deliai tokio patar
nautojų sumažinimo gatvekar 
rjuose.

Duokite savo aki* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETR1ST 

Praktikuoja viri 20, m 
4649 S. Ashland Aver 

’-•« kampa* 47th St.
Tel. Boulevard 648?

DR. J. J. KOWARSKAS 
I GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
•2403 W. 63rd St, Suite 3 
j . Tel. Prospiect,. 1028 
Rez. 2359 S. Leavttt St. (taah 2330

■ Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9, 
Nedėiioj pagal sutarti

Chieago, III.
2314 W. 23rd Place 
Tel. Kposevelt 2515,2516'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halstvd Street 
Ofiso T<1. Victory 7188

. Rez. Tel. Hemlock 2615

Duokite tavo akis išegzaminuoti 
, DYKAI

Registruotam Optomętristuj 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

‘ Valandos: 9 ryto iki 9 vak. ka*di<.
DR. J. GR0UPE

4631 S*-. Ashland Avė. Tel. Yard* 6780

bus gedulingos pamaldos už veliones siplą’, o iš’ ten bus 
nulydėta j s v. RaZimicro kapines.

Visi a. a. Munįpn^RuįdękitMięs girnių^. itaĮUgąį 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti taųty? 
tuvesc ir suteikti jai pušįutiuj,ixuUufpayhuų ip, 
kiiiima. \

Nuluilę liekame,
Simus, Marti,. tyujitęrys, Žentai, Anūkai rir* Gilinės.
Laidutuvėse patarnauju gruĮiorius S» Mažeika,

Dr. P. P. Z ALL YS 
DANTISTAS

Chicagos linkui, įspėjimas 
sako, lekią dideli vėjai-. Bet 
Chicagos apielinkėj vejai nebu-

landą po piet 1931 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Raseinių apskr., Šilalės parap., Norvainių kaime.

Paliko dideliame nubudime sūnų Silvestrą Ragelskj, 
mprčią Petronėlę, tris dukteris — Oną Selvienę, Rozali
ją Gedminienę ir Elzbietą Jonaitienę, i žentus — Jpną 
Šelviui;, Aleksandrą Gediniiui, Eraneiškų ir Joną Jonui: 
ėius, 18 anūkų ir. '

Kūnas pašarvotas, randasi 913 W. 33'Plaeę

LACHAWICZ HR SUNOS
I’AGRABU VEDĖJAI 
Vigą- pagrąbo patarnavimą

Lietuvis Advokatą*., 
2221 West22ndSL , 

Ant 'Leavitt St.
Fe/efona* Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakar©.. 
Seredo j ir PėtnyČioj . nuo 9 iki 6,

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL-

PHYSICAL 
THBRAPY 

S MIDW1FB

6109 South 
Albany Av. 

Pbone 
Hemlock 9253

A. K. Rutkauskas, M. Ik 
♦442- Sputb Wt»tKn Apmiu.

Tel. Lafayette 4446:

VALANDOS: ,
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo i$ Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuri* esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. (kandamą 
akių karutį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir čoliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas tu elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokvkln* vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATI 1 A1SO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos, be 

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

Pbone Boulevard 7589
P°m

. marčias — 
satuha.vięius 
ir gimines Amerikoje.

Kūnas pašarvotas, randasi 3653 
, So, Hamilcipn St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
' spalio,29 dieną,' 8:00 v, iš ryto iš 

namų į Nejulto Prasidėjimo P. 
š. parapijos, bažnyčią, 'kurioje at- 

‘ sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė- 

' tas į šv. .Kazimiero kapines.
'Visi a. a. Jono Aleksandravi- 

; čįąųs.. giminės, draugai ir pąžįsta? 
« mi esat nuoširdžiai, kviečiami da

lyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Suoai, Maręios, 
Brolis. ic Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
; rius ;A. Masalskis,* Telefonas 

Boulevard 4139.

Persiskyrė su šio pasauliu spalio 27 dieną. 6 • valandą iŠ ryto, 1931 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių ap., Stakių parap., 
Rupeikių vienkiemy.

Paliko dideliame r. u liūdime moterį Marijoną, posūnį Julijoną ir mar
čią Mabel Luckevičius. seserį ir švogerį Petronėlę ir Mykolą Argušauskius, 
podukrę Oną ir žentą Motiejų Grimolius. 3 pusbrolius 
ir Antaną Metelius, pusseserę Gužauskienę. anūką Julijoną ir. gimines,

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 App.uw. ĄyC.
Laidotuvės įvyks penktadienyje, spalio 30 dieną. 8 vai. iš, ryto iŠ 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Viktoro Andriono giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Naliudę liekame.
Moteris, Sesuo, Posūnis, Podukrė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graboęius A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139

A. MONTVID, M. D. 
Weit Town State Bank Bld*.

2400 W Uadison St, 

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel. West- 2860

Nantu telefonas Brun*wjck 0597

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ii Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 rytos 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomu pagal susitariau 

Ofiso Tel. Lafayetre 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

ANELIJA SHIMĄNSK1ENĖ 
Po tėvais Plusnaitė

Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
spalio 25 dieną, 7 valandą ryto 
automobilio neląiiųėj, 1931 m., 
sulaukus 60 metų, amžiaus, gi
mus Telšių apskr., Telšių para
pijoj-

Paliko dideliame nubudime 2 
sunu? 
dukterį Sofiją Užą, žentą Antaną, 
anūkę Alice Bagdon ir gimines.

Kuo** pašarvotas, randasi 332 į 
W. 58 St.

Laidotuvės įvyLs ketvirtadieny, i 
spalio 29 dieną, 1 vai. po pietų į 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas' 
kapines. «

Visi a. a. Anelijos. Shimanskie^ 
nes giminės, draugai ir, pažįstami j 
esat nuoširdžiai kviečiami dily- ? 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai j 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Sunai, Dūkti, tentas,
Antikė ic Gimines. į

Laidotuvėse > patąrnauja, . gr.ib.o- į 
rius S. P. Mažeika,. TeL Yards į 
1138.

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir- Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą,po nr 

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

Nedėiioj pagal autartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai: ,

6641 So. Albany Avė. 
Tel. Ptospect 1930

1 E. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABOR1US> CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaų-
- ju . geriau ir pigiau,

Si . priklausau -prie ,gra-
‘ b9 iSdhbystė*.
‘' OFISAS:
668 W. 18tb Street

/ Tel. Ganai 6174
Ijgjjįfr SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
tel. Victory. 4088

R*» 6600 South Artcstan Aveme 
Pbone Prospec: 6659 ‘

Ofiso Tel ęanal.,025?

DR. P. Z. ZALATORI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strese 
CHICAGO. 4LL

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

R. A. VASALUS 
ADVOKATAI . 

11; South La Šalie-Stėeet 
Room 1924 Tel RUM|b 
Valandos nuo K ryto iki f ■ įm! 
3341 S. Halsted St^Tel.

Valandos — 7 iki 9Z vakar* 
Qlia—Utanu Ketv. ir<.6ųbatoa w 
Vasallt—Pap^ S*<« ir IMŪNfNm W

JONAS ALEKSANDRAVIČIUS

Peętiskyrč su šiuo pasauliu 
spalio 25, dieną, 8:00 valandą 
iš ryto 1931 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Išgyveno Amerikoje 32 mętus ir 
priklausė prie draugijų: Simano 
Daujcanęo, Keistučio Pašalpos 
Kliubo, Bridgeport Lithuąnian Po- 
litical and Benevolent Club ir A- 
merikos Liet, Piliečių K|iubo.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Prancišką. 3 sūnūs — Ste- 

A|exandrą ir. Vladislovą, 2 
Oną, ir Marijoną Alek- 

ir i brolį Ąleksandrą DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
*> ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Trlrpbonai diena ir naktj Virginia

Ofiso TeL Victory 6M5 
Rcz. TeL PrexeJ 9l91

DR. A. A. ROTH
.. n GYDYTOJAS IR CHJRŲR0M

Ofūaes 3102 5<V BdMr
arti 3\ėt 8tnet

Valandos: 1—3 po pietų, V1R 
Nedehomi* ir iventad- 10^42.

Ai L Davidonis, M'.D. 
49įlQ Sq. Michig^n Avenue 

Tel. ;Keuwood 5107.
VALANDOS:

nuo > 9 . iki 11 valandai ryt*: 
nuo 6 iki 8 -. valandai - vakau 

enaęt' Iventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai.
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Phone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Are.
arti 47tb Street V

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30>v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicagb. III

Gerai lietuviam* žįnomas per 25 »•- 
tu* kaipo patyrę* gydytoja*, chirarga* 
ir akuieri*.

Gydo smigia* ir chroniška* liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujaufku 
metodus K-Ray ir kitokiu* dektro* 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai.
1025 W IStb St., netolt Morgan, St. 

Valandos' ano 10—12 pietų b
nuo 6 iki 7:30 vaL vakat*.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefoną!

Hude Paeh 6755 ar KandMpb 6100

Tel. Yard* 1829

DR. G.. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso valandos: foųų t?3» naų ,6:3058:30 
Nedėldienfaia pagal inurtį %

Ofią? k R<z.. TeL Bool«Vard 59H

Telefpnas Yard* 0994

Dr MAURICE KAfflį
♦63 U Soųtb AsMagd. Avemu 

Ofiso olando*!
Nuo 10 iki 12 dhuą, 2 iki S.ppr pitC

7 iki 8 vai Nedfl nuo t ft iki; 13
Rez. Telepbone Pfaza ,3200.Telefoną* Yard* 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

, Balzamuoto jas
Moderniška Kbkplyčia Dovanai 

Turiu .automobiliu*, visokiem* reik? 
lam*r Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

4605-07 Soutb Herntit-4ge Avenue 
r VW'T,l(/on«> YARDS 1741 fc '174»'

K. Gims
ADVOKATAS 

MIESTO’ OFISAI
127 N. Dearhpu^St., U|>

Telefonas G«ntriU46dl
Valandos: nuo 9 ryla ikiF;*4 P® 

- Gyvenimą, vieta. 
1323;

.................... I '■■I "■'H

John Kttchihšfeis

Lietuvi*! Gydytojai
Dr. P. Atkociuhas 

DENTISTAS ’ .

1446 So. 49th Ct
Valandos: 9—12 A. M., 2—6 ir 

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

Patarnauju laidotuvės* knopigiausia 
Reikale- meldžiu atsišaukti., b mane 

darbu busite Užganėdinti." 
Tel. Rooseveh 2515 arba 251 e

f <4 W. 23rd PI.. Chicw
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cicero. 01 
Tel. Cicero 5927

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4> po pietų

Vakarais: Utarm, KėtYH.««.8bUw»*< 
— 6 ikl,9 fal

4145 Ascb**, Am. 7>>7

Namų^Tel. Hyde Park 33|J

Trys teisėjai klausysią 
politikierių bylos <f

1 i » .i

Teisėjai Fisher, Prystakkii ir 
Kelly klausys bylps politikie
rių, kurie yru kaltinami tuo, 
kad jie ėmę algas- iš. sai))tario 
distrikto, c pakankamo darbo' 
jam nedirbę.

MARC1JONA UŽ1ENE 
po tėvais Aleksandravičiūtė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 25 dieną. 7 valandą ryto 
automobiliu nelaimėj. 1931 m.. 

i sulaukus 4 2 metų amžiaus, gi.nus
Tauragės apskr., šviekšnos vai., 
Užiaukės kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Pranciškų, 3 dukteris 
lą, Elzbietą ir Virgiruą,
— Louis. Felix ir Robert, marčią 
Margaret, brolį Stanislovą, 
Isabellė Schverraickus.
Juozapą ir gimines, 
motiną ir seserį. 

- Kūnas pašarvotas.
1 1959 S. Wood St., Chieago.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
Spalio 29 dieną. 2 vai. po piet 

’ iš namų bus nulydėta į Tautiš- 
> fcas kapines.

Visi a. a. Marcijonos Užienė* 
f giminės, draugai ir pažįstami esat 
- nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laido: u vi se ir suteikti jai. paskuti
nį patarnavimą, ir atsisveikinimą.

N n lindę liekame.
Vyras. Dukterys, Sunai, 
Marti, Brolis. Sasuo, 
Švogecis ic Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabb- 
vius S. P. Mažeika. Tel. Yards 

r. 1138.

■' 'II ijrtiDinwiWM .. ............... įi"W

Ofbp ir 1>1- Boulevard 5913

DR.BERB8S
756 W. 35thSt

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPĘCJĄLISTAS’

Ad priskirsiu Jūsų akim*, 
nežiūrint kaifc butu kum- 
pilkuota*., darbas. Mano, si*- 
tema yra pasekmA- 20 mo- 
tų i studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojamų Mano akiniai eu^rąįina regiSjUua 
Ir. padalina (tempimą. • T 

8FECIAX.fi DOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir Efzamlnacijos Kaina Nuo,f8. 
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lenfirvi išmoksimai, učra suyai- 

Stiklai duplikuojaml ir rOmal sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2.-ras Augštas 
VALANDOS: 10sv- ryto: iki 8:80 vai. vaįu 

■totui ,jH7Trt.in,nwi'.i'■ .......................... ...
Lietuviai; Gydytojai

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A, MASALSKIS

< i imi......... .....        iiw**yi!*wwnn^

l'Dr. A. R. Kazlauslds 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
T|t BouUva?4 758$ ‘ 

Ofho t valaųdo* 10' ryte iki 8 vakaw, 
I . P^pbi- HcmMu ZA91.

Dvi Koplyčios Pyfcai
Ęel; šermenų

Padarome af f levitus reika
le InsųWQ0 ir visus Notary 

Public reikalus,
s. Cicero, III.

1439 So. 49 Court
Telef. Cicero.5927

Hemlofk 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6t30t iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

4 II. ■■ I,.—I,    ynu B>n

.'A.« Xd*< 

' 4193 Archer Avė.

Valandos | 2—-4 po pi«*

Phone Lafayette 0098

Rezidencijos telefonas Gcovthill 15 95

Atakuodamas mokyklų tary 
bą, kuri didžiumoj susideda i 
republikonų politikierių (o pats į šių labai smarkus. Taip įspėja 
Cermak vra demokratas), mė

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandps: 1—-3 ir 7—8 
Seredomia ir nedėliotai* pagal suart). 
Rettdencija 6628 So Richmond Street

Telefonas Republii 7868
' ........................... .. II. H..........................  I * ............ .. ........ .... .......................

S. M. SKUDAS
Lietnvi*.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. RoMmlt 7512

•_ Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 3'fBtet 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ugų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, ngp 3.Qd^ 
▼ai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro NedėL nuo 10 iki 13‘ V. diana 

Phone, Midway 2880

8FECIAX.fi
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Dr. C. K. Kliauga — Birutės darbuotojas
žiupsnelis iš nenuilstamo “Birutes” darbuotojo 

gyvenimo

TrečiądięLii, spalių 23, 1931

191C metais i “Birutės” repe
ticiją at'"jo jaunas, išsidraikiu
siais plaukais vyrukas. Nedrą
sus, tylus, jis atsisėdo prie te
noru iv ‘■avo giliu, stipriu bosu 
traukė kartu su jais. Mokyto
jas n »>tatė ausis ir pradėjo 
dairyti" ieškodamas diskordo 
kaltininko. Juomi pasirodė 
jaunais vyrukas, dabartinis 
“Birutes” pirmininkas Dr. C. 
K. Kliauga. Tais laikais, mo
kytojas buvo pasakęs vienam 
geriausiam choro dainininkui, 
kad jam išmokti vieną papras
tą dainele užimsiu trisdešimts 
metu.

Bet dabar dalvkai persimai
nė, pastebėjo gerbiamasis dak
taras. Tiek pažangos padaryta 
nuo to laiko, kad “Birutė” sun
ku bepažinti. Laikui bėgant ir 
jaunajai kartai j veikimą įei
nant. padaryta didžiulis progre
sas dainavime ir mokymo me- 
todėse. Į veikimą įnešta dau
giau idealizmo, nuoširdumo, 
daugiau dirbamo darbo svarbos 
suprato. Atsimenu, T6 me
tais p'įklausę nariai mažai su
pratimo turėjo apie muziką ir 
gaidas. Jiems gaidų ženkle
liai nedaugiau reiškė, kaip vie
nam iš mėsų senojo Egipto ie- 
roglifai. Bet dabar nėra to 
nario, kuris negalėtų laisvai 
skaityti gaidas. Praeitie cho 
po vei’.imą nuolat darkė įvah 
tios intrigos, klikos, priešingu
mai, i f'f jauniems prisidėjus, 
atsirado daug didesnis susitari
mas, dingo nesusipratimai ir 
jų vieton įėjo bendrumas, visų 
vienodas pasišventimas “Biru
tės” viešame' ir vidujiniame 
veikim"*.

Sunku berasti žmogų, kuris 
dirbtų savo organizacijai su di 
dėsniu atsidėjimu už Dr. C. K. 
Kliaugą. Pilnas entuziazmo, 
planų, gerų norų, jis diskusavo 
“Birutės ’ veikimą, ’ bet labai 
nenoromis kalbėjo ir vengė 
užklausimų apie* darbus, ku

riuos pats atliko, per penkioli- 
ką metų atsidavimo “Birutės” 
gerove’.

Pažiūrėję praeitin, 1909 me
tais, rasime Dr. Kliaugą tik ką 
atvykusį iš Lietuvos ir bėgy 
veriant1 Konoshėjė, Wis< Am
bicijos i'* norų kupinas pradė
jo ten lankyti YMCA mokyklą 
ir po *rijų melų persikėlė j 
Valparaiso universitetą siekda
mas . dentisterijos daktaro lai
psnio.

191 f metais, užbaigęs priruo
šiamąjį kursą, Dr. Kliauga, į- 
stojo j Northvvcstern Uni versi- 
tetą ir fuo pačiu laiku įsimai
šė į “Birutės” choro veikimą. 
Patekęs i pirmą repeticiją, ne
žiūrint paklydimo j tenorų tar
pą, Dr. Kliauga buvo sužavė
tas. Choro veikiamas darbas, ti
kslai, smarkiai atsiliepė jo sie
loje ir «avo veiklios dvasios 
skatinamas metėsi į veikimo 
sukuri, »š kurio dar ir dabar 
nėra ištrukęs. !

191G metais, netrukus po į- 
stoiimo, Dr. Kliauga figūravo 
konstitucinėje komisijoje ir iš
dirbo planą “Birutės” rėmėjams 
įtraukti į darbą ir gauti jų kao 
didžiausią paramą veikimui. 
Nuo to laiko mažai buvo komi
sijų, 1 uviose jis 'nebūtų dir 
bęs. v;s su tuo tikru atsidėji
mu, pasišventimu, kuris dakta
rui yra taip charakteringas. 
Dr. Kliauga yra vienas žmonių, 
kurie pabodo savo vertę ir ge
rus norus draugijai ne skam>- 
biais žodžiais ir frazėmis, bet 
tikru, nuoširdžiu darbu. Mažai 
tėra tok ui, kurie nesvajotų apie 
garbės aureolę už kiekvieną ma
žą darbelį padarytą kitų nau
dai. Jų tarpe rasime'Kliaugą.

Nepasitenkino daktaras vien 
komisi'ų ii’ valdybų darbais. 
Matomo jį figūruojant “Raga
niuje”, ‘Malūnininke ir Kamin- 
krėtyjj” ir eilėje kitų opere
čių ir veikalų, kurie buvo “Bi 
rutės” reguliariai perstatomi.

Grįždami prie daktaro stu-

1 •

dentavimo* rasime, kad 191$kme
tais jis apleido Northvvestorn 
Universitetą, įgijęs brangųjį 
dentisterijos daktaro diplomą. 
Nenuilsdamas, nenusileisdamas 
kliūtims, po dešimties metų pa
sišventimo pagaliau atsiekia ti
kslą, p?r ilgus metus išbujoju
sio 'į nesulaužomą pasiryžimą. 
Ta Dr Kliaugos budo ypatybe 
yra pastebima ir jo darbuotėje 
“Birutėje”. Kelias, kuriuo “Bi
rutei” dirbąs žmogus turėjo ei 
ti, nebuvo rožėmis klotas.' Bot 
Kliauga ir eilė kitų žengė pir
myn nekreipdami domės j kliū
tis, kuždėjimui, kurie juos 
stumto stūmė nuo užbrėžto, ta 
ko i šunkelius.

Po trylikos metų atsidąvusio, 
tikro darbo “Birutė’ Dr. Kliaų 
gai atsilygino suteikdama jam 
antru kart pirmininko vietą. 
Daktaras yra. tikrai vienintelis 
žmogus, galįs stovėti “Birutės” 
prieky i jai švenčiant 25 gy
vavimo ir veikimo metus.
' Linkėdami Dr. Kliaugai il
giausių metų, tnes pačius lin
kėjimus suteikiame ir “Biru
tei”, n? s būdami taip artimai 
surišti, jie atrodo s esą vienas 
ir 'tas pats. Sunku butą .įsivaiz
duoti „“Birutę” bo Dr. Kliaugos;.

jis puikini sudainAVrt keletą dai« 
nų. h’nkt.ini Lietuvos ir Ame
rikos muzikos kuriniai pilnai 
harmonizavosi su gražiomis 
dainomis ir ilgai pasiliks atmin
ty] klausytojų, Ne vien lietu
viai, bot ir tukstimčini svetim
taučių kas sekmadienis gėrisi” 
gražiomis lietuvių dainomis ir 
muzikaJuž tai ačiuodami Budri, 
ko korporacijai—-Stasys.

West Pullman

Mm,

Nauja krautuvė i

The Bridgeport Knitting Shop
Neria, plonus ir storus vilnonius svederius ir 
paUdiakas. Taiso m senus svėderius. Mes 
parduodam J.emotn kainom idant ralfitumSt 

entaupytl nuo 76% liti 100%.

F. SBLEMONAVICIA /
noi West 33rd Rt.

Netoli Normai Avo. Tel. VICTORY 3488. 
Atdara dienomis ir vakarais.

CLASSIFIED flDS.!
Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai dykai. At
dara nedėlioms nuo 9 iki pietų.

SAMSON'S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St. ’ 
Tel. Brunswick 6160

-------- O--------

“Birutės” 25 metu 
Jubiliejaus atida

rymo koncertas

Pagražina išvaizdą.

Patenkinimas 

garantuotas

Puikus, Vėliausios Mados šli

fuoti Akiniai Sustiprins Akis, 
Prašalins jų Nuovargį ir Stebė
tinai Pagerins Regėjimą.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

KONCERTAS 
Seredoj, Spalio 28 dieną, 

8:30 v. vak.
Petras Kazlauskas smuikininkas, E. Euan Jonės, pianistas 

LIETUVŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St. 

, Jžanga 75c.

Taip, bedirbdami meno dar
bą, ne* nepajutom, kad mes 
pragyvenom vieną čvertį šim
to metu ir turim garbės pradė
ti švęsti savo augintinės “BI
RUTĖS” 25 metu apvaikščioji 
mą C?1 būt. kad daugelis iš 
musų atsigrįšim į tą praeiti, 
taip sakant lopšį, kur musų dai
lės draugija “BIRUTĖ” buvo 
užlililiuota ir išauklėta iki šių 
dienų. “BIRUTĖS” tėvas, 
komp. Mikas Petrauskas, draug 
su daugeliu bendradarbų, sukū
rė kali’amą dailės draugiją vien 
tik iš Lietuvos ateivių ir, taip 
sakant darbo žmonelių, Kilnų 
balsai ir energiją |jąymoningai 
supuolė ir tvirtai susicementa- 
vo, taip atlaikė visas gyvenimo 
audras ir sėkmingai gyvuoja 
šiandien.

Dabar musų jaunuoliai, skait
lingai susispietę prie Birutės, 
jauna energija dirba lietuvių 
tautos kulturinį darbą, šian
die, po eilės metų, mes mato
me prvšąkyje jauną pavaduoto
ją, Miko Petrausko, Miką Juo- 
zavitą. Tai energingas ir ga
bus muzikas, kuris, būdamas 
Birutės sūnūs, tikrai nuošir
džiai stengiasi patarnauti savo 
motušei, tarsi atlygindamas jai 
už jos gerą jo išauklėjimą. Pui
kus, ideališkas pavyzdys! Kaip 
daug sveikintina! O linkėt — 
ką gi belinkėt geresnio, kaip 
gyvuot ir žengti progreso ke
liu pirmyn draug su. viso pa
saulio žmonija.

Kad mes geriau tą viską su
pras tumėm ir atjauštumėm, tai 
“BIRUTĖ” rengią mums lap
kričio 1 d Lietuvių Auditorijoj 
savo p;rmą šio sezono atidary
mą ir f avo sidabrinio jubilie
jaus apvaikščiojimą. Čia bus siu 
dainuota daug naujį dainų-, ku
rios susirinkusių, , siblas suža
vės.—Kazys.

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 1 c1..,3 vai, po pietų West 
Pullman Parko svetainėj, prie 
123 gatves ir Stewart Avė., {- 
vyks ST A. 55 kuopos prakalbos. 
Jose bus paminėta dvejos su
kaktuves. Pirmos sukatuvės 
bus 45 metų nuo SLA. susįdr- 
ganizavimo, o antros—30 metų 
nuo persiskyrimo su klerikalais. 
Prakalbose bu splačiai išaiškin
ta kok/os aplinkybėse susior
ganizavo susivienijimas ir koks 
veikimas buvo per visą tą lai
ką. š'am svarbiam dalykui iš
aiškint: pakviesti du įžymus 
kalbėtojai: K. Gugis, Susivieni
jimo iždininkas, ir A. Olis. Abu
du advokatai, gerai apsipažinę 
su susbuenijimo istdrija. šian
dien fhnms visiems labai svarbu 
yra ji žinoti. '■ /

Vieta ,prakalboms paimta ge
ra ir patogi. Tai didžioji Wcst 
Pullman Parko svetaine. Įžan- 
ga veltui ir kolektų nebus jo
kių. Musų kuopa nenori išnau
doti nacius ir pašalinius žmones. 
Bet ji nori supažindinti su Su
sivienijimo reikalais ’ visus na
rius ir pašalinius žmones. Tad 
nepamirškite ateinantį sekma
dienį atsilankyti j šias prakal
bas, kurios Įvyks 3 vai. po pie
ty.

/ J. Sandiargs
Šiom;v dienomis Bridgepoųto 

kolonijoj atsidarė nauja krau
tuvė, ši krautuvė vadinasi: 
•Mid-Wcst Dry Goods Store, 
3305 So. Halsted ;St. čia parda
vinėjama augšttos1 rųšies prekes 
ir labai geromis kainomis. -

Savininkas šios fiaujos ir mo
derniškos krautuvės—J. San- 
dargs. Tai yra patyręs biz
nierius, jau virš 12 metų tame 
biznyje Jis žino kuriu kokias 
prekes supirkti iš dirbtuvių, už
tai jis gali parduoti savo kos- 
tumeriams tikrai geras prekes 
pigiau, negu kitose panašiose 
krautuvėse. (

Jei jums reikia ką nors nusi
pirkti. tai atsiląnkykit dabar į 
Mid-Wesi Dry Good krautuvę, 
o J. Saudargas jums maloniai 
ir mandagiai patarnaus.

Saviškius visuomet verta pa
remti.—Kaimynas.

apeclamiM rydyrne cbronllkų u naujų U- 
,ų. Jei kiti negalėjo jumis IScydyti, auflan 
lyklt paa mane. Mano pilnai ifterzamiuavi 
nae atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei at apai- 
main jųa gydyti, sveikata jums augryft Ei 
<lt pąa tikrą spedallata. kuria neklaus jusr 
<ur ir kaa jums skauda, bet pata pasakyt- ........ ..-------- .---- .— .------m

-------- O-------
PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 

. ARUODUS DABAR 1
Jus galite pirkti 10 tonų ar dau

giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’K^NZIE LAKEVIEW 5029

>o
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Lietuvių valanda
Y ! i '-f ę į I

Malonu yra klausytis, gero 
radio programoj ypatingai savo 
prigimtoje Ulboje, fokį pro
gramą teko girdėti pereitą Sek* 
madienį iš radio stoties WČF1. 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kurį 
davė .Jos. F. Budriko korpora
cija, kuri užlaiko didžiulę ra
dio krautuvę adresu 3417 S. 
Halsted St., Chicago.

Ponia Nora G ūgis savo ma
loniu ir aukštai išlavintu so
prano sudainavo keturias dai
nas. Ji retai kada prie radio 
arba scenoje pasirodo, <gal to
dėl jos dainavimas ir darosi dar 
malonesnis, dar gražesnis. Iš 
jaunųjų musų dainininkų ver
tas yra pažymėjimo p. Stasys 
Rimkus. Jis visados dainuoja 
gerai ir gražiai, tad ir šį sykį

Jau eras vėsesnis, yra, bet 
gražios ir saulėtos dienos. La
pai byra nuo medžių. Parkų 
darbininkai ir šiaip gyventojai 
turi darbo su tais lapais. Juos 
turi sugrėbti ir sudeginti. Degė
siai užteršia orą, o vaikai kaip 
kada bėgiodami. gatvėmis sufu- 
lina kitus, šaukdami “fįre”. Nu
ėjęs randi, kadpžmogelis lapus 
degina. Vaikams ;smagu, kad jie 
gauna progos kitus, senesnius 
už save apgauti.

Dirbtuvių yra nemažai kaip 
pagal š’:ą koloniją, bet kas iš jų, 
kad uždarytos. Užsidirbti pra
gyvenimui nebus galima šią 
žiemą. Darbininkai turės ten
kintis labdaringomis 
ir savo sutaupytais 
Nėra vilties, kad šiemet page

li u-

CIIICAGOS ŽINIOS
Gatvekariui ir trokui 
susidūrus žuvo vienas
Prie 43 gatvės ir State Street 

susidūrė trokas su gatvekariu. 
Pasėkoj Louis {Pinto, selsmo- 
nas Louis Gordon kompanijos, 
mirė. Keturi kiti asmens su
žeisti.

Išdavė atskaitą iš užsi 
dariusio banko stovio

įstaigoms 
pinigais

retų darbai. Darbininkai 
siminę.-—Korespondentas.

Resyveris Arthur A. R. Nel- 
son išdavė raportą apie užsi
dariusio Mid-West Banko Ci
cero] reikalų stoVį. Sulyg kny
gomis banko turtas siekia 
$196,981. O visos banko skolos 
kreditoriams esančios $82,209.

Padėka Kaip miesto tėtušiai šei 
mininkauja »

Gerb. “Naujienų” Redakcija: 
Leiskite man tarti per Jūsų 

dienarštį kunigui Linkui ir jo 
komitetui ir tautinės parapijos 
rėmėjams ačiū.

Dėkoju už suteiktą man ir 
mano šeimynai pagalbą bėdoje, 
nes aš palikau bedarbis ir var 
go prispaustas kręipiaūš prie 
miesto ir prie bažnyčių-—kita
taučių ir lietuvių rymiškų. Bet 
veltui: pagelbos negavau. O 
tautiška lietuvių parapija, kuri 
randasi prie 35 gatvės ir Union 
avenue, suteikė man pagelbos, 
neklausdama nė kur aš priklau
sau, ar kas esu. i Tik paklausė 
kunigas Linkus'' mano vardo, 
kiek šeimynos turiu, kaip ilgai 
nedirbu ir kur gyvenu.. (

Paklausiau kunigo tankaus,, 
kaip ilgai jis į bedarbius maiti’ 
na. Paaiškino,, faį, jau trečiąs 
mėnub. .^ipįau ąči^
vo geros valios biziwttams, kįi- 
rię suteikia' duonos ir ’ kitokio 
maisto ' Prisiminė iy lietuvių 
duonos kepyklas —-• Kučinsko, 
Marozo ir Pivaruno ir kelias 
svetimtaučių, kaip John’š Co., 
White Palace Co*. ir Gordon Co.

Dar kartą ačiū kunigui Lin
kui ir lietuvių tautinei parapi- 
jai.—N. Slavinskas.

■' , ; ' 1 ’ *■
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Chicagos , mokyklų itaryba 
pirkdavo rašalą ir mokėdavo už 
tam tikrą kiekį po 89 centus. 
O mokytojai sako, kad taip jau 
gerą rašalą ir tokį pat kiek', 
galima gauti už 25 centus. Tai 
taip šeimininkauja kai kurie 
miesto itetušiai. O žinote, mieš
to mokyklose nemežai rašalo 
suvartojama.

....   ,.„į i,,,,,    ,.

PRANEŠIMAI

pasi
tiktai

St.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e d o s e.

t

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Pias- 
terio V/allboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

galutino ibegzatnlnavlmo—kas jums

Dr.
W. Jackson Rlvd.

Zaremba 
nttdli Stati 

, Kambarys 1016
Imkite elevatorių 

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

lioj nno 10 rvto iki 1 oo oietn

Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vieta pinigams 
dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus 
' T. Rypkeviliaus :

1739 So. Halsted
■ .■■A.............. . ...... .

Dar Vienas t Žodis — Chicagos Lietu
viams. , ą Nupigintas!; įstojimas Cbicagds 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės} Pašal
pos, pratęstas iki LapkriČio-Nov. 8 die
nai, Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Chicagojė malonėkite
skubiai kreiptis į “Aušros” Knygyną, 
3653 So. Halsted St. ’ Klauskite,J. Mic
kevičių. Arba kreipkitės telefonu —r 
Yards 4754 -— atsilankys į' namus. 
Laikas trumpas —< pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Qr-ja S. P.

&

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

»«ri,.A

20 St

po 
Nedė

.STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F; CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. SVLFURINRS VANOS IR 
KLKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo litru, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly- 
žiaun, sciatica ir visas panaSias Ilgas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanps sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
getai cirkuliuoja. Turimo ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4558

Dresių Dezaininimas 
I Dresių Siuvimas 
I Skrybėlių Dirbimas 
H Mes teikiamo ekspertų instruk-
■ Gijas Šiuose kursuose. Dienomis 

I ar vakarais. Žema kaina. Šie
■ amatai yra patraukiantys ir 

gerai apmokami. Rąžykite dol
knygutes apie kursą, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėlės
■ Mes išmokinsimo kaip deztd- 

w ninti ir padaryti gražias skry- 
J bčles, kol mokinatės. Diplomos 
9 duodamos. Ateikite ar rodykit 
V dėl nemokamos knygutes.
• MASTER CGLLEGK

JOS. F. KASNICKA. Principal 
100 N. STATE RAN. 8718

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomii ai vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar
Pocahontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum. Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lump or Egg ......... 10 25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 26.06

čeverykų Taisymo Įstaiga
Geriausia ir pigiausia kaip kitur. Dar

bas garantuotas. Padarom darbą ant pa
reikalavimo.

922 W. 33rd Street

Miscellaneous
Įvairus

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378.

Furniture & Fixtures

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ii 
radio. Veikite greitai.

6348 r S. Campbell Avg.

Personai
Asmenį) Ieško

PAIEŠKAU sunaus Felikso Mačiulio, 
paeina iš Vilkmergės apskr., Deltuvos 
par., Etikonių kaimo. 29 metai kaip 
Amerikoje. Pirmiau gyveno Kenosha. 
Wis., paskui Detroite ir Calumet, Mich. 
Girdėjau kad dirba vario mainose. Jau 
10 metų kaip besimatėm ir neturim jo
kios žinios. Aš. motina Rozalija Ma
čiulienė esu jau ant mirties patalo, noriu 
dar prieš mirtį sūnų pamatyti ir pasikal
bėti. Tad atsišauk greitai/ arba jį pa
žįstantys draugai meldžiu jam pranešti, 
arba pranešti mums jo adresą, už ką bu
sime labai dėkingi. Motina, seserys, švo- 
geris — Juozas Macnorius, 5721 — 14 
Avė., Kenosha, Wis.

Help Wauted—Malė
Dar bi ni nku Ręjįkia

REIKALINGAS vyras už skalbykloj 
draiverį, baigęs high school ir turys pa
tyrimą pardavinėjime. Kreipkitės Capi- 
tol Laundry. 915 S. California Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

VEITERKŲ. patyrusių prie rankų 
patarnavimo. sCbicagos liudijimai. Algos 
$12 iki $15. Atlas Employment Service, 
6250 So. Halsted St.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas- daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot. skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės. ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo, valgis, guolis ir mo
kestis. Atsišaukite 4:30 po piet.

2743 W. 47 St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

DRAUGAI, noriu gauti darbą už ja- 
nitoriaus pagelbininką su nedideliu atly
ginimu, arba ant ūkės. Eesu nevedęs, 
gabus darbininkas, galiu viską gerai su
taisyti namuose. J. Vis, 6613 South 
Rockwell St.

taip pat prirengiame prie pilie- Furnished Rooms
MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 

apielinkėj, turiu vietos dėl 8 vyrų, val
gis, guolis tik už $1.00 j dieną. 724 
W. 35 th St. 2 lubos.

For Rent
RENDON 3 arba 7 kambarių flatas, 

moderniškas. Renda labai nupiginta. 
3702 W. 60 St.

Automobiles
M?TOR TROKAI VISŲ . IŠDIRBY  S ČIŲ 

Didėlis pasirinkimas už kalnas nuo $50 ir 
augs. Lengvus iSmokėjimai,

B. & W. MOTOR. SALES
827 W. 35tb 8L . ®el. Yards 6080

I Z -i ’ . s

M. & K. MOTORS SALES
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštlnimo kalnas.
Visų modelių, visokių kalnų.

6811 So. Halsted St.
Tel. Wentworth 2727

Reai Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
RE AL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra akirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinami 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

----- o-_
AUTOMOBILIŲ mekanikas Lietu- 

vys ekspertas galt taisyti automobilius 
jūsų garadžiu je arba spvo namuose,' pi
giai, .nr-i
1329.

Patarimai dykai. Tel, Lafayette
♦ '

Tel. Lafayette 04$ 5
------——.. ..... ................... ..................... .

TURIU paaukoti savo kampinį biz
nio namą, Storas ir flatas. Kreipkitės 
2059 W. 22 PI., kampas.

por<

Business Service 
Biznio Patarnavimas

8PECIALI8 SPALIO BUTAUPIMA8 
Namų statymas., remodeliavlmas. garažai, 
irčlai, visas tads^mo^dartiaB^ pigiai.

2536 N*. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spauldlng 0189

PARDAVIMUI. Našlė turi paau
koti mūrinį Storą ir 3 flatus.

5714 S. Damen Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių, 2 karų garažas. Kaina 
$6,200. Turi būti parduotas tuojaus. 
Kreipkitės 3433 W, Chicago Avė.




