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SSSR žada dalyvauti 
Pan-Europos Sąjun
gos konferencijoje

Tačiau pasitaiko teisę savo nu
sistatymą Tautų Sąjungos 
komisijos darbams apriboti 
vėliau

MASKVA, vas. 11. —Sovietų 
Busi ja pranešė Tautų Sąjungai, 
kad ji dalyvausianti komisijos 
Europos Valstybių Federacijai 
darbuose,' bet pasilaikanti teisę 
savo nusistatymą komisijai ap
riboti vėliau. •

Lydimame laiške sovietų už
sienių reikalų komisaras Litvi- 
novas pareiškia, kad iš gauto 
pakvietimo dalyvauti komisijos 
darbuose jam esą neaišku, ar 
projektuojamoji federacija reiš
kianti vienų viehh Europos 
valstybių sąjungą, ar dvi prie
šingas grupes. Jei turėtų rei
kšti vieną, tai esą keista, nesu
prantama, kaip galinti viena 
Europos valstybių grupė savin
tis teisę spręsti: priimti, ar ne
priimti, kitą Europos valstybių 
grupę į bendrenybę, pasivadinu
sią vis.es Europos sąjunga.

Tie abejojimai, sako Litvino- 
vas, galį būt išspręsti tik pa
čios komisijos sesijose, o todėl 
sovietų Rusija nutarus daly
vauti.

Priėmė bilią panai
kinti Illinois prohi* 

bicijos įstatymą
SPRINGFIELD, 111., vas. 11. 

—Valstijos legislaturos atstovų 
butas vėlai vakar vakarą pri
ėmė atstovo O’Grady bilių, ku
riuo Illinois valstijos įstatymas 
prohibicijai vykdyti panaikina
mas.

Bilius buvo priimtas 91 bal
su prieš 56. Dabar jis eina į se
natą.

Sovietijos žąsų ir 
grybų ‘dumpingas’ 

kaimynuose
VARŠUVA, vas. 11.—J Zdol- 

bunovo stotį, Voluinėj, neseniai 
atėjo iš sovietų Rusijos keletas 
vagonų žąsų ir grybų.

Sovietinės žąsys parduodamos 
Voluinėj po 75—90 grašių, tuo 
tarpu kai vietos kainos žąsims

Sovietinių grybų kilogramas 
parduodamas po 3—3*Z> zlotų, 
vietoj 7—7«/2 zlotų.

Sovietų valdžia’, vadinas, sa
vo maisto produktus gabena į 
užsienį ir ten pusdykiai parduO- 
da, tuo tarpu kai patys Rusijos 
gyventojai verčiami badauti.

ISTANBULAS, Turkija, vas. 
11.—Už kurstymus prieš val
džią, vienuolika turkų komu
nistų,1 jų tarpe viena moteris, 
tapo nubausti po šešis mėne
sius kalėjimo.

ORH
Chicagai Ir apielinkei federa 

y lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:
Debesiuota; nedidelė tempera
tūros atmina; vaidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 25° ir 38° F.

šiandie saulė teka 6:52, lei
džiasi 5:18. Mėnuo teka 3:59 
ryto.

Meksikos Miestas atida- 
daro pigias valgyklas 

beturčiams
MEKSiKOŠ MIESTAS, vas. 

11.—Ateinanti pirmadienį įvai
riose Meksikos Miesto dalyse 
bus atidarytos pigios valgyklos 
beturčiams, kurie galės gauti 
pavalgyli už 10 centavų (5 cen
tus). Jiems bus duodama sriu
bos, ryžiu, frijoles ir duonos. I

Vokiečių fašistai ko
voja Brueningo dik
tatūrą; nori savosios
Sako pasitraukusieji iš reichs

tago 107 hitlerininkai ketinu 
organizuot £ ivo parlamentą

BERLYNAS, vas.JI. —Dra
matiškas 107 fašistų ątstovų 
vakar išėjimas iš reichstago 
(visos Vokietijos^ parlamento) j 
yra labai panašus į vadinamos 
A ventilio opozicijos pasitrauki
mą iš Italijos parlamento 1924 
metais, po to kai fašistų galva
žudžiai, tariamai su diktato
riaus Mussolini žinia, pagrobė 
ii’ žiauriu budu paskerdė par
lamento narį Giacomo Matteo- 
ti, socialistų vadą. Bet yra du 
skirtumai:

Italijoje iš parlamento pasi
traukė pažangiųjų partijų at
stovai, liberalai ir socialistai, 
kurie buvo mažumoj. Vokieti
joje dabar fašistų mažuma pa
sitraukė prieš liberalinę parla
mento daugumą. Antra, pasi
traukusi iš Italijos parlamento 
mažuma stojo už laisvę ir žmo
nių valdžią; o vokiečių fašistai 
nepripažįsta nei laisvės, nei 
žmonių valdžios. Jų .opozicija 
vadinamai kancleriaus Bruen
ingo diktatūrai pareina ne iš 
laisvės meilės, bet iš fakto, kad 
ta diktatūra nėra jų. Vokiečių 
fašistų—jie save vadina na’cio- 
nal socialistais—judėjimas yra 
negatyvus, antidemokratinis ju
dėjimas, kuris siekia revoliuci
jos ir demagoginės diktatūros.

Eina gandai, kad pasitraukę 
iš reichstago fašistai ketiną 
vykti į Weimarą ir ten organi
zuoti savą parlamentu ‘ tačiau 
mažai kas tam tiki.

Girdai apie revoliu
cinį bruzdėjįmą

Urugvajoje
MONTEVIDEO, Urugvaja, 

vas. 11'.— Laikraštis EI Dią pa
skelbė teelgramą iš Riveros, ku
ria pranešama’, kad revoliucinis 
bruzdėjimas Urugvajoje kas
dien didėjąs. Pati Rivera, ku
ri yra Brazilijos pasieny, esan
ti kareivių patroliuojama. Eąą 
žinių, kad Nepomuceno Šara
vuos šalininkai planuoją suki
limą apie vasario, 24 dieną.

Smuikavimas — žiau
rus kankinimas: žmo

na gavo divorsą
fULSA, Okla., vas.. U. — 

Mrs. Phyllis Fishba’ck skundė 
čia savo vyrą, reikalaudama iš
siskyrimo. Kaltino jį žiauru
mu. 1 Girdi, Williamas, jos vy
ras, dieną naktį čirpinęs smui
ką, ir tai jau per ištisus dvy
liką metų. Tai pasidarę taip 
nebepakenčiama, kad’ ji neturi 
kur dėtis, iš proto einanti. Vy
ras nečirpinąs, tik ikai ji ne
santi namie. J '

Teismas pripažino, kad toks 
smuikavimas yra' tikrai kanki
nimas, ir Mr& Fishbaek, gaVę 
divorsą. Vyras turės jai mokė
ti alįmoniją.

' [Atlantic and Pacific Photo]

18 mėnesių kalėjimo Daisy De Boe (kairėj), buvusi filmų 
“žvaigždės” ClaroS Bow draugė ir sekretorė, dabar1 teismo nu
bausta 18 mėnesių kalėjimo. Clara Bow skunde ją dėl vogimo 
jos pinigų. Nabagėlė Daisy čia stambios kalėjimo matronos

; i 

uždaroma už “geležinių grotų”. * ‘

Krirne sovietai stei 
gia naują didelę žy 

dų koloniją

Chicago Tribūne korespon
dentas Rygoj praneša, kad so
vietų valdžia nutarė įsteigti dar 
vieną didelę žydų žemdirbių ko
loniją Krime.

Dabar žydų žemdirbių kolo
nijos yra Chersonės guberni
joj, Kreivam.. Rage (KrNoi 
Rog), Zaporože ir Biro Biža'ne, 
Sibire.

Žydų komunistų laikraščio 
Emes pranešimu, žydai neno- 
roms eina į žemės ūkio koloni
jas. Prieš pusantrų metų iš 
žydų kolonijų buvo išguiti vi
si rabinai. Dabar Agrojoint— 
tam tikra Amerikos žydų orga
nizacija —per metų metus su
rinkus daugiau kaip 35 milijo
nus dolerių Rusijos žydams 
šelpti, daro žingsnių Maskvoj, 
kad sovietų valdžia leistų rabi
nams grįžti į kolonijas, žydų 
komunistai tačiau griežtai . tam 
priešinas. ,

.Nauja autonominė žydų ko
lonija Krime pavadinta' “Svo- 
boda”, vadinas Laisvė.

Moteriškė eina kalėti 
už bandymų apiplėš

ti bankų ’
HAMIETON, Ohio, vas. 11. 

—Mrs. America Longworth, 19 
metų amžiaus, kuri neseniai 
bandė apiplėšti Monroe Na
tional banką ir šovė banko ka- 
sierių, šiandie čia tapo nuteis
ta Neribotam ■' terminui kalėji
mo^ . • >

13 filipiniečių moterų 
sukilėlių paleistos

LINGĄYEN, Filipinų sa
los, vas. 11.—Trylika filipinie
čių moterų, suimtų per pastarą 
religinių fanatikų sukilimą Tay- 
uge, kur vienuolika’ asmenų' 
buyo nukauta, prokuratūros pa
siūlymu tapo paleistu. Ketu
riasdešimt keturi vyrai, kalti
nami dėl. žmogžudybių sukilimo 
metu, bus teisiami. ,

>• > ’ • y •

Amerikos inžinieriai 
atsisakė važiuoti i

Kuzbasą

MASKVA, vas. 11.—Du Ame
rikos inžinieriai atsisakė būti 
komandiruojami į Kuzbasą, Si
bire. , • .

Be to, trisdešimt vienas inži
nierius, kurie nenorėjo priimti 
tą ar kitą darbą sovietų pra
monėse, buvo disciplinarine 
tvarka nubausti. Per pus^ me
tų jie negalės gauti nė kokio 
darbo.

Papa draudžia kata
likams eiti į meno 

paroda Romoj 
/

ROMA, Italija, vas. 11. —Va
tikano organas Osservatore Ro
mano įspėja katalikus, kad jie 
nelankytų laikomos dabar ’ Ro- 
nįoj didelės meno prodos, nes 
ten esą išstatyta tokių kurinių, 
kurie užgauną dagi elementa
riausius moralumo principus ir 
įžeidžią Romos gatbę.

’ Parpos organas, matyt, turi 
omenėj kai kuriuos keistokus 
plikų moterių paveikslus tokių 
menininkų, kaįp Ferazzi, Care* 
na, Casorati ir Sironi.

Italų kritikai tačiau labai pa
lankiai ‘atsiliepia apie tuos kuri
nius, ir menininkai yra labai 
pasipiktinę - Vatikano kišimu 
nosies nė į savo reikalus.

.......„j______ ___

Banditai apiplėšė De- 
Kalbo pašto skyrių

DE KALB, III., vas. 11. — 
Praeitą naktį nežinomi bandi
tai įsilaužė į vietos pašto skyrių 
ties /Fięst Si, ir Lincoln vieške
liu ir išsinešė $30,200 vertės 
pašto ženklelių ir $200 pinigais.

Karaliene atiduoda są 
vo žemes ūkininkams

1   —• <!

HAAGĄ, Olandija.- va& 11. 
-^Olandijos karaliene Vilhel
mina; dalį savo didelių žemės 
plotų Het Loo apielinkėj ati
davė ūkininkams naudoti. >

Nežinomas garlaivis 
vandenyne šaukiasi 

ūmios pagalbos
LONDONAS, vas. 11. - Gar- 

laivis Engadin Lamanšo kana
le praneša perėmęs ^prąe i tą nak
tį bevieli pranešimą, kad vie
nas nepažįstamas; garlaivis, su 
trimis' širųtais pasažierių, rei
kalingas ūmios pagalbos. Gar
laivis esąs apie 1,000 mylių nuo 
Airijos krantų.

Atentatas prieš Če 
koslovakijos pasiun 

tinį Austrijoje
VIENA, .Austrija, vas. 11. - 

Čekoslovakijos., pasiuntinybėje 
šiandie buvo padarytas atenta
tas įprieš pasiuntinybės pata
rėją Jaroslavą Zajiček-Horskį.

Pietų metu į pasiuntinybę 
atvyko vienas Čekoslovakijos 
pilietis, Borislovas Zetka, ir 
pasisakė norįs matytis su p. 
Zajiček-Horškiu. Pastarasis jį 
priėmė savo kabinete.

Po kelių minučių pasigirdo 
du šūviai. Pasirodęs iš kabi
neto Zetka leidosi bėgti, bet 
pagaliau buvo suimtas.

Pasiuntinybės ^patarėjas, pa
šautas j galvą ir į akį, buvo 
tuojau nugabentas į ligoninę 
kritingpj padėty.

Atentanto priežastis kol kas 
nenustatyta. Buvo jau seniai 
kalbama', kad Zajiček-Horsky >ses rinkimuose į kaimų, mies-
užsiimąs šnipavimu sovietų Ru
sijos naudai ,ir-policija1 bando 
susekti, ar atentatas neturi su 
tuo ką bendro.

Šį Rytą ^Popiežius 
kalba per radio vi

sam pasauliui
Chicago “švento tėvo” kalba 

bus girdėti 'kaip 9:45 ryto

ROMA, vas. 11. — Rytoj 
[šiandie] papa Pijus XI pirmą 
kartą kalbės per radio visam 
pasauliui, atidarydamas įsi
steigtą Vatikano Mieste nuosa- 
vią radio stotį. . -

Jungtinėse Valstybėse jo kal
bą transliuos Columbia ir Na
tional Broadcasting sistemos 
per 160 stočių. .

Ohicagoje papos kalba bus 
girdęti kaip 9:45 ryto. <

Reikalauja- 15 milijonų 
dolerių Oklahomos 

bedarbiams
OKLAHOMA CITY, Okla.. 

vas. 11. —Trades Union Unity 
Ldague, komunistų organizaci
ja, kreipėsi į gubernatorių 
Burnsą su reikalavimu, kad 
Oklahoma paskirtų 15 milijonų 
dolerių bedarbiams išdalinti; 
kad bedarbiai g^utų tris kartus 
dienoj nemokamą valgį, nemo
kamus butus, kurą ir Šviesą ir 
nemokamus strytkarių tikietus.

Vengrų ^operos prima
dona eina vienuolynan

VIENA, Austrija, vas. 11.— 
Mile Koszeghy, viena geriausių 
vengrų . operos dainininkių, 
pranęšė, kad ji galutinai nusi
tarus eiti į vienuolyną.

.. - - 1 ' i

VANCOUVER, B/C., vas. 11, 
—Gaisras sunaikino čia vieną 
gražiausių baptistų bažnyčių, 
First Bąptist Churoh. Nuosto
lių daugiau kaip $100,000.

.TOKIO, Japonija, vae. 11.— 
Japonų avitoriųs ; Seiji Yoshi- 
wąra rengiasi balandžio mėnesį 
skristi iš Tokio per Ramąjį 
vandenyną į San Francisco.
/ ■ <■; 'c ■'\

3,000 darbininkų už 
berti anglies kasyk 

lose Kinuose
PEIPINGAS, Kinai, vas. 11. 

—Gauti ęift pranešimai iš Man- 
džiurijos sako, kad Fušuno ka
syklose, įvykus sprogimui, ta
po užberti 3,000 kasyklų dar
bininkų. Manoma, kad dauge
lis užbertų' yra nebegyvi.

Gelbėtojų partijos daro pa
stangų užbertuosius išgelbėti, 
bet kolkas tik keli darbininkai 
buvo išimti.

Fušun anglies kasyklos yri! 
penkiasdešimts mylių į rytus 
nuo Mukdeno. Jos priklauso 
Penchihu kompanijai ir perme
tus produkuoja apie 7 milijo
nus tonų anglies.

---------------------------------------------------- ( ,

Didelė moterų diena 
Japonų parlamente

Minios j!ų pripildė žemutinius 
rumus; skaitant moterų lygių 
teisių įstatymo projektą

TOKIO, Japonija, vas. 11.— 
Japonijos moterys vakar turėjo 
savo dieną parlamente.

Parlamentan buvo įneštas 
vyriausybes įstatymo projektas, 
kuriuo suteikiama’ rflbterims 
lygios su varais pilietinės tei- 

tų ir miestelių administracijas.
žemutiiiių Rūmų galerijos 

buvo kimštihai prisikimŠusios 
moterų. * i

į vairus kitii reikalai sutrukdėg-vės ir Vytauto pros-
įstatymo projekto skaitymą iki 
pat vakaro, tačiau moterys, pa
siraitojusios savo kimonų ran
koves, tartum pa'siruošusios 
batalijai, nesijudino iš savo vie
tų. Vos viena kita jų buvo va
landėlei išbėgusios užkąsti. Tai 
buvo pradžia natoj os eros mo
terų kbvoj už lygias teises, ku
rią jos vedė per dvyliką metų.

Einant įstatymo projektu, 
visos moterys, sulaukusios 25 
metų amžiaus, turi, teisę daly
vauti/miestų miestelių rinki
muose ir kandidatuoti- į 'įvai
rias administracijos vietas.

Neabejojama', kad įstatymas 
bus žemutinių rūmų priimtas. 
Kalusimas tik, ar jis praeis po
nų rūmuose, kurio nariai yra 
daug konservatingesni.

Japonų moterų organizacijos 
savo nusistatymu yra’, pasidali
nusios. Vienos jų, nors įstaty
mo projektu dar toli gražu nė
ra patenkintos, bet remia j j. 
motyvuoda'mos tuo, kad “ge
riau pusė kepalo, ne kaip nie
ko.”

Kitos organizacijos, kurių 
priešaky stovi1 Socialdemokratų 
Moterų Sąjunga' ir Proletarų 
Moterų Sąjunga, šiam įstatymo 
projektui 'priešinas ir reika
lauja, kad moterų teises butų 
visai sulygintos su vyrų, vadi
nas, < kad sulaukus 20 metų
amžiaus turėtų pilno pilie
čio teises dalyvauti rinki
muose ne tik j vietos administ
racijas, bet ir į parlamentą, 

z

Įkurta žvejų sąjunga
KAUNAS; — Sausio 22 d. 

žemės ūkio ministerijoj buvo 
vandens savininkų ir nuomi
ninkų susirinkimas. Kadangi 
Lietuvos žvejų sąjungos įsta
tai jau patvirtinti, tai šis su
sirinkimas virto' steigiamuoju 
Lietuvos žyejų sąjungos susi
rinkimų.

Išrinkta valdyba, kurion lė* 
jo inž. Andriunas, Goldbergie- 
nė, Gėlbergas, Barščfauskas ir 
Sritkąuškas. ; . ,

LIETUVOS ŽINIOS
Pasitarimas prekybos 
rūmuose dėl svetimša

lių specialistų
KAUNAS.—Sausio 22 prekybos 
ir pramones'rumuosc įvyko įdo
mus pasitarimas, kuriame da
lyvavo įvairių .šakų pramoni
ninkai, piliečių apsaugos de
partamento atstovas ir preky
bos departamento atstovas.

Pasitarimas buvo sušauktas 
dėl apribojimo svetimšalių dar
bo Lietuvoje.

Buvo apsvarstyti opus klau
simai, surišti su draudimu sve
timšaliams dirbti Lietuvoje. 
Per pasitarimą paaiškėjo, kad 
šis draudimas turi tikslo tik 
apsaugoti Lietuvos piliečių dar
bą. Kur jis pasirodys kenks- 
.mingas pramonei, jis nebus lai
komas. - '

Meksfaltuos dar 100,000 
kv. mtr. gatvių plotų
KAUNAS. — Vasario men. 

20 d. Kauno miesto valdybos 
paskirtos varžytines miesto 
gatvių meksfaltavimo dar
bams paimti. Iš viso atiduos 
per šias varžytines išmeksfal- 
tuoti 100,000 ketvirtainių met
rų gatvių plotą. Tas darbas 
turės būti atliktas per dvejus 
metus — 40,000 kv. mtr. turės 
būti iŠmeksfaltuota šiemet ir 
60,000 kv. mtr. — 1932 me
tais. Meksfaltuos visą Laisvės 
alęją>J, ^isa? ją perkertančias 
gatves^ Prezidento gatvę iki 

pektą. šį paskutinį
meksfaltuoti tik kitą

Seimo gatvę išgrįs 
akmeniu.

pradės 
met.

tašytu

Vis dar baisiai daug te
begeriame degtinės

KAUNAS. 7 — Centralinio 
statistikos biuro žiniomis, bu
vo Lietuvoje degtinės (40° al
koholio) pagaminta 1928 me
tais — 5,358,000 litrų. 1929 
metais — 5,070,000 litrų, 1930 
metais — 5,002,000 litrų. Va
dinasi, pernai lyg ir butume 
kiek mažiau išgėrę degtinės.

Užtat .dar gryno spirito 
alkoholio) pagaminta 
metais — 221,000 litrų, 
metais — 225,000 litrų ir 
metais — 231,000 litrų, 
sa, šitokio spirito daugiausia 
suvartojama įvairiems techni
kos ir medicinos reikalams.

Bendrai' degtines ir spirito 
Lietuvoje parduota 1928 me
tais už 41,5 milijonų litų, 1929 
m. už 40,4 mil. lt. ir 1930 me
tais už 41 milioną litų.

(95° 
1928 
1929 
1930

Komendantas nubaudė
KAUNAS. — Už “kiršina

mą vienos visuomenės dalies 
prieš kitą”, Kauno karo ko
mendantas, kaip rašo “L. A.”, 
piĮ. Luc. šaltienj nubaudė 1,- 
500 lt. arba 2 mėn. kalėjime; 
piliečius M. šaltienių, Ks. Ol
šauską, J. Tuskevičių, St. Van- 
žodą, Pr. Vanžodą, J. Mazgį 
ir J. Sadauską nubaudė po 500 
lt. arba 1 mėn. kalėjimo.

LIETUVON
Siunčiame Pini sus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai. 
Pigiai ir Saugiai ---
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[korespondencijos
i Worcestęr, Mass. *
t Draugijų \ parengtoms.

Sausio 21 d. Lietuviu Ukėsu 
Kliubo salėje susirinko devy
ni žymiausių vietos organiza
cijų atstovai pasitarti dėl va
sario 16 d. apvaikščiojimo. 
[Tapo nutarta iškilmingai pa
minėti trylikos metų LietiiVos 
nepriklausomybės sukaktu
ves. Tuo pačiu laiku bus pa
minėta ir Dr. Jono Basanavi
čiaus mirties sukaktuvės.

* Paminėjimas nutarta rengti 
pirmadienį, vasario 16 d. L. 
Ų. Kliubo salėje, 12 Vernon 
St. Prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Rengimo komitetai! tapo iš
rinkti* šie asmenys: pirminin
ku Antanas Janušonis, vice- 
pirm. Pranas Juodžiunas, se
kretorium Vincas Kanišaus
kas, ižd. Vincas Česna, o 
spaudos komisija susidėjo iš 
Juozo Krasinsko, V. Kanišau
sko ir A. K-o.

Parengime kalbės vietos 
darbuotojai, o taip pat vienas 
bostonietis, kuris neseniai at
vyko iš Lietuvos. Muzikos 
programą išpildys “Aušrelės” 
choras po vadovyste J. Dirve- 
lio, dainuos žymi dainininkė 
Julė Metrikaitė ir bus keli 
jaunuoliai solistai, 
taip pat ir SLA. 
choras. Be to, bus 
pa m argi n i m h.

Visi vietos lietuviai yra kvie
čiami tame

Dalyvaus 
jaunuolių 
ir kitokių

pat

gul
tai

kais, kuomet seniau tam 
darbui reikėjo 50.
. Kuomet technika tiesiog 
vatrukčiais progresuoj a,
darbininku reikalai nuolat ei
na blogyn. O tai dėl to, kad 
naujai išrandamos mašinos iš
meta darbininkus į gatvę.

Čia dar yra dvi garbarnės, 
kur jau antri melai kaip dar
bai eina pusėtinai prastai. 
Trečias skyrius randasi Pea- 
body, netoli nuo Bostono. Ten 
dirbo 150 darbininkų. Tuoj 
po Kalėdų Peabody garbarnę 
uždarė ir darbininkus paleido. 
Odas atvežė į Norwoodą.

Winslow Bros ir Smith di
džiojoj garbarnėj dabar dirba 
apie 500 darbininkų, o mažo-

varžytines. Kad pašilai-

Algos tapo nukapotos visiems, 
--tiek paprastiems darbinin
kams, tiek bosams bei užveiž- 
doins. Moterys, kurios uždirbo 
per savaitę $17, dabar begaus 
15 dolerių. Vyrams buvo mo
kama $23.50, odabar jie gaus 
tik $20.50. Pečkurianis nukir- 

I to per savaitę net $8.60. Gar- 
baruos kontroliuoja Ghicagos 
Armour kompanija. Iš ten, tur 
būti, ir buvo duotas įsakymas 
kapoti alga§. Buvęs šios, vals
tijos gubernatorius Frank Al- 
len yra stambus garbarnių 
dalininkas. Tuoj po to prane
šimo jis prįbuvo į raštinę. 
Niekas tani algų kapojimui 
nesipriešino.1 O tai vyriausia 
dėl Jo, kini dabar siaučia di
delis nedarbas, o antra, 
Liniukai daugumoj yra 
sus ir neorganizuoti.

dar- 
tam-

ka r o 
gerai, 

pinigų, 
investuotiros kiir tik buvo galima, visur 

vyrus atlcidinejo, o į jų vie
tas statė moteris. Tarp moterų 
eina
kyti darbe, jos visokiais bu
dais i 
sams.
vakarais girdo
kai tas tiek nusilaka, jog ne
begali bepaeiti, tai pašaukia 
taksikabą ir parveža jį namo, 
kaip kokį kleboną. Tuo ypač 
pasižymi tūlos “progresistės”. 
Apie lai pas mus visi kalba.

Musų bolševikai paprastai 
viską “pamato,” bet kodėl jie 
dabar tvli ir neiškelia aikštėn 
savo tavorškų darbus? O gal 
taip reikia? Gal to “proleta- 
riški” principai reikalauja?

Vasario 2 d. garbarnėse vi-

stengiasi įtikti savo bo- 
os moterėlės 
airišį bosą, o

' Per karą ir tuoj po 
darbai ėjo pusėtinai 
Darbininkai pasidarė 
Daugelis pradėjo
pinigus į namus. O kaip žinia, 
namų vertė tais laikais buvo 

1

labai aukštai pakilusi. Dauge
liui teko didelius morgičius 
užsitraukti. Dabar jie gailisi. 
Pasitaiko, kad žmogelis nebe
gali morgičių atmokėti ir jo 
namus pasiima bankas. Kiti 
praranda namus už taksų ne
mokėjimą. Tokiu budu žūsta 
žmonių sunkiai sutaupyti cen
tai. Tiesiog gaila tų vargšų.

Darbininkas.

ii, 
gijų komitetas Lietuvos 13 m. 
Nepriklausomybes apvaik$čio- 
jinnii rengia didžiulį bėnkię- 
tą. ; 'P

Bankietas įvyks sekmadie
nyje,, vasario 15 d., 5 vai. po 
pietų, Eikš Club Rdof Gar
deli, Washington St., Bing- 
hampton, N. Y.

Tai viena iš puikiausių vie
tų tokiems parengimams ir 
lietuviams jiui.gerai žinoma.

Rengimo ^opiitetas deda 
pastangas padaryti taip, kad 
bankietas butų pasekmingas.

Apart skanių pietų, btis 
gražus programas, dainuos 
Šv. Juozapo Choras, bus mu
zikos, dainų, kalbų ir įvairių 
pamarginimų. Taipgi bus sve
čių iš įvairių miestų, bus 
pramonės 1 biznio, visuomenes 
ir laikraščių atstovai.

Tad dabar Ųankieto pasek- 
mingumas priklausys nuo vie
los visuomenes paramos. Juo 
skaitlingesnio bankietas bus, 
tuo geriau pasirodysim., visuo
menės akyse — ant kiek mes

--------- ——------ 
brangiam Liętuvos Mpri- 
klausohiybę.

' -*-p. B. Balčikonis.
;--------

Toronto, Ont
lyoinunistai kerštauja

■ < • 7' ■f

Vasario 14 d. K. L. (J.) Jau
nimo Sąjunga, rengia perstaty
mą. Bus vaidinama trijų veiks
mų komedija “Karolio Teta”. 
Komunistai, sužinoję kad yra 
gana juokingas veikalas ir ga
li nemažai publikos sutraukti, 
nutarė' suruošti tą' patį vaka
rą “bedarbių šokius” (Iš tik
rųjų tie vargšai bedarbiai su 
“tuščiais” pilvais negali nu
rimti be šokių). Tas viskas da
roma, kad tik pakenkus Jau
nimo Sąjungai, bet kažin kaip 
jiems tas pavyks? > .

Įdomu, kad komunistai tam 
juodam darbui randą avinų, 
kuriuos ir panaudoja savo 
tikslams. Vienas iš tokių avi
nų yra Petras Markevičius,

- r' .<-• .u -

kuris jau ne pirmą kartą yra 
naudojamas panašiems tiks
lams. Tai žmogus,’ kuris už 
stiklinę alaus gatavas jdo- 
džiausį darbą atlikti, o komu
nistams jo negali primesti 
(nors jie j j globoja) , nes tuoj 
atkerta; tai darbas to girtuok
lio Markevičiaus. Dar galima 
pažymėti ir tai, kad Toronto 
komunistai niekuomet neišeina 
prieš katalikus. Įdomu, ar ka-

Dresių Dezaininimas 
IR MADŲ DAILĖ ' 
Užsiėmimai, kurio moka didelę 
algų. Išmokit dezaiuinimo dai
lę. nubraižyti gražius rubus. 
Musų gurąs mokiuimas pri
rengs tai vietai j trumpą .laiką 

• Rašykite ar ateikite dėl ne
mokamos madų knygutes.

MASTER COLLEGE
Jos. F. Kasnicka, Prlnclp. 
1OO N. STATU ST., kamp.

LAKE ST. 10 augštas

Binghamton, N. Y.
Bingham ptoniečiai apvaikš
čios Lietuvos Nepriklausomy

bę didžiuliu bankietu.
apvaikščiojimo siems darbininkams tapo pra

nešta, kad nuo šios dienos Kaip pernai, taip ir šiemet, 
i drauSpaudos Komisijos narys A.K. i jiems mažiau bebus mokama, j Bingliamptono lietuvių

Nonvood, Mass
Darbai ir algų kapojimas.

Norwoodas yra nedidelis i 
miestelis, — gyventojų pri-| 
skaitoma apie 15,000. Jis tapo 
inkorporuotas kaipo “town” 
1872 m. Nežiūrint į 
žumą. jis yra gana svarbus 
pramonės punktas. Iš stam
besnių fabrikų tenka pažymė
ti Bird and Son, kur išdirba-

Jus Vargina Inkstai?
Veikite Greitai dėl Inkstu 

Nereguliarumų.
^R jus vargina nuolatinis strėnų 

skaudėjimas, pūslės įdegimas ir ke
lintasis naktį? Jei taip, tai susidomė- 
kitl Pagelbėkitc savo inkstams su 
Doan’s Pilis. , ■ ’

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulyje. V Par- 
davinėjamds pardavėjų visur.

MRS. HE.NRY BELES. .3027 lOth AVĖ.. BIRMINGHAM,' ALA., sako: 
“Kurtus, iit'pasi linu jautis HtrCnų skujidAjiinus veik visai neleisdavo mali dirbti 
prie namų ruošos. Mano inkstai vcikS ,nereguliariai ir man tankiai skau- 
dGclavo galva ir užeidavo kvaituliai. Vartojimas Doan’s Pilis pašalino man 
visus šluos pakrikimus ir aš nežinau kaip ir, atsldeltuoli už tą gerą, kuri 
man jos padarė. Aš visuomet rekomenduosiu Doan’s”.

Doan’s Hlls IX

i i

Saules Spinduliai Minkština

talikai Šį kartą eis talkon ko
munistams, t. y. ar ruoš ir jie 
tą patį vakarą šokius, ar ne?

Torontietis.

Buy gloves with what 
it savęs

N6ra reikalo možėti 50c ar 
daugiau. kad rauti gerą dantų

* košele. Listerlne Tooth Pute, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25ft Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutauplntl 
$3, ui kuriuos galite nusipirk
ti . pirštinaites ar ką kitą. 
Lambcrt Pharmacal Co.

USTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Motiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik' grupėmis

.80

28
.20

6

’ *

LUCKIES visuo
mėt palankūs

gerklei

dail-

raša- 
laik-

kilimai (karpėtai) bei šiaip: 
įvairus dalykai. Randasi čia |

jūsy

14

31

45

50

73

78

21

30

39

70

18

42

48

•52

64

66

72

(5 1931, Tha Americaa Tobacco Co.» Mirt.

‘It’s toasted”
Jusy Gerklės Apsiauga — Prieš knitėįimu£ prieš kosulį 

. v- l ■ >' \ '.7 ~

Jūsų gydytojaus 
patarimąs yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok' giliai,; fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

Dienos Ant Vandenio

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN .

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais

EREMEN
IR ;

EEIRCPA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Lbyd

vės, Plimplon Press ir 
Norvvood Press. Tose spaustu-1 
vėso lik nuo rudens darbai 
sumažėjo. , Dirbantieji ten 
darbininkai dar ir dabar pu-; 
sėtinai neblogai uždirba.

Yra ir geležies liejykla Shoc 
Brake Cc. Darbai ten labai 
sunkus. Nuo pereito rudens 
darbininkams tapo nukapota 
uždarbiai po dešimtį nuošim
čių. Popieriaus dirbtuvėse į- 
vesta naujų pagerinimų, — 
mašinos pavaduoja darbinin
kus. Dabar bedirba lik vienas 
trečdalis darbininkų, o pada
ro kokius keturis kartus 
giau nei pirma.

Mi 'ili Ink (a>. gamina 
lą, daugiausia Hearsto
raščiams. Dabar kompanija 
įvedė tokias mašinas, kurios 
dūdomis rašalą varo tiesiog į 
lankus. Padarinyje dabar ap
sieinama su dviem darbiniu-

M

7
8

No.

7
8

38

37

No. . Kaina
Grupė I. $2.50

24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
k i

25 DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius ir 

Jėzuitai .............  75
26 -.MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ........... 75
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai 

f -----------

Viso ...................................... $2.50

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU ..................  $1.75
JANULAIČIO Airija ............25
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
liotri "į Tblirhį šaurę .. ......... 40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos 
mokslų priekyn ................

OLSZEWSKIO Pasaka apie
Kantrią Aleną ............. 20

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ...........     35
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS .............  $1.00

7 f LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos ........
VIŠKOŠKOS 
Poemos 
Bfc. VARGŠO 
Žaizdos '.............

.40

Gyvybė —

Gadynes

20

.25

$5.00Viso

, Grupė III. $2.50 
KL. JURGELIONIO Mislių 
Krfyga ......    $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ..................

FRANK HARRISO' Pasako
jimas Apie Jėzų ........... ......

Mąsto ................r....... .<■........
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi ............. ..........................

40

57 j. ABENO Kaip Žmogus

.20

.25

.26

.50

Viso ................   $2.50

Grupe IV. $5.00
D-RO GRAIČUNO Sveika
ta ...................   $2.50
DR. A. J. KARALIAUS 
Pasikalbėjimas Amerikono su 

šu Griųorium .................
S. K. KRUKOWSKIS Chi- 
nija ................................ .........
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? 
ŠARŪNAS Gruodžio 
dienos Perversmas .......
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socialižacija ...............  ' .20
W. SHAKESPEARE’O 
Machbeth ........................   .75

20

40

75
17
...... 20

49

53

55

60

68

84

93

40

41

54

61

93

80

82

22

35

44

76

Kiekvienas žino, kad saule nokina —dėl 
to “SPR A GINIMO” proceso naudojami Ultra! 
Violetiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE-paga- 
minti iš geriausių tabakų — Derliaus Grietinės — 
DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slapta* 
...........................  , __ ’ • •     I I. , .i Į.m.. 1.1 ■ f —<4 <4 n i..1.1 ii 

šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” 
pašalinami. Jie parduodami kitiems* Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE ęigąretuo*e. Nęnudatabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus Jūsų gerklei.

'Kaina
' Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą šiaurę .............40
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............  .35
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai ......................1..............
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .............................. ......
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį?...... ............ ....................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ......
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matotius ................................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..................
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

Viso ...........     $5.05

.15

.35

.60

.50

.75

.15

.75

.25

.35

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ...... .. ...........
DR. A. J. KARALIUS Pa
lavintasis pas įvairias Tau
tas ................................................. 50
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia .35 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ....................1..................... /35
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai .................................... 20
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje ............................ .20

Viso

.75

.15

$2.50

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .......
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ...............................
J. A. FREDRO CONCIL
LIUM FACULTAT1S ...

GOGOLIO Piršlybos, Ko 
m ėdi j a ....r v.. .j... -.

gų Nėra ...............................
BALČIKOWSKIO Pono Fe 
likso Atsilankymas kom........... 20
J. GURAUSKIO Šžlaputris 
Komedija .................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rą Vergija, komedija .......

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza .....................

94

95 J. S. TURGENEVO Pini

96

97

99

6$

.45

50

20

25

10

.20

.25

35

»$5.00Viso ............ . ......... ......... . $5.00 tVįšo ..... ...........................

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metaihs$8.00

» ♦ * ‘ . *

Naujienos, visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu buš gauti tokias dovanas, šis 
pasiuljjimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo 
užsakymus ; .‘ i

HAUUENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.

130 W. Randolpb St. Cbfago



Komunistai prašyk valdžios
RoselandKensingtonmus

Marųuette Park

musų

padarys jo skil

irm.it aspirin
Asnirln yra* trado žymS Bayer Fabriko MonoaceUcacidCBtor ot SallcylicacldMarąuette Park

Mrs. Pollak ligoninėj

Padėka

Ete/jĮ savo namuose.

B Y WESTPHALSTAR DUST

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

TWO Y e AR S 
LATER-CAME 
8ACK TO OO * 
THEVIKING'

pra- 
Gasai

per

BUDAS PASIEKTI ŠALTĮ 
YRA PER VIDURIUS

Stalgaitj 
šeimyna,

ONE OP HER 
BEST PICTURES 
'SDN-UP •

SOON 8ECAME 
FEATURED 

PLAYER.

ATTENDEO 
PUBLIC 

SCHOOLS
l.'.O. - I «1*-*• *

tikrina milionai linksmų 
EXPELLERIO 

O, kaip jie pirmiaus

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER ✓

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

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS, 

SUSTABDYK JI'
D A BAR!

PAULINE
STARKE

BORN 
/3OPLIN, 
Ml^SOURI• 
3AN.I0J90I

lankytojais, o miręs pomirti 
ne, jrabnešhvis ir sargais.‘Ne 
bus jokio vargo giminėms ii 
pažįstamiems, kuomet pri 
klausysi prie Susivienijimo.

AT FQURT6BN 
EXTRA FOR 
D.W, GfliFFITH

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam svetelius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

JOHN J. ZOLP’S.
Real Estate, Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St
Tel Yards0145 įį

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.,
Tel. Republk 8899

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprėdalus pigiai
J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1162

buvo solo gitara, solo 
ir k. Verta tokių kon-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Komunistai paskelbė, kad 
irys rinkliava . bedarbiu

J. P. EWALD
APDRAUDA, PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas 

specialybė

4193 Archer Avė
Tel. Lafayette 1155

Itl IQ2.7 
gavę o? 
PICTURES

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla * 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

IS MARRIEO TO 
JACK VVHITB 
- GOOD 1N ' 

WHAT MBH v/ANT 
-FOR. COLUhABlA 

%

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo. 
• Daug kentėjimų tikrybėj nereika
lingi.

Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei
na be pasargos, bet nuo jų visada ga- 
limaliut prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
Jetai sutelkia greitų palengvinimų. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok plonų skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės• jicŠ- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, 4r šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarų.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai. K > • •

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
ĮJ\AI yra pinku jeigu galt taip 

J padaryt, jo£ kitiem patiktum^ 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirtnin. i . '

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra’, nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metinąųs yra daromas ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu ^che
mikai pagalios surado sustatė 
kurą ištilcro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun-

Pbone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 ‘So. Rockivell Si., 

CH1CAGO. ILL.

bolševikai, kalbinox prie ra.iir 
dono "sojiizo prisirašyti, bet 
kad sojuzas gyvuoja ant po- 
picros, niekas nesirašė prie jo. 
G era s" a p s i re i š k i m a s, k a d y d a r- 
bininkap gyvena savu protu, 
ne bolševikų. — K.

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namas ir ' 
budavojame naujas

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824 t

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė,
Tel. Lafayette 2584

gazieta, už ' surinktus pinigus 
siųs “atstovų” i Washingto'nų, 
reikalaus iš buržujų apdrau- 
dos bedarbiams. Visi gerai at
simena, kad komunistai buvo 
priešingi reformoms. Sakyda
vo, kad reikia tiesioginiai vei
kti, šturmu kelti revoliucijų. 
Bet santimas atstovo į Wash- 
ingtonų nėra revoliucija, bet 
maldavimas valdininkų malo
nės dėl darbininkų. Pirma ko
munistai sakydavo, kad tokias 
reformas gali reikalauti socia
listai, ne 'komiinjstai. Mums 
nuostabu čia gyvenantiems, 
kad komunistai staiga padarė 
permainų link darbininkų. 
Ar jų tik nėra noras pasižve- 
joti pinigų iš vargšų darbi
ninkų. Mes, suprantame, iš 
aukiĮ pasinaudos komunistų 
atstovas, darbininkai negaus. 
Tas atstovas nuvažiavęs prai 
švilps tuos pinigus kur nors 
viešbutyje.

Man rodos, ar tik komunis
tai nenori su rinkliava pasi
garsinti: rinks aukas, o atsto
vo nesiųs visai. Aš atsimenu 
gerai, kaip vienas jų šiumei- 
keris skelbėši, kad neškite če- 
verykus taisyti, , bedarbiai 
maršuos i Washingtonų, rei
kalaus darbo iš valdininkų. 
šiumeiker/uiA buvo geras pasi- 
garsinimas, jis dirbo su virš
laikiais, darbininkams nebuvo 
jokios naudos. Nebuvo <rie 
maršaviino, reiškia komunis
tai apgavo darbininkus. Pa
našiai gali būti, kad -komunis
tai padarę rinkliavų, nesiųs 
atstovo į Washingtonų. Teko 
jau girdėti kelis kalbant, kad 
tokiems paimsime šluotų, kaip 
ateis su krepšiais.

SERGANTYS YRA 
KVIEČIAMI PASI
TARTI DYKAI SU 
DR. ROSS APIE BI
LE KOKIĄ LIGĄ AR 
SILPNUMĄ

1 * y. •. y T ■

Laike savo trisdešimt metų prakti
kos jis išgydė tūkstančius/ kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės, 
urinares, chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo specialis In-Mo-Ray ir re- 
konstruktyvis gydymas atsteigia vy
riškumą ir lytinį stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir kiek
vienam prieinamos. Del gydymo,' ku
ris duoda geriausias pasekmes, pasi
tarkite su /

’ Blogi laikai.
Blogi laikai darbininkams. 

Darbų nėra, reikja gyventi iš

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
!>r 70c bonkų vaistinėje ir issitrirfkite juomi skaudamas vietas, 
fųs busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
štrinsite skaudamų vietų su PAIN-EXFELLERIU1 

“INKARAS” nedegina bdos ir nesutersia.drabužių. Neturi .prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimą^ prašalina 
skausmų ir gėlimų iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite/jį savo namuose.
Artimiauąioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c įr 70q

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

pereitų penktadienį rAdo savo 
žmonų sunkiai susirgusių; tuo
jau pašaukė Dr. Strikolį ir pa
sirodė, kad reikalinga greita 
operacija’. Nuvežta į šv. Kry
žiaus ligoninę šeštadienio ryta, 
padaryta operacija ant ‘a’pen- 
dičitis, ir atrodo, kad ligonė li
gų lengvai nugalės.

Ponai Pollakaį yra gerai ži
nomi Marųuette Parke, labai 
draugingi žmonės ir dalyvauja 
visuose lietuvių parengimuose. 
Jie gyvena’ 7006 So. Campbell 
Avė.—Pustapėdis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
. 12th STREET ■ .■■mmito

TeL-Kedzie 8902Didelė tūba Listerinė dantti 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiėkoriu. 
Lambcrt Pharmaca] £o.» Salnt

Ketvirtadienis, vas. 12,

Vasario 8 d. Pųllmano rusai 
surengė puikų koncertų, kurį 
išpildė rusai profesionalai ar
tistai. Publikos buvo pilna 
svetaine, kas šiuo laiku yra 
stebėtina, nes siaučiant “Hoo- 
verio gerovei”, niekas nesiti
kėjo tiek svečių sulaukti. Bet 
daugumas lietuvių žino iš pra
eities, kad rusai duoda ’tai kų 
prižada, taip ir šiame koncer
te buvo. Už mažų įžangų da
vė gana daug.

Pirmiausia buvo sulošta ma
ža komedija. Svetima mote
ris ir vyras po lova, tai yra 
gana juokinga komedija ir ge
rai išpildyta A. C. Puškino 
mokyklos mokinių./ Stygų or
kestrą, vadovaujama Budrevi- 
čiaus, toli pažengusi piuzikoj, 
daug geresnė negu anais me
tais, tik sųstatas šiemet " ma
žesnis. ' .

Kas nežino madame Maksa- 
kovos, operos artistės. Tai 
tiesiog žavėto žavėjo klausy
tojus. šį kartų dainavo ro
mansus ir rusiškas linksmas 
dainas, akompanuojant pa
sauliniam virtuozui Dobro- 
chodovui. Dobrochodovas yra 
balaikos . solistas iš rusiškos 
imperatoriškos akademijos 
orkestros, tai davė ir keletu 
klasiškų gabaliukų ant bala
laikos duetais, kvartetais ir 
sikstetais, ir buvo priversti pa
kartoti

Dar 
piano 
centų

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

SODUS 
choro vedėjas, komp. A. Po
cius. . • 1

Kas link vaidylų — mėgėjų 
ir suvaidinimo kalbamo vei
kalo, lieka pasakyt, kad mažai 
vietos dėl kritikoj 6e yra. Visi 
vaidylos savo roles vaidino 
taip tiksliai, kųįj klausant rei
kėjo kiekvienu gėrėtis ir kiek
vienas buvo'savo' vietoje. Ma
nau, kad neklystu pasakęs, 
kad vietose ir ) profesionalai 
artistai’ nebūt geriau suvaidi-

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

41)50 Archer Avė. 
, Tel. Lafayette 5019

drasko jus, susilpnina. Sustab
dykit jį greitai su Severais Cough 
Balsam. Malonus, veiksmingas Pa
lengvina kvėpavimą ir suteikia grei
tą, raminančią pagelbą. Užtikimas 
per 50 met. Pas jūsų aptiekininką. 

Vartok Severa’s Col(l Tablete nuo Šalčio

SjEVER^y

Dainavimo pusė jrgi buvo 
gerai išpildyta, nes visi lošė
jai - jos jau, taip sakant, 
“negrinoriai”, bet su gerokai 
pralavintais balsais ir visi mo
kėjo sayo balsus pilnai sudę-

dėkojame visiems 
dalyviams, giminėms, draugams 
ir . pažįstamiems; taipgi takia
me širdingų ačiū grabnešiams. 
p. Bagdonui už pa'sakyta ant 
kapų prakalbą ir graboriui Ra
džiui už gerą patarnavimą.

Pasiliekame nuliūdę, užkasę 
savo brangų tėvelį šaltoj žemu
žėj, Tautiškose Kapinėse.

—Stalgaičių Šeimyna.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Bereikalingas 
Skausmas!

Palaidojus Jurgį 
vasario 9 d. mes visa 
motina, dvi dukterys ir sūnūs

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 50.69 •

Ateinantį penktadienį, papra
stoje svetainėje įvyks K t lu
bų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas. Jame -bus 

raportų, pranešimų ir »bus 
svarstoma nauji reikalai. Ver
ta kiekvienam nariui, narei 
atsilankyti, užsimokėti mo
kestis.

Gera proga įstoti į Susivie
nijimų naujiems nariams. 
Priimama abiejų lyčių žmo
nės, be skirtumo pažiūrų, nuo 
16 metų amžiaus iki 45 metų 
amžiaus 
aprūpintas sergant pašalpa

rnentas
Enker PAIN
naudotojų. L, . _
kentėdavoI Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EKPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulai?.
Enker Pain-Ėxpelleris
Tuo jaus Išvaro lauk* Sustingimą Ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus~ Skausmus. Galvos Skaudėji-

rįnli su vaidini imi ir muzika. 
Prie visko, kiek buvo per silp
na orkestrą ir iš tų atžvilgio 
jautėsi didelio trukumo.

. Bicdnas KdĄjs,

Dr. B. M. ROSS
SPECIALISTAS,

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroe St.—Įsteigta 3 0 m.

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
10 a. m. iki 5 p. m., Nedėltomis 10 
a. m. iki 1 p. m. Panedėliais, Sere- 
domis ir Subatomįs valandos prail
gintos nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Kaip tik jus pagalinate šal 
tį, odos perai užsidaro 
kaitavimas apsistoja. ' 
ir atmatos negali išeiti 
odų. Štai kodėl jūsų, daktaro 
pirmas patarimas atsitiki
muose šalčio yrh priimti Švel
nų liiiosuotojų; kaip cascara. 
Medikali autoritetai pripažys- 
ta, kad ji tikrai sustiprina vi
durių- muskulus. Jus galite 
gauti cascarų jos maloniausioj 
formoj Cascarets saldainiuose.

, Atsiminkit tai kada jus pa
jaunate šaltį; kada tik kvapas 
būna prastas; liežuvis padeng
tas; arba skauda galvų, ėda 
aitrumas, turite Užkietėjimų.

Kam stvertis aštresnių da
lykų, kuomet Cascarets pa- 
akstina - vidurius taip greitai, 
taip nekenksmingai ir malo
niai — ir kainuoja tik dešim
tukų? / y 

(Apgarsinimas)

NEO-ARSPHENAMINE
Ši didžioji Europos gyduolė sujung 
ta su Dr. ROSS spe- 
cialiais kraujo, gydy- p žĮISa 

mais išgydo sifilį. Jei- 
gu jus turite kraujo Ii- 
gą, nenusiminkit? — 
JUS GALITE BŪTI 
IŠGYDYTI.

Komiškų trijų aktų operetę 
suvaidino Lietuvių Vyčių 
“Dainos’”- choras 8 d. vasario.

Siužetas painitas iŠ Bulgarų 
kųrininko šeimynos Popov, 
kurių duktė Nadina įsimyli į 
kariaujančio sii ( Bulgarija, 
Serbijos kariuomenes leitenan
tų Bumedi,* kuris kokiu tai 
slaptingu budu įsibriovė į Po
povų namus ir iaip-pat įsimy
lėjo į Nadinų. Veikalas yra 
labai juokingas ir aprėdytas 
gražia muzika, kas daro nepa
prastai daug smagumo klau
sytojui.

Vaidinime dalyvavo sekanti 
vaidylos mėgėjai: Nadina, 
p-nia O. r Juozaitienė; Amelija, 
gen. Popovo žmona, — p-lė 
B. Zalatoriutc; MaŠa, Amelijos 
giminaitė, — p-nia A. Skama- 
rakienė; Bumedi, serbų " ka
riuomenės leit.enantas, — J. 
Balsis; Masąkoy, bulgarų ka
riuomenės kapitonas, — A. 
Čiapas; Alcksis, bulgarų ka
riuomenės pulk, — J. Roma
nas; Popov, bulgarų kariuom, 
gen., — Ki Pazarskis; šokėja 
—- p-lė Nausėdaitė. Rezi- 

p-lė, G. šidiškiutė;

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus'pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų 

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te j j prie pirmos bonkutėš mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį 
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konštipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai ‘ mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI. 4 •

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips ‘Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

(^usrarsinimas)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

Published Daily Except Sunday 
the Litbuanian News Pub. Co., Ine.-

1739 South Hahted Street
Telephona Rpoievelt 8500

by

Editor P. GRIGAITIS

Sabscription Rata: 
$8.00 pet year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., onder the act of Marcb 
3rd 1879. • . ' .

Naujienos eina kasdien, iiskiriant eek- 
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė, 1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 
Telefonas Roosevelt 8500.

UžaiMdtytta lodbMi
Cbicagojc — paira:

Metama - 18.00
Poni m«tų 4,00
Tnmi minėdama .. .......................... 2.00
Dviem mteedama —T-^--------r-r- L50
Vienam'minedvl .75

Chicagnj pet iineiiotojua;
Viena kopija----------- ------  3c
Savaite: 18c
Minėtini 75c

Snvienytoaa Vatetijoat, ne Chfcagoj, 
Mfctil

Metama ............. 17.00
Pusei metų ------------------<------------ 3.50
Trinu mineaiama ......................... 1.79
Dviem minėdama , — 1.29
Vienam minėtini - ----- .75.

Lietuvon it kiras užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ■ 4.00
Trinu mėnesiams 2.50
Pinigus teikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymo.

ŪPO GAUDYTOJŲ PARTIJA

Komunistai šiandie jau stoja už socialę apdraudą, 
t. y. už darbininkų apdraudą nuo nedarbo, nuo senat
vės, ligos ir susižeidimų darbe. Vasario 10 dieną jie 
rengė įvairiuose Amerikos miestuose demonstracijas 
socialės apdrauefos reikalui paremti, ir tą pačią dieną 
jų delegacija atsilankė į Jungtinių Valstijų kongresą 
Washingtone įteikti tuo reikalu įstatymo sumanymą.

Bet ne taip dar toli tas laikas, kada komunistai 
buvo griežčiausiai priešingi visokiems sumanymams 
apie socialę apdraudą. Iš to priešingumo juk faktinai 
ir pati Amerikos komunistų partija gimė. Ji pirmiau
sia pasireiškė, kaipo “kairysis sparnas” Socialistų Par
tijoje, kuris reikalavo, kad socialistai išmestų iš savo 
programo visas reformas kapitalistinėje tvarkoje. Tie 
“kairiasparniai” sakė, kad kovot už bet kuriuos įstaty
minius pagerinimus dabartinėje visuomenės sistemoje 
tai — revoliucijos išdavimas ir darbininkų mulkinimas!

Svarbiausios reformos, už kurias nuo senų laikų 
Amerikos socialistai kovojo, buvo reikalavimai socialės 
apdraudos. Taigi tuos reikalavimus “kairiasparniai” ii’ 
pasmerkė, ir Socialistų Partija buvo priversta juos to
dėl braukti lauk. Atsidūrę už partijos durų, tie revo
liucionieriai susirinko, prakeikė “social-reformistus” ir 
susiorganizavo į “komunistų” partiją.

Po to, per keletą metų komunistai skelbė savo 
“revoliucines idėjas”, šaukdami darbininkus “ne lopyti, 
bet tuoj aus griauti kapitalizmą”, ir purvais drapstė 
socialistus už jų nusistatymą, kad darbininkai privalą 
reikalaut socialės apdraudos įstatymų ir kitokių page
rinimų įstatymų keliu.

Bet šiandie, kaip aukščiaus minėjome, komunistai' 
jau siunčia delegacijas į kongresą ir rengia, miestų 
gatvėse demonstracijas už. socialę apdraudą. Iš “tuo- 
jautinės revoliucijos” apaštalų jie pavirto “social-re- 
formistais”. Kas gi tokio Amerikoje pasidarą, kad jie 
turėjo savo pirmesnius “principus” išmesti į sąšlavyną 
ir užrašyti “social-reformizmo” obalsius ant savo vė
liavų? Ar jau proletariatas valdo Jungtines: Valstijas, 
kad čia dabar nebėra “griekas” kovoti už įstatyminius 
pagerinimus? Ar gal Amerikos kapitalistai patapo to
kiais darbininkų prieteliais, kad jau nebėra reikalo jų 
valdžią “tuojaus” versti?

Iš komunistų agitatorių ir laikraščių pareiškimų 
nematyt, kad butų kas nors panašaus atsitikę. Į. kapi
talizmą ir kapitalistų valdžią jįe> kaip ir pirma> svaido 
perkūnijas. Vadinasi, pa’detis šiandie yra bendrai tokia 
pat, kokia buvo '‘prieš dešimtį arba prieš penketą me
tų. Tai kodėl gi, dar kartą klausiame, komunistai da
bar laikosi visai kitokios pozicijos, negu tuomet?

Atsakymo į tai pas jubs nėra. Jie ir patys nežino,, 
kodėl jie pirmiaus tuos pačius dalykus niekino, kuriuos 
šiandie garbina. Su komunistais yra.ta nelaimėj kad 
jie savo nusistatymuose vadovaujasi ne darbininkų kla
sės reikalais, bet minių upu. Jiems užvis svarbiausia 
yra “pagauti” minias, kad jos paskui juos eitų; o ka
dangi lengviausias būdas minias “pagauti” yra taikan
tis prie jų ūpo ir tam upui pataikaujant, tai- jie sulig 
minių upu ir keičia savo “principus”. ' ►

1919-ais arba 1920-tais metais Amerikos darbinin
kų reikalai buvo, bendrai imant, tie. patys, kaip ir šian^ 
die. Įstatymai apie nedarbo apdraudą ir kiti tos rųšies 
dalykai jiems buvo reikAlingi, nežiūrint to, kad tuo
met bedarbių tiek daug nebuvo, kaip šiandie: juk ir 
gyvybės apdraudą išmintingi žmonės ne tada ima, ka
da jie guli mirties patale,, bet tadĮa^ kada jie daę yra 
sveiki. Bet tais metais Amerikos darbininkų paasėse, 
o ypač tarpe ateivių, buvo kitoks ūpas, negu dabar.- Re
voliucijų banga, karo pabaigoje persiritusi per Rusiją, 
o paskui ir per daugelį kitų Eurppoš šalių, buvo pa
žadinusi ir Amerikos žmones iš snaudulio,' taip kad 
čionai irgi gana gyvai buvo diskusuojami įvairus re
voliuciniai klausimai spaudpje bei/mitinguose. r

šiandie pažvelgus ; į tą t laikotarpį ^p'&iįš/' 11 ar .1^ 
metų, kiekvienam darosi ’ aišku* kad revoliucijai. Ame
rikoje kilti tuomet nebuvo mažiausios progos. Bet re
voliucijos idėjoms palankus ūpas miniose buvo. Ir ko
munistams to užteko. “Hurrei for revoliušen! Šalin ka
pitalizmą ! šalin kapitalistiškas leg^sląturasL Šalin re
formas!” — ėmė šaukti tie, kurie norf minioms’ yadp-

ajM* -................................. .... .. , ............................................. . .

vattti kad ir čia dar taip. Taip ir Atsirado tas komu
nistų “tuojautinės revoliucijos” programas. z

/Dabar gi ūpas miniose yra pasikeitęs, todėl ir ko- 
munistų “principai” jau visai kitoki., t

Tai ve kame, iš tiesų, yra visa amerikoniško “ko
munizmo” esmė. Ve kodeĮ ta partija yra tokia nenuo- 
sakį, demagogiška ir netikuš jokiam rimtam darbui, 
Ve^ delko visas jos dešimties šh viršum metų “darbas” 
nepaliko, nė mažiausio teigiamo pėdsako Amerikos po
litiniame gyvenime. Tik demoralizacijos ir suirutės tai 
ipasėta miniose gana daug. . ; ;

Riksmas apie bedarbius ir socialę apdraudą,/ ku
riuo komunistai dabar bando pataisyti savo1 nusmukusį 
biznį, jiems irgi nepagelbės, kadangi, ne dėl darbininkų 
labo jie apie tai šaukia, o tik stengdamiesi “pagauti 
minių ūpą”. Politinį judėjimą būdavot ant minių upo> 
tai vistiek kaip būdavot namą ant palaido šmėlio. ' '

tininkų jėga, tečiau yra prie
šingai: būrelis vadinamų 
butlegerių ir keli jauni vy
rukai nąųcfodamiesi kąsne- 

\ liu duonos, 'kurį ‘Vienybė’ 
jiem's duoda, pataikauja 
tiems ' * šimtaprocentiniams 
butlegčriamš ir po priedan
ga taūtinių idealų persista- 
to. save ‘tautininkais’. Gaila, 
kad šis senas lietuvių spar
dos organas ‘Vienybe’ pate
ko į tokios grupės .. rankas 
ir, kad dabąr panaudojamas 
vedimui dezorganizacijos 
■tautinės srovės.”
»Tris kartus paeiliui Čia tau-' 

tininkai, susispietę aplink “Vie
nybę”, yra Vadinami “buitegę-' 
riais” ir net “šimtaprocenti
niais butlegeriais”. Tai jau, 
matyt, tos polemikos autorius 
yra drūčiai įsitikinęs, kad ji
sai rašo tiesą. Bet “Vienybe^, 
atsikirsdama, apšauks jį “tau
tos išgama” ar kaip nors -pa
našiai, ir abeji bus “kyit”.

Apžvalga
IŠGIJO

“Darbas” rašo:
“V. šturc, vienas iš se

niausių socialdemokratų Če
koslovakijoj (70 metų am
žiaus), 1920 metais atsimetė 
nuo socialistų ir nuėjo su 
komunistais.- Jis yra labai 
populiarus ir, ant komunis
tų tikieto buvo išrinktas j 
parlamentą. Parlamente ren
kant respublikos preziden
tą, jo kandidatūra buvo iš
statyta prieš dabartinį pre- 

; zidentą Masaryką. s
“‘Neseniai jis tapo išmes

tos iš komunistų partijos ir, 
kaip paprastai, apipurvintas. 
Dabar jis vėl sugryžo į se
nąją socialdemokratų parti
ją” ' ............. "
Reiškia, žmogus išgijo nuo 

komunistiškos “flu”. Patys ko- 
munistai> jį purvindami, padė
jo jam tą biaurią ligą nuga
lėt. . ,

Unciją, kad bendrai su drau
gais apsvarstytume esančią 
padėtį; aptartume musų bu
siančio vdlkimo galimybes ir 
programą, išdirbtume veikimo 
tvarką ir, numačius, kad mu
sų darbas butų sėkmingas ir 
yra reikalingas, imtumės L. 
S. S., kuopų atstėigimo. Dabar 
sąlygos yra kitokios, negu bu
vo seniaus, reikalaujančios 
naujų veikimo būdų, todėl to- 
kis pasitarimas yra būtinas, 
norint pradėti platesnį veiki
mą. ' '

Konferencija įvyks sekma
dieny, kovo 8 d., 9:30 vai. ry
te, ChicagOje, Naujienų name. 
Joje galės dalyvauti L. S. S. 
Pildomojo Komiteto nariai, 
L. S. S. Chicagos" centralinės 
kuppos nariai ir draugai iš 
kolonijų pavieniai ir atstovai 
būrelių, kurie pritaria atstei- 
gimui L. S. S. ir yra socialisti
nio nusistatymo.

Prašytume draugus, kurie 
tik gali, atvažiuoti šeštadiėny, 
kovo 7 d., nes tą dieną vaka
re — svečiams ir nariams — 
bus vietinės kuopos vakarienė 
Universal kliuboj 814/ W. 33rd 
St., tad galėtumėt arčiau tar
pusavy ir su chicagiečiais 
draugais susipažinti. Komite
tas stengsis visiems, atvažiavu
siems iš kitur svečiams parū
pinti Vietą apsistoti.. Rytojaus

NELABAI GUDRU

“Tėvynė” bando primes-
“Nauj ienoms”, bolševikišką

• šaipoko lupomis1
ti “:
“flu”, savo 
sakydama:

“Man buvo nesuprantama, 
kuriuo tikslu “Naujienos” 
užėmė 
pozicijas 
kalais.”
Bet dabar, kai tas “T.” ben

dradarbis perskaitė Jankausko 
“paaiškinimą”, tai jisai vislią 
“suprato”:

“Pilnai aišku — ačiū! Va
dinasi, p. Grigaitis demon
struoja bolševikų praskintu 
keliu.” ’
Ir mes pasakysime: “ačiū”. 

Už* tokį, “koniplimentą” 
kito nebelieka, kaip tįk padė
koti.

Tečiaus pirma, negu 
organo rašytojai apsargins mus 
bolševikiška liga, dar jiems 
teką, ilgokai paprocevoti, nes 
ta Susivienijimo narių dalis, 
kuriai “seni vortinkliai” nėra 
akis apveik, vis tik moka at
skirti juodą nuo balto.

buvusias bolševikų
Susivienijimo rei-

nieko

SLA;

TAUTININKU VĄDAI ESĄ 
“BUTLEGERIAI”

. Tarpe tautininkų sandarietiš- 
ko krypsnio ir tautininkų v*3- 
nybininkų tęsiasi “tautiškas 
pasikalbėjimas”. Vienas Tauti? 
ninkas “Sandaroje” šitaip pa
staruosius charakterizuoja:

“Pažvelgus j-musų Brook- 
Jyno ‘Vienybes’ grupelę, ku
rioje keli karštagalviai ir 
net butlegeriai susispietę ?pa- 
siskęlbė save ‘tautininkais', 
eksponentais tautinių idealų 
ir pagaliau jau net drįsta 
tos, mažos grupele^ vardu 
kalbėti apie plačias tauti
ninkų mases, kaipo jų pase
kėjus. Juokingai pastarasis

idėjas,h tautinę! vifebęX:taūr 
tininkų federacijos' tvėrimą 
ir kituš ‘didvyriškus’ pro
jektus. darbų dėl tautos la
bo. Kaip kas * gal ir mano, 
kad tuose, visuose liepsiii- 
niuosc jų atsišaukimuose 

_yra končehtruota didelė tau-

t

KLAIDŲ PATAISYMAS

Apžvalgos straipsnyje" vakar 
įsiskverbė 'dvejetas klaidų, ku
rios šiek tiek'aptemdo kai ku
ri ų sakinių prasmę. Pirmos 
špaltos 4-am paragrafe atspau
sdinta^ “žinovų' opinijoje šito
kį ‘prismokaU...” Vietoje žino
vų”, turėjo, būt žinovo. Antroje 
straipsnio Špaltoje paskutinia
me paragrafe atspausdinta: 
“...tai ji turi teisę ir Pildomo
sios Tarybos^ ’ narius kaltinti, 
juos tardytu reikalauti jų pa^ 
siŠalinimo...” Vietoje pasišalini
mo”, turėjo būti pasiaiškinimo.

Tam pačiam “N.” > numeryje, 
Redakcijos prieraše prie A. 
Kondroto ■ straipsnio, 4-am pa
ragrafe išteista visas sakinys 
po žodžių, “negu mažuma.” Po 
tų žodžių turėjo eiti: “Leninas 
visuomet baisiai troško garbės 
ir ‘vadovybes’ Ir - paskui jad 
seka taip, kaip atspausdinta.: 
“todėl jisai ir; stengėsi..^’

Šaukiama Chicagos 
ir apielinkių socialis- 
- tų konferencija

Nuo pat 'Lietuvių Socialistų 
Sąjungos skilinro ir. atsinietir 
jho nuo jos dalies narių, Jcu* 
rie nuėjo su komunistais, L. 
S. S., dėl įvairių priežasčių^ 
nebuvo perdaug veikli. Nesant 
didesnio veikimo, pakriko ir 
daugelis jos kuo^ų; kuopias 
pąsiliko tiktai pačiose didžio? 
sfose lietuvių kolonijose. To? 
kia padėtis tęsėsi ikišiol. Te
čiaus kitėjančios sąlygos, kaųj 
bendrai Amerikoje, taip ir lie
tuvių visūpm&iniame gyveni
me, daro reikalingu turėti sa
vo politiliiai-kulturinę orga
nizaciją;** kuri, patiktai suvie
nytų ' socialistiniai protaujan
čius linoiibš, bet kartų/,galėtų 
org^hizuotai dalyvauti inusųi 
visliom enini ame gyvenime ir 
durbev TędeI iš daugelio kolo? 
hjjij prądėjo ateiti reikalūvi- 
mąį j t vįerit i įtęų i£/$itad^i 
jįįaįlų yorgėniz jįfoilį j įr p sočiaiiy? 
liniąi-kullurinį 1 :',t
. Pirii)>1 pradėsiant. tą darbų, 
L. S. S‘. Piltlomasjs Komitetus 
ir L. S. S. Chicagos centrallhė 
kuopa beądrame sųsirinkįipe, 
įšgyildeųę tą klausimą/nutarė 
sušaukti Chicagos ir apielįn- 
kių Heiuyių - socialistų konfe-

Ketvirtadienis, vas. 12, *81
— —ii m I............................... ............................ .. ......................

dieną gi, kaip 9:30 vai. ryte, 
pradėsime konferenciją.

Konferencijai dienotvarkė 
numatoma sekanti: /.

1. Konferencijos tikslas. 
^2. Dabartinė padėtis.

3. Pranešimai iš kolonijų.
4; 'Tolimesnis musų veiki

mas. .' -
5. Senų kuopų atgaivinimas 

ir naujų steigimas.
6. Organo klausimas.
7. Santykiai su Socialistų 

l&rtįja.
8. Nauji įnešimai.
Draugus, kurie gali ir piano 

konferencijoje dalyvauti, pra
šytume iškalno pranešti L. S. 
S. sekretorei M. Jurgelionie- 
nei, 1739 So. Halsted St., Clii- 
Cago, Ill.? kad galėtumėm tin
kamai sutvarkyti konferenci
jos darbą. Negalinčių daly
vauti konferencijoje prašytu
me raštiškai išreikšti savo 
nuomones' dėl klausimų, ku
riais. šaukiama yra konferen
cija. Savo nuomones, sumany
mus, patarimus, etc., prašome 
siųsti irgi L. S. S. sekretorei.

Konferencijos šaukimo . 
komisija:

Dr. A. Montaidas,
M. Jiirgelionieiiė, 

Mickevičius,
K, Baronas, 
P. Grigaitis.*

i ’ ■ >Panait Istrati • "

NAKTIS PELKESE
N t ’ •

Dėdės Dimi gyvenimas buvo 
tikra verguvė, nors ir/laikė jį 
laisvu žmogumi. Visus jų dar
bo vaisius prarydavo amžinos 
skolos žemės savininkui ir vals
tybei. Viską tekdavo atiduoti 
-—geriausius kviečius, rinktinę 
kukuruzą, pieną, sviestą, kiau
šinius. O pirkelės gyventojams 
likdavo tik tuščia sriuba, žirniai 
jr biauri “mamalyga”. V

Suprantama, toks gyvenimas 
žmones1 darė -ližiaurius. Dėdė 
.Dimi sekmadieniais įsigerdavo 
ir mušdavo pačią, o ji bėgdavo 
slėptis pas kaimynus, drebėda
ma iš baimės; Bet kokią prie
kabė sukeldavo laukinę sceną. 
Už tai, kad pati pamažu kure 
ugnį, dėdė Dimi. bato smugiu į 
šoną sviesdavo ją taip, jog ji 
lėkdavo galva priekin , tiesiog į 
židinio anglius. Bet užsistodavo 
senutė motina, griebdavo savo 
kuikj ir mušdavo sūnų, tylomiš 
besivaipantį nuo smūgių.

—O, tu girtųękli! Kai vaiky
davai^ mergiotę. iškišęs liežuvį, 
tai buvo gerai, o dabar ji tau 
bjauresnė už kalę1

Mažąjį Ądrieną siųsdavo nu
skaustosios, o ji verkdama pa
keldavo < sijonus ir rodydavo 
anytai šonus su didelėmis mė
lynėmis; * '

—Nemaniau, kad mano Dimi. 
taip mane muš,-—verkdavo j k 
' —Ką daryt, dukrele! ; Pati 
žinojai, kad mes —vargdieniai,-vargdieniai, 
pririšti prie žemės sklypelio. O 
neturtas ir meilė niekad nesu- 
gyvena. Atsimink'tai savo vai
kams. -
/ Senutei ėjo aštunta dešim

tis, ir vis dėlto' ji iš visų jėgų 
stengės palengvinti?, vargą, ku-^ 
rį kaip z pavdidėjimą perdavė 
savo vaikams. 5 . .

Laukuose jai dirbti buvo per 
sunku, ir ji užsikrovė sau na
mų darbus,: virė,' augino galvi-’ 
jus ir Vaikus, "skalbė,, siuvo. O 
k'adangb reikėjo ^uHnkti 
bent kėli skatikai “išiųaldaį”, o 
ji kiekvieną laięvą minutę/vai- 
kščįbjo po laukus, rinko varpas, 
paliktas pioVėjų, vilnų žiupsne- 
iįuę, -išdraikytus avių, ir įvai? 
rias žoles, ' augančias pagal 
griovius. Dažnai ją kviesdavo 
braukyti^ sergantiems vaikams 
odą' ir išvyti < iš j'ų piktąją ligą. 
Vakiire .» ' bevakariemau j ąnt (J j Į 
pęprisilytėdavo \ nei įjrie pieno, 
nei prie kiaušinių, jei'jų būda
vo 'apt stalo. Laikyd^jjna, save 
atliekama burną, ji tėnkįndavos 
sriubą ir rukštymeliais su. ąc- 

. tu—tais rukštymėliąisį -apie ku- daro

riuos moksliškose kųygose ra
šoma, kad -“tai naudingiąusis 
maistas kiaulėms ir triušiams '.

Du kartus per savaitę, link- 
dama po našulio sunkumu, bo
butė eidavo penkius kilometrus, 
kurie skyrė trobelę nuo Brados. 
Ji grįždavo su trisdešimts ka
peikų, įrištų į skarelės kampą. 
Ir tos kapeikos darydavo ste
buklus : kas treti ketvirti me
tai senutę kasdindavo tai šu
linį prie kelio, kur eidavo pa
vargę varytojai, tai pirkdavo 
lovą neturinčiai kraičio mergai
tei, einančiai už vyro, tai do
vanodavo karvę su veršiu varg
dieniui “dūšios išganymui”.

Atsitikdavo—tiesa, ne dažnai, 
kad dėdė Dimi užtikdavo vie
tą, kur senutė slėpdavo' savo 
santaupas, ir tada,* žinoma, iš
dulkėdavo ir, šulinys, ir lova', ir 
karvė. Ir. šešius mėnesius 'po 
to geroji Nedilija skaudama 
siela klajodavo klupdama/ pa
rudavusi ir nusiminusi,, uždeng
dama delnu burną, kad neiš
truktų baisus “juodas žodis”, y •

. • »
Adrienas, mažasis. sūnėnas, 

iki septynerių metų augintas ir 
auklėtas dėdės trobelėje,, o pąs- 
kui atvažiuodamas čįa iš mo
kyklos per 'atostogas, matė, 
kaip dėdė Dimi elgiasi, bet ta? 
tąjį nekliudė vaikui jį mylėti.'

Sunku patikėtų bet visi my
lėjo Dimi, pradedant, nuo pa
čios, kurią jis mušdavo^ ir mo
tinos; kurią jis apvogdavo, ir 
bagiant kaimiečiais, kvietusiais 
jį į visas vestuves ir iškjlmes, 
-—mylėjo, dėl to, kad nebuvo su 
juo lygaus darbininko,, ir?visoj 
apylinkėj: nieks nemokėjo -taip 
groti fleita./ Jis visada eidavo 
piovėjų priešaky, o klausydami 
jo fleitos seniausi, niauriausi 
Įmonės imdavo $okti.

Be to, buvo ftažkas, kas trau
kė jo ruąčiam sulaikomam 
šypsiny, čigoniškam veide su 
•tankiais, amžinai sutrauktais 
antakiais, nelauktuose išsišoki
muose ir žodžiuose. ' ,

Adrienas jį mylėjo. Ir, dėdė 
tvirtai mylėjo sūnėną.

Jie’buvo bičiuliai. Dažnai 
jaunesnysis draugas darydavo 
prikištų’’'i i(vyvesnia j apį * dėl 
žiauraus jo elgesio su pačia.

—Palauk, vesi, tai žinosi, — 
atsakydavo vyresnysis. — Bo
bos—biaurus dalykas.'

—Tai kodėl vedei? 
f —Del to,' kad jau taip 

Visiems tai reikia

eiti. Ir tik paskui -supranti, 
kad tau, reikia dirbti už du, už 
keturis, už dešimtį. Ir imi 
gert, norėdamas užmiršti, ir 
mušiesi, kad išvytum iš* savęs 
pyktj.

Adrienas nesitenkino tokiais 
paaiškinimais ir visada užsto
davo tetulę, kad dėdė ją muš
davo,. žinodamas, kad jo dėdė 
nemuš. x ,

Dėdė Dimi mylėjo savo vy
resniosios sesers vaiką daug 
labiau negu savo vaikus, ir at
leisdavo jam viską, net ir kai 
vaikas visur prie jo kibdavo ir % 
sekdavo beveik einantį savo 
reikalu/ nors jam pačiam ir ne
reikėdavo. Vaikėzas tiesiog no
rėdavo visur ir visada vaikščio
ti paskui dėdę, ypačiai nė per 
žingsnį' nuo jo neatsilikdavo, 
kai tas užtaisydavo šautuvą ir 
eidavo, gąsdinti žvirblių, tesan
čių vynuoges, arba kinkydavo 
arklius važiuodamas į pelkes 
nendrių piauti.

Kaip užmiršti jas, tas naktis, 
niauriose klampynėse prie Se- 
retos ištakos!

» » #
Dėdei Dimi nebuvo teista 

piauti nendrių. Už leidimą rei
kėjo 40 frankų mokėti per mė
nesį, ir jis negalėjo jo įsigyti. 
Jis išvažiuodavo temstant, kad 
ligi aušros suspėtų į kaimyninį 
miestą į rinką.

Adrienas jausdavo iš ruoši
mos!, kad teks išvažiuoti: po 
pietų' arkliams duodavo dvigu
bą maisto porciją, ir palikdavo 
pailsėti. ^Paskui į kelionės 
krepšį dėdavo didelį gabalą ku
kurūzų ragaišio, kelis svogū
nus ir druskos. Gerti imdavos 
bonką su vandehiu.

Bet geriausias ženklas, kad 
važiuos į pelkes, būdavo elge
tiški skarmalai, kuriais dėdė 
vilkdavos, ir jo surauktas, su
sirūpinęs veidas: niekad nega
lima būdavo numatyti, kuo 
baigsis reikalas. Juk tai būda
vo vagystė, nors vogdavo tai, 
ko žemės savininkai neardavo 
ir nesėdavo, bet kartais, užuot 
atsiradę iniesto rinkoje*, kai
miečiai pakliūdavo į dvarininko 
dvarą, kur iš jų atimdavo ark
lius* ir vežimą. Tai rodė, kad 
arklių žvengimas x atkreipė dė
mesį pelkes saugojančio turko.

au- 
žo-

ty-'

' Kartą vakare dėdė Dimi ir 
Adrienas nuvažiavo vėlai, kad 
nepastebėtų kaimynai. Iki 
klampynių buvo septyni kilo
metrai. Šilta, tamsi liepos mė
nesio naktis, žvaigždėtas dan
gus... Dėdė buvo rimtas, rūkė 
ir tylėjo, o užpakaly jo Adrie
nas klausė, kaip ūžia vėjas 
^yse, irgi nekalbėdamas nė 
džio...
. Kai jie įvažiavo į pačią
los tirštumą, .iškinkė arklius, 
pririšo juos prie vežimo, prie 
snukių pririšę abrako maiše
lius^ Su pjautuvu rankoje Di
mi įėjo j prūdą. .

Reikėjo eiti toli ligi kelių 
vandenyje, nes vagystė prie 
krašto galėjo būti labai paste
bima, bet dėdė Dimi buvo tvir
tas ir stiprus ir nieko nebijo
jo: norėdamas prisipiauti ge
riausių, nendrių ir rinkoje už
dirbti keturis frankus, jis ne
sustojo prieš riziką.

Nueidamas jis tylomis pasa
kė Adrienui;

—Žiūrėk arklius. Jei pradės 
nerimti, įpilk jiems dar dvižų, 
ypačiai dešiniajam — tai biau- 
rus gyvulys. Ir žiūrėk neuž
mik—dar ko gero T>eršalsi. v 

(Bus daugiau;

. ATĖJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

“KULTUROS” naujas nu
meris, naujoviškuose rūbuo
se — tik dabar gautas iš 
Lietuvos. Kaina 45c. Gau
kite Naujienose.

visi
per-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



Lietuviai GydytojaiGraboriai

CON ANIMA
Muzikališki > trupineįiai Laiškai Pašte

Lietuvės Akušerės

Advokatai

Red. Atsakymai

John Kuchinskas
North Side

naujų

{vairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

LAXATIVAS DEL NEGA
LIUOJANČIO KŪDIKIO

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Jcad lietuviai groseminkai ir 
bučeriai mokSA patys atskirti 
juodą nuo baltb ir be tokios 
rųšies perspėjimų žinos kaip tą 
jo darbą įvertinti. Nedėsime.

Yra sakoma, kad 800 žodžių 
žodyno pakanka višuose atsiti
kimuose, išskyrus, kuomet kom- 
plimentuojama* /prima-donna. .

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
neric

Nepasekmingi muzikai tiki į 
laimę. '> .

žmones gąli 'ateiti ir pareiti, 
bet muzika gyvens visados.

Akompanistas yra tas, kuris 
turi priimti kaltę už dainininko 
klaidas.

Vidikas- 
Lulevičienė

Wagneris gavo tiktai' $800.00 
iš savo leidėjų už operą Tristar 
ir Isolde.

B/ud. 320į

Phonc 
Hemlock 9252

Apsivedė p-lė A 
Viščiuliutė

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St, 
Jei. Republic <>723. ‘3

Sausio 27 d. 1931 m., suėjo 
175 metai nuo gimimo garsaus' 
Možarto.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

1646 W. 46th St.

Telefoną: 

Boblevard 5203 

Boukvard 8413 

1327 So. 49tb Ct.
Telefonu

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visosę miesto ir 
miestelių dalyse. Mo-

is telefonai 
ar Randolph 6800

Bijūnėlio Qionas rengia 
operetę

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas- Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Kompozitoriai dirba su gal
va, instrumentalistai" su ran
kom, dainininkai su balsu, o 
kritikai su žodynu. Ir nėra 
lengva surasti naujų išsireiški
mų tam pačiam senam dalykui.

Nuliūdę liekame,

Gimines ir Draugai

Laįdotuvėse patarnauja grabo 
ries Eudetkis. Tel. Yards 1741.

tainėję, 2244 W. 23rd place, 
kovo 15 dieną.

Choras tiaįar praktikuoja 
kiekvienų sekmadienį ir sako, 
kad “Musmires” ligi to laiko 
bus puikiai išaugintos, nežiū
rint, ikad ,ir žiemos laikais. Tad 
kovo 15 d. buš galima jas ma
tyti Meldažio svetainėj

—Northsidietė,

VALANDOS: 
nuo 
nuo

BUTKUS 
tTndėrtaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai į 

710 West 18th Street
Tel panai 3161

P. Lapeniui. — Bizniškus pa- 
sigatsinimti^ reikia. skifti nuo 
žinių. Negalėjome suvartoti.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

ras šj sezoną rengiasi vėl pa
statyti vieną operetę “Musmi
rės”.

Operetė “Musmirės” yra dvie
jų veiksmų scenos vaizdelis, 
pritaikytas jauniems lošėjams 
ir dainoriam, tai Bijūnėlis kuo- 
stropiausiai ir rengiasi tos ope-

Gera fnuzika niekados nenu
sileidžia prie žmonių—žmonės 
turi pakilti iki geros muzikos.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 730
TeL Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospect 3525

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3J47 So. Halsted Street 

Tel. Čalumet' 3294
Nuo 9 iki >12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Komisarų gazietoj pastebė
jau, kad Halsted stryčio komi
sarai beverkšleną, kad Bijūnė
lio Choras > negaunąs svetinės 
pamokoms, buk Northsidės po
litikieriai negalį gauti iš mies
to svetainės. Juokinga, kad 
Vilnies komisarai ne savo rei
kalais ašaroja. Bijūnėlio Cho
ras kiekvieną sekmadienį laiko 
pamokas Almiro Šimons svetai
nėj ir jokie politikieriai1 nesirū
pina Bijūnėliui svetane, o tik 
patys tėvai pasirūpino svetinę 
gauti. Bijūnėlio Choras topo
li tikau j a ir politikieriams .jame 
vietos nėra. ^Bijūnėlio Jik'slas 
yra jaunuolius auklėti kultūrin
gais.

šie laiškai yra ateje iš Europos 
Kam jie .priklauso, tegul nueina ! 
vyriausiai paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Rėikia klausti prie 
langelio, kur padčta iškaba /‘Adver- 
tised Window” lobs j nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kai® 
kad šiame sąraše pažymėta^ Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr.-A. R. BLUMENTHAL 
' --Tflitr . OPTOMETRIST "

Praktikuoja virš 20 m.
4649 6. Ashland Avė.

■ kampas 47 St.
Tel, Boulevard 6487

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvauket Avenue, Room 209 

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Brunsivick 4983
Namų telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Komisarai dar sako, kad ke
letas Nortlisidės piliečių buvę 
pasiaiškinti sausiesiems. Bet 
tas politikierius, kurs komisa
rus ‘informuoja”, matyt, užmir
šo pasakyti, kiek kartų sau
sinusieji agentai lankėsi jo pa
ties skiepe.—Nepolitikierius.

Musų patarnavimas lai* 
dotuvėpe ir kokiame rei
kale i visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai įky

Tėmi juisiam: Sutinkame su 
Tamsta, kad vargas yra su to
mis lietuviškomis radio progra
momis, bet—ka's daryti? Sako
ma, “kol nėra gerbavos, berašo 
ant paprastos”. Visgi daug ge
riau negu niekas. Nedėsime.

45 metai atgal David Lloyd 
George, tuomet energingas ad
vokatas ir didis muzikos mylėto
jas, buvo vedėju dainos drau
gijos vienam mažam Velšių 
miestelyje. Kuomet daug me
tų vėliaus jis buvo padarytas 
Britų imperijos - vedėju, jisai 
ir čia padarė gerą darbą.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re?. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

. Nedėlioj pagal sutarti

Vakarais noo 6 iki 9 vaL 
Pbone Boulevard 3697 

3315 South Halsted St.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

One North La Šalie Bldg, 
One North La Scdle St.

(Cot. La Šalie and Madison St«.) 
Ofiso Tel State 2704 i 4412

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; ,bet štai yra vais
tai, kurie Ikaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus .ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Ghars H. Fletcher 
parašau reiškia tikrą Castoria.K 

. (Apgarsinimas)

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

V. Grebliunui. To žmogaus 
nežinome, tačiau pasitikime,

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų if- nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Phone Franklin 24,60 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS .* • . z.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
1 SKYRIUS:

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
k Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

me. 
tus 
mc brolį Julijoną, 
žimierą KazlausRiu: 
o Lietuvoj seserį 
šVogerį Domininką 
švogerį Ivoskių. 
Lietuvos Sūnų Draugijos 
pašarvotas, randasi 2540 West 45 
Place. .

Laidotuves įvyks subatoj, va
sario 14 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurįoje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, p iš ten bus- nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapiries.

Visi a; a. Cipnjoųo Kazlaus- 
kio gimįnės, draugai it pažįstami 
esat-* nuoširdžiai' kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą' ir atsisvei
kinimą. „ • ( ,

Nubudę liekame,
« Brolis, Brolienė ir Giminės. ( 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, TM. Yards 1741.,

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofiso telefonas Virpinta 0036 
Rez. Tel. Vau Bureu 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedSHom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413, Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

Jeigu visi kompozitoriai ir 
artistai butų tobuli, ką tuo
met kritikai veiktų?

WISSIG, 
PasauHnlAiiui kart 

Seno į Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRd IR MOTERŲ , 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligae pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigyal 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St, kampas, Keeler Avė., Tel. Crawford 6578

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

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

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

Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph >6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Vasario 7 d. apsivedė p-lė 
Viščiuliutė su p. Jonu Vaišvila. 
Vakare pas p-lės Viščiuliutės 
tėvus įvyko* vestuvių pokylis, 
kuriame dalyvavo jaunavedžių 
giminės ir artimesni draugai. t

P-lė Viščiuliutė per kelis me
tus dirbo “Na’u j ienose”.; Vėliau 
Ji išvyko i Londoną, kur trejus 
metus dirbo Lietuvių Atstovy
bėj. Kadangi Londonas nėra 
labai toli nuo Lietuvos, tai .ji 
net du kartu aplankė saVo tėvų 
gimtąjį kraštą ir ten susipaži
no su Lietuvos, žmonių gyveni
mu. Reikia pasakyti, kad p-lė 
Viščiuliutė yra gimusi ir augu
si Amerikoj, .bet nuo pat mažų 
dienų ji tapo įtraukta 4 lietuvių 
gyvenimą. Savo laiku ji vado
vavo North Sidės “Bijūnėliui”.

Grįžus iš Europos, p-lė Vis-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visą chronišką ligą / 

Ofisas'. 3(02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir iventad. 10—12 dieną.

x Rezidencija Tel. Midway 5512 Ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
Tz CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais u Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., U ta m inkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

CIPRIJONAS KAZLAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 dieną, 7:40 valandą 
vakare, 1931 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Šiaulių a)>skr., 
Pakapių parap., Mažulaičių kai- 

Amerikoj išgyveno 23 me- 
• *Paliko dideliame nuliudi- 

brolienę Ka- 
ir gimines, 

Stanislavą ir 
Puidokus dr 

narys 
Kūnas

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

MRS. ANELIA K. JARUŠH
Physical TheVapy B Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

508 Atkočiūnas
504 Balčiūnui Benediktui
505 Bultrušaitis Jno
518 Edrekus Antonas
535 Hevicius Kazimieras
538 Jobaris John
554 Orsulovas Maria

564 Rubliauskas A
570 Soskauskiene Gua
584 Shimkus Ana
585 Tamtiliunas Jurgis
594 Zielenskaitė Ana

EDVARD BRUV/ER*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 10 dieną, 11:45 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 62 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Ramon- 
galių kaime, Vabalninku valse., 
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno 30, metų. Paliko didelia-* 
me nubudime du sunu — Albiną 
ir Edvardą ir dukterį Stellą, žen
tą C. Lcase ir du anukus, brolį 
Jurgį, dvi švogerkas —• Oną Tel- 
kevičienę, Eleną Murelienę ir švo- 
gerius — J. , Telkevičių ir S. 
Murlį Ir gimines. Kiinas pašarvo
tas, randasi 2013 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 13 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibds 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines, , V 

. Visi a. a. Edvardo Bruvver gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktė, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Naujieji trustisai ir valdy
ba jau daugumoj susideda iš 
gerų lietuvių. Vasario 1 d. su
sirinkime tapo išrinkta nauja 
valdyba. Bolševikai visai ne
bepateka Pirmininkas yra p. 
A. Tomkevičius, pirm, pagel- 
bininkas p. A. Daubaras, raš
tininkas p. J. Balčiūnas.

Kapihių trustistų komisija 
yra: p. J. Norvaiša, p. J. Za
latorius ir p. A. Bubinas.

Dabar po 10 bolševikų vieš
patavimo metų vėl kapinės 
pargrįžo į lietuvių, rankas ir 
po sausio 11 dienos lotų savi
ninkų susirinkimo, rodos, kas 
vogto išvogė bolševikus iš lie
tuviškų kapinių. Vargšai da
bar vaikščioja po Bridgeportą 
ir dejuoja, sakydami “Mes 
neisime ant kapinių ir neap- 
vaikščiosime gegužes 30 d. 
šventės.”

Ko jau čia liejate tas kf’O- 
kodilių ašaras. Jus mus stum
dėte per ’ 10 metų ir vertėte 
melstis už bolševikų šventuo
sius, o dabar jūsų niekas ne
stumdo, tai kokia jums bėda? 
Čuras būdamas per ilgus me
tus kapinių bosu buvo bolše
vikų didžiausias pastumdėlis 
ir vis buvo pats nepatenkin
tas savo gyvenimu, šaukdavo, 
kad automobiliai prie kapi
nių jam ramiai miegoki ne
duodą, žmonės “baderiuoja” 
nabašninkus, gi dabar net 
pats p. Čuras baderiojasi po 
kapines ir niekas jo nebetruk- 
do. Lietuviai mat taikus žmo
nės, jie gal leis p. Čurui net 
miegoti ant, kapinių, jei jam 
taip jau labai patinka.

Bet bolševikų toks jau natū
ras. Kur tik doleriai pakvim
pa, žiūrėk jau bolševikai lyg 
deglės į bulves ir skverbiasi. 
Kur tik atsiranda žmonių su
taupytų pinigų, ten jau ir bol
ševikai. Nuo jų nusikratyti 
lietuviams tik į sveikatą išei
na. Kaip Susivienijimas, bol
ševikams išėjus, pradeda tai
sytis, taip dar greičiau pasi
taisys Lietuvių Tautiškos Ka
pinės jų netekę. To tikrai lin
kėtina ir Lietuvių kitoms 
draugijoms.

— Stasys K. Grisius.

ALEKSANDRAS BITAUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 dieną, 9:50 valąndą 
ryte 1931 m., suluakęs 47 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Nemakščių parap. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide- 

' liame noliudime gimines ir drau
gas, 

t c •.

Laidotuvėmis rūpinasi Bukintą 
šeimyna. v

Kanas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj,* 
vasario 13 dieną. • 2 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a, a. Aleksandro Bitąuto > 
^giminės, draugai ir <payįs,tami.\esat ? 
* nuoširdžiai kviečiami X- dalyvauti; ‘ 
{ laidotuvėse ir suteikti jam pasku-į: 
■ tinį patarnavimą ir atsisveikini-

p r i e 
duodu 
eleetrie

mag- 
blaukets ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš

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

Tel. Lafayette' 4146

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
DentistaS

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

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą ($u Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7Q^0. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
S ūba to mis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

d. Pullman 5950—namą Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos: 
*4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. OUS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vat vak.
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos valu 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

, * Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

■t A1-.,-?-' J

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

tel. KensVOod 5107 
VALANDOS: c ’

nuo 9 iki; 11 valandai ryte; 
nuo' 6 iki 8 valandai vakare 

apdrt Šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir I^.ez. Tel. Boulevard 5913

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

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

Rez. 3201 South Wallace Street

4605-07 S. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741 ir 1742 ' 

SKYRIUS
4447 So, Fiurfield Avenue 

Tel. Lafayette 072? 
, SKYRIUS

1410 S&. 4*)th Ct., Cicero '
> Tel. Cicero 3794 "

. SKYRIUS
3201 Auburn, Avę<

Simpatiškas— 
Mandagus —
Geresnis ir pi-Mm 
gesnis už 
tų patarnavi- 
mas.
J. F.Eudeikis Konip

GRABORIŲ VEDĖJAI \
» Didysis Ofisas: .

tSš pastatymui, Meldažio sve- Čiuliutė kiek laiko dirbo vidur* 
miėstyj advokatų firmoj, o pas 
kui darbavosi porą metų “Sąn* 
'daro j”.

Linkiu jaunavedžiams kitoil- 
giausių ir kuoliniksmiausių me
tų. —žinanti.

' Telefonas Yards 1138 ,

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
■’ Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams. . Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS — -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tą, moterų ir-vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijiu
1025 W. 18fh St., netoli Morgan St.

i Valandos: nuo 10—12 pietą ir . 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare * 

Tel. . Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

South Sbore 223

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

\ OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 -
- .----------- --- -- - - ■ - ■ ■ - ■ - ------------------* —

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blųe Island Z.ve.

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

Res. Phone Fąįrfax 6353

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8;,Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maplecvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 ’

* Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai 
^■^^a^iB^^^**-^***.***^-^^^**#*^#********^**^*,

visosę

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St
| Chicago, III. *

TeL Victory 1115



Tėmykite Vasario 16 d
LIETUVOS v NEPRIKLAUSOMYBĖS APVAIKšičIO- 

JIMO PROGRAMA

Ateinantį pirmadienį, vasario 16 d. Lietuvių Auditorijo, 
Kalbėtojai, Chorai ir Baletas

Dalyvauja: 1) Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, 
vadovaujant Steponavičiui; Choras pradės programą 
Lietuvos Himnu ir baigs parinktomis dainomis.

2) Baltgudžių — Mykolo Darkovičiaus* Baleto Mo
kyklos šokėjai, kurie išpildys kelis baltgudžių ir ukrai
niečių tautiškus šokius, ir kalbės p. Juozas Voronko, 
žymus baltgudžių veikėjas ir literatas.

3) Ukrainiečių pagarsėjęs Choras “Bojan”, apie
50 žmonių, vadovaujant profesoriui Eugenijui Koroly- 

‘šinui. Choras yra dalis Ukrainiečių Dainos Draugijos; 
visi choristai dėvės ukrainiečių tautinius kostiumus; 
be to kalbės vienas ukrainiečių atstovas. ' ' .

4) Nuo lietuvių bus dvejetą kalbėtojų.
Apvaikščiojimo pradžia nuo 6 vai. vakaro. Įžanga 

tik 25 centai. Po programos bus šokiai.
Visi kas gali, tą dieną prašortii atidėję į šalį visus 

darbus, apsilankyti, sykiu su musų kaimynais apvaikš
čioti Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Juozas J. Voronko

Amerikos Baltgudžių Tautines 
Asociacijos Prezidentas da
lyviui ja Lietuvos Nepriklau
somybes ap vaikščiojime

Vienas žymiausių Baltgudžių 
tautos veikėjų, p. Juozas J. Vo
ronko, kurs asmeniškai daly
vaus Lietuvos Nepriklausomy
bės, apvaikščiojimo- iškilmėse, 
Lietuvių Auditorijoj, vasario 
16 dieną, lietuvių tautinio ir 
valstybinio prisikėlimo istori
joj yra žinomas iš pat jaunys
tes dienų. Jo veikimas dar iš 
studentavimo laikų yra surištas 
su lietuvių veikimų, pirma Pet
rograde, vėliau Vilniuj, 
Kaune, Baltgudijoj ir 

. Amerikoj.
Juozas Voronko buvo

teriu Lietuvos vyriausybėje lai
ke penkių Ministerių Kabinetų: 
Kaip Baltgndijos Reikalų Mi- 
nisteris p. Voronko išbuvo Ka
binete nariu prie šių premjerų: 
Voldemaro (Vilniuj), Sleževi
čiaus, Dovydaičio-Stulginskio, 
vėl Sleževičiaus ir Galvanaus
ko. Prie šio paskutiniojo Ka
bineto ttipo sušauktas Lietuvos 
Steigiamasis Seimas.

P. Voronko buvo paskutinis, 
kurs apleido Vilnių bolšeVi-

kams jį užėmus sausio mėnesi, 
1919 metų ir pėsčias beiškelia- 
vo pro Lentvaravą į nepriklau
somosios Lietuvos pusę. Da
bartiniu laiku visoj Amerikoj 
yra’ tik du žmonės, pergyvenę 
tą sunkųjį Lietuvos periodą, 
lįkdamiesi Vilniuj ligi paskuti
nės valandos. Tai yra p. Vo
ronko ir Mykolas Biržiška.

Savo tautos; Baltgudžių kė
limui p. Voronko dirbo įvairio
se srityse, ir būdamas jų rei
kalų ministerių, ir 'leisdamas 
brošiūras ir redaguodamas jų 
laikraščius, kaip tai “časopis” 
ir Volnaja Litva” Lietuvoj, 
“Bielorusky Na'rod” Gardine 
(tai.buvo pirmas Gardine p. Vo
ronko įsteigtas baltgudžių laik
raštis). Dabar čia Amerikoj 
jau gyvena 7 m., yra Ameri
kos Baltgudžių Asociacijos Pre
zidentas ir baltgudžių laikraščio 
“Bieloruskaja Tribūna” bei 
ukrainiečių laikraščio “Ukrai
na” redaktorius ir vyrausiąs 
menageris.

P. Juozas Voronko kalbės 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojime, 16-tą vasario. .

Ukraina

paskui 
dabar

minis-

Ukraina yra šalis, kur saulė 
žeme vaikšto, anot jų pačių 
poetų išsireiškimų. Ji užima 
plotą — visą pietų rytų Euro
pos dalį tarp Karpatų kalnų 
ir ligi Kaukazo. Ukraina turi 
provincijas: Užkarpatijos tik
rai nay su sostine Užgorod (da- 
-bar autonominė Čekoslovaki
jos dalis), Galicija, Cholino 
žemė su Podliašu (buv. Liub
lino ir Sicdleco gub.), Polie
sis, Volynija, Bukovina ir 
Besarabijos dalys (dabar už
imtos Rumunijos); toliau -r 
Podolija, Černigovo, Kijevo, 
Chersono, Poltavos, Ekateri- 
noslavo, Charkovo kraštai ir 
Taurija. Be to ukrainiečių ap
gyventos dalys Orio, Kursko,

į;-
/uit»i y

Voronežo, Dono, Krymo, Stan- 
ropolio ,ir Kubinio žepiiiį? Dar 
ukrainiečių gyvena tręštai As- 
IriiChatfiiije/ ir Tereko < krnš- 
tuose.’ .*

Ukraina žemes plotu yra ir 
Už Maskoliją didesnė, * apima' 
905,000 ketvirtainių kilomet
rų. Gyventojų yra virš 45 mi
lijono žmonių. Bet Ukraina 
yra, kaip matyta, padraskyta 

z L •• » , •

jos ir kitų minėtų šalių. Dar 
emigracijoj gyvena: Sibire,-A- 
zijoj ir Užkaukazy l,800,()()0 
ir Amerikoj daugiau M ,200,000.

Ukrainiečiai turi . bendrą 
kalbą, senus gražius pąpro- 
čiuS, labai turtingą liaudies 
meną, ir literatūrą ir vienaly
tę kultūrą. Tikybiniu' žvilgs
niu jų dauguma yra stačiati
kiai, tik Lenkijos pusėj yra 
daug unijotų; 'katalikų labai

Savo visa istorija ši tauta 
yra pasižymėjusi kovomis1 
prieš maskolius ir lenkus. U- 
kraina susikūrė 9 šimtmetyje 
ant Dniepro upės krantų šu 
Kijevu^ sostine. Ukraina lapo 
sukrikščioninta < 9$8 • metais.. 
Totorių užphidimas trylikta-1 
mc šimtmety privedė . Ukrąiną 
prie žlugimo, tik Galicijos ku
nigaikščiai išsilaikė ligi 1341 
melų, o kitos kunigaikštystės 
viena po kitos susijungė į Di
džiąją Lietuvos kunigaikštiją, 
pradedant Gedimino laikais, 
ir išbuvo Lietuvos dalimis li
gi Vytauto” ir Svidrigailos lai
kų, kada Lietuva siekė nuo 
Baltijos ligi Juodųjų jūrių.

Vėliau, Lietuvai susijungus 
su Lenkija, Ukrainą pradėjo 
pasisavinti lenkai; buvo ;daug 
truvinų sukilimų prieš len- 
<us (' Climelnickio, > Mazcpos 
nikai). Nuo 1709 metų‘M,as- 
tolija įsitviritno ir Vėliau Ko
trynos laikais ukrainiečiai ta
po visiškai pavergti Rusijai, 
o 1876 m. jiems tapp ir spau
da uždrausta. Galicija prie 
Austrijos paliko laisvesne ir 
odei ir šiandien ten ukrainie

čiai yra susipratę ir lenkams 
dar nepasiduoda. 

* l I i.'/ J

Didžiojo karo mėtų Ukraina 
vėl baisiai tapo nuniokota vi
sokių^ armijų, karų tarpe rusų 
ir vokiečių, bolševikų ir 'bal
tųjų ir lenkų, ir Ukraina, ne
pajėgusi toje kruvinoje pirty
je susijungti, tapo padraikyta.

Tačiau atgimimas eina Uk
rainos visose dalyse/ ypatin
gai tose po Lenkija ir Sovie- 
ais. Daug moralės- paramos 

ukrainiečiai susilaukia iš sa
vo brolių Amerikoje.---- Kada
nors Ukraina bus Lietuvai 
stiprus ' kaimynas, su kuriuo 
sietuvą riš geri istoriški atsL 
minimai. Tad ir mums, Ame
rikoje, yra zbutinas reikalas 
jendrai veikti dėl abiejų tau-' 
tų galutino išsivadavimo 
aisvos, šviesios ateities.

ir

lįll IĮ<'||».».||

kas kabdidatiidii, o išrinkus ir 
v^l sykiu,

ĮsteigkmilĮjŠS. JŲiopą, su-, 
šaukim susirinkimus, surengkim 
prakalbas ir iŠąišRinliim žmo
nėms, ko gali jič laukti nuo tų
kandidatų. ...

Kitą sykį bus plačiau tuo rei
kalu. Korespondentas,

Geresnes Valdžios 
Kliubas .

’ ■ • .... .

Čia gyvuoja Lietuvių Geres
nės Valdžios Kliubas, sutver
tas demokratiškais ;;pamatais. 
N-ariaį nėra varžoini tikėjimu 
nusistatymais, 'todėl verta lie
tuviams, o ypatingai .progresy
vių pažiūrų, vi Slėnis prie to 
klitįbo. prįklausyti ir čia veik
ti organizuotai politfkoj. Ką 
mes gąlime nuveikti pavieniui? 
žodžiu,’ nieko, o per organiza
ciją galime labai daug nuveik
ti. Todėl draugai ir draugės, 
ateikite visi vašario 12 .d., 7:30 
vai. vakaro į Strumilos svetai
nę, ten Lietuvių Goresnes Val
džios ' politiškas > ’ kliubas turės 
savo metinį susirinkimą. Bus j 
rodos, indoršuojami - kandidatai 
į. majorus, ir apkalbama’ jų ‘tin
kamumas, ir bus visokių rapor
tų. Taip gi nauja valdyba’ už
ims savo -vietas,•<•<>?po susįrin- 
kimo, rodos, - bus “ręfrėsh- 
ments”, nariams iiž dyką. (

Tad pasimatysime vasario 12 
d., 7:30 vai. vakaro.

' —-Korespondentas.

■eĄirMim1 į" < 11 ^>1

Naiijd valdyba
" ■■ • . •/ > V
rinkimas < valdybosSeka

Perstatomi trys kand i d atai ant 
pirmininko. Didžiumą balsų 
gavo Julius Biitaūtis, senasis 
pirmininkas, kurs ir vėl iš
renkamas. Pirmin. pagejbi- 
ninku taip įSat Senasis Jonas 
Jankus. Nutarimu raštinin- 
ku, atsisakius p-lei A,\.Ąhčiu- 
tei, išrinktas J. Dočkus (Čicc-

'• ; * ' -X '.-z ’ < ....

rietis), veikius Ciceros lietu-

Roseland
Reikia suorgianzuoti LSS kuopą

KEPURINIS BALIUS
Subatos vakare, Vasario 14 d. ’

Pradžia 7 vai. vak. '

Tautiškos Parapijos Svetainėj /
3501 S. Union Avė. . - \

Bus duodamos dovanos už gražiausias ir prasčiausias kepures. Tai , 
bus paskutinis balius prieš Užgavėnes. Linksmai praleisime jvakarą' ptie ;

Gerbiami skaitytojai!
šiuomi kreipiuosi į visus Ror- 

selahdo apylinkės gyventojus, 
kad čioje apylinkėje' suorgani
zuotume LSS. kuopą. Artinasi 
miesto valdybų rinkimai; graf- 
;eriai ir republikonų ir dem6\ 
tratų dirba išsijuosę, kad sų- 
gaudžius musų balsus ir vėl 1L 
cus išrinktais ir vėl varius pra
žūtingą darbą, krovus 'a*nt mu
sų <iar didesnes mokesnių naš
tas ir dalinus džiabus viso
kiems ^rafterianis, gamble- 
riams, kurie, 'a’ikvptų mhsų pini
gus ir/,mus 'pačius smaugtų.

Nemanykit, kad mokesnius
moka tik tie, kurie -turtoį turi. 
Mokame visi sunkius mokes
nius rendų ir kainų pavidale, 
nes juo mokesni'ai didesni, juo 
viskas branginti mums skaito
ma. Ir taip 'mus lupa pasi
keisdami, taUrepublikonai tai 
demkoratai. '. >

’ Gana tik pažiūrėti, kas tie. 
per ponai, kurie vėl rengiasi 
keturieins metalus užsėsti mu
sų sprandus: Thompson, Lyle, 
Cermakas ir kt. Visi jie yra 
kilę iŠ tos pačios šąikos, tik 
pasidalino tada, kada atėjo lai-

v • ■•/<
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Joniškiečią Kliubo 
metinis susirinkimas

Vasario 8 d. Krenčiaus sve
tainėje įvyko Joniškiečių L>K. 
Kliubo metinis . susirinkimas, 
atsįlankius pusėtinai /narių. 
Pirmininkas p. Įhijtautis atida
rė susirinkimą. Kadangi raš
tininkė p-lė Ančiutė. dėl labai 
svarbių prięžasčių. negalėjo 
apsilankyti į susirinkilną (ji 
atvyko kiek vėliau), protoko
lą perskaitė; Beįnediktas Vaite
kūnas, Jonškietis, lietuvių te
atro veteranas,/< .Pirmą kartą 
teko girdėti, žmogų, kurs taip 
aiškiai skaito kito rašytą pro
tokolą. Protokolas, lygiai. ir 
finansų raštinįnko p. Roko 
šniuko, iždininko J. Gasparai? 
'čio, finansų kontrolieriaus V. 
Kazimieraičio; kasos globėjo 
p. J. Vaičaičio raportai pri- 
imJL. vienbalsiai. - Vieno tik 
globėjo p. Barniškio, kurs dd 
ligos negalėjo atsilankyti, ra
portas paliktas neišklausytas. 
Bet p. Barniškis atsiuntė laiš
ką su čekiu dar iš atsibuvusio 
Joniškiečių Kliubo vakaro, šu 
užsivilkusiu v pelnu, čekis 
$17.50. Perskaityta ir priimta.,

Joniškiečiams bedarbiams
\ < • .. / ■ t ■

Bedarbių vakaro rengimo 
komiteto raportas, kur pada
ryta pelno <$112.75; priimta su 
pagyrimu, štai geros širdies; 
Joniškietis p. Steponas Mar
kūnas atnešė ir paklojo ant 
stalo penkinę, sakydamas. 
“Pridėkite dar šią mano au-; 

zką, tegul" Joniškiečiams be
darbiams bus daugiau para
mos”. Be to Mt. Grccnwood 
apylinkės “SLA. 178 kuopos pir
mininkas ir veikėjas Boleslo/ 
vas Valantinas'daip pat paau
ga vo dolerinę Joniškiečių bet 
ddrbiains,. kasi sudarė Šurną 

■•$118.75.-,y.i" \ - j
Bedarbių Komijtėtąs. ištyręs, 

kiek šią valandą yra Jpiuškie- 
čių bedarbių, (j aU 8 bėdarbim 
jręgistrudii), 'padalins • paįal 
reikaloV/

Iš Revizijos komisijos (jos 
raportas priimtas yienbalsiaį), 
paaiškėjo, kad JoniŠlciečių 
K. Kliubas turi turto~ apie 
$800.00 ir įapie/150 naritį. '.Na- 
riįlįų mokesnių įplaukė $4L25W

Joniškiečių Klitibas turi pa
sidėjęs'tvirtą pamatą. >Kas 
šiandien nežino Joniškiečių 
Kliubo. Yra pgarsėjęs ne tik 
tarpe Amerikos lietuvių, bei 
ir kituose krdštuosp. Dabar 
tik reikia plyta po plytos, vai
nikas po vainikui budavoti tą 
kultūros ir apšvietus darbą, 
kokio yra pasiėirięs Joniškie-

‘z
.7

r- ’ ■
Ketvirtadienis, vas. 12,

Joniškiečių ’ Kliubo > veikė jns, 
kurie šiandien yra atsitraukę.

Eilinis'narys. CLASSIFIED ADS

BALIUS SU PROGRAMŲ
Rengia -

LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠĖLFOS KLIUBAS

Bus sulosią labai juokinga- komedija “Dėdė Atvažiavo“ • /’-

Nedelioj, Vasario-February 15 d. 1931
Lietuvių Liuosybės Svetainėj

14 St. ir 49 Ct.» Cicero, 111. ' > -

Durys atsidarys 6. vai. vakare. Programas prasidės 7 vai. vak. 
PO PROGRAMO — ŠOKIAI.

Taipgi tą vakarą bus priimam! nauji nariai nuo 18 metų iki 35 m. 
dykai. Todėl prašome kuodaugiausia atsilankyti.

Įžanga — 50 centų. ■ v
t kviečia KOMITETAI -

čių Kliubas.

vėl iš- 
. pagejbi- 

šenasis Jonas 
raštįnin- 

ĄAĄnčiu- 
(Čicc- 
lietu- 

yių Organizacijose. Taip pat 
nebeąpsiemus finansų sekreto
riui R. , Šniukųi, jp vieton iš
rinktas smarkus^veikėjas, jo
niškietis, A. Rįnidžius. Kiti 
valdybos nariai likosi senieji. 

‘ Nutarta visiems valdybos 
nariaibs, išskyrufs lik du kasos 
globėju, mokėti •' tam tikrą al
gą, ypatingai naujajam sekre
toriui. Senieji dirbo be 
kibs algos. ' . ’ ; , ' -

Paskaita
Dr. Dundulis . laikė 

įdomią paskaitę apie sveika-; 
tos dalykus, ir per valandą lai
ko davė' daug^naudihgų pata
rimų kaip sveikątą užlaikyti. 
Baigęs. Dr. Dundulis pareiškė, 
kad* jis ir ateityje neatsisakys 
Joniškiečiams paskaityti.

Daugelis, Joniškiečių' apgai
lestavo, kad p-Iė Ančiutė, kuri 
nuo pat Kliubo susitvėrimo 
tiek daug su pasišventimu' dir
bo Kliubo gerovei, atšisakė to
liau bebūti sekretore. Gal bu
vo tam priežasčių, nes taip la
bai mylėjusi Joniškiečių Kliu- 
bą, ėmė ir pasitraukė visiškai 
iš veikimo « Taip pat verta 
butų pakalbėti ir apie kitus 

■' -.r.

Paieškoma
Business Service 
Biznio Patarnavimas

JO

labai

PRANEŠIMAI
e Chicago^ Lietuvių Choro Pirmyn ne

paprasti repeticija įvyks ketverge, va
sario ' 12z d., 8 vai. vak., M. Meldažio 
svetainėj. Viši choristąi-ės būtinai bu/ 
kitę, nes tdrime gerai prisirengti ptie 
Lietuvos , Nepriklausomybės Dienos ap
vaikščiojimo vasario 16 d'.

s •— Valdyba.

“Birutės”/’ choro generale pamoka 
įvyksta kas ketvirtadienio vakarą, lygiai 
8 vai., Gage Park Svetainėj. Ir Šį va
karą, visi chore, dainininkži-kes laiku 
pribukit. . ? Valdyba. '■>

' .—U______.______ ■ •

Kriaučių Local -269 A? C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, vasario 13 
d., Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland,rBlvd., '7:30 'vai. vak., šiame 
susirinkime . bus daug svarbių 'reikalų 
prie tam bus. geras .kalbėtojas, tad malo
nėkite susirinkti laiku,

"'L ‘ • Ft Prusis, sekr.

Špedailstaa gydyme chroniškų ir naujų U 
grų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavL 
mae atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei ąS apal- 
imsiu jus gydyti,V sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tiktą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino t&egzamihavlmo—-kas jums yra

' Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackton Blvd., netpli. State St. 

Kambarys ,1016
. Imkit elevatodų

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo^.5 iki V.:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų , ’■

JŪSŲ PATOGUMUI 
■''"‘"a1 j. \ 

OS” TURI _ _ rS/: SEKA- 
MOSE VPTOSE

Marųuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park 
B.- R. ■ PIETKDEWIGZ. 
..‘2608 W. 47th St. , 

y. — . a am

“NAUJIEN
ATSTOVU

j Teu Laiayetre

Roseland ir Pullman 
WAITCHES B.IOS. CORP. 
/ 52 E.107th;<St, ,

Tel. Pullman 5950

Kai, jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u o t i “classified” 
skelbimą, ar užsirašyti 
“Naujienąs”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

.>■'' *•<'r' ■ 
M * ’V. . ■ -

• • v;
."Jk’-fV '*•* V**

Ponas Žukas “Sandaros” ke
liaujantis -organizatorius yra 
ieškomas per jo draugus iš 
S era n tono ir žada mums dova
nas už padavimą jiems jo .ant
rašo. Ponas Žukas, malonėki
te atsilankyti į Naujienas”.

-—Administracija.

Boulevard 6620 ■ Rea. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perfcrauitom rakandus, pianus ir vi
sokiu! bizniu!, taipgi ii miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St<
; CHICAGO

Miscelląneous for Sale 1 z 
J Pardavimai

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis, ^6x9, ęlektrikinė stitehing masina. 
Abi mašinos parsiduoda žema kaina. 
3422- S. Morgan St. Tel. Boulevard 
3319;

Pirmą kartą Chicagoj
Tolimųjų Rytų problemos 

dramatizacija 
“AUDRA AZIJOJE”

Vaizdas primityvių aistrų 
Pagaminta Sovkino

Daugiau, sujudinanti negu' 
, “DEŠIMT DIENŲ KURIOS 

SUPURTĖ PASAULI” ; 
Sergei Eisenstein sako:

* “AUDRA' AZIJOJE” “ 
y/a direktyvinės ir fotografinės dai
lės šedevras. Savo tempu uži-

v mariti kvapą. Kūrinys genijaus — 
y. Pudovkino.

> REIKIA PAMATYTI 
“AUpRĄ AZIJOJE”

Cinema Theatre
Chicągo Avė., 

į rytus nuo Michigan Blvd.
. 1 p. m. — Be pertraukos —

' '7 11 p. ni<
^ Dienomis 50c, vakarais, Subato- 
<' - .mis it Nedėliomis 75c ■

O 1
PARSIDUODA . Radio ir siuvamos 

mašinos. Taipgi taisau už pigią kai
ną. Darbą garantuoju. 808 W. 33rd 
PI. Tel .Yards 1797.

Help VVanted—Malė 
i . Darbininkų reikia ' '

-REIKALINGAS vyras dirbti į res- 
tauranto kutenę. Turi mokėti kukniOs 
darbą. Užmokestis gera.

Rašykite

Box 1267
■' Naujienos, / '

1739 So. Halsted St.
t •

, r1-1 <■■■■■ ■■ — i ■ ■ ■■'■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■ '■

REIKALINGAS apysenis žmogus, ku
ris turi patyrimą biznyj teatrališkų pa
rengimų, gera mokestis, galima matyti 
nuo 6 iki Z:30 vakare. 4358 South 
Fairfield Avė., Cbicago.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

• • '.t •> • ■ .

Raštyne atdara kas-

vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 vai.

Naujienos.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

/'kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
■ •,J

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 
'• Pardavimo Notariališkųs raštus 

'Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
* A TS akanYis PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ '
L ~ ~A .z . 4

N A U JIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius ap
daras kasdie nuo 8 vi ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldięųiais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Educational

CLASS
■ 1 ‘ •

IFIEDADS.
■ J

y MOKYKIS BĄRBKRYSTtb 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del iufor 
nųtciju iauk arba rąžyk:’

INTERNATIONAL BARBĖS z 
COLLĘŲE, V

672 Weat Madison Street

FinandaS 
. Finanaai-Paakoloa *

PINIGAI ;
Me» atolinam nuo $50 iki $800 

Noimazn komiso 
NuoHmtlii mokamas ant neiimoklto- 

; \ z sumos
Finance Corporation 

of niinoia 
Po valstijos priežiūra 

ų 3804 S. Kedzie Avė.

z - PIRMAS MORGIČIUS $9506 
išduotas ant mutinio namo, geroj vie
toj,^ Prapertė Verta -$25,000. Reikia 
tuojaus pinigų. Nuleistu $900. Ra
šykite ' - '

' JAČOBS S CO.
,201’ N. Wells St., 6th floor

» Cbicago ■ ,

Situation Wanted
• 'Darbo ležko

IEŠKAU ukininkistės darbo pas 
pjeininką. Esu jaunas, tvirtas, patiry- 
rimo tame darbe turi per 10 metų. 
Kam toks vyras reikalingas, kreipkitės 
antrašu: <

JOHN URBONAS, 
* Lewis Avė., Box 10, 

Waukegan, III.

VIRĖJAS ieško darbo. Turi penkis 
metus prityrimo. Yards 4754. 365 3 S. 
Halsted St.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PASITURINTI moteris ieško part
nerį. kuris mylėtų biinj. Atsišaukite, 
3417 Union Avė. Phone Yards 6490.

, For Rent
DRUG STORE anf rendos, biznis iš

dirbtas per 7 ujetus. C. Dagis, 2957 
W. 63 St. ' '

• Business Chancet 
Pardavimui Bizniai 

^^•M^^ų^^ų*^*^*^****^^*^^^*^******^^*****^^***^*****

$1500..NUPIRKS mano gerą pelną 
duodantį 25 kambarių rooming house. 
Arti vidurmiesčio, naujai dekoruotas. 
Del platesnių žinių šaukite Delavvarc 
1981. . •

DELICATESSEN, senai įsteigtas, ge
ras biznis, glriaujioj .South. Side daly. 
Kambarys, maudynė, garu šildoma, 
741 W. 51 St.

GERA PROGA. Parsiduoda Room- 
ing Hoųse 14 kambarių, gerai išforni- 
šiuoti dėl nevedusių. Netoli Madison 
St.,. £usė bloko į šiaurę, 28 <North 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
per daugeli metų išdirbtas biznis, su ar 
be namo. 246 So. 13th Avė. Maywood, 
Illinois. ' . '

BABER šapa ant* pardavimo, 2 
krėslai, gyvenimui ^ruimai, štymu šildo- t 
ma. Renda $30, naujas namas, 719 
W. 123 St.

PARDAVIMUI tikras biznis, 9 mie
gamieji kambariai, virtuvė, geras storas, 
tinkamas bile kokiam bizniui, restauran- 
tas; garu šildomas. 44*49 S. Halsted St.

Real Estate For Salė 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith ■& Co.
, REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam,, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius Visokios rųlies. 
Nėra - skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perlam notas. 2nd mortgage 
ir pampinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas
patarnavimas. z ”

4425 So. Fairfield Avė.
Tel Ufaverte D45<

llll—■■ ■ » —— ■

.PARDAVIMUI TIKTAI UŽ 
; $2800

2 augštų su beismentu mūrinis na
mas prie 1404 So. Union Avė., arti 
14-tos gatvės.- $500 įmokėti, likusius 
išmokėjimais, Si prapertė buvo par
duota' už morgičius ir dabar yra nuo
savybėj banko, kuris nori oarduoti ją 
žemiau tikrosios vertės. - •

GERINGER « STORKAN * 
1518 Roosevelt Rd.

PUIKI 5 kambarių muro bu n gal o w 
karštu vandeniu apšildoma, geroj vie
toj, arti gatvekarių ir parko, mainysiu 
į 2 flatų namą Marquette Parko ko
lonijoj: ,

A. N. MASULIS » CO. 
6641 So. Western Avė.z

f’ARDUČS ar mainys gerą vietą dėl 
gąsdino stoties, ant gero kampo, kur 
pravažiuoja apie 60000 automobilių į 
24 valandas. Taipgi gera vieta dėl 
vietinio biznio. Kaina prieinama. Pri- 

vsoipos rusies, oue xaaa u oue nur ims namą į mainus^ Atsišaukite į Nau- 
Dykai apskaitliavimąs. Mes 'atliekameIjienas laiškais, Box 1258, 1739 So. 

Halsted St.

Business Service ’
Patarnavimas y

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ
. ' CONSUMERS

Stogų Darbas, Greitai taisome stogus 
vsokips rūšies, bile kada ir bile kur.

geriausį darbą mieste. Kedzie 8463
f, y : , .. A

> t <




