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255,700 šeimų Ame
rikoj gyvena Raud. 
Kryžiaus trupiniais

Lietuvos Naujienos

šelpiami tik dėl sausros nuken
tėję farmeriai; miestų be
darbiai nė Raudonam Kryžiui 
nerupi

, .vas. 13. — 
o Kryžiaus pranešimu, 

pradžioj dviejų de- 
į valstijų 735 kauntėse 

737 šeimos buvo šelpiamos 
maistu, drapanomis ir kitokiais 
daiktais.

Daugiausiai yra dėl sausros 
nukentėjus Arkansas valstija, 
tad ten Raudonasis Kryžius šel
pė 113,768 šeimų. Louisiaiioj 
pašalpų gavo 35,409 šeimos; 
Mississippi—18,144; Kentucky 
—17,490; Oklahomoj —16,293; 
Missouri—15,364; Texas — 7,- 
086; Alabamoj—6,776; Ohio — 
5,366; Tennessee— 5,257; Illi
nois—5,184; West Virginijoj— 
4,521; Virginijoj —4,087; In
dianoj—1,113. Kitose šešiose 
valstijose — North Carolinoj, 
Montanoj, Pennsylvanijoj, Ma- 
rylande, Georgijoj ir North Da- 
kotoj —po mažiau kaip 1,000 
šeimų.

“Mano rof esi ja vis 
tik kai ko verta”

Charlie Chaplin, atsisakęs kal
bėt už $650,000, kaliniams 
kalbėjo dykai .' \

OSSINING, N. Y., vas. 13.— 
Charlie Chaplin, garsus komi
kas, kuris atmetė vienos kom
panijos siūlytus jam $650,000, 
kad jis kalbėtų per radio, vakar 
vakarą laikė dykai kabią Sing 
Sing kaliniams.

Kaliniams buvo tą vakarą 
rodomi paskiausi Chaplino kru- 
tamieji paveikslai “City 
Lights” (Miesto šviesos), ir 
garsus komikas tyčia pats at
vyko iš New Yorko. Jis džiau
gėsi, kai 1,890 kalinių kvatojo, 
žiūrėdami juokingų

Savo prakalbėlėj 
Chaphnas pasakė:

“Kartais aš imu 
mano profesija 
verta, tačiau pamatęs, kaip jus 
reaguojate, manau, kad vis tik 
yra’ verta. Jeigu aš galiu su
teikti jums valandėlę linksmu
mo, valandėlę džiaugsmo ir at
sigaivinimo, tad jaučiuos šim
teriopai atlygintas už savo čia 
atvykimą”.

scenų.
kaliniams

abejoti, aY 
yra ko nors

Sutrumpina darbą ir 
apkarpo darbininkų 

algas 10 nuoš.
PITTSBURGH, Pa., vas. 13. 

—Westinghouse Electric and 
Manufacturing kompanija pa
skelbė, kad nuo kovo 1 dienos 
jos įmonės dirbs 5 dienas, vie
toj pusšešto®, ir kad darbinin
kams ir tarnautojams algas 
bus nukirstos 10 nuoš.

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai gražu; žymiai šal
čiau ; ’ vidutiniai žiemių vakarų 
ir žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 35° F.

šiandie saulė teka 6:48; lei
džiasi 5:20. Mėnuo teka’ 6:16 
ryto.

Hohenzollernų palaikai 
btis dabar parduoti iš 

licitacijos
BERLYNAS, vas. 13. — 

Kleinglienicke pily, netoli nuo 
Potsdamo, ateinanti pirmadienį 
bus iš licitacijos parduoti Ho- 
henzollernų karalių palaikai —; 
puikus sostas, rakandai ir ki
tokį daiktai, priklausą princui 
Friedrichui Leopoldui, buvusio 
kaizerio Vilhelmo pusbroliui. 
Buvęs kronprincas Friedrichas 
Vilhelmas bandė tą turtą išgel
bėti nuo pardavimo, bet nieko 
nepadarė.

Belgijoj nėra karo 
teisino už kritikavi

mą “duče”
BRIUSELIS, Belgija, vas. 13. 

—Belgijos piliečiai gali laisvai 
kritikuoti Italijos Mussolini ar 
kitus diktatorius. Karo teismo 
dėl to jiems nebus.

Taip reikia* suprasti iš Briu
selio teismo nuosprendžio, pa
daryto, sakytum, “belgų gene
rolo Bullerio” byloje prieš vie
nų «victos fašistų dienraštį. ...

Kai praeitą rudenį čia buvo 
teisiamas italas Fernando de 
Rosa, kaltinamas bandymu nu
žudyti Italijos kronprincą Um- 
bertą, liudininku buvo pašauk
tas vienas žymiausių Briuselio 
advokatų, F. F. Passelecą. Teis
me Passelecq aštriausiu bildu 
kritikavo fašistų režimą. Jis 
sakė, kad Italijos karalius da
bar Mussolini rankoje nieko 
nereiškiąs. Jis esąs tik tite. 
Italijos žmonės, sakė Passelecą, 
neturėjo nė jokių šansų parei
kšti savo suverenybę*ir paši- 
sakyti, ar jie nori fašistų val
džios, ar ne.

A
Del šitų mokyto advokato žo

džių Briuselio fašistų laikraštis 
Le XXe Siecle (Dvidešimtasis 
šimtmetis) labai įtūžo ir ėmė 
piktai p. Passelecąą atakuoti. 
Pastarasis parašė laikraščiui 
atsakymą, tačiau Le XXe Siec
le atsisakė savo skiltyse jį iš
spausdinti. Passelecą iškėlė 
laikraščiui bylą, ir dabar tą by
lą laimėjo.

Teismo sprendimu, belgų fa
šistų laikraštis turi išspausdin
ti p. Passelecąo straipsnį, ku
riuo jis kritikuoja fašistų reži
mą, ir sumokėti visas bylos iš
taki i's.

Swo sprendime 1 Briusęlio 
teismas sako, kad “pono Passe
lecąo žodžiuose nėra nieko, kas 
g? lėtų užgauti Italijos žmones.”

O kiek čia Chicagoj šei
mininkės moka kiau

šiniams?
CENTRALIA, III., vas. 13.— 

Vietos groserijų krautuvėms 
tuzinas kiaušinių parduodamas 
po 11 centų. Sakoma, kad per 
75 metus kiaušiniai nebuvę čia 
taip atpigę, kaip dabar.

Meksikos maištininkų 
generolas nenustygsta

GUADALAJA'RA, Meksika, 
vas. 13. —Iš Jalisco praneša, 
kad buvęs sukilėlių vadas, gen. 
Jesus Gonzales, vėl stvėrėsi 
ginklo ir su savo sekėjų banda 
pradėjo siausti.

Gonzales buvo žymus “kris- 
tininkų” sukilimo vadas, vėliau 
pasislėpęs, kai 1929, metais su
kilimas buvo likviduotas.

■fi - * ’■r"—
žemės drebėjimas Naujoje 

Zelandijoje vėl supurtė Hawkes 
įlankos. sritį, taipjau Pietų sa
los Otago provinciją.

i

Napiero miestas, kurs buvo pastarojo smarkfįįs žemes drebėjimo sugriautas. Per žemės drebė- 
' ’■ /■ ■ į

j imą- daug žmonių į uvo užmušta ir sužeista
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Anglijos pramonin
kai proponuo ja kar- 
pyt darbininkų algas
Reikalauja taip pat, kad butą 

visu trečdaliu sumažintos be
darbiams mokamos pašalpos

LONDONAS, vas; 113. —Na
cionalinė Samdytojų Konfedera
cija, kuri sakosi atstovaujanti 
pramonininkams, samdantiems 
bendrai daugiau ^ip 7 milijo
nus 'darbininkų^ įteikė" ph’rtiJC“- 
rui MacDonaldui ir kitiems vy
riausybes nariams . pasiūlymą, 
būtent, kad algos turinčios būt 
sumažintos; kad butų griežtai 
sumažintos valstybės tarnybų 
išlaidos ir visu trečdaliu suma
žintos bedarbiams mokamos pa
šalpoj. Tik tat padarius, krašto 
pramonė ir prekyba galėsiančios 
atsigriebti.

Britų parlamentas 
atmetė prohibicijos 

projektą
LONDONAS, vas. 13. —At

stovų rūmai šiandie 137 balsais 
prieš 18 atmetė įstatymo pro
jektą, kuriuo norėta užginti 
vartojimą alkoholinių' gėrimų 
visoj Jungtinėj Karalystėj.
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Išėję vokiečių fašistų 
atstovai atsiėmė al

gas iš anksto K s '
1 BERLYNAS, vas. 13. — Vp- 
kiečių fašistų atstovai andai, 
pasitraukdami iš reichstago, iš
didžiai pareiškė, kad jie atsiža
dą savo algų, bet tie pinigai tu
rį būt atiduoti bedarbiams.

Dabar tačiau pasirodė, kad 
fašistai savo “pasiaukojimu” 
nebuvo toki paikšai: savo al
gas, kaip atstovai, jie buvo at
siėmę už visą menesį iš anksto.

MOTERIŠKĖ PAGIMDĖ TRE 
ČIUS DVYNUČIUS

BĘNTON,. III., '' vas. 13. — 
Mrs. Emke, bedarbio angliakas 
šio žmona, per dvejus metus 
susilaukė dabar trečios dvynu- 
čių poros. 

/_____
3,000 užbertų kinų ang

liakasių išgelbėti
MUKDENAS, MAndžurija, 

Praneša, kad 3,000
angliakasių, kurie praeitą seto* 
madienį buvo užberti Fušuno 
anglies kasyklose, įvykus jose 
sprogimui, tapo visi išgelbėti, ■ ■

vas. 13.

fAtlantld ao<»Pacific Photo]

Plėšikams^ bus' apmau
do: pasigrobė $807,000, 

o pinigai!— be vertės
WASHINGTON, vas. 13. — 

Vakar banditai pasigrobė tris 
registruotus pašto maišus su 
216 svarų popierinių pinigų 
$807,000 sumai.

Pinigai buvo New Yorko Fe- 
deralio Rezervo Bdnko siunčia
mi Iždui, Wajhingtdnė.

Paaiškėjo, Ąad banditai tuo 
savo grobiu v$ai nepasidžiaugs. 
Visi siunčiami Iždui banknotai 
bJHvn ni.šiač4.iwA cirkuliacijos ir 
perplauti pusiau.;?/ Sulipdyti jų 
j e negalės, nes tik vienas bank
notų galas ėjo j Washingtoną, 
ir tąjį banditai pasigrobė; ant
ras galas buvo pasiųstas atski
rai, ir jis banditams nepateko.

Kaip Francija savo 
laivyną “mažina”

PARYŽIUS, vas. . 13.-/Fran- 
cija šiemet numato išleisti sa
vo laivyno statybos reikalams 
123 milijonus dolerių, arba*11 
milijonų dolerių;! daugiau, ne 
kaip praeitais metais. H

Kaltina sovietus dėl pa- 
pos Pijaus XI radio 

kalbos trukdimo
PARYČIUS, vas. 13. —Par 

pos Pijaus XI radio kalba, ku
rią jis vakar, sakė visam pasau
liui, Paryžiuje buvo labai sun
ku girdėti. Ją nepaprastai truk
dė “statikas”. Paryžius, kaip 
antimiausia Romos kaimynų 
sustipę, paprastai Romos radio 
gerai girdi, bet šį kartą uži
mąs, traškėjimas ir pyškėjimas 
buvo nepaprastas.

Francuzų nacionalistų spau
da dėl to verčia kaltę bolševi
kams, sakydama, kad trukdysią 
tyčia darius Maskva iš savo ra
dio stoties. ,

Pažymėtina tas, kad kai tik 
papa paliovė kalbėjęęs, “statj^ 
kas” tuojau išnyko.

Smarkios pūgos paardė 
susisiekimų Rusijoje

‘ r; ' ■. •

Chicago Tribūne korespon
dentas Rygoje praneša, kad so
vietų Rusijoje siautė didelės pū
gos, ppvertusios sniego iki tri
jų pėdų gilumo.

Del pusnių, transportacija 
geležinkeliais labai pairo. 
riausybe varo ištisus v kaimus 
užpustytų geležinkeliuose trau
kinių atkasti. U Sniego*, kasti _ , _ r r , ,
siunčiami dagi raudonarmiečiai, rado turtingus guolius aukso.
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Jungtines Valstybes 
ištrauks savo jūrei
vius iš Nikaraguos

WASHINGTONAS, vas. 13. 
—Valstybės sekretorius Stim- 
sonas pranešė, kad Jungtinių 
Valstybių juros kareiviai bus 
laipsniškai ištraukti iš Nikara- 
guos./

Einant priimtu planu, iki 
ateinančio birželio mėnesio bus 
ištraukta 800 jūreivių, o likti- 

įvyksiančių' 1932 inotais rinki- 
mų, Nikaraguoj.

Britų parlamento 
žingsnis kovai su 

nedarbu
LONDONAS, vaš. 13. —Par- 

lafnentas dauguma balsų pri
ėmė liberalų pasiūlytą rezoliu
ciją, kuria vyriausybė, kovai su 
nedarbu, •autorizuojama tuojau 
pradėti įvairius viešuosius dar
bus—vieškelių tiesimą ir taisy
mą, gyvenamų namų sąlygų 
gerinimą, elektros ir telefonų 
sistemų plėtimą ir kitokius vi
suomenės naudai projektus. 
Reikiami tam pinigai numato-* 
ma sukelti Vidaus paskola. "■ 

■ Per debatus buvo paliestas 
karo skolų klausimas. Leit. 
kom. Kenworthy, darbiečių at
stovas, pasiūlė, kad visos vals
tybės butų pakviestos į round 
table konferenciją,, kurioj butų 
išdiskusųota ekonominė situaci
ja ir, kartu, karo skolų klausi
mas. x -

Nugina girdus apip re 
* voliuciją Rusijoje
New York Times korespon

dentas Maskvoje, Walter ,Du- 
ranty, kablegrama savo laik
raščiui griežtai nugina girdus, 
busią Rusijoj kilus revoliucija 
prieš Sovietų valdžią.

Korespondentas . užtikrina, 
kad jokio perversmo sovietijoj 
negalį įvykti kol rimtų neramu
mų nepasireiškę pačioj komu
nistų partijoj. O to dabar nėsą.

“Aš žiftau, kad visoms dikta
tūroms, bent teoretiškai, pir
miausia grėstų “rūmų revoliu
cija’’, bįt dabartinėj aplinku
moj čia tas beveik neįmanoma”, 
sako Diiranty;

Auksas bado krašte. —Pra
neša, kad Arkansaso uolynuo
se, taip Rogers ir Eureka 
Springs, . du kalnų inžinieriai

« t

Pasienio policininkas 
nušovė Lietuvos pilie

tį kontrabandninką
DARIŠKIAI. — Gyvenimas 

pasienyje, kur pilna kontra
bandininkų, pavojingesnis pasi-

Amerikos komunistų 
partijos ‘valymas’

Gary, Ind., išmesti trys rusų 
komunistai dėl 'to, kad ne- 
pritarė “juodiems broliams”

GARY, Ind., vas. 13. — Aš
tunto komunistų partijos ra
jono kontrolės komisijos^nuta
rimu, iš komunistų partijos ta
po . išmesti žinomi vietos rusų 
kolonijos komunistai: Sam Ku- 
čeras, Seledcovas ir Levčenka. 
Jankevičius, kuris* , prisipažino 
padaręs “klaidą”, gavo aštrų 
pabarimą ir įspėjimą, kad pasi
taisytų ir savo “nuodėmes” at
pirktų aktingu darbu.

Nutarimas apie Kučero, Sc- 
ledčovo ir Levčenkos išmetimų 
paskelbtas komunistų partijos 
leiborgane Daily Wo*rker. Iš
mestieji. komunistai kaltinami 
“baltuoju šovinizmu” ir “deši
niu nukrypimu”, pasireiškusiu 
tuo, kad jie atsisakė laikytis 
kompartijos nutarimo, būtent, 
kad į kooperacijos valgyklą Ga- 
ry darbininkais butų primenu 
negrai. Tam. ypačiai priešingas

Nedalyvavimo “bedarbių” de
monstracijoj nuodėmė

Išmestieji taip pat kaltinami 
atsisakymu dalyvauti kai ku
riose .komunistinėse “bedarbių” 
demonstracijose Gary, tą savo 
atsisakymą motyvuodami tuo, 
kad komunistai neturį tam pa
kankamai žmonių, kad demons
tracijos butų nors kiek įspudin- 
gesnio pobūdžio. Tuo jie, ko
munistų vyriausybės sprendi
mu, parodę savo “oportunizmą” 
ir “dešinį nukrypimą”. z

“Juodų brolių” nesamdymo 
valgyklon nuodėmė

■ •

Didžiausias tačiau jų nusi
kaltimas komunizmo tezėms, 
kontrolės komisijos žodžiais, 
buvo tas, kad jie griežčiausiu 
budu priešinęsi priėmimui neg
rų dirbti kooperacijos valgyklo
je, įrodinėdami, *kad baltieji 
darbininkai boikotuosią valgyk
lą^ 'jei joje dirbsią juočli bro
liai.

Kaip matyt iš kontrolės ko
misijos nutarimo, Kučearas, 
Levčenka ir Seledcovas ne tik 
nedarė “atgailos” ir nepasida
vė savo vyriausybei, bet pra
dėjo kampaniją prieš vietos ko
munistų lyderius—4Mortoną ir 
Russaką—savo rėžtu apkaltin
dami juos šovinizmu ir apsilei
dimu. Jiems dagi pavyko par
traukti savo pusėn- Calumeto 
komsOmolo (komunistų jauni
mo) organizaciją, kuri taip pat 
Stojo prieš Mortoną ir Russaką.

Augštesnioji kombnistų vy
riausybė tačiau parėmė Morto-j 
ną ir Russaką, o išmetė iš par-* 
tijos eilinius, nors tie buvo se
ni ir veiklus bolševikų partijos! 
nariai.

San Salvadoro kongre
sas patvirtino prezi

dento išrinkimą
\ _______

SAN SALVADORAS, vas. 13. 
—Kongresas patvirtino išrinki
mą Arthuro Araujo respubli
kos prezidentu, o gen. Maxo 
Martinezo—viceprezidentu.

daro. Kova tarp pasienio po
licijos valdininkų ir kontra
bandininkų— nuolatinė. Nega
lėdamas bėgantį kontrabandi
ninką sulaikyti, šiomis dieno
mis pasienio policijos'tarnauto
jas vieną tokį kontr.* nušovė. 
Pasienio policijos tarnautojas 
kelis kartus liepęs bėgančiam 
kontrabandininkui sustoti, ta
čiau tas nestojo. Prie nušauto
jo kontrabandininko rasta 30 
litrų denatūruoto spirito. Kon
trabandininkas kilęs Jš Ukmer
gės, Kazys Ragaišius. ;

■ — i'.
Didelis prekių išaikvo- 

jimas Virbalio Varto
tojų Draugijoje

KAUNAS. —1930 mt. gruo
džio mėn. 28-30 d. d. padarius 
Virbalio vartotojų draugijos 
prekių patikrinimą, rastas 5,509 
litų vertės prekių trukumas. 
Jau ir anksčiau, pasitaikydavo 
kiek žymesni prekių trukumai; 
taip 1930 m. liepos 1 d. rastas 
trukumas virš dviejų tūkstan
čių litų, o 1929 m. liepos mėn. 
buvo rastas trukumas apie tris 
tūkstančius. Trukumai pada
ryti esant draugijos vedėju A. 
P. Jis nuo š. m. sausio 1 d. at
sidarė prieš pat draugijos krau
tuvę savo krautuvę, žmonės, 
Sužinoję apie rastą š. m. pre
kių trukumą, kalba, kad A. P. 
pirkdamas už* draugijos pini
gus prekes, prekes veždavęs sa- 
yg^jęĮtidaromon krautuvių, o 
draugijai už tąįtj “atsijĮyginda- 

tų>re-
Iflų sąskaitas.

KAUNAS. - 
binetas nutarė 
ministerijai 
operatyvų *ti

Kooperatyvų tarnauto
jams paruošti

Ministėrių *ka- 
leisti finansų 

ministerijai suorganizuoti ko
operatyvų ^tarnautoj ą paruošia
muosius kursus. Atlyginimo 
leista mokėti tų kursų vedėjui 
200 litų per mėnesį ir lekto
riams po 10 litų už faktiną pa
skaitų valandą.

Perkūnija ir žaibai Lie
tuvos vakaruos

KAUNAS. —• Pereitą savaitę 
Vakarų Lietuvos, ypač Klaipė
dos krašto gyventojai buvo la
bai nustebinti gamtos “praš
matnybėmis”. Tuo metu, kai 
ledas laikė sukaustęs Kuršma
res, keliai užversti sniegu, — 
trankosi perkūnas ir blyksėtojo 
žaibai. Ilgokai trankėsi perkū
nas, ir žaibavo. Kelis kartus 
trenkė. Perkūnijos bi}yd su
gadinti telefono laidkr tarp 
Klaipėdos-JudokrantSs, suskal
dyti keli medžiai.

Ligonių kasos nariams 
. 69 dantistai

Kauno miesįo ligonių kasoj 
pereitais metais buvo 66 dantų 
gydytojai, kurie aptarnaudavo 
kasos narius. Metams baigian
tis išstojo trys gydytojai, o 
naujų įstojo 7, tokiu budu šiems 
metams kasoj, yra 69 dantų gy
dytojai.' y. '

LIETUVON
SitmHame Pinigui 
P aitu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Tigiai ir Saugiai

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

. CHICAGO. ILL
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bet, gaila; jos nesuradau; to- 
dėl vėl sugrįžau į 'Wihdsorą, 
kaipo } į >, nuolatinę .* gyvenimo įj - 
vietą. / f t ■

1 Per; metus į laiko.- labai pasi- 
keitę visa, Windspro ? išvaizda. F 
-Jau j atidarytas £DėtrdįtŠWinjd- 
'sor f tunelis,patdi^y ta'* gatvės, į ? * 
yra keletas nau jų'' namų, £ kitos f 
dirbtuvės £ padidintos, <, 5 daug ( 
krautuvių subankrotą.yę, .^ojjųįjA:' t 
vietoje kiti laiko kraiftuves.1 J 
Darbai visai lėtai eina
daug žmonių laukia priėtdirb^ 4^ 
ituvių,?<. Jkad į gauti > kokį į dalią. į '
Vienas.’.; įdoųius dalykas,’? tai • 
kad' Windsorb r mayorass išrin- X L. 
;kta \žyd0 * iš7 RuSjgfes; f tai ;
pirmas?toks atsitikimas ’ Kana- 
dos istorijoje. ? —-kG.’ J.' Yurk.^^ * -

susirinko apie 30. Jos pradė
jo laikyti repetiėiją, —dainuoti’ 
lietuviškais daineles ir dekla
muoti eiles. • Buvo tikrai mėlo:; 
nu kltfūsy.tiis,>kaip jaunos mer- 
gaiteš gražiai lietuviškas? dai
nas dainuoja. Aš visai užmiršau? 
m apįė^va^ayiĮhą ? Ktli* susfigrie^ 
biau,/jau buvo praėjusios: trys' 
valandos, ; • ■'

Girdėjau, kad muzika bus iš 
Chicagos pa. vadovyste p. Gru
šo. Patartina chieagiečiams 
paremti tą. gražų darbą Jr pri 
duoti * vietos jaunuoliains -■ dau
giau energijos.—Rep. f

. z ...tmlo, - J "prisiminė# Apraeitięa .verkimą,,
kiti kalbėjo apie dabartį ir 
prisiminė gerb.---- Mažiukuos
nuveiktus darbus 3-čiam Ap
skričiui. ,

Šios šauniosios “surprise’’ 
Įsako: geriau. vėliau, negu nie- >party sumanytojos Jr a’engėjos 

-- ' V. " ’ įuyo*
jei Įmano 5 žiriios’fbus * kiek5 sų-l 'narefe................ ... fe

-ilalžS bi eilė; Y Lull ši'č h ė i; fjfįh ih i ės t lik a š<

IJZu’oAaos
padangės. Visokios žinios.

' Aš Jau esu atsilikęs su ži- 
iiių rašymu iš musų senojo 
Pittsburgho, bet kaip žmonės

kkd.’V La i * skąi t j toj h i^ a.tfėiclžiŠ, 

sėlintos. • * ’ ? -4?
SLA r3-čio Apskričio -'„Kabu* 

te tą į ir < Komisijų posėdis'1 bei’ 
/‘surprise z paity**pagerbimui 
'p. J. K. Mažiukuos įvyko satir 
šio 5 d. LMD svetainėje. SLA 
B-čio Apskr. Komiteto ir Ko
misijų posėdyj Apskričio se
nasis Komitetas perdavė kny- 

rgas naujajam Komitetui, o 
Komisijos pasiskirstė darbais. 
Kitais, žodžiais sakant, buvo 
nustatytas visas programas 
Apskričio veikimo dėl šių 1931 
>netų? . ; .

Pabaigus ąusįrinkimą, visi 
Komiteto ir Komisijų nariai 
buvo pakviesti į kitą svetainę, 
kur buvo pataisytas stalas su 
Užkandžiais ir jau būrelis 
kvečių laukė, kada užsibaigs 
kusirinkimas. Nekurie iš, Ko» 
miteto narių numanė, kad kas 
ners tokio yra rengiamu dcl 
šio vakaro. Bld p. J. K. M ižių- 

• kna tai turbūt visai nieko ne
žinojo, kad kas tai tokio yra 
rengiama ant jo galvos. Taip 
buvo sutvarkyta, kad jis pats 
paskutinis buvo pakviestas 
ateiti. Tuo laiku jau buvo vi
si susirinkę ir viskas prireng
ta, tik truko Mažiukuos. . Ir 
vos Mažiukna pasirodė, tuoj 
visi suriko: 
visi 
prie stalo , prie 
Kiek užkandus, poni . F. „Sa* 
dulieue įteikė gerb. Mažiuknaį 
uuo Mažiukuos draugų įrxsį.A 
3-čio Apskričio, f,veikėjiį..gra* 
žią dovanėlę, auksinę plunks
ną. kaipo atminties ir pagar-* 
bos ženklą už Mažiukuos ne
nuilstantį darbavimąsi per ei
lę metų ne tik SLA 3-čiam 
Apskrityje, ale ir abelham A- 
morikos lietuvių judėjime. 
P-as Mažiukna visados buvo 
ir yra pirmose eilėse .tpažap- 
gaus ir nuosakaus* musų vi
suomeninio yeikįių0- .Mažiųk- 
nai teko pirmiųiųkauti, 3-čįąm 
Apskrityje pačiais sunkiau
siais laikais, kada bolševikai 
buvo pasimoję užgriebti Ap-* 
skritį, o jei neužgriebti tai 
bent sugriauti. Reikėjo per
gyventi dideles audras ;3-iam 
Apskričiui, bet ačiū gerb. Ma
žu i k uos nuosakiam vadovavi
mui, 3-čiam Apskrityje, buvo 
pergyventos visos tos bolševi
kiškos audros ir šiandieną 
SLA 3-čias Apskritys tup 
užėmęs žymiausią vietą Pitts
burgho Lietuvių draugijiniam 
judėjime.

Mažiukna, priėmęs .doyaną, 
paačiavo SLA 3-čio Apskričio 
veikėjams ir veikėjoms už to
kią nuoširdžią ir .gražią at
mintį ir pasakė: “Aš, nė ųesi- 
tikejau, kad turiu tokių nuo
širdžių draugų.” baskui.iš gi
les buvo pakviesta ir kiti sve^ 
čia i bei viešnios tartį po ^žę-į 
dį kitą. Būtent, Dr. Johana 
Baltrušaitiene kaipo, sena ve
teranė ir- SLA 
kuri yra daug gelbėjusf ir 
mokinusi musų 
jaunuosius SĮ;A darbu o tojus j 
Dr. Baltrušaitiene -.*1.'pasakė 
gražią ir įspūdingą ' prakalbė
ję. Paskui- buvo pakviestas 
kalbėti Juozas . < Baltrušaitis, 
senas veikėjas ir daug prisi
dėjęs prie Pittsburgho drau
gijinio judėjimo. Ne vieną 
musų taip vadinamą ^abęrti- 
nį veikėją Baltrušaitis išmo
kino ne tik rašytu ale ir skai
tyti.4 Bet ne visi tų buvusiu 
Baltrušaičio mokinių nori pri
siminti apįę |ąį. tloks Gahji- 
veckas, J. D,. Sliekas ir kiti ųc 
lik kad neprisimena, ale yra 
didžiausi Baltrušaičio priešai, 
polam kalbėjo 3-čio Apskri-

Surprise.” Tada 
svečiai ii’ viešnios ėjo 

užkandžių.

darbuotoja

dabartinius

—Korės paridentas

Ratine, Wis
Keistos vestuvės., - i.

pu

ke-

neatmezgamu

I^adangi - JĘJptuvių Vkėsų 
Kliubfts išrinko mane kores
pondentu, tai ir skaitau savo 
pareiga kiek daugiau suteikti

1 k ( V 
^r^iwii?tka^

gyventojų ' turi5vos./ apie 4i0p0. 
Ir dauguma tų gyventojų yra 
lietuviai. Miesto administra
ciją yra beveik išimtinai lie
tuviu rankose.

Tie lietuviai, kuriems teko 
ipųsų koloniją aplankyti, pa
tyrė, jog wcstvilliečiai yra 
malonus ir svetingi žmonės. 
Kai kuriems lankytojams mu
sų kolonija tiek patinka, kad 
jicį, progai pasitaikius, ir vėl 
mus aplanko.

T^usiį miesto majoras yra 
lietuvis Glodkowskisi , klerkas 
Jonas Melęnis, aldermonas 
Frank Paulius, iždininkai ko
misijų yra Juozas Norkus ir 
Tamošius Lukošius. Kitos ko- 

' » ,1 . , A ’ J «•,- > * • • ' . •* •

misijos susideda vien tik jš 
lietuvių. Turime vieną naktinį 
poliemoną (night captain), 
kuris yra lietuvis. Tai Jonas 
Su$k,ą. - .
t Viešųjų mokykit! taryboj 
tiįrime po du i1’ tris lietuvius. 
Iš to matyti, kad musų mies
tas ne tik lietuvių apgyven
tas, bet ir .lietuvių valdomas.

P-lė Adolfina Radavičiutė, 
kenoshiečių Juozo ir Kotrynos 
Radavičių duktė, apsivedė su 
jaunu vaikinu Stanislovu Gri- 
meliu iš Racine. Vestuvė 
darė nekokio įspūdžio.

Radavičiutė atkeliavo į šią 
šalį' 1923 m. turėdama vos 
turioliką metų amžiaus. Tėvai 
tuojau nuvedė ją į mokyklą, 
kurią ji lankė per penkerius 
metų. Tėvai yra laisvų pažval- 
gų žmonės, todėl ir savo dukte
rį leido į Viešąją mokyklą.

Adolfina ne tik lankė mokyk
lą, bet tuo pačiu laiku 
studijavo muziką: mokėsi pia
no ir lavino balsą. Ir tai jai 
gana gerai sekėsi. Ji tiek pra
silavino muzikoj, kad dažnai 
pažangiųjų parengimuose daly
vaudavo programų išpildyme. 
Priklausė ji prie Dailės Ratelio 
ir pastaruoju laiku buvo jo 
raštininkė .

Kaip Adolfina, taip ir jos tė- 
vąi buvo, laisvi' ir su jokiais 
prietarais nieko . bęndro neturė
jo. Tuo tarpu Stasys Gritaelią 
yra karštas katalikas, Adolfina 
su juo susipažinė ir įsimylėjo^ 
Sfasys jai pafeiškėi kad jiš ją 
vesiąs tik tame atvėjyj, Jei ji 
sutiksianti šliiib^ imti bažny
čioj •:Matyti, Adolfina labai mė
go Stasį, nes sutiko priimti jo 
iŠlXgą.; j

} Stanio j.ipotįųa tparsikvietė 
Adolfiną pas save ir per tris 
savaites mokė poteriųp, 9, pas
kui nuvedė išpažintį ątlįk(ti. Vą- 
sąrio, 4 ,d. Šv.( Kazimiero;, baž
nyčioj kųn. Balinskis .jaunuo
sius surišo 
mazgu”., a

Dabar Adolfinai reikės pote-
[if< (i ha Jiftfj • ■ '•

rius kalbęti ir į visokius f>ne- 
•tarus tikėti.
i Jaunosios tėvai sake: ^Vai
kai, imkite civilišką ‘ šliubą. 
Mes iškelsime pietus ir viskas 
bus gerai”. Bet Štasio tėvai ne
panorėjo pas bedievius viešėtu 
Vasario 8 d. jie Winter Hali 
suręngė ; vestuvių puotą. Pak
vietė ir Radąvičiųs. Į^orą Įr su 
skaudančiomis širdimis, tęvąį 
pasižadėjo dalyvauti. Paskirtų 
laiku jie nuvyko į svetainę. 
.Svetaine, bųyo įšpuoštą pojiię- 
’ r i a i s. Stovėjo k e 1 i stalai. At
rodė, kad turės dalyvauti daug 
svečiu. Bet svetainėj žmonių 
yisai r t pęsimąte,,. (. —sukinėjosi 
tik l^ęlios , gąspaęlines. Pasku i 
atvykę ^iek\ ii;t^Yęčių.' ;7 

j Apįę, trečią vąląųdą pietų^ au- 
kąmapduvo. sėstį prie stąių, 
Jaunosįos tęvai t )tapo paspdįj^tį 
prię .atskiro jątajo. su keįįais 
vaikais. Ęp '. vakarienės ,,k pįęjo. 

.vienaš pažįštaiųąš > ir į.sako:
“Radavičiau, <: mės gir dėjome, j 
•kad esn nepatakintas tuo#, kad 
duktė bažnyčioj/ , šliubą.j ėm£’>\ 
Rhdavičius < atsake 1 ?Tr jus . bū
tumėte nepatenkinti, jei jums 
jūsų vaikas tokį šposą iškirs- 
•tir^no-’ ,O7€:o.‘.' abb

.ęaigUR yaJ£jrt£ „^yinjftlienė 
sakoj^J^a^.^^ar turpsi^ie fo- 
nių: pamatysime,,..kas jaunąją’ 
^ųpirks’^ jaunosios, motįną^t- 

iii, jaaVvRąrdųuto, 
tad nįęjtaą jos daugiau 
pįrk$. .Jaunoji ,gi sukasi ar fe; 
ri, Ras čU bus per turgus;

v.ivr; q>'.. ■ 
-sukinėjosi

inęrikos miestas gali tuo pasi- 
didžiuotį. , O juk yra ir dau
giau tokių miestelių, kur lie? 
tuviai sudaro beveik daugumą 
gyventojų.
z M,es .turime? keturias Susivie
nijimo j kuopas: tris . suaUgu- 
ąįems ir vieną jaunuoliams. 
Bchto, .yra ir įyairių , kitų or- 
gkniząęij ų, jkąip taf: Pasilink
sminimo Kliubaš,- Uiętųyįų U- 
kėsų Kliubaš- ir tt. Turime sa
vų Hę|uvių knygyną, kur kiek
vienas tgali $ąuti visokių kny- 
gų' xTąsiskąitytį. y,

Visa taį rodo, kad mes čia
A. . . f A », 1

nesnaudžiame, bėt susispietę 
į organizacijas dj’rĮjanie nau
dingą dąrbą. O kur vienybė, 
ten ir galybė.

... >'A * . -

Sausio 25 d; Lietuvių tjke- 
sų. Kliubaš įaikė savo sųsirin- 
kiiną. Vyriausias susirinkimo 
tikslas buvo sudaryti sąrašą 
kandidatų. Mat* pavasarį įvy-, 
ksta miesto valdybos rinki 
iriai. Atrodo, kad kova bus 
gana didelė, kadangi ir kitos 
tautos nori pravesti savo žmo
nes ir iš lietuvių paveržti va
dovybėj• « « ' .J, V v | t Į t 4 y į

’ Po. ilgų diskusijų noniinuo- 
ta sekami k Ii ubo nariai: ma
joro vietai dabartinis . majo
ras Petras Godkowskis, kuris 
dą urėdą jau ūžiihą 8 metus; 
ąldernionu F. Paulius, kuris 
taš pareigas jau per du metu 
eina. (

Vasario., 15 <L. kliubaš ren
gia šokius. Visi vietos ir apię- 
'linkiniu luiestu lietuviai kviė- 
čiami,.atvykti į parengimą, ir 
linksmai vakarą praleisti.

«. .. , . .' * N« • . ♦ . • . • .■ •, > .. .. .

.^.Tautiškų Kapinių Draugija 
sausio: 31 d. buvo Nurengusi 
v.ąkarienęL.'kuri. Jabąik.geraį 
^ąąišekčii Žuio.nią atsilankė iš 
visų apiejįnkįnių t,kolonijų. ;Q 
/gašpadiuės tiek, daug; skanių

< prigamino,, jog ,svečiai 
dappi yžkviešti \ir ant rytojaus 
pabaigti: valgius.;;*:. ■ z 
,£ti Kiek. teko:, jginįėti,, ,Ya^aTiene

apię;; tris.. ,šit»tusĮ dolerių; 
pjeĮnęi. jiTai.ęjjnrodo, ’ kad Alės 
rėniiame... .Wl?'kvieuąjĮ.kulturin- 
gąur jiaudmgą darbą. . . :

■ k»d šiam s kurtui 
užteks. Jei bus čia kokios ži
nios, tai- pranešiu prie_ pir- 
mOšios prpgps.j 
^-Jojias S(d).(diauskas, koresp\

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

rinki

' Windšor,"; OirtL
r.r.- •.•••. : .• į
v* '• < • . .
u , ’ ‘Visokios - naujienos.'
, ✓

Metus laika važinėjau po 
visą Kanadą ‘“laimės” ieškoti, Garsinkite “N-nose”

[Atlantic and Pacific Photo]

Napiero miesto, Naujoj Zelandijoj, ligoninė, iš dalies nuken
tėjus per ..pastarąjį smarkų žemės drebėjimą

Lowell, Mass

šis tas iš musų kolonijos

girnas bus sėkmingas. Todėl vi
si ^stokime i darbų ir ne pra 
leiskime progos neišgirdę tokio 
žymaus ir reto svečio prakalbos.^ 
Prof. Biržiška ‘turės mums: 
daug ko naujo pasakyti.

, > —Vietinis *
Tai užmirštas kampelis, nors 

lietuvių čia priskaitoma apie 
porą tūkstančių. Gyvuoja ir 
kelios organįzaęįjos,. kąip. taį : 
šv. Juozapo Draugijai D; L. K. 
Algirdo Draugija, Lietuvių1 
Sūnų ir Dukterų Draugija, 
S.L.A. kuopa jr Moterų .Aušros 
Vartų Draugija<:Tai vis pąšal- 
pinės organįzącijos. Randasi 
dar ir kląrikąllškų bei bolše-i 
vikiškų .draugijų, bet apies /jas 
neužsimoka nei rašyti, kądąn*: 
gi jos visvien jokios reikšmės 
neturi, y ? •4L

Kaip ir visur kitur, taip ir 
pas mus dabartinių laiku ^iau-i 
čia didelis nedalias. Pirmiau 
čia buvo labai dąug audeklinių; 
bet dabar jų ’ kaip. ir.'neliko. 
Tiesa, dirbtuvių; trobesiai dar 
teberiogso/ bet juos jau baigia 
užimti • čeverykų --išdirb^šteš. 
Cev^rykų fąbrikų ' jau pjriskaį- 
toma iki 20. Nors tuose fabri- 
kuose darbai eina ir neblogai, 
bet toli grąžu ne visi darbinin
kai tegali- gauti1' darbo, kadan
gi tie fabrikai nėratokie' di
deli, kaip J<ąd buvo 'audekline^. 

; Kada musų ^JmloRijofeį'iUetUr: 
viai patyrė,- kad Lietuvos 

t < •* 1 V 1 1 > '• j 4 '

atvyko profesdriūs ' ‘M: Biržiš
ka, tai Jie sujudo irpasiryžo, 
surengti j am ppkąlb^s. . Jup 
labiau, kad,, ęia dąĮigiąųsįa' yra 
vjlnįečių? .Pirmieji pradęjo rū
pintis • reikalu j ŠLĄ.:-Į73 
kuopos nariai' ir?• VV^-'
tauto Kliubaš. Bandoma pri-; 
traukti ir kitas organizacijas 
ir. bendromis ’ jegomi^ ‘ rengti 
prakalbąs.-} Jei yisi kartu ,.,cUrĮ)s>! 
tai nėra,rabejones, kad parėn-į’mergait^s. N'eilg’di trtikiisjųi 
------———- n t __ '’**,■'* ’į'i ' 'V i'.’ I* , 1 ■

Kankakee, III.
------- .......... —

Čįą randasi’ 63 lietuvių šei
mynos. Visi lietuviai, .santai
koj sugyvena. . Dauguma jų tu
ri savo namus. ,
. Yra viena draugija, — (ai 
Šv. Jurgio. Draugijai priklauso 
Visi lietųviaį, įdėmus du. Para
pijos nėra, todėl katalikai glau
džiasi prie lenkų parapijos. Iš 
laikraščių žmonės daugiausia 
skaito “Naujienas” ir “Drau
gą”.
\ Yra pusėtinai didokas būrelis 
priaugąnęio, jaunimo. , Jaunuo
liai, auklėjami, lietuvi^oj dva
sioj. : šiandien, vasarfo 14 d., 
Įvyks jų pirmas maskaradas ii 

‘koncertas Juozapo,, ęyetaį7, 
nėj. Prasidės .7. vai. vakaro, 
^iity . Šerai, kad atvyktų kiek 
'svečių ir. iš Chicagos. ‘( . 
.' Vasario 8 ,d.‘ man teko ap- 
lankyti, savo pažįstamą p. M. 
Štoškų.' . fPas. jį nuvykome apie 
dvyliką valandą* dienos. Stoškąi 
paruošė mums gardžius pietus. 
'Laike , pietų jiįąęiau teko' P- 
Stoškų pasikalbėti apie Kanka- 
kee lietuvių gyvenimą. Ir jus
te nepajutau; kaip atėjo 2 vai. 
Ąš .'jąu.- rengiaus, atsisveikinti ir 
'važiuoti* namo. P-nas Stoškus 
paprašė pabūti dar pusę valan
dos. ' Gir^i;.:susirinks 
būrelis jaumį' lietuvaičių, ku
riąs rengiasi koncertui Jr ku- 
riaš^ pg Stoškus lavina’;

v * Keliems, rjiinutėms1 praėjus iš 
tiesų pradėjo ■ • rinktis; jaunos

• »< V
L i,

TEmykit Lietuviai!
Pirmu
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> -Kad muąų Balinę..įgalimeg gautf paskolas ant 
Morgižių, jeigu tiktai yra atsakanti nuosavybė.

' į ’ . ,•: i,? •. r' U V.. i

Taipgi r.galįte-,gaųt.v ląivąkortcs ant visų, linijų, — į
Lietuvą ir į kitus kraštus. . ; ... • c ,Į

Važįuojantįenis, išdupdaine dfaftus ant visų Lietuvos 
bankii, taipgi Trayellers; (Jhecks, kurie yra išihainomi 
Lietuvos bankuųsę be jokių niirokavinių.’ - r

• Pąijųodąųic ir pienina ^ęrįąųsios morgįciuąį ir 
auksinius bonus, ant kuriit galite gauti 6-lą nuošimti.
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Turėdami sutaupytų pinįgų, galite pasinaudoti.
J-v* ,, I ?. .1 *.♦. V. 'O..

Musų Bankas vra laikoniąs atdarau Utarninko ir Su-- 
balos vairais'iki « :30 P. <M,: •

Untvefšal Štate Bank
3252S6. Halsted Siirėėt

Kampas 33rd: Street
Chicago, Illinois ?.•: 
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NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms
„ VISAI DYKAI KNYGŲ., ....
v j . j i..<.. • , i . > :t ur ’
Metiniems Prenumeratoriams už $5;00

į, .... j . . . •

Pusei Metiį už ..........  $2.50
fe4'-- \ . i U-1-*

Pasirinkimas tik grupėmis
Grupė I. $2.50 '

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ....... ;.............    .80
DR. KARALIUS Barbora 

Ubryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai ................   ...
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus 

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

Viso ...........    J 2.50’

Grupė Ii, $5.00. 
‘t CHICAGOS 

kau:..... $1
dt‘ija .Lik..: .25)

8 S. MATULAIČIO D,vi Ke- 
libhi į Tblimą • Saurę .40 
DR. J.i ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri-. 
dėj« pastumėjimui Gamtos 
mokslų priękyn ;

OLSZEWSKIO Pasaka apie 
Kantrią Aleną

R. J. STEVENSOS NAK-
VYNE ..D.t.i.....
SOCIALIZMO 
BLAIVUMAS ..J J- — — —- — t*

Dainos
73 VIŠKOŠKOS 

Poemos .
78 BR, VARGŠO 

Žaizdos ......

Viso  ...........^..j

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Misijų

k. $1.00

.35

20

.25

.20 
3.' ■

.50,

No.

24

25

26

28

6 ISTORIJA 
LIETUVR 

: ‘7jĄNUL^į

! } x 
‘ 14

31

45

50

71

21
30

39

Kainai No. ; Kaina
Grupė V. $5.00 

A. JANULAIČIO Airija 
S. MATULAIČIO Dvi ke

liom į Tolimą šiaurę .......
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną .............
L. TOLSTOJAUS . Pragaro 
Atgimimas 

; SCHREINERIO 
Sapnai .........
__ . E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ..........^-..Ar...-.............
DR. A.r J. KARALIAUS 
Moralybės Hsiyystymas__ t..
K.; i ŠEŠTOKO Kas Išganys

.75

• .75 f
20

75

MINTIES 
1/ •

LIEPUKO Peklos"’Kančios

Gyvybė

Gadynės

.40

20

3,5

$1.00

.20

.20

.25

$5.00

Knyga
V. ..'GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai)
A. J-TIS- Kaip Žmonės su 

Ponais^ kovojo u.............
. 40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apiė Jėzų ..................
: 57 L 1 ABENO Kaip Žmogus 

Mąsto ............................
70 KL. JURGELIONIS Gludi 

.Liūdi ... ..............................

Viso J.............. $2.50
jįvu? t e a

. Grupė IV. $5.00
18

42

i 7
8

31

38

37 OLIVĖR - 
Sapr

49 DR.

53

55

6 (b Įžliu ki jada Dzūko Viešinto- 
niški Nuopeln# ir Juodesnis

’už PragatO Pavydas zt.....
68 KL. JURGELIONIO Dekk- 

rtiatorius ...... 1.
84 J. KURZ£MEWSKIO, Me

dicinos Daktaras .. ...... ... ....
93 H. ISBENO Šiaurės Karžy

giai 4 veiksm. Tragedija

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS- RAŠTAI ka- 

Metu,'- kaina ... .
SIMUKAS ir, MAGD.UTĖ 
Graži pasakaitė ’.........
DR. A. r J. KARALIUS Pa- 
čayimasis pas įvairias. Tau- 
tciS .......... -t

61 LAŪkip’ P. kropotiiifto 4L 
Ko mums reikia pirmiausia 
93‘ “

80

82

25 

40

35 

,Į5 
.35 

.60 

.50 .4’ 

.75

35

40

41
•54

.75

.15

. t. ■

50
1

35
4* U i

k .35
V”1

t -29
Milijonai

D-RO GRAIČUNO Sveika
ta ...................... .-...v.:..-......... $2.50
DR. A. # J. KARALIAUS 
Pasikalbėjihus Amerikono su 

su Gririorium .................. .
S. .K. , KRUKOWSKIS Chi- 
nija ........... .
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? ........
ŠARŲNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas 1

. 48

52

6.4.
■ * dienos Perversmas*
66 RAkįO KAVTSKIO Kas
72

. i

.20 
i

.40

.75

20 
r i

.20

.75

B; IBSENO šiaurės Karžy- 
gihi i.1.......
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ..... .......'
BR. k 1 VARGŠO

Vandenyje ...... .

Viso ...................     $2.50
■iv RiĄ . i '-n v-vūa
Grupė VII. $5.00

22 NAUJAS *' PILNAS ■ ORĄ- 
KŲLAS Visokią Paslapsčių 
Knyga, kaina ..... /.... $

35 ROBINZONAS KRUIZIUS
* Labai • Gfraži Apysaka ..... i».

44 GYVENIMO VAIZDE
LIAI ............................

76
. LIUM FACULTATIS

94 GOGOLIO Piršlybos, Ko
., mediją ........

95 X S. TURGENEVO Pini

96

97 

99 

69

LIAI ............................ ........I.
J. A. FREDRO GONCIL 

LIUM FACULTATIS

~ edija

gų Nėra
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsihrnkymas kom........

' J.- GURAUSKIO Salaputris 
Komedija .... ................ .

1 A. N. ASTRAUSKIO Vy
tų Vergija, \komedija ,4,h-

l V. K. RAČKAUSKO JEilė- 
mis ir Proza

l’f f

Viso

$2.50

.45

.50

20

.25 
f h

.10

.20

.20
• I / • •

25 ,
.35 :

yra Socializacija ...... ’...........
W. >*• SHAKESPEARE’O
Mdchbetb f.................. .......
Visb ............t..J................ $5.00 Viso .................. $5.00

liaujieįioš Cliięagoje. ir kitūir
Metams $8.00

■*!u.,'AV h < '-i • .
Naujienos visur Amerikoje 

Metams $7.00
Kam, nemalonu bus gauti tokias dovanas. Sis 

, pasiuįijimaš tik trumpam laikui. Ra
šykite tuo jaus ir siųskte savo 
.• užsakymus

Jįfti 'L ’LJaA biu i#**

NAUJIENOS
MuvA. u . , Chicago, III.

i***



NAUJIENOS; Chicago, 'III

Rusiškos

mus

Amerikos Žmonės
save

Mat.

LINIJA

WBBM
(770 kilocycles)

Musų Direktoriai
as cionais vi

UNl

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

3514-16 RooseveltRd. 
' arti St. Lonis Avė.

CHICAGO. DLL.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

0ORN 
SALT LAKE 
CiTY'UTAH 
SEPTG, 
1^08

COMEDIE^

nuo 
laik

WON LOCAL 
comtest 

OFFERED BY 
UbUVERSAL 

PKTURES 
Corporation

Pradedant šį Nedėldie- 
nį, Vasario 15tą ir kas 
Sekmadienį nuo 2 iki 3 

valandai po pietų.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

HER FIRST 
BlG PART CAMB 
ASACO-ED IN ( 

COLLEGfANi 
OPPOSHfe 

George levais

2536-40 W. 63 St
Kampai Mapletvood gatvės 

Hemlock 8400

Žmona ir kalėjime ne 
duoda ramybės!

aš visai
Mane ir vėl prezi-

iV^RSAL. 
sTudioS

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatvės 

Lafayette 3171

S. P. Kazwell and Co.
RE AL ESTATE, SUBDIVIPER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Ernest Ahlhelm jokiu būdu 
nepasiduoda paleidžiamas iš 
Cook co-unty kalėjimo, kur sėdi 
savo žmonų pasodinti vyrai už 
neišgalėjimą mokėti alimonijų. 
Ernest kalėjime turi celę, gau-

LANDtD IN 
UNNERSAU 

CITY 
\nith SIK 
N\oNTH s 
ccntract

BAGDONAS BROS.
FURNITJURE 3 PIANO MOV1NG 

Lochl tyLong Distance RemoVal 
3244' S. Halsted St. 

^Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel.-Yards 3408

Nori atvilkti į teismą, gauti 
divorsą

LATER 
ąT\no-yeąr. 

conTRAcT

kas mėnuo po dolerį ar dau- 
giaus centrui, ir jokių užtik
rinimų neprašo, tai centras 
gali duoti nariui kelis tūkstan
čius ir-gi be jokių užtikrini-

Thompsonas gavo 
kiaušinių

Savas Pas Sava 
c

— sako biznieriai

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Hęoverio įsidėmėtini 
žodžiai

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

Padaužų nuomone 
Pildomos Tarybos 

reikale

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago je 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

yra biznio žmones, kurie užsitarnauja pasitikėjimo. Jie 
yra labai sėkmingi savo pačių užsiėmimuose ir teikia 
bankui savo sugąbumą ir rimtų sprendimų.

Kaip žmonės patys 
save teisia

Atsiminkite, kad musų depozitorių interesai yra sau
gomi šios musų direktorių organizacijos — kad biznis 
musų kostumerių yra tvarkiai ir greitai atliekamas — 
irzkad kada jus pasirenkate bankų jus išreiškiate savo 
patikėjimų esantiems užpakaly banko žmonėms.

Rimto Sprendimo Žmdnės yra VžpakąĮy šio Banko.

IS NOT 
faARRlEO - ano 
IS FONO OF ALL 

OUTOOOR SPOR-TS - 
ESPECIĄLLY horseback 

RIDI M G '

Phone Virginia 2054-
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO. ILL.

Galima kaltinti tokius as
menis, kurių nėra (pav. Pauk
štys, Devenis ir k.) tai bus 
kiek teisingiau, nes jie nepro
testuos ir laikraščiuose ilgų 
pasiteisinimų nebeparašys.

Padaužų juriskonsulato prie
rašas: Musų nuomone-pilnai 
sutampa sti mūšų kologos au
toritetingu pareiškimu kai dėl 
P. T. teisimo. Patartume šį 
klausimų skaityti baigtu ir 
pradėti agitacijų už rinkimų 
senosios Pildomos Tarybos.

Lįnkolno gimimo’- dienų, va
sario 12 d. Prezidehtas' Hoover 
iš Baltojo Namo pasakė kalbą,

The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pastatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

galingos broad 
? kastinimo sto

ties

na po $3.5*0 uždarbio | savaitę 
ir tris; kartus per dienų paval
gyti, ir jaučiasi visiškai laimiu* 
gas. Jį patupdė jo žmona,dar 
lapkričio mėn. 1929 mi už nemo
kėjimą jai alimonijų. Dabar jo 
žmona nori jį atvilioki į teismų, 
gauti iš jo divorsą, bet Ernestas 
nė nemano iš kalėjimo eiti.

Vakar dieną jis buvo išleis* 
tas pasivaikščioti, ir grįžęs ra
do kalėjimo duris uždarytas. 
Beldė, beldė, niekas nebeįlei- 
džia. Ernest išgulėjo visų 
naktį ties durimis lauke. Da
bar Superior teismo kasėjas 
Desort nutarė'Ernestų paimti po 
prievarta ir atgabenti į teis
mą, kad atiduotų savo pačiai 
laisvę. ’ ;

Jie susirenka reguliariai ir turi labai artimus ryšius 
su banko vedimu ir yra atsakomingi už jo nuolatinį ir 
pastovų augimų per devyniolikų metų. Jų sugabųš va- 
dovaviinas ųeša nuolatos, didėjančių naudų -musų kostu- 
mefiams.

Aš eilių narašau, 
jų skaityt neprašau — 
tik plepu kaip galiu. 
Nė prajuokibt bandau 
nė velniais nebaidau 
lik plepu kaip galiu, 
įkvėpimo brangaus 
neturiu iš dangaus - 
tik plepu kaip galiu. 
Aš teisybes tikros 
nesu matęs jokios — 
lik plepu kaip galiu. 
O doroves senos 
nepažinčiau vienos — 
tik plepu kaip galiu. 
Aš nenoriu mokint, 
nė prietarų naikint - 
tik plepu kaip galiu. 
Nemačiau aš tiesos, 
nė tikrosios šviesos - 
tik plepu kaip galiu. 
Aš eilių nerašau, 
jų skaityt neprašau 
tik plepu kaip galiu

J. P. EVVALD
APDRAUDA, PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI 

840 W. 33rd St.
Tel. Yards 2790

—Aš tai nė jokio suprati
mo apie kaltybę neturiu. Jei 
prezidentas ir sekretorė davė 
pinigus geram žmogui, tai ne 
mano biznis protestuoti arba 
trukdyti.

Paskutinis apkaltintų parei
škia:

—Mes, vadinasi, visi nekal
ti,' ir aš duodu. įnešimų, kad 
visas reikalas butų išmestas. 
Jei Paukštys kaltas,*tai jį Per
kūnas jau senai nuteisė ir 
bausmę paskyrė.

Dar truputį pasitarę visi 
priėmė šitokio turinio rezo
liucijų :

“Kadangi mes visi patys

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
. Tel. Yards 5069

JOHN J. Z0LW
Real Estate, Laivakorčių it Pinigą 

Siuntimo Agentūra

4559 S. Paulina St

Padaužų advokatas, išvar- 
tęs visų SLA konstitucijų, jos 
visus kampelius išuostinėjęs ir 
perskaitęs Komisijų dekretų 
reiškia, savo šitokių autorite
tingų nuomonę:
« Seimo išrinktoji komisija 
turėjo paglostyti • ir pagirti 
SLA prezidentų ir kitus P. T. 
narius už gerų gaspadoriavi- 
mų. Pildoma Taryba butų ga
lėjusi paskolint Deveniui ų* 
Užunariui visų milionų dole
rių, o paskolino tiktai dvide
šimts penkis tukstantpalaikius 
Reiškia, iš dalies, jinai verta 
didelio pagyrimo. '

Visam sviete teisia tiktai 
teisėjai, o advokatai gina kal
tininkus. O ,čia dabar komisi
jos advokatai užsimanė, anot 
adv. Jurgelionio, ktaunų rolę 
lošti ir kaltininkus teisti.
* Kadangi SLA neturi savo 
polissteišino ir teisėjo, tai P. 
T. niekas teisti teisės neturi.

Sekamas seimas galės iš
mušti laukan tuosi delegatus, 
kurie duos įnešimų amžinųjų 
P. T. iškikinti:

kurios vienas punktas taip 
skamba: , ■
.“Valdžios išsiplėtima’s ardo' 

(piliečių) iniciatyvų ir tokiu 
budu griauja charakterį. Su- 
vertimas atsakomybės nuo at
skirų invididualų ir .bendruo
menių ant valdžios pečių veda 
prie viršvalstybės, kur kiekvie
nas žmogus patampa valstybės 
tfcų21as (vergas) ir tikroji lais
vė tampa prarasta.

Išimkite kuodaugiausia prob
lemų be valdžios pagalbos. Pa
sisekimas nepareina iš atsidavi
mo valdžiai, kad ji už mus iš
kištų visas problemas. Toks ke
iks veda'.į nervų nusilpimų ir 
sugriau ja' charakterį. — Kur 
-žmonės nusiima nuo savęs vie
tinių valdžių (savivaldybių) at
sakomybę, jie tuo pačiu padeda 
pamalusį savo laisvės sunaikini
mui”. ' . ,

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušiniui 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
T ei. Boulevard 1389

Keturi visiems žinomi tau
tiškoj dirvoj darbuotojai už 
dolerį nusitarė patys save tei
sti. Apkaltinimo aktų jiems 
suteikė, advokatai pusėtinai 
aiškioj formoj. Advokatai, 
juos apkaltindami, sako: 
draugučiai sudekite po tiek ir 
tiek, atsilyginkite ir atliktas 
kriukis.

Prezidentas, susirinkimų a- 
tidaręs, graudžiu balsu sako:

—Aš • tiek metų dirbau ir 
tik tiek mažai tūkstančių ga
vau, o kelionė ir sugaištys juk 
čionais nesiskaito. Aš užau- 
ginau musų organizacijų, bu
vau Lietuvoje, kur gerai ba- 
liavojau su aukštais valdinin
kais. O tų paskolų tyrė sekre
torė, tai jinai kalta 
nekaltas 
dentu išrinks.

Sekretorė nusipauderiavo 
pusiau raukšlėtų veidų Jr šiaip 
prabilo:

—Gcrbiamiej 
sai nekalta, aš važinėjau, ale 
neturėjau laiko kišti savo nosį 
į svetimas prapertes, o Deve
nis geras žmogus, Užūnaris ir
gi geras žmogus, tai nabaš- 
ninkas kasierius ir parašė če
kį, kurį aš jam ir padaviau. 
Aš nekalta, visai ne.

Kitas narys apkaltintas sa-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET JnnnSl

Tel. Kedzie 8902

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

Tel. Groyehill 1038

“Big Biir<, majoras Thomp
son vakar Garrick teatre be
kalbėdamas . miniai, vieno pasi
piktinusio kalusytojo tapo ap
mėtytas sugedusiais kiaušiniais. 
Majoro 'šalininkai puolė tą žmo
gų mušti ip mitingas buvo nu
trauktas... • .'t Y ■

, Teisėjas Lyle Ąpolo teatre yąį- 
kar ir tuTejo baimės. Kaip 
yra’ žinoma,• Lyle labai mėgsta 
pigią reklamų j ir čia baigęs sa
vo kalbų, pasikvietęs fotogra
fus, kad jį nutrauktų laikraš
čių paveikslams. Kas tai tuo 
tarpu pradėjo jį pašiepti. Pašie- 
pėjas tapo išmestas, o pasili
kusioms Lyle pasakė, kad tai 
butą “pasikėsinimo jo gyvybei”, 
^flkkad kitą kartį ateitų -, jo 
klausytis, prižadėjo “papasako
ti,' kaip buvo 'daromas pasikė
sinimas jo gyvybei’.’

Al bert, trečias kandidatas i 
majorus, Adelphi teatre maska
vo abudu, Thompsonų ir Lyle.

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

STAR DUST Copyright Midwest. Feature Service

Hg ir
homes

Jus v vargina nerviš- 
kuftias ir pra- , 

stas apetitas?
Tūkstančiai žmonių yra dėkingi Nuga-Tono 

už geresne (sveikatų ir padidėjusias spėkas. 
Jio turėjo, virškinimo pakriliimus ir prastų 
apetitų. Nuga-Tono padidino jų norų val
gyti, kų jio valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas galėjo pilnai suvirškinti vlskų suval
gytų. Tuo budu kūno muskulai, nervai 
ir organai liko sustiprinti ir atgaivinti, ir 
abelnų sveikata' žymiai pagerėjo.

Nuga-Torie pagelbės, jums atgauti geresnę 
sveikatų. Jis švelniai jšvalo kūnų nuo silp
ninančių nuodų, nugali- konstipacijų. paleng. 
vina gasus ar išplitimų pilvo ar vdiųrių, 
inkstų ar pūslės (degimų ii< partafiias ligas, 
paeinančias dėlei abelno nusilpnėjimo, pasi
dariusio delei konstipacijos 1 ir jos 'sveikatų 
naikinančių nuomj. Jus gaJito gauti 
Nuga-Tone kur tili vaistai yra pardavinė
jami. Jeigu jūsų pųrdaVėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit, jį užsakyti c jų dėl jus..,Iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

Uisisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimai iš Neto. Yorko 

M. L. GRIPSHOLM .... Vasario'21 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M.L. GRIPSHOLM .......... Kovo 28
M. L. KUNGSHOLM ............ Bal. 4
S. S. DROTTNINGHOLM Bal. 11
Informacijos ir iliustruotas cirkuliorls su 
žeinlapiu lietuvių kalboj, gaunamas, 
kreipiantis pąs^ sav^ * agentų .arba į 

Swedish’ Amer. Line 
181 N. Michigan tAve.» Chicągo

i Šiuos Programus Rengia ip .Ijinan^poja Žinoma
' t jd Lietuvių Birvm^ .....> ‘ p t / . • y*

The Peoples Furniturė Kompanija
I 4

Kuri užlaiko dvi didžiausias krautuves tarp Amerikos 
lietuvių radio, pianų, rakandų, kaurų, pečių, plovimui 
mašinų ir visokių kitų namams reikmenų.• \ v • z

• Krautuvių anrašai yra, 4177-83 Archer Avė., ir
' 2536-40’^Vest 63rd St., Chicago, III.

Del išpildymo šių programų yra suorganizuota geriau
sios lietuvių meno jėgos, parinktiniai chorai, daininin
kai, muzikai, profesijos žmonės, kalbėtojai, juokdarai, 
laikraštininkas, ir tt.
1 * ' * ■

Todėl nepamirškite, užsistatykite savo radio minėta
me laike ant minėtos stoties ir be skirtumo kaip Soli 
gyventumėt nuo Chicagos. visi sykiu turėsite progą pa
siklausyta musų prigimtos šaMes dainų, muzikos ir kalbų

Central'^&^Bank
ATRUSTCOMPANY 

niOWest 35* Street
AStateBank • • • • AdearingHmueBtiik '

Turkiškos.
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas Mankštinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elekttikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai. .

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1 Moterų Skyrių* atdaras Utarnin^- 
kais nuo 8 iki 12 vab nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St-.

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

po pietų.
Phone Boulevard 4552

save gerai ištyremc ir patys 
savyje jokio nusikaltimo ne
radome;

Kadangi, vadinasi, dėl to 
nupuola visi komisijų kaltini
mai, nes tiktai mes patys sa
vo tegalime teisti;

Tai šiūomi visam svietui 
pareiškiame štai ką.: ...i'

Mes visi esame nekalti avi
nėliai. Viši, kaip vienas, čiq- 
nais pasirašome. Šiuomi visas 
reikalas baigtas,s tiktai' mejs 
dar pasiimame sau atatinka
mą atlyginimą už sugaištą lai
ką ir už keliones išlaidas.

Visi ištikimi zeceriai priva
lo šį musų saviteism,o 
sprendį sustatyti ir savo 
raščiuose htspausdinti.

Keturi, kurie patys 
išsiteįsino.

N. B. Pasiimamc $600 už kai 
tininku suradimą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

NEWYORKO |

lu' cPer- ■^fo-iKe.n.iiu.ng-ą,/ 
TRUMPAS KMIASiUETUVĄper ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS, NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Švedų Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas 
PERSITIKRINK ŠVARIAIS, MODERNIŠ
KAIS IjAIVAIS, MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Paranki kelionė i

M. J. KIRAS
REAL ESTATE • 

Pardulodam, mainom ir renduojam
'namui <1 »o«.v.

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

GIRDĖS

Lietuviu Dainas ir Muziką

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
T«l. Victory 3486

........................................................................... .III—.

S PADAUŽŲ FILOSOFIJA
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Naujienos eina kasdien, liskiriant sek
madienius. Leidžia ‘Naujienų" Bendro
vė. 17) 9 So Haisted Su. Cbicago. UL 
T elefonai Roosevcii 8500

Uiilsakymb fcataa.
Cbicago j* — paiso i 7* ' f ,
i Metam* --------------------- $8-00
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t.Trim* menedanto __ ;____  '-2.00

Dyjem minetianį* 
Vienam’;.menesiui _______ ../....J
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me, kėd apart bUvūšių ir iš
mestų partijos narių ir sau
jelės biznierių/ sklokoj daly; 
vau j a kėli jr partijos nariai. 
Mums praneštd/ kad Butkus

iiAilijIĖkbŠ, CMėaŽ6, iii.
---- ------

“TfeVyNfiS” ISTERIKĄ 1R 
SLA. NARIŲ “INFORMA- ' 

VIMAS”

s, meneįiui^'.
# !**»>**<*’**

t.75
Pusei metų X.—---------------------
Trims mėnesiams ............-.......
Dvieni mžtfėilkths __ ____ ___
Vienam mėnesini _____________ ...

Lietuvon . kitus, užsieniuose 
(Atpiginta)

i I ■

Metams —__ $8.00
Pusei metų ____ __ L.______  4.00
Trims mėnesiams ...____ X...—~ 2.50

Pinigus reikia siųsti pairo Money
Orderiu karto sb ožaakrtna

REFERENDUMAS KARO KLAUSIMU

Kongresmanas James Frear siūlo pridėti prie 
Jungtinių Valstijų konstitucijos amendmentą, kuriuo 
einant šio krašto vyriausybė neturėtų teisės paskelbti 
karo, nedavus pirma karo paskelbimo klausimą išspręs
ti visuotinam piliečių balsavimui.

šito sumanymo idėja yra gera, nes, iš tiesų, karo 
sunkenybė visuomet puola ant krašto gyventojų pečių, 
taigi patys gyventojai privalo ir spręsti, ar karas tūri 
būt paskelbtas, ar ne. Bet praktikos atžvilgiu yra ne
lengva jį įvertinti.

Vienas dalykas, tai — reikalingas referendumo 
ivykinimui laikas. Visuotiną balsavimą negalima atlik
ti be mėnesio laiko, mažų mažiausia; tuo gi tarpu pa- 

• dėtis kartais gali susidaryti tokia, kad tenka veikti 
urnai. Jungtinėms Valstijoms, tiesa, yra mažai pavo
jaus, kad kas nors jas staigiai užpuls ir .bandys sumuš
ti. Bet jeigu ignoruosime šitą pavojų, tai tuorhet, va
dinasi,, bus kalba tik apie tai, ar pačios Jungtinės Val
stijos nebandys ką nors užpulti. Bet užpuolimo karas 
neturėtų būt nė referendumu sankcionuotas.

Taigi butų tikslingiau, vietoje to sumanymo, pada
ryti toki konstitucijos amendmentą, kuris užpuolimo 
karą visiškai uždraustų.

Visuotinas balsavimas karo ♦ paskelbimo klausimui 
išspręsti yra rjepraktiškas da ir dėlto, kad anaiptol nė
ra tikras dalykas, jogei balsuotojai visuomet pasiprie
šins neteisingam karui. Valdžia ir kapitalistinė spauda 
turi tokią milžinišką pajėgą viešosios opinijos nustaty
me, kad prie1 tam tikrų aplinkybių gali būti sukeltas 
karingus ūpas žmonėse visai priešingai sveikam prota
vimui. Juk atsimename, kaip amerikiečiai buvo užside
gę neapykanta prieš “hunnus” tuo laiku, kai Wilsorias 
rengėsi paskelbti karą Vokietijai. Daug žmonių paskui 
savo noru rašėsi į kariuomenę ir važiavo į Franci ją; 
o Amerikos miestuose patriotiškos minios kėlė demdik 
stracijas gatvėse ir grasino kiekvięnam, kas bandė tdm 
ttpui pasipriešinti. Prie šitokios minių nuotaikos karo 
šalininkai laimėtų ir visuotinam balsavime.

Amerikos vyriausybė turi labai didelę įgalią užsie
nių politikoje. Prezidentas gali padaryti tokių žinksnių 
santykiuose su “priešu”, kad nebepaliks galimumo 
trauktis atgal be savęs pažeminimo. Tokiuose konflik
tuose žmonės paprastai negalvoja apie teisingumą, bet 
remia savo valdžios “prestyžą”, ir karas įvyksta. Kad 
šito nepasidarytų, reikia ne referendumo karo pavo
jaus valandoje, bet žmonių kontrolės užsienių politiko
je. Užsienių politiką turėtų vesti ne prezidentas/ kuris 
jau ir taip turi perdaug galios (jisai yra vyriausias 
vadas kariuomenės ir laivyno, ir t. t.), bet atsakdmin- 
gas prieš kongresą valstybės sekretorius (ministeris)f 
kurio veikimą nuolatos prižiūrėtų tam tikra kongreso 
komisija. « ' , < >

Šitos priemonės, musų nuomone, daugiau prisidėtų 
priė karo išvengimo, negu kongresmano Frear pasiu-į 
lymas. Ant referendumo butų galima pilnai atsidėti 
karo paskelbimo klausime tiktai tuomet, kąi ir kitos 
šalys priimtų referendumą šitam reikalui. Tąigi kodėl 
nepabandyt šitą dalyką įvesti tarptautinio į .susitarimo 
keliu, kaip kad buvo padaryta Kelloggo-Briūrido pakto 
atsitikime.

“KLASIŲ • KOVA” PAS 
KOMUNISTUS

“Laisvė” dar vis deda mani
festus apie sav6 šŠrininkų su
važiavimą, kuriame bimbinin- 
kai nugalėjo oportunistus. Va
sario 12 d. joje yra: paskelb
tas Lietuvių Frakcijos centro 
biuro pareiškimas, t daugiau 
kaip 5 špaltų ilgio. Tenai pasa
kojama, kaip centro biuras ‘(t. 
y. Bimba) susekė ir sugriovė 
oportunistų ‘ssąmokslą”:

“Sausio 31 d. Centro Biu
rui buvo pranešta, kad tūli 
asmenys šaukia slaptą susi-

rinkinių vasario 1 d. Laboj* 
Lyceum svetainėje Brookly- 
ne prisirengimui prię busimo 
‘Laisvės’ šėrinipką suvažia
vimo. Mums buvo aišku, kad 
to* suokalb/o vienas-iš vadų 
yra iš partijos- išmestas J. 
Butkus, kfti^s dirbo’%aisv»3s’ 
spaustuvėj (Vadinusi,- “bur- 
žujifc”! -X Red)- Mes 
pasirūpinome j tą slaptą su
sirinkimą j - pasiųsti keletą 
draugų, kad patirti kpkuso 
planus. Tarp kitų, j susirau
kimą nu^jo d. J. vKraucevį- 
čiUs, Komunistų .Partijos na
rys ir “Laisvės’ šęripinkas. 
Bet j j kolčusas be jolpų ce* 
remonijų išmėtė Jaukah. Vie
nok mes gavome gana pil
nas informacijas iš Šio slap
to susirinkimo. Mes patyrė-

‘TZ . ^1/ Prieš kiektlaįk6įmūįns-,teko 
4 raportrfvo t apie; KomM l pastebg{i;t k^d; .<^0” >, reį 
’S.(,'r 'kSUSJifaktorius 5labfaiž nei^iiitišiS kuoj

jtrSi'šjfiadienraščiui  ̂baniašit'; 
’ tą. Bet ‘ kad * apgavus darbi

ninkus, kurie pakliuvo į ko- 
kušą per nežinojimą jo tik
rųjų tikslų ir kad paslėpus 
tuos savo tikslus, tai koku- 
so vadai kalbėjo neva už 
ideologinę Komunistų Parti
jos kontrolę ir net nubalsa
vo, kad ‘visi Laisvės darbi
ninkai turi įstoti į partiją .

“Bet jų darbai buvo aiš
kiai atkreipti prięš Komu
nistų Partiją. Jau pats šis 
susirinkimas,; pasislėpus nuo 
Komunistų Partijos, 
kiant į jį visokius 
prieškomunistinius 
tus, parodė kokuso tikrąjį 1 
veidą. Kokusas suorganiza
vo mašiną suvažiavimo už
griebimui. Išrinktas speciar 
lis „komitetas davimui ko
mandos laike suvažiavimo. 
Kiek mums žinoma, komite
tas sudaryta iš ne partijos 
narių su Butkum priešakyje. 
Sudaryta direktorių sąrašas, 
penki kurių išėję iš partijos, 
šeštas išmestas iš partijos 
pats Butkus, o kiti šeši par
tijos nariai, kurie, tapo 
įtraukti į kokusą.' Kad sėk
mingiau sukursčius darbi
ninkus, tai vadai iškėlė obal-1 
sį, buk jie kovoja tik prieš 
Bimbą, turėdami mintyje 
Centro Biurą; kuris veikia 
po tiesiogine kontrole parti
jos Centro Komiteto.”
“Sąmokslo” vadai, girdi, se

niai varę savo agitaciją ne tik 
Brooklyne, bet ir kituose mies
tuose — Newarke, Čhicagoje 
ir kitur.

■ Tarp,,sląpto susirinkimo da
lyvių mintina ir 3 “Laisvėš” 
redaktoriai — Tauras, Siurba 
ir Buknys. Juos centro biuras 
Užklupo ir pareikalavo pasi
aiškinti. Jie atsisakė biuro pa
reiškimą dėti į laikraštį. Pas
kui Bimba nubėgo į partijos 
centro koinitetą ir atsinešė iŠ 
tenai komiiėto pareiškimą; Bet 
“Laisvės” redakcija atsisakė ir 
jį spausdinti. Pagaliau šešta- 
dienj, iš vakaro prieš' suvažia-1 kumeiltų kopijas . iŠtišoj'eikj 
vimą, centro biuras sušaukė ; ]vi<etu demonstravo”; antras tai 
Brooklyna apie 50 partijos na- 4itas Komisfjos nS1.yš--, ix. 
rių ne. tik vietinių, bet Įr gj njeko bendro su tos aferos 
iš tolimesnių kohomjų —. ir | 
pašaukė “Laisvės’* darbininkus, 
priklausančius.’ partijai* - pasi-1 
teisinti; Šie nusigando ir pasi
žadėjo klausyti Bimbos. Siur
ba, Tauras, Buknys ir kiti, da
lyvavusieji slaptam' “kokuse”, 
^prisipažino prie klaidų”. Tuo 
budu- buvo sudarytas “štalih- 
čų” frontas, ir rytojaus dieną 
jie suvažiavime laimėjo. I . 

• • » 1 ■

Įdomių ( žinių f‘L.” -paduoda 
apie oportunistų vadus, kurie 
norėjo “ištraukti ‘Laisvę’ iš po 
komunistų partijos vadovybės”. 
Jib būvo šie:,

“jį Philūdėlphijdš buvo 
atvažiavus gerai organizuo- 

, ta grupė po vadovyste, Ši
manskio; iš Newarkb kokii- 
sui vadovavo Bečys ir Bur- 
kė, Chicagos šarkiunas, Pa- 
tėrSono buitis, Ęrooklyno 
Deguliai, Kapickąs, Liepa Ir 
kiti priešpartijiniai biznie
riai.” 
Ėeiškia, net ir iš Chicagos 

buvo atvykę talkininkų opor
tunistams kovoje prieš Bimbą. 
Cėntro Biufras sako, kad ban
dymas užkariauti-“Laisvę” bu
vęs tik dalis oportunistų plano. 
Jię norį dar —t 
. “padaryti tą patį su dien- 

raščįu ‘Vilnim’. Vadinas, ko- 
, va dar nebaigta.”

' Taigi reikia, laukti, kad Bim
bos bizūno gaus paragauti ir 
^draugai” ^Pruseika su Straz- 
du-Valpniu, kai jie bandys p# . _ .. . . ...
šipriešinti jo diktatūrai. Bet mėmės apie juos p. Vitaičio 
jie yra bailus, ir dabar vei- padiktuotos nuomonės. <

įtrau- 
aiškius 

elemen-

fet įkas ; nors įyįėšhLpds.tfkb v žoį 
‘>i '$ij$gs| 
dalykus * SJ)A.\ centre.1 Įsižeidęs 
tąja musų pastabia, ir stengda
masis įrodyti, kad jisai Visai 
nesąs nervingas, jisai išpyški
no ilgą polemišką ^straipsnį, 
kuriame “ponui ‘Naujienų’ re
daktoriui” prikišama ir “triuk- 
šmavimas” ir “politikierių in- 
trygų slėpimas”, ir stoka “ge
rų norų” ir net — “nesąžinin
gumas” !

Dabar aišku: p. Vitaitis “nė
ra nervingas”.

Mums betgi iš to yra men
ka. paguoda, nes jeigu SLA. 
organo redaktorius tokius prie-

I kaistus mums daro šaltu pro
tu, tai juo blogiau — mums 
arba jam. •

Del “triukšmavimo”, mes 
siaiškinsime, kadangi tai 1 
bereikalinga. Juk “Tėvynė” tu
ri seną papratimą vadinti 
“triukšmu'’ viską, kas tik eina 
prieš SLA. viršininkų majes
totą. Tai, matyt, jos toks sko
nis, o dei skonių, kąip sako lo
tynų patarlė, ginčytis never-| 
ta — “de gustibus non ėst 
disputandum”.

Nesiginčysime ir dėl “norų”. 
Ką jau čia tokiais menkais da
lykais vietą laikraštyje užim
ti ? Jeigu . p. Vitaitis, padaręs 
ekskursiją į “Naujienų” redak- 

l'toriaus sąžinę; nesurado pas jį 
nė “sąžiningumo”, tai jau, ži
noma, “gerų norų” jisai nie
ku budu negalėjo pas mus įžiū
rėti. ...

Bet apie “politikierių intrygas” 
ir j ų “slėpimą”, tai būs ne pTo 
šalį šiek-tiek pakalbėti. , 

“Tėvynės” redaktorius susi
mylėjo ant mus nors tiek, kad 
pripažino,; jogei mes, “galimas 
daiktas”, .< patys nevaidiną po
litikierių 'intrigų. Bet už tai,- 
tą darą kiti, o mes bandą tuos 
“politikavimus paslėpti”. Ge
rai, — kurie gi tie baisus po
litikieriai/ ir intrigantai yra, 
kuriuos mes slepiame? ’* > .

Jie yra šie: “vienas. SLĄ. 
Pastovios Komisijos nafys, ku
ris nieko bendro su Deveiiio 
aferos tyrinėjimu netįirėjo ir 

I .neturi, tos aferos surinktų do-
. . ..

antras tai

kitaip, tai 
tvar-

kia betvarkę? Juk ir ta pa
ti Devenio afera atsitiko ne 
dėl kokios ten betvarkės, 
bet vien dėlto; kad nesilai- 
kyta tos tvarkos,: kokia \ki£ 

< tos pąškolos{dSddąulps.;; Ne> 
M j aūgi f rimtam’^ žinoįūį, ykbkįu -

galinja sakyt, kad organiza
cijos reikalais nėra, tvarkos 
ir kad yra tokių SLĄ. na
rių, ‘kuriems tvarkos page
rinimas yra, pageidauja
mas’, vien dėlto, kad su vie
na paskola nesilaikyta įsi
gyvenusios tvarkos?”
Taigi matote: pats “Tėvy

nės” redaktorius mano, kad 
jokių tvarkos pagerinimų ne
reikia, nes prie “įsigyvenusios 
tvarkos” buvo prigyventa arti 
pusantro miliono dolerių. O tik- 
ką jisai šaukė, kad tokių, ku
riems geresnis susitvarkymas 
esąs nepageidaujamas, Visai 
nesą, ir mes elgiąsi labai nesą
žiningai, apie tai kalbėdami! 
Kad nori, dabar ginčysis su 
tokiu redaktorium, kuris pats 
nesižino ką rašąs!

Vitaitis betgi truputį “užrie
čia galiuką”, primesdamas 
mums sakymą apie “betvarkę” 
Susivienijimo reikaluose. Mels 
kalbėjome ne, apie- betvarkę, b 
tik apie geresnės tvarkos rei
kalingumą. Gi tvarką gerinti 
yra pageidaujama net ir tuo
met,. kai ji esti ne visai blogai 
Tiio budu mūsų pavartotas iš
sireiškimas buvo labai švelnus 
ir atsargus, , ir mums stačiai 
nesuprantama, ko “T.”—redak
torius dėl jo, “nebūdamas ner
vingas”, įpuolė į šitokį smarkų

.|“ūpą”, f z •• •''
“Sąžiningas” SLA; narių 

' informavimas.
: Tečiaus, kada jisai sako, 
kad; Pevenio aferoje puvo tik daktorius

tyrinėjimu neturėjęs tų doku
mentų kopijas siuntinėja j 
SLA. kuopas; pagaliau, ūotytiį 
kieriai ir intrigantai eš$ “ta 
pati Komisija” (kUri.?)f įsakiu
si Kontrolės Komisijos , pirmi
ninkui neduoti Pildomajai Ta
rybai originalių 
kumentų. ’ f. * < •, ' į • ’ • r • >.
SLA. komisijų mariai — pcįli-1 

tikieriai ir intrigantai!
Nors mes nesame visai tik

ri, kokias komisijas ir kokibs 
jų narius' čia “Tėvynės” re
daktorius tūri galvoje, bėt nu- 
manome, kad pirmasis “politi
kierius” ‘tai — vienas -Įstatų 
Komisijos narys, antras — 
Ab'švietos Komisijos naryš, b 
kitf tai — turbųt Finansų Ko
misija. Jei mes neklystaĮrie, 
tai nuims yra labai įdomu gir
dėti, kad oficialio -SLA; orga
no redakcija, vadina intrigas 
varinėjančiais pblitilcieriai^ Su
sivienijimo seimo išrinktas ko
misijas ir jų narius.! Kas su
teikė “Tėvynėj” redaktoriui 
tokią galią? Juk jisai yra taip 
pa.t tiktai seimo išrinktas, kaip 
įr tos komisijos, ir kai kurioms 
iš jų jjra pavesta jį kontrod 
liuoti.

šėštadįėnis, vaš. 14, 19Ž1 

nesilaikyta priimtos tvarkos ir 
kad taip buvo atsitikę “tik su 
viena paskola”, tai jisai du ' 
kartu sąmoningai,? per .akis ra-’ 

įfea netiesą. X
DėvČnio < aferos ■$' dalyke j buvo 

d&tįŠa eilėj aŽšilenkimų’į ne į su
Mtvar-^

‘A *?-?'* /visokia''tvarka ir net su valsti
jos įstatymais, ir tai — nuo 
momento, kada paskola buvo 
nutaria duoti, iki to momento, 
kada įi buvo išmokėta, šitą 
faktą neužginčijamai nustatė 
komisijų tyrinėjimas.

Antra, anaiptol ne vienos tik 
Devenio paskolos dalyke buvo 
peržengta valstijos įstatymai. 
P. Vitaitis žino gerai, kad bu
vo išduota ir daugiau paskolų, 
kur nesiranda nei raštiškų sko
lininko prašymų,, nei nuosavy
bės įvertinimo, arba kur buVo 
paskolinta virš legališkos ribos. 
Jisaj taip pat veikiausia žino 
(o jeigu nežino; tai tegu pasi
teirauja, ir tuomet rašo), kad 
yra pirkta už desėtkus tūks
tančių dolerių “bonds’ų”, ku
riuos, įstatymų laikantis, buvo 
neleistina pirkti.

Tai ko Čia ponas “Tėvynės” 
redaktorius bando SLA. na
riams akis dumti? Ar jisai 
įsivaizduoja, kad, jeigu jisai 
Tier organo puslapius koliosis, 
tai niekas nedrįs kelti aikštėn 
tiesos ir SLA. nariai taip ir 
nepatirs, kaip “puikiai” yra su
tvarkyti prigyventieji “arti 
pusantro miiiono” dolerių?

Kada Susivienijimas pasida
rys Gegužio, Vitaičio ir kom
panijos nuosavybė, tuomet jie 
galės-ką norės apie jį kalbėti. 

į Bet kol tb dar nėra, tai SLA. 
nariai turi balsą ir turi teisę 
žinoti apie organizacijos rei
kalus ne Vien tą, ,ką jiems pra
neša “sąžiningas” organo rė-

Y' 4 ;
minėtiej i kęmisij ų nariai me- 
ktK^net nesiklausė (ir neturėjo 
reikto klaustfe!) nei musų Iri- 
dimb, .iie^ musij*' patarimo, ką 
jie Jtųr į įdaryti * su < tyrinejiiho 
ddkįMtyfeis. A Tai J fco į j isai į iš 
^aųoienų’’^ priekabių ieško ? 
J čiąį aišk'u’įtiktai!vįęną,^ka<k

ŠLA.? kprfilšijbs narys, parodo 
paprastiems SLA. nariams do
kumentus apie* žinomąjį De- 
venid afėrą. Įdomu butų žinoti, 
kodėl ' Susivienijimo nariams 
yra uždrausta tuos dokumentus 
matyti? Kuris, SLA. konstitu
cijos įstatymas tatai draudžia? 
Mums tokio 'įstatymo iki šiol 
nęteko matyti, ir mes. mano
me, kad dalykai, kurie palie
čia Susivienijimą, yra visiems 
nariams žinotini,
kaipgi galėtų tinkamai 
kytis organizacija^ susidedanti 
iš dvejeto dešimčių tūkstančių 
žmonių ?

' Mes nežinome, kaip Susivie- 
les mp- nijimo komisijos priims p. Vi- 
i 8utų|taičio joms adresuotas “politi

kierių intrygas”, bet’jeigu “Tė
vynes” redaktorius mano, kad 
ir mes privalą pusti Su juo į 
vieną dūdą savo “geriems no
rams” parodyti, tai. turitt|e pa
sakyti, kad jo pretenzijos yra i 
perdidelės. >■ Tegu jatį geriau 
mes busime ir “triukšmuoto- 
jai” ir “nėrihiti žmonės”, kaip 
p. Vitaitis teikiasi mus vadin
ti, bet mes įasiliksimė sau tei
sę žiūrėti įdalykus šaVb aki- 
nliš ir kalbėti* tą, ką tnėš ftia- 
toiiiė, o ne tą, ka mums bandoj 

[padiktuoti vienintelis “rimtas”, 
“sąžiningas” ir “nieko nesle
piąs” Gegiižib redaktorius.

Tvarkęs pagerinimo klausiihas
I. t f

Dabar d^ėjėtaš žodžių apie 
“geresnę tvarką” Susivieniji
me. Iš to, kas aukščiau buvo 
pagvildenta, kiekvienas SLA. 
narys supras, kad nėra ideališ
ka, tvarka organizaci j b j e, • jei
gu seimo' išrinktas redaktorius 
gali oficiali ‘organą panaudoti 
išniekinimui tų paties seimo 

| išrinktų komisijų <įr jų narių 
vien už tai, kad jie bandė kai] 
kurias kuopas > supažindinti su 
tam tikrais nemaloniais virši
ninkams dokumentais. Bet pir- 
miaųs musų- dėmesį buvo at-J 
kreipę į sayė kiti; dalykai; bū
tent, tam tikri blogumai; pasi
reiškę sąryšyje su “garsiąja” 
Ažūnario-Devenio paskola, ir 
mes išreiškėme hūombnę, jogei 
Susivienijime šiandie eina ko
va - tarp* tų'; kurie moti Viduji
nius organizacijas reikaliiš įe- 
ridu tvarkyti, ir f U, kuriems 
tvarkos pagerinimas yra riėpaJ 
gėidUūjUmdš. šie musų žcįdžiaį l 
iššaukė tokį didelį “Tėvynės” | 
fėdaktbriaus pašipiktiijimą, kad j 
jisai parakė šitokią rėblifcą:

1 ^a^aliau^ Teikia atvirai
I pasakyti, kad labai nesąži- , .. . . ... _

ningaš ‘Nįūijiėnų’ rėdakto- Betekti paškiiiihitį jėgų ir tiž- 
riMįš ferėišfcmhš, kūriiio jis dusęs> rizikuodamas.' būti Sui 
bando. įtikinti save, ir kitus; ftiihtfyidš; britui Stengėsi arx- 
kad yra tokių narių Susi- liūs sulaikyti.

h fe Jr. čia Jvikb „baisiausias W
pdgerinimąš yrą. nepageidąu- . belekiant arkliam, kaip 
J ūmas. .Tpki Įtarimą S&A. ptftr^siein8/,, Diitii įšmrigė 
narių adfėsu gali šviesti tik I ‘i • »l .7 L L L 4 1 * a. *i •*- -.••S. •.
Idbai hęatšakomingas žmd-[' 
gus;* kuris nesiskaito su" sa
vo žodžiais.” z ’ 
Vadįnasi, tokių narių, kurie 

nenorėtų geresnės tvarkos Su- 
siviehijirhe, visai nėra, ir vie
nas užsiminimas ' apie tai yra 
įžeidimas nariams. Tačiaus mes 
matėmfe, kaijj “Tėvynės” rė- 
daktorius aiškino keleto SLA. j 
komisijų liarių tam tikrą tel
kimą nė nbru pagėriiiti dalukų 
tvarkyiną Šusivięhijime> ibet 
— “politikierių intrigomis”!

Toliąus. Tokių, kurie neno- j 
retų' geresnio St>A. reikalų 
tvarkymo, JVisai nėra, bet ' “‘Tė
vynės” redaktorius sako:

“Ant galo, kur gi ta dide
lė betvarkė ŠLA. reikalais, 
apie kurią tie ‘pašaukti 
tvarkytojai’ kalba? Jei of- 
ganizdeija prigyvenoz arti 
pusantro miliono dolerių per [ 

. kelioliką inetų prie dabartį- [ 
nęs tvarkos, tai ar tas rėiš-J

tyrinėjimo do

intrigantai!

Kai i 'dgi imu- tąjį | j^aĮfyssif 
me,,f kad3 už komisijų * ir jl| /^jąj 
riu žinksnitis mes neatsakome, 
irr y ra niažų mažiausia juokin
ga reikalauti; iš mūs, kad -mes 
juos “slėptUfne” arba laikytu-
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v . Jisr išlipo . iš vežimo, paėmį 
kumelį už ąpinasrįo ir taip ėjo 
kelis žingsnius. Staiga nelemr 
tas gyvulys; vėl du kartus nu
sižvengė. . Dimi plaukai po; ke^ 
pure pasišiaušė, kraujas muš£ 
jam jogalvą. Jis; aklai; nežiųi- 

džių^rkūniščia; kojom; paskui 
pagriebė ištežimo lazdą ir rira* 
šę; kbl lazda perlūžo per piisę.

Arklys- įsiūto; < ahtrds; taip , 
pat išsigando., n* jiė ėmė b^gti/ 
Jie išsuko iš kelio į dįrvohą; 
kubdėdė riėįįalėj6 j U suvaldyti; 
Ėuntelyš ribplat. žVehgė ir tTaur 
kČ 'vėŽirtią j ūelkę, o Dimi, įio- 

| fėda/naš jį pažaboti, bkigč jie-

• —Nėr pdgailėt... Negali pj 
gailėt. Bajoras moka, bajoru 
tarnaut. / : ;

—Bet juk taVŪ bajoras nu< 
to nėbiiš hfetdftifigaš.

—Bajoras tūftingas, o Die 
vas matą... / '

Bet jo akyš staiga sustoji 
vi. ...... ties užmuštu arkliu, ir jis štai redtaaš črhe mušti arki} is torg( fortum nuimda~t 

baisią sunkenybę nUo. vargdie 
nio dūšios:

—Aš nuėjau... Aš tylėjau...
• Ir nusikreipęs nuo baisau 
vaizdo jis sunkiai nužingsniav 
olyn.

. - Dimi paliko / ištikimą arki 
teisingai jam tarnavusį, jsikir 
kė pats jo vietoje ir nuėjo ka 
mo link, isįmetęs iš vežimo v 
są krovinį.

bialitufrą vį Arklio piltą «ir 'šū- 
' įstojo. Ašmeriš perplovė vi&4 

pilvą/iš > kurio bematant iškri* 
tt> > tisi Vldūriaf, it atkfys pa
krito kaip pakirstas. 

• • ‘ • t

. AHriėnas siištiko ir nebeteko
sąmones. —-** *4# — — •**
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Įis pabudo nuo balsų triuke 
nib; Neaiškioj Švintančios auš4 
ęos šviesoj dėdė Dimi stovėjo 
prieš šargą šalia kruvino ark
lio kcvbno, su iškritusiais vidu
riais". '

—Buk* geras, Osmanai, 
prašė dėdė, —nevesk manęs Į 
dvarą. Matai, man ir taip daug 
nelaimių. Pasigailėk manęs, 
Osmanai !'

Didžiulis turkas su šautuvd 
ant v|eno peties, su krepšeliu 
valgiui ant kito pažvelgė pro- 
tin^orti juodom akim, žibani 
čiom Variniame plaukuotame 
veide,/fr sukryžiavęs rankas 
pratarė iškraipyta rumva'.n ka’l- ** '

Piemenų žvaigždė minkšt 
opalo šviesa žėrėjo paradusiuc 
rytuos, kąi Adrienas varga 
negalais paliko geriausią sav 
bičiulį—gražuolį Žirgą, karši 
kraujo, išdidžios eisenos ir ui 
nįnių akių, visada su tokia n 
apykanta tempusį vežimą, 
nuėjo paskui d$dę Diiūį, ką 
eina paskui, katafalką.. Bet j 
dvidešimties žingsnių jis grjž 
nusiminęs prikrito prie arki 
kūno, šu laukiniu, meilumu bi 
čiavo amžinai ūžniėfktas akis 
aširbmlš laistė plonas šnerve 
kurias, jis taip dažnai glamon 
davo. Ir vilkdamasis atg 
žiurėjo, kaip didėja o nuotol 
tarp jo ir “gražiausio žmogai 
laimėjimb” — niekšihgb žm 
galis...

(Bus daugiau)
--------- i-------:--------------------------------------- -2-

ATBJb naujas “Kovo 
numeris: Lietuvos sociaM 
nidkratiį. užsieny laikrašti 
Galima gmiti “Naujienose 
Kdina 10c.
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Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS



šeštadienis, vas

%

u-

14, 1931

Tarp Ghicagps 
Lietuvių

// ■’ ■ Nurjih: Side^/'
' Balius. 7 ’

SLA 226 kuopa rengia balių, 
kuris įvyks vasario 28 d. Alba- 
ny Hali, 3069 W. Armitage 
Avė. Northsidiečiams svetainė 
labai patogioj vietoj, net ir 
pėkstiems galima bus ateiti.

Taigi kaip northsidiečiai, 
taip ir iš toliau visi yra kvie-» 
čami atsilankyt į musų kuo
pos balių, khris tikrai bus 
linksmas ir gražus. Gros gera 
orkestrą, bus užkandžių ir 
minkštų gėrimų.

Neužmirlkite, balius įvyksi 
šeštadieny, vasario 28»d., kaip 
8 vai. vakaro. —Northsidietis.\

Cicero

Užmušė automobilius

m

Violeta Josliniutė, kuri

v

t-

išėkzaminuota 350,000 vai- 
kamš^dantys ? .
kad apie 90 nuošimčių vaikų 
turi a sugedusius dantis. Dan
tys yra' labai svarbus reikalas 
vaikų . Sveikatai ir' augimui.

- Klinikos \ bus aticĮaryįtos kas- 
dieh'nuo‘9 val.try/OTigi 3 po 
piet. ^Tad ’ motinos turi geros 
progos savo' vaikų dantis ap-

ryto Komisija nustatė jį man,
. . ' . * * Vi ib .f . .

ir j buvo- rasta, /atsižvelgdama > į ‘ gautuosius ir

Prof. M. Biržiškos 
laiškas

Kolonijų lankymo reikalu
Gerbiamoji Redakcija:

Prašau neatsisakyti įdėli 
šį mano kreipimąsi į Ameri
kos lietuvių visuomenę:

Pradėdama^ kelionę per A- 
merikos lietuvių kolonijas, 
prašau musų visuomenę ir 
atskirus asmenis neatsisakyti 
man joje pagelbėti. Kaip jau 
esu vieną kitą kartą viešai 
(prakalbėjęs^ spaudoje) pasi-

laukiamuosius' iš;vietų pakvie
timus,* tačiau . toli? dar ne iš vi- 

isų paskelbtųjų • miestų e yra jie 
gaųįi. ■. Žinoma/./ kur.. nebusiu 
šaukiamas, ten nebus > reikalo 
nė' važiuoti. Sii; kvietimais, ir 
šiaip k mano kelionės J reikalais 
prašau kreiptis į į \ Maršruto 
Komisiją, - su kuria /ir \ važinė- - 
tlainas f husitu susirikęs ; ir < ku-'^ 
rios adresą’/čia- phtiūkiu:?

207 York* Štreėt, .' 
Brooklyn, N. Y.

—Mykolas Biržiška.

Gerbiamo Prof. Biržiš
kos Maršruto Komi

sijai
207 York $t„ Brooklyn, N- V.
Gerbiamieji:

Paaiškinkite: Štai iškarpą 
iš “Draugo”, Prof. Biržiškai 
maršrutas vakaruose. f

1. Delko . nepakviesti laik
raščių atstovą^ .ir*, taip, sau, vei
kėjai : svietiški ,t (Naujienos, 
Sandara). pasitarimui? r ■

2. Delko nepaliktą nėiivie*
ilo vakaro \ r Prof.*''Biržiškai 
Ghicagoje, kur jis turėtų pro
gos 1 susipažinti su r cliicagie- 
čiais/ir tt ? /

i y * ’ • * į

. 3. £ Negražu > vyliugingąi Iš
naudoti '• viiųidmehę, ?kad sų/ 
stiprinusį Prof. Birži

; Red. Atsakymai
■ L ... .....

■ -r-—'.'į/- *
■f * < i •

t Vairomaniui. Tą juoką kiti 
žmonės gali visai kitaip . su- 
prasŲ. Nedėsime.

Pres. J. Nekrošiui. Rezoliu-
cija.f niKrii
Nevešime.. į

t

cijttj inkriminuojančio pobūdžio.1 fį
Nedėsime. į .. •; .j.’v >

•J,

e.-4

Vilniaus vadavimo reikalus.
4. Ar šis maršrutas pada

rytas su Prof. Biržiškos suti
kimu, .‘ar tik vienų katalikų, 
be žinios Prof. Biržiškos?

5. Kaip suprasti: Prof. Bir
žiška kalbės ne kokioms at
skiroms partijoms, bet -bend
rai lietuviams, 'kuriems rupi 
Vilnius vaduoti?

Laukiu paaiškinimo,
—Dr. A. L. Graičunas.

TikkąAplaikem
NAUJUS ŠIŲ METŲ MA- 

, DOS ir PADARYMO

RADIOS
Kaina per pus žemes* 
nė kaip praeitų metų 

radios buvo
Matykite juos tuo jaus

_—_— —i.

šeštadienį, vasario 14 d. 5 
vai. po piet Šv. Antano baž
nyčioj bus surišti moterystės <paį 
rysiu p-lė Helena Tuinavi- Ljar vįsai neseniai savo gražiu 
čaitė, kurios tėvai yra seni Ci-Lr nfaloniu balsu linksmino chi- 
cero gyventojai, ir Jonas Che- cagįe£jus jr ft^ų kolonijų lie- 
Sta. (^esta^aus^as^’ ~ t®vaHtuvius. Ją dainuojant girdėjo 
šen, Chicagos gyventojai, ge- tukstančiai. žmonių. jj daug 
n |e aviai. kartų dalyvavo p. Budrike ren-P. Cesta tuojau baigs ant . ,... T giamuose koncertuose,aptickoriaus. Jaunavedžiams 
linkiu laimingo saldaus gyve- Bet... daugiau niekas nebe- 
ninio. Butų gera, kad Cicero girdės jos malonaus balso, nie- 
apsigyventų, mat vis už tą sa- kas nebesigerės jos dainavi- 
vo Cicero. ’ — Ciceronas. Į mu.

Šiandien ji yra šaltas lavo
nas ir iškeliavo ten, iš kur nie
kas nebegrįžta...

Užvakar p-lė Josliniutė dar 
buvo sveika ir linksma, 
žiavo

Sekmadienio vakare L. L. 
Svetainėje bus Vakarinės 
Žvaigždes metinis parengi
mas. Bus suvaidinta komedija 
“Dėdė Atvažiavo,” vadovau
jant J. Dambrauskui. Tame 
vakare vyrai bei moterys busi (5647 N. tWashtenaw avė.) į 
priimami iki 35 metų be įsto- teatrą, 
jimo mokesnio į Kliubą. Kas Grįžtant namo prie 
myli gerą draugystę, naudoki- Wentworth v Avė. kažkoks auto
rės ta pręga, nes.j vietoje busi- 

SiMldysDi

Išva-
su p.” Bernard Pettit

Važiavo automobiliu.
35 Jr

mobilistas visu smarkumu smo
gė i Pettit’o automobilių, ku
ris atsidūrė ant šalygatvio. 
P-lė Josliniutė tapo užmušta, 
o Pettit tik lengvai sužeistas. 
T nelaimės vietą pribuvo polic- 
monas William Cannon, kuris 
taksikabu nuvežė Joslfniutę j 
Chicago Memorial ligoninę.

Automobilistas sužeistą Pe
ttit irgi žadėjo nuvežti į ligo
ninę, bet pavežęs kelis blokus 
išstūmė ji iš savo automobi- 
liaus, o pats nuvažiavo savo 
keliais. Kadangi poliemonas 
kažin kodėl užmiršo užsirašyti 
automobiliaus’ laisnj, tai nelai
mės kaltininko dabar niekur 
nesurandama.

P-lė Violeta Josliniutė buvo 
26 metų amžiaus ir gyveno 
Bridgeporte, 3201 So. Halsted 
St.
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du raštininkai, kurie išpildys legatai iš 6 Apskr. pranešė, 
aplikacijas. Tai bus daroma kad suvažiavimas buvęs keis- 
tik tame vakare. Tad pasida- tas. ,
rykite daugiau draugų. Sekantis SLA 6 Apskr. su-

— Kliubo Rasi. | važiavimas bus Ciceroj gegu
žes mėnesį. Vietos gyventojai 
bile reikalais kreipkitės prie 
K. P. Deveikio, 1518 South 48 
Court. Gausite visus , patari- 

Seštadienio vakare p. Lukš-|mus.
tienės
svečių
parengimas, kaip iš numini- madienį Lųkštienės

■ ■.»« ........... .. ............. i . . ..i j...■ i... ■ ■ Z—

narys mylintis š&vo orgaiiiza- 
ciją, privalo darbuotis vienu 
ar kitu tiksliu budu, kad or
ganizacijai— kliubui gerovė 
butų užtikrinta ir kad patys 
nariai turėtų iš to kuodidžiau-

Cicero

ti nei su kokia valdžios misi
ja, o tiljtai siunčiamas plačiai 
žinomos Lietuvoje Vilniui 
Vaduoti Sąjungos patirti, kas 
ir kaip toje srityje veikiama 
musų amerikiečių, pranešti, 
kas Sąjungos ir pačių vilnie
čių daroma, kiek galima su
derinti Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių visuomenės darbą 
Vilnių vaduojant. Kelios sa
vaitės, kurias man teko gy
vent} ir pasidairyti New Yor- 
ke, įtikina mane, jog ir Vil
niaus darbas Amerikoje eina 
panašia kryptimi, kaip ir Lie
tuvoje (pavyz., santykiai su 
ukrainiečiais ir kitais), tai jis 
nesunku suderinti, bet ir, ..ro
dos, nebe naudos bus ir mano, 
susijusio su Vilniaus krašto 
gyvenimu žmogaus, keli pra
nešimai apie to krašto lietu
vių būklę ir kovą. Be to,i kaip 
laisvas visuomeniškas ir mo
kslo darbininkas, noriu pasi
naudoti savo atvykimu Ame
rikon tam, kad nors kiek ge
riau'ir betarpiškai pažinčiau 
čionykščių lietuvių kultūrinį 
gyvenimą ir, grįžęs Lietuvon, 
bučiau jiems naudingesnis ne
gu iki šioliai kad buvau.

Didžiojo New York’o Vil
niui Vaduoti'1' Sąjungos Marš-

Peoples
KRAUTUVĖSEf PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu, kad perkėliau savo biznį, barber šapą, iš 
5150 S. Halsted St. į '

LIETUVIŲ AUDITORIJA, 
3131 So. Halsted St.

Mes atliekam pirmos klesos darbą dėl vyrų, moterų ir vaikų. 
Kviečiame atsilankyti senus kostumertus ir taipgi naujus, o atsilankiusieji 
persitikrinsit patys gerurtie mano darbo. Su pagarba,

GEORGE PIKINS

h.

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Virš 50,000 Taupintojų
Dėlei jo saugumo ir ištikimo patarnavimo, virš 
50,000 žmonių pasirinko šį banką 
laupimo sąskaitų.

laikymui savo

Apsaugojimas depozitorių pinigų yra svarbiau-' 
S'i'as dalykas, ir dėl šios prięžhsties-šis liaukas turi 
didžiosios sou(bwest saidės žmonių pasitikėji
mą per daugiau kaip ketvirtdalį šimtmečio.

Peoples .galionai Bank

MAJESTIC
Naujas šių Metų* Mados 
Radio pilnai įrengtas su tū
bom ir viskuo 

®69.50

svetainė bus kupina Kuopos susirinkimai būna 
nes tai bus Aušrelės kiekvieno mėnesio antrą pir-

* * svotai ne
įkėlė. Jaunuolių drau- jo. —Kėresp.

Apie įvykusį praeitoj suba- 
toj kliubo. bankietą temykite, 
kurią dieną bus parašyta “N.” 

C- — Anton Jusas.
SERGANTYS

gijelė negali mirti nes nuo jų 
priklauso ateitis. Nuo šio va
karėlio daug priklausys drau
gijėles ateitis, tad kas prita
riate jaunajai kartai, parom-1 American lAthuaiiian Citi- 
kite atsilankymu. pens Club, svarbus mėnesinis

SLA 301 kuopa auga. susirinkimas įvyks l nedėlioję, 
vasario 15 d., lygiai pirmą v.

SLA 301 kuopa auga kaip p0 pietų, K. ;Gramonto įsvėt.į 
nariais taip turtu. Kad ir pra- 4535 So. Rockwell St. Nariai 
eitame susirinkime vasario 9 į
d., iš buvusios 194 kuopos atė-1 prje kliubo, prašomi
jo dar 5 nariai

Jt

Brighton Park

ir kurie norėtumėt prisirašyti 
i atvykti 

ir vienas iš I paskirtu laiku, taipgi visi tie, 
103 kuopos viso 6 nariai. Be- kurie esate išpildę įstojimo 
da su ta musų 194 kuopa, kad aplikaciįaST praeiti^ subatą;

. 7““ vasario 7 d. Kliubo parengtamten daug narių yra suklaidin
tų ir žmeneliai patys nežino 
nė kas daryti. Peršamasis 
raudonųjų susivienijimas eina 
vėžio kojomis ir šiandien vi
si jau pradeda drąsiai sakyti, 
kad vargiai kas iš jų išeis, tik 
karštuoliai užsispyrėliai lai
kosi savo ir kitus prikalbinė
ja laukti ir laukti, o tiems 
laukiantiems neišina į gerą: 
belaukdami praranda savo į- 
mokėtus pinigus ir patys save 
išbraukia iš SLA.

Tai/vis pasitikėjimas tuš
čiagalviams, kurie tarpe lie
tuvių sėja neapykantą. Laimė, 
kad čia turime 
kuopą, jei ne 
kaip butų su 
kiais.
^Susirinkime 

daug kalbėta. Nariai 
daug keblumų* 
žmogus žiuri ’ khj’gtltėil/^ kad 
užmokėta, ir mano kad vis
kas gerai, bet kai jo mokes
nių Centras'negauna, (di ind- 
žai ką reiškia. Bet kiti to ne 
supranta arba nenori suprasti, 
lai kas su tokiais, daryti? Dė

pastovią 301 
ta, tai kažin 
tais lengvati-

apie tai buvo 
iri

prašomi' būtinai atsilankyti į 
šį susirinkimą, busite priimti 

I be įstojimo mokesties, tik už- 
! si mokėsite kiek mėnesinių iš 
kalno ir nuo šio susirinkimo 
busite kliubo nariai.

Kurie iš narių turėjote pa
ėmę banfcfcto tikie'tų pardavi
mui, prašomi, neatidėliojant 
sugrąžinti* tikietuš, ar pinigus 
nežiūrint kiek tikifetų parduo
ta, negalima sutvarkyti atskai
tos, o atskaita turi būti pri
rengta, kad paskelbti susirin
kimui.

Randasi keletas tokių narių, 
kurie dar yra kliubui skolingi 
už 1930 metus, šis įminėtas) 
susirinkimas bus paskutinis. 
Jeigu neužsimokėsite, busite 
pagal kliubo įstatus spenduo- 
jami ir išbraukihi&i^ />

Kurie dėl bloįų'laikų netu
ri iš ko užsimokėti, praneškite 
apie tai susirinkimui, gal kliu
dąs tiutai’s pkldUkti. \ v 

Geri ir blogi, liečiantis kliu
bą dalykai, turi būti visuomet 
žinomi kliubui. Kiekvienas

/'-J! •

Skubėkite pataisyti 
vaikams dantis

and \Jrust Company ■ ''.
of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
JOHN DeGERALD, Viee Prezidentas

V . ,/t -vš..
Gerai žinomas bankas 
tarpe lietuvių visoj Ame
rikoj savo stiprumu ir 

geru patarnavimu.

ir
Slicr-

Avė.,

San-

21st

Avė

Dr

Avė

Atidaryta dviem 'mėnesiams 
pigios klinikos.

Sveik. Departamentas skel
bia, kad nuo vasario 10 d. yrd 
atidarytos sekamos dantų kli
nikos :

Mosley, 2348 So. Michigan 
Avė., Dr. Louis H. Gaus.

Hamline, 47th ir Bishop Sts. 
Dr. M. C. Arado.

South Chicago, 93rd St. 
Houston Avė.,- Dr. J. B. 
man.

Scanlon; 11725 Perry 
Dr. James S. Reed.-

Wentworth, ; 6950 So.
gambh SU Dr. Louis Postil- 
liori. .

Mąry Grabe/ 820 Gilpin Pla- 
cc, Dr. H. A. Ganey.

Hammond, 2819 W. 
Pląee, Dr. M. S. Gordon, 
r Morsc, 620 N. Sawyer 

Dr: Edmund J. Cusen. 
' Chase, 2021 Point St., 
L. S. Koffmąn. \ 
Belding, 4Ž57 N. Tripp 
Dr. C. E. Grizzard.'
Spaulding, 1628 W.ashiiiį- 
ton Blvd., Dr. A. J.’ Carrbll.

Montefiorp,-461 N. .Sahga- 
inon St.,v Dr. S. E. SlbtL

Patentai, 3600 Foster Avė., 
Dr. M. S. Be}l. ‘

Per du mėnesius nlokestis 
už dantų taisymą ’ mokyklų 
vaikams sumažinamas ligi 
labai pigių kainų. Dantys to
se klinikose, bus taisomi tiems 
mokyklų vaikams, gumuos 
mokyklų nursės pasiųs,/

Nuo 1929 m. ligi 1930 mėtų 
per kokius 18 menesių tapo

NEO-ARSPHENAMINE
Ši didžioji Europos gyduolė sujung
ta su Dr. ROSS spe
cialiais kraujo gydy
mais išgydo Sifilį. Jei
gu jus tu/itc kraujo li
gą, nenusiminkite —- 
JUS GALITE BŪTI 
IŠGYDYTI. };

SERGANTYS
KVIEČIAMI PASI
TARTI DYKAI SU 
DR. ROSS APIE BI
LE KOKIA LIGA ARv 
SILPNUMĄ
La'ike. savo trisdešimt metų prakti
kos jis išgydė tūkstančius, kurie tu
rėjo kraujo ligas, gonorėją, pūslės, 
urinares, chroniškas ir užkrečiamas 
ligas. Jo specįaiis In-Mo-Ray ir re- 
koristrukfyvis gydymas ntsteigia vy
riškumą ir lytinį stiprumą silpniems 
vyrams. Kainos yra žemos ir kiek
viena in prieinamos. Del gydymo, ku
ris duoda geriausias pasekmes, pasi
tarkite su

Dr. B. M. ROSS
SPECIALISTAS,

35 So. Dearborn St.
Kampas Mdnroe St.—Įsteigta 30 m.

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
10 a. m. iki 5 p. m.. Nedėliomis 10 
a. m. iki 1 p. m. Panedėliais, Sere- 
domts ir Subatomis valandos prail
gintos nuo 10 a. m. iki 8 p. tn.

• . ................

Lipa &

Susivienijęs su National 
Į_, Republic Bancorporation.

ZENITU
Naujas šių Melų Mados Ra-, 
dio* pilnai įrengtas su tū
bom ir .viskuo 

73.00
PHILCO

Naujas šių Metų Mados Ra- 
pilnai įrengtas su tū

bom ir viskuo. ............

$88.00

fNVt&ORATlA® |

ooo roa ■
rehushing 

GOOD FOR THt HOrt«

Dr.B.McNicholas

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALU ALUS

Del žindamų moti-'
1 XT • •
nų. Nei vienas ne
gali būti be x

t

Jis yra rekomen
duojamas per

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

VICTOR arba R.C.A. 
Šių Metų Naujų Modelių 
pilnai įrengti dailiuose ka
binetuose su* tūbom ir vis- 
kpb -

«91.50
KOMlhNACIJOS RADIO. su 
Gramafonu šių metų mados 
puikiausių Standard pada
rymų, verti iki $200 dabar — 
Peoples Krautuvėse.. galite 
įsigyti tik už 

*98.00
Prašykite savo groseminko trba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. ’37fh St., Chicago

Del aplinkinių miesteliiį kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 /

T

Lengvus išmonė ji mai sutei
kiami visiems

Duodama didelė nuolaida už senus 
instrumentu/ '

Peoples
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.

Td. HEMLDCK 8400 '
4177.-83 Archer Avė.

■ Td. LAFAYETTE 3171
'II 1 ...................... -II .. ..............  -I! - II



NAUJIENOS) Chieago. 111 1931

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija Lietuvą

BIRŽELIOme

su

ROTTERDAM

nuo

n u s
Amerikos Lietuvis’

Lietuviu Valanda Padarome Visiems -Greitai

BIZNIERIAMS

1739 South Halsted Street, Chieago, III

Garsinkitės NAUJIENOSEChieago, III.

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą) .

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Mūsų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus \

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėmis Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Koitelės 
Pasveikinimai, etc.

vie- 
rau- 

vielos 
liūte-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paklausykite Jus Lietuviaizir Kelias Vieškelėlis — ,
Įdainuota Vanagaičio ir Olšausko

Vaikinų Bėdos ir Merginų Bėdos A. Vanagaičio if. Olšausko 
Mergytės išėjimas ir Mahanojaus Moterėlės 
Vestuvių Valcas ir Nauja Gadynė,'Mazurka

Paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybės 13 
metų sukaktuvių, bus leidžiamas programas 
tiesiog iš Ashland Boulevard Auditorijos 
Šiandien, Vasario 14 dieną nuo 8:45 iki 9:15 
vai. vakare iš WCFL radio stoties 970 kyl. 
o Nedėlioję, kaip ir paprastai bus duodamas 
programas nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų iš 

stoties WCFL 970 kyl.

Chicagos lietuviai 
liuteronai

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

14 St. ir 49 Ct

Durys atsidarys 6 vai. vakare.
PO PROGRAMO

Taipgi t? vakar? bus priimami nauji nariai nuo 18 metų iki 35 
dykai. Todėl prašome kuodaugiausia atsilankyti.

50 centų. \
, Kviečia KOMITETAS.

Bilas '
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

‘ ** ‘ l savo artimiausio agento dėl
Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per-
1. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Orkestrą
$1.25

1 — “Naujienos”, “Dirva” 
susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu

šeštadienis, vas

Visi Radios geriausių išdirbysčių yra gaunami-Budriko 
krautuvėje už prieinamą kainą ir lengvais išmokėjimais.

J. Balčiūnas, Iždininkas.

T rūstis tų K om i si ja.
( ''

J. Norvaiša, P. J. Zalato 
ir P. A. Bubinas.

“Naujienų” No. 36 iš vasa 
rio 12 d. aprašytai e apie Lie 
tuvių Tautiškas Kapines, bu 
vo praleistas Iždininkas ir ne 
tiksliai pasakyta, kad Balčiu 
nas yra Raštininkas.

Saulelė Leidžias ir Prirodino Seni Žmonės 
Svajonė ir Meile ir Sudiev Sesutės 
Alvito Polka ir Aiškinti Polka — 
Važiavau Dieną ir Vakarinė Daina 
Neverk pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis\— Choras 
Vakar Vakar Vakarėlį ii Čigonai 
Užburta Pilis ir Moderniškas Klumpakojis 
ir 16184 Šie rekordai yra įgrojinti Budrike Orkestros

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

kuoja,” tai lik tuo, kad dau
giau uždraustosios panaikina 

Tuo tarpu tiek.
— M. K. Kasparaitis

svarbus 
renkama 

1931 
nes pagal susitarimą 

iš senųjų d ra u 
valdybų šiems

kių draugijų, yra proga dabar 
įstoti į slidžiausią Chicagos 
lietuvių draugiją, tai Chica
gos Lietuvių Draugiją Savi
tarpines- Pašalpos. Taipgi ir 
Draugijos nariai turi būti pri
sirengę dalyvauti šiame kon- 
teste. Kon lestas prasidės kovo 
10 ,d. ir tęsis ,per ąštuonius 
mėnesius, baigsis lapkričio 10 
d. Užbaigus kontestą bus su
rengta ykontestantams bankic- 
las. Nėra abejones, kad per 
šį kontestą prie Draugijos 
prisirašys keletas šimtų nau
jų narių, nes ir dabar jau 
y ra 1 a u k i a n č i ų k o n t os to, t a i pgi. 
patartina mažoms draugijoms 
prisidėti prie Chicagos Lietu
vių Draugijos Savilarpirtes 
Pašalpos, kurios piniginis 
turtas yra ,$21,150.00. Tik bū
dami stiprioj ir didelėj drau
gijoj, ligos pašalpa bus užtik
rinta. . — S’.

draugyste” pastarosios drau
gystės vardu ir čarleriu.

Taigi visi lietuviai liutero
nai nariai, atsilankykite nuo 
abiejų draugijų į šį visuotina 
susirinkimą, ir taip 
kurie manote pastoti

Polka
Šokis
— duetas

-— duetas
Armonika

Choras _ v

Dainos su Orkestrą

CONFETTI and SN0W BALL ŠOKIS
Rengiamas Draugijos ŠV./ PETRONĖLĖS 

Užgavėnių Vakare, Utarninke,

Vasario (Feb.) 17,1931 7 v. vakare
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
Kviečiame nuoširdžiai visus atsilankyti į minėt? šokį ir linksmai laik? 

praleisti. Muzika bus iš Paryžiaus, kuri gros vėliausios mados šokius. Ne
praleiskite geros progos. Snow Bali bus duodama visiems atsilankiusiems.

Kviečia KOMISIJA.

6,1931
Hollandų
Amerikos

Linijos
• laivu

BALIUS SU PROGRAMŲ 
x- » Rengia

LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠELPOS KLIUBAS 

Bus sulošta labai juokinga komedija "Dėdė Atvažiavo" 

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

, Cicero, III. /
« » %

Programas prasidės 7 vai. vak. 
ŠOKIAI. ’

Tautiškų Kapinių 
valdyba

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos

Utarninke, vasario , 10 d. 
Chicngųs Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos turėjo 
susirinkimą Masonic Temple 
svetainėje, 1547 North Lea- 
vitt St. šiame Draugijos susi
rinkime priimtas tik vienas 
naujas narys. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Nariai dau- 
gelyj užsimokėjo už pusę me
tų, o kiti už vienus melus. 
Viso nariai sumokėjo ..$1,055.- 
25. šitokiai sumai surinkti pi
nigų, tai imlų daug laiko, bet 
kad Draugijoj viskas moder
niškai sutvarkyta, taipgi ^r 
Draugijos kasierius Kaulinas 
yra gabus savo darbe, tai ir 
pinigų x priėmimas užsibaigė 
apie devintą valandą.

šiame susirinkime tapo iš
rinktas visiems metams pasto
vios komisijos, kaip lai biz
nio ir finansų komisijos, taip
gi išrinkti daktaras ir advo
katas. Draugijos daktaru dėl 
šių metų išrinktas Dr. Biežis, 
o teisių • patarėju advokatas 
Gugis, o svarbiausia, tai. šiame 
susirinkime tai priimtas val
dybos sutaisytas kontesto pro
jektas. Mat Draugija buvo nu
tarusi daryti kontestą dėl pri
rašymo naujų iiarių, taigi da
bar tapo priimtas projektas. 
Draugijos nariai, kurie daly
vaus konteste, gaus gerą atly
ginimą, o įstojantiemš į Drau
giją yra numažintos ' įstojimo 
mokestys, tiktai kontesto lai-

^AU.JOS lietuvių .dainelės ir muzika, kurias jus gir
dite per Radio kas nedėldienį, įdainuotos musų 
geriausių artistų ir įgrojinta Budriko Radijos 

Orkestros. Tuos visus rekordus galite 'gauti Budriko 
krautuvėje. Kaina po 75c. vienas. Siunčiame ir į lai
tus miestus. • 1 -

KEPURINIS BALIUS
Subatos vakare, Vasario 14 d.

Pradžia 7 vai. vak. /

Tautiškos Parapijos Svetainėj 
3501 S. Unianf Avė.

Bus duodamos dovanos už gražiausias ir prasčiausias kepures. Tai 
bus paskutinis balius prieš Užgavėnes. Linksmai praleisime vakar? prie 
gražios muzikos. . Visus kviečia KOMITETAS.

DIDELIS MAYORO TH0MPS0N0
MASINIS MITINGAS
Nedėlioję, Vasario-Feb. 15 d., 1931

2 vai. po pietų.
HEALY SCHOOL HALL

3035 SOUTH V/ALLACE STREET
KALBĖTOJAIS BUS MAYORAS THOMPSONAS, KANDIDATAS I 
ALDERMONUS JOSEPH SIKORSKI IR MUSŲ WARDO KOMITE- 

MANAS WM. S. FIMJCANE IR RITI.

16197
16196
16195 . . .
61005 Lietuviška Veselija, Dalis Penkta ir šešta, 12 colivį
16194 Paukštužis — Polka ir Kaimietė — Polka
16193 Žemaitelių Polka ir Marytes ir Jonuko daina
16186 Vilkas Pilkas — Polka ir Liudvikas
16191 Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas
16179
16171
16090
16067
16068
16173 
16184
16173

Susirinkimas bus 
abiem pusėm. Bus 
Susivienijimo t valdyba 
metams, 
nė 'viena 
nerinko 
tams.

Gerb. Chicagos lietuviai 
leronai, visi susibarkite į 
na galingesnę pašalpos d 
giją, nes kelioms nėra 
ir keletas šimtų lietuvių 
romi Chicagoj, gyvendami 
skirai, nėra .galingi ir ne 
užlaikyti kelias pašaipiuos 
draugijas.

^Dar lieka* Moterų Ziono Se
serų pašalpinė draugija. Ir 
tai butų daug geriau prisidė
jus prie L. L. bendros pašai
pūnės draugijos. Butų gerai, 
kad tas klausimas butų aptar
tas ir kad vasario 15 d. butų 
pakeltas bendrame draugys
čių susirinkime.

Baigdamas dar turiu pasa
kyti kas link nesenai “Nau
jienose” tilpusio straipsnio 
gerb. Draugijos P. A. Pal. 
(Turėtų būti L. L. Pašalpos 
draugijos pirmininkas A. Pa- 
laitis), kuriame nubara bol
ševikus už įvykusias tarpe lie
tuvių liuteronų suirutes ir lie
pia ateity saugotis bolševikų.

Gerb. A. Pal. priminimas 
neatatinka tikrenybei, dėlto 
kad praeity bolševikų tarpe 
lietuvių liuteronų nebuvo ir 
dabar jų nesiranda. Kaip ga
lima kaltinti tuos, kurių nėra 
ir nebuvo. Tiesą, tais laikais 
buvo atsiradę pora tokių, ku
rie iš pavydo keikė bile vieną, 
kas už juos daugiau turi, 
baugiausia tai jiems akis ėdė 
automobiliai, bet kaip tik ir 
jie savo automobilius įsigijo, 
tai ir visas bolševizmas jiems 
išgaravo. Jie apie bolševizmą 
suprato tiek, kiek keturkojai 
apie astronomiją, taigi iš bol
ševikų pusės apsisaugoti ne
reikia jokių barikadų, o tie, 

Lieutvių Liuteronų Pašalpos kurie ir dabar dar “bolševi-

esu 
mas 
aš nenustojau draugijų susi
rinkimuose ir su pavieniais 
asmenimis, lietuviais liutero
nais, kalbėti kad lietuviams 
liuteronams reikalinga susi
vienijimas, jei ne visoj Ame
rikoje, tai nors Chicagoj. 
chicagiečiai tais karštais 
kais įkaitę vis dar spyrėsi 
susibūrimo į krūvą.

Aš nenustojau vilties savo 
tikslo atsiekti, ir galų gale 
gąle man pasisekė draugiją 
kuriai priklausau, perkalbėti 
ir kaikuriuos atsitraukusius 
narius, atgal grąžinti, ir galų 
gale visa draugija sutiko im
tis rimtai svarstyti klausimą 
dėl Chicagos Lietuvių Liute
ronų Draugijų Susivienijimo.

Vis dar buvo viena klintis, 
o tą aš permaeiau. Tai kaiku- 
rių geidimas iniciatyvos gar
bės. Tada pasitraukiau iš po
zicijos, nė vienam tos garbės 
nepavydėdamas* * Nesvarbu, 
kas bus vadovu, bet tik dar
bas eitų, kurs atneštų gerovės 
Chicagos lietuviams liutero
nams. Prie to jau prieita.

Vasario 15 d. įvyks dviejų 
draugijų susirinkimas, būtent 
“Lietuvių Liuteronų • Ziono 
Brolių” pašalpos draugijos su

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

..........................-Į. I , ■ it.J.I UI, ' II II. Į II

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai
“Vienybe*
von kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininku palydovai prašalys visus jūsų 
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. Klaipėdoje pasitiks 
Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų,* kad ]■ ■ “ —...................................... “ ■ **
mito sugryžhnui

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
z 1739 So. Halsted St., * Chieago, III.

Kiek laiko atgal buvau pra
dėjęs aprašinėti Chicagos lie
tuvių liuteronų svarbesnius 
įvykius, bet po kiek laiko at
sirado kolega, kurs šokosi sa
vo iniciatyva tęsti toliau mano 
darbą ir proponuojamą Ame
rikos Lietuvių Liuteronų Su
sivienijimą, baigdamas 
“Dieve mums padėk.”

Kaikurie “Naujienų” skai
tytojai palaikė mane autorių 
ir kaikas užpuolė, kad jis tai 

Taip tas aprašinėji- 
buvo pasibaigęs. Bet

'i

. ■



'»*<'• * -*•

lt!

yURNITURE
14 'v 

Street 
>7?.-'
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> Paned^ais/Seredomis ir z

VataWosh'aQ«i< lipyto;
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/ , v IŠDUOTA-.-MAIŠTO '< ■ <

, V’ >
>>*Ajhbroz,* Bagočienė, P. Cher- 
nauskas, A. Daujotas Dauk
šaitė, J. Dapkus, B. Jucius, Jog- 
minas, J. Juška, Kubilius, Juk- 
nis, Kukuraitienė, Kiautelis, 
Krencius, B. Lileikienė, Milius, 
Mitchell, M. Mačiulskienė, Ma
tulevičienė, V. Petrauskas, Pet- 
fcus* Ą. Kolis, J. Stonkus, K. 
Rutkauskas, V. Ziczkienė, Ya- 
ųięnas, Yanienę, Zavisčiutč, 
Zinkevičius, Sutkus, Kiužas, V. 
Žilis, Chetaitieh^,» Katęnas, Ži
linskienė,, kirpatus, Mikalaus
kis, Jakubauskis, 
Sudžius, Toleska, 
Kasparas, Labekis, Stolocka. x

v V • ,| /•*! i J

IŠDUOTA DRABUŽIŲ
Taloška, jOrabauskienįj, Kyąi- 

nis, Matulionis, P. Chernauskas, 
Sudžius, Yaneuas, Razmus, 
Juknis, Chctaitienė.

yas.į4.2>j 1931;

Sliauteris, 
Stepohaitė,

vairias kultūros ypatybes, tad 
majoras sumanė patraukti į 
tuos apvaikščiojimus visas tau
tas Chicagoje. . j

Ateinančio dudens spalio 9 
p dienai jau susitarta sų Board 
' of Education: dėl mokyklų vai

kų dalyvavimo, iškilmėse .ir’-su, 
* Šbuth ^Park<Board del gavimoj 

Soldier' Field; Ateinančio ^spa-J 
lio 9 - d. • Ghičagos - Diena' įren-A 
giama ’ su i jaunuomenės Vatle-? 

*> ^iškaiš * žaislais,. * tautiškais' šo:‘ 
■ kiais,; paradais, dainų kontes- 

Ktais ir. įvairiais j; kitokiais pa-; 
ma rgi 11 i m a is... 1 Visa programa 
norima padaryt i ■. kaip ir visu 
Čhicagoj gyvenančių tautų pa
roda, todėl jau iš anksto krei
piamasi į ateivių grupes, kad 
susiinteresuotų. Mokyklos fam 
rengimui labai pritariančios.

Majoras atsikreipdamas j 
svetimtaučių grupes, kviečia 
ateivių moksleivius vaikus j 
talką, padėti programą priruoš
ti. Visi, kas nori pagelbėti ir 
įeiti į komitetą, prašomi para
šyti ar pranešti vardu Mayor 
Wm. Hale Thompson,'City Hali, 
Chicago, paduodant vardą, adre
są ir mokyklą.

J komitetą jau įsiregistravo 
kelios dešimts "".vaikų, kurių 
tarpe randama ir šios, rodos 
lietuvių moksleivių pavardės:

George Rudalies, Harper Jr.
Higbschool

Samuel Minkus, Lowell Shool 
James Rampas, Delano 
Ruth Winick, Douglas

' Dfdiidžidri 4 nųp;; juodui;; 
1 kų invazijos ' 0 

. • 4 :1 '.1—; m
■■ “i

“ Nuosavybių ’» savininkai 1 iš; 
Chięagos. , artimosios ’' pietinės 
dalies (ne,ar. south side) yra; 
įsteigę , savo 'organizaciją,£pa^ 
vadi n tą Near So u t h - Side 
perty j paners ^ Asoci’dtioii,^ ku^ 
rios /prezidentu': yra^M.^ J.^Ki-I 
ras, ir vkitir valdybos nariai 
Mažeika, -jĄ ; M?; Stulpinas, 
/Nsittšėdai, /' Owęii Franlej
Betz,; John \/yVilsonAPeorge^G^ 
N oon a 4 * J oh an e.

kslą 'apsaugoti savo apylinkę 
nuo jųdukų kolonizavimosi. Tam, 
tikslui renkami parašai ir Hal
sted bai Canal gatvių gyvento
jai kviečiami skubiai registruo
tis Asociacijos ofise, kurs yra, 
atidarytas kas vakarą ligi 10 
valandai. ' < . \

Central Manufacturing Bank, 
prisidėjęs- tam darbui su $500. 
Associacijos pranešimas saką, 
kad vietose, kur juodieji isiku,- 
rė gyventi tarpe baltųjų, ten 
nuosavybių vertės nukentėję 
daugiau kaip nuo gaisro. Visos^ 
to distrikto improvement aso
ciacijos tokią reslrikcijų juo
diesiems kolonizuotis užgyru- 
sios. , i.I,-’.**'’ 1 *4*

Kiekvienas to distrikto gy
ventojas yra kviečiamas pa
dėti kiek galint sų parašų rin
kimu. Visas informacijas tei
kia NeaT South Side Propejrty 
Owners Association ofise.

GAVOME NUO:

Steponavičiaus, 738 W. 31 St.
Aukavo apie 40 duonų. ,

'■ • t. “ \ . ’■ jjd^yfy 1 -'■
Automobilistų žinios

. ••’> • **> •. • w ’ fc -ra

SPORTAS

Karo veteranai šel 
pia bedarbius

Foreign Wars veetranai pra
dėjo kampaniją sukelti lėšų, kad 
galima butų išmaitinti daugiau 
kaip, galima* bedarbių šeiipynų, 
parūpinant joms kas savaitę 
basketus ir šiaip 7 , reikalingo

Perai metais Su vien., Valsti
jose ir Kanadoj ' pagaminta 
2,943,200 automobiliai, kurių 
bendra kaina po $800 kiekvie
nas.

Septynios dešimts penki 
šimčiai iš visų 35,518,000 
torinių vežimų pasaulyje, 
dasi Suvieii. Valstijose.

Motorinių vėžinau gamyba 
duoda darbo dėl 4,700,000 dar
bininkų. . <

Suvien. Valstijose yra 350,- 
2<IS-We^®<.?tą4 
;ions) .-

DUDINSKAS RASIS 
JUODUKU

SU

nuo- 
mo- 
ran-

Rytoj po pietų Universal At
letikos kliube bus didelis su
bruzdimas. Kaip paprastai, ten 
treniruosis kelios poros risti-' 
kų, o magaryčioms dar rasis; 
iš tikros širdies Dudinskas su. 
juoduku. Juodukas yra labai

, ' ;' .į. r7
ąmr&us . r nsjįikas. ir. apsiima 
^inską ; iLT>|sęrv^dos pa- 
^ųjĮdyti, x TaČiąu. fistyiiių žinor 
vai mano,jog‘juodukui atšips

Į.Via^^M^Ma^fluette.Par- 
jv/Jįs; U

A A

zis dabar jau sveria apie 200 
svarų ir lapai gerai ritasi. Per
nai ‘‘Naujiėimų’’ piknike jis 
pusėtnai palamdė net patį “dzū
ką” Bancevičiiį.

Vasario 18 d. chicagiečiai tu
rės progos pamatyti Karolį Po
žėlą, kuris Coliseųme .risis su 
leųkų Brunovicz. Lenkas yra 
labai geras ristinas itjChicagoj 
jau laimėjo pehkerias ristynes 
paeiliui. Toše Hstynėse. svar
biausioj poroj risis: čempionas 
Londos su graiku' Zabarias.

Graboriai Lietuviai Gydytojai
Vi \Pbone Canal 6222

LIETUVIS GRABORIUS
■; n ..Į ėj

Patarnauju^ ! laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale > meldžiu .atsišaukti,. o mano 

'f dįįlba. busitę užganėdinti
>#*' - V ■ ' M* ..

2314 'Pl.,Chicago

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 4-~-3 >r —8;Ned. 10——12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairųs Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHĖRMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. Office 1724 So. Loomis St.

kamp. 18 ir Blue Island . ve.
Valandos: 10 to 12 A. M.. 2 to 4 

& 7 to 8:30 P. M.
Res. Phone Fairfaz 6353• »

♦i,
J

Y .
SKYRIUS 

1439 S. 49 ;Coūrt, Cicero, III 
į <-/;Tel^Ci<iro:į59.27\-» • < ■» • . ' * ' . • • ■ •

IN *

ione r’B^ttlėvard 4139
*<: A | ’*.?• k į .1* '

A. MASALSKIS
IVĮusų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale! visuomet esti sąži
ningas G nebrangus to
dėl. kad n^riįrimf iš
laidų bžlaikymui «ky-

. .. ■, •, ■
Rez. 6600 South 1 Artesian .Aveniu 

Pbone Prospect 6659 .
Ofiso TeL'.OCanal '0257

DR. P. Z. ZALATORIS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

1 821 5o.'. Halsted i'Street
' , . ' / '■ CHICAGO.' ILL. z ■

\ ' į? . • S

, 'Pbdne Alrmitage, 2822 ,.

DR. W. F. KALISZ‘» ‘ i • . s f e • *4.‘ I 145*; Miltvaukee Avenue • 
Valandos:, 12 . iki’ ir 6 . iki <8!- P.' M ' 
< Serėdos f-vakare v uždaryta <

; Nedėlioj pagarsdrartj , ’

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL. . 
—O---------N,.

- i

^ Lietuves Akušerės

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milivaukee Avenhe, Robm 209

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė
Vai. i I iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Rrunsivick 4983
Namų telefonas Brunsuvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia'

.. . r, - ---- - -y - - - - .. . k

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

Telefonas Boulevard 1939

i ' • Telefonas-;Yirdr,0994 ■. .<| c

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po piei 

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Rez Telepbon* Plaza 3 202

Rezidencija Tel. Mičiway 5512 ii 
Wilmettr 195

Ralph C. Cupler,M.D.
w CHIRURGAS

Oakley tr 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kervergau 

3 iki 8 vai. vak., Vtarninkais ir 
Pėtnvčiomis I iki 4 v. v.

ną.
Aukoms gauti baksai bus iš

dėti visuose viešbučiuose, res
toranuose ir kitose viešose vie- 
tpse, ir syečiai bus prašomi, 
pavalgę įmesti po nikelį bedar
biams maitinti. B'aksąi bus ar
ti kasos, taip kad geraširdžiai 
galėtų kiekvieną kartą mesti 
po nikelį.

Bedarbių _ šeimynoms bus 
ęųq^įamir banketai po svąni 
maisto :produktų savaitei, šel- 
pramį .bųs.yisi, bę religijos, tau
tos, spalvos skirtumo. . ..

Veteranų šelpimą ęen Iras bus 
ant 449 North ' Wells, St., iš 
kur ir basketai bus išyažinėja- 
mj. Kjti centrai steigiami vė
liau.

GARSINKUĖS
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Susirinkimas
Bedarbių šelpimo Komiteto 

susirinkimas Įvyks antradieny, 
vasario 17, 193‘Įr Naujienų na- 
me? 1739 S. Halsted St„ pra
džia 7:3() vai. vakarę. Malonė
kite visi komiteto nariai daly
vauti susirinkime.^,.

—Valdyba.
'L i-4 '4K.it-i

CHICAGOS ŽINIOS
į '• ______ ____ ‘ ■

Ras AŽt dalyvauti 
Čhicagos Dienoje

JONAS MASILIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario’12 dieną, 11 valandą ry
te. 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Kauno rėd„ Panevė
žio apskr., Ramygalos parap., Ši
laičių kaime. Amerikoj išgyveno 
apie 40 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį Oną, tris sū
nūs —. Bronislovą, Petrą ir Jo
ną, ir gimines. • * . < ' >

Kūnas pašarvotas, randasi 8811 
Houston Avė,, South Chicago.

Laidotuvės įvyks panedėly, va
sario 16 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, ■ o iš 
ten bus nulydėtas į $v. Kazimiero 
kapines. • ' e t

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

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai ir Gifninės. 
» ’ f * ’ *; • r*.

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

KONSTANTINAS KUDABA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 dieną,; 9:45 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 46, metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Tverečiaus parap., Pečiurkų kai
me. Amerikoj išgyveno 2O.me- 
tų. Palikų dideliame nubudime 
seserį Adelę/ švėgetį Petrą Teličė- 
ną, > pusseserę Stanislavą Michne- 
vičienę, švogerį Viktorą Michne- 
yjčią ir gimines, , o , Lietuvoj -se> 
šęrį Marijoną, brolį Joną ir bro
lienę, ir 4 pusseseres. - Kūnas pa
šarvotas, ...randasi 10608 South 
Wentworth Avė. .

Laidotuvės įvyks panedėly^ va
sario 16 dieną, 8„vaį., ryte, iŠ na
mų. į Visų šventų, parapijos bažT. 
nycią, r kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio^ sielą,, o iš

ro kapines 
, Visi ja.

bos giiųinės, draugai ir pažįstami• f •y»l ! e. 4 d

Majoras kviečia n svetimtaučių 
vaikus i iškilmių komitetų

, -Pęrnai rudenį, spalio, 9 d. bu
vo surengta Chicpgps Dienos 
iškilmė, Soldier Ficlfi .arenoj, 
dalyvaujant dešimeiams tūks
tančių įvairių Ghicagos^ mokyk- 
lų>ąil<ų su 43 vaiįų.. .orkest-j 
romis, chorais ir žaislais.

Majoras » .Thoinpsonas tada, 
sumanė' padaryti, ykadų kasmet 
spalio 9 d. butų tokios iškilmės 
darorpęs .ir kad jos-.bu tų slau
giausia mokyklų jaunuomenės 
dienu, o kadangi Chicagoj gy-. 
vena labai didelis...» nuošimtis 
įvairių, tautų, kalbančių. įvai
rias savo kalbas ir. turinčių į-

šarvotas, ..randasi 10608 
Wentworth Avė.

sario 16 dieną, 8 yaj
■ i, 1 ... ..

nycią, r kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 

zten bus- nulydėtas į Šv. /Kazimie
ro kapines. , f \ , ;

Visi a. a. Konstantino Kuda-? 
bos ginąinės, draugai ir pažįstami 
esat- nuoširdžiai kviečiami daly- 

.vauti laidotuvėse , ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. '' ■

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Švogeris, Pusseserė 
ir Giminės^

Laidotuvėse pa tardau ja, grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

!’;• ins-JktfA , u. r,na.tiNjĮ yvi-3
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I.OVE1KIS
nuskintos;; kvietkos

, Pristatome į.,Visas.Miestę Dalis .
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

2; ... I . ..-Vainikai < ■
3316 S. Halsted SL Tėl Boulevard O
, , ii" ■ ',i ■■■! ■ ■ rTT-vi-rvte

-• t-
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Paiaolliiiania ku« 
Seno.Krajaus

Daktaras
nl 4 Kapitonu >

„ Speėialisfas /į
GYDO VISAS lildAS VYRŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir . .__ ______________ #
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių,.inkstų ir puslfcs, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos fikaųsmųs,., skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą, is r paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus, iigydyti, ateikite, čia ir persitikrinkite, ką ; 
jis jums gali padaryti Praktikuoja per daugelį metų it iigydl 
tūkstančius bgonių. . Patariau?, dykai. OFISOvVALANDOS: Kasdie
nuo. 10'ryte iki 1 vai i/ nuo 5-8 vak. Nedėliomis hūą. lO ryt. jjti l^v.

St4 ?'.kampas Keeler AveC, T,ei..Crawford 5573

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydyto iru ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų,
* vaikų n visų chroniškų ligų 

Ofisas- 3 102 So. Halsted SI. Chicagt 
arti J I tb Street

Valandos i — 3 po pietų 7—8 vak 
Nrdėliomis ii šventad 10 -12 dieną

t
Vid ikas- 

Lulevičienė
AKUŠERKA 

3103 S. Halsted 
Telefonas 

VictOry 1115 
/ Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 v iki 

9 vai. vakare

St.

9252

P r įe 
duodu 
elecrric 

ir tnag-
blanketš ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

—   —u ■ ■■■ ■ i■ ■ n■ ■ ■■■-»«rr

A. BITINO
Paminklų, Išdirbystė
t ..

Vienatinis, Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijosę 
išdirba Euro* 
piškus ir A* 
rikoniškus ak* 
menius pamin
klus. Pasirin-J 
kimas didžiau
sias. Kainos 
Diliausios.

Pirmas \ prie
šais šv. Kaži- į . 
miero kapines ; t 
Taipgi skyrius rprię. Tautiškų kapinių 
3958 W. llith St., : Chicago. III

Tel. Beverlv 0005 
______..................... L___ bu-i-J-L-

MRS. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy (3 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAS ,
DR. M. T. STRIKOL

\ LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas', ofisas toj pačioj Vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820 Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal turarq

Advokatai

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gundymo, 
massage, 
rreatmenr 
rtetic

Ofiflo telefonas. Vlrglnla 0030 
Rez. Tel Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų,, 2 iki 4

4142 Archer Avenue 
______  _ ) pf«tų, 2 0 
iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 

ua. Narnų oflaae Nortb Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

1 ir 
dle-

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
13 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

1 eiefonas„Y arda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir, 

, Balzamuoto jas-.
Moderniška Koplyčia 'Dovanai'41 

Turiu automobilius; visokiem! teika 
Jams. , tKaina prieinami A

D ..t S; i ViAf.

3319 Auburn Avėnue
A, %/* 

’ CHICAGO. ILL? '

Akių Gydytojai

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South Weste(n Avenue

- ' Tel.

VALANDOS:
nno 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro a t < . • * » ' • •

BŪT K U s
Undertaking Co. ».

P.* B< Hadkylbic.
• ASępįyžia'-JdyjkalĮiM

’. 710 West 18th Street
' , T<1 ęmii',3.1.41 .. ..

Graborius Chicag-oj

1646 W. 46tb St

Telefonai :

Boulevard^203
Boulevard 8413 .
•.-* •* -**“tr* 4 u. ■*<

1327 So. 49tb Ct

Cicero 3724
» • w 4* Wt».

Tel. Yards J 829 .

LIETUVIS Ajęj

L ( J. / Lulevičius
< GRABORLUS iR į 

’ kBALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se -f-- višose ' miesto ir 
mieštelhį. dalyse? Mo- 

derailka ^.koplyčia 
•f? A Mitui.

3 į Halsted ySt. 
.Chicago, III.

■Tel Victory 1115 i 
'»■ i- 1 ■»< »■ ’

Mandagus -r- 
Geresnis irpi- 
gfesnis už 
tų patarnavi-

■*

>

p

a !
5-07,, S.,.nęmi,tage Avė. 

tel. Yards 17.41,-ir 1742 
7.,-V .-ĮKYRIUS,•<-j. .
4447 So..^flitfield Avenue ..
.i, TeU Lafayette ,0 ? 2 7

; - J į pJ
1410^r49fh CL, Cicero I;

T SKYRIUS'
■rp,-. K. - 

——— ■> . '"į -ų-K—l- t1 - Al t-V-T1

A. PRABISII
' Undettakėr’- ahd FuneraP’Dirtctor 

LIETUVIS GRABORIUS
2205 Lake Street

Tel. Mclrose Park 797 
MELROSE PARK, ILLINOIS

3201 Auburn Avė.

3'794' h- . ) rS d'- ’ ' 'FJ
Tel. Blvd. >3201

-r~   f—-

DR. VAITUSH, OPT 
LIETŲVJS AKIŲ SPECIALISTAS 
1 Palengvins akių įtempirpą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių , aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį,' nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
t^įsiųgąi akjnius. ; VisUost atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su. elektra, < paro
dančia mažiausias-klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos -vaikys. Valandos 
nuo 10 iki 8' vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 Vii? po jrietų. 1 '
KREIVAS ARIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ, SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely - atsitikimų akys atitaisomos be 

r’ akinių. .ĄfRcįinos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland' Avė.

Pbone Boulevard, 7589

'Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Phone Lafayette 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3 241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

SPECIALISTAS

f* . , .'tA*
Ofisas irr Akinių Pirbtuyė
756 West 35th St?

” ' kampas Halsted St. 
Valandos duo 10-r-4/ nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8 -

-IO - ..ii: W /..r: ; 
( Duokite .savo( akįs Išegzaminuoti , 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
,46^9 5. Ashland Ane. 
• 1 kampas 47 St.

Tel... Boulevard 6487
T

„ Lietuviai Gydytojai

DR. Al KARALIUS
Gydytojas Chirurgas 
3147 S6. Halsted Street

’ 'IT'; Tel’Caldmet 3294 •
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir/ 

. nuo 6 iki .9 valandos vakare

A. LDavidonis, M. D. 
4916 So, Michigan Avjenue 

;. , Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: *' "
i' ' ■ » nuo 9 Jki i 11 galindai ryte;

, ■ .r nuo; 6 iki' 8 valandai- vakare 
apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. TcL Boiįl^vąrri 5.9 į 3

DR. A. J. BERTASH
3Ą64 .South Halsted Street
.Jj'.J-- Z.:-.’. - A-’ ’/k

Ofiso valančios nuo 1 iki 3 po pietų 
i >, nno' 6 iki/ 8 vai.' vakare.
Rez. 3201 South V/allace Sttetį

ir

Dr. A. P. Kazlauskis
. ; Dentistas, >' .

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard. 7589

Ofiso valandos 9 ryto > iki 8 Vakaro. 
Resjdence. Pbone Hemlock 7691 ••

, Phone Boulevard ,7042

DR. C. Z. VEZELIS
' Dantistas .

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

DR. J. J. KO W ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd jSt,, Saite 3 
*“ * ~ r ' j

2330 
9

Td. Prospect 1028
Rez. 2359 S. 'Leavitt St. Canal
• Ofiso valands 2 iki,'4.- 7 iki 

Nedėlioj pagal sutartį

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 nuo 10 iki 12

- I ' •.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas, per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ■
7* Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų , it vaikų pagal. naujausius 
metodus, X-Ray ir ^kitokius elektros 
prietaisus.

-Ofisas ir Laboratorija:'
1025 W. .‘IStZ? St., netoli Morgan 

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

,TeL Canal *3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
• ■■'Vf

Praktikuoja 20 metai . „ 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nilo 10 jki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
vakaro. Nedčl. nno*.10 iki 12 v.,dieną 

Pbone Midyray 2880 • ’ "

J. P. WAIT(1IES
Lietuvis Advokatas'

Iki 3. vai.' kortudše — nno 3 iki 9 
’ Subatdmis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė

Pullmąn 5950-—namų Pull, 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

Tel.

127 N. Dearborn Št
Ketvergais ofisai uždaryti 

1 —......... r------------------------------------------------------

John Kuchinskas
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

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
' Robm 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDElT
(John Bagdžiunas Borden) * yi' 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room T1I7 
, Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 V/. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730 
Tek Central 6390 Vai 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tek Prospect 3525
• * * f

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas * vi durni ie»tyje 
Room 2414

• One Nortb'La Salle'BldgJ 
One Nortb La Šalie St.

(Cbr. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel State 2704: 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800 

Rez. 65,15 So. Rockuiell St. 
Td. Republic 9723.



šeštadienis, vas. 14, 1931

Į CLASSIFIED APS

$800Mes

(

J. NVELICHKA

Pristatau anglis kas kokias

a.

ii

PARDAVIMUI gerai įrengta bučer- 
nė ir griksernė, geroj vietoj. 6600 So. 
Morgan St.

Bridgeportas., — D.' L. K. Vytauto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 

12 vai. 
Čhicagos Lietuvių Auditorijos 

. Nariai

PERRRAUSTAU rakandus ir prista
tau anglis į bite-"dalį miesto už xnupi- 
gintą kainą. Šaukit Yards 1797. 
808 W. 33 Place.

GERA PROGA. Parsiduoda Room- 
ing House 14 kambarių, gerai išforni- 
šiuoti dėl nevedusių. Netoli Madison 
St., pusė bloko į šiaurę, 28 Nortb 
Halsted St. <

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

PARDĄVIMUI grosernė ir du flatai 
4-6 ruimų, garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas. Kampas Loomis. 1335 
W. 72 St.

<T i

NAUJIENOS, Chicago, III.

Financial
Flnansai-Paskoloą

PINIGAI

Lietuvos Nepriklausomybės Apvaikščiojimas
Vasario 16 d. Vakare Visi Auditorijon!

DALYVAUJA LIETUVIŲ, LATVIU, BALTGUDŽIŲ IR UKRAINIE
ČIŲ KALBĖTOJAI IR ARTISTAI

„t

'į;

J W i

Čhicagos Lietuvių Choras Pirmyn dalyvauja pilname sąstate Nepriklausomybės 
apvaiksčio jime

APVAIKščIOJIMO IŠKILMIŲ PROGRAMA 
Laikas nuo 6 ligi 9 vai. vakaro

I. Baltgudžių veikėjo ir jų Susivienijimo Ameriko
je Prezidento p. Juozo Voronko kalba ir Baltgudžių 
Mykolo Darkavičiaus Baleto Mokyklos šokėjų-mokinių 
baletas. ; i

II. Ukrainiečių garsaus uBojann Choro, vadovau
jamo prof. Eugenijo Karolyšino ukrainiškos dainos ir 
kurio nors ukrainiečių veikėjo prakalba.

III. Latvių žinomo Čhicagos veikėjo, p. John An- 
derson’o kalba ir p. Leonardo Brunvaldo keletas dai
nų. John Anderson yra vienas iš žinomiausių vietos 
Latvių kolonijos veikėjų, organizatorius Latvių choro 
ir darbuotojas Latvių Savitarpės Pašalpos draugijoj.
P. Brunvaldas musų publikai jau yra gerai pažįstamas.

IV. Lietuvių dalyvauja visas Čhicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, vadovaujant p. Charles Steponavičiui. 
Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis. Pirmi
ninkaus adv. Kazys Gugis.

Prie piano, akompanuoti p. Leonardui Brunvaldui 
žada Mikas Jozavitas, Birutės choro vedėjas.

sfed ir Mihvaukee gatvių kam
po.

Jis gyveno kurį laiką pas p. 
Charles Klingą, 715 W. 19 St., 
gaudamas kaip bedarbis išlai
kymą. (Visai neseniai buvo ga
vęs per Bedarbių šelpimo Ko
mitetą darbą ir buvo išėjęs 
dirbti, bet neilgai darbu naudo
josi, kaip mirtis pakirto. Jis 
paeina' iš Višteliškio vienkie
mio, Stubriškės par., Panevė
žio apskr. Velionis padėtas 
County morgue. Gal yra jo gi
minių ar draugų, prašomi atsi
šaukti pas p. Klingą ar į mor
gue. . . - • *

Nauja Proga

Auditorija bus atidaryta nuo 6 vai. vakaro, ir pro
grama bus pradėta taip greit kaip tik bus galima. Iš
kilmės turi baigtis lygiai 9 vai., nes po devynių Audi
torija yra persamdyta p. Arthur Sullivan rengiamiems 
šokiams. Prašome tėmyti laiką ir nesivėlinti. Norintieji 
galės pasilikti po programo pasišokti. Įžanga visam va
karui tik 25 centai.

BATGUDŽIŲ BALETAS

Dalyvauja Nepriklausomybes 
apvaiksčio jime

Baletmeisterio M. Darkovičiaus 
Baleto Mokyklos mokiniai:

Slava Marčuk, Ivan Gotovčak, 
Mykolai Matviič, Kateryna 
Kračkiovska, Maryja Švedą ir 
Lina Havrik, vadovaujant pa
čiam baletmeisteriui p. Darko- 
vičiui pašoks šiuos šokius:' 
Harak, Kozak, Ko^ačok, Ho
lui), čumak ir Gontą.

Jeigu kas Tamistą paklaus
tų, ką esi per praeitą dešimtį 
arba daugiau metų savo gero
vei nuveikęs. Dauguma atsa
kys, kad labai mažai, o dau
gelis visai nieko ' neatsiekė. 
Daugelis pasakys, kad senat
vės jau sulaukė, o gyvenime 
nieko gero nematė. Kodėl 
taip? Atsakymas, kad netin
kamoje dirvoje darbavosi ir 
nemokėjo ieškoti geresnių pro
gų. Dėlto, kad bijojo iš vie-

w.

3peclaii»tae erydynde chronišką ir nauja U 
Kų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išerzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl-' 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas Jums yra

UKRAINIEČIŲ CHORAS

Dalyvau ja N e priklausomybes 
apvaiksčio jime

Žinomas Chicago j Ukrainie
čių Dainos Draugijos Choras 
“Bojan”, sąstate iš 50 žmonių, 
visi tautiškuose kostiumuose, 
diriguojant prof. Eugenijui 
Karolyšin, padainuos rinkti-

po galutino išegzaminavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd.. netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

PO 
Nedė-

Dresių 'Dezaininimas
, IR MADŲ DAILE:

UžetSmiraai. kurie moka didelę 
algą. ItookU dezainlnlmo dai
lę. nubraižyti gražina rubus. 
Musų geras mokinimas pri
rengs tai vietai | trumpą laiką 

Rąžykite ar ateikite dėl ne
mokamos madų knygų Pis.

MASTER college 
Jos. F, Kasnlcka, Prinelp. 
190 ' STATE 8T., kamp. 

____ fi ST. 10 augStas
#

Užmuštas Konstan 
tinas Breiva

Lietuvis bedarbis Konstanti
nas Breiva, 56 metų amžiaus, 
pereitų ketvirtadienį* užmuštas 
nežinomo autopiobilio ant Hal-

HEMOROIDAI
5 DIENŲ VAISTAI DYKAI 1 

Didžiausis mokslinis moderninių laikų išra
dimas. Be peilio—be operacijos. Nereikia 
ligoninės, ar gaišti laiką. Nelaukite dides
nių skausmų, vargo ir kaštų. Lengvi išmo
kėjimai. Pasitarimas ir egzaminacija dykai. 
Ateikite arba rašykite pridedami, 10c. per
siuntimui. Pilė Dept. S-M-S Health In
stitute. 1869 N. Damen Avė/ Chicago. 
Namai S-M-S Herb-JSu-Tonic.

CHARLES STEPONAVIČIUS

Pirmyn Vedėjas

PRANEŠIMAI

Bridgeportas.

sekmadieny, vasario 15 dieną, 
dienos, L:::"Vs.ų A
svėtainėj, 3133 So. Halsted St. 
būtinai malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug naujų ir svarbių reikalų ap
svarstyti. Taipgi privalote apsimokėti 
savo mokesčius į Draugiją.

P. K., nut. rast.
/. % .1 ,

Lithuanian Repub. Organizacijos 
Kliubo, 11 wardo, kartu su Bridgeport 
Lith. Po'|itical and Benevolent Klįubu 
susirinkimas įvyks vasario 17 d.. Lietu
vių Auditorijoj. 8 vai, vak., nes Ažuko 
svetainė dėl mus permaža.

jos. M. Ažukas, organizatorius

HELENOS SZYMANSKA 
ŽOLĖS IŠGYDĖ TŪKSTANČIUS 

Pastebėtinas naminis gydymas su gaivi
nančiomis žolėmis yra pasiūlomas dykai 
H., Szymanska, 1869 N. Damen Avė., ar 
203 W. Madison St., Chicago. Ateikite 
tuojaus arba aprašykite savo ligą ir ji pri
sius specailę $1.00 bonką dykai dėl jūsų 
stovio. Pridėkit 25c apmokėjimui persiun
timo. Namai S-M-S Herb-Nu-Tonic.

stotinam nuo $50 iki 
Neimam komiso 

Nuo šimtu mokamas ant neišmokyto* 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
J8O4 S. Kedzie Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI graži kampinė gro
sernė ir delicatessen sankrova labai gy
voj apielinkėj. Aš išvažiuoju į Euro
pą. Pigiai greitini pardavimui. Tel. 
Brunswick 9598.

-------- Oi—

Business Service

• u% riuiAU už visa darda 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsokios rūšies, bite kada ir bite kur 
Dykai apskattliavimas. Mes atliekame 
geriausi datbą mieste. Kedzie 8463

Cicero Lietuvių Vakarinės Žvaigždės 
Pašelpos Kliubas, rengia balių su pro- 

i gramu. Bus sulošta labai jokinga ko
medija "Dėdė Atvažiavo’’, nedelioj, va
sario 15 d., .1931 m., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėj, 14 St. ir 49 Čt., Cicero, 
II. Durys atsidarys 6 va. vak. Pro
gramas prasidės- 7 vai., vakare. Po pro
gramų:'— 4iokiąi. Bus taipgi priimi
nėjami nauji nariąi nuo 18 iki 3 5 me
tų, įstojimas už dyką. Įžanga —- 50c.

; Kviečia Komitetas.

Į Metinis Čhicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovė? ’ Akcijonierių susirinkimas 
įvyks trečiadieny, vasario 18 d., 1931 
m., AudfitorijOs Svetainėje No. 2, 7:30 
vai. vak., 3133 S. Halsted St. Akci- 
jonieriai, ateidami susirinkiman turi at
sinešti pakvietimo laiškus ir savo akci
jas. — Kviečia

J. P. Etvald, sekr.

žvelgti. O progų geresniam 
gyvenimui yra daug dėlto, kad 
Amerika yra plati ir turtinga. 
Kodėl nepažiūrėti toliau, į 
kraštus, kur žiemos niekad 
nėra, kur klimatas šiltas, švel-, 
nūs jr sveikas; kur daugelis 
vyksta atostogoms laiką pra
leisti. Ten yra progų, apart 
smagaus gyvenimo, palikti fi
nansiniai nepriklausomu. Ta 
vieta vadinasi Rio Grand Val- 
ley ir randasi Texas valstijoj. 
Ši vieta yra ne toliau kaip. Ka
lifornija arba Florida,y bet ge
resnė už Kaliforniją ir Flori* 
dą, dėlto, kad ten klimatas 
yra daug švelnesnis ir sveikes
nis. Žeme ten išduoda ketu
ris derlius per metus. Vaisiai 
ir daržovės prinoksta mėnesiu 
ankščiau negu kitur. Amerikoj 
ir yra daug geręsni, dėlto grei
čiau parsiduoda ir su didesniu 
pelnu. Apart to žeme ten dar 
yra pigi ir su mažu invest- 
mentu gali sau užsitikrinti 
puikią ateitį.

Kodėl nenuvažiuoti pats sa
vo akimis viską pamatyti ir 
persitikrinti? Ekskursijas į 
Rio Grand Valley turime kas 
savaitę liuŲiažintomis kaino
mis. . s S

Norėdami platesnių infor
macijų kreipkis ypatiškai prie

.JOHN KUCHINSKAS,

; < V3*'- &&&'■'

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba G7Į4

Visad sutaupysi daug išlaidy

Perkam Mortgečiu* ir Bonu* 
Skolinam pinigus ant Namų 
Parduodam ir išmainom visokį taria 
(nšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Norariališkas raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakorte*
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ

'/.ulev art) 6520 Re*. Yards 440L
NORKUS & CO.

• ert raustom rakandus, cianus Ir n 
•okius biznius, talpai i? miesto 
miestų. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St ' 
‘'TDCAGC*.

PARSIDUODA čeverykų taisymo Ša
pa, visos mašihog, etektrikinės. Vieta 
išdirbta per daugelį, metų. Parduosiu 
nebrangiai.' 1411 So. 49th Avė. Cicero, 
Illinois.
— - .............. —■ i

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO. 
Parsiduoda grosernė ir kendžių krautu
vė, išdirbtas biznis. Renda pigi. Tel. 
Yards 3 703.

Pigiausias lietuvis muferis Cbicagoj. 
Taipgi esu anglių pristatytojas Bigane 
Coal Co.
npri. Užsakymas nebus perdidelis nei 
per mažas, nėr per toli, nei per arti. 
Taipgi perkraustau ir iš kitų miestų. 
Mano patarnavimas — ,pats už savo 
atsakau.

• 6725

Fąrms For Sale .
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA pigiai farma su gy
vuliais ir visais įrankiais iš priežasties 
mirties. Ant mainų neatsišaukit. J. 
Adomaitis, Pocąbontas, III.

So. Rockwell St.

Biblijos Studentu 
PROGRAMAS

Iš radio W C H I. stoties
. > J480 kilocycles

NEDĖLIO.J,

Vasario 15 dieną
Pradžia 1:45 iki 2:45 vai. 

pObpįętų.
Turėsime gražią programą, 

bus malonu pasiklausyti kiek
vienam linksmų giesmių ir 
kalbos. . (Bus dviejų pasikal
bėjimas Jono- su Petru temo
je: “Kokia nąųdą atneš žmo
nijai Dievo karalija”?

Su visokiais ^reikalais rašy
kite

CLASSIFIED ADŠJ
...............................................  -Z

Educational
Mokyklos

MOKYK1S BARBERYSTIS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del kifor 
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 W.eat Madison Street.

Phone
i

Republic 3713-3691

Chicago, III.

DOVANOS kokios niekados nebuvo. 
280 akrų farma Michigane. Ta far- 
ma už dyką, tiktąt namus atmokėt. Pa
aiškinimai vakare nuo d iki 8 valandai. 
Tel. Crawford 6911.

laiškus,po anrašu: 
STUDIO W C H I 
201 N. Wclls St., 

Chicago^ III.

Lietuvių Tautos Kata
likų Parapijos 

Rengia 

LINKSMĄ BALIŲ 
NEDĖLIOJA <

Vasario-Feb. 15 d., 1931 
Pradžią, 6:3 G j vai. yakare, 

Tautiškoj Svętainėj > 
3501 So. Union Ave^

Kviečia visus-sas 
Klebonas - ’ •

S. A. Linkus ir Komitetas.

CICERO, ILL.
ŠOKIALB ALIUS 

DOVANOS 
. Rengia ' ■ 

LIETUVOS TAUTIŠKA 
SESERŲ DR-STe

Antradieny, Vasario 
February 17,1931 
S. Lukštienės Svet., 

1500 So. 49/Ave.
Pradžia 7:30 v. y. Įžanga 25c.

Už geriausius lietuviškus šo
kius bus duodama- geros da- 
vanos. ..... /

♦Visus kviečia KOMITETAS.
. ■ 1 • - . u. * : •'

i

Pirmą kartą Chicagoj
Tolimųjų Rytų p;oblentos 

dramatizacija x.
“AUDRA AZIJOJE”

Vaizdas, primityvių^ aistrų 
Pagaminu Sovktnd ?

Daugiau sujudinanti negu 
“DEŠIMT DIENŲ KURIOS 

, SUPURTĖ PASAULĮ”
Sergei Eisensteijn sako:

‘ “AUDRA AZIJOJĖ'*
yra direktyvinės ir fbtogrąfines dai
lės šedevras. Savo; tempu uži
manti k^apą. Kūrinys 'genijaus:— 

\V. Pudovkino.
REIKIA PAMATYTI 
“AUDRĄ AZIJOJE”

Cinema Theatre
. Cbičago Ąvei, ' 

į rytus nuo Micbigan Blvd.
1 p. , m.' — Be pertraukos r—/ 

11 p. m.
Dienomis 50c, vakarais, Subąto-

•* Įr Nędėliomįs v75,c

W

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI spaudos presas, ran
kinis, 6x9, elektrikinė stitehing mašina. 
Abi mašinos parsiduoda žema kaina. 
3422 S. Morgan St. Tel. Boulevard 
3319.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia 

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis. 

valstijoj, ant nedidelio namo, nepai
sant apieiinkės.

MAINYSIU 3 flatų mūrinį namą po 
4 kambarius, Brighton Parke prie lie
tuviškos bažnyčios. Mainysiu kad it 
ant prasto namo'- ir prastoj apieljnkėj. 
Kas pirnps tas laimės

Pašaukite Laffayette 5107

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, rintaksės. aritmetikos. 
knyarvedysUs. stenografijos, ir kitų 
tnokslo šakų. Musu, mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini moksli i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą | vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igiio mokslus. Ateikite 
isirąšyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja, 
3106 S. Halsted St 

. CHICAGO nJK
- ■ I II II.

Automobiles

b

PEERLESS 1930 DE LUXE SEDAN 
' t t ■ •

Aplinkybės priverčia mane parduoti 
savo vėliausio modelio Peerless. keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausias ir eko
nomiškiausias karas, kokį aš turėjau. 
Turi .6 originalius visiškai naujus tai- 
rus, 4, ratų brėkius. Lorain spot ligbt, 
snubcrs, gražų užbaigimą. Jis kainavo 
man virš $1900. Priimsiu tik $450, 
nes man reikia pinigų. 2238 North 
Sawyer Avė. 1 flat. Atsišaukite nedelioj.

NASH “IMPERIAL” SEDAN 1

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Nash sedaną. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; 
karas yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas. balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ratų 
brėkiai. Karas yra kaip naujas. Pirmas 
$300 paims jį . Atsišaukite nedelioj. 
2231 North Kedzie Avė., Ist flat.

OAKLAND 
vėliausio modelio sedanas. Moteris turi 
parduoti. Išvažiuotai tik kelis tūks
tančius mylių. Karas yra geriausiame 
stovyje ir sunku jį atskirti nuo naujo. 
Negaliu pati karo draivinti ir paauko
siu jį tiktai už $250. 2538 North
California A ve., Ist flat. z

GYVENIMO PROGA

Stutz vėliausio A modelio sedąną, ma
no pirktą mažiau kaip 9 mėnesiai at
gal, paaukosiu tiktai už $400, nes tu
riu sukelti pinigus užmokėti morgičius 
ant mano namo. Aš mokėjau $3,700 
už jį. Karas yra kaip naujas ir rei
kia pamatyti, kad jį įvertinti. Mel
džiu atsišautkti nedelioj. 4031 Nortb 
Oakley Avė.

KAS NORI GAUTI Buick 7/pasa- 
žierių karą. Mainau ant mažesnio, ga
lite matyti/šubatoj, 3 P. M- —■ 9. P. 
M. , nedelioj 9 A. M. ~ 2 t>, M. 
Chas. Valaska, 2948 S. Union Avė.

Financial

PIRMAS MORGIČIUS $9500 
išduotas ant marinio namo, geroj 
toj. Prapertė verta $25,000. R< 
tuojaus pinigų. Nuteisiu $900. 
šykite

201

REIKALINGAS karpenteris 
ANT. JABLONSKAS, 

820 E. 67 St.

Help Wanted-r-FeniaIe
Rpikia - - -

REIKALINGA mergaitė 15-16 me
tų pagelbėti t prie namų, Harry Berg, 
3738 W. 15 St.

MAINYSIU 7 kambarių medinį na
muką, ant biznio namo. Musų na
mas randasi ant So. Western Avė. arba 
renduosiu už 25 dolerius, fumiso šilu
ma. Pašaukit tuojaus Geo. Baldis, 
Republic 566^,

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

REIKALNGA darbininkė, kuri moka 
laundcės finish darbą ir kuri galėtų pa
tarnauti ofise. Ramova Laundry, 819 W. 
35 St.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon moderniškas 

vienam vyrui su ar be valgio, 6633 S. 
Whipple St. 1 lubos.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apieiinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis .išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafavette 0455

RENDON kambarys, vedusiai porai 
arba singeliui, su valgiu, prie mažos 
šeimynos, 2553 W. 69 St.

PAIEŠKOMA KAMBARIO. Švarus, 
tykus inteligentiškas vyras (nerūko ir 
negeria svaigalų) paieško kambario prie 
švarių, blaivų, mažos šeimynos žmonių. 
Meldžiu paminėti keli esate. 
‘ Rašykite

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

. ■ Box 1269

PUIKI 5 kambarių muro bungalow 
karštu vandeniu apšildoma, geroj vie
toj, arti gatvekarių ir parko, mainysiu 
į 2 flatų namą Marųuette Parko ko- 
lionijoj.

A. N. MASULIS « CO. 
6641 So. Westem Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
ar merginos, be valgio, geroje .vietoje, 
su visais patogumais.

1507 N. Irving Avė.
‘e--------------------------- -——

PASIRENDUOJA kambariai, vaiki
nam, merginom ar ženotai porai be 
vaikų, apšildomi, prie pateikto, I. C, 
gelžkelio stoties. 5239 Harper St.

KAMBARYS ant rendos dėl vyro.
7007 So. Maplewood Avė., 

2 augštas

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui— 
patogi vieta gyventi.

7032 Sp. Campbell Avė. 
k •»

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaiki
no — šviesus kambarys, su valgiu ar 
be valgio, 650 W. 3 Ist St. 3-Čio's lubos

RENDON fornišiuotas, moderniškas 
kambarys. Atskiras įėjimas. 1808 So. 
49th Avė. Tel. Cicero 3562-W

Business Chancen
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė, 
per daugelį metų išdirbtas biznis, su ar 
be namo. 246 So. 13th Avė. Maywood, 
Illinois. ‘

Nuteisiu $900.

JACOBS 8 CO.
N. Wells St., 6th-floor

Chicago

Ra-

BARBER šapa ant pardavimo, 2 
krėslai, gyvenimui ruimai, štymu šildo
ma. Renda $30, naujas namas, 719 
W. 123 St.

■ ■ ..... ............................................... .U II... . I

PARDAVIMUI valgykla, visa arba 
pusė; gera vietą, moteris našlė ■*— v< 
nai perdaug darbo, 804 W. Ilsi Sū

KĮ
r/o,

PARDUOS ar mainys gerą vietą dėl 
gasolino stoties, ant gero kampo, kur 
pravažiuoja apie 60000 automobilių į 
24 valandas. Taipgi gera vieta dėl 
vietinio biznio. Kaina prieinama. Pri-( 
ims namą į mainus. Atsišaukite į Nau
jienas laiškais, Box 1268, 1739 So. 
Halsted St.

AUKSINĖ PROGA

Parsiduoda 4 lotų naujas mūrinis ga- 
radžips, didelis Sbow Rooom, 
apylinkėj, daugiau garadžių arti 
Kaina pigi. Mainysiu ant 4 ar 
namo, ar ko kito.* '

Savininkas ■ »

JUOZAS VILIMAS, 

4556 So. Rockvvell St.
* Phone Virginia 2054K

geroj 
nėra. 
2 fl.

BARGENAS. Ant bizniavęs gat
vės namelis, reikalinga 'biskį' pataisyti, 
priimsiu automobilių gž pirmą {mokė
jimą. Šaukite Republic 1861.

PARDAVIMUI pigiai medinis na
mas 3 po 4 ir 1—5 kambarius, gara
džius dviem karam, arba mainysiu į lo
tą. Savininkas iš užp.

4435 So. Wood St.

MARŲUETTE , Park Bargenas arba 
mainysiu į lotus ar pigesnį namą arba 
morgičių. Namas mūrinis, 2 po 6 
kambarius. 15842 So. Tahnan Avė. Tel. 
Grovebill 1568.

FORECLOSURE BARGENAS 
Marųuette Manor, modemiškas mo

tinu 3 — 6 kambarių flatų, garažas, 
pusantro loto. Tiktai $17,000 

Savininkas
C. G. PILKIS, 

4192 Archer Avė., 1 floor 
iki 9 vai. vakare

1

PARSIDUODA arba išsimaino, biz
niavęs naujas muro .namas, Štoras ir 
5. kambarių flatas, mainysiu į 2 flatų. 
2 po 6 arba mažesnį namą, randasi 44 
So. Westem Avė.

Savininkas
4445 So. Campbell Avė.

1 lubos, fr.




