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Ispanijos konstitu- 
cionalistai reikalau
ja steigiamojo seimo

Lokomotyvą ir vagonas 
nukrito į upę; 3 tar

nautojai žuvo

Pareiškia, kad Ispanijos žmo
nės nepriims Aznaro vyriau-, 
sybės proponuojamo neva 
parlamento

MOBILE, Ala., vas. 25. — 
Nuo geležinkelio tilto • šį rytą 
nukrito į Mobile upę Pan-Ame
rican trąukinįo lokomotyvą ir 
vienas bagažo vagonas. Trys 
traukinio tarnauto jai—mašinis
tas, pečkurys ir bagažninkas— 
žuvo:

Traukinys ėjo iš Mobile į 
Cincinnati. Nelaimė, atsitiko 18 
mylių į žiemius nuo Mobile. 
Pasažierių, regis, niekas nenu
kentėjo. x -

išsprendimas

vyriausybės 
parlamentas

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
25.— Konstitucionalistų parti
ja išelido manifestą, kuriame 
sako, kad premjero Aznaro vy
riausybės konstitucinio seimo 
idėja esanti tokia, kad ramus 
Ispanijos krizio 
esąs negalimas.

Sakydami, kad 
projektuojamas
visai nėra žmonių atstovauja
ma įstaiga, k*onstitucionalistai 
savo manifeste pareiškia:

“Mes pareiškiame, kad parla
mentas, kokį vyriausybė skel
bia, yra niekas daugiau, kaip 
■paprastas parlamentas, iš pa
grindų nepriimtinas dėl to, kad 
tuo norima pasakyti, jogei 1876 
metą konstitucija tebegyvuoja. 
Tos konstitucijos jau nebėra.” 

Konstitucionalistai atkartoja, 
kad vienintelis 'krašto seimas, 
koki jie priims, —o tame su 
konstitucionalistais eina išvien 
ir socialistai ir respublikonai, 
—tai bus toks, kuris bus vir
šiausios krašto žmonių valios 
įsikūnijimas ir kuris be jokių 
varžymų, laisvai pasisakys dėl 
tų “pamatinių Įstaigų, kurio
mis mes tvarkysimės”.

Daugelis mano, kad Aznaro 
kabineto dienos yra jau suskai
tytos.

Geležinkeliečiai graso - visuo
tiniu streiku, jeigu jų didesnės 
algos reikalavimai nebus urnai 
patenkinti. Vakar vakarą Mad
ride sustreikavo visi taksi šo- 
šeriai.

50,000 rusų pabėgo 
iš sovietų rojaus į 

Kinu Turkestaną

Ex-kaizerio sūnūs Į 
stojo j Hitlerio fa

šistų partiją

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 25. 
—A. R. Tamberg, vienas Ame
rikos automobilių kompanijos 

[atstovas, ką tik parvykęs į 
Šanchajų iš kelionės į Sinkian- 
gą, arba Kinų Turkestaną, pra
neša, kad per pastarus metus į 
tą kraštą priplūdo daugiau kaip 
50 tūkstančių rusų pabėgėlių. 
Dauguma pabėgėlių esą kazokai, 
bet taip pat nemaža menonitų.

Daugiausiai pabėgėlių esą su
plaukę į Tihvos, Sinkiango sos
tinės, apielinkę. Tihva yra apie 
2,800 mylių į vakarus nuo Pci- 
pingd. Kadangi kraštinė Mongo
lija yra sovietų okupuota, tai 
be sovietų vyriausybės leidimo 
beveik negalima to krašto pa
siekti.

Pasak Tambergo, . kinų vy
riausybė Sinkiange nedaresnė 
jokių klinčių rusų imigracijiai. 
Rusų pabėgėliams ji teikė ap
saugos. Bet dabar ji yra susi- 
rupinus, kad to didelio pabėgė
lių pripludimo Maskva nepavar-' 
totų kaip preteksto 
tam įsiveržimui, kaip 
1929 metais padarė 
Mandžurijoje.

giknluo- 
kad > ji 
žiemiu

BERLYNAS, vas. 25. —Pru- 
sų princas Augustas Vilhel
mas, ketvirtasis buvusio kaize
rio Vilhelmo sūnūs, nuėjo tar
nauti Adolfui Hitleriui, vokie
čių fašistų vadui: įstojo į jo 
partiją.

Kalbėdamas hitlerininkų mi
tinge Chemnice, princas pasa
kė, kad esą negalimas daiktas, 
kad visi žmonės turėtų lygias 
teises. Vieni jų —o tokių esą 
nedaug—turi būt vadai, o visi 
kiti—sekėjai. Del to jis visai 
pasiduosiąs Hitleriui, kaip va
dui.

Du kartu bandyta 
nužudyti Kubos 

prezidentas

15 burmiečių maištinin
kų krito kautynėse

.-e

RANGUNAS, Burma, vas. 25. 
—Hanzados apygardoje įvyko 
aštrus susikirtimas tarp bur
miečių sukilėlių ir kareivių kuo
pos. Pasak pranešimo, penkio
lika burmiečių buvo nukauti ir 
šeši sužeisti." • •

T

HAVANA, Kuba, vas. 25.— 
Per pastaras tris dienas du 
kartu bandyta nužudyti Kubos 
prezidentas Ma’chado, bet abu
du kartu nepąvyko.

Pirmas pasiKėsinimas įvyko 
anksti pirmadienio rytą, kai vie
nas kareivis bandė nuo stogo 
pro ventiliatorių nuleisti bombą 
į prezidento kambarius.. Bomba 
tačiau užkliuvo ir sprogo antra
me augšte, kuriame gyvena pre
zidento žentas, Emilio Obre- 
gon. Sprogimas padarė nema
ža žalos, bet žmonių nieko ne
užgavo. Kareivis buvo suimtas.

Antras pasikėsinimas įvyko 
vakar, per naujai pastatytų 
parlamento rūmų dedikaciją. 
Prezidentui Machadui sakant 
kalbą, vienas jaunas vyras išsi
traukęs revolverį bandė prezi
dentą nušauti, bet buvo žval
gybos pagrobtas greičiau, ne 
jis suskubo paleisti šūvį.

ŽORHfe

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai pr& 
našauja:

Iš viso gražu; truputį šal
čiau; lengvi ir vidutiniai va
karų ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo, 
tarp 32° ir 40° F.

Šiandie saulė teka* 6:32, lei
džiasi 5:33. Mėnuo lęidžiasi 
2:07 ryto. .* i i ,

Graikų premjeras įspė 
ja darbininkus nuo-vi

suotino streiko
ATĖNAI, Graikija, vas. 25. 

Premjeras Venizelos išleido ma* 
nifestą darbininkams, kuriame* 
pareiškia, kad vyriausybė esan
tį pasirengus ginti konstituci
ją, o todėl, jei busią reikalo, 
pavartosianti dagi ginkluotą jė
gą prieš grumojamą visuotini, 
streiką dėl simpatijos su strei
kuojančiais valstybes tarnauto
jais. / /
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AVILLIAM HALE THOMPSON
CĮiicagos meras, kuris praeitą antradienį buvo vėl nominuotas 
kandidatu Į miesto šeimininkus. Jo, kaip republikono, oponen
tu ateinančiais balandžio mėnesį rinkimais bus demokratų 
kandidatas Anton Cermak, čekas.

Stimsonas atsisakė 
priimti antifašistų 

delegaciją

Moterys reikalauja 
panaikint prohibi- 

ciją Suomijoje

Nutarė inkriminuoti 
Missouri valst. 

iždininką
JĖFFĘRSON CITY, Mo., vas. 

25:—Missouri legislaluros at
stovų butas vakar priėmė spe
cialios komisijoj raportą, ku
riuo rekomenduojamą, kad 
valstijos iždininkas Larry 
Brimk butų ipkrimin uotas.

Iždininkui prikišama 
pikti darbai ir elgesiai 
tarnyboje.”

dideli
savo

Francuos socialistai
reikalauja 4 milijo

nų bedarbiams
PARYŽIUS, vas. x25. — So

cialistų atstovai ' parlamente, 
bendraį su radikalų socialistais 
(liberalais), \ pareikalavo, kad 
paralmcntas tuojau paskirtų 4 
milijonus dolerių franeuzų be
darbiams padėti.

Peruvija siunčia ka
riuomenę prieš suki

lėlius pietuose

---------------------j——--------- ------------------------------ ------------------------------ -

Lietuvos Naujienos
Rado nužudytą mer 

gaitę
Sausio 26 d. 18 klmtr, nuo 

Šiaulių prie plento šiauliai-Jo- 
niškis, gyvenamąjame name 
rastas moteriškos lyties lavo
nas. Iš rasto prie jo- vidaus 
paso paaiškėjo, kad tai yra Ro
zalija Petrauskaitė, gimusi 
1902 metais. Iš paviršutinio 
pažiūrėjimo spėjama, kad Pet
rauskaitė kieno nors nužudyta.

Latviams jų pasiunti
nybės Lietuvoj ir Esti

joj yra svarbiausios

Poetas Jovaras apako
ŠIAULIAI. — Teko nugirsti, 

kad liaudies dainius, poetas 
Jovaras-Krikščiunas, kuris ne
mažą nuopelną yra padaręs mu
sų dailiajai literatūrai, pasta
ruoju laiku esąs visai apakęs. 
Jis jau eilių nerašąs ir jokios 
literatūros neskaitąs. Jo akys 
esančios tiek nusilpusios, jog 
nematąs rašyti bei skaityti. To
dėl šiandieninis jo darbas— 
ūkininkavimas savo menkam 
ūkely Kairių parapijoj Šiaulių 
valsčiuj.

RYGA. (Elta). — Vasario 5 
d. seimo biudžeto komisija 
svarstė užsienių reikalų minis
terijos sąmatą. Sąryšy su Lat
vijos tarptautinių santykių iš
siplėtimu užsienių reikalų mi
nisterijos sąmata padidinta 150 
tukst. latų.;

Ministeris pirmininkas ir už
sienių reikalų ministeris Cel- 
mins pareiškė, kad buvo būti
nas reikalas1 padidinti algas 
Kauno ir Talino pasiuntiniams, 
kadangi pasiuntinybės Estijoj 
ir Lietuvoj yra pačios svarbiau
sios Latvijai ir tik per nesusi
pratimą iki šiol buvo laikomos 
antros kategorijos.

Nunciatūrai vyriausybė 
rūmų nedovanos

WASJĮINGTONAS, vas. 25. 
—Į WashirtgtOitą'4buvo/atvykus 
iš New Iforko, 
Amerikos piliečių delegacija. 
Jos tikslas buyO matytis su 
Valstybės Sekretorium Stimso- 
nu .ir įteikti jam peticiją, kad 
jis 'paprašytų Italijos vyriausy
bę atšaukti savo ambasadorių 
De Martino dėl to, kad amba
sadorius užsimąs čia aktinga fa
šizmo" propaganda ir tuo sėjas 
vaidus ir kovas tarp ištikimų 
italų kilmės Jungtinių Valstybių 
piliečių.
. Stimsonas tačiad delegacijos 

nepriėmė.

italų kilmės ’buotojų,

D a n i j o s ūkininkai 
skeljbia boikotą 
Amerikos prekėms,
KOPENHAGA, Danija, vas 

25. —Danų ūkininkų organiza
cijos taryba išleido atsišauki
mą, kuriuo ūkininkai ragina
mi nepirkti Amerikos produktų, 
bet pirkti tik Anglijos ir Vo
kietijos.

Taryba sako, kad dabar kiek
vienas. danas per mietus pasi- 
perka $18 vertės Amerikos pre
kių, tuo tarpu kai kiekvienas 
amerikietis bendrai perkąs vos 
6 centų vertės produktų iš Da
nijos. Jei,danai daugiau pirk
sią produktų iš Anglijos ir Vo
kietijos, tai tie kraštai dar dau 
giau pirksią Danijos ūkio pro
duktų. . . ? . . * ;?7
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Nusikaltėlį sodino elek
tros kėdėn žudyti, 

kėdė suliižo

HELSINKIS^ Suomija, vas. 
25.—Grupė žymių moterų dar- 

pr ik alų sančių įvai
rioms partijoms, išleido atsi
šaukimą į visas Suomijos mo
teris, ragindama jas rašytis 
po peticija išrinktam respubli
kos prezidentui' Svinhufvuduų 
kad jo greičiau butų panaikin
tas prohibicijos įstatymas.
■> Peticijoje sakoma, kad suo
mių motinos, kurios yra atsa
kingos u# ateinančią gentkar- 
tę, yra “labai' susirūpinusios 
dėl nuolat didėjančios girtybės, 
kuri naikina vyrus, moteris ir 
vaikus morališkai ir fiziškai'.” 

“Baisu dagi pamąstyti, kaip 
alkoholis paveiks dabartinės 
užnuodytoj kartos padermę, jei 
įstatymų leidėjai urnai nepa
naikins tos prohibicijos siste
mos”, sakoma moterų peticijo
je.

LIMA, Peruyija, vas. 25. — 
Vyriausybė šiandie paskelbė, 
kad kadangi nė kokiomis taikos 
priemonėmis nebuvę galima su
sikalbėti ir pabaigti revoliucinį 
judėjimą pietuose, tai prieš su
kilėlius tuojau bus pasiųsta j 
Areąuipą stipri kariuomenės, 
divizija. Vyriausybe esanti pa
siryžau pavartoti griežčiausių 
priemonių} sukilimui likviduoti.

Oficialiame pranešime sako
ma, kad revoliucininkai turį san
tykių su (nuversto prezidento 
Leguia šalininkais ir kad vie^ 
nas jo adjutantų, kap. Moses 
Pinto Basurico, . esąs vienas 
Areųuipos sukilimo vadų.

Sovietų kepėjai dėjo vi
nių, akmenų į duoną; 

neteko darbo

Komunistų “tarptauti 
nių bedarbių demon

stracijų” diena
• Maskvos Įsakymu, komunis
tai vakar įvairiuose kraštuose 
laikė—bent svarbesniuose cent
ruose—’ vadinamas “tarptauti
nes bedarbių demonstracijas.”

Associated Press pranešimais, 
Berlyne, Paryžiuje ir kitur bu
vo bandyta kelti riaušių, bet 
kadangi demonstracijos iš an
ksto buvo labai reklamuojamos, 
tad policija visur buvo prisiren
gus ir sugebėjo tvarką išlaiky
ti, nors kai kur buvo ir susi-

“Bedarbių” demonstracijas 
komunistai buvo surengę ir 
didesniuose Amerikos miestuo
se, jų tarpe ir Chicagoj. Buvo 
graži diena pasivaikščioti ir su 
policistais pasitampyti.

RAIFORD, FlaJ5 vas. 25. — 
Pasodinus, nusikaltėlį Nathaną 
Burtoną j elektros kėdę nužu , 
dyti, ir jad paleidus elektros 
sorvę, kadė sulūžo. - •

Sriovė tuojau buvo uždaryta 
ir mechaniškai ėmė taisyti kė
dę, kad baigtų egzekuciją^ bėt 
betaisant nusikaltėlis^ mirė.

Burton buvo nuteistas 
užmušimą savo žmonos.

už

Sako Griffith skynęs 
jos rūtas; reikalauja 

už tai $601,000
; LOS ANGELES, Gal., vas. 

25. — Miss Fern Setril, aktorė, 
padavė či*a' į teismą Davidą W. 
Griffithą, žinomą filmų direk
torių, reikalaudama iš jo $601,- 
000 atlyginimo už vainiką.

Skundėja sako, kad praeitą 
vasarą Griffith žadėjęs paimti 
ją kaip svarbiausią aktorę vie
name filmų veikale. Vieną kar
tą, kai ■ ji atėjus pas jį į. jo 
aį)artinehtą, jis ėmęs ir nusky
nęs jos vainiką. Todėl ji reika
lauja:, $500,000 už nuostolį, 
$100,000 pabaudos ir $l,0d» gy
dytojo išlaidų. •

: .. ■ ■ " '' ‘ ' i-
“Absurdas”, sako Grifith

NEW YORKAS, vas. 25. — 
David W., Griffith, kuris dabar 
yra New Yorke, praneštas, kad 
Miss Setril skundžią , jį už vai
niką' ir reikalauja $601,000 at
lyginimo, pasakė, kad tai esąs 
•absurdas. Niekados nieko pa
našaus tarp jo ir skundėjo* ne 
buvę. Jis dagi neatsimenąs, ar 
kada nors matęs tą Miss §et- 
ril. ‘ 1

MASKVA, vas. 25. — So
vietų vyriausybė pabarė ir 
pašalino iš darbo vienuo- 
lilfą valdžios kepyklos No. 2 
darbininkų, kurie maišydavo j 
duoną vinių, akmenų ir kitokių 
nemalonių “gardėsių”.

Dvyliktasis jų, Ivan... Solov- 
jov, kuris pasakė, kad jis ga
lėtų dar sunkiau dirbti, jei jam 
priedo dienas porcijos butų 
primestas vienas svaras 
daugiau, buvo taip pat 
tas, bet (paliktas dirbti.

Sprogimas distilerijoje 
užmušė 5 darbininkus, 

20 sužeidė

mėsos 
pabar-

Kai-Raupų epidemiją 
kūtėje; 167 asmenys 

mirė i
« ....... ./

KALKUTA, Indija/ vaši 25. 
—čia smarkiai , siaučia raupų 
epidemija. Per pastaras šešias 
savaites 167 asmenys ta liga 
mirė. / <

Vaikas netyčia pašovė 
seserį ir draugę

METROPOLIS, III., vas. 25— 
Tėvams nesant namie, New Li
berty miestelių piliečio Bucha- 
nand 9 metų amžiaus vaikas, 
radęs tėvo šautuvą, bežaizda- 
mas netyčia pašovė savo jau
nesnę sesfitę Vidą ir jos draugę 
Almą Ruseli, 7 metų amžiaus.

tyad jo šeima gautų $ix500,« 
000 jo gyvybės apdraudos, Cin- 
cipnati, • Ohio, n u si ž udė broke
ris Lawrence Ąch, 45 metų am
žiaus. Jo finansiniai reikalai 
buvo pairę. . f

SANTO DOMINGO, Domingo 
Respublika, vas. 25. —Ozamos 
distilerijoje Vilią Duarte prie
miesty šiandie įvyko, sprogimas, 
kurio penki darbninkai buvo 
užmušti, o dvidešmit kitų su
žeisti, kdi kurie pavojingai. Ma- 
teralinių nuostolių padaryta 
apie 100 tūkstančių dolerių.

Kunigas nuteistas 6 mė- 
siams kalėjimo už 

butlegeriavimų

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
Voldemaro laikais, ministerių 
kabinetas nutarė pastatydinti 
didelius rūmus ir juos pado
vanoti nunciatūrai. Apie ta 
Voldemaro valdžios žygį bu
vo pranešta per pasiuntinį ir 
Vatikanui. Vatikanas, gavęs 
pasižadėjimą, pradėjo reika
lauti, kad Lietuvos vyriausybė 
tuos rūmus statydintų. Teisy
bė, praėjusių metų pabaigoj 
nunciatūrai rūmai pradėta 
statyti, tačiau Lietuvos vyriau- 
sybė^kaip pranešama, pasta- 
lytų, rūmų nunciatūrai nedo
vanos, o galės tik išnuomoti.

Belgų lietuvių draugiš
kumo grupė

KAUNAS. —Iš Briuselio pra
nešama, kad Belgijoj susidarė 
belgų lietuvių draugiškumo 
grupė, kuri pasivadino Amities 
BelgO-Lithuaniennes. Į organi
zacijos. pa tronažą įėjo Ministe- 
riai Klimas ir Selys-Fanson. 
Garbės pirmininkai yra: Furst- 
Magermąn, Lange ir Schulz; 
pirmininkas—dr. Imianitovas; 
pirmasis vicepirmininkas — ad
vokatas Struye; antrasis vice-' 
pirmininkas—prof. dr. Keiffer; 
generalinis sekretorius — prof. 
cįr. Van Langenhovej sekreto
rius—advokatas Beckman; iž
dininkas— advokatas Vander- 
veeren ir nariai; inž. Arthur 
Schauvliege-Anseele, Antverpe
no knygininkas B. Kahanas ir 
rašytojas Dubosi.

WINSTON-SALEM, N. C., 
vas. 25.— Teismo čia buvo nu- 
teistas šešiems mėnesiams sun
kiųjų darbų kalėjimo Rev. Tho- 
mas Pardue, evengelistas pa- 
mokslninkas.. Jis buvo apkal
tintas dėl prohibicijos įstatymo 
laužymo.

Trys berniukai žuvo 
liepsnose, automobiliu 

įlėkę į traukinį.
BELVIDERE, III., vas. 25.— 

Trys berniukai, . Bazarekf Mil- 
ler ir Perkins, visi amžiaus nuo 
17 iki 20 metų, žuvo liepsnose, 
savo automobiliu įlėkę į krovi
nių North Western traukinį. 
Gazolinas. ekspliodaVo ir degan
tis automobilis su berniukais 
viduj buvo traukinio nuneštas 
per keliasdešimt pėdų. t

Keblumas įsu priversti- 
' nu mokslu

ROKIŠKIS. —Įvedus privers
tiną pradžios mokslų, buvo ža
dėta pašalpa. Jau baigiasi sau
sio mėnuo, o Rokiškio v. dar 
nėra niekam suteikusi pašalpos. 
Reikalavimas pašalpos siekė ar
ti 10,000 litų. Valsčius neišga
lės suteikti tokios pašalpos. Vi
sa* apskritis turės tokios pašal
pos duoti arti 100,000 litų. 
Įstatyme apie pašalpų nėra aiš
kiai nurodyta kas gali gauti pa. 
Šalpų. Todėl jos reikalauja ųet 
turtingi ūkininkai.

LIETUVON
SitmHame Pini rus

Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
CHICAGO. HL
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KORESPONDENCIJOS JVMRENYBES

Argentiniečių meilė
“Amore c niorte a 

stesso”!
u n tempo

gyvenimą“Medaus mėnesį” ir 
jaunavedžiai užbaigė nusižu
dymu.

Buvo džiovininkai
Kalnuota Argentinos provin

cija Cordoba pasižymi geniau
siu klimatu visoje republikoje. 
Ten yra džiovininkų sanatori
jos ir kurortai su moderniš- 
kiausiais įrengimais. Ten gy
dosi milionieriai ir kas tik iš
gali apsimokėti. Nekuriuos pi
liečius valdžia savo lėšomis gy
do.

Justo Gonzales, 25 metų am
žiaus, ispanų tautybės jaunuo
lis Bs. Airese,

Lėšos pasibaigė, o giltinė 
žiurėjo į akis.

Tame pat pensione laukė sa
natorijon eilės Ubaldina Fi- 
gueredo, 19 metų- argentinietė.

Jiem abiem mirtis žiurėjo i 
akis, o jų eilė sanatorijon pa
tekti nesiartino. Bet jaunos jų 
sielos taip susimylėjo, kad jie
du nutarė drauge numirti, ka
dangi pagyti nė vienas netu
rėjo vilties.

Abu drauge parašė testamen
tą, atsisveikino gimines ir 
draugus. Apsivedė, o sukakus 
penkiolikai dienų nuo apsivedi- 
mo abu drauge nusižudė sausio 
9 dieną. Skustuvu jis perpiove 
jos rankų 

į persipiovė.
Tas, kas 

nėms lieka
nuo peršalimo mo pradžia, jiems 

laike darbo susirgo džiova. Čia kaip sudužęs bažnyčios varpas, 
jis turėjo sužadėtinę, bet bu- pranešdamas mirtį.

Abd-el-Krimas trokšta 
laisvės

bet ilgainiui su i savo, likimu 
apsiprato: iy tik per Nauįus 
Metus pakartojo! prašytną pa>' 
Įkišti- jk Visada į tolį prašy
mą gauna mandagų atsakymą,

Tfcttėmi

venas ir pats sau

normaliems žmo- 
gyvenimo džiaugs- 

tai gaudė

damas džiovininku nesiryžo 
kurti šeimyną.

šaltai, be šauksmo, jiedu pa-
Nuvyko gydy- sibučiavo ir laukė mirties, kil

tis Kordobon. Jis turėjo geras ri artinosi lengvai, nejučiomis, 
rekomendacijas patekti valdiš- saldžiai 
kon sanatorijon, kur (teoretiš
kai) kiekvieną pilietį džiovi
ninką valdžia gydo veltui.

Nuvykęs Kordobon, atrado 
sanatoriją perpildytą, ligoniais. 
Apsigyveno pensione ir drauge} Justo persipiovė ir savo kak- 
su šimtais kitų laukė kol muilą. Jinai mirė vietoje, o jisai 
mirs kuris nors džiovininkas i kaimynų pastebėtas ir nuvež- 
sanatorijoje ir paliuosuos lovą I tas ligoninėn užbaigė gyvenimą, 
naujam ligoniui.

— paskutiniam krau
jui ištekant.

—Imk skustuvą savo dreban
čia ranka ir piauk kaklą savo 
mylimai, — sušuko Ubaldina.

Kada jau jinai baigė mirti,

SEKLYČIOM

Dapg meiles tragedijų ivyks- 
! ta Argentinoje, bet ši skaito
ma atkakliausia ir sentimenta- 

j liausią iš visų, ką čia žmonės 
i atmena. .—B. K. A.

'IŠ

Peoples Furniture
KOMPANIJOS* ;
DIRBTUVES ;

PIRKĖJO NAMUS
IŠDIRBYSTĖS KAINA 
Lengvais Išmokėjimais

Geros rūšies 2-jų ar 3-jų šmo-

$100.00 po

$49.00

>s rūšies 
verti iki

tikro Mohair 
$130.00, musų 

išdirbystės kaina 2-jų šmotų

Augšcia tįsios rųšies Frieze ar
ba Mohair setai verti iki $200, 
pasirinkimas už išdirbystės

$97.5(1
Priimam senus rakandus į mainus ant 

naujų duodami gerą nuolaidą

Pcoples
4|r* į, Jį,

FurnitureGompany
2536’40 W. 63rd Street

' HEMLOGK 8400
4177-83 Archer Aventię

LAFAYfeTTE 3171
' CHICĄGO, ILL.

Išgarsėjęs Marokoj rifkabi- 
lų vadas Abd-el-Krimas, kuris 
Kalį) žinoma, ^dvejus metus 
sėkmingai kovojo su gausinga 
ir pagal paskutinio modernio
jo karo, reikalavimus ginkluo
ta Ispanų ir Prancūzų kariuo
mene. Norėjo jis savo kraštui 
nepriklausomybę atkarjąuti. 
Mat, Maroko paversta Ispanų 
ir Prancūzų kolonija. Tačiau 
savo kraštui nepriklausomybę 
iškariauti rifkabiiams nepa
vyko. • Kol Ispanų ir Prancū
zu kariuomenė skyrium ko
vojo. tol rifkabiiams sekėsi, 
bet kai kariuomenės kovai"su 
rifkabiliais buvo sujungtos, o

lėisti- 
mą gauna manuag 
kad ne vienos P ra 
lioj paleisti jį,. Tuo 
reiktų susitarti dar su Išpan 
ja. Tačiau pastarosios reika
lavimus gerai Abd-el-Krimas 
žino ir nieko, gero iš. jos ne
lauk iai Mat, Ispaniją?' maro
kiečių vadą laiko savo pilie
čiu ir. reikalauja teisti, kaip 
pąkėlusį ginklą prieš savo val
stybę. ' ' . ,

Abd-el-Krimas tik retkar
čiais užsivelka europietiškus 
rubus, šiaip dėvi tautinius kaip

PAKRIKIMAS NĖRAi; RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA 

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvą, būna1 levai tiu
liai, aitrumas,* kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapUj 
be apetito ar energijos — ne
sirūpinkit, 
stipacija.

Paimkit

jusKiin didžiojo karo metu 
Vcrdeno tvirtovės komciųlan- 
tui Prancūzų generolui Pele
nui, rifkabilai buvo nugalėti. 
Jų vadas Abd-cl-Krinias pate
ko prancūzams nelaisvėn. Jie 
jį išsiuntė į JRunion salą Indi-

T apgyvendi- šįvakar ir pamatykite" kaip 
‘ i neribotam greitai jūsų pakrikimai iš- 

į ištrėmimo -vietą ne nyks. Nebus daugiau galvos 
vienas rifkabilų vadas išvyko, skaudėjimo; gasų pilve 4ar vi*

jos vandenyne ir 
no kaip tremtinį 
laikui.

bet pasiėmė iš savo garemo 
dvi labiausiai mylimas žmo
nas, tris sūnus, brolį, dvi se
seris ir svainį, visus su .šcimi- 
nomis.

Visiems prancūzai davė iš
laikymą. Tačiau tremtiniai 
sudarytomis sąlygomis labai 
nepatenkinti. Ištrėmimo pra
džioj, Abd-el-ęKrimas užvers
davo Prancūzų užsienio .re i ką*

Tai galbūt kon

Casęaret . saldainį

pakrikilnai iš-

visadai panWęs* ir užsimąstęs. 
Žiūrį į neaprėpiamu^ akimis 
didžiausius kviečių, plotus ir 
derlingą, salos augmeniją ir il
gisi laisves ir savo kad

išskaityti, šviečia rausvai, gels
vai/ melsvai ir kitokiais atspal
viais, žiūrint cheminės popie
riaus* sudėties, šviečiančiam po
pieriui vartojama daugiausia 
šie cheminiai dalykai: cinkas, 
urano druskos, antracenas ir

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS, 

SUSTABDYK JĮ* 
DABAR!

kosulys

skurdaus smėlėto ir kalnuoto 
krašto.

■wii uirr

šviečiąs- popierius
Nesenai Amerikoje1 • išrastas 

šviečiąs popierius* $ors j oi švie
sa ir silpna^ bet pakankama 
tamsoj arit šito popieriaus pa
rašytam ar atspaustam raštui

...............     I ' 
/i**»«***Mm»M**«»«*^i»**m><»"^*... < *

Phone Virgini* 2054

Šviečiąs popierius tuo tarpu 
vartojamas tik reklamos arba 
garsinimo plakatams. Galimas 
dalykąs, kad jis bus panaudo
tas knygoms arba šiaip spaudi
niams. Tuo labiau, kad šviesą 
sudarančios chemines dalys su
maišomos bedirbant popierių 
su pastarojo sudėtinėm dalim 
ir dėl to jo spalvos nekenčia. 
—-- <------ r—---- 1---- ---- ----- ----

su
drasko jus, susilpnina. 'Sustab

dykit jį greitai su Severa’s Cough 
Balsam. Malonus, veiksmingas Pa
lengvina kvėpavimą ir suteikia grei
tą, raminančią pagelbą. Užtikimas 
per 50 met. Pas jūsų aptiekininką. 

Vartok Severa’s Cold Tablels nuo Salflo 
. 22

Garsinkites “N-nose”

NAMU STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 Sd. RčcImM St.t 
CHICĄGO, ILL. NAUJIENŲ DOVANOS

dūriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. Paimkit 
kitą rytoj vakare ir sekamą 
.vakarą. Pašąliiikit kiekvieną 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. Tada pamaty- 
kit kaip vidurių veikimas bus

Cascarets yrą padaryti iš 
cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažysta,. tikrai, sustiprina 
vidurių muskulus. Dešimt

lų ministeriją įvairiais skini- *£entų visose aptiekose.
dais ir prašymais paleisti, jį, (Ancrarsinimas)

Dienos Ant VandenioBE un ............. .............
PER CHBRBOURG — 

1 6 DIENOS? PEFVBREMEN

Dviemis Greičiausiai? Plaukto-
; jaučiais Laivais; <

EEEMtN
IR>

Kilsima
Mažiau 8- Dienų ■ į Lietuvą 

Taipgt Kfeliaukiiei PopnHariu'
Ekspresiniu Laivu r

COLUMBUS
r
r L

»
jį Arba Nuolatiniai kas Savaite* Iš 

plaukiančiais Gerai Žinomais
Lloyd Kajutiniais Laivais

.1 Informacijų Kreipkitės Pas
< Vietinį Agentą ar

North German Loyd!
NORIU

• • GLHMA.N

LLOYD
130/W?. Randolph St. Cbicago 

------(----------------------------------- ------ ...

Saulės Spinduliai Minkština

palankūs
vri«s uomef

justi gerklei

Kiekvienus žino,, kad saulė 
nokina - dėl to “SPRAGINIMO” proceso? 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagamintum geriausių, 
tabakus - Derliaus^ Grietinės, - DAR - IR 
“SPRAGINTI” - ir extra. slaptas^ šilJymo. 

procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame taHake ^^PRAGINIMU^
pašalinamu Jie parduodami kitiems. Jų 
nėra jūsų LUCKY STRIKE cigarėtuose; 
Nenuostabu, kad LUCKIESr visuomet palan-y 
kų& jūsų ^gerklei.

Jūsų gydytojaus patarimas yra: Būk lauke, atvirame ore, ! 
kvėpuok giliai J’fiziniai mankštiiikis minkštinančiuose saulės1 
spinduliuose ir laikas nuo laiko patikrink savo kūno sveikata.

Its toasted
Jusu^ Gerklės Apsauga -r Prieš knitėjimus prieš kosulį

f. A
'•'M.

M ftl T T* /

1 Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 

fSKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
'NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi- 
g • nėms
s .VISAI DYKAI KNYGŲ
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

A Pusei Metų už $2.50
Pasirinkimas tik grupėmis

Kaina

Grupė I; $2.50
.No.

f

; 24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 

'25 DR.
kai ..............................................

KARALIUS Barbora 
Ubryka arba klioštorius ir

Jėzuitai ...
<26 MARIJOS

28

KONOPNIC- 
KOS Pagal įstatymus ..........

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

Viso* $2.50

6

Grupė Iii $5.00
ISTORIJA ČIKAGOS
LIETUVIŲ ......................... S-l.7-5
JANULAIČIO Airija .............. 257

8 S. MATULAIČIO Dvi K»- 
J liofti į Tolimą šaury ..........
č 14 DR. Jk ŠLIUPO. Ki«k Senp- 
t vės Graikai ir Romėnai pri

sidėjo pastumėjimui Gamtos 
a mokslų^ prirkyn ...................
, 3 L OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Khntrią Ąkną .......... ..........
<45 R. J. STEVBNSOS NAK- 
T VYNfi ..v.....................................

5J0 SOCIALIZMO MINTIES 
7 BLAIVUMAS .................... $1.00
į 71/ LIEPUKOi Peklos Kančios.

Dainos .........................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ......................................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ......................................

73

78

Viso ....................    $5.00

Grupė III. $2:50
K-L. JURGBLIONIO Mįslių
Knyga .................................... $1.00

-21

30* V. 'GARSINO* Kūrės Lau
kuose (kareivio atsiminimai)

39 A. J-TIS. Kaip Žmonės su
Ponais kovojo* ....................

40-ęRANK HIARRI&O Pasako, 
jimis Apie Jėzų —..........
J.< ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto> ....... ....................... .. .......
KL. JURGELIONIS Gludi. 
Liūdi ................................................ 50

Viso ...................   $3.50

Grupė’ IV. ?5.00
M. PETRAUSKO. IŠ Mu 
zikos sryties .................... .......
BARBORA UBRYKA ac 
ba Klioštorius ir Jėzuitai ..

-26 MARIJOS KONOPNIC-
i KOS; PagąL Įstatymus 
, 29 P. MERIME. Lokis. 
1 tuvių legenda .............
<30 V. GARSINO. Karės 
u kųosc ........ . ...... . .
t36 V. KOROLENKO Makaro.
i Sapnas-....... . ........................ .......
.42. DR. Ą. J. KARALIAUS 
f Pasikalbėjimas Amerikono su 
if suu Grinoriunv .........................
rj4ę S. K, KRUKOWSKI& Chi- 

nija ...................................
52 JOHN* W WORKS Kas* yrt

. Taip^O kas ne Taip? ...L,... 
; 64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 
>* dienos Ptrversmes 
i

.35

70

9

ft25

laiu

<20

No.
66

72

KARLO KAUTSKIO
yra Socializacija ........
W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ......................... . ........

Kaina
Kas 
.......... 20

7
8

Viso ...................   $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .........25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę ........ ?

3 F A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną*.......

L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .................................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .........................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .................... ....................
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas ..........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
LiaudŲ .........................................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas .......
KL. JURGELIONIO Dekle- 
m a torius •...,........................ ......
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ......................... 25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksnu Tragedija .... .35

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metb, kaina ....................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ

38

37

49

53

56

60

68

84

93

40

.75-

.35
93

80

82

$2.50

41 
. Graži pasakaitė ... ..............

54 DR. A.,J. KARALIUS Pa, 
ravimasis pas įvairias Tau
tas ........... ..............................

61 LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikią pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai ....... -... . .......................
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ............................. ........
BR» VARGŠO Milijonai

Vandenyje ......................r..........20

Viso

Grupė VII. $5.00
22 NAUJAS PILNAS ORĄ. 

KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina ............. $2.50

ROBINZONAS KRUIZIUS. 
Labai Graži Apysaka ...............45
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ................ .........................
J. A. FREDRO CONCIL
LIUM FACULTAT1S ... 

GOGOLIO Piršlybos, Ko 
mediją ----- 1...........................—
J. S. TURGENEVO Pini 
gų Nėra ... ................ -...........
BALČIKOWSKK) Pono Fe 
likso Atsilankymas komv ......... 20
J. GURAUSKIO šalaputris 
Komedija ....................................
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija .............25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir- Proza ............................ 35

35

44

76

94

95

96

97

99

69

Viso ...................     $5.00

- Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7,00

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

šykite tuo jaus ir siųskte savo* 
užsakymus

Chicągo, Ilk
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Raud. Rožės vakarasKentėjimas yra pažanga

BUDRIKO KRAUTUVE
1931 Metraščiu

Pačiu

laukti 
•prieš 

būti 
kad

Jus girdžiate gražu, programą kas nedėldienį iš stoties 
W. C. F. L. 970 kįlocycles, nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

■1 * •• /• b,

Sis programas duodamas Budriko Radio Krautuvėj.

1930 l/ų ' *■ ■ 
savo

' Vietos 
riai ant

kadangi atpasakoj

Darbas yra žmogaus 
pašaukimas ''*’

U įsakymai 
per paštą 

greitai / 
išpildomi

Atwater Kent, 55, screen grid 
Bosh rhdio, 8 tūbų, už ........ 
Music Mąstei*, screen' grid .....

■ ■■ - ‘ .

Majestic radio, 8 tūbų .......,....
Zenith radio, 8 tūbų ...............
Philėp, Cabinet radio ............
Brunswick radio model 20 ...r

*
Gražus

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

T<y. Grovehill 1038

Sidabrinės vestuvės

“kokia nauda iš tų kentėjimų, 
meldžiamasis?”

Jus; atrodo, paifairšote, mano 
draugai* kad ir priešingas pa
sakymas yra teisingas, būtent, 
kad nėra dyglių be rožių.

Kentėjimas turi kitą pusę 
savo apsiausto, sidabrinį pamu-

nenori jo duo- 
žydėlis eina prie 

“Rusijos- ‘ kvie- 
ir miltais tik nežinia

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

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

Tel. Boulevard 1162

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 VV. 33rd St.
Tek Victory 3486

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

> Už poros savaičių turėsime 
tįkrai gavėnišką vakarą, tai 
Raudonosios Rožės Kliubo. Su 
juo niekas negali susilyginti ir 
vargiai kada kas susilygins, 
ypatingai narių atjautimu. Čia 
ir bedarbiai yra paliposuoti nuo

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local & Long Distance RemoVal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė, 
T ei. ‘ Lafayette 5019

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE'
2839 W. 63rd St.

Tel. Republi? 8899

Darbai dar blogėja.,
L ' a ' ■ '• . ;

Illinois Steel workš, kuri 
yra didžiausia vietos liejyklą,

BRUNO SHUKIS 
GENERALĮS KONTRAKTORIUS.

Taisome senos namus it 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
. Cbicagoje <

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prospect 393 9

n.; ........................■■■■■■_----------------

Apie tų veikalą ir Mrs. Dun
dulienės trupę nėra kas bep;i 
sakyti. Patys artistai ir Ko 
mitelas nepasitenkins tuo vie
nu veikalu, bet turės dar ii 
daugiau įvairenybių, taip kad 
kiekvienas kiekvienas atsilankei 
bus pilnai patenkintas.

Tėmykite apgarsinimus.
—Tas pats.

Tuščias fanatikų džiaugsmas.
Kažin iš kur atsibaladojo 

žydelis ir pradėjo duoną kep
ti ir parduoti baltą duoną po 
5 centus svarą. Atsirado keli 
lietuviški raudona liga .ser
ganti agentėliai,. pradėjo bė
gioti per stubas. ir pasakoti, 
žmonėms',, kad kviečiai ir mil
tai yra atgabenti* iš matuškos 
Rusijos, už tai ir duona \yra 
pigiai parduodama ir Ameri
koj kapitalistams, bus . galas. 
Žinoma, lengvatikiai ir patikė
davo, bet, kuris šiek tiek žino 
dalykų stovį, tiktai jitišispiau- 
davo iš. kvailų agentų pasa
kų. Už kiek laiko paaiškėjo 
žydelio gudrybė,, kad Jcvicti- 
nius miltus maišė su korni- 
niais; tas. jam atseidavo pi- 
giaus pagaminti. Kaip teko pa
tirti, pirkėjai 
nos pirkti ir 
bankroto >su 
čiais 
tie, kurie serga raudonąją li
ga agentai, ar pagys~ ar ke
liaus kur nors į beprotnamį 
Gaila tų vargšų.

"The Vilija Coal Co.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė* 
Tel. Lafayette 2584

$5 Tikra II art z Kalnų 
Kanarka (patinas)

' * $3 Narvelis
$1 Sėklų Pakelis

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam Šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St .
. . Td Y«d. ,0l«į , įį '

' Teko būti pas aldermoną.
Kaip darbo ,negalima gauti, 

tai teko ir man • pačiam būti 
pas 10 wardo aldermoną, ar 
kartai? negalėtų duoti darbo 
prie miesto kaipo piliečiui. 
Aldermonas pareiškė, kad tūr 
rįs suregistravęs iš savo ^atr 
do 2,000 yį>atųr kurie randasi 
blogoje padėtyje ir jie visi 
yra šioš šalies piliečiai. Neku- 
rienis mėgino gauti < darius į 
dirbtuves, bet pasirodė paseku 
mes jnekoKiQS :>A (laibai .nė 
kiek nesigerina- ale dar blo-

Universal Millinery 
Shop •;

MRS. M. ADOMAITIS, SaV*.
Madingos skrybėlės ■ uŽ žemas kainas

3341 South Halsted St.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam • 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Bedarbiu vardu naudojasi?
Pardavinėja obuolius/ kur 

daugiausia žmonių susirenka^ 
o ypatingai ant , gatvių' ka|m- 
pų randasi padėtos dėžės su 
obuoliais ir parašu “dėl be
darbių naudos” ir, ne labai pi
giai vienas obuolys 5 centui. 
Klausimas yra, ar bėdarbiai 
gaus ką nors iš to pelno, ar 
kas kitas naudojasi bedarbių 
vardu ir sdu * darosi *pragyve-s 
nimą?

. . \ ................ 'jię. -
‘ ’ •••A’-■•••• '

Ędnigo bėdos,

. MACKIEWICH
\4QRTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St.
I .1 ( anai 1678 it 167

Vasario 8 dieną įvyko 25 
metų ženybinio gyvenimo Izi
doriaus ir Onos Živatkauskų. 
Visos ceremonijos' buvo Šv. 
Juozapo bažnyčioje. potam 
svečiai* susirinko į svetainę, 
kur visi likosi pavaišinti.'Pa
rapijos choras sudainavo il
gų metų, už ką Živatkauskai 
padėkojo chorui ii* svečiams. 
Jie yra seni vietos gyventojai, 
kurie ir išaugino gražią šei
myną. Kaip tėvai taip ir vai
kai yra labai nuoširdus. ir4 yra 
geri lietuviai 
sulaukti

mokesnių. Kalėdų ir Velyk ^pa
rengimai savo nariams bei jų 
draugams daromi veltui, šių 
metų gavėnioj sumanyta pa
rengti rimtą vakarą be šokių, 
daugiau seniems žmonėms ir 
taip gi veltui: Kaip teko gir
dėti Komitetas .yra pasamdęs 
artistę Mrs. Dundulienę sulošti 
gražų veikaliuką apie Magelio-‘ žmonijos minioj nebūkime 

•tinginio lošikais, ' bet bukime 
bites, renkančiom tiesos, grožės 
;ir gerumo medų; Raikąs pasa
kys, kad šiame vargų pasauly 
jiems nėra kas veikti, kad tiK 
tinginiauti jiems lemta, kad jų 
likimas yra būti desperacijos 
palaužtais tranais^ Teprasmen
ga toks paraližuojantis 'pesi
mizmas! Viltis yra-žmogaus pa
veldėjimas, darbas yra jo pa
šaukimas; dėlto niekuomet ne
nusimink. . , '

Jei nerandi gatavo lauko sa
vo dąrbui, susirask pats 
lauką. Išrask kokią pramonę, ko
kį biznį, ir garbė ir’ gerbūvis 
nepasivėlins ateiti. Smagenys 
yra geriausi bankai, kurių riie- 
kas nejšlaužia, raumenys yra 
geriausios kasyklos, kurios nie
kuomet neišsiaikvoja. Kam de
juoti, kada turi smagenis, ir 
raumenis. Naudok juos, vartok 
juos kokiam nors kilniam dar-

desėtkus darbininkų; kurie 
ir likę rieišdirba pilno laiko. 
Net uždarė ir samdymo ofi
są, kad žmonės nesiveržtų,- 
Padėta ir iškaba,a kad nerei
kia darbininkų. Taipgi Wis- 
consin steel works irgi nema
ža liejykla, , taijpgi paleido 
apie 300 darbininkų irgi nesi
leidžia nė į ofisą įeiti. O šiaip 
mažesnės dirbtuvėlės visai už
darytos stovi.' Pasirodo, kac 
darbai negerėja, ąle da vis 
blogėja. Praeitas metas bu
vo blogas, išrodo, kad ir šitas 
bus negeresnis.^ / ? ,

patiks, ir fenais apsigyventi. 
Nęspe j o parvaži uofi į n amus, 
kaip tiiojaus valdžia jį areš
tavo kaipo Kroatijos revoliu
cionierių, jį kaltindalha prieš- 
valdiškanic veikime.' Sužinoję 
apie tai South Chicagos para- 
pijonys ii* šiaip vietos biznie
riai gelbėjo visokiais budais 
iki jį paiuosavo su pagalba 
Suvienytų Valstijų valdžios,! 
ir jau sugrįžo atgalios ir sako 
kol gyvuos. tcnais\ valdžia, jis 
lenais (langiaus nevažiuosiąs.

džiaūsios širdies Rymo katali
kų bažnyčios/ kuri randasi 
prie 96 gatvės it Ęxčhange 
Ąve., rugsėjo ; jųėnesį, 
metais buvo. išvažiavęs į

mas Swift & Company veikimo 19^0 metais 
yra nepaprastai įdomus kiekvienam’ yyrui 
ir moterei. i'

‘ • •. , ■ ' . ■

-s Jis parodo kaip tvirtaį suorganizuota 
įstaiga, pirkliaujanti dąugiausia gendančių 
maistu, /Įstengė pergyventi- abelno. biznio 
puoliino metus ir uždirbti dividendus savo 
šerininkams.

‘Jis įrodo, kad Swift & Company pelnas 
daugiausia paeina nuo šutaųpimų ir pašali
nimo aikvojimo. T, • . / < -
' Jis parodo,v kodėl yra negalimas muisto 
monopolis vieno kurio pakuotojo ar pa
kuotųjų grupės. ' • /

Jame yra skyriai apie Sutarimo Dekretą 
įp jo modifikaciją; apie Swift’o patarnavi
mą mažiesiems sarikrovininkams; apie ne- 
pasiliaujančią kompeticiją pakavimo bizny
je; apie Syvift & ,Companyž pastefiČtiną išda
linimo šisfęmą ir daugelį kitų> svambių 
daly$Į. 4 j- // . v*-,

kiais budais kovoti už kuni- 
gą. Nieko nelaimėjo pas vys
kupą.- Kaip tiktai; paskutinę 
•dieną kada klebonas Kową- 
lewškis turėjo paskutinį kartą 
bažnyčioje' ceremonijas. o 
naujus pribuvęs turėjo užim
ti jojo vietą, jau parapijonys 
laukė kada naujasis pribus. 
Pasirodė automobilis su tri
mis kunigais ir prasidėjo 
muštynės. Nors kunigas Ko- 
Walewskiš norėjo bažnyčios 
ir namų raktus perduoti nau
jam kunigui, bet parapijoiiys. 
įpykę atėmė raktus ir apkūlė 
visus kunigus. Pašaukia poli
ciją, keletu areštavo, bet riau
šių vis negalėjo < sustabdyti. 
Buvo pašaukta v ugniagesių 
komanda'. Tie atsisekė parapi
jomis lieti tvandenių. \[isi 'ku
nigai išsikavojo, palikę viską, 
o parapijonys patys -?aptilo; 
Keletas detektyvų per'kalias 
dienas ir, naktis saugojo baž
nyčią ir kleboniją, ha para
pijonys rąklų neriorėjo grą
žinti. Nors- laikiniai viskas yra 
aptilę, vis bįskįj-pąsitaiko ne
susipratimų. Galima 
bile dieną revoliucijos 
naujus kunigus ir gal 
didesnės, negu .pirmiaųš 
buvo. —R.

. M. J. KIRAS
REAL ESTATE • 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namas

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Lenkų' parapijoj vis dar 
neramu. .*

Prieš kiek laiko trumpai 
Jmvo paminėta ' laikraščiuose 
apie revoliuciją lenkų parapi
joj, bet iš kokios priežąsfies 
kilo, apie tai riiękas nežinojo. 
Bet dabartės aiškiai viskas ži
noma. šventos Marės Magda
lenos R^m6 katalikų, bažny
čios, kuri randasi prie Marq- 
uetle A’Jc. ir 85 gatvės, lultis 
laikas atgal ištiko muštynės 
tarp kunigų ir parapijonų ir 
iš ko jps prasidėjo'. Prieš kiek 
laiko buvo atkeltas naujas 
kunigas į parapiją, kurio kle
bonas Ed. Ą. Kowąlewskis ne
norėjo ir vis ėjo nesutikimas 
tarpe kunigų. Vieną,kartą kle
bonas užpykęs apkūlė gerai 
savo pagelbiuinką, kad tas net 
atsidūrė Ijgonhutyje ii* jis pa
siskundė kunigų vyriausybei. 
Tie • tuoj auš prisakė .kleboną 
Kowalewskį iškelti į kitą pa
rapiją. Sužinoję apie tai parą- 
pijonys, kad nbri jųjų kunigą 
prašalinti, kuris jiems, tarna
vo ąpie 22 metus, pasiuntė 
delegaciją pas ,vyskup^ ’vįso-

' Compariy, -4178 Parkers. Avenue, Chicago, Illinois

• • MHdžiu prisiųsti man dykai Swift 8 Co(npiany> 19^1 Year Book 

Vardai> sr..: .j/ •
į Adresas

i Miestas

Paklaiisk oisterio, kokia pau- 
da iš kentėjimų. Kentėjimas, 
jis pasakys, yra paslėpta palai
ma. Pferlų motina, (perlamut
ras, Peąr Mother) kurią 
taip branginate, yra KENTĖ-' 
jimas. . ' ' ’•

• * * '

Perlai pasidaro iš smulkučių 
smilčių grūdelių ir kitokių kie
tų ,dąlelių, kurios įsiskverbia i 
oisterio kiautą ir tam gyvūnė
liui padaro daug skausmo brai
žydami jo rautnenis.

Jis nepajėgia tų smilčių iš
valyti iš sąvo vidaus, tai jis 
renka juos į daiktą ir palengva 
apklijuoja juos tam tikra me
džiaga, kol visos smiltys, apsi
kloja h' tokiu budu susiformuo
ja perlas. v

; Buk ir fu oistęris, o žmogau, 
ir savo vienumoj gamink bran
gius perlus ’iš visų kentėjimų, 

‘kurie vargina tavo sielą, kūną

narių apsileidimas.
SLA> 74'kuopos na- 
tiek yra apsileidę, 

kad negali išrinkti į valdybą 
tinkamėsnius žmones. Tai yra 
tikras faktas. Į SLA 36 seimą 
buvo išrinkti du delegatai. 
Pirm. M. Muiža ir sekr. A. 
Pažarskas, kuriedu nuėjo ske- 
bauti į Meldažio svetainę pas 
bolševikus ir kaip davė posei- 
minius raportus . ir norėjo 74 
kp. atskelti nuo centro, siųlė 
nesiųsti pinigų visai, bef kele- 
tos narių pastangomis likosi 
kuopa nesudraskyta. Pažars
kas vis su Muiža neduoda na
riams ramybės su savo “rau
donu sojuzu” ir dar tokius 
žmones vėl palieka valdybo
je. Ar gal nesiranda tinka
mesnių žmonių, kurie galėtų 
tas vietas užpildyti ir dirbtų 
dėl SLA labo, bet ne ardytų. 
Nariai turėtų apsižiūrėti, kol 
nė|*a vėlu dar. ' /

ŽIŪRĖKIT TIKRO ADRESO

22« W. MADISON
Phone Ilandolph 1118

.Jeigu jus. norėtumėt turėti 
Sivift & Čorųpcing 1931 Metraš- 
ty: meldžiame išpildyti Šj kupo
ną ir jis kus prisiųstas jums 
dykai . . * > t .

Swift & Company

Nupirko 500 Radijų tie 
sibg iš išdirbę jų

Reguliarės .$9 vertės
KIEKVIENAS PAUKŠTIS YRA GARANTUOTA^

• . GIESMININKAS
;. IMPORTUOTOS JAPONIJOS AUKSINĖS ŽUVYTĖS. 

Fantails,, Telscopes* ir Shubunkins
Visų spalvų visų didumų ......... ........................

Kuriuos dabar išparduoda už mažą kainą. 
Radios yra visos naujos ir valiausio padary

mo visiems žinomų kompanijų.

3417-21 South Halsted Street 
f TeL Boulevard 8167 ir 4705

.c.</•., i ’ " j.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir < radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
TeJ. Yards 5069,

Gyvenimas yra . pilnas ken 
tėjimų; bet jus pasakys.!te, ir mintį

DALENO APTIEKA
Receptų išpildymas — musų 

specialybė ‘

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155 ,

$79.00 
$79.00 
$39.00
$42.00 
$39.00 
$49.00
$89.75

;vjctreM;'kruV6jei didelės ver-
.. $98.00

,' j . ! „ "a’ f ■ ...
Visos radios garantuotos, kainos su. tūbomis ir 

t- , ** dykai patarnavimas. .

FE R RUA RY

CourtesyPetShop
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NAUJIENOS
The LithuanUm Daily Newt 

Pnblisbcd Daily Bxcept Sunday by 
the Lithaanian ’Netn Pub. Co., Ine.

1739 Soutlr Haltttd Street 
Telephone Rooegvelt 8500

Edilor P. GRIGAITIS

$8.00
i 4.00 
. 2.00 
-'1.50
_ .75

. , f • 4 —A .

Apžvalga
------------------- • ........................................................... . —

Subscription Ratui 
$8.00 per yeat in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago. 

3c per copy 
................ ....  .. ......... a— i.MiHsiiii iHiMlrtasBiK ■ ............ ...

Entered as Second Class Mat te r 
March 71 h. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek- 
madienhis. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St., Chicago. UL 
Telefonas Roosevelt 8500.

UžūiaRymo kainai 
Chicago ją paltui

Metama ------- ■
Pusei metų « 
Trim* minėdama  
Dviem minėdama-------
Vienam- menesiui —r„..

Chicago  j per U nešiotoju* s
Viena kopija -------------------------- 3 c
Savaitei---------------- .........................  18 c
Minėtini ------- .------ ---------------- ■ 75t

Suvienyto** Vahtijot*. h* Chicago j, 
. . paltui

Metama - -------------r -■ . $7.00
Pusei metu -------- Z------  3.50
Trims minėsiant ...—.„i........... 1.75*

/Dviem mintijamą ...................... 1.25.
Vienam minesini .............  .75*

Lietuvon it' kitus užsieniuos* 
(Atpiginu)

Metams $8.001
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigas teikia siųsti palto Money 

Orderio kartu su užsakymu.

TAUTININKAI IR LIAUDI
NINKAI NORI VIENYTIS?

NOMINACIJŲ BALSAVIMAI

Užvakar Chicagos piliečiai rinko kandidatus* į me
rus ir įvairias kitas vietinės valdžios vietas. Tai buvo 
atlikta visuotinu piliečiu balsavimu, kas miestui kašta
vo $581,660. Kodėl "tečiaus turi miestas mokėti išlaidas 
balsavimo, kuriuo nustatoma partijų* kandidatai? Tai 
privalėtų būti partijų reikala's.

Nominacijų balsavimai buvo Amerikoje įvesti, pa- 
sidėkojant tiems liberalams, kurie norėjo,4 kad paprasti 
žmonės turėtų daugiau balso politikoje. 'Jeigu kandida
tus skiria partijos, tai eiliniai piliečiai negauna progos 
pasirinkti už ką balsuoti. Jiems tenka balsuoti už tuos 
kandidatus, kuriuos nustato partijų “bosai”. 

• •Norėta, vadinasi, sunaikinti partijų bosų galią ir 
paliųosuoti politiką nuo partinių “mašinų” kontrolės. 
Įvedant visuotinus balsavimus ne tik galutiniems rin
kimams, bet ir kandidatų nominavimui, buvo tikėtasi, 
kad politinė tvarka Amerikoje* pasidarys demokratiš
kesnė, tikriau išreiškianti žmonių valią.

Bet ar to pasiekta? Anaiptol. Nominacijų balsavi
mai (primary elections) daugiaus galios paprastiems 
piliečiams nesuteikė, kadangi tje piliečiai neturi pinigų 
kampanijai vesti už savo kandidatus, jeigu tokius kan
didatus jie ir bandytų statyti. O be pinigų laimėti rin
kimus Amerikoje negalima. Partijos “bosams”, 
pasidarė šiokių tokių keblumų, nes tie žmonės, 
yra nepatenkinti jų kandidatais, gali nominuoti 
kandidatus, ir kartais šitie kandidatai laimi. 

\ J

Bet jeigu yra keblumų tiems, kurie valdo partijos 
“mašiną”, tai jų yrą^ir “mašinos” priešams. Nominaci
jas laimėjęs kandidatas turi laimėti dar antrus rinki
mus, pirma negu jisai pateks į tą vietą, į kurią jisai 
kandidatuoja. O antruose rinkimuose partijos “bosai” 
gali jo neremti, jeigu jisai atsisako su jais kooperuoti. 
Tuo budu pergalė nominacijose pasilieka bergždžia: 
galutinuose rinkimuose laimėjusį kandidatą gali su
mušti priešinga partija su jo paties partijos “rriašinos” 
pagelba.

To išvengti, kandidatas, laimėjęs nominacijas prięš 
partijos “bosų” norą, labai dažnai po savo pergalės pir
muose rinkimuose padaro su jais taiką, kitaip sakant, 
parsiduoda partijos “bosams”. O ką i§ to turi piliečiai, 
kurie už jį balsavo? Jie rėmė “mašinos” priešą nomi
nacijose ir, jų dėka, jisai nugalėjo žmonių neapkenčia
mus partijos “bosus”, bet pasirodo^ kad ir jų kandida
tas eina su “bosais”!

Nominacijų balsavimai nieko nepagerino, o tik pa
didino rinkimų išlaidas. Rinkimams pasidarius bran
gesniems, politikoje sustiprėjo kapitalistų galia. Vadi
nasi, nominacijų balsavimų įvedimas patarnavo ne de
mokratijai, bet plutokratijai;

tiesa, 
kurie 
kitus

....................................  |^>U............. U, ai w

KONSTITUCIJOS PATAISA f

‘■Darbininkas” įdėjo tokią ži
nią iš Kauno :

“Neseniai ‘Diena’ buvo pa
skelbusi, kad atsirado žmo
nių, kurie užsimanė tauti- 
nirtkufe ir liaudininkus su
jungti į,vieną naujo vardo 
partiją. Iniciatyva išėjusi iš 
kairiųjų, kurie, sutikdami su 
dabartiniu režimu (? —> “N.”' 
Red?), 'šias sunkesnes Lietu
vos katalikams valandas no
ri panaudoti* kaip piiikią 
progą ‘akcijai prieš klerikar 
liziną’. Tačiau, matyti; jiems 
visai tvirtai susitarti nepa
sisekė, Aes vasario 2 d. ‘Id. 
št.’ patiekia, tuo reikalu šių 
naujų davinių. .. \

“Laikraštis rašo, kad Lier 
tuvoj kuriamas naujas poli
tinis susiburimaš. Netrukus 
pasirodys naujas žurnalas 
‘Vaga’, kurį leis grupė tau
tininkų ir liaudininkų sferų 

t politinių veikėjų, nepaten
kintų savo \ partijų taktika, 
ir būrelis tariamųjų ‘nepoli
tikuojančių’, bet jiems' arti
mų žmonių. To veikimo ini
ciatoriai esą, V. Kvieska, 
prof. Krėvė-Mickevičius, prof. 
Roemeris, prof. Janulaitis, 
Rondomanskis, prof. V. Du
bas, , Augustaitis, doc.
Sleževičius, prof. Vikt. Bir
žiška, prof. V.,Lašas; B. žy
gelis, dr. Gudavičius ir kiti. 
Leidžiamas žurnalas bus nu
kreiptas kovai prieš klerika
lizmą.

“Del dabartinio 
, tie ‘nepolitikieriai’ 

teikti valdžiai savo 
ra memorandumą.”
Iš to, kas aukščiaus paminė

ta,* visai nematyt, kad tatttL 
ninkai ir liaudininkai .rengtųsi 
kurti naują polrUftę partiją. 
Žurnalą leisti* ir partiją stėigr 
jti tai — dū gana skirtingu aa- 
•yku; Tarpe žurnalo slimanytp- 
įjų; iš tiesų; kandame ne politi
kos Reikėjus; bet tik rašytojus, 
profesorius' ir kultūros' darbuo
tojus. to vargiai'bent vienas jų 
priklauso tautihiiikų partijai! 
Jie yra arba nepartiniai* arba’ 
cairių j ų partijų.1 šimpatizato- 
riai. .

Taigi spėliojimas apie tauti
ninkų ir liaudininkų vienijimą
si kolkas neturi faktine' pa* 
grindo.

K.

padėjimo 
mano i- 
tam* tik-

Federalis atstovų butas priėmė Girrordo-Norriso 
rezoliuciją, kuria siūloma pataisyti Jungtįnių Vajštijų 
konstituciją prezidento inauguravimo ir kongreso su
šaukimo klausime. Sulig ta rezoliucija, naujai išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentas butų įvesdinamas į’ sa
vo urėdą ne kovo mėnesyje, bet sausio 24 d. Dsir dides
nė atmaina liečia kongresą.

Dabar yra tokia tvarka,’ kad naujai išrinktas 'kon
gresas susirenka tik už trylikos mėnesių po rinkimų 
(jeigu prezidentas nesušaukia anksčiau ekstra sesijos). 
Po kongreso išrinkimo dar vieną sesiją laiko senasis 
kongresas, tarpe kurio narių yra daugelis pralaimėju
sių rinkimus, žmoilės tuos kongresmanus atmetė, o jie 
dar per keturis mėnesius laiko posėdžius ir rašo žmo
nėms įstatymus, kuomet naujai išrinktieji kongresma- 
nai laukia ir per 13 mėnesių nepradeda* eiti savo parei
gų. Tą paskutinę senojo kongreso sesiją Amerikos 
spauda yra praminus “lame duck session^ ^raišų atįčių

♦ .. .. Jk

( Senatas jau! daug jkąrtų'buvo'priėmęs pataisą: prie

BIMBA PASKELBĖ KARĄ 
“VILNIES REAKCIONIE^

RIAMS IR OPORTUNJS- 
į. , TAMS”

i ---------... .............

Bimba su Amerikos komu
nistų partijos centro'komiteto 
pagelba rengiasi užkariauti 
“Vilnį”, kaip kad jisai užka
riavo “Laisvę”. Tuo tikslu ji
sai šaukia “darbininkus” ko
von prieš “reakcionierius* ir 
oportunistus”, susispietusius či- 
kagiškio /Maskvos davatkų šta
bo pastogėje, ir ypač prieš jų* 
vadus; Strazdą ir Šarkiuiią. 
Generalis mušis tiems “reak- 
jcioniepams” turėsiąs būti duo
tas ateinančiam ^Vilnies” šę- 
rinink.ų susirinkime.

Apie tai iries patiriame iš, 
įdėto “Laisvėje” manifesto po 
antrašte: “Lietuviai darbinin
kai! Kovokit prieš smuIkburžiT- 
ązinę grupę, kuri kontroliuoja 

; ■■■ 
v'’ '

Bimbos manifestas * išleistas 
fAm, Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos . cenfralinio .ko
miteto svetimkalbinės agitaci- 

iu‘fcJame
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dakcijos Bimbos adjutantą Ga- 
siiiną; Strazdas {atsisakė ap
leisti. “V.” redakcinį štabą, kuo
met .'Bimbos kontroliuojamas 
Centro; biuras nutarė jį paša
linti (iš partijos Strazdas Jau 
pirmiaus . buvo išmestas)jįb 
neįsileido negrų J kooperatyvj 
restoraną (Bfidgeporiįe); jie 
trukdė partijos kovą prieš '“bal
tąjį šoviniziną”.

Be šitų jau atliktų “smertel- 
nų griekų” prieš Bimbą'ir par
tiją, “Vilnies” reakcionieriai ir 
oportunistai griešija da ir 
“kontr-revbliuciilėmis . intenėi- 
jomis”: jie, būtent, anot pami
nėtojo manifesto, norį “pavers
ti ‘Vilnį’ į v Jaikraščius, kaip 
‘Naujienos’ ir kitas socialdemo-( 
kratinis laikraštis, ‘Žinios’, ku
rio redaktorium jię (Strazdas) 
buvo.”

Bimbos oponentai iš “V.” pa
stogės yra’ lyginami net su 
kongresmanu Fish, kuris siūlo 
komunistus deportuoti iš Ame
rikos ir komunistų partiją už
drausti, Manifeste skaitome:

“Kaip kad* tie reakciniai, 
smulkburžuaziniai elementai 
bando prašalinti revoliucinius 
vadus (atakos prieš Gasiuną, 
Bimbą ir prieš lietuvių Biu- 

'rą) per lietuvių spaudos 
Boarcb Direktorių kontrolę, 
taip Fish’ės komitetas ir vi
sa kapitalistinė valstybė tą 
patį bandb atsiekti per de
portavimą-musų spaudos re
daktorių, per uždraudimą 
musų laikraščių pasta sįpn- 
tineti ir t. t.” — skaitome 
tame manifeste.
Taigi Bimbos kontroliuojama 

“Laisvė” paskelbė atvirą ka
rą oportunistų kontroliuojamai 
“Vilniai”. . ',

•m;-. .1

Šis karas jokios idejirtės 
reikšmes neturi, kadangi ir 
bimbininkų *• ir oportunistų' 
“principai” y fa vienodi. Jie vie
ni ir antri garbina Stalino dik
tatūrą, šmeižja socialistus, ar
do ir demorĄljzu.oja darbinin
kų organizacijas -ir neapkenčia 
Visuomenės progreso. Jie kovo
ja tik dėl kontrolės to biznio, 
iš kurio jie valgo duoną.

Bet tas M^blifliktas Stalino 
aVinyčioj.e turi-įr visuomeninių 
priežasčių: Atėjus blogiems 
ilaikams*,' dolerių ubag’ayimo 
biznis pasidarė , liesas, ir * jau 
Uebeištfenk'a visiems * komisa
rams abrako,t ' Todėl susidarė 
klikos, kurios stengiasi viena 
•kitų nustuiiiti huo lovio, kad 
sau užtikrinus sotų gyvenimą.

Ne mažiaus svariai priežastis 
yra Rusijos bolševizmo krizis. 
Gudresnieji komunistai numa
no, .. kad Rusijos. diktatoriai 
gembleriauj a, • dėdami ant kor
tos viską (“piatilietka”, ūkių 
kolektyvizacija ir . tt.). Jeigu 
Stalino • planaį nueis velniop, 
kas tuomet? “Čportunist’ai” (t. 
y.-tie, kurie aklai netiki į “tre
čią periodą”) Porėtų savo kak
lą ištraukti iš kilpos,' pirma 
negu bus pervelu. Bet kdrtu 
jiė bijo atvirai pasirodyti Sta
lino priešais, kadangi “štalin-. 
cai” gali daug pakenkti ‘ j ų. biz
niui. ’ <?Taigi jie bapdo; elįtis 
taip, kaip tie “šliuptarniai” 
biznieriai, kurio- į, Dievąv netiki, 
bet dėl biznio eina į (bažnyčią 
pasirodyti' parapijonams ir diio- 
da “afierą” klėboliui, kad ji- 

" sair neagituotų prieš juos.
Bimba naudojasi šita, proga 

ir reikalauja,. kad “oportunis
tai” butų ištikimi Stalinui ‘^iki 
paskutinio lašo kraujo” (iki 
paskutinio cento. raudonam j am. 
biznyje), b kad ne, tat —- raus 
iš partijos ir iš apmokamų vie
tų! ' . ' ? - ‘ * T* .
* Visuomenės atžvilgiu tečįauš

ferencijos belau-
kiant

Labai yra malonu, kad pa
raginimai, “Naujienose” • ir 
“Keleivyje” pradėti darbuotis 
dėl brangios mums idėjos — 
socializmo ir kad atsiteiguš 
LSS., rado karštaus pritarimo 
ir rimtų atsiliepimų — d. Nau
džiaus iš Gpand Rapids, d. 
Jarus iš Clevelando ir k. ir'

i \
kad tai paakstlno Centro Ko
mitetą stvertis tikrojo ddrbo 
ir šaukti kovo 8 d. Chicagos 
apielinkių lietuvių socialistų; 
konferenciją. Reiškia, visi su
judo prie rimto darbo. Suju
do prie darbo ir detroitiečiai* 
ir kaip matyt iš linksimos 
draugų nuotaikos, tas . darbas 
jiems sekasi. Visi džiąugiasų 
kad vėl susikursime sau žibu
rėlį šviesos ir 'galėsime orga- 
nizuotai dirbti lietuvių ir visų 
darbo žmonių naudai, steng-| 
damies kartu išauginti didelę 
LŠS., kuri yra dalimi Socialis
tų partijos ir todėl aktyvi da
lis Amerikos darbininkų ju
dėjimo. »

,* ' ■ L. ,
Draugai ir drauges, jau tik 

kelios trumpos dienos beliko 
iki kovo 8 d. — lietuvių1 socia
listų konferencijos. Stcrtgki- 
mčs visi, kas tik galime, joje 
dalyvauti, kad pati konferen
cija butų skajtlinga ir naši’ 
rimtais nutarimais ir atliktu 
joje darbu. Dirbkime visi. Jei* 
mes veiksime, tai ir mūšų 
Centras veiks dar smarkiai!. 
Mes centrą judinsime; o cen
tras vėl pius skatins prie ener
gingo ir naudingo darbo. *

Štai jau netoli rinkiniai, Mti*
—------- •---------------—4—--- --------------

išnaudo
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sų pareiga bus' surinkti nema
žai balsų už socialistų parti
jos kandidatus. Tai Ameriko
je. Bet kartu turime nepamir
šti, kad musų< pagelbos lauki# 
ir. musų broliai ir sesutės Lie
tuvoje. Musų, pagelba duotų 
rimtos paspirties Lietuvos so
cialdemokratams ir žymiai 
pastūmėtų jų darbą. Nedarias 
Visus lygiai spaudžia ir kapi
talizmas visus lygiai
ja. Todėl negalime apleisti 
visuomeninio darbo 
ir ekonomijos srityse. Mes ne
galime tikėtis pagelbos kitų, 
kapitalistinių, partijų, bet tU- 
rinie patys dirbti . ir jungtis 
į darbininkų partiją — socia
listų.

Sukruskime prie darbo visi, 
kaip kad sukrunta pavasarį 
visos skruzdės. Jau tik du 
mėnesiai beliko ikii Gegužės 
Pitmosibs. Mes turime aptarti 
ir išleisti gerą gegužinį nume
rį ir jį kuoplačiausia paskleis
tu Mes turime du laikraščius 
—dienraštį “Naujienas” ir sa
vaitraštį* “Keleivį;” bent vienas 
jų turės išleisti nors 16 pusla
pių gegužinį numerį! Inteli- 
geritiriių pajėgų tam mes turi
me užtektinai: P. Grigaitis, 
Michelsonus, Dr. A. Montvi- 
das, M. Jurgelioniene, J. Mic
kevičius. K. Baronas ir datig 
kitUj kurie visuomeninį darbą 
dirba jau desėtkus metų ir 
niekur nenųkrypo. Mums gi 
liks tiktai tą numerį kuopia- 
eiausiai išplatinti, kad jis pa
siektų Vifeus MėtUViUS dkrbi- 
nipkus Amerikoje. Taigi- dirb- 
UiiiiO visi* išvien, dirblrimfe su 
atsidėjimu ir . neatladžifed — 
ir mfes laimėsime, nes ateitis 
priklališo dūrfio žmonėms.

— F. Lavihskas:

politikos

Pr. Vikonis

LIETUVOS KELIAI

sesija).
į'*~ , .......

konstitucijos, pašalinančią “raišų ančių” sesijas, bet at
stovi) butas visuomet tokiai pataisai pasipriešindavę. 
Dabai’ ji yra priimta abiejų, kongreso dalių ir gal-būt 
pavirs įstatymu. Bet ją dar turės ■patvirtinti ne ma- ^Laisves” ščrininkų suvažiuvi

f i ,;.r ,..

iiistų” griekai; kurie yra^tokie: 
' -Jie ątakudja Bimbą ir lietu
vių “centro biurą”; jie remia 

’įuos sąmokslininkus, kurie

žiau kaip 36 valstijų, lėgislaturos. ifae ėjo prieš Bimbos kliką; jie
’ J"'- J’.. ' . ■ ' ’V ' • ■ A ■
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ATeJO naujau 
numeris, Lietuvos socialde- 
mokratų užsieny laikiaštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 106; ’

(Tęsinys) . p

. Mat, palikti pbnahis dvarus, 
imtis nusavintų' miškų grąži
nimo iš valstybės buvusiems 
savininkams, o lietuvišką liau
dį nustumti vergo padėtin, tai 
čia v pasireiškianti tautiškumo 
politik.a!

Mat, eiti* prie naujakurių ap- 
dėjimo sunkiu išperkamuoju 
žemės mokesčiu, kuris turėtų 
grįžti buvusiems nusavintų 
dvarų savininkams,, tai ėia esą 
rimtas susirūpinimas ekonomine 
krašto gerove!.. , O juk nauja
kurių sapdė j imas ilgamečiu iš
perkamuoju žemes: mokesčiu1 
kvepia baudžiavos laikų atgai
vinimu, kadangi nuo gyvenimo 
atsilikęs dvarininkų luomas ’ddr 
ilgus metus svaidytų1 mūšų 
liaudies prakaitu uždirbtus pi
nigus; o patį kraštą ■ stumtų* 
dar į didesnį skurdą. Vadihas, 
visas jų susiritpiniriias1 žemės 
ūkiu tuomi ir pasiteiškia, kad' 
sustabdė žemės reformą; 
d ėj q grąžinti buvusiems savi-, 
ninkams miškus, ruošiasi* atly
ginti dvarininkams už vnusa- 
vintus- dvarus,. ąpdčdami nau
jakurius išperkamųjų mokes
čiui našta,' \sukiršino; darbdavį 
su darbinitiku, pamindama, po 
kojų* regūliimj^nčms dAi?bimn-' 
ko sū‘ darbdaviu ir tuos miz^r- 
nuš darbo *Įstatfymūš?, kūrie vei
kė Liėtuvojė, suteikdama1 sau- 
valiavimo teises darbdaviui ir 
nepaHkdafna jokių teisių 'dar- 
bininkui. .

Be to;, čia dar- pravartu pa
žymėti, jog pats 1926 ' m. 
grūodžib 17: d; perversmas yra 
ne. kas kita, kaip karininkų, 
dvarininkijos ir stambiosios 
buržuazij os .k egoistinis norias'
apginti * savo‘ -kastos interesus, 

nėra nei tautiškas, nei lietu
viškas, o visai priešvalstybinis 
akta^, kvępįąs kokiu tai asme
niniu avantiūrizmu, kurio niū
kūs pateisinti'negali. - 
* Kam rupi Lietuvos krašto 
gerovė, .tas negali svajoti apie

* ... v .M -ų..> z
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modernizuotą baudžiavą ir val
stybes1 pajamas eikvoti kariuo
menės ir policijos išlaikymui, 
kad tuo burto apginti savo j 
egzistavimą. Kas trokšta Lie
tuvai* gerovės ir nori, kad mu
sų kraštas stiprėtų, tai negali 
ir neturi teisės statyti'savo as
meninių at kastinių interesų 
aukščiau^ už valstybės reika
lais.
‘ Valstybė reikalaują ne “tau
tos, vadų”, bet uolių visuome-r 
nes darbininkų, kurie, dirbda
mi krašto gerovei, nereikalau
tų sau garbės ir karjeros, bet 
Ūuošitdžiu atsidavimu dirbtų 
jos labui; stengdamiesi pri
traukti* visas tinkančias pozi-’ 
tyriam darbui* krašto pajėgas.

Jeigu ekonominę Lietuvos: 
krašto politiką gūlima pavadin
ti “mizerna” ir neturinčia jo
kios valstybinės ūkio sistemos;' 
tai užsįeiiių politika yra. už
burtame rate, iš kurio bus'ga
lima rasti išeitis jtik tada, kai 
pasikeis: visa vidaus gyvenimo 
santvarka nė tik politiniu, bet 
ir ekonominiu žvilgsniu. Nuo 
to laiko, kai lenkai' ginklo pa
jėga atkarto- rytinę. Lietuvos* 
dalį su* Vilniaus miestu; visa 
Lietuvos: užsienio politika ap
sistojo viename taške, kas su- 
<lato} pagrindą nė tik užsienio, 
bet to vidėĖs politikai. Visur ir 
visada šaukiama:1 Vilnius! Vil
nius! Vilnius!... Vilniaus atva
davimai1 ieškoma draugų užsie
nyje, Vilniaus' atvadavimui ku
riamos Vilniaus vadavimo 
draugijos, Vilniaus atvadavimo 
motyvu laikoma skaitlinga ka
riuomenė,’ skatinama.* militariz- 
mo- dvasia gyventojų* tarpe ir 
t:- t; Bet kyla klausimas, ko
kiu budu ir prie tokių sąlygų 
Lietuva* gali tikėtis, kad kada 
Į)Ors^ątęįj;yjė galės susijungti 
^yįų ? įiet^^pdąfo'S' t, su visa 
Lietuva ? ■ Atsakymas^ yrav gana 
aiškus:- laikmečio bėgyje da
bartinė Lenkija turės pergy
venti tą. patį, ką yra pergyve
nusi carinė Rusija, ir Austro- 
Vengrijos imperija, t. y. ves
dama imperialistinę politiką ir

* A- - - ' * ’

turėdama ginklo pajėga pa
vergtų kraštų, gaus susilaukti - 
vidaus katastrofos, kas anks
čiau ar vėliau peišvengiama 
dekvienai valstybei, kuri laf- 

Jkosi prievartos pajėga. Įvykus 
Lenkijoje .persitvarkymo mo
mentui, Vilniaus kraštas galt 
pakelti savo balsą pats pasisa-. 
i gydamas dėl -t&lfmesnes * savo 
ateities.

Vadinas, jeigu Vilniaus kraš
to gyventojai simpatizuos Lie
tuvai, tai Vilnijos atvadavimo 
klausimas galės būti išspręs
tas musų naudai, bet jeigu jie 
butų priešingi, tai visos šiuo 
reikalu daromos pastangos, vi
si šukavimai dėl Vilniaus pa
sibaigtų niekais. Bet jeigu Vii- 
nijos* atvadavimo klausimas 
daugiausia priguli nuo Vilnijos , 
krašto pačių gyventojų nusi
statymo, tai ar galima gi ma- 
nytiį kad mes stiprindami ka
rines pajėgas, tverdami milita- 
rines šaulių organizacijas, čer- 
škindami kardu, galėsime įgyti 
Vilnijos krašto piliečių noęą . • 
prisidėti prie Lietuvos? Visai 
ne: krašto militarizavimas ir 
aktyvus paskatinimas visuome
nės masių budėti su ginklu 
rankose dėl atvadavimo rytinių ) 
Lietuvos dalių gali visai ne vie
toję privesti prie karinių susi
kirtimų, kas galėtų sudaryti 
daug žalos pačiai Lietuvai. ,

Šioje vietoje visiškai pravar- ) 
tu pažymėti, jog vedamoji mu- ' 
sųr valstybės užsienio politika \ 
aklai pamėgdžioja seną impe
rialistinių valstybių įprotį, ka
ro pajėgų tvirtinimu išspręsti 
užsienio politikos painius ir 
komplikuotus klausimus, ir visą 
savo politinį veikimą koncent
ruoto ta prasme, kad jo užpa- ? 
kalyje stovėtų ginkluota pa j ė- \ 
ga: Bet-tai senas ir baigiąs 
nykti politikos principas, kuris 
be kitų savo ydų, labai dažnai 
apvilia net karščiausius šios 
politikos pasekėjus (prieškari
ne Vokietija), ir yra visiškai 
nepritaikomas musų valstybės 
interesams. *

l a , (Bus' daugiau)

TĖVAT SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO'KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
r kasdie darėsi liesesnis. Po 

vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai' augalų, ne
kenksmingą Ftetcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų; o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castdria; > ' t 

(Apgarsinimai

PA!N-£KPEIlfR

Milijonai. 
Jus?

t pačių žmonių kalba
[' ntra kito tloklo Int-
il ffo reiktu taip ūmai, taip Pf- » tenkinančia kaip P AI N •• BX- 
į PKLLERI8. Jie naudoja J; nuo 
' Perialimij, Skausmų. KruUnMa, 
į Galvos Skaudi] imu, Pečių GĮB- 
, no, Skaudamų Muakulu, Suattn- 
Į mulu Sąnarių. Išsinarinimų,

susilaukia t*
gatboa.

Tik pttuHkrfnklt®, kad rauna
te tikrąjįINKARO vai.balenklla 
aut pakrik yra Jurų atMąuatoK 
Savo turiniu brangi ir |dotn! kny- 

" rutC yra įdedama au kirirvteaa 
»AIM-«XPKLLBRIO boaka.

Paniduoda visos* ralaHrtFaa.

Mmv ano soutm nrrM ava.
•HOOKLVN, fM.VC

V V 1 '

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

Kaip praėjo rinkimai

Dabar yra du kandidatai, 
Anton J. Cermak nuo Demo
kratų ir William Hale Thomp
son nuo Republikonų, kuriuodu 
turės persiimti ateinančio ba
landžio 7 d. galutinuose rinki
muose, kuriam likti. Chicagos 
majoru.

Balsavimuose iš 1,340,566 re
gistruotų dalyvavo 8817374 
žmonės. Iš tų balsų Demokra
tai atidavė savo kandidatui 
Cermąkui 245,589 balsus; Re
publikonų kandidatai gavo: 
Thompson 296,242 balsus, Lyle 
228,401 ir Albert gavo 99,506 
balsus. Tik dėlto, kad Repub
likonų balsai susiskaldę tarp 
trijų, Thompsonas praėjo.

Thompson gavo iš 50 Chica
gos wardų 33 wardus, Lyle 
vo 17 .wardų, o Albert net 
vo wardo negavo.

14—Thomas J. O’Grady 
16—Aid. Terence F. j^oran
20— Aid. William V. Pacelli ,
21— John J.»Lagodny ■
22— Aid. Joseph Cepak
23— Aid. John A. Toma n
24— Aid. Jacob M. Arvey
25— Aid. B. Bowler
26— Aid. Frank A. Sloan
27— Aid. Jeremiah P. Leahy
29— Thomas J. Terrell
30— Aid. John S. Clark
31— Aid. Frank E. Konkowski 
34—Thomas P. Keane.
38—Aid. Frank JI. Landmesser 
40—Aid. Joseph C. Ross
42— AAld. Dorsey R. Crowe
43— James B. Waller
45— Aid. Wiliam N. Feigenbutz
46— Aid. Oscar F. Nelson
47— Aid. John J. Hoellen. .»
48— Aid John A. Massen*

Aldernionai negalutinai išrinkti

ga- 
sa-

Pirmuosius rinkimus 
laimėjo

Į majorus: nuo Republikcnų 
William Hale Thompson; nuo 
Demokratų Anton J. Cermak.

Į iždininkus: nuo Republiko- 
nų James A. Kcarn; nuo De
mokratų Edward J. Kaindl.

| miesto klerkus: nuo Repub. 
Patrick S. Smith; nuo Demo
kratų Peter J. Brady. •

Aldermonais jau išrinkti

Wardas 
1—Aid.
2 -Aid'.
3— Aid.
4— Aid.
9—Aid.

10—Aid.
13—Thomas A. Doyle 
__________________ i___ u

John J. Coughlin 
Louis B. Anderson 
Robert R. Jackson 
Berthold A. Cronšon 
Sheldon W. Govier 
Wiliam A. Rowan

MIRČIŲ PAMINĖJIMAS

5— Aid. Charles S. Eaton
Irving J. Schrieber

6— Aid. Guy Guernsey 
John F. Healy

7— Baru et Hodes
Charles L. Gerds

8— Andrew" C. įMetzger
David L. Sutton

11— Josops Sikorski
Aid. John P. AVilson

12— Bryan Hartnett
William E. Staschke

15—James F. Kovarik
George O. Lehr

17— Frank J. Corr
18— Aid. Walter W. Morris

Patrick F. iRyan
19— Aid. O. E. Norlhrup

Ilarry E. Perry
28—George D. Kelis

Earl A. Busch
32— Aid. Joseph H. Smith

Joseph S. Kobrzynski
33— Joseph P. Rostenkowski

Aid. G. M. Rozczynialski
35— -Matt Porten

Charles A. Mugler
36— Aid. Eugene L. Nusser

George W. Robinson
87—wiley W. Mills.

Aid. James H. Taylor
39—Frank J. Reilly

Walter J. Orlikoski
41- —James C. Morcląnd

P. J. Cullerton
44—Aid. Albert E. Loescher

Albei*t L. Reimenschneider
49— Aid. George A. Williston

Dainei J. O’Conncll
50— Aid. Curtis F. Meiliu 

James R. Quinn.

Tarp Chicagos
Lieluviii

Cicero
Gavėnios pradžią

,it. m i, ■rij.m h .p   iii. ...„H... w..^.. . ,lMW 
J -k » ■ ■. •< ■■■

dabar ploja ir giria. 0 tai ga^ 
bus Northsidės artistas Nieko 
nepadarysi. Nors Reikaliukas 
ir liekam tikęs; bet reikia. sa
viems kreditas duoti.

Graboriai

viems:
•V
visąvisą gavėnią, nerėngti 
dengimų.—Ciceronai.

per 
jokių pąs

BARBOR/V GRUMBINIENĖ 
KAZIMIERAS GRUMBINAS

Jau 5 metai suėjo kaip mano 
mylima motinėlė persiskyrė 

. šiuo pasauliu vasario 27. 
r. sulaukus 70 metų amžiaus, 

dama dideliame nubudime
< rį Teofiliją, o Lietuvoj 

Emiliją Krasauskienę ir 
Aleksandrą Juodį.

■ Metai ir piisė suėjo kaip tėve- 
; lis mirė, rugsėjo 9 dieną, 1930, 
i palikdamas nubudime du brolius 
C Lietuvoj, Juozapą ir Jurgį.

Tėveliai paėjo iš Rokiškio ap., 
Jūžintų valse.. Girelės kaimo.

Pamaldos atsibus šv. Agnieš- 
į, kos bažnyčioj; rytoj. 6;30 va

landą vasario 27 dieną. .

Kviečiu visus gimines, draugus 
ir pažystamus atsilankyti 
das atminčiai atsiskyrimo 
tarpo.

Nuliūdę lieka.

SU 
1926. 
palik- 

dukte- 
sesetį 
brolį

j pamal
ti musų

Giminės.

JULIJONA PATARABIENĖ 
po tėvais Gurskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
panedely, vasario 23 dieną, 1:4 5 
valandą ryte 1931 m., sulau
kus 3 5 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj, z Žagarės valsčiaus. Stungių 
kaime. Šiaulių apskr. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Stanis
lavą. seserį Zuzaną Benevičienę. 
brolį Antaną, Švogcrį Vincentą-Be- 
nevičią ir pusbrolį Joną Balčiū
ną. o Lietuvoj motiną, 1 seserį ir 
.3 brolius. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3 321 S. Lovve Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 2 7 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus 1 gedulingos 
pamaldos už veliones sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 

f kapines.
Visi a. a. Julijonos Patarabie- 

nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami aaly.-| 

.vauti" laidotuvėse ir-, suteikti į* jai j 
'paskutinį patarnavimą ir atsisvei- % 
kinimą. . • '

Nuliūdę liekame.
H Duktė. Sesuo.- Brolis 

ir Giminės^
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. . I

Buvo rašinėta, kaip šauniai 
praėjo užgavėnes, tad lai bus 
leista .pasakyti', ir'yra vek 
kiAma gąvepips-jh&įttų >:tyes- v-U 
si atvažiavę i& Lietuvos žinome, 
ką ten gyvėnia raiškia, ir tą 
patį praktikuodavome; ii? čia,. ir 
taip ėjo metai po mettį. Tolyn/ 
Vis aršyn. Bažnyčios vadai 
smerkdavo mažiausi- parengimą 
gavėnios metu, žinoma, lais- 
vesnieji to nepaisydavo/ o da
bar ir tie patys . “bažnyčios va
dai” ar tai dėl savo’-bzinio prar 
deda' rengti visokias pramogas? 
Kol kas šokti dar neišdrįsta, bet 
laikui bėgant, matyt, ir tas pra
dės praktikuotis.', 'Reikia tai
kytis prie aplinkybių* Doleris 
paimti gerai bile kadą..

Pas mus gavėnia'/.'.taip, užre- 
korduota: Pirmą- šeštadienio 
vakarą bažnytinėj, svetainėj ir 
p. Lukštienės svetainėj, tamsu, 
ramu, tik Liuosybės svetainė-pa*- 
šviestas, mat, * “progresyviai” 
turėjo vakarienę. Publikos bu> 
vo mažai.

Sekmadienį jau kas kita. 
Liuosybės svetainė užimta lat
vių,^—koncertas ir perstatymas. 
Publikos taip pat1 mažai. Lietu
vių labai nedaug. P-lė Ąnčiu- 
tė dainavo ir muzikontas J. 
Barčas ir dar keturi lietuviai. 
Nebūčiau ir žinojęs apie tą koų-. 
certą, jei “Naujienose” nebūtų 
buvęs paseklbta. Vis gi stė-' 
biuoši, kad 3 lietuviai taip mažai 
remias latvius, o latvių parengi
mą labai gyvi ir lietuviams su
prantami. Reikėtų užmegsti 
tampresnius kyšius su musų gi
miningais- latviais.

Bažnytinė svetainė tą patį va
karą ” ir apšviesta, vadinas, ga
vėnios jau nėra.

Vakaras-labdarių; na.udai. Da
lyvauja pats klebonas ir spyčių 
sako, o kelioliką metų atgal ar 
tas buvo” galima? Ypatingai 
toks perstatymas gavėnios me? 
tu bųtų stačiai prakeiktas, o

—. »» ............,-1^X1.............  I ■■■»■■■■■

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

įsgg

Diėgljai, feasai, ru- 
gštimi' dvokiąs 
kvapas, ’tankus vė
mimas pas kūdi
kius. ir vaikus pa

prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

1 ■? ' .

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu; busite užganėdinti. ,

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

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

./ -------------- O

maž^čiUo^e vidurėliuose.
Kai1 tie simptomai pasirodo, 

duokite. kūdikiui- šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Prideki
te j j prie pirmos bonkutės mais
to' rytmety. Senesniems vai
kams turi bųtil duodamas šaukš
tas. stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys j,o skiL 
’vį ir> vidurius lengvins. Už pen
kių minučiųr jis bus ramus ir. 
linksmas. Jis pašalins viš vidu
pių visą’ surugųsį, nesuvirškin-- 
tą - maistą.; Jis atidar ys vidurius- 
esant konstipacijai,. šalčiams,- 
kūdikių: Įigoms. Vaikai mėgsta 
jj- imti, kadangi jis malonus, 
skanus, gerti;

Sužinokite plačius jo vartoji
mus d-el motinų j v kūdikių. Ra
šykite;. cfel Žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The- Phillips Co.. 170 Varick 
St„ New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta. DYKAI? *: /

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarhavimas lai- 
dotuvėse it kokiame rei- 
kale Visuomet. esti sąži
ningas it htbrangua to
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
rių. .

3307 Auburn Avė.
- CHICAGO. ILL.

---------------------------------- -------

Lietuvės Akušerės 
*w*«rw*1*****wi>*^*^«^w>*^w4^ww%-<v***>x*»*%*****^**w>*«r%<.

Valandos:
8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki' 
9 vai. vakare

Vidikas-' 
Lulevičiene

AKUŠERKA *
3103 Sv Halsted 

Telefonas
St.

. Lietuviai Gydytojai
Pbone Canal '6222

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

VaL: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Rez. 6600 South Attesian Avenue 
Phone Prospere 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas

> 1821 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

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

Kampas North Avė. ir Damen. Ave.
Vak: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstoick 4983
Namų telefonas Bruhsevtck 0597 

Ultravioletinė ivlesa ir diatbermia

Telefonas Boulevard 1939

DR; S. A. BRENZA
<(. ' Ofiso va odos:

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

; Netoli 46th St. Chicago. III.
I

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis S(. 
kamp. 18 ir Blne Island ve.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Phone Armitage 2822

1145 Mihoaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
• Seredos vakare* uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

f Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos: >
Nuo 10. iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėi. nuo 10 iki 12 
ReZ. Telepbone Plaza 3202

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy $3 Midwife 

Naujoj, .vietoj
6109 South Albany Avenue
H RmHSBH Phone'

Hemlock. >9252 
K 

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
creatment ir mag- 

.netic blankets ir 
t. z t. Moterim** ir 
merginom patari
mai dovanai.

prie 
duodu 
electric

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8- vakare. Tek Boulevard 7820. Rez.* 
6641 So. Albany Avtį Tel. Prospect^ 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonas Ulrrinla 0030 
Rez, Tel. Vau Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue * 
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų of|sas Nortb Slde
3413 Pranklin Blvd. '

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

y
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
- nuo

nuo

Rezidencija Tek Midway 5512 It
> Wilmette 195

Ralph C. CupIer.M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
(Pėtnyčlomū 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL DrexeL9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
. vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St.', Chicago 
arti 31 tb Street

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—8 rak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

į 
Telefonas Yards 1138’

Stanley P. Mažeika
4. , ..u. • ■ :

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia- Dovanai 
Turiu-automobilius visąkiepMr reika

lams. . Kaina. prieinama*

Phone Canal 2118 
-• Valandos: 6—8 vakare 
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St.

v Rezidencija: 
.» 4193z Archer, Avė.

Phone Lafayette 0098

331d Auburn Avenue?
CHICAGO, ILįL.

BUTKUS
Undertaking Co.

Po B. Hadlėy- Lic. 
.Koplyčia dykai. ' 

710' West ISth Street
Td Canal 3161

K. G ŪG IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel.-Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų - 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12* ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

. (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

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

Karolis Knuftstft
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario • 22. dieną, 8 valandą vak, 19'31- 

m., sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Kauno ’ rėd.', TcHįų apskr., Phin-r 
i ges parap., Nugarių kaime. ~ a

Paliko dideliame nuliudime, moterį Blsie, po pkmu >.vytU" Miliaus-- 
kienę. 4 sūnūs. '2 dukteris, 2 brolius — Leopoldą ir Ą'ntaną, seserį 'Pau* 
liną ir gimines, o Lietuvoj seserį. Karoliną Petkienę.

Kūnas pašarvotas, randasii>l733'• S: Uioion AVc. • ,
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, Vasario 26. dieną^. 101 vak ryto išį 

namų į’*šv. Kazimiero kapines.? .
Visi a. a.- Karolio Knuksto. giminės, draugai ir pažįstamų esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti; jam r paskutinį patarna-< 
vimą ir atsisveikinimą*.. . ‘ :

Nuliūdę liekame, . ' . . , ; <

Moteris, Vaikai, Broliai, .Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P.* Mažeika, TeL Yards 1138./

IGN. 1ZOLP 
. Pigiausias Lietuvis 

■ GrahoriusChicagoj

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

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

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 -South Ashląnd Avė.

Phone Boulevard; 7589 , <

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

Iki 3 vaL kortuose — nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9' iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan AV« 

TeL Pallman 5950-—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearbom St 
Kecvergais ofisai uždaryti.

1646 W. 46th St.

> Telefonai.?

Boufcvardi 5203-
BotrfeJatd 8413

1327 So. 49tb Ct.

i. Telefonas -

t Cięerp3724r

I 1 .,■■■ R... ...jMn.M.,. I

Tek' Yards 1829

DR. & SERNER
LIETUVIS v AKIŲ , SPECIALISTAS

* ♦ „ - ,. t

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. ^359 S. Leavitt St. Canal 2330 
O£i$o valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
'Telefonas Ganai 2552 

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

LOVEIKISj
NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėm^ Bankietams iy Pagrabams 
Vainikai.

3316 S., Halsted St. Teh. Boulevard 7314>

Daktaras t
Kapitonai '

Specialistas iš ■ _
■ GYDO’VISAS LIGAfTvYRU lE' MOTEKV:

ląiauAM
___ _ _________ _____  ______________ _ : z

* NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiTOSIOS Ir NEItGYDOMOS JOS YRA > 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, ipkgtų ir puslčs,.užnuodijusią 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos istotuąniuaį-. slortui-

. mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingai ligas. . 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir pųrsUikrmldte, k« 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu, ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdis 
nuo 10 ryte iki 2 vaL ir nuo 5-8^vak. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 ▼.

F7 • 
p “

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted Su
. Valandos, nuo 10-*-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
o---" • -

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nuo 6 iki 8 vai. vakace
Sekmadieniais nUo» 10 iki 12

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju į laidotuvė
se visose miesto, ir 
miestelių: dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui, v 

S; Halsted Su 
Chkago^ I1L 

Tel. Victory 1115 
/ 4 ' .

Įvairus Gydytojai

A. A; SLAKIS
ADVOKATAS • 

•
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

• 77 W. Wgshingtpn Stt 
Cor. Wasbington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Centrai. 2978 
Namų TtL Hyde Park 3395

1 ’O 1 
Diiokitė savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas *47 St. 
Tek Boulevard 6487

me-

...................... ......
a . - *'**.- «, v

Simpatiškas^-
Mandagus —•
Geresnis ir pb j 
gesnis už f ki-1 
tij. patarnavi
mas...

£ REudeikis Komp.
- ' , GRABORLŲ. VEDĖJAI:

I Didysis Ofisas:

S 4447^6: Pairfield (Ąv^

3201

SKYRIUS
1410 So> \49th Ct.; Cicero

I cl. Cicero 3 794 \
SKYRIUS

Auburn Avė.. Tel.. Blvd. 3201

«WTk

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. L. Davidęnis,M.'D. 
4910' So. Michigan Avenue 

Tel. Kėnwood 5107
VALANDOS: v

nuo:. 9 iki U valandai ryte; 
į,' - ■ nuo 6 ik i 8 valandai vakare
' apart Iventadiehiviit ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą ir

DR. HĖRZMAN
— Iš RUSIJOS — ,

Gerai lietuviams žinomas per
rus kaipo . patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias z« chroniškas ligas vy
rų,, moterų-, it vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 4 .

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 ’ 
s « Rezidencijos telefonai 
South Shore 2238 ar Randolph 6>800

« -W

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
/4729' Sbuth Ashland Avė., 2 luboe
' CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
x Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. U Šalie St. Room 730
TeL Central* 6390 VaL 9—4
Rezidėncija 6158 S. Taiman Av.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas '

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

Qne Nortb La SaUe Bldg^ 
One Nortb La Salia St.

i Phone Midvay • 2880 t ?

DR. G. L. MADGE
DĘNTISTAS

4930 W. 13th St. Tek Cicero 49
Delei sunldų laikų, kalno* nupiginto* • 

'Sidabro FiUinrai--------- ---------------------->2.00
Parcoliano Fillingai ------- ... . ...............  2.00

.^ukHinČB Crowns ;..... ..............

JOSEPH J. GKISH
.Lietuvis Advokatas;

4631 So. Ashland Avė.
• /, Tek Boulevard 2800
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

•l, s ...
, rą. tamsų gatVekampį, paliepė 
Stašaičiui grįžti Atgal į .krau
tuvė, o pats nuėjo savo tam
siais keliais. —Senas* Petras.

<■___^.^.2____
- '*4"

■ ■ •«

Raketas lietuvių 
duonkepių tarpe?

Knisantieš po'■ T ’ -• y* • ląikrascius

i

Areštuotas J. Alekas sąryšy su 
J. Y u knio* Ąe pyįdos išbombar- 

davimu.

Kuomet žmogus pradedi 
vartyt visokius laikraščius ir 
po juos knistis tai vis kaip ką 
surandi. Jeigu kitam neran
di ką skaityt, . tqi nors vien# 
kitą paveikslėlį randi kartais 
net ir pažystamų- žmonių.

mos papeš' prakalbą^ kur bu- I)raugelis jau guli anlras menuo 
vo< kalbiną jSer Ra<Ų6; ir su sulažyta koja. /Įigonia Atrą- 
“ Draugui” emč visą savaitę do jau g(*rai ir k i tą savaitę jau 
pakol to 'p&pcs žodžius' Jsyertė, ” 
į lietuvišką kalbą; .

“Vienybę” bevartydamas su
žinojau ,kad Jirof. Biržiška yra 
lietuvis, nes “Vienybes” spe-i 
cialistas išteslino Biržišką 
kaip tik,atsilankė, pas juos. 
Iš karto turbūt’mane, kad že
maitis iš Dzūkijos. ' ,/ >

♦

Chicagos policija vakar die
ną kaltino komunistus dėl iš- 
bombardavimo International 
llarvester kompanijos prie 
2557 Bluc Island Avė. pereitą 
pirmadienio naktį. Bomba su
sprogdino šimtus langų ir pa
darė nuostolių už apie $1,500.

Juozas Alekas, 3339 South 
Morgan st.? organizuotojas n(r- 
priklausomos, duoųkcpių uni
jos, pereitą antradienį buvo 
policijos areštuotas sąryšy su 
išbombardavimu Juozo Yuk- 
nio (“Naujienose” vakar buvo 
parašyta Paplausko) kepyk
los, Čk357 Auburn Avė., kur 
bomba sprogo pusiau • antros 
vai. naktį į antradienį, vasario 
21 dieną.

Yuknius 
kad Alekas 
mų už tai,
atsisakęs prisidėti 
ir pardavinėjęs duoną po 
centus kepaliuką. - •

Alekas ištardžius paleistas.

Bevartydamas “Dirvą” užti- 
kali paties ' redaktoriaus pa
veikslą; stovi ant tvoros pasi-

sis nuleidęs ir želavoįa drau- 
bo VoldAmaro. • Iš tieysų gaila, 
kad papuolė po Smetonos dik
tatūra. 71 ! v /

Pavarčiau' ir “Laisvę” ir 
užtikau džiuginantį praneši
mą. ..Sako, apsivalėhi nuo vi
sokių renegatų, kurie trukdo 
revoliucijų! Reiškia, dabrfr 
jąu šiifr bus rrrevoliucija! • /

Bet didžiausią naujiena, kad 
Roselanęlo kilbasninką ^išmetė 
iš partijos su Visais vėdaritis, 
įr' su pork chapšu. / 
i y ‘ 1 Puslapedis.
* ’ V . • * ’/l ' ’ A

pane-

pareiškęs policijai, 
darė jam grasini- 

Yuknius, 
i jo uniją

Marųuette Park
Apiplėšė Stašaičio bu- 

černę. Pagrobė apie 
$60.00

Antradienio vakarą, vasa
rio 21 d. apie G valandą į 
Konstanto Stašaičio bučernę 
prie 59 St. ir Racine Avė., įė
jo vienas banditas ir išsiėmęs 
revolverį, liepė Stašaitį, kurs 
pjtsitaikė vienas krautuvėj, iš
kelti rankas.

Nusivaręs prie registerio 
banditas pasiėmė iš registerio 
pinigus, kurių rado $60.00 ir 
tada Stašaitį varinas išsivedė 
jį iš krautuvės. Atvaręs į siau-

7
’V ■ • . A.stengiamas 
Skausmas!

Atsiverčiu “Tėvynę 
le Jurgeli u te kalba ir sako: 
“Aš aliduočia savo gyvastį, 
jeigu kas įrodytų, kad aš su 
blogu noru tą dariau”. Nu, ir 
kas galėtų taip sakyt, .kad su 
blogais norais? Aš ir pats 
pripažystu, kad turėjo būti net 
labai geri norai, o gyvastį tai 
neužsimoka aukauti! Tik pa-, 
žiūrėkit, jeigu žmogus iš laiko 
sveiką pupdą per 50 metų, lai 
jau • vaktuoja kaip savo akį, 
nes-pabuvęs (liktas yra visuo
met vertesnis. Nugi mergina 
tik ne puodas.; jeigu iki šiam 
laikui išgyveno, tai dar reikia 
pagyvent, kad ir ligi Jurgio 
Skinderio metų.

žiūriuAtsiverčiau
— jau savitarpinė revoliucija 
kįla Sako, Strazdui; ir Pru- 
seikai pradėjo dygti “socialfa- 
šistiškį” ragai. Tai jau, sa
kau bus tikri komunistiški me-„ 
sijošiai, su ragais. ' Tik laime, 
kad Andriulis su Gasiunu lai
ku patėmijo dygimą *"ragų ir 
išmetė, iš partijos., Tai dabar 
vieną gražią dieną turės iš
mest ir iš redakcijos štabo, nes 
Stalino parapij'onai ifegali būt 
su, ragais, tik tiiri bu t sti 
rais iltiniais dantimis.

gc-

‘'Draugą” pradėjau vartyt, 
tai radau nieko, vien tik Ro-

Janitoriiį Kliubo su
sirinkimas neįvyko
Kaip buyo skelbta, kad per

eitą pirmadienį turėjo įvykti 
Lietuvių Janitorių Kliubo susi
rinkimas Lietuvių Auditorijoj, 
tas susirinkimas negalėjo įvyk
ti dėl šiokių priežasčių.

Kliubo nariams pradėjds 
rinktis į svetainę, atėjo vieira's 
iš Janitorių Unijos viršininkų 
ir pareiškė, kad susirinkimas 
nebus leista^, nes prieš' Kliubą 
esą Unijoj skundų. Liet. Jani
torių Kliubo pirmininkas p. Ra
kauskas pašauktas Unijoj teis
man, kuris turėjo įvykti vakar, 
bet tapo atidėtas kitam trečia
dieniui, kovo 4 d. .

Spėjama, kad Unijos įsikiši
mo priežastis buvo ta, kad koks 
tai janitorius iš West Sidės esąš 
Unijai patiekęs .klaidingai iš
verstą 'Kliubo konstituciją.

Janitorių 'Unijos centre, kur 
buvo pakviestas Liet. Janitorių 
Kliubo pirmininkas/p. Rakaus
kas, išsiaiškino, kad Unija žiu
ri į L. J. Kliubo- veikimą visiš
kai prielankiai ir tik patarė kon
stitucijoj pataisyti vieną punk-, 
tą apie sergančią narių pašal
pą, kadangi veik 'visi Kilubo 
Aariai yra Unijos nariai ir Uni
ja sergančiais nariai pati rūpi
nasi. ' <
• Visas incidentas kilęs dėl to, 
kad Unija gavusi /skundų iš 
kaikurių Kliubo priešų, kurie 
klaidingai Uniją informavę.,

- —Rep/

Žada grįžti namo. ; J-ąimįngąi 
įr 'greitai pasveiktu
-AĮitr^š sustojimus buvo llį- 

jiois Dispensurjl/., čia ;gitli visų 
gerai pažįstamas čiceya'gyven
tojas, veteranas Martinas Ur
ba,* ; Jis gerai atmintinas’ iš ka
ro iaį.kų; P. Urbą dabar apsil
po akimis^ tad pareitą ketvir
tadienį jam padalyta akių ope- 
ra’ci j a, operuota vien a ak i s. 
Yra vilties, kad p. Ui’ba pa
sveiks ir vėl. šviesiai p^atys, kas 
dedasi, pasaulyj. To linkiu .iš 
širdies. ;

Trečias ligonis yra P; Zaura: 
kurs serga savo namuoseJr jau 
sveiksta'. Tai tiek apie sekmąi 
dienio lankymus.—D. .

Bridgęportas:
’ ' ' ’ X t •/, ■ K ( ■.

' ■X- h t ' ••' * ’’r * '

Pašipiove Mikas Juod
viršis, sako, dėl nedar

bo ir nesveikatos.
» . ■ •- •

Mikas Juodviršis, 45' metų 
amžiaus, gyvenęs 3417 So. 
Auburn avenue,"vakar, antra
dienį nusižudo, pąsipiauda- 
nias aštriu peilių.

Nusižudymo priežastis, spė
jama, buvo velionio nesveika
ta ir nelekimąs darbo, kas ir 
privedė- prie saužudystės.

v Juodviršis buvo nevedęs, ki
limo iš Lietuvos, Panevėžio 
apskričio.— Senas Petras.

‘ t'

r-' f .1.,
• / / A * K-; 11

’šalpą, tai yra ligoj ir bedarbėj, 
o mus kliubas tai- daro.
/ Gal kaip kas :pasakys - kad 
kliubas turės- nusibankrutyti? 
Tąi^i" įietifesay kliubas .tvirtas 
finansiškai ir didžiumą • pinigų 
,sudėta j spulkas ant 4 to ir 5: 
to nuošimčių. vadinasi, pi
nigai daro pinigus, taipgi ne
mažai pinigų padaroma su pa
rengimais ir 1.1.

; Praeitame susirinkime prisi
rašę .naujų narių vfso '12. šeši 
vyrai ir šešios moterys. Kiek 
šiam . susirinkame prisirašys, 
kol kaS'YrffipĄ', bet jau yra ke
li,- kĄįp 'įįiri' išpįldę • įstoj imo 
aplikacija^ iš kalno.

' - Z'-’;, . ’/
Kurie mylėtumei prisirašyti 

prie 'kliubo, dėl aplikacijų ga* 
vimo' ąrbą šiaip ką norėtumėt 
žinoil apie kliubą prašomi, pa
šaukti telefonu, bus patarnau
tai įąfąyette .7819,y ?į

■' / •. i < —Anton Jusas.

• -e

SPORTAS
, JAęK GANSONAS/

Pastaruoju ' laiku rytinėse 
Valstijose pasidarė ' pusėtinai 
populiarus lietuvių ristikas Jack 
Gąnsonas, kuris ritasi įvai
riuose mieštuose. Iki šiol jam 
gerai, sekasi ir jis ristynes lai
mi. Dabartiniu laiku jis dau
giausia ritasi New Yorko ir 
Ncw Jersey valstijose.

———— / KetvMadiehis, vas. 26,
A-U*- . •

/■■■■-T,"’ " 111 —
ĮCLASSiFIEŪflOSį

žmogus kuris nevažiuotų pusę *
♦ mylios su sugedusiu automobi* . 

liu, tankiai dirba protų, visą 
dieną plėšiant galvą.

. • .'•» .ri .

Toki bausmė nėra sveika nie-’ 
keno nervams! Ji neišmintinga

4 ir bereikalinga. Tabletas ar du • 
Bayer Aspirin atleis . galvos

< skausmą kievieną syki. Dėlto 
, atmink šį priimtą antidotą nuo 
‘ skausmo, ir išvengk daug be- . 
, reikalingo kentėjimo. Skaityk

patikrintus nurodimus ir rasi
f daug naudingų tikslų tabletam.

Nuo galvos skausmo; sustabdyt
* šaltį. Palengvirlt skaudžią ger

klę ir sumažint infekciją. Pa-
*-• lengvinimui nuo neuralgijos, ne- milionai vyrų* ir motertj persi
< uritis, ir reumatizmo skausmų. tyrino .kad atleidžia!* Prašaliu*c .• ę;

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsake tą

1

Red. Atsakymai

BANCEVIčIUS APIE AčĄ
<  ■ • . ......... — ..

Kiekį teko patirti, ristynės 
tap Bancevičiaus ir Ačo tikrai 
įvyks. Del Ačo pasigyrimo, 
kad jo dar nėra nei vienas lie
tuvis ristikas .paguldęs, “dra- 
piežnas dzūkas” sako: “Ačo nei 
vienas lietuvių ristikas iki šiol 
nepaguldė todėl* -kad jis su 
jais nesirito”. .

Well, pamatysime, kajp tas 
ginčas ųžsibagis ant matraso.

'■ —N.’

Financial 
_ FinaųBai-Paskoloz ____

' i • PINIGAI 
I f ♦ ,

Me* žolinam nuo $50 iki $806 
Nelmam komiso .

Nuoiimtis mokama* aat neiimoklto* 
sumos 

Finance Corporation 
.ofUlinoia 

Po valstijos priežiūra / 
3804 S. Kedzie Avė.

------ O----

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
'parduoti, kreipkitės į 
'nas, Ęox No. 1258.

Laisvės
norite

Nauji e-

Automobiles
PARDAVIMUI 4 pasaŽierių Dodge, 

1925. Labai gerame stovy j. Pigiai. 
4652 So. Wcstern Avė. JLafayette 5838.

Kazio Kriaučiūno 
koncertas

klausimą dauj? metų atgal. Jie 
N e k ė'n k s m i.r> g i. Kaip, kas 
dar abejoja ar jie tikrai. įlei
džia skausmą.' Tas išrišta! rtNes 
"įlionai vyrų* ir moterų persi-, 

ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

i ./

BAYI ll 1SPI lt IX
Aspirin yra trade žyma Bayer fabriko MonoaceUcacldeater' of Salicyllęacld

Rusiškos ir Turkiškos Vanos1
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902 fMSSIS
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

. K L J* K; ' 1

Kazys Kriauciunas, cbicagie- 
čiams labai gerai pažįstamas 
dainininkas, tenoras, pastaruo
ju laikų dažnai dainuojant per 
radio lietuvių ’ valandose, ren
gia ir pats savo koncertą. '

Konęerta's įvyks? sekmddieni, 
kovo 8' dieną, vakare Lietuvių 
^Auditorijoj; P. v KriauČiunUi 
taikau j a Mikas Juozą vitas, ‘ži
nomas pianistas ,ir Birutės ve
dėjas, ir p-lė Sofija Paškevičai- 
tė, solištė. t ' ‘ - Y

ĘriauČiunas ilgą laiką Chica- 
goj buvo, nutilęs,* tai dėl tos 
priežasties, kad buvo išvažiavęs 
į Itąliją mokintis ir paskui ku
rį laiką gyveno Lietuvoje, ^K,3*11- 
ne/Kur buvo įstpjęs, i Lietuvos 
Operą.

■ šis koncertas bus p. Kriau-; 
čuno sy^iii ir debiutas ir atsi- 
svęįkinimas, Viena,,jis.'pats no
ri pasirodyti savo ėhicagiečianisj 
kp išmdkęs sVetįmoš^' šalyse/Jr 
(Žiicagieči^į ; nemažiau nori iš;’ 
girsti jį, kita—-kad po koncerto 
p. Kriaučiūnas vėl grįžta į Lie
tuvą, kur nori pasišvęsti dai
nos menui.—N. '

J - ? *—i.---- <
Cicero
r——- ;

Lankymais sergančių
. —-- ------------------ - .t

Pereitą sekmadienį su ' p. Lu- 
koševičiu išvažiavome jo gra
žiu Paige automobiliu ligonių 
draugų* lankyti. Mat, p; Luko
ševičius yra R. R. Kliubo ligo
nių globėjas.

Pirmiausia pasiekėm Oak 
Park ligoninę. Ten Jonas

■A • * ■ '•

♦

Brighton Park
•; —.. r

Keistučio Kliubo į susirinkimas
- įvyks ateinantį sekmadienį

■ j,’ ■ ■' •V'-7--- •• 'J: 3*' v

Lietuvių Keistučio pašelpijjid 
kliubo, mėnesinis šdsirįhk^hąs 
įvyks nedėlidj, kovp pirmą die
ną, lygiai 12 , vai. pietų laiku, 
Liberty Grovę įvetainej, 4615

J O ii . ■ ir »So. Mozart St<,
Butų gerai,’ lįad nariai eida

mi susirinkiman atsikviestų sa
vo draugus įr prirašytų juos 
prie kliubo. Prirašyti galima 
kaip vyrus, tąiįJ moteris ir mer
ginas nuo 15 iki 45 metų am
žiaus. T ' ? • ... •

Manau negali būti ir. kalbos 
apie tai, kad mums lietuvianis 
reikalinga prigulėti prie’ tokios 
didžiulės, turtingos organizaci
jos, /kaip šis Kęstučio Kliubas', 
kurio pastangomis nariai, tinka- 
'mai globoja'mi. Jau labai ■ daug 
tūkstančių dolerių sayu laiku 
kliubas išmokėjo narių pašal
poms, pomirtinėms, už gyvų gė
lių vainikus/ grabuešiams ir 
grabnešių automobiliams, štai 
vienas pavyzdys: nariui mirus 
kliubą'š i$ iždo išmoka viso 
309 dolerius, o kad šiuos pini
gus sumokėjus, tąi narys turi 
išbūti kliube apie . 57 'mfetūs ir 
dar neimti pašalpos^ iš kliubo' 
per tą visą, laiką.Kliubas jau 
turi tokių nariQ, kuriems* yrą 
išmokėta pašalpų po šimtą ir 
arti po du šimtus dok?rių. ./

Proporcionališkąi pašalpas iš
dalinus ir pridėjus prie viršmi- 
netoš sumos (309 doletiuš), tai 
tuomet kliubas turės būti dar 
senesnis ir reikės daugiau me
tų išbūti nariu, kad atsiylginus, 
o tuo tarpu tik apie 20 metų 
kaip kliubas gyvuoją ir tik trys 
tokie nariai randasi, kurie pri
klauso nuo pat kliiibo susior- 
ganizavimo, žinoma, pryšaky 
su organizatorium Jonu Alek-; 
šandravičium. 1$ to manau bus 
aišku tiems, kurie ,(įar abejoja 
ar verta rašytis į kiiuba ar ne 
ir bUš’ suprantama,; kag /mažai 
įmokėj uš,: kliubas / ?’ sdgr^žįpa 
dvigubai ir trigubai/ Vien jau 
tįk ,deito/reikėtų tapti riąriu ir 
tuomi daugiau . užtikrinti savo 
ateitį, nęskaįtknt kitų patarna
vimų, kuriuos kliubąš savo, na
riams teikia. Be to, man ro
dos, bus svarbu pažymėti ir tai, 
kad dabartirfiafh bedarbės kry- 
ziui vješpataujant kliubas ,'nU* 
sitarė duoti ir duodą pagalbą 
pašalpos formoj tiems savo .na- 
irams, kurie nedirba ir neturi 
iš ko gyventi. ĄŠ b^nt neži
nau. Įeitos z tokios pąšalpinės 
draugijos, kurio$ nariai mqkė- 
dami tik $5.50 per metus į iž
dą, galėtų gauti dvigubą pa-

Skaitytojui.: Rašte, į kurį 
Tamsta nurodote, buvo aiškiai 
pažymėta, kad žinia yra’ paduo
ta Chicago Better Business 
'Bureau, kur perspėjama bedar
biai apsisaugoti nuo tam tikros 
rųšies rakaterių. Kad sunkiais 
laikais atsiranda žmonių, ku
rie bando ii* iš kitų nelaimės 
sau biznį daryti,, Tamsta ir gi 
neginčysite. Tad visuomenei 
tarnaujančio., laikraščio pareiga 
yra visuomenę' perspėti, neatsi
žvelgiant į tai, kad kai kam tas 
gali nepatikti. . y '

• • *
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Dzimdzi-Drimdzi 
sutikimas

šeštadieny/vasario 28 d./Lie- 
Tos ir Paliulio , svetainėj prie 
Archer ir Keane Avė., Willow 
Springs įvyks Dzimdzįų sutiki
mas.

Svečiai renkasi vakare, kada 
nori. Įžangą su valgiu, progrą- 
mu ir kitais pamargifaimais, 
tik 50 centų. < <

Programą pildys artistai: A. 
Vanagaitis, j. Olšauskai ir M. 
Juoząvita’s su* orkestrą.

♦ Kviečia visus Rengėjai.

Specialistas gydyme chroniškų ir nanjų u 
gTl. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atšilau- 
kykjt pas mane. Mano pilnas iSegzaminavl- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a* apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugtyS. Ei
kit pas*-tikrą, specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums ėkauaa, bet pats pasakys 
po galutino Ifieggamlnaviine—kas jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blbd., 'petoli Stata St, 

\ , kambarys 1016 ,
Imkit elevatorių ' - ,' 

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

lioj nuo Į 0 ryto iki 1 po pietų
'---- i------ L.. ------\-------- ------ --------
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Dresių Dezaiitinimas 1/ IR MADŲ DAILĖ
UžBlSmimai, kuriev moka didele 

JaMJ/ eigą, išmokit dezatninlmo 4al- 
le. nubraižyti gražius rubue. 
Musų, geras mokinimas pri- 
rengs tai vietai i trumpą laiką 

Tilm Rašykite ar ateikite dėl ne* 
mokamos madų knygutes.lA MASTER COLLEGE 
fo*« r. . Kasnteka, Prlnolp.

< ' ' 10° N, STATE STo kamp.
‘ LAKE ST, .10 aųgžta*

11 ' . ----------------- ... -

r11'/1 .i., ,

ĮGALIOJIMUS 
(Doviernastis) , J 

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

- v negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų
< rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI
4>Birutės” choro repeticija įvyks ket

virtadienio vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Park svetainėj. v Visi choro daininin- 
kai-kės, nepamirškite laiku ant pamokų 
pribut. — Valdybai

Mėsininkų ir Groserninkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 26 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 8 v. v. Kviečaimi 
visi bučeriai ir groserninkai atsilankyti, 
taipgi ir nauji galės prisirašyti šį susi
rinkimų veltui. Taipgi turime aptarti 
apie biznio reikalus. Valdyba.

t Business Service 
BiznioPa tarnavimą*

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS.

Stogų Darba*. Greitai taisome etogns 
vsokios rūšies, bile kada it bile kut. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriansį darbą mieste. Kedzie 8463.

—HO►—

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

i • o .; . - ■ j---

Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St,

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47 th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.iOS. CORP.

52 E. 107th St/'
>. TeE Pullman . 5950 '

.7* ■ ■ .■

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą, ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės

> o— 
Boulevard 6520 Re*. Yard* <401 

NORKUS & CO.
Pertraustęm rakandu*, pianu* Ir vi
sokiu* biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisinga* patarnavimas.

- 1706 W. 47th St
CHICAGO 
---------o----- -- ----

i*

• • -------Q------ \ .
. PATARIMAS ■

Patartam visiems lietuviams, pirkti 
anglis iš Cpne Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 

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

statysime tuojaus. ,
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

> Partners Wanted i 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS ringelis partneris ant 
farmos ir biznio.

'1118 N. Paulina Sc.

Help Wanted—Female

REIKALINGA’ patyrusi veiterka, 
darbas vakarais, gera mokestis.

' 3457 Sq. Halsted St.

r

PASIRENDUOJA 6 kambariai, pe
čium šildomi, 5627 S. Justine St., 2 
augštas, šviesus ir moderniški. Muri- 
—----------- Šaukite Stcwart 5538.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

Raštynė atdara' kas
dien nuo 8—8 vai.

I f
vakaro* Sekmadiė- 
niais nuo 9—1 vai.

Naujienos.

ATMINK SAVO
NAUDAI,

kad vesdamas vistu reikalus per

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

CHICAGO
TeL Boulevard ,0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidą 
l ' ’■... . ■

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant. pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir vbką vertingą. 
Padarotd davėrnastis ir Pirkimo/ bei

Pardavimo Notariališkus raštu*. 
Siunčiam Pinigu* ir Laivakorte*. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS. I
' Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTCS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų lauk arba ratyk:
INTERNATIONAL BARBĖK

- COLLĘGE,
672 We*t Madlson Street

turus ms
i'AdiKEiMuuuJA švarus kambarys 

dėl vaikino ar merginos, su valgiu ar 
be, 2 lubos, 4604 S. Francisco Avė.

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė 
Biznis išdirbtas per daugel 
duosiu .už pirmą Ipasiulijin 

4438 So. Hermitage

bučernė ir grosernė. 
metų. Par-<

Avė. .

PARDAVIMUI pigia 
licatesen,, cigarų, cigaretų 
prie didelių dirbtuvių. ]

pigiai grosernė,. de- 
tabako Storas, 

pietus duo- 
St.

■PARSIDUODA gerai išdirbta per 10 
metų valgykla, lietuvių apgyventoj ko- 
lionijoj, biznis geras. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Kaina pigi. Gali
ma pirkti su visai mažai pinigų.

11946 So. Halsted St.

Tel. Pullman 7733

Farms For Sale 
į  / Jz UMai Pardavimnl 

LIETUVOJ ŪKIS
tūrių, Rietavo valsč., Telšių apskr., Pa- 
jomonČio kaime. Su namais. Ne
brangiai. arba mainysiu į namus Chi- 
cagoj, 1436 So. 50th Ct., Cicero, III.
2 lubos. w ~

28% dešim-

Su namais.

Real Estate For Sale 
. Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & (Jo.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam,’ parduodam, mainom namus, 

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

TeL Lafavctte 0455

PARDAVIMUI 2 flatų . mūrinis, 
5627 S. Justine St., 5 ir 6 kambarių, 
pečiais šildomas, moderniškas, 
stovyje, tvirtas, švarus, 
ninku Stewart 5538.

gerame
Šaukite savi-




