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Prez. Hooveris Vetavo 
Musele Shoals Biliri

Pranešime senatui pareiškia esąs priešių 
gas, kad valdžia tas milžiniškas įmones 
operuotų ir darytų konkurenciją priva- 
tinėms kompanijoms ,

WASHINGTONAS, kovo 3. 
----- Prezidentas Hooveris šian
die vetavo kongreso priimta 
bilių, kuriuo einant milžiniškos 
Musele Shoa-ls elektros energi
jos ir nitrato įmonės turėjo būt 
pačios valdžios operuojamos, o 
ne pavestos privatiniams 
resams naudoti.

Musele Shoals įmonės 
karo metais pastatytos, 
pastatyti valdžia išleido 150 mi
lijonų dolerių, tačiau iki šiol 
jos pasiliko nenaudojamos.

Atsisakęs bilių pasirašyt, pre-

i n te

buvo
Joms

Vokiečių socialistai 
protestuoja prieš 
Maskvos kaltinimus
Griežtai nugina priekaištus, bu

sią vokiečių 'socialdemokra
tai pinigais rėmę rusų kon
trrevoliucininkus

BERLYNAS, kąvo 3. Vo
kiečių socialdemokratųi'partijos 
vadovybė griežtai nugina sovie
tinių provokatorių tvirtinimUsr 
busią vokiečių socialdemokra
tai rėmę rusų kontrrevoliucio
nierius ir davę jiems pinigų su
kilimams organizuoti, sabota
žams ir intervencijai, kaip kad 
skelbiama kaltinamajame akte 
prieš keturioliką rusų socialde- 
mokartų (menševikų), kurie 
dabar yra teisiami Maskvoje.

Kaltinamajame akte sakoma, 
kai kaltinamieji Groman, Su- 
chanov ir Sokolovsky prisipaži
nę, jog per pastarus trejus me
tus jie per savo vyriausius va
dus užsieniuose, būtent, Fiodo
rą Daną ir Rafailą Abramovi
čių, neva gavę iš Vokiečių so
cialdemokratų partijos 380 tū
kstančių rublių. Tie pinigai 
buvę neva duoti sukilimui prieš 
sovietų valdžią organizuoti, už
sienių intervencijai gauti ir 
visokeriopai kenkti sovietų val
džios planams.

Visa tat, sako Vokiečių so
cialdemokratų vadai, yra šlykš
tus sovietų provokatorių me- 
les. Vokiečių socialdemokratų 
partija niekados nė kokių pini
gų nėra davus intervencijoms, 
sukilimams ar bet kuriems ki
tiems kontrrevoliucijos dar
bams Rusijoje remti.

Rusų socialdemokratų parti
ja, kurios vyriausi vadai yra 
F. Dan ir R. Abramovič,. visa
dos buvo ir dabar yra priešin
ga bet kuriai intervencijai, 
blokadai, ekonominiam 'sabota-

OREI 
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutiniai' ir 
stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
;• , tarp 33° ir 41° F.

Šiandie saulė teka 6:42, lei- 
/. _ džiasi 5:42. Mėnuo leidžiasi 6:42 

ryto.

zidentas Hooveris pranešė pe
natui, kad jis nepritariąs tam, 
kad valdžia eitų į biznį konku
ruoti su privatiniais savo pilie
čiais [su kapitalistais].

Hooveris siūlo, kad Alabamos 
ir Tenųessee valstijos sudarytų 
tam tikrą komisiją, į kurią į- 
citų farmų organizacijų atsto- 

inžinieriai, ir 
įmones išnuo- 
bendruomenės 
ūkio intere- 

vai ir armijos^ 
Musele Shoals 
motų “vietos 
ir iš viso žemės 
sais” .

žui arba sukilimui; ji taip pat 
priešinga tiems, kurie trukdo 
sovietų Rusijos pripažinimui,' 
sako Vokiečių socialdemokratų 
vadai.

Panašų pareiškimą išleido 
taipjau Rusų socialdemokratų 
vadai Danas ir Abramavičius.

Maskviečių masės šal
tai žiuri j naują sovie
tų sufabrikuotą bylą 
MASKVA, kovo 3. — Spėk- 

taklis, kurį dajjaę sovietų val
džia vaidina Maskvos byloje 
prieš keturioliką menševikų va
dų, eina’ visu garu. Reikia ta
čiau, pasakyti, kad plačiose 
maskviečių masėse ši byla ne
sukėlė nei didelės sensacijos, 
nei didelio susidomėjimo, nes 
jaučiama-, kad tai yra labiau 
farsas, ne kad:teismas, panašiai 
kaip kad įvyko prieš keletą mė
nesių, kai buvo teisiami aštuo- 
ni sovietų ekspertai inžinieriai 
su prof. Ramzinu priešaky, ku
rie tuomet buvo pasmerkti su
šaudyti, bet kuriems 
bausmė buvo tuojau 
kalėjimu.

’ mirties 
pakeista

bruzAntisoviėtinis 
dėjimas Gruzijoje
PARYŽIUS, f kovo 3? —Gene- 

vos spaudos biuras gavo iš Gru
zijos pranešimą, kad šiaurinėje 
Kaukazijoje atsinaujino stip
rus antisoviėtinis bruzdėjimas. 
Pastaruoju laiku buvo nukauti 
trylika žymių komunistų vadų;

Sovietų Armėnijoje iš val
džios vietų buvo pašalinti pen
ki komunistai, įtarti naciona
lizmu.

Iš tų pačių versmių prane
šama, kad pietų Rusijoje- ėmė 
smarkiai siausti šiltinių epide
mija. Viename tk .Rostovo 
mieste kasdien 'įregistruojama 
iki 150 susirgimų; . ;

Milijonai pelių užplūdo 
Australijos klonius

MELBURNAS, * Australija, 
kovo 3.—Nulaboro klonius, iš
ilgai Transaustralijos geležin
kelį, staiga užplūdo milijonai 
pelių. Iš kur tie pelių tytvei
kai atsirado, nežinoma'.

Apiplėšė banką
BENTON, III., kovo 3. —Du 

ginkluoti banditai puolė Whit- 
tingtono State Bąnką ir paspru
ko su apie $1,500 pinigų.

[Atlantic and Pacific Photo]

Bulgarijos karalius Borisas (dešinėj) - bičiuliškai suturoja‘ 
paprastais savo pavaldiniais Sofijos sostinėj.

........................................... .................................................................................... .................... ■ ,.w’. . ■ —.„-..n.,.';...,.,... . ..................

Senato “radikalai” 
šaukia konferenciją 
situacijai svarstyti

Diskusuos klausimus, kuriuos 
jie pasiryžę Iškelti ateinan
čioje kongreso' sesi joje

WASHINGTONAS, kovo 3. 
—Vadinami “radikalus” sena
toriai republikonų ir demokra
tų eilėse, su Nebraskos sena
torium George W. Norris’u 
priešaky, išleido atsišaukimą į 
daugiau kaip šimtą žymių as
menų, jų tarpe penkis guberna
torius, kviesdami/ juos konfe- 
rencijon Washingtone, kovo 11 
—12, apsvarstyti eilę svarbių 
klausimų, kurie turėtų būt iš
kelti 'ateinančioje kongreso se-t 
sijoje. - . . ■'

Svarbiausi ' klausimai, kurie 
bus pasiūlyti konferencijai ap
svarstyti, yra: (1) nedarbas ir 
pramonės stabilizavimas; (2) 
visuomenės naudojimo įmonės; 
(3) žemės ūkis; (4) tarifas; 
(5) “grįžimas į ‘atstovaujamą 
valdžią.”

Be Norris’o, kvietimą yra pa
sirašę šie senatoriai: Robert 
,M/ La Follete (rep., Wis.), 
Bronson Cuting (rep., N. M.), 
Burton K. Wheeler (dem., 
Mont.) ir išriktas senatorius 
E. Cosstigan (dem., Colo.).

Mirė elektros kedėje už 
galvažudybę

BELLEFONTE,. Pa., kovo 3, 
—BaUdžiamąjame Rockview ka
lėjime vakar tapo elektros kė
dėj nužudytas jfhomas Martin, 
Philadelphijos plėšikas^ mirties 
bausmei pasmerktas už nukovi
mą banko tarnautojo apiplėši
mo tikslu. < . '

Argetinoje siaučia dide 
lės .kaitros

BUENOS AIRES, Argentina, 
’:r/ 3. —Argentinoje šiuo tar-kovo 3. —Argentinoje šiuo tar-. 
pu siaučia stiprios kaitros. Pa
čiame Buenos Aireše tempera
tūra pavėsy siekia . 99 laipsnius.’ 
Daug žmonių nuo kaitros susir
go, o du jau mirė.

su

1 .............................. .......................... ............ ................-....................

Atstovų butas nori 
naftos ir kitų pra
monių biznį ištirti

■ •' •

VVASHINGTONAS. kovo 3.
— Atstovų butas’ priėmė bend
rą rezoliuciją, ka'd atstovų bu
to finansų’ komisijos nariai 
laikotarpiu, iki susirinka 72-sis 
kongresas, ištirtų ekonomines 
sąlygas aliejaus; anglies, man
gano, asbesto ’ ir agrikultūros 
pramonėse. '•

Komisijos nariai aiitorizųoja- 
faii 'aplankyti Rietu Amerikos ■ 
ir Europos kraštus, kur jie ga
lėtų rasti duomenų tarifo re
vizijos reikalu ir kovai šu alie
jaus ir kitokių reikmenų trus- 
tais.- ■’ ■ i ■ ’ .

Prižadėjo $4,000 už 
nužudymą Kubos 

'prezidento
HAVANA, Kuba, kovo 3.— 

Sabino Valdem, kareivis, kuris 
šių metų vasario 23 dieną ban
dė nuo Kubos prezidento rūmų 
stogo nuleisti pro ventiliatorių 
bombą į prezidento kambarius 
ir ją išsprogdinti, prokuratu-^ 
ros kvočiamas pa’sisakė, kad 
bombą išsprogdinti jį buvęs 
pasamdęs Įeit. Espinosa, kuris 
už prezidento Machado nuždy- 
mą žadėjęs jam $4,000 ir pa- 
augštinimą armijoje.1. . /

Pakorė piktadarį;- nu
kovusį "penkis asmenis

” -i ■ - Vi

EDMONTON, Alberta, Kana
da, kovo 3. — Saskatchewano 
kalėjime šiandie buvo pakartas 
vienas Georgę Dwernychuk, 
piktadarys, kuris praeitą rude
nį nukovė penkis asmenis, du 
vyrus ir .tris moteris.

20 asmenų sužeisti teat
ro gaisre Youngstowne

YOUNGSTOWN, Ohio, -kovo 
3 — Anksti šį rytą čia' buvo iš
sprogdintas Lincoln krutamu j ų 
paveikslų teatras. Dvidešimt 
ar daugiau asmenų buvo: leng
vai sužeisti. i

Sprogimas ir kilęs nuo to 
gaisras padarė apie $30,000 ža
los. ' .

Lenkai nuteisė 4 akrai 
niečių “teroristus”

VAŠUVA, kovo 3. — Lenkų 
teismas Lvove nuteis^ du uk
rainiečių “teroristus” s pėnke- 
rįems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o kilus du trejiems 
.metams. \

Visi jie buvo kaltinami “val
stybės išdavimu”, “sabotažu”, 
“padegimais” ir kitokiais smur
to darbais. .z 4

Vokietijos užsienių 
ministeris Vienoje
VIENA, Austrija,, kovo 3.— 

šiandie į Vieną atvyko Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
riš Curtius. Jo vizitas tęsis čia 
tris dienas. z

Manoma, kad jis turės čia 
svarbių ekonominių pasitarimų 
su Austrijos vyriausybe. -

šiandie prasidėjo dęrybos dėl 
naujos prekybos sutarties tarp 
Austrijos ir 'Vengrijos. • '

Bedarbių riaušės 
New Yorko valsti

jos kapitoliuje
ALBANY, N. Y., kovo 3. — 

Apie du šimtai bedarbių, atvy
kusių į Albany iš įvairių kitų 
vietų, šiandie atėjo į assembly 
reikalauti’ pagalbūs bedarbiams 
ir jų badaujantiems vaikams.

Assembly posėdžiui prasidė
jus, bedarbiai, kurie buvo su
leisti^ į galerijas, pradėjo kelti 
triukšmą; \ir ^kadangi triukšmo 
nebuvo galima gražumu nu
maldyti, buvo pašaukti miliėi 
įlinkai. Buvo tąsynių ir mili
cininkų vėzdų švaistymo, iki 
riaušininkai buvo išvyti iš kapi- 
toliaus.' . •

Ispanijos karalius, anu
liavo ' parlamento su- 
' sirinkimą .
MADRIDAS, Ispanija', kovo 

3.—-Karalius Alfonsas šiandie 
pasirašė dekretą, kuriuo galu
tinai panaikinamas jo vasario 
7 dienos dekretas sušaukti par
lamentą kovo 25 dieną.

Teisingumo departa
mentas ketina tuojau iš

tirti "pieno kainas 
. / ■ ... ■Ai.U.H.Aa

WA$HINGTONAŠ, kovo 3.— 
Teisingumo departamentas 
šiandie pranešė, kad jis tuojau 
imsiąs tyrinėti pieno kainas vi
same krašte. >

24 veteranai paralyžuo 
ti, išgėrę ‘džindžer- 

džėkio’
LOS ANGELES, Cal., kovo 3. 

—National Soldiers namuose 
paralyžiaus tapo ištikti dvide
šimt keturi veteranai, kurie, 
gavę Jamaikos ekstrakto, pa
prastai vadinamo ginger jake, 
juo .pasivaišino. A .

Sveikatos vyriausybės prane
šimu, šiuo tarp “džindžer dže- 
<kio” pairalyžuoti' serga kauntėj 
188’ asmenys.

----------—».1 f- • ■ .

įsimylėjęs nušovė mer
giną ir pats nusižudė
NEW YORKAS, .kovo 3. — 

Howard Q^tade, vienos Wall 
Stryto finansines firmos knyg- 
vedis, vakar vakarą, nušovė čia 
merginą 'Maę Birmįngham, dir? 
busią toje pačioje firmoj kaip 
raštininkė, o paskui pats nusi
šovė. \ r

Quade buvo merginą įsimylė
jęs, bet ji buvo jam šalta.

Moteriškos kelnaites 
šąlantiems sovietų 
miško darbininkams

HARB1NAS, Mandžurija, ko
vo 3. '■—Chabarovsko laikraščiai 
praneša, kad, užėjus dideliefns 
Šalčiams, . Zaisko apskrities 
miško gamybos organizacijai 
sovietų valdžia pristatė naują 
šiltų rūbų ir avalinės partiją;— 
keletą šimtų plonų apsiaustų 
nuo lietaus, keturias poras mo
teriškų puskelnių ir penkig šim
tus porų vaikų avalinės!...

Padėtis darbininkų Zaisko 
apskrities miško darbuose yra 
nepaprastai sunki. Dirbti reikia 
nuo tamsos iki tamsos, ir visą 
laiką dideliame šalty.

Darbininkai dar žiemos pra
džioj ėmė klabinti vyriausybę 
kad parūpintų šiltesnių drapa
nų ir'avalinės, bet vis veltui.

Pagaliau, po ligų klabinimų, 
atėjo siuntinys. Darbininkai 
urmu subėgo žiūrėti ir gauti, 
kas jiems būtinai reikėjo, bet 
koks buvo jų nusivylimas ir į- 
tužimas, kai iš atplėštų dėžių 
imta traukti moteriškos pūs-' 
kelnės, vasariniai apsiaustai 
nuo lietaus ir, pagaliau, avali
nė vaikams.

Del to dabar prasidėjo karš
tas susirašinėjimas su Chaba- 
rovsku. a

Penki angliakasio 
šeimos nariai žuvo 

liepsnose 
» ■ , t ' J

PITTSBU'RGH, Pa.f kovo £ 
—Russeltone, nedideliame ka
syklų miestely, liepsnose žuvo 
penki vienos angliakasių šeimos 
nariai, kilus jų namuose gais
rui, kai šeima dar miegojo ant
rame namų augšte.

Sudegė pats šeimininkas, 
Frank Daniel, jo žmona ir trys 
jų maži vaikai. Viena’ mergy
tė sugebėjo išsigelbėti, šokūs 
pro langą, bet šokdama skau
džiai užsigavo. Namai sudegė.

Socialdemokratai vis 
tik stipriausi Braun- 

šveige
BRAUNšVEIGAS, Vokieti

ja, kovo 3. —Nežiūrint fašistų 
laimėjimų per tką tik įvykusius 
čia miesto rinkimus, socialde
mokratai vis tik pasiliko stip
riausia partija. ‘ ■

Socialdemokratai, būtent, ga
vo 37,672 balsus, Hitlerio fa
šistai—27,040, o komunistai — 
12,236.

Maksim Gorky giria 
Amerikos rašytojus

- SOhENTO, Italija, kovę 3.— 
Maksim Gorky, garsus rusų ra
šytojas, yra augštos nuomonės 
apie kai kuriuos Amerikos ra
šytojus. Jo mėgiamiausi yra 
Sinclair Lewis, Theoddr Drei- 
ser, Sherwood Anderson*ir Ben 
Ęecht, kurių rastus jis gali 
skaityti tik vertimuose j rusų 
kalbą.

Vokietijos parlamentas 311 
balsų prieš 60 atmetė komunis
tų pasiūlytą nepasitikėjimo že
mės ūkio ministeriu Sčhiele re< 
zoliuciją. ; ♦

Baisi žmogžudystė
Panevėžio aps. Raguvos vals. 

Grištūpo. Anenkiemy nužudyti 
trys asmenys: Špikilienė Zofija 
ir broliai Špikiliai Pranas ir 
Antanas. Policija žmogžudžius 
aiškina.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos moterims siu- 
lortlos užsienio mokslo 

stipendijos
, KAUNAS. — Lietuvos bai

gusių akštąjį mokslą moterų są
junga gavo iš tarptautinės b. 
a. m. moterų federacijos, kurios 
ji yra narė, pranešimą apie 
tarptautinę mokslo stipendiją, 
šioji stipendija siūloma prancū
zų b. a. m. moterų sąjungos 
federacijos narėms, nesenes- 
nėms kaip 45 metų, humanita
rinių mokslų studijoms Pran
cūzijoj, mažiausiai 6 mėnesių 
bėgyje, pradedant nuo š. m. 
spalių mėn. 1 d. Nuo kandida
čių reikalaujama, kad jos bu
tų parašiusios bent vieną rpo- 
kslo veikalą, kuris galėtų liUy 
dytį jų gabumus moksliškai ty
rinėti ir studijuoti.

Pamišėlis nužudė moti 
ną ir brolį

Skrebotiškio vienk., Panevė
žio ap. pil. Š. š. m. sausio 22 
d., atsivežęs iš dėdes išėjusį iš 
proto savo brolį namo, pririšo 
prie sienos, nes negalėjo jo su
valdyti.

Sekmadienį, sausio 25 d., bro
liams išėjus apžiūrėti gyvulių, 
o seseriai į bažnyčią troboje 
palikusi viena motina. Pririš
tas pradėjo ‘ prašyti motinos, 
kad jį paleistų. Motina nieko 
negalvodama paleido ir pati už
lipo ant pečiaus. Pastarasis,

> ^pasijutęs esąs laisvas, griebė 
kirvi,ir smogė.anfrpečiaus gu-
Ifnčiai motinai, a Po kelių kir
čių ji buvo užmušta. Neužilgo 
trobon įėjus vyresniajam bro
liui, beprotis taip pat pasitiko 
ir jį smogdamas kirvio ašme
nimis galvon, sužalodamas vei
dą. šis ėmė bėgti, bet beprotis 
jį 'pasivijęs dar kartą smogė 
galvon. Užmušė ir šį ir grįžo 
natnon.

, Kaip* tik tuo metu pirkion 
įėjo jaunesnysis brolis, prie 
kurio beprotis irgi puolėsi' su 
kirviu, šis, tačiau, greit suri
ko: “žiūrėk, kas užpakalyje 
tavęs eina!” Kai beprotis atsi
gręžė, brolis greit pagriebė ne
toli gulintį kočėlą ir smoge be
pročiui į galvą. Nuo stipraus 
smūgio šis virto irgi negyvas.

Tuo reikalų dabar vedama 
kvota

IK

Vilnius pina prie ka-z 
' tastrofos.,

'1
■ v , ,

“Dzicnink Wilenski“ praneša, 1 
kad ekonomiškai krizei Vilniuj 
diena dienon smarkėjant, gau
dama vis naujų ir naujų'pra
nešimų apie fabrikų ir pramo
nės įmonių uždarymą. Pasku
tinėmis dienomis buvo uždary- j 
ta visa eilė lentpiuvių. Sąryšy 
su sunkia ekonomiška padėti
mi Visa eilė įmonių nori suma-

f _ XI__—K J____

i Ai
žinti atlyginimą darbininkams 
10%. Kai kurios yįmohės jau 
daro konkrečių žygių atlygini
mo jsumažinimui pravesti.

VELYKOS
Jap žia. pat. Neužmirš
kite jog jont tlveliai. 
broliai ir mutft laukia 
jurų ' pasveikinimo. — 
Palinksminkite juos, pa- 

. siųsdami jiems pinigų, 
paštu ar telegrama per
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1739 SOUTH HALSTED ST. 
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revoliucijos Lietuvoje
l , Rašo N. Naudžius

Prabėgo 25 metai nuo to lai
ko, kai kilo revoliucija Rusijoj. 
Tos revoliucijos banga sujudi-, 
ino visas caro pavergtas tau
tas, neišskiriant ir Lietuvos.

25 metai, — tai jau pusėti
nai senas laikas. Tačiau tas 
vaizdas, kurį teko, pergyventi, 
Idar ir šiandien akyse stovi, 
tarytum jis butų įvykęs tik 
.vakar. Kaip kūdikis, pusantro 
jar dviejų metų sulaukęs, ge
riau jsitėmija bile kokį daiktą, 
[negu užaugęs žmogus, tas pat 
yra ir su organizacijomis.

Socialdemokratų Partija tuo 
laiku, palyginti, buvo da visai 
jaunutė, susidedanti išimtinai 
nors ir iš gabių žmonių, bet 
kurie politišku žvilgsniu nebu
vo išsilavinę. Todėl veikimas 
nebuvo vienodas gal dar ir to
dėl, kad dėl didelio caro žan
darų persekiojimų nebuvo ga
lima tinkamai jaunus Social
demokratų Partijos narius in
formuoti.

Bet nežiūrint į tai, kokis 
Veikimas buvo, visgi kiekvieno 
daugiau susipratusio lietuvio 
krūtinėj degė troškimas kaip 
galima greičiau numesti cariz
mo jungą nuo savo sprando. 
Kadangi Lietuvos jaunimui, o 
ypatingai darbininkijai, nebu
vo kitos tokios organizacijos, 
kuri taip griežtai kovotų prieš 
caro valdžių, kaip Socialdemo
kratų Partija, todėl jaunimas 
būriais spietėsi į ją ir vienokiu 
ar kitokiu budu kovojo prieš 
carizmo. Ir man tuo laiku bū
nant da visai jaunam, , teko 
darbuotis L. S. D. partijoj Pa
prūsės rajone.

Gyvendamas Naumiestyj, Ša- 
prisidėjau prie 

. miesto veike- 
vardų dar ir 
kaip tai: V. 
Ulinskai, Ku-

visi

t S. . 7 . r
Kviečiamas L.S.S. 116 kp., su

sirinkimas.

tai 
Vieni išsi- 
monopolius 
juos užda- 
Bet mergi

Gerb. draugai ir draugės. 
Kas \tik esate socialistai savo 
dvasioj ir nusistatymu, , esate 
kviečiami atsilankyti į L.S.S. 
; 16 kp. susirinkimą, šeštadieny, 
kovo ‘ 7 d., 7 v. v., pas drg. 
Strazdą, 7445 Prairie Avė., 
netoli nuo Warrcn Avė.

MaljOnėkite į šį ‘svarbų susu 
rinkimą atsilankyti visi socia
listai* ir jų pritarėjai. Turime 
daug svarbią dalykų apkalbėti 
ir pradėti veikti. Mus laukia 
Socialistų partijos ir musų 
L.S.S; darbas. Mes ilgai snū
duriavome ir nieko neveikėm, 
bet jau laikas pradėti veikti. 
Laikas greitai bėga ir jis nie
kad daugiau nebegryšta, tad 
turime daugiau, laiko negai
šuoti, bet tuojaus turime visi 
sukrusti darban!

,'Nutriaukėtnd ji £4ke, Į 
kurį^ randasi apie 28mylios r 
nuo Detroito ir priklauso p. S.r 
.Ąnpbrozuk Tęu» jąjį radome 
ir dauginą svečių. ' Į žangiausia ir ^yviausiS Liėtu-

, P-nas Ambrozas priėmė'mus vos provincijos miestų, čia 
labai* gerai. Išviso tai yra la- iŠ pat pradžių savarankiai 
bai malonus žmogus ir senas kūrėsi nepriklausomo gyveni- 
naujienietis. įo dukrelė Gici- mo pradžia, pirmiausiai susi- 
lija irgi yra linksma mergaitė. L tvarkė . savivaldybės įtaigos, 
Pasikalbėjome,, palošūme viso- Lkopcraciįos. ir šiaip ekono
mių gėmių, taip laikasJink- Įminės įmonės. Nežiūrint j 
smai ir prabėgo. Ten teko su-idizbrganizaciją, kurią įnešė 
sipažinti- ir su p< Ambrozo į' demokratiniais pagrindais 
tarnaitę, kuri neseniai yra at-|tvarkamą darbą bolševikų ir 
vykusi Iš Lietuvos. . Tai p-le f bermontininkų okupacijos, 
Julė Onaitė. > Ji papasakojoIšiduliškiai savo visuomeniniu 
šiek tiek ir apie 'Lietuvą.. Esą susipratimu ir solidarumu be- 
ten gerai gyventi tiems, kurie veik patys vieni savo jėgomis 
turi litų. Tik visa bėda esanti Į nusikratė svetimąją ' jungo 
ta, kad tų litų nedaug kas te- (atsiminti tenka-vietos šauliui 
turi.. Todėl žmonės pusėtinaiIpartjzanų žygius). Kada prieš!

[karą čia buvo skaitoma vos 
dabartinė Į keliolika organizaciją, 1927 

valdžia nepatenkina žmonių, m. prieš perversmą Šiaulių 
žmonėms mieste ir apskrity jų buvo

Kada Poilsis būna Sutrukdomas
X Veikite gneitai delei inkstų 

nereguliarumų
jeigu jus vargina pūslės įdegimai, 

1 < • kelintasis naktį ir nuolatinis strėnų 
x skaudėjimas. ..susidomėkite! Pagclbėkite 

B savų inkstams prie pirmo ženklo pakri- 
kimo. Vartokite Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 mc- 
Sį&įk tų. Patariamos visame pasaulyje. Par-* 

davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų vieša? pataria Doan’s:
CHRIS. BILHORN, 70.3 E. UAIN ST.. WEISER. IDAHO, sako: "Aš buvau 

varghibniaa mano inkstų. Slapiniaala buvo debesiuotaa. turėjo daug nuoaMų ir 
buvo inenkas ir deginantie,' Mano nugara buvo taip skaudanti ir pastynisi 
rytmečiais, kad kartais vos galMaVau išlipti iš lovos. Po vartojimo Doan's 
Pilis aš likau pilnai išgyds’tas nuo šių priepuolių.**

Doan’s Pilis

ir skursta., '■<
Bendrai imant,

kių apskričio 
būrelio L. S. 
jų, kurių keletą 
dabar atsimenu, 
Leveskis, broliai
bilius (Kubilskis), Puskunigis, 
Padlešaitis (pastarasis, rodos, 
jau miręs), retkarčiais parva
žiuodavo A. Kemeža. Dažniau 
atsilankydavo P. Prapuolenai- 
tis (girdėjau, kad jis yra Ame
rikoj). Su daugumu kitų drau
gų teko ne mažai dirbti ir at
likti tokius darbus, kuriuos, 
šių dienų mano supratimu, so
cialdemokratui neprjderejo da
ryti.

Mitingai. Šios šalies darbi
ninkams mitingai yra visai pa
prastas dalykas. Gal ir Lietu
voj taip pat yra. Bet tais lai
kais Lietuvoj mitingai buvo 
didelė retenybė. Todėl šio 

ku- 
tokiuose mitin- 
, gal 

kaip mes 
mitingus

Lietuvoj 
retenybė, 

straipsnio skaitytojams, 
riems neteko 
guose dalyvauti 
geidu žinoti, 
ro valdžios 
vom/ 

Mėnesiena, 
bet šaltis nepaprastai 
Sniegas nuo mažo susijudinimo 
girgžda, taip kad, rodos, visas 
Naumiesčio miestas girdi. O 
čia reikia stovėti lauke ir da
boti, kad policija neužeitų ir 
visus nesuareštuotų. Kiti drau
gai susirinkę kambaryj. Kaip 
paprastai Lietuvos miestuose, 
kambariai erdvus, tai pusėti
nai daug sutilpdavom. Kortas 
turėdavom kiekvienas. Jei ko
kia nelaimė, tai. tuoj pradedam 
kortoti. Nutarimus nerašyda- 
vom į knygą, bet tik ant pa
prastos popieros, ir tik po pti- 
sę žodžio. Darydavom taip to
dėl, kad jei kartais sugautų 
mus belaikant mitingą, - tai kad 
nesuskaitytų, ką mes nutarėm. 

Vieną kartą belaikant tokį 
mitingą vėlai vakare, ateina_Jr 
praneša musų lauke pastatytas 
sargas,, kad kažin kas ateina. 
Tuoj mes visi: už kortą ir Po
vą lošiame. Štai staiga,. įeina į 
vidų jauna .apie 20 metą ma
gina, gražiai apsirengus ir sa-

bus žin- 
prie ca- 
laikyda-

ko: “labas, draugai”. Mes 
nustebom, ar tik nebus šnipas, 
kurių tuo laiku netruko Lietu
voje. Mergina atsisėdo ir pra
bilo: “Draugai, nebijokite ma
nęs. Aš taipgi tos pačios parti
jos, kaip ir jus, Aš esu iš Ma- 
riampolės gimnazijos HiOkine. 
Man draugai pranešę, kad jus 
turėsite mitingą, todėl nusita
riau atsilankyti.” Po tų žodžių 
mums pasidarė lyg jaukiau. 
Nors nelabai drąsiai, bet vėl 
pradėjom savo partijos reika
lus svarstyti, tik jau nerašėm 
ant popieros. Kuomet priėjom 

f prie klausimo, kokio nusistaty
mo L S. D. partija turi laiky
tis, kad žmonės kuo mažiausia 
gertų valdžios svaigalus, 
kilo' įvairių minčių, 
reiškė, kad reikia 
daužyti, kiti, kad 
rius laikyti ir t. t.
na, pasiprašius balso, pradėjo: 
“Draugai, neįsižeiskite, bet jus 
klaidingai manote. Monopolius 
nereikia daužyti, nei juos už
darius laikyti.”

Kaip tik tuos žodžius pasa
kė, tai mes vėl sužiurom, ar 
tik nebus šnipas. Bet ji tęsė 
savo kalbą toliau, sakydama, 
kad norėdami žmones sulaikyti 
nuo gėrimo reikia palikti tas 
įstaigas ramybėj, o imtis dau
giau darbo, kad šviesti Lietu
vos žmones, O kuomet žmones 
bus daugiau apsišvietę, tai ir 
patys nevartos gėrimų. Dar 
pakalbėjus ir, daugiau įvairių 
dalykų, mergina apleido mus 
ir liepė jos nesibijoti. Ji išėjo 
ir šiandien aš nežinau, kas ji 
tokia buvo. Mes likusieji jau 
neilgai mitingavom, nes bijo
jom, kad ta ‘mergina nepašauk
tų policiją.

Nuo to laiko Naumiestyj ir 
apielinkėj prasidėjo kiek žy
mesnis darbas apšvietos srityj. 
Pradėjom išleidinėti periodinį 
laikraštėlį rankom rašytą ir jį 
platinti tarp mokančių skaity
ti. To laikraštėlio keliaujantis 
korespondentas buvo paskirtas 
P. Prapuolenaitis. Toliau pra
dėjom vis dažniau gauti įvai
rių knygelių, kurias skleidėm 
tarp žmonių. Knygelėmis mus 
daugiausia aprūpino Kubilskis 
ir Rudaitis. Pastarasis vė
liau pakliuvo į žandarų rankas 
ir mirė Petropavlovsko kalėji
me. Vėliau, kuomet tapo išleis
tas garsusis manifestas, su
rengėm visą eilę demonstraci
jų ir prakalbų. Vienos ir bene 
žymiausios prakalbos buvo' su
rengtos draugui P. Grigaičiui 
kuris tuo laiku buvo dar stu
dentas.

Bet tas 
tęsėsi. Jis 
tam, kad
giau dirba revoliucijos darbą, 
kad paskui juos išgaudyti. Ta
po atšauktas tas valdžios * iš
leistas manifestas ir vėl prasi
dėjo reakcija, — tik dar bai
sesnė, negu pirma buvo. Atsi
sakė nuo savo tarnystės sene
lis Naumiesčio pavieto virši
ninkas, kuri mes taip baisiai 
nu varginom laike išleisto ma
nifesto demonstracijų, beva
džiodami jį po purvinas mies
to gatves,. J jo vietą tapo atkel
tas jaunas, bet vienas^ didžiiaU-. 
šių barbarų. Tas naujasis* vir
šininkas tuoj pakvietė kazd- 
teus, išskirstė juos po įvairius 
miestelius Naumiesčio paviete, 
o pačiame Naumiestyj pasiliko 
pusėtinai didelis jų Įmūrys, Tty- 
po paskelbtas karo sjįoiis; Ka-. 
zokai patruliuoja miestąį diėJ 
nomis ir naktimis. Bet ir to
kia padėtis triasų L. S. D. P. 
veikėjų nenugąsdinę. Mes mo
kėjom veikti ir. prie tokių ap- 
.linkybių ' •

(Bus dariglmi)

Kviečia visus į šį susirinki
mą

F. Lavinskas ir A. Strazdas.
------------ r

Detroit, Mieli.
Visko po biskį.

Darbai pas mus visai pras
tai eina, — žmonės dirba po 
dvi ar tris dienas per savaitę. 
Kai kurios dirbtuvės ir visai 
užsidarė. Darbininkų padėtis 
'labai varginga.

Nedarbui galo nesimato, — 
tai gali prasitęsti dar keletą 
ar net kelioliką mėnesių. Dau
gelis žmonių prarado sayo ne
išmokėtus namelius bei lotus. 
Užsidarė daug ir visokių biz-

šiandie milionai žmonių 
kenčia skurdų Amerikoj, kuri 
yra turtingiausi' šali^ yisanic 
pasaulyje, čia nieko' dfetridks- 
ta: visokio turto , yra pakan
kamai. Maisto produktų fer
meriai pagamina tiek, kad ne
žino ką su jais daryti. O tuo 
tarpu miestų darbininkai tie
siog pusbadžiu gyvena. Rau
donasis Kryžius ir kitos lab
daringos organizacijos turi 
šelpti desėtkus tūkstančių, 
žmonių, kad badu nenumirtų.

Aišku, kad kas nors yra ne
tvarkoj. Amerikos žmonės pri
valėtų, ant galo, x atsikrapštyti 
sau akis. Tąsyk jie pamatytų, 
jog visokie republikonai bei 
demokratai tik mulkina juos. 
Tiek vieni, tiek kiti kaip tik 
atsistojo prie vyriausybės vai
ro, lai rūpinasi tik .kapitalistų 
reikalais, o apie 
visai užmiršta.

Darbininkai

darbininkus

Dangus giedras, 
didelis.

manifestas neilgai 
buvo išleistas lyg 
sužinojus kas dau-

tūrėtų dėtis 
kurie visais 

galimais budais kovoja už 
darbo žmonių būklės pageri
nimą.

! t ■

‘ * * i .

Lietuvių Moterų Kliubas tu* 
rėjo šaunią vakarienę ir “buii- 
eo” pai'tę Ba<flttm viešbuty]. 
Ddb’vavo apie 17 asmenų. 
Laimėjo gražių dovanų.

Musų ' moterys kąs mėnesį 
surengia baliuką ir turit gerą 
pasisekimą. Kliubo pirntijiiii- 
kė yra P. Uvick. Valdybos 
nares susideda iš 8. Kudirkos, 
S. Bukšąienėš ir Siurbis.( Kas 
metą jos surengia vieną didelį 
balitį, kuriame paprastai da^ 
ly.vmija daug publikos.

* ♦ ■/ ,

Vasario 22 d» išėjau pasivai
kščioti. Užsukau ir pas p. Mai
gų, į‘ jo biznio vielą. Pradėjo- 
Įhe kalbėtis apie dabartinius 
blogus laikus. Po tą visų kal
bų p. Maigu tižkyietjė mane 
pietų. Nųrs. jaų jr biiyau . pa
valgęs, bet išsisukti . begalė
jau, Parėję iiamo,. radome 
ponią ■ Mafgienę bclaiiklančią 
su gardžiais pietais. Po pietų 
jMmai Maigai sumainė pasiva- 
Žitjeti. . Paprašė, kad ir aš 
kartu su jais važiuočiau. Bet, 
girdi,, turėsi sėdėti
sėdynėj. Atsakiau, kad

Prie Dr. Griniaus 
buvę daug geriau gyventi. į701, ją tarpe politiriiai-tauti- 
Mergaite, jnatoiąai, pusėtinaiįnių 410, profesinių 125, kultu-1 
pasilavinusi ir pažangi. Kitąfros-Švietimo $1, labdarybės 35,II 
kartą žadėjo daugiau dalykų I specialiniais tikslais 31, spor- Į 
papasakoti apie Lietuyą. to 29, ždmės ūkio 18, klubu Į 

Van^ųpe. 17 ir ft
■ , Be to pačiuose Šiauliuose II

Grand Ragida, Midi.
Draugė (Sa^ausMeiiė) !*• periodinių leidiniu,

nė oakKttvu i klabande i,,f ‘arpc dt’ saval‘paS&«»< ’“«* 
P® v? 1- kslo populiarus žurnalas “Kul-

Itura”, jjer metus) išleidžiama 
art| 30 knygų bei brošiūrų ir 
taip toliau.

Tasai Šiaulių gajumas padė
jo jiems greit atsigauti iš po 
karo smūgių; nuo karo ugnies H 
jie beveik visiškai> buvo su? 

į naikinti, it beturėjo vos 5
tūkstančius - gyventojų, dabar |
gi jų turi jau 22,783 ir atsi- 
statydami, iš griuvėsių, įgija 
Visai moderniško miesto iš
vaizdą. J

I • i-

Į Pastarąjį laiką šiauliečiai 
I susirūpinę Muzkajaus-Biblio- 
tekos Rūmų statymu, kuriuose 
nori sutalpinti savo didžiulę 

L biblioteką, savo jauną, ,brit
nepaprastai / greit išaugusį] 
etnografijos, archeologijos bei] 
istorijos muziejų. Biblioteką 
sudaro- arti 30,000 tomų kny
gų, jų tarpe nemaža reteny-j 
bių, surinktų iš apleistųjų bu-l 
vusių didikų dvarų, k. a. Na- 
riškino, Oginskių ir k., muzie
jus gi kas kartą papildomas 
gausiais rinkiniais iš kaimo, 
kuriais turėjo progos šįmet 
pasigerėti keliavusieji po LieJ 
tuvą garsieji Švedijos muzie
jininkai' (d>-ras Eriksonas ir 
kiti), tyrinėję lietuvių seno
vės būtovę.

Rūmų statybą vykdo taih 
tikras ’ Šiaulių Kraštotyros 

[Draugijom komitetas (Šiauliai/ 
Vilriiaus g-vė 241), sudarytas I 
iŠ įvairių visuomenės sluogs- 

Į hių atstovų. Miestas nuo savęs 
jam skiria geriausį, .gražiausi | 
sklypą savo parke Šalia Did- 
ždvario ir kitais budais remia 
jo statybą. Jos sąmata numa
tyta 25 tukst. dolerių, iš kurių 
dalis bus surinkta aukomis, 

.kita — paskolomis 
p Nežiūrint didelio krizio, yl- 
sUomenė gyvai atsiliepė į tą, 
reikalą, ir dviejų mėnesių ląl- 

Į kotarpiu jau .surinkta keletas 
tūkstančių dolerių, kili pasi
žadėję medžiagos, dar kiti sa- 

šį kartą komunistai negavo/0padIad.!ts' 
progos nei žodį pratarti, iiefe 
.miestas taip buvb 'prisirengęs, 
kad be policijos dar buvo,uni
formuoti lėgiorriiikai ir milicija/ 
Todėl ir gavo : keli galvas ap- 
,daužyti. Ką gerb. gali -duoti ši-1 
fokis straksėjimds ir ko- Jie. no* 
ri, —sunku pasaluti. Tik duo
da1 sau befeikdi^^i* galvas su
sidaužyti, tai ir ylskas. 0, paS- 
,kui .daro kolektas, renka aukas 
nuo darbininką, kad apginti 
tuos žmones, kuriė tapo areš
tuoti. . įį ■'

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ 

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už .........   $2.50

Antras iš eilės komunistų 
sušauktas straksėjimas ties 
miesto rotuše įvyko vasario 25 
d. Bet šį karią dar prasčiau 
nusisekė, negu 10 d, įvykęs jų 
taip vadinamas paradas.

Kaip jau “Naujienose” buvo 
minėta, vasario 10 d. įvykusia
me susirinkime tapo suareštuo
ta 14 komunistų. Taip ir šį 
kartą tokis pat jų skaičius ta
po areštuotas/'Tik dabar ir lie
tuvių pakliuvo, ] tarp kurių ir 
“draugė” Sakalauskienė, pa
garsėjusio lietuvių komunistų 
veikėjo (Sakalausko) Šukio' 
žmona, žmonfų^buvo daug su
sirinkę, prie mlėStb rotušės, tik j 
žinoma, ne; komunistų. Mat a- 
metikonai pripratę bile kokią 
naujanybę išgirdę eiti pažiūrė
ti. Be abejonės,' ir apie šį susi-? 
rinkimą komunistų korespon
dentai parašys,:! kad deselkai 
tūkstančių žmonių dalyvavo jų, 
surengtoje demonstracijoje, 
taip kaip jie rašė apie sasario 
.10 d. demonstraciją. Vienam 
“Vilnies” num. tilpo korespon
dencija’iš Grand Rapid»Ą kur 
rašoma apie įvykusią demonst
raciją. Ten. pasakyta, kad 15, 
000 žmonių dalyvavo. Mat, ko
kiom žiniom bolševikai savo 
laikraščių skaitytojus vaišina. 
Kur čia logika ? . Aš pats tą 
dieną buvau tame susirinkime 
ir parašiau “Naujienose”, kad 
galėjo būti apie 4000, bet kiti 
sako kad ir: tiek nebuvo; Pri
leisk ime sau j kad ir buvo 4000, 
tai visgi ne penkiolika. Nieko 
stebėtino, kad bolševikai nori 

| sukelti revoliuciją, kuomet jų 
akyse rodosi iš vieno keturį. 
Tie keturi tukątančiai žmonių 
žiuri, juokiasi ir rankom ploja, 
kai policija vięįą komunistą 
muša ir_ tempia už sprando į 
vežimą. Ar” logiška girtis, kad, 
tai komunistų publika?

IĮ.*.. I *!*»■«■ . ...i.

ATĖJO naujas “Kovos" 
numeris, Lietuvos socialdet

- La.*. ‘ • .‘J J A

traukia į sąmatą piniginių 
pašalpų surtlds. Aukotojai^ 
pagerbti atminimu i jų pa
vardės įrašomos į' aukso kny
gą, be to jos bus įrašytos į 
Rūmų sienoje įmūrytą garbės 
tentą. Statytojai džiaugiasi, 
'kad aukotojų tarpe randasi 
ir Šiaulių aborigenai, kilę iš 
štaufftj, bet ilgainiui, kitur 
suradę sau nuolatinę ar nau
ją tėvynę, nenutraukdami ta- 
čiad su* Ja ryšių/ Ik 
r \Tokię ; gi"^ ry 
kraujo giminystės, bet ir kul-[ 
turinio bendraviinor yrąj labili 
sveikas , ir. -gražus, apsireiški-1 

Imąs, teikiąs garbės lietuvių
tautai---- 'Siaųlistas.

ne tij<

Pasirinkimas tik grupėmis
Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOSKOS Tikti Juo- 

kai ...... :..................................
DR. KARALIUS Batbora

Ubryka arba kliostorius ir
Jėzuitai .........    75
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .......... 75
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

Grupė IL $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija ..... . .25
S. MATULAIČIO Dvi Ke-

. lioni i Tolimą šaurę ..... — .40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai' ir Romėnai pri-;- 
i . sidėjo pastūmėjimui Gamtos

mokslų priekyn .........  .40
! 31 OL8ZEWSKIO Pasaka apie

Kantrią Aleną     20
Į 45 R. J. STEVENSOS NAK- 

„ .35 
į ‘ 
$1.00

i‘ 1

.20 
* i

_ ___ ..................... .20 
VARGšd Gadynės 

............ _ .25

24

25

26

28

r 6 
į 7

B

50

71

73

78

VYNE ........................ ........
SOCIALIZMO MINTIES
BLAIVUMAS ...... e.......... 1
LfEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .......... ................. .
VIŠKOŠKOS Gyvybe — 
Poemos 
BR. ' 
Žaizdos

Viltf ...

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Misijų 
Knyga ...............    $1.00

21 1
Knyga ......... ...................k—

30 V. GARSINO Katės Lau 
kuose (kareivio atsiminimai) .35

39 A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojb ..................

40 FRANK HAKRISO Pasako
jimas Apie Jėzų .. ........

57 J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ’............i.^...

70 KL. JURGELIONIS Otafi 
Liūdi ........j.........;......... ..:

Viso

Grupė IV. $5.00 
1 9 m: PETRAUSKO. IS Mu- 
i žikos s rytiem ....r..’...........,.......
i 25 BARBORA UBR.YKA it- 
.. ba Kliošcorius ir Jczuipi .... 
3 26 MARIJOS KONOPNlC- 
s KOS. Pagal Įstatymus 

29 P. MER1ME. Lokis. 
tutlų legenda ..

.20

. .25

trumble“ 
tai

Galima gauti “Naujienose’*. 
Kaina 10c.

GARSINKITėS
NAUJIENOSE

*4o. Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas

yra Socializacija ..................
72 W. SHAKESPEARE’O

Machbeth

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

‘ Grupė V. $5.00
7
8

31

38

37

49

53

56

A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .....................................
DR. E. L'OEB Kultūra ir 
Spauda .....................................
DR. - A. J. KARALIAUS x

.75

Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Bganys 
Liaud}? ................................... ..

60 Milukijada Dzūko Vitšžmo- 
niSki Nuopelnai ir 'Juodesnis

už Pragaro Pavydas .........
KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius .’...............................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................. .
H. ISBfcNO Šiaurės Karžy
giai '4 veiksm. Tragedija ....

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RASTAI K»- 
rėš Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTfi 
Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas .............................................

61 LAUKIO P. Kropo t kino —
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy- 
ML* GRIGONIO.....Katriutės
Gintarai ...... 1.....................
BR. VARGŠO Milijonai 

Vandenyje .

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

Grupė VII. $5.00 
22 NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visokių Paslapčių 
Knyga, kaina ............ C2

Robinzonas kruizius . 
Labai Graži Apysaka ....... 
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI ------------------------ -

68

84

93

4,0

41

54

93.

80

82

.50

.35

.35

.20

.20

$2.50

$2.50

.45

.50

JO

.25

.10

.20

.20

.25

..35
$5?00

20 

.75- 

•75 

.25

»

-
DR, A. J. KARALIAUS

su Grinorium .............
S. K. KRUKOWSKIS Cbi-
nija ...i...:........... :.........

iN M. WORKS Kas yra
Taip, O kas ne Taip? ,..,....
SARUNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ........... .

Naujienos Chiėagoje ir kitur
- Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
' - . pasiulijimas ,tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo
užsakymus , •. Ji; ( , -

NAUJIENOS
1739 So.Halsted St. Chicago,Ill.

no
36

[f'. 1 f

42

Lie-

V. GARSINO. Kares lau
kuose ......... ................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas

48

52 J

64

Pasikaftejintas Amerikono stf .. ....
1

.40

-75

20

35

44
76 f Ą. FREDRO ’ČONČiL- 

LIUM FACULTATIS ....
94 GOGOLIO Piršlybos, Ko

93
96

97

99

69
mh k Proza

I

Viso ...............

J. 8. TURGENEVO Pini
gų Nėra -.................................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom........
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija ..........._...................
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija ...k...
V. K. 'RAČKAUSKO Eilė-



'Trečiadienis, kovo 4, A931
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“Savas Pas Sava”
V £

— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė. 
.Tel. Lafayette 5019 

■

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.'

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

Tėl. Boulevard 1162

mus

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
• Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

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

Per pastangas į poilsi
----- p—-—

• Mes visi skubiname į poilsį. 
Iš kalnų uojų upes skubina'ir 
teka į pakalnių . lygumas. Iš 
jūrių vanduo, 
saulės, garuoja į 
damas atsiilsėti 
kuosa.
z Debesiai pilasi 
dabriniais Jašnis ir skverbiasi 
per žemės sluoksnius užmigti 
kur gelmių kloduose.
/Žiūrėk į aukštus medžius į 

vaisingus laukus—visa tai yra 
vaisiai upių darbo ir poilsio.

Ar norėtum, mano siela, pa
siilsėti! Tuomet ir tu tekėk, 
lyg ta upe, ir kilk, kilk.

Atmink, poilsis yra išbandy
mas.

Tad atsiilsėk viltyje, darbe,, 
meilėj, tyrume ir jėgoj.

jėškodamas 
dangų, siek- 
debesų ,pu-

žemyn si-

S kr uždėti ų pa vyzd y s.
PETER BARSKIS ’

Mes parduodam rakandus ir radios 
pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yar* 5069

DALENO APTIEKA « .
Receptą išpildymas — musą 

specialybė

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155

M. J. KIRAS
REAL ĖST ATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Iš kur tos skruzdelių armi
jos, jųš klausiate, sudorojan- 
čios ir nunešančios jūsų mais
tą, atakuojančios jūsų duoną, 
čiulpiančios ir naikinančios 
jūsų salduminus, aikvojančios 
jūsų sandėlius? Neklauskit jų 
vardo, broliai, jos eina parei
gas suvartotojo. Jos sergsti 
dieną naktį, paslapčiomis, vi
sur, prižiūrėdamos bereikalin
gą aikvojimą; rinkdamos nu
barstytus grūdelius ir sudoro- 
damos juos / naudingai. Jos;

Jeigu jus žudote savo
W. J. KAREIVA

Green Valley Products 
Parduodam šviežias kiaušiniai 

ir sviestą
4644 S. Paulina St.

Tel. Boulevard 1389

S. P. Kažwell and Co.
REAL ESTATB. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE .. '
2839 W. 63rd Si.'

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry C o. 

Vienatinė lietuvių ikalbykb 
Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel Prosftect 3939

rbdos, taip ir . šaukia.. “Nėaik- 
vok^ neaikvok 1” Pasaulyje nė
ra aikvojihio nei poilsio.

Mano siela, klausyk tų Veik
liųjų'. skruzdėlių balso: Vis 
stengkįš phdėti teisybei, geru-, 
mu, grožiu.* Nenuilstamai su
dorok, rink gyvenimo pakele- 

aštriais pakraščiais ir

ką,' Komisarai su savo pasė- 
kėjaiš rengia ; “revoiiūąiją” 
prieš kapitalistus,- dabar štv 
rengė tarp savęs. Gal' tuo 
tikslu,. , kad mariai pamirštų 
apie surinktus pinigus “raudo? 
ham’ sbjuzui”, :

M ir.il<>yl... . . ......................... ...» .1. .-I I .'.U.

Laivakortės atpigo
l i« i.

liųjų'

ims

barstytus gero 
jie išaugs j;gerbti 
siekiančius dangaus 
mu. *

kolgrudęlius, kol 
būvio kalnus 
isjans aukštu-

Saulės piisę. viršum! *

Tie, kurie gyvena* tamsiąją 
gyvenimo, puse, niekuomet ne-

Viena nelaimės priežastis 
yra leidimas protui ' užsiimti 
tainsiaja gyvenimo puse.
'Kaip tik prileisi savo protą 

gyventi lamsiaja gyveniipo 
puse,., tuojau turėsi atsisvei
kinti su džiaugsmu ir visai lai
mei bus galas. / . ' />

Ar gali žniogus būti .laimin
gas, kurs nuolat gyvena tam
siąja puse? Aš sakau, ne, 
• Nėra galima žmogui .■ būti 
laimingam, kurs nuolat gyve
na tik tainsiaja gyvenimo pu
se, lygiai kaip negalima hireŲ' 
smagumo, kurs iš saldžių vai
sių spąudžia ’/tik kartumus,, 
kurs iš žiedų dyglių klojasi 
sau lovą ir juosė voliojasi.
—__———

svarumą ar spėkas Tarp Chicagos
LietuviųPraradimaa aVarumo ar epSkij, prastas 

apetitas, virškini m o pakrikimai, inkšti} ari 
pūsles iilesimas, bemieges naktys, susilpnūju-i 
stos nervų jCgos, pakrikę organai, nykstanti 
sveikata ir spSkos, greitai pasiduoda 
Nuga-Tone. kadangi jis iSvalo sistema nuo 
silpninančių nuodų, gimdančių Šias nesma
gias ligas ir Švelniai, pagelbingai stimuliuoja 
visus organus ir suteikia naudos jų veikimui 
ir jus včl pajausite gyvumą ir gyvenimo 
džiaugsmų.

Nuga-Tono pagelbėjo millonams žmonių, 
kurie pusgyviai tęsč gyenlmo dienas. Jio bu
vo silpni, susmukę — nusilpnčję. Nuga-Tone 
pagerino jų sveikata, suteiks jiems didesnę 
spčkų, daugiau jėgos. Leiskite jam priro
dyti savp vertę jūsų dalyke.

Jus galite ganti Nuga-Tone bilo kurioj 
aptiekoj. Jeigu aptiekininkas neturėtų jų, 
paprašykite ji. užsakyti jų dol jus iš savo 
džiaberlo. -

(Apgarsinimas) ,

Rožių Žemė

Buvęs garažo, gaspadorihs 
sakosi esąs “brok”, w nejnoka 
bučeriu,i už valgomas• .'reikme* 
nis, Bet važinėtis autoiiiobi-

Iš priežasties bedarbės /laivų 
kompanijos atpigino laivakortes. 
Dabar kas važiuos Lietuvę .at
lankyti ir pirks laivakortę į 
abu galu, prieš balandžio', 30 
dieną, gaus laivakortes už 
$150.00 x vietoj mokėti $181.00 ; 
nuo gegužės l-mos iki liepos 
30 Vėl reikės mokėti seną kai-

^Umiesti, bet automobiliais at
važiavusieji ligoniai vidurmiest 
tyj neturi ^teisės sustoti gi prie 
jo ofiso galima automobilius 
nors visą. dieni), laikyti. Taigi 
priežasčių daug.

Dr. Montvidas praktikuoja

nors

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam?
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 VV. 31 St. Victory 1696

J1. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.
7 ei Canal 1678 ir 1679

Veričose Gyslos 
Išgydomos $15

šis metodas yra įčirškinĮp. Jis 
yra be skausmo, saugus ir tikras. 
Peilio visai nevartojama. Jums bus 
smagu matyti, kaip pastebėtinai šios 
didelės, negražios gyslos išnyksta# 
kad niekad daugiau nebesugryŠti. Su
tinimai, skausmai, nuovargis- ir .at
daros žaiždos, kurias pagimdo padi
dėjusios gyslos, išnyksta kartu su 
gyslomis. Palieka kojos švarios ir 
lygios taip kūdikio. ' ...»

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma
F. MICKAS

> SIUVĖJAS
Siuvame vyrų rubus ant ^orderio, 

taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio. skausmo ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
tų pacientų-.randasi raštinėje.

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

Tel. GrovebiU 1038

pacientų. randasi raštinėje.
f , \ ; v, L •

PASITARIMAI DYKAI
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

1 

kambarys 1105

Kas girdėti iš garažo 
. • __________________________ ■. ■ j

Teko sužinoti iš gazietos, 
kaip komisarai pešasi de] 
senvičių ir meta z.A vienas kitą 
iš partijos, šita" žinia pasie
kė ir vietinius komunistus. 
Pradėjo ir jie nerimauti. Tu
rėjo keletą kartų susirinkimus 
garaže. Jame svąrstė, ką da
ryti, kad jų-, komisarų, pase
kėjai nerimauja. Buvo nu
tarta surengti prakalbas ir 
diskusijas šalomskiui. šitam 
tarimui buvo priešingas šar- 
kiunas. Buvęs jo karštas pa
sekėjas - atsakė šarkiunui: tu 
prieširiies geram tarimui, ku
riame mes norime sužinoti, 
kaip ištikrųjų ten įvyko ir už 
ką tapai išmestas iš partijos?

Kaip teko patirti, šarkiuno 
visi pasekėjai . rengiasi prieš 
jį. Turės šį šeštadienį pra
kalbas ir diskusijas garaže. 
Jame bus diskusuojami ir 
smerkiami prasikaltėliai; Šar: 
kiunas nusigandęs, kad Pru- 
seika yra išvažiavęs, nebus 
kam jo pusė apginti, o!šarkiu- 
nas negalįs ir ftepįprįs kalbėtf, 
mat jis nori, kad kas kitas už' 
jį kalbėtų. .
/Mums
svarbu, kad komisarai peša
si tarp savęs dęl senvičių. 
Darbininkai nepermatydami 
tų peštinių eis pasižiūrėti,- > o 
nuėjus pas juos, komisarams 
bus proga .dar pasižyejoti au-

, ..k > s-
darbininkams.' nėra

BRUNO, SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujas

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

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

iki 8:00 vaL vak.

po

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St

The Vilija Coal Čo.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pastatom j jūsų namus 

3700 S. Spaulding Avė.
Tel. Lafayette 2584

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATB. ' 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St. 
z Tel Yirdi 0145 A 2

pinigų. Tas brokeris pašidtir* 
bavo, uždarimui “Ąušros” khyš 
gyno. 'Progresyviai vieton 
skirti trečių dalį pinigų' tnio 
parengimo, geriau butų, bad 
atmokėtumėte to buvusio sa
vo gaspadoriaus bilų.

Garažas tamsus ir dienos 
laike .'negalima skaityti laik
raščius. Bet progresyviai, nu
tarė laike' špkių1 turėti “moon 
liglits”. Mat iki šiol k«ip jie 
pasakoja buVd daromą buržu- 
ažiškai, dabar bus daroma 
jH'oletariskai. " Ir tas senis Kal
vis rengiami prie proletariškų 
šokių. “Progresyviai” prpgrc-> 
suoja į atbulą pusę. Keli me
tai atgal, jeigu kas butų da
vęs sumanymą, butų apskelbę 
buržujum TšdaVįku

•/ , —■—

R. '

Burnside
‘ S.L.A. 63 kp.mėnesinis susi

rinkimas biis 6 d. Kovo March. 
7 v. vakare ^Tuley Park svetai
nėj, 90 str. ir St. Lawrettce 
Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, skaitlingai. * ' *

,Taip pat ir tie nariai, kurie 
esate, užvilkę mėnesines, mbkes' 
tis, ar tai per nesusipratimą 
arba manėte eiti prie kitų- or
ganizacijų, ateikite ir užsimo
kėkite, kad,tapus pilnais S. L. 
A, nariais ir atsitikus nelai* 
mei butumet.; i užtikrinti,' kad 
bus išmokėta priklausanti 
jums pomirtinė ir pašąlpa .li
gos. Jeigu pamesite organizaci
ją, 'niekam skriaudos nepada
rysite,/ kaip tik., patys" save nu- 
skriaušitę. Pinigai sumokėti*, 
pfiliks organizacijoje, o mes ki
ti jau pasenę kur gi eisime? 
Kai kurie mano, kad - prie 
Vnaujo susivienijimo”, pagal
vokite gerai, n- kad šiuose lai
kuose sunku ko nors. naujof par 
'daryti. >

P. vPivorunas
1 Fin. Sek. 63 kp. S LA.

? 10714 Prairie Avė.

Žiemos Epidemijos
, • r— j

Daugelis tūkstančių serga Europoj ir 
Japonijoj. Dabar rytinėse Jung

tinėse Valstijose ‘' >

Jeigu jus turite šaltį, išvarykit, jį 
tubjaus. Jeigu ne, tai vartokite kiek
vieną . apsaugą prieš šalčius. Jie yra pa- 
vojingi. . . ’ o

.Kiekvienas mažas šaltis palieka jąsų 
sistemoje kelis ligų perus. Jus galbūt 
to nejaučite ir tada jus lengvai patam
pate-'auka net’ lengviausios ■ epidemijos, 
kurios ištinka žiemos mėnesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius įr sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą.- Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių,, šaknų, lapą ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
yeiksmingos. ' . •/ '
' Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių /Atbūta 'geriama' Visos 
Šeiminos * mažiausąi du sykius į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama ,aptiekininkų visur, 
35/ 75c, $1.25, 'A tper paštą viena di- 
relč dėžute^ (šeiminos didumo) $1.25. 
Adresuokit Maryel Prodncts Co.,\ 106 
Marvel. Building, Pittsburgb, Pą. i

Garsinkitės “N nose”
Ii ;• i //
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AT FIFTEEM 
DANCED 

IN THE CHORUS 
OF ZIĖGFELD

• FOLLIES*

• THEN 
IAUSICAL 
COMEDY 
ROLES 
AND*

.Naujienų laivakorčių skyrius 
yra pasirengęs jums patarnau
ti. J

Dr. A. Montvidas 
nuajame ofise

• ■ v- ■ • • < '

, .---- ;----- r--------  ‘
Dr. A. Montvidas, kuris \ tu

rėjo ofisą,. 1579 !Mįlwaukee A v. 
per pastaruosius penkerius me
tus ir per 10- metų praktikavo 
North Si(jčj ir vidųrmiestyj, da
bar išsikėlė j West Town State 
Bank Buildingą, 2400 W. Ma- 
dison S^.į kampas Western Avė.

. Šitatne bųildinge -visą aštuntą 
aukštą užima' daktarai; Lauki
mo kambaryj sutelpa apįe z 50 
žnjonių. Į telefonų šaiukįpius 
mergina atsiliepia' puo 9 vai, 
ryte iki 10 vai. vąkare. Buildin- 
gas visai , naujas ir labai mo
derniškas. . •

Dr. Montvidas pasisamdė du 
kambariu ir aristokratiškai juos^ 
įrengė. Jo ligoniams, bus malo
niau į šitokią vietą atsialnkyti. 
Ofisą jis. iškėlęs dėl kelių prie
žasčių: kad butų kam atsiliepti 
į/telefoną per ilgas valandas; 
kad būti tarp daugelio daktarų 
ir turėti, gražų .ofisą; kad Mar- 
ąuette Parko, Brighton Parko 
ir West'Sidės lietuviams butų 
paranki! vienu karu atvažiuoti; 
Western Avė. yra parankesnė 
ir ‘automobiila-is važiuoti, negu 
bulvarai. Jis ligonių turįs vi
sose Chicagos dalyse ir atsi
radęs reikalais turėti ofisą cen- 
tralinėj vietoj. Buvo gandų ir 
rasimu, kad jis kelšis vėl j vi-

" TOKIS ■'
SKAUDĖJIMAS!

J Skaudanti Gerklė
' Taipgi yra

jT- Pavojinga
GjKAUDANTI gerkle taipjau yra 
*ir pavojaus ženklas. Sustabdykit 
skaudėjimą greitai su Severa’s An- 
tisepsol. NeleisĮkite pavirsti į kokią 
rimtesnę ligą: Per 50 metų jis su
teikė pagelbą tūkstančiams. Plauki
te juo gerklę kašdie.

Severa’s
ANTISEPSOL

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigas ’ 
Amerikoj e^ $80.00 už $100 
vertes Boną ir $40 už $50; 
vertės. c

Norėdami /parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį. * , /

' ' ■ /j. • „1 < • ,

Prirengiame dokumentus ke- 
liaųninkąm, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentą

.. Sąjungą.: i . :
Siunčiame pinigus Lietuvon^

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

r v CHICAGO, ILL.
T"’ 'INI Qį.uiM,|.;il ti j „
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PAVASARIO IR VASAROS EKSKURSIJOS

dideli ir moderniški 
Išvengiate bereikalingų 
bagažo egzaniinavimą 

svetimų šalių rubežių.

lai- 
pa-, 
ant
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Uplaukimai iŠ Neu) Yorko

UNITED STATES Bal. 11
FREDERIK VIII Bal. 25

, X

Kiekvienas žino, 
kad patogausias ir 
tiesiausias kelias j 
Lietuvą yra per 

KLAIPĖDA

, > išvyks iš Ne\v Yorko
į Kovo 21—March L*™ “FREDERIK VIII”
Ui---- ;—i   ------------------ ------- . . ----- 1

i . .............. ........... - . ■

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES”

\ - Linksmiausia Vyčių Ekskursija
, - TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu .“HELLIG OLAV”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija 
r .Rengia ,
Amerikos Lietuvių* Ekonominis Centras

Liepos 3_ju]y ’Laivu “FREDERIK VIII”
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES”

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
i ‘Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Street, Neu) York City
, 248 Washington St., Boston, Mass. 130 N. La Šalie St., Chicago, III.

AUTORIZUOTI LINUOS AGENTAI CHICAGOJE;
---------- ----------- ------ So. Halsted St.

55 So. Halsted St.
____________ 3327 So. Hatsted St.

JOHN J; ZOLP — 4559 So. Paulina St.
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V. M. STULPINAS —3Ž55 ZLL.J Z. 
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .
’ Tel. Kcdzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd. 
, arti St.. Louis Avė. 
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kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę’savo Tėvynįei jie jau yra įrodę atvčjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiehis metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lieį- 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti.. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos- lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI *.
Šitame atsitikime .gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

Savo, turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” Šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. K

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia, pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. į

• ~ Kadangi 50 centų i Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstąmi ir,kanu visi apdovanokite savo gimines.

/ Už 50 centų Jus padalysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
{pratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
ąpseiti be laikraščio!

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
.. . t \‘ Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

. š P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, pei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

BY VVESTL’HAt

APPEARED IN 
THE MERRY WID0VJ’ 

AND - 
PĖACOCK ALLEY’.

MARRIED 
„PRINCE 

GAVI D 
MDIVANI 

1926

REAL NAME- 
NIARIE KOENING 

SINCE TOURED 
COUNTRY - IN 
VAUDEVILLE-ONCE 
VVcDDED JO TAY 
O'BRIEN.AHO ROBERTj

~ LEONARD J



Editor P. GRIGAITIS

IMI

Apžvalg
>

ir daug' nudirbs

ŠMEIŽIMO KAMPANIJA

Dulkės ir durnai

mieštuose yra nes einant

20 dolerių

.y

konkondatą, lietuviškoji

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

BENDRAS FRONTAS PRIEŠ 
KLERIKALIZMĄ IR FAŠIZMĄ

t smųl- susidaro nukrinta

sveikatos o čia

melagingai juos apkaltinti ir prį-

yverrtojai paprastai jie tada retkarčiais

galėčiau kad žmonių dalis, daugybę pareigų, neduodama jokių

Subscription Ratui 
$8.00 per yeat in Canada z 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.0G per year in Chicago 

3c per copy

tinai dideleskaičiuoją, kad dulkių ir durnų itaiestelen’o, skalbyklos išlaidos padidėja per nictus —ant 15sudaro viename tik New Yor-

Pr. Vikonis , ’•*

LIETUVOS KELIAI

iries bolševikjš-

Naujienos eina kasdien, ^skiriant sek
madienius. Leidžia ‘"Naujienų'* Bendro* 
ve. 1739 So. Halated St.. Chicago. UL 
Telefonas Rooievelt <8500.

(Pacific and Atlantic Photo!INA .CLAIREvNew' Yorko Broadway estrados aktorė atsisveikinę su “Great Whrte Way”. Važiuoja į „Ho- llywoodą, į filmas. Jau turi kontraktų su Golwyn.

Nįiestų laukia vasaros, nes <turi progos nors išyažiuoti į laukus ir miškus, kur oras yra tyresnis ir kur nėra tiek daug dulkių. Iš miestų, kur randasi įvairių fabrikų ir dirbtuvių, nėra jokios galimybės pašalinti durnus. Ten dulkių ir dūmų- yra tiek daug, kad net. saulės spinduliai negali pro juos prasimuš-

Entered as Second Class Mattel 
Marcb 71 h. 1914, at thePosc Office 
of Chicago. UL. nnder che act of Marcb 
3rd 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntun 

Published -Daily £xcept Sunday by 
che Lithuanian News Pub. Co.. Ine.

1739 South Haltttd Street 
Telephone Rooteveli 8500

yra. vienodas. Sakysime, po lietaus oras pasidaro tyresnis, kadangi kartu su vandens lašais nukrinta ant* žemės ir dulkės. 1 ' ''Dr. E. E. Free tyrimai parodė, kad dažnai po lietaus dili; kių kiekis susimažina dvigubai.. Dulkių sumažinimo atžvilgiu smulkus lietus yra nau dj'rigesnis nei smarki liūtis, Mat dulke sudaro- lietaus lašui branduolį. Liji kiam lietui, lašų daugiau, * o ( todėl danginti ir dulkių.

4OYEARS
Žįouncff forisrents 

pūro.1Z>BAKINC

lė.yra gyvybes šaltinis. Be jos spindulių joki gyvybė žemėj butų * neįmanoma. Tie spinduliai teikia žemei ne tik šviesų, ale ir šilimą. Priegtam reikia dar žinoti, kad saulės šviesoj randasi ir ultrafiolėtiniai arba sveikatos spinduliai. Vasaros metu *tų spindulių yra pakankamai.. Žmonės kartais gauna jų ir perdaug, — tokiame atvėjyj jie nudega nuo saulės. • , ' • (

Anglijos užsienių reikalų ministeriui Hendersdnui 
pavyko .sutaikinti F<rancijos ir Italijos .valdžias Juyy 
giklavimosi ^klausime, taip kad jiedvi dabar yra, pasi- 
ryžusios prisidėti prie tos Londono" sutarties, kurią 
,iki šiol buvo pasirašiusios Jungtinės Valstijos, Anglija 
ir Japonija. z , *

Visa Anglijos spauda, be skirtumo srovių, entuzias
tiškai sveikina tok; Hėndersono pasisekimą, pripažin
dama, kad tai yra didelis patarnavimas, kraštui, kurį 
slegia sunki mokesnių naštai karo laivyno užlaikymui, 
ir pasaulio taikai. -' \

slą, bet ne religinę mitologiją, reikalinga mokymo metodą vystyti ta kryptimi, kad kuo mažiausia galėtų pasireikšti *subjektyvus mokytojaus asmuo, ir kreipti domės, kad’ pati moksleivija, kaip galima daugiau būt įtraukiama į sąmoningą mokslo darbą, kuriame moksleivis galėtų pasireikšti su Originalėmis ..asmens y- p a lybėm i s ir sąmoningai vystytų sa>to protą, atmintį ir prastų darbuotis, bet ne mechaniškai kaltų pamokas, kurių prasmės labai dažnai jis visai nežino, bet jas kala lodei, kad to reikalauja jo mokytojas. Ne moksleivis idbky- tojui’bet mokytojas moksleiviui turi būti obalsis lietuviškos mokyklos. Ne viduramžių reakcijos sutvertoji scholastika, bet realus, pratiškain gyvenimui pritaikintas mokslas ir naujoji paidagogika turi Lietuvos moĄ’klų būti pagrin-

Kasmet tam tikras skaičius miestų x gyventojų 
Amerikoje išvažiuoja į sodžių ir apsigyvena farmose. 
Bet didesnis sodžiaus gyventojų skaičius kasmet ap
leidžia farmas ir važiuoja į miestus. Tuo/bųdu mies
tuose gyventojai daugėja labai sparčiai, ir šiandie jau 
didelė dauguma Amerikos žmonių yra miestiečiai.

• -i v

1925 m. į miestus atvyko iš sodžiaus 1,020,000 žmo
nių daugiau, negu iš miestų išvažiavo į/ farmas. 1927 
m. tas skirtumas buvo ne taip didelis — tik 604,000. 
Toliaus jisai dar labiau* sumažėjo, būtent, 1928 m., buvo 
576,000. Bet pernai metais jau tik 151,000 žmonių dau
giau persikėlė iš farmų į miestus, negu iš miestų į far
mas. ’

*

Šitoje pastarojoje skaitlinėje atsispindi dabartinė 
ekonominė būklė Amerikoje. Pramonę ištiko didelis* 
krizis (didesnis, negu žemės ūkį). Miestuose daug be
darbių. Todėl mažiau žmonių eina iš sodžiaus į mies
tus. Tečiaus da ir dabar miestiečių skaičius vistiek au
ga sparčiau, negu farmerių. /

Stalino žvalgyba sufabrikavo naują sensacingą po
litinę bylą. Šį kartą yra teisiami 14 neva socialdemo
kratų. Prokuroras Krylenko kaltina juos mėginimu at
gaivinti socialdemokratų partiją Rusijoje, kuri tenai 
yra uždrausta. 

• /

Visi teisiamieji •‘prisipažino”. Kalbėdami į mikro
foną, jie vienas po kito pareiškė, kad jie “klydo”, įsi
vaizduodami, jogei bolševikiška “socialistinė statyba” 
esanti negera. Dabar jie žiną, kad Stalinas vedąs Ru
siją tiesiu keliu į “socializmą”, ir jie apgailestaują sa-J 
v© “paklydimus” ir trokštą bolševikiškam teisme atlik-; 
ti išpažintį. < • \.

• I

Visos šios bylos apystovos liudija, kad ji yra ne 
byla tikrąja to žodžio prasme, bet šlykšti komedija,, su
planuota publikos apmulkinimui. Juk jeigu kaltinamie
ji suprato savo “klaidas” ir jų atsižadėjo, tai už ką 
juos dabar teisti?

Jokioje civilizuotoje šalyje žmonės nėra teisiami 
už nuomones, nežiūrint ar jos yra klaidingos, ar ne. 
Bet jau yra tikras idiotizmą^ traukti ką nors teisman 
už nuomones, kurių pa£s teisiamasis daugiau nebesi
laiko! •

Tečiaus yra aišku, kodėl Rusijos dikatorius sugal
vojo šitą idiotišką balaganą. Stalinas bijo socialdemo
kratų įtakos darbininkuose, ir jam rupi juos kaip nors 
diskredituoti minių akyse. Lengvinusias gi būdas juoę 
dikredituoti tai.
versti juos, kad jie patys “prisipažintų prie kaltės” ir 
save pasmerktų. * v ę,

šitam tikslui Stalino čekistai < ir pasirinko tuos 14 
žmonių. Labai abejotina, ar bent vienas iš jų turi ką 
nors bendro su socialdemokratais. Apie du vyriausiuo
ju kaltinamuoju, Suchanovą ir Gromąną, yra žinomą, 
kad juodu jau seniai nebėra socialdemokratų partijos 
nariai. Oficialis Rusijos socialdemokratų organas “So- 
cialističeskij Viestnik” paskelbė, kad. Suehanovas > 
Gromanas nutraukė su partija visus ryšius dar tuo 
laiku, kai Leninas paskelbė “nepą” (naują ekonominę 
politiką). Mat, juodu tuomet tikėjo, kad bolševikai 
laipsniškai atvirs į protą ir sovietų tvarka palengva 
išsivystys į demokratiją.

Dabar tuodu .pasitraukusiu iš partijos socialdemo
kratu Stalino čekistai vėl apkrikštijo “socialdemokra
tais” h-' jų dviejų nuodėmes /bando suversti ant parti
jos, kuri laiko juodu išdavikais.

Panašios rūšies “socįaldemolęrątai

Iš miestą dulkią ir dairią ne
galima pašalinti.~Kaip yra 
suskaitomos dulkės 'ir durną 
dalelės. — Ar dulkės ir du
rnai kenkia sveikatai?. — 
Ultrafiolėtiniai spinduliai.— 
Kodėl vasario 'ir kovo mė
nesiais žmonės labiau ser
ga?— Dulkės ir durnai pa
didina miestiečių išlaidas.

; “Mums rodosi, kad nę! Prieš jėgą reikia pastatyti jėgą. Ir nėra geresnės progos susijungti visiems ariti- klerikalinių pažiūrų žmo-! faėms, kaip šiandieną, nes to reikalauja momentas'.
‘- '' \ r' '.“O antiklerikahnė^ jėgos ne, menkos, daug didesnės už klerikalines, tik perdaug susiskaldžiusios.“Ir kas svarbiausia, anti- klerikalinis veikimas turi gan stiprią spaudą, leidžia dargi net tris laikraščius: ‘Argentinos Lietuvių Balsą’, ‘Darbininkų Tiesą’ ir ‘Pietų Amerikos Nau j ienas’.-“Tęsusijungia šie spaudos organai bendrai kovai prieš fašizmąBet jei ta kova 'ir vėl eis pavieniui — nieko gero nebus. Reikia kovą vesti planingai, o tai galima tik bendrai su: sitarus:♦ “Ir todėl musų nuomone Visi minėti laikraščiai turi susitarti tarp savęs. O tam padaryti ■ pakanka sušaukti bendrą posėdį minėtųz laikraščių redakcij ų atstovų.”Tai yra gapa įdomus ir vertas apsvarstyti sumanymas. Argentinos , Socialistų organas, matyt, žiuri į padėtį blaivomis akimis. ' ' " . '

Mokykla turi būti mokslui, bet ne jaunuomenės fanatiza- vįmui. Reikalinga prašalinti “politikavimas” ir moksleivių kiršinimo politika iš mokyklos, kuris atkakliai yra varomas visose Lietuvos mokyklose . ir nuo kurio bus galima pasiliuosuoti tik tada, kai pati Lietuvos liaudis, turėdama ganėtinai pilietinės valios, galės pąsisakyti, kad maldai bažnyčia, o mokykla mokslui. Tai yrą, Lietuvos mokykla tik tada pasiliuosuos nuo politikavimo, kai bažnyčia bus atskirta nuo mokyklos, nes paremtas mitologija tikybos mokslas yra visiškai nesuderinamas su gamtos, fizikos ir kitomis ^mokslo, šakomis, kurie remiasi realybe. Labai dažnai tikybos dėstytojas, kursto ęavo klausytojus neklausyti gamtos ar fizikos mokytojo aiškinimo, nes tatai esą priešinga tikėjimui. Mokykla turi būti laisva ir niekas neturi teisės primesti savo pažiūrų bręstančio jaunuolio sąmonūn. Bet dabar, kai kalbama apie mokyklos nepolitiškumą, bet kiekvieno moksleivio būtina pareiga atlikti visas tikybines ceremonjjas, kaip malda pradedant ir baigiant pamokas, mišių lankymas, išpažintis ir tt., tai inokykla nėra nepolitiška. MaJ, skiepyti į jaunuolio širdį klerikalizmo dvasią ir stelbti' jo sveiką sąmonę, tai •esą, pasireiškiąs mokyklose nepolitiškumas! štai kaip norima suprasti bešališką, mokslui skiriamą mokyklą!... Bet taip gali galvoti apie bešališką mokyklą tik tokių pažiūrų žmonės, kurie nenori pripa- , žiriti tiesos ir turi pasiryžimą , brukti kitam savo pažiūras.rertvarkant vidaus mokyk- santvarką' 'pirmu- atveju reikalinga atskirti mokyklą ’ nuo bažnyčios ir bažnyčią nuo • mokyklos, reikalinga mokyk-

dinami, sutikę daryti viešą
kus budelius ir niekinti savo idėjos draugus.

Taigi ta byla yra niekas kita, kaip bolševikiška^ 
šmeižimo “vajus” prieš socialdemokratų partiją, kurią 
Rusijos diktatoriai-iki šiol nepajėgė mareliai nugalėti.

Dabar (gali kilti klausimas kiek iš tiesų dulkių? tfas įlausiiųas kai ku- riems .^gali pasirodyti labai keistas. Kas gi gali suskaityti visas dulkęs;ir dūmų daleles?! ‘ Taip/tai galima padaryti. Anglų profesorius J. S./ Gyvens išrado prietaisą dulkėms skaityti. Tam tikras oro kiekis yra įleidžiamas į tą prie-! taisą, kur oro garai pradeda kondensuotis. 'Garai paprastai kopdensuojasi arba tirštėja apie kiekvieną dulkelę ir išvirsta riiku. Šlapios dulkių ir dilinu dalelės ^prilimpa ;iriepagalba' tos : dale-Tokiu lai būdu Dr. E. E. Frėe* surado, kad New Yotkė^ vidutįiiiškai imant, kiekviena kubiška oro pėda turi maždaug 500,000 dulkių ii- durnų dalelių. Čia jau bus pdL’aviuiif

“Pietų Amerikos Naujienos”, kurias leidžia Lietuvių Socialistų Sąjunga Pietų Amerikoje, iškėlė sumanymą,1 kad visi klerikalams ir fašistams priešingi Argentinos lietuvių laikraščiai sudarytų bendrą frontą kovai jirieš reakciją. Laikraštis nurodo, kad Argentinoje klerikalai su fašistais - yra susivieniję. Tad, jisai sako, turi ^susivienyti ir pažangiųjų srovių žmonės prieš juos. Dabar tos vienybės antiklerikaliniam fronte nėra. “Vieton kovos prieš kunigus — Vedama šmeižtų kova vienų prieš kitus.” Toliaus laikraštis tęsia:“Tiesa, juk neišvengiama tas, nes yra skirtumų ir tarp antiklerikalų; bet yrą ir bendras nusistatymas ‘klerikalizmo atžvilgiu, z“Ir šiandieną atsistojus veidas į veidą su klerikaliniu slibinu reikia sau pasistatyti klausimas: ar, taip vedant kovą, kaip iki šiol buvo vesta, bus galima bent • atremti klerikalizmo puolimus?

‘ (Tęsinys)
Į moksleiviją nežiūrima kaip. į augančią jaunuomenę, kuri turi pilną 'individųalę teir sę savistoviai galvoti, reikšti, savo pažiūras vienu ar kitu klausimi], bet jai yra dedama šiurkšti mokykloj drausmė, primetamas mokytojo autoritetas visur ir visada, k&ipo nepaneigiamas žinių, moralės ir tiesos šaltinis, nors tas šaltinis butų ir negilus, arba turėtų stambiausių paklaidų.Yra neužginčijamas faktas, jog dabartinė Lietuvos mokykla deda pareigas ne mokytojui gilintis į savo auklėtinių psichologiją, stengtis suprasti jų individuales ^ypatybės, ir kaip galima daugiau duoti jiems' laisvės patiems su savo prolo, valios ir kitomis asmens • savybėmis pasireikšti mokyklos^ darbe, bet sudaromos apystOvos, kad jie prigulėtų nuo gero ar blogo mokytojo ūpo; mokiniai privalo mokintis pataikauti individualiems mokytojo kaprizams, kaip mokslo metu, tkip ,pat ir už • mokyklos sienų: nes nuo to priklauso jų pasisekimas moksle, o kartais net ir pasilikimas ar pašalinimas iš pačios mokyklos^ Lietuvos moksleivis turi daugybę įvairiausių pareigų,-kurias jis pedantiškai privalo pildyji, bet neturi jokių teisių. Nors ir nebūdamas \ juristas, pasakyti, kuri turi ibet jiems [teisių, yra žinomi kaipo vergai, su kuriais kas norima, įgalima daryti, bet jie neturi butųjgisės' priešintis, nors didžiausi neteisybė. Vergo padėtyje yra dabartinėje aukštesniojoje ir, vidurinėje Lietuvos mokykloje iriUsų mokslei- yija.Nors tai labai liūdnas reiškinys', bet -nieko nepadarysi šių dienų lietuviškoji mokslei vija ir bendrai augančioj karta. ; pasidarė t»autiniriko valdžios nuosavybė, nes jie su ja elgiasi, kaip su negyvu, neturinčiu jausmų ’ nei proto daiktu, kuris priklauso tam, pkieno rankose jis randasi. Prisiminkime, kad ir su Vatikanu ' sudarytą kuriuo einant, mokslęivija dįr bendri augančioj! karta, perduodama tarptautiniam Romos jėzuitizmui, | kad jis savo viduramžių .inkvizicijos metais įgytus ptfty-, rimus ckspci'iinentuotų su dabartine musų jaunuomene. Ąr tai yra'/galima, kad panašus dalykai turėtų vietos tvarkant 'lietuviškos mokyklos reikalus?Pereitais metais švietimo!l ‘ >ministerijos parėdymu buvo’ uždaromos nepatinkančios tautininkams moksleivių or- gankarijos; mat girČų norima prašaliųti politiką iš mokyklos, bet pati Lietuvos mokykla, kaip jau minėjau, yra perduota Romos klerikalinės politikos žinion konkordatu dėl mokyklos pai- dagoginės ir -auklėjimo krypties -ir dėl paties mokytojo tinkamumo ar netinkamumo galės spręsti ne tik švietimo ministerija, bet ir vyskupija., Į Ir jeigu atiduodama mokyklą į Romos jezuitineš politikos | rankas, tai kam dar norima tuo pačiu metu kalbėti apie “nepeditikavimą” mokykloje? Jeigu uždaromos negeistinos tautininkams moksleivių br- i kgapįząciggs/ir ^jų v vieton yra, vėik5 pąčili 'šyi^tfio {ministerijai padeddnf, kuriamos ' palankios tautininkams moksleivių i Jtuopęlės, tai čia nėra politikos pašalinimas iš mpkyklos, bet pačios mokyklos pastatymas į vergišką padėlį ir griau- namas jos autoritetas.

voj ir tas faktas,.kad viename ir tame pačiame mieste dulkių ne visur tefa vienodai. Dirbtuvių distriktuose jų paprastai yra daugiau. Bet'ir labiausia apnikusiose miesto dalyse žmogus pėr metus įtraukia į plaučius nuo dviejų iki trijų šaukštukų dulkių. t ’Mokslininkai mano, kad tqks dulkių kiekis sveikatai didelio pavojaus negali sudaryti. ..Pavyzdžiui, Dr. Sliihhey ‘VZ. Wy-nne, New Yorko miesJ to sveikatos komisioniėrius, sako, jog? nėra tikrę įrodymo, kad niiestų dulkės ir dubiai butų ligų priežastimi ir kenktų gyventojų sveikatai.Jęigu pr. Wynne nuomone yra^ teisinga, tai reikėtų padalyti išvadą, kad sveikatos at- ^viįgiu tyras oras didelės ro-

Visai^ kitaip yra' žiema, kada dienos yra trumpos ir saulė tik retkarčiais tepasirodo. Kadangi saulė silpnai tešviečia. tai jps spinduliai pro dūmų ir dulkių debesis nepajėgia prasimušti.. /Tuo atžvilgiu ypač yra opus ultrafiole- tiniai spinduliai, žiemos- pietų saulė ir šiaip tų spindulių nedaug teturi ir tie patys pro miesto dumusl ir, dulkes -negali prasimušti. Mokslininkai apskaičiuoja, kad žiemos metu durnai ir dulkės «nępraleidžai apie 50 nuošimčių ultrafieletinių spindulių. >Sveikatos atžvilgiu tai ir sudaro didžiausį pavojų. Nię- kam juk nėra paslaptis, kad žiemos metu žmonės labiau nusilpsta, jų atspara ligoms sumažėja. Statistikos daviniai. rodo, kad vasario ir kovo mėnesiais daugiau žmonių serga nei kitais mėnesiais.‘ Tokių bildu, ąr šiaip imsime, ar taipj o faktas yisvionj pasilieka tas, kad dulkės ir durnai kenkia musų sveikatai J ‘ Bet tai tik, taip sakant,’ viena medalio ' pusė. Prof. H. H. SlieĮdoii apskaičiuoja, kad viršuj. New Yorko visą laikĄ randasi ore apie- 2,000 tonų| dulkių ir durnų . dalelių. Tai I milžiniškas kiekis. O viskas? kaip yrą sakoma, kas kyla aukštyn,- turi aukščiau ar vė- liauz^usileįsti * žemyn.Nusile^žia ant žemės ir tie šimtai lontj duįkių bei durnų. Ir ne tik-ant žemės, bet ant žmonių jlrabužių, veidų, rankų. * namų ir kitų dalykų.; O tai reiškią, . kad žmonių drabužiai greičiau šusitępą. Vos . spėjo žmogus ijžsidūti baltą kalnieriuką ar užsivilkti 'švarius marškinius, — žiūrėk, jie jau ir suodini, — reikia juos siųsti į skalbyklą.Dūliai tę padidėja išlaidos. Per metus miesto gyventojo .skalbyklos bila susidaro puse;Kai kurie ap-

į. Iš yišb\t6,r> kas aukočiau pasakyta, galima padaryti sekamą išvadą: miestų dulkės ir dūmai ne lik kenkia .sveikatai/ bet tuo pačiu laiku žymiai padidina ir nųisų išlaidas. . —K. A.

BOrgati beiųs, • wekomendm|- į: ^tokiits vietas, kiir orąs yra tyras ir -sausas? įDalykas yra tąs, kad dulkės, ir dūmai sveikatąi daugiau kenkia netiesioginiu bildu. Mes juk visi žiiibme, kad saii-
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Automobilistams license

Lietuvės Akušerės

Laiškai Baste Advokatai

Grabdriai

TRUM

organ St.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

GARSLNKITĖS 
NAUJIENOSE

Šukie- 
norą 

bedar- 
toliau.

Bedarbių šelpimo
Komiteto reikalais

Bedarbiai ir 
labdarybe

Musų patarnavimai lai
dotuvėse iz. kokiame rei
kale tUttomer esti eąži- 
nioga* ir nebrangu* tar
dei, kad neturima iš
laidu užlaikymui sky-

Bercher ir 
turi didelį 
pagelbėti

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Giminei.
jrabo- • 
ictory

S. D. LACHA VICH 
LIETUVIS GRABORIUS

Vidikas- 
Lulevičiene

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

seserį Ane

. SKYRIUS:
3238 S. HalstCd St.
Tek Victory: 4088

v & JOS YRA
inkstų ir pusUs, utnuodijimų 

'.vos skausmų*, skaus- 
tingas liga*. 
Dorokite, k*

Ofisas ir .Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Št. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

širdingą ačiū ištarui p-nui 
A. J. P., šios dienos labdariui, 
kuris aukavo $15.00 bedarbių 
reikalams.

P-nia Česna nuo So. Sacra- 
mento Avė. daug gerų rūbų at
vežė ir pati malonėjo ant vie
tos išdalinti juos. Taipgi ir jai 
ačiū. Ji, apteisdama musų raš
tinę, pasižadėjo lankytis ant 
komiteto susirinkimų ir būti 
viena iš aktyvių labdarybės na-

Iš nakties į panedėlf, vasario 
23 d. trijų draugijų " spintos, 
kurios randasi mokyklos kam
bary ir kur yra sudėtos tų 
draugijų antspaudos, visų trijii 
durys rasto išplėštos^ nors nie
ko nepaimta, nes nieko ten ir 
nebuvo, apart antspaudų, ku
rias, kaip matyt, kaikam rei
kėjo pasinaudoti.

ir paraginti tiiiuš įmones, kad 
neužmirtų bėdaYbių lietuvių..

' Buvęs, Bedarbių šelpimo 
Komiteto Pirmininkas,

—Antanas žymontias

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St. 

Rezidencija: 
<193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone! Lafayette 0098

West •‘Pullman parapija pa
tapo kažkokiai sensacijų vieta, 
štai keli nauji įvykiai musų 
pono Dievo apleistoj para pi jė*

4930 w.
Doloi nftnkl 

Sidabro Eilllng; 
J’arcOliaho Piningai 
AuksiuCe Crowns - 
Piidge --------- -------
Platės ------

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

TeL Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 8525

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Iš West Pullmano 
padanges ‘

VoAarai? 2151 TV. 22nd St. nuo 6-9 
Teleptoone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tek Rtpublk 9600

iii metų ir išgyta ’ALANDOS: lEdii 
5-8 vak. Nediliomi* ii«o 10 ryt. iki 1 v. 

“ - ■ ; . Td. Cnmferd 5573

■ Pernai metais iš 25,331 gais
rų Chicagoj, 3,262 gaisrai kilo 
dėl pypkorių neatsargumo, nu
metant cigaretų, cigarų ir ki
tokius degančius galus. Iš viso 
gaisrų skaičiaus 8,528 gaisrai 
kilo užsidegus atmatoms (rub- 
,bish). Dauguma gaisrų, 14,812 
atsitiko ne namuose, bet kur 
nors iš lauko.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P, B. Hadley Lic.
'I Koplyčia dykai
710 We»t 18th Street

? ;T« CiMnf 1161

Pbone Armitage 2822 a

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti 1

L Ligi vakar dienos Cook Coun- 
ty, automobiliai jau užmušė 
271 žmones šiemet, pradedant, 
nuo sausio 1 d. Vien tik pir- 
ftiądienį užmušta trys žmonės. 
Lietuviškų pavardžių nesimato,

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti .todėl, kad 
priklausau ■ prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668, W. 18th Street

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Pereitais metais, 1930 m. 
Chicagoj mirė nusinuodiję al
koholiu 92 žmonęs, tuo tarpu 
kai 1929 metais mirė dėl tos 
priežasties J33 žmonės. Pereitų 
metų nusinuodijinio rata yra 
žemiausia nuo pat 1920 metų.

3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo, 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. 3201 South V/allace Street

Šiemet mažiau misi 
nuodijo alkoholiu

ir nuo 7 iki 8:30 vai 
,nūo lOHki 42 t. dietų 

Pbone Midway 2880

Paškauskui, 
Andriuškienei, 
biedniems pa- 
kaip nuo Ai- 

o nuo 
Tamošiaus. 

Krušo, kun.

Kiek pypkoriai padegė 
namy

A. L.Davidonis, M.D.
4910 So. Michigap Avenue 
. \ Tel. Kenwood 51Q7 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
* * nuo 6 iki 8/ valandai vakare

* apart iventadienio ir'ketvirtadienio.

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

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Valu - - - _

3307 Auburn Avė 
r CHICAGO, ILL.

DANTISTAS 
13th St. Tel. Cicero 49 

laikų kainos nupigintos 
$2.00 

__ ______ L 2.00
______ ;___ 0.00 
$0.00 už datitl 

. ..___ $20.00 ir ausi.
Traukimas be skausmo

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos' 9 ryto iki 8 vakaro. > 
Residence Pbone Hemlock 7691

WISSIG
PanMttnlama kart

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wes< 22nd St 
Arti Leavitt St. \ 

.Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Springfielde vnuo., vakar die
nos įnešta į senatą trys biliai, 
visi kitoki, apie sutVarkytnų 
licensijų fiutbfnobįliams važi* 
nėti. < ’

Vienas iŠ tų bilių, įneštas 
City Club grupės per, senato
rių s James Barbour, yra visai 
panašus kaip ir vienuolikoj ry
tinių valstijų. Tas įstatymas 
reikalauja* iš automobilistų fi
zinės ir protinės ekzaminaci- 
jos. Tose 11 valstybių priėmus 
šį įstatymą, užmušimai auto
mobiliais sumažėjo ant 29 pųor? 
šimčių; ?

Kitas bilius, kurį gina Chi- 
cago Motor Club, nereikalauja 
ekzaminacijų iš draivėrių nei 
perregistravimo, sykį jau yrą 
registruoti ir gavę lidėnsijasi

, * . i ■ ■.

Trečias bilius yra taip .Vadi
namas, “meal ticket*\ bill, sulig 
kurio kiekvienas automobilis
tas gaus tam tikrus atplėšia
mus kuponus, kurie bus nuplė
šiami kai važiuotojas nusi
žengs taisyklėms, ir tris to
kius kuponus nuplėšus važiuo
tojas neteks teisių važiuoti au
tomobiliu per ištisus metus.

Kurs įstatymas praeis, pa
matysime. /

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4,. 7 iki 9 

Nędėlioj pagal ąutartį

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas * vidurmieatyje
Room 2414

One Nortb La Šalie Bldg> 
One Nortb La Salia.St^

(Cor. La Šalie and Madiaon Sta.) 
Ofiso Tėl State 2704; *4412

Ir vėl New Process Baking 
Co., nuo 3401-5 So. Morgan St., 
daug gardžios duonos aukavo. 
Ir jiem daug ačiū už tai.

Turėjome keturis naujus re- 
gistrantus ir visi viskuo reika
lingi. Vienų vaikučiai neturi 
ko valgyti, kiti namų, o apy
senė moteriškė yra reikalinga 
medi kalės pagalbos.

Kuone visi pavargėliai duo
na, drabužiais ir kiti net pini
gais buvo apdovanoti. Mat, pi
nigų gavus yra ko ir reikalin
giems duoti.

Reikalinga moteriškė arba 
mergina prie namų darbo. Kas 
nori dirbti, ateikite.—šultė.

AKU8ERKA 
M 03 S. HahltedSt 

Telefonas
- Vicrory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie 

tų it nuo 6 iki
9 vab vakare

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam' jie priklauso# tejrul nueina V 
vyriausiji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti; Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wind. lobėj nuo Adams gat 
v3s, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko - tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

518 Lankauskaitė Stahinija
521 Lukosaitis Kazys
528 Milickiui Vicentui
529 Milius Mrs M
530 Narvielas Peter
533 Pjaulokas A
540 Stamoulis Theodoros
541 Stancikui Kostui

4 ‘ - V'

547 Valandįnovicini Leonme

i 3 po pietų. 6 iki 8 rak. 
et. Brunnoich 4983

Narnų telefonas Bruneevich 0597 
Ultravioletinė iviesa ir diacbtrinia

Džiaugsmh krūtinė mali pri
sipildė taip stambią auką man 
pamačius. Už tai tau, gerašir
di, širdingą ačius» ištariu.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Brolienė

Laidotuvėse patarnauja 
rius Lulevičius, Tel. 
1115.

Patarnauju laidotuvėse kpopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, b uymd 

i darbu busite užganėdinti

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd. PL Chicago
/ " SKYRIUS;
1439 8. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Iki 3 vai kortuose — nuo 3 fld 9 
Subatotnis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Poli 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearbom St 
Ketvergais ofisai uždaryti

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adome St., Room 2117

Įvairus Gydytojai____
Office Ph6ne Canal__1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomia St.
kamp. 18 ir Blue Island 

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

Rėš. Pbone Fairfaz 6353

Tek Republic 2266 —: Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS-, 

2417 West 63rd Street
, ( (arti Wcstcrn Avė.)

Nuliuję liekame,

• Giminės,^ Draugai ir ... 
/Pažįstami. , ■

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius $. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. ' • , ' >

Phone Canal 6222

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

d.: 1—-3 ir 7-^8;; Ned.>; 10-r**l 2; ryte 
'zidencija 66'40 ’ So.\ Mąpleu)obd Ave< 

'Telefonas Republic 7868

- Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
» • «. • j • ft. -■ ■ '

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

, Įvairus Gydytojai .

DR. HERZMAN
— B RUSUOS —

Gerai lietuviams žinonias^per 25 me
tus kaipo, patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris^'

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

Ofisas ix Laboratorija t
1025 W. 18th Sti, netoli Morgan St* 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir * 
' nuo 6 iki 7^30 vai. vakare
, ? Tel. Canal 3110

Rezidericijps telefonai
South Sbore 2238 ar Randalpb 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829 •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MATEUŠAS JODVIRŠIS
• . ■ ‘ v. ’ ' '

Persiskyrė su x šiuo pasauliu* 
kovo 2 dieną, 8:15 valandą ry
te 193J m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Gildvydžių kaime, Viešintų pa
rapijoj. ■■ Paliko dideliame nuliū
dime gimines, draugus ir pažįs
tamus, o Lietuvoje motiną, du 
broliu, 3 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Š. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Aų- 
bųrn Avė. . tt< .

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 5 dieną. 2 valandą po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a, Mateušo JodvirŠio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

' Ofiso Tel Victory 6893 
. Rez Tel, Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Ratas. Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišk

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGIRIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockįveli St^
JeL Republic 9723.

KAZIMIERAS BUTKUS
Persiskyrė - su šiuo pasauliu 

kovo 3 dienų, 1:20 valandą, po 
pietų 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Pašilės parap., Liaudos 
kaime. Amerikoj išgyveno apie 30 
metų. Priklausė prie draugijų Sal
džiausios širdies V. J., Simano 

' Daukanto ir Teisybes Mylėtojų.
Paliko dideliame nubudime dukterį 
Agnės, seterį Zofiją ir švoger; 
Juozapą Jankauskius ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj 
lę ir brolį Antaną. Kūnas pašarvo
tas, randasi ^Masalskio koplyčioj, 

. 3307 Aubuftt Avė. ’
Laidotuvės įvyks šeštadieny, ko

vo 7 dieną, 8 vai. 'iš ryto iš kop- 
» tyčios į Šv. Jurgio parapijos baž- 
l nyčią, kbriojė atsibus gedulingos 

pamaldos bž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. - , Vjj

Visi a. 'a. Kazimiero Butkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
’ Nuliūdę liekame,

Duktė, Sesuo, Švogeriaį
" ir Giminė* ,

' Laidotuvėse patarnauja grabo- 
.rius • A. . Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139. / ' '

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumct 3»294
Nuo 9 iki 12 tai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS 

■ Palengvins* *akių įteinpimą;* 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 ik* 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po. pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO _ 
PĄ LAIKĄ' SU NAUJU, IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisoimos be 

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

Phone Boulevard 7589

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street 

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedėliomis ir ėventad. 10—12 dieni-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
, Dentistas
4645'So. Ashland Avė.

vjrš Marshall Drug store, arti 47 St.

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

Tel. Lafayette 4146

KAZIMIERAS STAŠKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo I dieną, 9:30 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs 29 me
tų amžiaus, gimęs Chicago. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Ona. po tėvais Menzoraitę, 2 
sunu — Kenneth, 6 metų, Ri- 
chard. 1 1 m., tėvą Stanislovą, 2 
broliu — Povilą ir Pranciškų, se
serį Oną' Mazrimienę, Švogerį Ig* 
nacą. dėdę Leoną, ciocę Mandei- 
kienę ir gimines. Kūnas pašarvo
tas. randasi 7005 So. Campbell 
Avė. ■ , "

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 5 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Gimimo Paneles Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią. Marųuctte Par
ke, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinei
Visi a. a. Kazimiero Staškuno 

gimiųės. draugai , ir pažįstami, esat 
t-nuoširdžiai kviečiami .-dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam'^pis-' 
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

' Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Tėvas.
Broliai, Sesuo. Svogeris, 
Dėdė, Ciocė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
113 8. . -

Toliau, kaip jau buvo minėta 
“Naujienose’, kad kun. Stat= 
kus perskaitė “komitetų” var
dus nuo altoriaus, kuriuos buk 
tai “vyskupas išrinko”, ūžtelė
jus pasipiktinimo bangai para- 
pijonuose, Statkus, norėdamas 
patiešyti gelstančias parapijonų 
širdis, sekantį sekmadienį pa
skelbė parapijos „mitingtf ajit 
trijų po piet, o atėjus lauktam 
sekmadieniui pranešė, kAd jo
kio susirinkimo nebus, nes 
“vyskupas nepavelijo” susirin
kimo šaukti.

Kun. Paškauskas atsilankė 
pas pp. /Vndriuškus, kur gerb. 
kun. Statkus teikėsi laikinai 
apsigyventi ir pasakė poniai 
Andriuškiėnei (nes Statkaus ne
rado), kad Statkus nedrįstų 
laikyti mitingo, nes, girdi, 
“vyskupas rnepayelijo”.

Matąte, kaip gražiai ir sklan
džiai : vyskupas 
Paškaiųskas p. 
p. Andriuškienė 
rapijonams, taip 
nošiaus prie Kaipošiaus 
Kaipošiaus prie 
Trejybė iš kun.
Pfškausko, kun. Statkaus daro 
viską, kad tik išlaikius Statkų 
West Pulmane ir pertikrinus pa- 
rapijonus, kad taip turi būti, 
kaip tie kunigai nori. Tačiau 
parapijonams visa tai tiek pa
grįst), kad dabar ir angelas jų 
nebepertikrintų.

P. S. Skvadas civiliais rūbais 
persirengęs kiekvienų sekmadie
nį tebesilanko.—Kaunas. (

VINCENTAS VAITEKŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 2 dieną. 6:00 valandą ryto 
19 JI m., sulaukęs 44 metų am
žiaus, gimęs Rubežninkų kaime, 
Joniškio parap.. Šiaulių apsk. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nubudime brolį Be
nediktą. brolienę Vitofdą Vaitekū
nus, giminaičius — Ireną ir Ma- 
rion Vaitekūnus ir . -Kazimierą 
Trakšas. tris pusbrolius — Jokū
bą ir Vincentą ir Vincentą Brie
džius ir dvi pusseseres —r Jievą 
Gasparaitienę ir Antaniną Burnic- 
kienę ir gimines. Kūnas, pašar
votas, randasi Lulevičiaus kbply- 
čioj. 3103 S. Halsr.ed St.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko- 
Vo 5 dieną. 1 :00 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. .• >

Visi a. a. Vincento Vaitekūno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami , dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Trečiadienis, kovo 4, 1931

Vasario 7, 1931, įvyko Be
darbių šelpimo Komiteto susi
rinkimas “Naujienų” name 
Tame susirinkime buvo nutar
ta bedarbių 
viduoti.

Bet Mrs. 
nė dar vis 
nors biski 
biams. Todėl tęsia darbą 
Už toki didelį jų pasišventi
mą, reikia tik jas pagirti.

Bet keletas buvusių tame su
sirinkime komiteto narių klau
sia manęs: “kaip čia yra; mes 
nutarėm darbą likviduoti, o 
tuom tarpu dar vis tas darbas 
eina: mes nenorime daugiau 
už tai atsakomybės imti”.

Taigi, šiuomi pareiškiu, kad 
senasis Bedarbių, Šelpimo Ko
mitetas, nebeveikia.

Bet mes ir neveikdami akty
viai, galėsime padėti naujai 
susiorganizavusiam komitetui

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

, Netoli 46tb St. Chicago. III. x

Rezidencija Tel. Midway 5512 ii 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

Oakley it 24 St TeL Canal 1712-0241 
Valandos? Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 6 vai. rak.. Utaminkaia ir 
Pėtnvčiomia 1 iki 4 v. v.

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų; Vyriškų lr> Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS;
Nuo JO iki 12 yaL ?yte, nuo 2 iki 4 
^ral. po. pietį 
vakaro.

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
' H South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak, 
3241 S. Halsted St. Te* Victory 0562 
•,nų Valando* — 7 iki 9 vakar* 
OIW—Utarn,. Kccv* ir Snbatos vak 
Vasafle—Pah,. Sėt. it Petnyčio* rak

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
PStnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

A. A. SLAKIS 
' ADVOKATAS 

Ofisą* viduriniestyjt 
Room 1502 . 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Waebington St. 

Cor. Wa$bingcoDr and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel Hyde Pafk 3399

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoenue 

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

7 iki 8 vai. NedėJ nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbonr Plaza 3202

Dobkite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
. optometrist

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland *At>e.

kampas 47/St.
Boulevard 6487

Daktaras B
Kapitonai ,1MB

Specialistas iž 
GYDO VISAS LIGAS IR M< 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIiG 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plautių f 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėj! _ 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Šia ir 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauj 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.. OFISO 
nao 10 ryte iki 1 vai. ir nuo f'" 
4200 West 26 St., kumpa* Keelėr Aveu,

DR. CHARLES SEGAL 
/ (Praktikuoja 20 'metai

< t • J. .

šiemet jau užmušta 
271žmonės

. .. .6 ,1, ■. »

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

1646. W. 46th St.
Telefonai Wbw3

Boulevard/5203

Boulmrd' 8413 
1327 49tfi Ct MĮ

Cicero 3724

Graboriai 
aflBpk J. Lulevičius

GRABORIUS tR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju- laidotuvė- 
se visųse miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

■l 'Vbk. « derniška koplyčia 
... B^WiBO^B3103 S. Halsted St.

Chicago, III, < 
Tel. Victory 1115

SVARBI ŽINUTĖ
DR.M.T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

' Tel. Prospect 1930
OžIno cele ton m ^irginia 0080 
Be*. Tel^Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 1 ir 
6 Ud 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 <Jie- 

* ną, -Namu ofisą* North Side 
3413 Franklin Blvd..

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

Lietuviai Gydytojai___
^f^^^^^M*^*******^^^^^*^^**^^****^^***** -̂^**^***

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

' O.fiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ' 1821 So. Halsted Street
, CHICAGO. ILL.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Therapy £$ Midvvjfe 

Naujoj vietoj 
6109 South' Albany Avenue

H
. Pbone 

Hemlock 9252 
i 

į Patarnauja prie 
gimdymo. duodu 
massage, eleerrie 
rreatment ir mag
netu blankeu it 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

. . .
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Tarp 0hicagos 
Lietuvių
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•Naujienų Bendrovės 
dalininkų susirin

kimas
Pereitą šeštadienį vakare iš

vyko Meldažio svetainėje meti
nis Naujiepų ' Bendrovės sėti
ni nkų mitingas, kuris iškalūsė 
prezidento raportą ir išrinko 
Direkciją- , Susirinkime buvo 
atstovaujama su virsmu 2,800 
šėrų, kas sudaro daugiau kai du 
trečdaliu pagrindinio Bendrovės 
kapitalo. Del ligos, deja, nega

ilėjo atvykti sekretorius, p. No
ra Gugienė.

Iš prezidento raporto paaiš
kėjo, kad dėl blogų laikų per
eitų metų biznio apyvarta šiek- 
tiek sumažėjo, bėt gryno pelno 
padaryta $2,015.19 (o 1929 m. 
pelno buvo $1,665,93).

Stambiausias įplaukas laik
raštis gavo už cirkuliaciją ir 
skelbimus, būtent, $82,102.78. 
Tarpe išlaidų stambiausios bu
vo algoms: $33,184.91— šapos 
darbininkams; $12,479.50 
dakci jos 
492.99—ofiso darbininkams.

Metų gale Bendrovė turėjo 
$5,681.82- perviršio (surplus).

Renkant Direkciją, .beveik 
vienbalsiai išrinkti visi senieji 
direktoriai: P. Grigaitis, J. Šmo
telis, Nora Gugis, A. žymon- 
tas, A. Rypkevičius, V. Riišins- 
kas, K. Augus t, J. Mockus, J. 
Jasiulevičius, J. Mickevičius, Ą. 
Lechavičius, P. Miiler ir M. 
Jurgelionienė.

Po mitingo šerini ūkams bu
vo patiekti užkandžiai.

re-
darbininkams; $11,-

Dr. Davidonis laimė
jo stambų Insurance

Vakar tapo paskelbta; kdd 
lietuvaitė Antanina Gudavičai- 
tė, kuri buvo sunkiai sužeista 
kokioj ten nelaimėj, turėjo su
laužytą petį, išlaimėjo stambią 
pinigų sumą, $21,000, ačiū Dr. 
Davidonio pagalbai.

Gudavičaitė ilgą laiką gydė
si šv. Kryžiaus ligoninėj ir bu
vo kito daktaro netikusiai su- 
gydyta. Pakviestas Dr. Davi
donis visai per naują sugydė 
jos petį, taip kad dabar ligonė 
yra visai tvarkoj ir. dar padė
jo jai išlošti bylą, gaunant už 
sužalojimą $21,000. Plačiau 
apie tą reikalą pranešime vė
liau. —Nugirdęs.

Moterų Apšvietos 
Dr-jos bunco

■______________’ 1

Smagią bunco partiją ren
gia Chięagos Lietuvių Moterų 
Apšvietos Driją kovo 8 dieną 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Per bunco lošimb bus už
kandžiai ir dovanų dalinimas 
toms narėms, kurios nėra ėmę 
pašalpos per dešimtį metą. Po 
viso ko bus lietuviški šokiai 
prie lietuviškos muzikos: t

Rengėjos pakvietė specialų 
šokių vedėją, mokantį Viso
kius lietuviškus šokius, tik kol 
kas dar neskelbia, kas jis toks, 
šiame vakare bus priimamos 
naujos narės, nuo, 16 Digi 25 
metų įstojimas .visai * veltui, 
nuo 25 ligi 45 m. įstojimas ti^c 
$1.00 ir 25 centai menerinė|B 
mokesties. Pašalpa ligoje yra 
savaitėje po $5.00 ir $150 po
mirtinės ir vainikas. Taipgi 
siunčiama užuojautos miru
siųjų giminėms.

I kalbamą vakarą kviečia 
apsilankyti. Rengėjos.

Bridgeport
Tarnas Janulis traukia V. M. 

Stulpiną į D. L. K. Vytauto 
Draugijos Šątaikos Teisiną.

Kadangi minėta draugija tu
ri su virš 300 narių, kaip 
paprastąją nariai\ bQnu?.i Jr ka^ \ buvo tie
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tėatsilanko į savo, draugijos 
susirinkimą, tai noriu supa- 
žindintl ir kitdš barius su da- 
bartihiū Vytauto-Draugijos fi- 
hahsihitl štėVill.

iPriežastis dėl kurios Tarnas 
.Tanūiis traūkid mane Dr-jos 
Šątaikos teisman yra sekanti. 
Dar 1921 metais esant į). Ja
nuliui Liet. Teatrališkos šv. 
Martino Dr. pirmininku, likosi 
nutaria ir nupirkta, taip vadi
namą, Hollywodd Arms 
Būildihg Corporation bonu, A 
61 už $1000.00, C 152 <iž $100, 
Č 153 už $100 ir C. 154 už 
$100; Viso už $1300.00.

Kalbos einą tarp draugijos 
harių, kad tie žmonės arba 
agentai, kurie pardavė šv. 
Martino Draugijai minėtus Do
mis, gavo $650.00 koinišino, 
arba pusę pinigų Užmokėtų už 
bodus.- Vien dėlto, kad ta 
kompanija mpkėjo taip auko
tą komisą agentams už par
davimą, galėjo būt aišku kad 
kas nors yra negera su tais 
bonais. Vienok šv. Martino 
Draugijos Valdyba pirko tuos 
bonus, ir užmokėjo už jubs 
United States of America Li
berty Bondsais vertės 1300.00. 
Tūrbut draugijos valdyba ma
ne, kad Suvienytos Amerikos 
valstijos greičiau galės suban- 
krutyti, negu kokia tai Build- 
ingo . korporacija, kad taip 
saugius Suvienytų Valstijų bo
nus mainė,ant mažesnes ver
tės ir saugumo Donų.

Per keletą metų minėta 
korporacija nemokėjo imi jo
kio dividendo ir tiktai Aug. 
16, 1924 m. gauta $53.26. Bet 
tai nežinia ar dividendas, ar 
visa šiuriu ir dividendas sy
kiu, nes May 31, 1921 m. per 
p. Z. Kadzewskį visas reikalas 
ikosi perduotas Jačobson 

Merrick and Latter< kaipo re- 
ceiveriams. Tą dalyką patir
sime vėliau.
z Pereitą metą šv. Martino 
Draugija susivienijo su taip 
vadinama Leib. Gvardija D. L. 
K. Vytauto Dr-ja, ir priėmė 
vardą, Draugija D. L. K. Vy
tauto, pagerbimui 500 metų 
D. L. K. Vytauto mirties ąii-

1930, metais p. J. Mickcliu- 
nas, buvo pirmininku, ir V. M. 
Stulpinas vice piripininku. 
Darant D. L. K. Vytauto drau
gijos knygų patikrinimą, .už
1930 metus, sausio 7- dieną,
1931 m. aš kaip vice pirminin
kas paklausiau p. T. Janulį, 
kuris buvo knygų patikrinimo 
komisijoj, kas tuos bonus par
davė šv. Martino draugijai, ir 
kaš per valdyba buvo tais me
tais, kad taip lengva širdimi 
draugijos pinigus švaistu? T. 
Jaąulis atsakė, kad jisai-buvo 
pirmininkas, bet tai nieko to
kio svambaus.

Aš tada patėmijau, kad jei 
jie bijojo laikyti šv. Martino 
Dr-jos pinigus United States 
pf America Liberty Ęondsūo- 
se, lai gąlėjo pirkti kield tik
tai nbrėjo Gold Bondsų,, iš 
Universal Statė banko*, kuris 
yra vedamas įpatyrusio, bari- 
kieriaus į). J. J. Ėlias. Ponas J. 
J. Elias, / bėabejonęs, \ nebūtį 

t t , .

pasiūlęs , nieką nevertus bonus 
Šv. Martino draugijai, ir > da
bar, mes nebūtumėm turėję to
kio-1 didelio nuostolio, $1300.00.

! Sausio 18 dieną, 1931 m.v D. 
L- K. Vytauto; Dr-ja turėję sa
vo metilų\suširinkiihą? Tarną 
susirinkime as perstač/au visą 
tų bonĮip-reikalą, kąipį, jie nė^ 
aiškiai, draugijos kjiygo^ą stę- 
vi, t nei t dividendo gauna: drau
gija, nei nieko, bet 'vis dar 
skaitoma, kad > tai draugijos 
turtas. Ir tada aš, Vytauto 
Draugijos susirinkime pasa
kiau, kad šv. Martino 3Dr-ja 
tais metais buvusi yaldyba, 
yra labai peiktina, kad neda
bojo ir leido tokius niėko ne
vertus bonus pirkti. Tada aš 
padaviau sumanymą deb išty
rimo viso reikalo, kad butą iš
rinkta komisija. Komisijų li
kosi išrinkta, iš sekančių drau
gijos narių : V. M. Stulpinas, J. 
A. Mickeliunas, ir J. Junevi- 
čia. Komisijos darbas^ buvo 
ištirti iš ko draugija pirko

V
.t ■ "/.ys 
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komisija, . o* Staį j vidų ŠU-tikMife pasals, 
yba. ir rokomeiuldpijų laiškais; tų

smariftu -paėmė adrėšuš iį, sako, tie
Martino Valdybą.

■Tąda p. Janulis j 

šokriši ant manęs (V. M, Štitj- 
pino), * kad, girdi;, Štuipihąs 
skuįąs . dmerikoniškiehis 'laši
niams slampas ir dedąs' lietu
viškas štampas, ir parduodąs 
•kaip lietuviškus, esąs kįjbas- 
ninkas, ir šioks ir toks ir tt’. 
Čionai draugijos pirmininkas 
patemijo, kad čionai hėi iįėtti- 
viški nei amerikoniški lašiniai 
neturi nieko bendro su $1,300 
boną klausimu. Kiek nusira
minus, tas dalykas taip ir pa
siliko.

Bet vasario 15 plieną, 1931 
m. p. Janulis D. Ė. K* Vytauto 
Dr-jos susirinkimo įnešė skun
dą ant manęs, ,kad aš buk tai 
sakęs satįsio 18 d. draugijos 
suširiiikinie, kąd p. Janulis 
gavęs $650 komiso, kas yra 
neteisybė ir melas. Visi drau
gai^ kurie buvote metiniaipc 
1). L. K. Vytauto Dr-jos susi
rinkime gerai atsimenate, kad 
aš /tokio pasakymo nepada
riau. Bet/ tiktai pasakiau,’ kad 
tie, kurie pardavė draugijai, 
ar tai agentai ar kas kitas, tąi 
gavo $650 komiso. Ir tą pasa
kymą padarė vienas valdybos 
na/ys. ■ . '

Kaip tas draugijos teismas 
teis,* tai matysime vėliau, Bet 
aš tai turiu .pilną teisę trauk
ti p. Janulį Valstijos teisman 
už manęs apšmeižimą, kad 
buk aš skutąs nuo amerikoni
škų lašinių štampas, ir dedąs 
lietuviškas štampas. Tada p. 
Janulis duros įrodyti, kur ir 
kada jisai matė mane 'sku
tant nuo amerikoniškų laši
nių štampas ir dedant lietu
viškas?

Komisijos raportas bus pa
skelbtas vėliau. ‘ .

—M. Stulpinas 
3255 So. Halsted St., Chicago.

Dr. Dundulis liko 
ten pat

Gydytojus Dundulis, kuris, 
turi ofisą naujariiė tTdka'ntų na
me ant 4142 Archer Avė., pra
neša, kad jis priima .pacientus 
taip, kaip ir pirmiau, kad pri
imdavo, nes jo ofisas nuo bu
vusio gaisro nenukentėjo.—r-š.

Bethoveno Konser
vatorijos Kbiicertas

. ■■ , 
šį ketvirtadienį, kovo 5 d.

Lietuvių Auditorijoj įvyks Bet- 
hoven konservatorijos mokyto
jų koncėrtaš.:;;f Bethoven kon
servatorija yra 5 viena šį žy
miausių 8:mokytojais: p. Po
cius ir Daukša;* piano;; JI Ja
kaitis/ smuiką; 
čius, klarnetą ?- 
čius, koiTOtą* .
tromboną; F.,^ovaišas^ koncerr 
tiną ir ponia Oria Pocienė (pel
nai t mirusi) balso. “ \ ;

į s i .Konservatori j ą y Va dšlėidusi 
visą eilę'i gerų piahistų, muzi
kantų bei dainininkų-kių: Vy
tautas Briedis, pianistas, p. 'Po- 
ca'us auklėtinis, dabar geriau
siais apmokamas lietuvių mu
zikantas; vargonininkai Kudir
ka, Stulga, Vičąs; Gaubis, Kij* 
lis, daininijikė p-lė šidiškaitė, ir 
kt. Iš mokinių dabai* yra netik 
smukorių,' pianisti/, bet ir or
kestrų vedejų. i r,

f Dabar Bethoveno konservato
rijoj/mokytojauja 12 žmonių: 
p. Pocius, piano; žargonų teo
rijos, harmonijos, .z kompozicį-. 
jos; Lulu Raben su savoasis- 
teritemis A. ? /Kazlauskaite, J. 
RiŠkąite mokina smuiko, pia
no akomporiavimo, veda ' kon
servai. orkestrą*; Genovaitė Ši- 
diškaite,—piano; ir baisoj St, 
Backer—balso; Juozas - Grušą s 
—{per 7 metus ’ vedė jaunuolių 
orkestrą ir mokina pučiamųjų 
instrumentų; K. Gaubis—piano. 
Yrą dar mokinama piano-kor- 
dion ir stygihią7 irist^uinentų.

šiomis dienomis įstojo gabus 
piano mokytojas M. Juozavi- 
taš. Tai iyį*ąf. chiekgiečiy Jpasi-' 
di^žiavimąsy ’ įę v tik* kaip pui
kus ^pianistas, bet ir kaip ener- 
gingas chorvedis.

Norint, mokintis dramos,, yra 
mokinami p. Edvardo Grušo.

Busimam koncertui kainos į- 
žangai 50c. suaugusiems ir 25c. 
vaikams.—žemaičio Simus.

Sako, Stasys Grišius 
apsivedė

. ......... .
S. K. Grišius, žinomas Chi

cagos sandariečįų sferosė ir 
darbštus S LA veikime, dabar
tinis SLA 6 Apskričio organi
zatorius, pereitą šeštadienį nie
kam- nieko ėmė ir apsivedė.

■s: "■ ” * ' . . ■ ' ... * '

S&. Bortkevi-
Ad. • Bak,sevi-

* Ežerskis,

Lietuvių valanda 
v ----------

Pereitą sekmadienį' vėl teko 
išgirsti įvairų lietuvių radio 
programą, kurį davė Jos. F. 
Budriko korporacija iš radio 
stoties WCFL. Jau antru syk 
dainavo p-lė Sofija Paškevičiū
tė, kuri turi labai gražų ir pil
ną mezo-soprano balsą. Taipgi 
ypatingai gerai dainavo p. S. 
Rimkus, K. Paząrskis ir Bud
riko štabo duetas. “ Laike pro- 
gramo buvo prahęšta, kad nuo 
ateinančio ketvergo vėl bus duo
dami Budriko korporacijos ra
dio programai kas kejvergąs iš 
tpąios pat galingos stoties W 
CFL nuo 9:45 vaL vakare. Tad 
ne pamirškite užsitaisytai sa
vo radio ketvergo vakare ant 
WCFL, 970 'kiloc., bus daug 
n'aujanybių ir smagi, muzika.

, j—Radijušas.

Betvarke prie Fordo 
dirbtuvių nesibaigia 

i ; -v ‘ > j

Kovo 3' d. Jr vėl iyio betvar
kės- ties Henry Fordo dirbtuvė
mis. Suėjo taip pat apie porą 
tūkstančių, bedarbių ir apgulę 
tas’ pačiįs? durisi; į&ngųą sie
nas, tetiĮ) Ir vakar laukė veik 
per ištiesą dieną, tikėdami \bę- 
ne pašauks kas į darbą. .
’Pirmadienį Fordo užvaizdą 
buv& įsakęs miniai eiti namo 
ir ateiti kitą dieną, sakydamas, 
kad galbūt tada“ ims darbininką, 
tai ir suėjo būriai gal ,dar di
desnis, kaip Vakar. <

Iki 9 vai. ryto tvarka išsL 
laikė gera, nes 'visi bedarbiai 
buvo susieiliavę į rindas ir lau
kė pakaukiant i darbą. Apie 
8:30 vai. rytą 'išėjęs iš; ofiso 
samdytojas iššaukė 5 žmonių 
vardus, kuriuos ir paėmė į 
darbą. Vėliau teko, pamatyti, 
kad apie 10 žmonių tapo įlėis-

<4 Ji

i J( adrčšuš iį sako, tie 
.žrfionės gniis /darbą; . > įį >

Bedarbių tarpo kĮlb bruzdą- 
sys dėl tbkio elgesio, kai kaiku* 
rie gauna darbą per užpakali
nes duris, eidami šit i’okomeii- 
dacijomis. P^šipiktihimaš JbUvo 
tuo didesnis,** kadafigi daugelis 
toje dirbtuvėje yra dirbę ilgūs 
metus ir dabar ijiė pašalinti, o 
į jij vietas' kilūs kviečiąs; ,

Bedarbiam^, fitatjfcj lis ' nerim
ti, Fordo ždndarai pastebėję, jų 
buvo trys tbkiė^Pi’a'dėjo gąž- 
dinti, kad jm gi^il atidarysią 
vandens švirkšlėj ir nuvalysią 
dirbtuves hub bfįdMfbių. Tai iš
girdą bedarbiai dak iihbiab ėmė\ 
nerimauti ir iš Višų šcjhų Čiriį 
gulti ttioš tris vačmbriilš^ spaus
dami juos prie sienos. Kbkie 500 
žmonių prirėmė pHę šįenos tūbą, 
vačmohus, ėmė reikalauti, kad 
iš miesto būtų pašaukta policir 
ja, kuri atsiimtų tuos tris žan
darus, kurie nori bedarbius van
deniu lieti, bet paspaudę apie 10 
minučių kiek paliuosaVo’vir lei
do vąčmonams sūėiti į vidų, 
grasindami, kad/ nedrįstų varto
ti vandens prieš bedarbius. Vač- 
mdnai subėgę į viduj lyg silkės 
suplokšti, žiūrėjosi pro langus, 
ir vandenio nėbėpaleido., Bedar
biai tuo tarpu .vis smarkiau gu-. 
lė dirbtuvės duris, reikalaudami 
imti į darbą iš eilės, o, ne ,su 
pasais rankiotis, v - •

Apie 10:80 vai. pasirodė me- 
nageris su darbininkų samdyto
ju, kurie pareiškė, kdd ateity 
ims tik dirląišius toje dirbtuvė
je ir pirmiau tuos, kurie ilgiam 
yra išdirbę. Tas kiek nuramino 
štuęmuotojūs , ir dauguma pasi
traukė. Ėetvarką kėlė daiigiau- 
siak čia gimę vaikėzai.-—Bedarbis.

X I,“'*' V
• A ■

’t’ojiVv'ltlift taii), netikėtai :;nusį- 
heše , Stasio širdį; yra p-le ^Gi
raičių tė, p-ios' tiiūlevičiėhės įr 
h,., a* Giraičio v .tikroji sesuo. 
Juodu štirišęsz kuhigas Baltutis 
Marųuette lįarke. Ilgjaūsių me
tų.- —Kas. -/■■■•. ’’ ■ ' .

o. ' ■■■ ■■» ■ ■ ■ >••• -■■ ' '.M ' j,
Iš 18 gat. apylinkes

• - -T' ■ ;

Dievo Apveiždos zakrastijonų 
permaina

.' ■ , i ■ ■ ■. '■ ■. t .t.

Kūriigui Albayičiui ilgus ihe- 
tus zakrastijonavęs Gedraitis 
paleistas iš tamybdę. Jo vie
ton pasairidytaš jaunesnis,. .Po
cius, Pavapi jonair sako,„. kad 
Gedrąitis be penjdpės net dū
šioms hebenorįdavęš skambin
ti, tai dabar tiki, kad skamba- 
jai atįįgs. —Kas? #

Kupiškėnų Kliubas 
tebeauga

. ■ į .. - ' ■!
Klidbas jau tūri narių 236 ir 

apie $150 bankoj, *kaip prane
ša Kliubo generalis. organizato
rius p. Jonas Kulis, ką* tik su
grįžęs iš kelįonės organizavimo 
reikalais. * J:
/. J. Kulis jau spėjęs aplanky
ti šias vietas: De Kalbą^ St. 
Charles, Aurorą, Waukegan, 
Kenoshą, Milwaūkee, Port Wa- 
shin^ton, SheboygąA ir kt. Pa

rbuvęs keletą dienų Chicagoj jis 
ir vėl. rengiasi i. Mich., Indiana, 
Ohio ir toliau. \ į

Kliubo įr • kiti organizatoriai 
nesnaudžią. S ' Petras .Balčiūnas 
prirašęs 12 metinių narių, Jo
nas Delksnis 8 narius, p-lė V. 
Vilimaitė 2 narius. Iš kitų dar 
neturima, žinių. Iš Cleveland p. 
Jonas Alekna prisiuntė kelis 
metinius -narinę.

PRANEŠIMAI
BUNCO PARTY: . , 

.-rrengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta -

NEDALIOJ, KOVO 8 d„ 1931 
CHICAGO LETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 &ov Halsted St,;-. t .
po lošimui Bunco-h bus. užkandžiai ir 
šokiai prie geros lietuviškos muzikos.

Pradžia 5 vai. vakare, 
įžanga 50 centų. .

’ Kviečia visus atsilankyti
• Rengėjos.

. -r
S. L. A., 36 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 4 d.,. Lietuvių Auditorium, 3133 
So. Halsted St. 7:30 v. v?, taipgi,pra
šau' ir užsimokėti užsilikusias mokestis.

Rast. J. Balčiūnas.
. , • . ■ •••> ’’ f .(

'Margutis rengia • Dzimdzi-Drimdzi 
dainų ir juokų vakarą. Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v.. • • •

S-mas Liet. 'Namų Šduininkų laikys 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, kovo 
4 d<, 7:30 v. v., Lietuvių Auditorijoj, 
313? Šo.’ Halsted St Visi nariai malo
nėkite laiku pribūti, neš randas daug 
svarbių reikalų.' Rašt. S. Kunevilia.

\ 20 Wardo 'Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks trečia* 
dieny, kovo 4 dr, 8 vai. v., A. Bagdo-/ 
no svetainėj, 1750 S. Union Avė. Ma
lonėkite visi dalyvauti ir naujų narių 
atsiveskite dėl “pritašimo. — Valdyba.

. ------------— • z A - ; J
Cicero, Lietuvių Pagerinimo Poli

tikos Kliubo susirinkimas atsibus Šiandie, 
7:30 vai. yak., Lukštienės svetainėje, 
1500 So. 49 Avė, Cicero, Iii. Malonė
kite visi dalyvauti ir kaijninų atsiveski
te. Šis' susirinkimas 'bus ? labai .svarbus, 
bus svečių svetimtaučių' iš kliubų tary
bos. Jie dėl mus paaiškins ką’ jie vei
kė ir mes žinosime ką mes turim veikti 
dėl paįrusios musų miestelio tvarkos.

— A. Tumavich.

i

t
ATVYKSTA ARTISTAS

Jurgis Karuža
Ą į Chicago su: savo teatru

4 dfclell aktai, juokingi it; stebėtini, 
pažiūrėti bus įdomus dalykas.

Karuža' pasakys bile kuriam žmogui 
kaip surast savo laimę. Jeigu turi 
pietyje kokį dalyką, klausk; Karužo 

jis atspės apie kelionę, gimines, 
ženatvę, ar jūsų pati ar vyras arba 
inergtoa ar vaikinas .7, yra teisingi. 
Nedaro skirtumo ką norite žinot, 
klauskit Karužos — jis-, viską žino,’ 
viską mato ir viską pasako. \

NEDALIOS VAKARE'

Kovo-March8 d.
7:30 vai. vak., "<

DIEVO APVEIZDOS PAR. SVET. 
18 ir Union Avė.

_ SUBATOJ, ' /

Kovo-March 14 d.
RUS ŠV. JURGIO PAR. SVET.

ant Bridgeporto 
■*

9.'
A •.

■111 ’ '
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Kiipiškęnai, raginami rašytis 
į, tą naują kultūros žydinelį.

* ■ zPats.

„ SIUSKITPEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

l ... - ■
•’ — • - <

To prašo Lietuos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI Atstovus seka

mose VIETOSE_______ .
, Marquette Park

' TUBUCIO APTIEKA
• 2832 W. 63rd St.

■ “■ -z

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ ' 

2608 W. 471h St. / 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAXTCHES B.IOS. CORP.

52 E. 107th St. / '
Tel.* Pullman 5950

■ Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą. .

t

yra.

20

Specfaiistaa gydyme chroniškų Ir naujų U 
rų.! Jei kiti neyAlfijo jumis Iftgydytl, a^Uan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas' ISerzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apal- 
imsitt Jus gydyti, sveikata jums surryft^ Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavlmo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W.' Jackson Bįvd.. netoli State St. 

Kambarys 1016
t Imkit tlevatorių • 

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

ĮGALIOJIMUS
. • \ (Doviernastis) ’

galite ; padaryti . pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
e

Klausdami, informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

. CHICAGO, ILL.
r ■ ‘ V. 7 >. * < •

.1 '■ ............ ....................................... .. .........

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdama* visus reikalus per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
*>:• . '„J : i

Perkam Mortgečius ir Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir ilmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Norarialiikns raitus.
Siunčiam Pinigu* ir Laivakortes.
ATSAKANTIS' PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ 
k . ... /

CLASSIFIED ADS.
Educational “

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO. -

Dienomis ar vakarais. Del rifor 
macijų lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

672 Wert Maafeon Street.

Jt *. * " . ..

< * » ( *

Trečiadienis, kovo 4, 1931 t
--------------------yyjj. . j?. -

T mnr»»nn

CLASSIFIED ADS
, Educūtional

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystęs. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesri mokslą i vienus metus.' Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abeina mokslu. Savo būvi Žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
riaose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
; Mokykla . .

1. P. OLEKAS. Mokytoju.
3106 S. Halsted St 

CHICAGO.ILK

Financial 
_________ FĮnąnHfti-PRgknlo*.________

PINIGAI
Me* *toilnam nuo $50 iki $300 

Nrimam Komiso 
Nuoiimti* mokama* aat neiimokitoe 

sumos
Finance Corporation 

of niinoia
Po valstijos priotiur* 
1X04 S. Kedzie Avė

PERKAME Lietuvos Laisvas 
Paskolos Bonus. Kas • norite 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, Box No. 1258a

Business Service
Biznio Patarnavimas________

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriantį darbą mieste. Kedzie 8463.

■ .......  O--------- -T-

, ——o------
Roulevard R520 , Re*. Yard* <401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, t>ianu* ir vi
sokiu* biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHTU/iGO

1 PATARIMAS
Pataria m visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tat yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonetns 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas k..'$9.00 
POCAHONTAS" dėl garo tonas $7.00 

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

statysime tuo jaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

. Situation Wanted
' Dartio lelko

IEŠKAU darbo už. buČerį. esu pa
tyręs savo darbe. Joe Baltar.-4429 S. 
Fairfield Avė. \

Help Wanted—Malė 
x Darbininku reikia

REIKALINGAS siuvėjas prie taisy
mo ir prosinimo. t

4613 Wentworth Avė.

"REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant ūkės, turės melžti karves ir va
žiuoti troku. Box 1273, Naujienos, 
1739 So. Halste^ St. -

i *>■■!!■'■■■■ i. am. i ii . ............................................

. For Rdnt
PASIRENDUOJA 6 kambariai, pe

čium šildomi, 5627 S. Justine St., 2 
aųgštąs, šviesus ir modemiški. Mūri
nis namas, Šaukite Stewart 5538.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel, Lafayette 8780

Fanus Foj Sale

40 AKRŲ farma Michigane, arti 
miesto, ežerų, geri keliai, gera žemė, 6 
kambarių namas, sklepinė barnė, saito, 
vištininkas, vaisių medžiai, avietės. 
Tiktai $2,600, pinigais $1,300. Matt 
Pawliek, 3637 W. 59 Place, Chicago.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme PardaVimnf

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir pardpinam 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitu 
patarnavimu.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafavette 0455

PUSANTRO augšto mūrinis, 5 ir 4 
kambarių; 4 kambariai išrenduoti $50; 
tile stogas, stikliniai porėtai. karštu 
vandeniu šildomi, 2 kambariai beismen- 
te, arti lietuvių mokyklos. Buvo 
$14,000, dabar paaukosiu už $1 1,500, 
casb $3,000.

■ 6241 S. Paulina St.




