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Atstovų Butas išsiskirstė linksmai dainuo
damas—Imigracijos uždarymo , bilius 
pasiliko nepriimtas

WASHINGTONAS, kovo 4. 
— Septyniasdešimt pirmasis 
kongresas šiandie baigė pasku
tinę savo sesiją ir išsiskirstė.

Prieš pat sesijos uždarymą 
atstovų butas suskubo dar pri
imti karo veteranų $20,800,000 
hospitalizavimo bilių, kuris 
tuojau buvo Prezidento Hoove- 
rio pasirašytas.— 

* \
Kai kurie biliai, kuriuos atr 

stovų butas buvo priėmęs, pasi
liko gulėti stalčiuje, kadangi 
senatas nebesuskubo jų priim 
ti. Senato nepriimtas pasiliko

Mahatma ir Indijos 
vicekaralius pasira
šė “karo” paliaubas
Sutartimi, Indijos nacionalistai 

paliauja civilio priešinimos 
Didžiajai Britanijai kampa
nija

NEW DELIU, Indija, kovo 
4.—Mahatma Gandhi, Indų na
cionalistų vadas ir vicekaralius 
lordas Irwin šiandie pasirašė 
paliaubų sutartį, nacio
nalistai paliauja -savo civilio 
priešinimos Anglijai' kampani
ją ir pasižada bendradarbiauti 
sutaisyme konstitucijos, sutei
kiančios Indijai apribotos do
minijos teisę.

Už civilio priešinimos kampa
nijos paliovimą, britų vyriausy
bė sutiko paleisti visus politi
nius indų kalinių, suimtus už ne 
kriminalinius nusikaltimus, grą
žinti mantą, konfiskuotą už ne
mokėjimą mokesčių, o teipjau 
leidžia pajūrio gyventojams 
gamintis sau druską.

Britai atšaukia visus nepa
prastus įstatymus, kurie buvo 
išleisti kovai su civilio priešini
mos kampanija.

Gaisro signalu mergina 
išgavo savo vaikiną 

iš kalėjimo
MILL VALLEY, Cal., kovo 4. 

—Miss Frances Wilra’ms, 18 me
tų mergaitė, atvyko į vietos 
gaisrininkų stotį, kurioj buvo ir 
kalėjimas, norėdama pasimatyt 
su savo vaikinu W. Kenyonu, 
uždarytu dėl dviračio pavagimo. 
Gaisrininkai, kurie ėjo ir kalė
jimo sargų pareigą Jos nelei
do.

France išėjo sau. Priėjus pir
mą gatvėje signalizatorių, ji 
davė gaisro signalą. Kai ’ visi 
gaisrininkai urmu išdundėjo ir 
ieškojo gaisro, mergina grįžo į 
kalėjimą, surado raktus, išleido 
vaikiną ir abudu pabėgo.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dtbcsiuota ir truputį šilčiau; 
vidutiniai ir stipresni pietų ry
tų vėjai.

Vakar, temperatūra įvairavo 
tarp 27a ir 35° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 5:44, Mėnuo teka 6:47 
vakaro*

Kaina 3c

ir vadinamas Jenkinso bilius, 
kuriuo imigracija iš Europos 
kraštų į Jungtines Valstybes 
turėjo būt dvejiems metams su
mažinta 90 nuošimčių.

Atstovų butas savo sesiją pa
baigė tradiciniu dainelių daina
vimu, tarpvalstybinės prekybos 
komisijos vyrų chorui vedant ir 
orkestrui lydint. Visi įstaty
mų leidėjai linksmai traukė 
“America”, “Way Down Upon 
the Swanee River,” “Old Folks 
at Home’, “Capry Me Ba’ck to 
Ole Virginny.” ir, pagaliau, 
“Sidewalks of New York.”

Banditai puolė turčių 
pietus, laimėjo $43,950

HOLLYWOOD, Fla„ kovo 4. 
—Keturi ginkluoti banditai 
praeitą naktį puolė čia vienus 
turčių namus, kur susirinkus 
vyrų ir moterų partijėlė poky? 
liavo. Sustatę\prie sienos po
kylio dalyvius, banditai juos 
apkratistė, išsinešdami $1,500 
gyvais pinigais ir $42,000 bril- 
jantais, kuriais ponios buvo pa
sipuošusios.

Aplink Prohibici ją
Ohio atmetė prohibici- 

jos atšaukimo bilių
COLUMBUS, Ohio, kovo 4.— 

Ohio legislaturos atstovų butas 
76 balsais prieš 47 atmetė re
zoliuciją panaikinti valstijos 
prohibicijos vykdymo įstatymą.

Rezoliucijoj buvo pasiūlyta, 
kad prohibicijos panaikinimo 
klausimas butų pavestas, iš
spręsti valstijos piliečiams per 
balsavimus ateinantį lapkričio 
mėnesį.

Connecticut atmetė vy
no ir alaus bilių

HARTFORD, Conn., kovo 4. 
—Valstijos atstovų butas 180 
balsų prieš 59 atmetė bilių, ku
riuo turėjo būt leista pardavi
nėti vynai ir alus, jei jie ne
geriami pardavimo vietoje.
Nori alaus, vyno Rhode

Island valstijoj
PROVIDENCE, R. I., kovo 

4.—Atstovas Hazard pa’siulė le- 
gislaturai bilių, kuriuo einant 
valstija gamintų ir pardavinėtų 
15% stiprumo vynus ir 6% 
stiprumo alų.

Massachusetts ,atmetė 
4!4% stiprumo alų

BOSTON, Mass., kovo 4. ~ 
Valstijos senatas 16 balsų prieš 
110 atmetė bilių legalizuoti 
41/£>% 'alų.

Sako Italijos kronprin- 
co Umberto žmona ieš

kanti išsiskyrimo
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko 

vo 4. —Vietos laikraštis Magy- 
ar Orszag praneša, kad Italijos 
kronprincas Umbertas išsskir- 
si^s su savo žmona, Belgų, prin
cese Maria Jose.

Išsiskirti norįs ne Umbėrtas, 
bet jo jauna žmona. Maria’ Jc£ 
se esanti pasipiktinus, kad jos 
vyras, sosto įpėdinis, Vedąs ro
mansus su viena krutamą jų pa
veikslų aktore. r

Chicago, III., Ketvirtadienis, • Koyas*March 5 d., 1931
----- ■*, »' >■ »T
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Lenkai, siųs Pilsudskiui
10 tonų sveikinimų

įstatymus vokiečių 
agrarams padėti

■ - *
BERLYNAS, kovo 4.

Stengdamos padėti agrarams, 
kaUcleriaus Brueningo vyriau
sybė neseniai buvo išleidus ke
letą nepaprastų įstatymų, ku
riais pinigai iš vartotojų masių 
ėjo į nacionalistinių agrarų ki
šenes. Taip, ji suspendavo im
portavimą be muito 50,000* to
nų šaldytos mėsos, kurią varto
jo daugiausia' biednuomenė; ji 
vertė '-maluriinkusį kad į kvie
tinius niiltiig maišyta -’40 nuoš. 
ruginių;'ji vertė restoranus ir 
pansijonus vartoti ruginę duo
ną, maišyti ruginių miltų į va
dinamą baltą dubną, ir bulvių 
miltus į pyragaičius.

Visa tai patiko vokiečių 
gių augintojams, bet labai 
tiko vartotojų’ masėms.

Vakar reichstagas tuos įsta
tymus atmetė. Jie buvo at
mesti socialdemokratų ir komu
nistų balsais, kurie dabai*, ka
dangi fašistai ir nacionalistai 
yra * pasitraukę iš reichstago, 
sudaro daugumą. . '

Atmestieji įstatymai grįžta 
atgal į federalinę tarybą. Jei 
taryba nepritars, jie turės bū
ti iš naujo balsuoj'ami ir, kad 
butų atmesti, turės gauti dvie
jų trečdalių daugumą.

ru-
ne-

Lenkų valdžia repre 
sijomis malšina 
Brastos aferą

VARŠUVA, kovo 4. —. Lenkų 
valdžia stengiasi represijomis 
nutildyti nemalonią jai Lietuvos 
Brastos aferą. Ji dabar trau
kia į teismą visus tuos laikraš
čių redaktorius, kurie rašė ar 
dar rašo apie žiaurius kankini
mus įkalintų Brastos tvirtovės 
kalėjme lenkų seimo atstovų. 1

Katovicuose išeinančio laik
raščio “Poloniu” redaktorius 
Skrzypčak tapo dabar nuteis
tas mėnesiui kajėjinąo už tai, 
kad atsispausdino iš “Gazeta 
Bydgoska” straipsnį apie Bras
tos aferą, o Torune už panašų 
dalyką tapo nuteisti trims sa
vaitėms kalėjimo Konarovskis 
ir Rožanskis, lakirašČio “Slovo 
Pomorskie” redaktoriai. 1

'A. -' ' »

Įsteigė oro susisiekimą 
tarp Rio ir N. Y.

RIO DE JANEIRO; Brazilija, 
kovo 4; -^Brazilijos Pan-Ame
rican Air kompanija vakarpra- 
dėjo reguliarų susisiekimą ae- 
ropląnais tarp Rio dę Janeiro ir 
New Yorko.

VARŠUVA, i kovo 4. —Mar
šalas Juozas Pilsudskis, kuris 
jau ilgesnis laikas atostogauja 
Madeiroj, savo gimimo diėną, 
kovo 19, gaus iš lenkų milijo
nus sveikinamų atvirukų su jo 
paties atyaįžd^is. ,

Tokių atvirfikų atspausdinta 
ir paleista pardavinėjimui pen
ki milijonai, į bendrai 10 tonų 
svorio. Daugiu kįip milijonas 
jų pasiųsta Amerikos. lenkams, 
kad jie taip pat pirktų juos ir 
siųstų “oičizrtds zbavcąi.”

. ...........4-^— _ •

10,000 rusų kazokų
nori kolonizuotis 

Čilės žemėj
SANTJAGO, 1 Čilės Respubli- 

ka, kovo 4. 4^Rusų kazokų va
dai veda pertrakcįjas su Čilės 
vyriausybe v dėl kolonizavimo 
alpie 10 tuksiančių rusų-, kazokų 
šeimų centralinėj ir pietinėj 
Čilėj.

'Kazokai buvo pradėję dery
bas dėl kolonizavimo su Peru- 
vijos vyriausybe Leguia’ prezi
dentavimo laikais, bet iš to nie
ko neišėjo. Dabar vedamos de- 
ryboš^su Čilės vyriausybe, kuri 
į tai palankiai žiuri. Kazokai sa
kosi, kad jie nesą bolševikai.

New Hampshire. atme 
tė moterų 48 valandų 

darbo bilių
CONCORD, N. H., kovo 4.— 

Valstijos legisląturą/ tekstilės 
pramoninkų spaudžiama, atme
tė bilių įvesti 48 valandų dar
bo savaitę moterims.

Panašus bilius dabar ąvars- 
tpmas Ilinois valstijos legislatu- 
roj, kur prieš tąz bilių ' aitriai 
kovoją Illinois fabrįkininkai ir 
prekybos rūmai.

Angaro gaisre žlugo 7 
aeroplaai, 2 autai

GREAT FA1.LS, Mont.; ko
vo 4.—Gaisra's sunaikino vie- 
tos aerodronie vieną angarą su 
buvušiais jame septyniais aero
planais ir dviem automobiliais. 
Gaisrą gesinant keli aerodromo 
darbininkai buvo sužeisti. .
- . - ■

Havro uosto ir laivų 
darbininkų streikas

■ .“^r-7 ' <- ■.
HAVRAS, Fra'ncija, kovo 4. 

—Čia kilo visuotinis uosto dar
bininkų ir laivų krovėjų strei
kas. Laivų judėjimas dėl to

plaukę
•mis,

bininkįų ir laivų tybvėjų strei
kas. Laivų Jdel ? to
visai pareližuotag. ūivai,<a^ 

’ ’ ' ^^mis ^rek^ 
a* ^iškrauti

•'♦Si » U.

Latvijos vyriausybė 
atsistatydino

RYGA,' Latvija, kovo 4. «— 
Latvijos minisetrių . kabinetas 
vakar atsistatydino. Padarė tai 
pirrųiau, ne kaip seimas priėjo 
prie balsavimo pasiūlytos ne
pasitikėjimo vyriausybe rezo
liucijos.

Trys studentai žuvo 
traukinio automobi

lio kolizijoj 
.. -■ 4-------

, - BljpOMĮNĖTON, III., 'kovo 4. 
—Greitajam cKicago & Alton 
traukiniui užgavus jų 'aUtomo- 
bilb buvo užmušti Bloomingto- 
no augštesnes mokyklos stu
dentai William ,Adkins, Tru
mai! ■ Thompson ir studentė 
Ruth Hopkins.-

Keli kiti. kartų važiavusieji 
buvo skaudžiai sužeisti.

Uraganas padarė 
$300,000 žalos 

Jukatane i
ko-PROGRESO, Jukatanas, 

vo 4. —Jukataną vakar aplankė 
uraganas, padavęs daug žalos. 
Pačiame Progreso mieste audra 
išgriovė juros sieną ir iš dalies 
sunaikino dvi laivų statyklas, 
padarydama, kaip apskaičiuo
ja’, 300 tūkstančių- dolerių nuo
stolių. Nieko negirdėt apie ke
letą žvejų laivų, kurie prieš 
uraganą buvo išplaukę į jurą.

Pasikėsinimas prieš 
raudonarmiečių 

traukini
VARŠUVA, kovo 4. —Kurjer 

Poranny pranešimu, sovietų te
ritorijoje4 nežinomi asmenys 
bandė išsprogdinti raudonosios 
armijos traukinį, ėjusį Minsko- 
Negorieloje linija. Į traukinį 
buvo numestos dvi bombos. Te
roristai buvo besigenačių juos 
GPU agentų nušauti.

Netoli nuo MRudzicos stoties 
buvo arstą, dar viena bomba.

Kariuomenė suėmė 200
Burmos maištininkų
RANGUNAS, Burma, kovo 

4.—Praneša, kad * Hanzado ap
skrity įvyko susikirtimas tarp 
valdžios kariuomenės dalies ir 
bųrmięčių maištininką būrio. 
200 maištininkų buvo suimti, 
likusieji pabėgd į d^unįrles, Ke
letas buvo'- nukauti/^g^^^

Lietuvos Naujienos

Nuo gegužės 1

Privalomasis mokslas 
pradžios mokyklose 

plečiamas
.. . 7i—u.—

KAUNAS
d., skelbiamas privalomas pra
džios mokyklų lankymas Šiau
lių ir Stačiūnų valsčiuose, Šiau
lių, apskrities ir Stakliškių vals
čiuje, Alytaus apskr. Tuo 'budu 
iki vasario 1 d., 47 valsčiuose 
arba 17% visų valsčių priva
lomas mokslas dar nepaskclb 
tas. Mokinių skaičius yra žy
miai padidėjęs, kaip kitais me
tais. /

Lietuvių mokykloms tik
1000 zlotų

^Vilniaus žodis” praneša, kad 
Kaltinėnų valsčiaus taryba iš 
13,000 zlotų numatytos sumos 
mokykloms 7 lietuvių mokyk
lomis paskyrė tik 1000 zlotų. 
Taryba likusius pinigus atidavė 
14 lenkų mokyklų, žydai iš tos- 
sumos gavo viso labo.,. 70 zlo
tų.

Sovietai kolektiviza 
vo - 8% milijono 

rusų ūkininkų
MASKVA, kovo 4. — žemės 

ūkio komisaro1 Jakovlevo pra
nešimu, iki šių metų vasario 
20 dienos sovietų Rusijoje bu
vo kolėktivizuota viso 8,250,000 
ūkininkų šeimų. Tai yra apie 
83 liudŠ. visų; Rusijos mažaže
mių ir vidutiniškų ūkininkų. 
Kolektivizavimas tęsiamas to
liau. ‘ . :

Pasak pranešimo, 1928 me
tais buvo kolėktivizuota 400,- 
000 ūkininkų; 1929 metais — 
1,100,000, o 1930 metais —6,- 
000,000.

Komisaras . Jakovlevas savo 
pranešime nusiskundžia dėl 
dviejų sunkumų žemės ūkio ko- 
lektivizavimą vykdant, būtent, 
dėl kolektivizuotų ūkių neorgą- 
nizuotumo ir dėl traktorių bei 
kitų žemės ūkio, mašinų stokos. 
Jis tikis tačiau, kad ilgainiui 
tie sunkumai busią nugalėti.

Stalinas patvirtina pra
nešimus apie neramu

mus Sibire
MASKVA, kovo 4. — Pasi

kalbėjime su dviem Amerikos 
laikraščių korespondentais Sta
linas pareiškė, kad “kontrrevo- 
liucija Sibire ėmė kelti savo gai
vą”, bet kad “sovietų valdžia 
greitai apsidirbs su ja”.

Hooveris pasirašė val
stybės tarnautojų pus- 

švenčio įstatymą
i ---------- --

WĄSHINGTONAS, koyo 4. 
—Prezidentas Hooveris pasirą- 
šė kongreso priimtą įštaiymą, 
kuriuo einant visi valstybės 
tarnautojai šeštadieniais dirbs 
tik pusę dienos.

Turkijos parlamentas 
busiąs paleistas

, ....T, ■

ANGOLA, Turkija, kovo j. 
—Respublikos prezidentai Ke- 
malis ketina paleis.fi parlamen
tą, nebelaukdama#, iki po dvie
jų mėnesių pasibaigs jo kadęn’

• •. -•’> , ‘ ' * cija. >
Manoma, kad jis nepasitiki, 

idant šis s parlamentas priimtą 
vyriausybės sutaisytą 1931 mc- 
tų biųdž^. '

Parlamentą, paleidus bus pa
skelbti naujtrinl&nai.

No. 54

Komunistiška literatū
ra ir granatos Vil

nijoj
“Vilniaus Rytojus” praneša, 

kad šiomis dienomis Lentupy, 
Švenčionių apskrity, policija su
ėmė 6 asmenis, pas kuriuos bū
va rasta komunistiškų atsišau
kimų ir įvairių brošiūrų. Be to, 
jų už konspiruotame bute bu
vo rasta' 22 granatos. Sąryšy 
su tuo Vilniuj buvo suimti dar 
trys asmenys.

Valsčių reformos
KAUNAS. — Praėjusių me

tų pradžioj visoj Lietuvoj bu
vo 279 valsčiai, 
valsčiai buvo

keli 
prie

Pernai 
prijungti

m. sausio
(Ukmergės
Traupiu vals-

ap.)
Nuo 1931 

Traupiu vals. 
panaikinamas, 
čius paskirstytas tarp Kovar- 
sko, Taujicnų, Raguvos ir 
Troškūnų vals.

Raudonio vals. (Mariampo- 
les ąps.) padalintas tarp Kal
varijos ir Krosnos valsčių; 
Sasnavos vals. (Mariainp. 
aps.) priskiriamas prie Vinčų 
valsč.; Antanavo vals. . pada
lintas tarp Vinčų ir Kazlų 
vals.; Višakio Rudos vals.-pri
skiriamas Kazlų vals.; Gude
lių vals. priskiriamas prie Vei
verių, Kazlų ir Vinčų valsč.; 
Mikališkio (Mar. aps.) vals. 
prijungiamas prie naujai su
daryto Šilavoto vals.; iŠ Aš
mintos ir Klebiškio vals. suda- 
rytas naujas Prienų Kvie- 
tiškip jr Šunskų valsčiui su
jungiami į naują Mariampofts 
valsčių; Javaravo valsčius pa
vadinamas Igliškėlių valsčiu
mi. šis vardas duotas todėl, 
kad Javaravo vals. būstinė 
ypa Igliškėlių kaime. Iš to ma
tyt, kad nuo šių metų pradžios 
Mariampolės apskr. valsčiai 
pertvarkyti iš pagrindų. Iš 
buvusių 20 vals. 12 panaikin- 
;ta ir jų vieton sudaryti 5 
nauji vals. Be to, dar sujun
giami Panevėžio ir Piniavos 
valsčiai. Slavikų valsč. panai
kintas, o šio valsčiaus kaimai 
priskirti prie Sintautų, šakių 
ir Kidulių vals. Valsčių per
tvarkymas dar nebaigta?; nu
matoma pertvarkyti Vilkaviš
kio, Alytaus, šakių ir kitų 
aps. kai kuriuos valsčius.

Ekonominė krizė palie 
tė lietuvių draugijas
“Vilniaus Rytojus” praneša, 

kad ekonominė krizė Vilniaus 
krašte palietė ir lietuvių drau
gijas. šv.. Kazimiero draugija, 
pristigusi lėšų, uždarė vaikų 
darželius Vėžonyse, Vėligaruo- 
se ir Biliūnuose, Lydos ‘aįisHr. 
Jei sunkios gyvenimo- sąlygos 
nepakitės,’ tai šv. Kazimiero 
draugijai bus priversta likvi
duoti dar visą eilę kitų {staigų. ?

VELYKOS* • . x
s Jau 2ia pat. Neužmira- 

kice jog jn«ų tėveliai, 
broliai , ir sesatie lankia 

, jnsų patveikinimo. — 
Palinksminkite jnoa, pa
siųsdami * jiems pinigų. 

v pajįtn ar telegrama per

NAUJIENOS
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. * • . J *

=====

vai. aso

i ;
±sl

paleis.fi


' NAUJIENOS. Chieago, UI
I I ■! lįĮĮIII.. »■>.!! ».» ll, M» I l«l|!|«l l!   , ^.III.II.Į II.~^*rr

Atsiminimai iš 1905 metų 
revoliucijos Lietuvoje

Rašo N. Naudžius
(Pabaiga)

dėl 
ka- 
ne-

karo stovio ir užplūdimo 
zoku mieste beveik nieko 
buvo galima veikti, tai mes 
daugiau dirbome tarpe kaimo 
darbininkų, skleisdami apšvie
ti) ir aiškindami, kad caro 
valdžia nėra “nuo Dievo”, 
kaip kad kunigai juos moki
no. Ir reikia pasakyti, kad 
mes radom gana didelį prita-

nam streikui vadovavęs, o y- 
patingai dvarų darbininkų 
streikuose. Jis. liepė man ant 
rytojaus iššaukti pirmiausia 
savo darbininkus į
Mat, aš tuo laiku; buyau lyg 
ir kon traktorius,..— turėjau 
apėmęs Kataučiznos fabriką. 
Ant rytojaus, 
suorganizavau 
kus ir apie 9

keiįų jdyarų ir fj&brjkp 5ląrbi- 
ninįų įr jaugiau ;,ąr 
streikininkų rrėikąlayiinai ■ aky- 

fkęe|ptis į 
tų dvarų dąrbjninkus, j,kurie 
jau buvo stoiką Virpėję iy 
prašyti ?jų Jkontrakto, kurį fjie 
buvo pasirašę. Taip mums te
ko mitinguoti toj saloj apie 
tris dienas, kol dvarininkai 
pašaukė kazokus.

Atjojo kazokų būrys, susi-

Ketvirtadienis, kovo 5, ’31
į i. i ir

^a^ėįi^iįein
$ visįįą ^ąųti.^ ; -

Pagailo žmogaus. Pasivftdi- 
nau^dąr viėną draugą įr k-ąr- 
įų ąu tuo žmogus nueinam >j. 
dvarą. Pono nerandam. Sako, 
■turbūt, pasilęayoję. 'Budom (už- 
veizdą ir griežtai pareikala- 
vom, kąd atidarytų sandelį, 
kur yra užgriebti žmonių daik
tai. Užveizda »nei kiek nesi
priešino ir atidrė sandėlį. 
Žmogus savo pasiėmė. Bet aš, 
pamatęs, kad dar daug tame 
sandėlyje yra kitų daiktų, net 
jau apipuvusių, paklausiau 
žmogaus, kająi jie priklauso, 
Atsako, kad yiskąs nuo darbi
ninkų užgrobta ir čia guli jau 
nuo senų laikų. Tačiau męs 
•kitų daiktų nejudinom.

Oi, čia, mano supratimu, 
kaipo socialdemokratui, ne
vertėjo kištis į tokius dalykus. 
Čia jau pačių žmonių reika-

Wlią^į pą^su^ nuo 
(Įąfeartjįįiįp ^avęrjginįo -įr $>rie- 
spąjm&s ^Ygržį^^o $$uvid 
gerbūvį; ir pritariame Lietu
vos UąUdies ^antaaui sušaukt 
Lietuvos'Seimą, pavęd^t Lie
tuvos „šalį valdyti Lietuvos 
žmonėms?

Trokštame pamatyti Lietu
vos šalį laisvai gyvuojant ir 
žydint pilnoj nepriklausomy
bėj Lietuvos liaudžiai savisto
viai tvarkantis.

Sųsiripkiind pirnppinkas 
—J. M. Biyčbiskąs, 
K. L. Ąįmonas, Sekr.

pat ; areštuotas ,ir laukia teis 
mo. /

*

demonstracija
♦

Komunistų
Windsore tapo policijos ir 
gaisrininkų vasario 25 išsklai
dyta ir 10 asmenų areštuota^

* *

Darbai kol ,kas labai blogai 
ciba, bet -tikimasi sulaukti ge
resnių "laikų. Apie balandžio 
mėnesį atsidarys darbai ant 
farmų'ir ant gelžkelių.

—* Gynėjas.

Buy gloves with what 
* it savęs

•
Nėra reikalo morfitl 50c ar 
dauaiBU, kad sauU reta dantų 
kotely. Llsterlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to ralite sutauplntl 
$3, už kuriuos gaUte nusipirk- 
U piratinaltee ar ką kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

į streiką. ąpje 50. Pįiynjau-
sia klausinėje, tani strei
kui vadovauja, bet vadovų 
niekas neišdavė. Dąžinoję, 
kad Čia susirinkusieji darbi
ninkai yra iš . kelių skirtingų 
dvarų, visus išvaikė, o, neku- 
riemš da ir nagaikų užsuko. 
Teko ir man vieną paragauti. 
Pareiškė, kai jei norim strei
kuoti, tai tik savo dvaruose, o 
ne į vieną daiktą susirinkus. 
Po to išvaikimo stręikavom 
atskirai. Aš .szu savo darbinin
kais streiką, tuoj laimėjau, o 
dvatų darbininkai irgi gavo 
šiokių tokių 
tik jįęms 
streikuoti.

Po šito streiko da daugiau

Windsor,ūnt

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

nuėjęs į darbą, 
savo darbiniu* 

valandą paskel- 
Paskui mus iš

eina ir Kataučiznos dvaro dar
bininkai. Apie popietį sustrei
kavo Puodžičkių dvaro ir Did- 
ždvario darbinįnkai. Susiren-jos. Musų darbas vis ėjo kas . .

kart pirmyn tol, kol reakcija kam netoli Kataučiznos, kur 
.visu pasiutimu puolėsi gaudy-t Šešupėj randasi ( didelė .sala, 
ii visus nužiūrimus. Kazokų Suėję virš 300 žmonių ant tos 
padidinti' būriai gaudė ir are- salos ir laukiame, 
štavo nekaltus 
lies kas dieną.

kada tas
Baliukas pribus. Tą dieną

Visokios Žinios.
Šiomis diedopiis vienas 

tuvis W7 .Juozapavičius bandė 
tuneliu perbėgti į Detroitą, 
bet pasienio policija sugavo ir 
deportavo ,atgal į Lietuvą. 
Par minėtas lietuvis pasakė 
policijai, .kad jis jau buvo 
Detroite įvažiavęs su pagalba 
sląpto agento M. llaluehinski, 

;k urianr sakė davęs net 100 do
leri ų už tokį tripą į Detroitą 
ir .atgal. M. Ęaluęjiinskis taip

______ _ tl 1.i ■.1 ■ ■

lie-

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

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

.Tai tiek iš savo atsiminimų, 
suglaudus į daiktą, galiu pa
rašyti iš penktų ir šeštų metų.Lietuvos žmo-

Iš provincijos mes jo nesulaukėm. Ant ryto- 
po jaus vėl visi susirenkam toje 
su- pačioj vietoje, bet jau gaunam 

žinią, kad Baliukas negali pri
būti, nes kur tai prie Vilka
viškio kilęs streikas ir jis ten 
būtinai tiiTįs pasilikti. Mums 
raštu įsako patiems vieniems 
streikuoti iki laimėjimo. Tą
syk visi susirinkusieji paski
ria mane ir Viktorą Balsevi
čių streiko vadais. Nors poli
tikoje buvau šiek tiek apsi
trynęs, bet ekonominiam gy
venime mažai supratimo turė
jau. Neturėjo patyrimo ir 
mano draugas Balsevičius. To
dėl vadovauti streikui buvo

Naumiestį
kruvinus,

pagerinimų, — 
teko kiek ilgiau

sius- 
vietas,

kelis vežimus 
muštus, kaip gyvulius, ir 
idavo etapu į įvairias 
taip kad neliko vilties Lietu
voje išlikti nesuareštuotam. 
[Todėl ne vienam teko pasi
traukti į užsienį.

Šitokios bjaurios ir kruvi
nos reakcijos, kurią užtraukė 
tas naujas viršininkas Nau
miesčio pavietui žmonės ne
galėjo pakęsti, o ypatingai ne
rimo jaunuomenė, kuri uoliai 
dirbo S. D. P. Dar prie to 
žiauraus ir kruvino caro ka-

apielinkės darbininkai pradė
jo mus pažinti. Daugelis ,.j.ų 
kreipėsi prie S. D. veikėjų— 
Naumiesčio rajone, klausdami 
visokių informacijų arba pra
šydami jiems pagelbėti kovo
je su darbdaviais. Vienas pra
šo, ar negalėtumėm jam pa-

• <Į> ?

KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N, Y.

.* : •' i •

zoku elgesio prisidėjo ir k u ui- . _ v . , ,.
.........„i.-.t,. I..... J««"a sunku. O ypač ir dėlto,gai ir iš sakyklų pradėjo kur

styti žmones prieš kovotojus kad streikas buvo susidėjęs iš

rią, iš jo dvarponis atėmė už 
kokį ten nusikaltimą; kitas 
darbininkas '.iš-* Liesnistvos 
dvaro atėjęs pasakoja, kad jis 
su ponu susipykęs ir norėjęs 
išeiti, bet ponas užgriebė jo 
patalinę ir kitus daiktus, ir 
žmoguj su ašaromis prašo,

- ................... ' . -

Rezoliucija.

Mes, Binghamlono lietuviai, 
susirinkę Eikš Roof Garden 
salėje, Wasbinglon St., vasa
rio 15 d., 1931 m. paminėti 
sukaktuves 13 metų nuo pa
skelbimo Lietuvos nepriklau
somybes, .Vienbalsiai nutarėm 
pareikšti savo pageidavimus 
per lietuvių .spaudą sekamai:

Kad musų visų troškimu įr 
pageidavimu yra matyt Lietu--

APSAUGOKITE

Vaikus
Skaudanti Gerkle
Jiems Pavojinga—

V <

GEVERA’S Antisepspl greitai pa-|l 
• Šalina gerklės skaudėjimą. Turė
kite jį visada sustabdymui gerklėsYj 
Skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikai kąsdic juo plauna gerklę. Ap
saugoki juos nuo rimtų ligų. Už- i 
tįkimas per 50 m. Pas aptiekininkus I

Severas
ANTISEPSOL... .. •71’ . 'V’. A .

No.

24

25

26
.75

.20
die atsimenu, kaip Naumies
čio kunigas vikaras Rauba iš-į • •ai ■ • •• 1 a •

5

No. Kaina
.66 KARLO KAUTSKIO Kas

72

no žmonėms. Toje knygutėje t 
buvo visaip bauginami katali-l 
kai pomirtinėmis kančiomis, į 
jeigu žinodami kur socialistą; 
nešduos jį valdžiai. Todėl ir j 
kunigai savo biauria propa-į

Saules

‘ i y •» -

kruvino teroro. Bet nežiūrint 
caro kazoku su kruvinom 
rankom besišvaistančių po 
Lietuvos šalį, nežiūrint kuni
gų išdavikiškos propagandos 
ir visos gaujos šnipų, kuriuos 
kunigai buvo suorganizavę, 
kovotojų už Lietuvos laisvęl 
neišnaikino. Nors pamažu, bet 
žingsnis po žingsnio ji žengė 
pirmyn.

Šiluma

LUCKItS

palankūs jūsų gerklei

’Pj <•
z

gydytojaus

tą valandą, kada visi žmones 
bažnyčioj meldėsi, viršininkas 
iš kontoros ėjo j savo gyvena
mą butą. .Jaunas vaikinukas,

Jūsą r
. patarimas yi;a: Būk 

lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 

i minkštinau čiuase sa
ulės spinduliuose ir 
laikas .nuo Jaiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

Pasirinkimas tik grupėmis
Kaina

Grupė I. $2.50
J. VISKOŠKOS Tikri Juo
kai ...................t...........................80
DR. KARALIUS Barbora 

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

28 ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiprinimai

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

; Grupė JI. $5.00 , )
6 ISTORIJA CHICAGOS

. LIETUVIU .....................
7 JANULAIČIO Airija .........
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke-

lioni į Tolimą ..Šaurę .........
14 ŲR. J.. ŠLIUPO Kiek ,Scno- 

vės< £xąįkai ir, Ręipėpai Apri- 
usidėįo pastųmėjiipui Gamtos 

mokslų priekyn .
31 OLSZEWSKIO : Pasaka 

vKautąą Aleną —..
45 ,R. J STEVENSOS NAK

VYNĖ .....................................
50 SOCIALIZMO MINTIES

■BLAIVUMAS .................. $1.0.0
71 L1ĖPMKO Peklos .Kančios.

'Dainos ........... ..........................
73 VI§KOŠKQS fęyyybė — 

Poemos ............................
•78 -BR. •* VARGŠO Gadynės

. ^ąizdos .....................i...... .

■Viso ......................................'

Grupė'M $2-50
21;KL. JMKGEĘIONIO Mislių
30 ’

$1.75 
25

40

..... .40
apie

M

.35

g? ..... .............   .$1.00
GARSINO Kares Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35
39 A. J-TIS Kaip Žmones su

Penais ..kovojo .................. .#0
40 FRĄNK HĄRRISO Pasako-
57 •”

70
Liūdi ..1......7.U............ .."........

iš revolverio:

sni. Kadangi turėjo plieninį 
šarvą ant krutinės, tai dvi 
kuiipkos jo nekliudė, lik tre
cioji į paslėpsnį sužeidė, bei' 
nemirtinai. Viršininkas buvo 
daug diktesnis už jauną re
voliucionierių, lodei prišokęs 
atėmė revolveri ir tuo pačiu 
nušovė jauną vaikiną ant vie
tos. Po šitos tragedijos, žmo
nėms einant iš bažnyčios, ka
zokai kaip pasiutę raiti min
džiojo nekaltus žmones ir .ka
pojo švininiais bizūnais. Visą 
popietį ir per naktį nebuvo 
galima niekur išeiti iš namų.

Nors ir nepavojingai pašau
tas, bet viršininkai daugiau 
Naumiestyj nebuvo. Vėliau 
gavom žinią, kad jis kelyj tarp 
Mariampolės ir Kalvarijos ta
po bombos sudraskytas.

I žemus naujam jo yięįĮą, 
visoj Naumiesčio ąpielinūėj

mosfera. Vėl buvo galima šis 
tas veikti, nes jau kazokams 
buvo šiek tiek /apribotas šeL 
mininkavimas. Tąsyk prasidė
jo visa banga streikų po'kai
mus, dvarus miestus ir mies
telius. Vienam tokią streikų 
iš netyčių ir man teko vado
vauti. Teko vadovauti štili ko
dėl. Pas mane, kaipo pas so
cialdemokratų tarpe 
atsilankydavo' koksai 
Inkus, kuris jau buvo

tai 13)81- 
ue vie-

-Kiekvienas žino, kad ^aule nokina t- dėl to 

^SPRĄGiNIMO’^-proiceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu- 
■’ liai. LUęKY STĘIKP-<Paganiinti iš geriausių Ubakų 4 Derliaus 

"Grietinės-‘DAR-IR *-SPRAGINTIir extra slaptas šildymo 

procesas, .gerklę erzipą aštruinai, kurie yra visokiame žaliamę 

tąbąkc ^‘SPRAGINIiyĮUnv>pašaluAa^pi» /Jie pardųodami kitiems. 

Jųjnėra jusų LUCKYf STRIKE cigaretuoae. 'Nenuostabu, kad
. • < • -5 'A— - ' A./...-.'. •• ■ - ‘ - . ' ' . :

palankųs juąų,.gerklei.

Ifs toasted”
Geidęs 'Apsauga—knitejimus — prieš kosulį

Ll’. 1 į " ■ "y h i jotu i|"l4i!

ff

■*k1 h

.20 
w. SHAKJESPEARE’O 
Maęhbcęh ...........   .75

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

-Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .......... 25

įįppi j Toljmą Jjąurę ........ .40

35

7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S. MATULAIČIO Dvi ke-

Jjppi į Tolima Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Alchą ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ..........................;...
OLIVER0 SCHREINERIO

31

38

37
Sapnai .....................................

49 DR . E. LQEB Kultūra ir

.15

.35

.60;«

.5°;

.75.

Spauda ........... .......... ...............
.53 dR. A. J. KARALIAUS

Moralybės Išsivystyiųas .........
56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys

Liaudį? ........    ...
,60 ^Milukijadi Dzūko Viršžmo- 

' aiški-Nuopelnai ir Juodesnis 
,už; Pragaro Pavydas ........

68 ,KL. .JURGELIONIO Dekle-
matorius ...... ...................

84 - J. ,KWJEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..........   .25.

93 H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35j

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

Grupė VI. ^2.50 
40 LEMAITĖS JI ASTAI Ka- 

4 L SIMUKAS Tr MAGDUTĖ 
Graži .pasakaitė .*............

54^Sr: A. J.t’KjĄRĄLJUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas .....................................

6i Laukio. .p. jKjąjppddno-
Ko mums reikia pirmiausia 

93 Ji. IBSENO. ŠiaurėsUCaržy-
............*................  

iAM. GRIGONIO Katriutės 
• uin^rai .................... ..............
BR. VARGŠO '

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

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

TGrMpėsVH.^5.00
: NAUJAS PELNĄS ORA

KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina

.35 ^BjH^pNAS -KRUIZ1US

44 
•iblAI .............. ................

76. J. A. FREDRO CQNCIL- 
LIUM FACULTATIS ....

94. GOGOLIO Puiiybos, Ko-

95 J. S. TURGEbJEyO Pįti-
. gų - Nėra .................................
96 <BĄLČ1KOWSKIO Pono Fe

likso Atsilankymas kom.
97 J. GURĄUSK1O Šakputris

Komedija .................................
99 A. JN> ASTRAUSKIP Vy

rų Vergija, komedija ............. 25
69 y. K. .RAČKAUSKO Eįlė-

• miš ^r Proza

15.

75’

$2.5,0

22

-$5.0(h

80

82

$2.50

.45

J. KARALIAUS 
imas-Amerikono s

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

Grupė IV. $5X)0
9 M. PETRAUSKO. Iš Mu- 

zįkos sryties .......................
25 BAkBQRA ŲBRY^A ar

ba tKliakpHius. ir; Ję^.ųitai ....
26 MARIJOS KONOPNIC-

. KOS. f Pagal .........
.29 P. KERIME. įpMs- Rie

tuvių legeneta .. ....... .,...
3Q V. GARSINO. <Karės hu-
36 V!-9KdRdĖENkd"'-Makaro 

Sapnas .   ,20
42 DR. A. J. ^ARĄLIĄUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su
v ,su Grinojrium ............... ^20 

i-, 
..........40
yra 
..........75
17 

....... 20

4.8 S., K. KRUKPWSKIS £bi-

52 .JOHN M. WORKS Kas y * 
Taip. O kas. nc T.ąip?

64 ŠARŪNAS -Gruodžio
'dięąps^Peryersn^as ........

Naujienas ūbięagoje jr Jdbir 
Metams $8.00

Naujienos »visur Amerikoje 
Metams $7.00

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

šykite .tuojąųs ir siųskte savo 
užsakymus į

NAUIIIENOS
aIstedSt. n.:.-..... i



mns

m omų

ir kainuoja tik dešim

Dienos Ant Vandenio

Skausmas!

130 W. Randolph St. Cbicago

bamoaspirmi
Aspirin yra trade žymS Bayer Fabriko Monoacoticaciaester of Salicylicacld

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

GARSINKI® “NAUJIENOSE

BUDAS PASIEKTI ŠALTĮ 
YRA PER VIDURIUS

Eisim Laukan ir Pragėriau Žirgelį 
Kačiukas ir šalta žiemužė.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. DLL. .

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

juozas 6lšauskAs

(Pfic šaukiamos socialistų 
konferencijos Chicagoj)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Daug kentėjimų tikrybėj nereika

S. P. Kazwell and Co 
f * ’

REAL ESTATE, SUBDIVIDER 
AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

mo džiaugsmo 
mo/diena ne vien tarpt 
Ijstų ir jų pritarėjų, 
abeinai tarp Visų, kas tik ve
dė ir jaute -reikalą vešli kovą 
už paliuosavjmą* darbininkų ir 
valstiečių iš po rusų caro ir jo 
visos biurokratijos jungo.

Kovo mėnesyje 1917 m. pa
saulį

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

MIKSA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu' 
/ Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaite Iš 

plaukiančiais Gerai Žinomais
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas
Vietinį Agentą ar

Puikiausias Pasauly 
Linimentas /

šiais 1931 m. 
11 metu nuo 
dienos, kuri 

visame

Vanagaičio ir Olšausko Rekordai, 
kaina po 75c kiekvienas gaunami

BUDRIKO KRAUTUVĖJE ' 
t * r— * •

Merginų Bėdos ir Vaikinų Bėdos 
Paklausykite jus ^Lietuviai ir Kelias Vieškelis 
Smuklėje Vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva

laikotarpis ir jei dar matosi 
jo pėdsakai darbininkų tarpe, 
tai vien dėl to, kad socialistai 
lig šiol nesiėmė aktyvaus dar-

Nebuk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai suteikia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę ‘ namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kpt aptičkos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo ' galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! įkaityk patikrintos 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmu. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

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

JOHN J. ZOLP’S
REAL ESTATE 

Mokame už Lietuvos Bonus $80 

4559 S. Paulina St.
Tel Yards 0145 /

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicago je 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

BAGDONAS BROS.
FURNITURE PIANO MOVING 

Local y Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel Calumet 3399 

Res Tel Yards 3408

Bandė nusinuodyti
therine Fogarty iš Fort Worth, 
Tex., kuri skundė boksininką 
Gene/ Tuney, reikalaudama 
$200,000 už “breach of pro- 
mise”, bet nieko nelaimėjo, da
bar bandė nusižudyti nuodais.

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
' budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

W. J. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam Šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

BR1DGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodarh sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav. 

504 W. 33rd St. 
Tel. Victory 3486

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

' nesia

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

nų garbės ir išdidumo (tdm 
jau, buvo kitokį laikai), bet 
jų norai ir darbai buvo .tie pa
tys. Kartais jaunesni ir iš jų 
pačių kilmės bandydavo juos 
perspėti (kaįp tai dekabristai 
ir t. p.), bet caro “ščyri” tar
nai už tai jiems atsimokėda
vo kartuvėmis, ir da ramiau 
'atsisėsdavo į tronus \savo 
draugų kaulais apramstytus.

Šitokios administracijos ve
dama, rusų imperija įsivėlė į 
pasaulinį karą, kuris kainavo 
šimtams ir tūkstančiams Ru
sijos didunų praradimą visų 
jų turtų, o pačiam Romanovų 
Mikučiui ir jo visai šeimynai 
net netekimu gyvasčių.

Ir šį kartą pirmi Romanovų 
sosto griovėjai buvo ne prole
tarai, o patys didikai ir jo tik
ri tarnai. (Tiesa, tikri sošto 
griovikai buvo proletarai* o 
didikai tik bandė vadovauti), 
kaip tai: kunigaikštiš Jusupo- 
vas, milionieriai Radzianko, 
Gučkovas, prof, Miliukovas ir 
t. p. Jei tie ponai butų žinoję, 
ką jie daro ir kad jie žaidžia 
su ugnįa, tai jie niekuomet ne* 
butų ėmėsi už to darbo. Jų iš
silavinimas liaudies reikaluo
se, matohiai, buvo gana men
kas. Kad matyt, ir, suprasti RuJ* 
sijos liaudies reikalus, reikė
jo patiems daugiau dalyvauti 
liaudies viduj. Jie visai ir nė 
nepagalvojo, kaip yra pavo
jinga nuimti ant karto rete
žiai nuo pusiau laukinio rusų 
milžino (kurį1, vėliau tik bolše
vikų durtuvai |r kulkos su
valdę ir vėl suvarė į užtva
rus) . s

Poniškas supratimas muži
kams visai pasirodė neįdo
mus. Nors už šio darbo tuoj 
ėmės ir socialistas Kercnskis, 
bet mes turime gerai suprasti 
tą priežastį, kad jau, kuomet 
senas supuvęs namas užsiliep
snoja, tai ir geriausiam gais
rininkui yra sunku užgesyti, 
nesuardžius nors galimų už
gesyti vietų. Gi rusų imperi- 
jalistų supuvusiam namui už
siliepsnojus, ne tik kad ne 
buvo bendrai griebtasi už dar- 
įo, kad išgęlbejus nors kas 
dar buvo verta gelbėti, bet 
atsirado elementai, kuriė jąu 
per ponį desėtkų metų vedė 
savo intrigas socialistų parti
joj. Ir čia kaip tik jiems ir 
buvo geriausia proga išban
dyti savo spėkas, pasinaudo
jantgaisro šešėliais, kad nors 
laikinai užtemdžius minioms 
akis. Tatai jiems ir pasisekė.

Jos.F.Budrik,!^
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417-21 So. Halsted St., Chicago, Dl

Dalyvauja brangus artistai: Antanas

J’ETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1718-50 W. 47th St 
, T e| Yards 5060

{Pacific nnd Atlantic Photo]

Mrš. Ca-

Nepamirškite savo senovės draugo 
— .cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

žinia, kad jau 
tironų karūna nusiri

to nuo Mikučio galvos ir kad 
jis buvo priverstas atsisakyti 
nuo savo sosto.

Rusijoj Romanovų politika 
per 300 metų buvo tik išdidu
mo ir svetimo grobio ieškoji
mo politika. Į šalies ekono
minį padėjimą nebuvo kreipia 
mažiausio dėmesio, o vien tik 
noras kiek galima daugiau ap
rėpti savo artimų ir tolimų 
kaimynų žemių, uždėti kaip 
galima didesnius mokesčius 
ir lėbauti, lėbauti be galo.

Panašiai elgėsi ir Romos di
dikai, kuomet jų galia iškilo 
aukščiau jų proto. Nors rlisų 
imperialistai nepasiekė romė-

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St.

SKOL1NAM PINIGUS 
Sfiinim komiso nuo $50 iki $30l» 
$<» deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imą morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. VVestern Avenue 

Tel Grovebill 1038

Vanagaitis ir 
Juozas Olšauskas su kanklėmis. Rhdio stotis Čohimbia 
kompanija ir Budrike Korporacija,' sutinka brarigius 
musų artistus jler ’radio. Neužmirškite užsistatyti savo 

radio šį vakarą 9:45, kur. jųš išgirsite daug naujų
< ; ‘ dainelių.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu vi^os kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už . $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį. J.-,

Prirengiame dokumehtui/ ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga. • .

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

PER CHERBOURp — 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio 
jaučiais Laivais

EKEMEN

Pas rusus yra dvi patarlės, 
lai “kalk geležį, kol karšia’’ir 
“pavaliau važiuosi, toliau bu
si.” Pirmąja pasinaudodami 
diktatūros šalininkai nusikalę 
sau tvirtus j iešmus su ku
riais ir valdo liaudį, o prie an
tros pridėjo 'kelis naujus žo
džius ir išėjo, kad '“povaĮiai 
važiuodamas toliau busi, nuo 
tos vietos, į kurią važiuoji.” 
Prasmę šios neužbaigtos pa
tarlės vėliau suprato daugelis 
rusu, buvusių 'pirmiau - ptfie 
.valdžios vairo. Bet jau buvo 
pefvėhi, ankstyvesnės varnos 
pasinaudojo grobiu, kurio , ir 
neišleidžia iš savo nagu. .

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistą* užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

16197
16198
26088
26070 Kudlius it Dziukų Kraštas
16145
16138

'•Komunistu riksmai bedar
bių eilėse jau rengia kelią 
reakcijai ir Šioj šalyje. Socia
listų pareiga kųogreičiausia 
užbėgti už akių ir sulaikyti 
reakcijos išsiplėtimą. Mes, 
kurie jau daug ko pergyve
nom Europoj, daug ką galim 
pranešti ir patarti čia Ameri
koj veikiantiems savo idėjos 
draugams. Ir dėl. to mumš 
yra bų tinas reikalas turėti su 
jais riiųtesnius ryšius. Tuos 
tyšiųs ir turės surasti šaukia
ma. Chicagoj lietuvių s'ocialiss. 
tų konferencija kovo 8 dieną.

Už kelių menesių, socializmo 
idėjos priešai užkure ugnį po 
visą Rusiją, kuri liepsnodama 
apie per 5 metus,’ paliko kuo 
tik ne pliką žmogų ant plikos 
žemės. ;

Pamainymas Rusijoj baltus 
imperialistus raudonais, gal 
vien tik buvo istorinė klaida, 
kurios atitaisymui gal dar ne
mažai reikės padėti jėgų ir 
darbo atejnančiom 
gcntkarfenis. ’ ,

1919 metais, galutinai su
skilus socialistų partijai, ačiū 
Leninui ir. jo ’ sėbrų pasidar
bavimui socialistai kaipo pro
taujantis elementas turėjo lai
kinai, bent čia Suvienytose 
Valstijose, kur socializmo idė
jos dar buvo gana silpnos, su
stabdyti savo aktyvį veikimą 
ir pergyventi tam tikro sumi
šimo laikotarpį. Bet jau da-

Amcrikoš socialistų partija 
vis tik matyt šį'tą veikia, nors 
ir neperdaug smarkiai. /

Šaukiama Cliicagos ir apie- 
linkių lietuvių socialistų kon
ferencija kovo 8 dieną .turės 
surasti abelną kelią tolimes
niam veikimui ir lietuvių so
cialistų’ tarpe ne tik čia, Chi
cagoj, o abeinai visose S. V. 
ir pakelti dvasią tų draugų, 
kurie turi veikti’.-daug sunkes
nėse sąlygoše ?po . diktatorių 
letenoms. t ; 6

Kaip tik jus pagalinate šal
tį, odos perai užsidaro; pra
kaitavimas apsistoja. Gasai 
ir atmatos negali išeiti per 
odą. Štai kodėl jūsų daktaro 
pirmas patarimas atsitiki
muose šalčio yra priimti švel
nų liuosuotoją; kaip cascara. 
Medikali autoritetai pripažys- 
ta, kad ji tikrai sustiprina vi
durių muskulus. Jus galite 
gauti cascarą jos maloniausioj 
formoj Cascarets saldainiuose.

Atsiminkit tai kada jus pa
galinate šaltį; kada tik kvapas 
būna prastas; liežuvis padeng
tas; arba skauda galvą, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių da
lykų, kuomet Cascarets pa- 
akstina vidurius taip greitai, 
taip nekenksmingai - ir malo
niai - 
tuką?

(Apgarsinimas)

Kovo mėnesy 
sukanką lygiai 
tos istoriškos 
1917 m..sukėlė audras 
pasaulyje. Tai buvo neapsako- 

nusistebėji- 
so.cia- 
bęt įr

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE - 

Puduodjm mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St., 
T«l. Yards 6894

_ _ narių ir ištampytų mus-
usipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.

Tiktai 35c ir 70c

mentas” tikrina milionai linksmų
• \ \ Enker PAIN - EXPELLERIO

■ K; . Jnaudotojų. O, kaip jie pirmiausB' kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi
■ —laisvi nuo tų visų neapsakomų
B / skausmų.
H Dabar jie visiškai nesirūpina, nes

turint PAIN - EXPELLERIO
I bonkų namuose žino, kad niekam 

f šeimos nereikės kankintis su
■ //LZ' l ‘ geliamais kaulais ir muskulais.

' 'Bh^***^*^? ii * 1 -Enker Pain-Expelleris
I Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir

V-|J I Jsl Skaudi jima nuo Ištampytų Mus- 
pZ P kulų ir Pavargusių Sąnarių.

‘ j" v\ f f f ' Sustabdo Neuralgija ir Reumatiš- 
/ ’ F/ V L / ^ua Skausmus, Galvos Skaudčji-

»' } ’ « ’ xną, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.
UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi 'skaudamas vietas. 
Tųs busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
Ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIUt 
“INKARAS” nedegina odos Ir nesuteršia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tūp tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų,' 
kulų. -------
Artimiausioj Jums Vaistinėj.

LaLorafones ar _ 
. iF.Ad, R1CHTER fcr CO)

MRRY AND SOUTH F1FTH 6T5.
BROOKLVN, N.v

_______ Kadangi jis- tiek a daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksniais, kiek
viena motina turi, 

- l---- -J žinoti apie PhillipsMilk of Magnesia. *.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikią švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių.ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka ’ darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir .neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yni plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Usefui Information”'. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co.,’ 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

Šiandien, Kovo 5 Dieną,
IŠ STOTIES WCFL 970 KILOCYCLES

Lietu viii Programas
Pradžia 9:45 iki 10:15 vai. vakaro

NORTH 
C E R MAN 

LLOYD
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Subscription Rateli
$8.00 pet yeai inr Canada(
$7.00 per year outside of Chicago
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Chicaąoje — pairas
Metama -------------------
Pusei metų —--------- -
Trims minėsiant 
Dviem mėnesiams ' —-r-„
Vienam mėnesiui.----------

Chicagoj per tfiMHotoJųat
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Minėtini------------------------------- -T-> 75c
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T rims minėsiant# ........     2.5 0
Pinigu*, reikia- siųsd’’ -palto Money 

Orderiu x katra eų / užsakymu.v

PILSUDSKIO IR' STALINO TERORAS

• Stalino karalystėje dar tebesitęsia provakatoriška 
byla prieš 14 vadinamų menševikų, apkaltintų. “valsty
bės išdavystėje”. O Pilsudskio karalystėje1 panaši byla 
tik-kų pbsibaigė. Ji buvo iškelta grupei “valstybės? iš
davikų”, “sabotažnikų” ir t. t. ukrainiečių. Du kaltina
mieji tapo nuteisti penkeriemg' metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o kiti du — trejiems metams,
v Diktatūrų politika visur vienoda. Teroras ir pro
vokacija tai stipriausi diktatorių ginklai kovoje su vi
suomene.

INDIJA TAIKOS PRIEŠDIENY

Telegrama iš Indijos praneša,, kad Indijos vice-ka- 
ralius Lord Irwin ir Indijos nacionalistų vadas Gandhi 
jau pasirašė sutartį, kuria indėnai tuojaus atšaukia 
savo civilio pasipriešinimo • kampanijų, o Anglija pasi
žada suteikti Indijai autonomijų.

Tai yra vienas didžiausiųjų pasaulio istorijoje įvy* 
kių. Buvusi per šimtus xmetų pavergta šalis su 300 mi- 
lionų gyventojų stovi ant slenksčio į laisvę. Tų laisvę, 
ji iškovojo tokiomis kovos priemonėmis, kurios euro- 
piškos civilizacijos žmonėms yra sunkiai suprantamos.

Indijos nacionalistai ne su ginklais rankose kilo 
prieš Angliju, bet tik atsisakė'pildyti savo valdovų įs
tatymus. Pastarieji šita indėnų taktika- buvo pastaty
ti prieš pasirinkimų: arįa leisti, kad jų valdomoje ša
lyje įsigalėtų visiška anarchija, arba žiauriu smurtu 
malšinti nepaklusnius valdinius.

Anglų administracija Indijoje bandė vartoti abidvi ' 
taktikas, vienoje pusėje areštuodama įstatymų laužy- 
tojus, antroje pusėje toleruodama ramius indėnų susi
rinkimus ir demonstracijas, kiek jos netrukdydavo val
džios įstaigų' veikimo. Pagalios, centralinė Anglijos val
džia sumanė pabandyt derybų keliu išspręsti ginčų su 
Indijos gyventojais, ir Londone prieš kiek laiko įvyko 
garsioji “apvalaus stalo konferencija”, kurioje dalyva
vo Anglijos ir Indijos atstovai. Nors konferencija nie^ 
ko konkretaus nenutarė, bet premjeras MacDonaldas 
joje davė iškilmingų pasižadėjimų, suteikti Indijai dė» 
mini jos (autonominės valstybės) teises, jeįgu Indijos 
žmonės sutiks < bendrai su Anglija išdirbti konstitucijų 
Indijai.

Vice-karaliaus ir nacionalistų vado pasirašymas 
taikos sutarties reiškia, kad tas MacDonaldo pasiūly
mas Indijai yra priimtas.

“Šventasis” Indijos žmogus, mahatma Gandhi, tuo 
budu laimėjo laisvę savo kraštui. Iš kitos pusės, Angli
jos MacDonaldo vyriausybė laimėjo taikų su didžiau
sios savo kolionijos žmonėmis. Kova su Indija galėjo 
privesti ne tik prie tos kolionijos prųradimo,' bet ir? 
prie visos Britanijos imperijos suardymo, nes yra aiš-» 
ku, kad kraštų su tokia milžiniška daugybe gyventojų, 
kaip Indija, laikyti pavergime ginklo jėga ilgų laikų 
nebūtų buvę galima. , •

Tečiaus, jeigu ne socialistai šiandie butų. Anglijos? 
valdžioje, tai kažin ar Anglija butų jau dabar priėjusi? 
prie taikos su Indija. Konservatorių valdžia butų atsa
kiusi mašininėmis kanuolėmis • į, Indijos nacionalistų: 
pasyvio pasipriešinimo kampanijų, ir butų buvę pralie
ta daug kraujo Indijoje, pirma negu Anglija butų n0 
sileidusi. Juk anų metų, kai buvo nuverstas pirmas; 
Darbo Partijos kabinetas Anglijoje,. tai konservatoriai, 
paėmę valdžių į rankas, tuojaus pasiuntė karo laivus: 
prieš Egiptu, reikalavusį nepriklausomybės.-;

Svarbu, kad darbiečiai dabar pasiliktų valdžioje 
tol, kol tik-kų Indijoje pasirašyta taikos sutartis bus. 
įvykinta gyvenime. • ’ * M;
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nr ir* antrą pusę, rodydami sa
vo neva, bešališkumą. Jie Pe
čiaus yra- slapti oportunistų 
pritarėjai, nes- tikrumoje* jie 
patys yra didžiausi: oportunis
tai*.

Tarpe šitokių dviveidžių svy
ruotuoju ypatingai žymus yra 
“didis literatas” Pruseika. 
Bdmbiniai nori'būtinai, kad ji- 
£ai aiškiai pasisakytų, kurioje 
pusėje jisai stovįs,'ir tuo tiks
lu vienas jų “Laisvėje” para- 
v- š ■ -se: ; ' *“Prie progos, dar, vienas 

dalykas keistai atrodo^ bent 
man. Nuo ‘Laisvės’ suvažia
vimo jau prabėgo virš poros 
savaičių, bet dar niekur ne
teko pastebėti drg. L. Pru- 
seikos nei vieno žodelio. Drg. 
L. Pruseika skaitomas stam
bus vadas musų, darbininkų, 
judėjime ir tokiame svar
biame momente tylėjimas 

' abejonės sukelia. Neitralite- 
tas, taip, galimas, bet ne to
kiuose klausimuose...”
Prie to sprikto į drg. Pru- 

seikos nosį “L.” redakcija pri
dėjo pastabą: *' ' ;

“L. Pruseika jauh prabilo; 
‘Vilnyje’ vasario 23''d. Jis 
aiškiai ir atvira? išėjo prieš 
Centro Biuro ir \ Partijos 
Centralinio Komiteto liniją 
ir veikimą ‘L.’ šėrininkų su
važiavime.”
Tikrai išėjo. Savo oportunis- 

tinių kamarotų verčiamas, na
bagas Pruseika buvo privers
tas viešai pasisakyti prieš 
draugą Bimbą, ir už tai jisai 
buvo tuojaus extra-telegrama 
iššauktas į New Torką pasitei
sinti partijos centro komitetui.

Taip “auksinio vidurio” ir 
“lietuviškos respublikos” hero
jus yra. varomas per šerengų,' 
nežiūrint to,., kad jisai yra 
“stambus vadas musų judėji
me”.

Komunistiškų gaidžių pešty
nėse. yra keblu tokiems be nu
garkaulio “vadams”, kaip/drau
gas Pruseika; kuris neita pa
kankamai kvailas, kad ląikytų 
bimbizmą neklaidingu, ir) kartu 
neturi vyriškos drąspš, nuosa
kiai ginti savo nuomonę. 

-■ ■■■- — ....... r-«r ' s

DAR APIE LIETUVOS į KLE
RIKALŲ KOVĄ SU VALDŽIA

ucagėjl ■■
J— •f' *•

- ' -r « — /
v Ketvirtadienis, kovo &, 31

.. U.I M ■.... Į. I '?>■

•*

Apžvalga |
i 1 ■—I >!>*—• .ĮJ

PER ŠERENGĄ

Ne gana to, kad pas komu
nistus atsirado smulkburžiiazi- 
niai oportunistai, kurie kovoja 
prieš kom-partijos kontrolę, 
bet yra taip pat du ir kita nū-

ti iš dkbkHinio “krikščioni^ 
kudakavimo. KpVojančių viršū
nės gali labaf lengvai susipras
ti’ ir visai ^etiketai susitaikin
ti. Negi tuščiomis ir vieni, ir 
antri vadina saye tikrais kata
likais. Ir todėl darbo demokra- 

kaip ir

Kauno “Socialdemokratas”, 
grįždamas prie klausimo apie 
klerikalų tąsynes su “tautiška'- 
Valdžia, svarsto straipsnyje 
“Kurgi musų vieta”, kokių po
ziciją toje kovoje turi užimti 
Lietuvos darbo žmonės. Jisai 
sako visų-pirma, kad darbo 
žmonės neprivalo geisti kleri
kalams laimėjimo, nes klerika* 
lai yra; žmonių išnaudotojai ir 
laisvės priešai, ką jie gerai pa
rodė, turėdami savo rankose 
valdžią (1920-1925 m.). Kuni
gai turi būt-1 išvyti iš politikos 
ir sugrąžinti bažnyčion mels
tis, o ne politikuoti.

Antra vertus, dabartinė val
džios politika yra klaidinga, 
nes represijos, kurias valdžia 
vartoja ’ prieš kunigus, duoda 
šiems progos dėtis kankinio 
vainiką ant galvos. Su klerika
lizmu gali apsidirbti tiktai pa-' 
ti visuomenė.

Kaip matome; “Socialdemo
krato” nusistatymas pilnai su
tinka su tomis mintimis; ku-. 
rias yra atkartotinai išreiškiu 
sios ir “Naujienos”.

žemiau« paduodame “S-to” 
straipsnį,\ kuriame Smetonos 
cenzūra dvejėtą sakinių iškan- 
do. .

Triukšmingam ginče kunigų 
su (cenzoriaus iškąsta) vyriau* 
(sybe, kuris vis dar tebesitęsia; 
ir' vieni ir antri nori žmones 
įtikinti, kad jie yra teisus. 
Vieni agituoja per bažnyčias, 
kitį .het sp^^ K^pj^^pų;

tijai šiuo' klausimu, kaip ir 
kiekvienu kitu, reikia turėti 
savo nusistatymas, savb galva 
ir savo veikimo linija.

Bet kuri?
Prie šio klausimo prieidami, 
atidėkim į ‘ šalį visą kunigų 
triukšmą dėl tikybos* dėl Kris
taus-mokslo įžeidimo. . žiūrė
kim blaiviai, žemiškomis aki
mis į tai, dėl ko musų kūnigai 
nerimsta. Ir?tuomet mums ne
sunku bus matyti, kad kunigai 
ir šiuo laiku kovoji visų pir
ma už sustiprinimą savo įtakos 
visuomenėj. Ateitininkai jiems 
dėl to brangus, kad pas juos 
katalikų dvasiškiai sparčiai 
daugina sau veikėjus, kurie 
padeda jiems plėsti klerikali
nes organizacijas, didinti ■ įtaką 
liaudyje, ir stiprėti. Tik bažny
tiniai šliubai, krikštynos ir lai
dotuvės duoda,’jiems stambias 
pajamas ir darą žmones pri
klausomus nuo kunigų visais^ 
svarbesniais gyvenimo atsitiki* 
mais. toums taip pat> bus visai 
aišku, kad kunigai visą tuo- ba
du įgytąją materialę ir moralę 
galę panaudoja ne tiek dusioms 
ganyti, Įdek tinkamu momentu 
paimti į savo rankas politinį 
krašto valdymą. Tik prisimin
kim, kas pas mus darėsi 
1920-25 metais krikščionių de
mokratų vyravimo gadynėj. Ar 
gi tuomet musų kunigai nebu
vo pavertę bažnyčių mitingui 
Salėmis, nevėle Kristaus vardoi 

kiekvienas politinės -peštynes, 
nesiekdino žmonių per išpažin
tį savai partijai, nešaukė Die
vo pagalbon saviems kandida
tams ir nevertė • velnių savo 
priešininkams ant galvos? . Jei
guz tuomet jie^ 
sius gelbėti tikėjimą nuo .be
dievių, nors tikėjimo niekas 
nepuolė, o puolė kunigų ir jų 
sėbrų darbus. Ir kai jie suve
džiotų .> žmoniųnbalsais dasigavo 
•valdžion, kokią?1 žiaurią tvarką 
jie pas mus buvo įvedę,, kiek' 
skriaudos ne tik darbininkams* 
bet ir ūkininkams, net krik'š* 
čionims ūkininkams jie pridar 
rė! Ir tai vis -bažnyčios, tiky
bos ir Kristausf “garbei”, deda-, 
mies vieninteliais dangaus įgan 
liotiniais. Jog tų dangaus įga-» 
liotinių politiniai sėbrai, ir jie 
patys, skuto iš lašinių antspain 
duš, ėmė iš ūkininkų cįraugiš* 
kus vekselius iį paskui ukinin-i 
kus skandino, žvalgybos už-į 
kampiuose vartojo elektros ma^ 
šinėles. Ir tas buvo taip pat 
dąrųma, jų žodžiais tariantį 
katalikų tikybą ginti, Kristaus1 
mokslui iškelti.- ; *

Politinės valdžios siekdami 
kovoja kunigai ir dabar. Ir juo 
tvirtesni jie grįžtų valdžion, 
tuo žiauresnio likimo susilaukt 
tų iš* jų Lietuvos darbo žmo
nes. Ir todėl darbininkai ir ūki-, 
ninkai negali kunigų dabar nei 
palaikyti, nei jįems' laimėjimoi 
palinkėti. Priešingai. Kiekvie-> 
nas tikintis • katalikas ttfe nuo
širdžiai norėti, kad kunigai ne- 
sikištiy? politikom, kad jie grįš** 
tų - bažnyčion ir nelytų spe
kuliacijos tikybiniais < jausmais, 
ir įsitikinimais; O* tas tik tuo-' 
met . gali įvykti, kai kunigai 
neturės jokios naudos iš poli-! 
tinęs valdžios* įr/ iš politikavi
mo. Ir kad tas galėtą įvykti, 
reikalinga bažnyčios ir v&lsty- 
bėsį santykius pertvarkyti iš* 

. pamatų. Reikia bažnyčia at- 
nuo’ valstybės, kad.* baž

nyčia nelauktų, r jokiųpašalpų: 
Iš-iždo, nesišauktų policininko 
pagalbos, -fkfiUif j ičĮfiS/4 padėtą, ti-

globos ii* prievartos; pasitiks 
vieni patys. Tik* tuomet? kiek
vienas pilietis Jaisvu noru, nie
kieno neverčiamas galės klau
sytis kunigų mokslo ir jeigu 
įtikės; jo tėišiiigurhU, tai* tikės 
ne dėl papročio, ne dėl prie
vartos, bet dėl vidujinio įsiti
kinimo; “Mano' karalija ne; iš 
šio pasaulio”, pasakė Kristus. 
Jei kunigą! tuos žodžius nžmir- 
šo^ar jų nenori prisiminti, rei
kia jie priversti.

Bet ne tais budais^ kaip., šiam 
dien tas daroma. (Cenzoriaus 
išgraužta) ir Kad ji butų 4r vi
sai teisingai vedama, ji^ tik 
duoda progos pešiojamįems. km 
nigams dėtis '■ ant galvos kanki
nio vainiką ir nesavo balsu 
Šaukti apie tikybos persekioji
mą. Tegul tas vainikas bus 
šiaudinis, be t kunigai, visuomet 
ras progos įtikinti Žmones, bent 
žymią jų dalį, kad' jie" neteišim 
gai skriaudžiami - ir patraukti 
šaVo pusėft. Tik tuomet, kai 
pati musų ? liaudis1 įsitikintų 
reikalu priversti kunigus nėsi- 
kišti į politiką; kai r jį pati pa- 
reikalautų * atskirti bažnyčią 
nuo valstybės ir tuo jąrpada-< 
tyti laisvą, tik tuomet kunigai 
tikrai liktų' priVerstb grįžt’ baž-: 
nyčięn ir iš tikrųjų užsiimti 
tikybos reikalais bažnyčioj i^ 
pačioj visuomenėj.

Socialistinis judėji
mas auga ir 

bręsta

atike tikinčiuo-

--------------------------------------------- -—■ ...

krypelių ryšis, tai —* dviveL 
džiai, kurie bando abiem pu* 
stm pataikauti • ir,, kaipisą^r 
ma, ant d^įėjų 7? k$ižįų'sč 
Kovai einanti tarp M bįmbjr 
ir i oportiįtiist^/
ausis5 suglaudę ir laukiai ką# 
paaiškėtų, kuri pusė paims v&S 
šų, idant butų..galima, prisidėti 
prie pergalėtojų, (jie visuotaet 
eina su pargaletojaįs), — ar-* 
ba bando* kritikuoti kaitų vie-į* I " i

Kokių 'poziciją turi užimti 
Jiame “kare” darbininkai, dar*

10 valstješiai,- ta^umtojai?
Mės turimą įspėti proletarus 

ir iš viso darbo žmones* kad 
jtiĮęs “karas5’ gal in nebus, toks 
baisus, kaip butų galima spe-

r

nuo bažnyčios, kad kunigų prie* 
varta vaikams nebūtų paleng
vinta taip1 pat ipolieininko pa-

Tik tuomet, kunigai ir 
piliečiai išsilaisvins tk 
reikaluose nuo valstybės.

galba. 
patys 
kybos

kas tfvas uždraus. Ar daus’lisnr judėjimas tarpsta ir bu- 
šocialistų^rasite Chinijoj, Indi* 
joj, Rusijoj, Portugalijoj, Ru
munijoj? Paimkime kad ir 
musų brolius ir sesutes lietu* 
viuš, kurie ne skaityti, ne ra
šyti nemoka ir nieko apie pa
saulį žinoti nenori. Nuo so
cializmo jie žegnojasi. Aš ne- 
virtinu, kad kiekvienas kul- 
uringas ir apšviestus žmo
gus tūri buti arba yra socialis- 
:as, bet faktai yra, kad sočia- 
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joja tik ten, kur žmonės kul
tūringi, apšviesti, moka giliai 
ir nuosaikiai protauti.

Juo kur žmonės tamsesni 
ir mažiau * kultūringi, tuo ge
resnė 
riams, 
žioras, 
niams 
parazitams.

—Socialistų Konferenci,jos 
Narys.

dirva ten misijonie-
Dievo pateptoms vald- 

diktatujoms, raga- 
žiniams ir visokiems

Pr. Vikonis r
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į Keliais1 bruožais palietę* švie
timo - pertvarkyme reikalus; 
lyažvelgkimc į susisiekimą, 
laukų nusausmimąv ir- bendrai 
į'žemės ūkį. Jėigu kalbant 
apie švietimą daros? aiškiiį 
kad pats švietimo darbas ve
damas pe taipf kaip jis turėtų, 
Vystytis; tai - khslihk' susisiekia 
mo; laukų- nusausinimo ir 
planingo1? darbo žemės ūkio 
kultūros pakėlime; tenka 
konstatuoti, jog nieko konkre
taus, nieko planingo nedaro* 
ma; o pasitenkinama vien tuo, 
kas vienoje ar; kitoje’ vietoje 
pačių piliečių ar- valdžios pri-i 
puolamai atliekama.
r Pažvelkime į. Lietuvos, ke* 
liųs ir bendrai t į visą, susisie* 

, kimų Lietuvoje.. Ką matome*? 
Ar mes turime pąstovųdv gerą 
šusisiekimąi visu; Lietuvos ma-i 
Štabu*, kuris nepriklausytų 
nuo pavasario, rudens ar. kitų 
oro permainų? Ari mes turime 
Savo krašto / reikalams pritai-i 
kinius plentus - ir* gelžkelius? 
Ne, neturime. Musų, krašto siu 
sisiekamo priemonės randasi 
pirmityviamo stovyje, nes pas 
mus . išvažiuojami keliai r tik 
tam. tikrais metų sezonais, bet 
rudens, pavasario ar šiaip Jie- 
tingu. metu,, veik visai* nusto* 
j am ar susisiekimo, kadangi 
reikalinga? sukinkyti kelius 
arklius*, kad' tuščius- ratus- nu-j 
vilktų į gelžkelio>stotį. O'apie 
skubų ir lengvą pervežimą 
didelių, krovinių: ir ĮKiganlintų 
žemės ūkio produktų' pristatyk 
mą* į gelžkelio stotis sunku ir 
pamanyti, nes reikia gerų po
ros; arklių* kurie per dieną, 
galėtų nuvažiuoti bent 20 kis 
lometrų, nu veždami apie dvi-i 
dešimts* penkis** pttdtts- rudens 
Helių, ir vakate grįstų namb. 
O juk yra daug labai vietų* 
kur gelžkelio r stdtis rėndasi 
pž trisdešimts, keturiasdešimta 
kilometrų; čia ekonominis 
Hrašto gyvenimas yra visiškai 
paraližuotas ir pasireiškia 
pirmityviame stovyj e.

Nęreikalihga- jokių plačią 
išvedžiojimų.1 kad’ įsitikint 
jpg gerijkeliai dr patogus kraš
to susisiekhnas yra* butiniąiv* 
šia sąlyga ne tik- žėpiėš kul
tūros iri bendrai« krašto bko* 
įdominės* gerovės’ pakėlimui, 
l^ct taip'k ptrt“' labili svarbus 
veiksnys* valstybės- apsigyni
me. KoLiues neturime gero 
ir** i>astovawB^ susisiekimo,. tai 
hegųlhu^ gtilHioti apie žemės 
ūkio kuliuj;os. ijjukėliiuą, nes 
kur gi dės. ūkininkas savo paj 
gaiimiU^ p^^iktilSi-. it; kokiu 
budii stambiame kiekyje pai> 
Si gabens5'' retkalitigų* trąšų ir 
įeitų dftlyktj? jelgir pačių- svari 
biausiųįineR|4 laiku, rudenį ir

Daug pas mus kalbama apie 
žemėš ūkio geresnį sutvarky
mą, bet juk pagaliau supras
kime, kad \ norėdami pertvar
kyti žemes ūkį, pirmu atveju 
privalome taip pagerinti susL 
siekimą, kad jis neprigulėtų 
nuo gamtos permainų ir visai 
patenkintų kultūringo valsty
bei gyvenimo reikalavimus. 
Šiam tikslui • reikalinga pra
vesti naujų gelžkelių tose vie
tose, kur gelžkelio tinklas yra 
labai retas;' reikalinga • sutvar
dyti esamus plentus ir inten
syviai’ vesti' naujus, pritrau
kiant prie* šio darbo- krašto 
gyvejitojus, kurie labai daug 
gali prisidėti darbu, medžią- 
ga ir lėšomis.

Socialistų organizacijos1 
šiandbeir turis dnuąiau^ nariiĮ^; 
negu ' bile- kadft pirmi&ii. So* 
čialižmo šalininkui' kurie* nė
ra organizacijų.r nariais^ yra 
piilionai. Nė karas, ne bolše
vizmo bangos* nėz fašizmo 
siutimas nenuslopino * to ju-t 
dėjimo* kuris rimtai, šaltai, 
nuosaikiai ir- moksliškai riša 
ekonomines, politines ir - sočia* 
les draugijos problemas, '^ie* 
sa, vienur kitur* socialistų; 
organizacijos tapo suardytos; 
Rusijoj, Italijoj ir keistoj ki
tų sSlių^vfėžni^jOs^negali vei* 
kti> iiy yra aštriai ' persekioja-t 
mos; Aihėtikoj’ Socialistą Parį 
tija* kuri niekad nebuvo skuitn 
linga, tapo netoli pakrikdintai 
Vienok .imant visą, pasaulį, so
cialistai niekad nei'a turėję 
tokio skaitliaus pritarėjų- ir 
tokios jėgos* kokią* jie turi 
šiandien. Tūlose šalyse jie yra 
tiek galingi, kad išstumia ki-i 
tas partijas- iš1 valdžios* kitur 
valdžios* su jais turi tartis i? 
jiems nusilenkti; trečiur3 dkr* 
bb žmonių'* lahnėjlinai ir vi* 
sos šalies progresas žlugtųį 
jeigu socialistai' neturėtų jė* 
gos pasipriešinti.-,

Ne tik kad1 socialistą? augą 
škaitliumi. Gyveninio ir* ko* 
vų praktika daro juos vis la-i 
biau tobulais? Jau nebeužtem 
ka tapti partijos nariu; o rėH 
kia' gilintis į kiekvieną klau- 
Sinią » ir šaltaiy nuosaikiai jį 
rišti; Ūpas* pasikarščiavimai; 
škambiĮs lozungai neteko - vie-į 
tos.- žmonėš, - kurie garbinai 
didvyrius, apgalėtojus, kurite? 
šliejasi prie kiokviends'-' esą* 
inos : valdžios’ foriiios; kurie« 
blaškomi - kai vėjui; o neturi' 
nusistovėjusio,- rimto protavi* 
mo; -bėga- iš: socialistų partijų

It- kiekvienas ne aklas, gal 
pastebėti? kad*t sociaitstinifr’ ju
dėjimai yra-atipresnia ■ tose* ša*5 
lyse; kur1 civilizacija yra* p&* 
siekusi^ augštešnio - laipsnio.* 
Anglija, Danijai Belgija; Šve
dija;.' Vokietija Franeijai ‘ Lat
vija,- Suomija; Naujoji- Zeluiv-p d vasarį, jis atskirtas nuo gc* 
dija — taid šalys; nuo - kuinų 
netoli1- visos- kitos yra* gere 
ątšilikiisios; Amerikonai, alūl 
nelaimės,- pastaraisiais laikais*

’ turir teisinis visam’ pasaultUk 
Vkud< irBjįe- .yrą^c|vį^noti.y Ąl^

džftigmat vįsą ? pasaulį i savo gJK
augšthv kultufea^ ir soeialHtų yoti nempdeitądišj 
jame yrar tiekj kad> jie tapo;
jo> tvarkdariais? Nekulturin< 
,gas; neapšviestas5, nienkaį ci
vilizuotas žmogus -nc-vįik^nėsi> 
pras? socializmo, o ir bijos su. 
juo susipažinti, jeigu dvasiš-;

r

i

■ riešhikelio ir nut> višo^ gyvėni* 
io. Blogos susisiekime pficfr 
raitės šią dionųhLiethvos vaU 

stiMį verčia susilaikyti'! nuo 
racionalaus ūkininkavimo;: ir 
maUeka^tpie? pačioje pirmity*

įima, paimti ; daugiui naiidbši 
bet apie ta?, ką jis prie da* 
kartinių zsuslšiekinib ptlenioi 
nių.gali'' pagaminti, ir’“'kaš 
jam* paskui lengvi aus- pardtio-

’ Kitaip sakant, šiandien rei
kalinga- atsisakyti nuo impe
rialistinių valstybių militari- 
nėš politikos pamegdžid j i mo 
ir imtis rimto ir-didelio kūry
boj darbo, pritraukiant visas 
krašto pajėgas.-

I •' ’ 1 »

Kas pasakyta dėl susisie
kimo, dygiai* tą patį,’ dar su 
pliusu, galima * pasakyti apie 
,sistematingą.ęįaukų nusausini
mo darbą. Nežiūrint į tai, kad 
visas-Lietuvos kraštas išraižy
tas-upėmis ir upeliais, bet veik 
kiekvienoje apskrityje, o kar
tais net valsčiuje, randasi 
daugybė nenaudojamų pelkių* 
kurių vielos gyventojai, be 
vyriausybės tarpininkavimo, 
husausinti negali,, nes tam 
reikalingą kolektyvus susi ta- • 
rimas ir vykdomajam darbui 
lėšos.* Laukų; nusausinimo 
darbas yra*- tiek reikalingas, 
k&ip' alkanam žmogui duona, 
nes kol nebus meleraci jos dar
bo specialistų planingai pra
vestas Visu*4 Lietuvos maštabu 
pagrindinis laukų nusausini
mas* t. y. kol nebus iškasti 
pagrindiniai- grioviai, į ku*- 
rinos pąskui pątys. vietos gy 
ventojai gklėtų^ savo iniciaty
va suleisti 'iš’savo laukų ne* 
reikalingą vandenį^ tai negali 
ma ii* galvoti5 nC tik'apie kraš*
'to gerovės pakėlimą,! bet ir 
apie- jiatobulinlas- susisiekimo 
priemones; Pravedus laukų 
nusausinimo darbus- pakeltu- 
md ne1 tik naudoj ūmosios že
mės > ii** pievų* derlingumą, bet 
Jabai**’ d&ug dasidėtų- naujos 
Žemės, kuri padidintų krašto

Bet* k-ai-p-- ne keista 
šiandien,' kad' mes; turėdami 
daugybę > pėlklų** kuriose yra 
begalės geriausių dftrpių ku* 
To. reikalams* 'kur reikia ir 
kur nereikia*, vartojame inaU 
kas, o- labai dažnai net perk-a- 
me uz stambias pinigų sumas 
užsienyje akmenines anglis, 
_____ l net. daužytus .-akmenis 
plentų . taisymui. Ir kodėl < gi 
.taipt daroma? — “Ogi1 nėra 
Valstybės ižde lėšų” durpynų 
ir* atatinkamų krosnių įrengi- 
muir nėra* lėšų mašinų nusi
pirkimui akmenims daužyti... 
Mat; ir nfereikulingas medžių 
aikvojimas'! arba i net pinigų 
išmetimash užsienin irgi nori* 
ma-pateisinti lėšų stoka. O iš 
tikrųjų, tai čia ne lėšų stoka, 
į'et?]|ąigįunčio.spsti bajoro po
litika,} klipj gailisi'♦ pinigu bu- 
tmiausiemS’savO; uljįotreika- 
lOJMs/bOt’' ruošia ‘šuumiuš;’ 
pokįlius' ir šiaip palaiko aris
tokratinį “išdidžiavimą;*” nors 
tas jį stumia vis giliau į be-

; (Bus daugiau)
-4» '■*>
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Ketvirtadienis, kovo 5, K31 M
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
8224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas .atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėdnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Teisybės žodis

Aš jai atsakiau: na, tai tušu* 
duok man,1 pliurze! tik tu pa
ira j ik!!! ir kaip šoks ji į ma
ne ! Aš kaip pulsiu vidun... 
taip ir negavo pasimušti... Pra
vėrusi duris aš jai ir vėl tei
sybes žodį sakau: Jei butum 
mokėjus gyventi, kaip vyras 
pėdės atiduodavo, tai dabar ne-( 
reikėtų bėgti Bridgeportan ir 
meluoti jiems, kad bedarbė esi. 
O kaip jie sužinos, kad vyras 
po keturiasdešimt dol. j savai
tę \ uždirba, tai nosį nukorusi 
turėsi iš ten binzuoti atgal be 
nieko, su gėda....

Butų daugiau papasakojusi' 
mano nauja pažystama, bet li
gonio dejavimas sulaikė ją ir 
man nesulaukus pareinant 
“kaltininkės” atsisveikinome 
draugiškai ir išėjau mąstyda
ma apie teisybės žodį...

—Emilija . D.

komplektus ;Intvių * - tautiniu’ 
dainų su gaidomis ir gėles, j- 
teiktas tos Draugijos vakare, 
vasario 22 d. dicero, III., kur 
p-lė Akvila buvo pakviesta da
lyvauti programoj.

Latvių .ateivių Chicagoj esą 
tik apie 1500 žmonių, tąčiąu jie 
ne tik moka gerai sugyventi,’ jr 
palaido draugijas, bęt pajėgią 
surengti gana pavyzdingų va
karų, kaip tai mipirųąjį vąka-. 
rą Cicero. Daugelis Clricągp^ 
latvių . moka: lietuyiškai» < y?a 
^augelis, įmrie ir “Naųjįeirą's” 
skaito ir gyvai interesuojasi lie
tuvių gyvenimu.

P-lės Ančiutės ųuomonę,, lie
tuviai gerai darytų, jei su ta 
broliška koloniją užmęgstų ar
timesnius . ryšius.

duris, 
išVaiz- 
berei-

Iš Birutės padangių
Tenka patirti, kad Birutės 

Choras nuo šios dienos, kovo 5 
d. įveda taip sakant kvotą ir 
nuo šiol įstojimas į Birutę bus 
apribotas. Choras balsais esąs 
pilnai susiderinęs ir naujai 
dainininkai bebus primami tik 
parinkti ir išlaįkę tam tjkr.us 
įstojimo ekzamenus. Norintie
ji įstoti į Birutės Chorą po ko
vo 5 
ciją 
tiri, 
vo 5
tyti dirigentą p. Jozavitą.

Operetę “Raganius” jau ge
rokai susimokinta ir rengiamasi 
statyti balandžio mėnesio gale- 
ar gegužės 'pradžioj. Birutė 
rengiasi pasirodyti ne tiek kie
kybe, kiek kokybe.

d. turėsią paduoti apJika- 
sekretorei arba dirigen- 
Norintieji įstoti ligi ko- 
d. turi tuojau pat pama-

tamsta na- 
apsidairiusi, P-Iės Ančiutės pade 

ka latviams
metai, kaip

Pravėrusi gretimas 
iškišo galvą nemandrios 
dos bobelė ir pareiškė: 
kalo baladojies, jų nėra namfe; 
vyras dirba, o ji išėjo komu
nijos primti.

• žvilgterėjau x investigacijos 
kortelėh: vyras devyni mėne
siai nedirba, trys šeimynoj, vi
si badauja. Hum... tai, kaip!.. 
Užėjau pas ją palaukti.

Lauke buvo tamsu, šalta; 
krintantis sniegas virto į- pur
vynų, taškėsi biauri drėgmė; 
nemandrios išvaizdos moterė
lės kambarėliuose buvo švaru, 
šilta ir jauku—nesiskubinau iš
eiti...

Ar dirba kas nors iš jų?— 
teiravaus. Dirba, širdele, vyras 
štedi, kaip jautis!— tarė ji ti
kinančiai, probalsiai ir pridė
jusi pirštą prie lupų, davė su
prasti, kad nekalbėčiau balsiai.

Ar ligonį turi 
muose? paklausiau 
patylomis.

Jau keturiolikti
kranksi—tarė linkterėjusi be
verčiai galvą ton kambario pu
sėn, kur gulėjo jos liguistas vy
ras. AĮatytum, tamsta, vien ne
karštomis gyvena ir parodė nu
statytą palangę • visokeriausiais 
patentuotais vaistais. '

Kokį darbą jis dirba, paklau
siau.

Pirma dirbo ant lembstričio, 
o dabar libertuko regšapyj.. 
Vieną dieną suėda lunčių, kitą 
dieną visai nieko neėda’, kartais 
išgeria pusbutelį liekarstų, kar
tai jų nei burnon neima. Neiš
manau, kuomi jis gyvena. Kar
tais atrodo geresnis, lyg pasi
taiso, tai vėl leizgyvis varta
liojusi, nieko nekalba, tik ver
kia... Sakau jam: jei negali— 
nesivilk darban. O jis: eisiu, 
kol kojas pavilksiu!.. Nesykį 
žiūrėdama Į jį mislinu: ir ko 
tavyj dar ta dūšelė laikosi ku-> 
ne! Pajuodęs, išdvėsęs, atrodo,, 
lyg Dievas butų užmiršęs pasi-- 
imti... Nekoks jo uždarbis —1 
$12—14 į savaitę. Su valgiui 
riestai būna, bet užkamba-; 
rius, šilumą dar vis už-; 
simokam, nebėgu lotekos pra
šyti, kaip mano kaimynka, kad 
daro... y

Ar ištikrųjų jos vyras dir-į 
ba?—paklausiau, norėdama is-l 
girsli daugiau jos kalbos.

Štedi dirba! vakar sutikdsi 
mane priesienyj verkdama sa
ko: laiminga tu! tau vyras ati
duoda pėdę, 
jai sakau: o 
jis per ilgus 
ją tau? Ji 
sakau: Nors
tina, nei sesuo, bet teisybės žo
di nebijau į akis pasakyti! Jei 
nebutum važiavusi Newjorkan 
ir prašvilpusi tuos vyrui neži
nomus septynius šimtus dole
rių, dabar hutum poni beesan
ti!.. Ir mergaitę pūpsančią par
sivežei... Nors tėvas čaižo, rai
žo diržu, bet gėdos nebeišmuši 
—aiškiai matylis... ir vis tai 
tavo Saite!... Ji man sako: per
stok loti—nes duobiu į snuki.
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P-lė Akvila Ančiutė prašo į- 
dėli “Naujienose” jos riuošir 
džią padėką Chicagos Lat
vių Darbininkų Apšvietos 
Draugijai už dovanotus jai

ANASTAZIJA
• RADZIŠAUSKIENĖ

Persiskyrė- su šiuo pasauliu 
antradienyj. kovo 3 dieną, 6:00 
valapdą vakare 1931 m., sulau
kus 38 m. amžiaus, gimus Suval
kų gub.. Šakių apskrityj, Lekėčių 
kaime. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Steponą, sūnūs —? 
Juozą ir Joną. dukterį Elęną, 
seserį Teofilę Norkus ir gimines, < 
o Lietuvoj seserį Oną- ir 4/brp-k 
liūs. Kūnas pašarvotas, randasi.,: 
4821 Nevvport Avė

Laidotuvės įvyks šeštadienyj. 
kovo 7 dieną, 8:30 vai.-ryto iš' 
namų j Šv. Mykolo parapijos. baž- j 
nyčią. Wabansia ir Paulina gatv., i 
kurioj atsibus gedulingos pamaldos \ 
už velionio sielą, o iš ten bus nu- 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. 4

Visi a. a. Anastazijos Radzi- j 
šauskienės giminės, draugai ir pa- į 
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami ; 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ■ 
jai paskutinį patarnavįmą ir atsi- * 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, ' i

Vyras, Sunai, Duktė, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- f 
rius Radžius, Tcl. Canal 6174.

o mano—ne. As 
ką tu darei, -kaip 
metus atiduodavo 
tyli... Aš jai vėl 
aš tau neesu mo-

Pinigų Siuntimo Skyrius 
d aras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v'.

—■.  —. 1 ■  1

CHICMOS
ŽINIOS

Dvejos varduvės vakar 
dięųą

Chicagos jniesto rjr Ęazimięrų

•Virš 1,000,000 pietų be
darbiams *?i

* Chicagos bedarbių komisija 
nuo spalio 1 d. pereito rude
nio ligi kovo 1 d. šių metų iš
davė virš milijono pietų bedar
biams ir suteikė virš 500,000 
nakvynių bėpastdįgiams.

Bedarbį padėtis nęra 
kiek pagerėjusi, žiūrint į 
.miniąs, kokios kasdien laiko 
apgulę ,.prieglaudų ir maitini
mo namus kasdien, pareiškė 
vięijąs iš gubernatoriaus komi- 
;sijps narių. Ligi kovo 1 d. pa
tiekėme 1,189,535 pietus ir su
keikėme 536,678 nakvynes, bet 
,į:ąd padėtis' dar labiau pablo
gėjo, rodo rekordai pirmųjų 
šių metų mėnesių. Per sausio 
njėnęsį kas .pa^tl reikėjo pri- 
gįaįisti po ^1,969; žmopes, p per 
yr^ąrio m$Wi jau po 6,014; 
sausio mėpęsi pietų išduota po 
10,911, kasdien, o vasario mėn. 
,po 13,4?8 pietus kąsdien. Va
sario bedarbių rekordai buvo 
ant 60 nuošimčių didesni .kaip 
.pereito gruodžio mėnesio. 7

Vakar, kovo 4 ,jd. .ąųjęąko 
.94 . męįai ;kąip C.hįęagos ; 
tas gavo čąrterį ir iškėlė vūlia- 
vą,a.kaip Chicagos miestas. ’Pcr 
tuos 9.4 metus Chicago įš-t4,- 
170 gyventojų išaugo į arti 
■3,500,00.0 gyventojų mieątą, iš 
purvino, slapaus kaimelio -pa
virto .ketvirtu didžiausiuoj u 
miestu -pasauly. Metais 1833, 
tai yrą 98 metai .atgal Chicago 
gavo miestelio teises ir šinrip 
mečio sukaktuves, bus švenčia- 

%

mos 1933 metais.
Kita , proga vakar diena buvo 

Chicagos Kazimierams, Ka
ziams ir Kaziukams, kurių, pa
sirodo, čia yra daugiau negu 
kas galėjo manyti, ir visi ar
ba bent dalis jų šventė ..savo 
vardo die.nas. 
t—. . . . ■;---- —-—r—

Capone |škilĮnĮiųgfąs 
pasirodymas

—-------------------------------

Vakar dieną Al Capone bu
vo iškilmingai atvežtas, kelių 
policijos skvadų lydimas į Cri- 
minai teismą, kur jo. jau laiike 
minia žioplių, fotografai, filmų 
ėmėjaj, reporteriai ir kitokį 
sensacijų mėgėjai. Capone spe
cialiame autęmobily, lydimas 

Asayo . ištikimiausio mašingune- 
rio-kunsąrgio Jack McGurn, 
įėjo į teismo salę, šypsodamosi 
per visą veidą ir karališkai 
Jinksedmuas sąyo pavaldiniams. 
Tąi buvo Cąpones teismas už... 
valkatavimą, kurs atidėtas ligi 
kovo 20 d.

T“

KĄZIMIERAS BUTKUS * 
P.ersiskyre su - šiuo pasauliu i 

(kovo 3 dipną, 1:20 valandą po .• 
. pietų 1931, ^1.,. suląukęs pusės am- 

žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių .
yap^.kr., Pašįjčs parap., Liaudos
. kaime., Amerikoj i$ayvę,no apie 30 ’ 

metų. Priklausė prie draugijų Sal- 
jdžiaųsios Šifjdies V. J., ^iiĄatfo ( 

v Daukšo ir Teisybės Mylėtojų. , 
Paliko dideliame nuliūdime dukterį H 

i Agnės, sesęrį ; $ofiją ir ; šypgerj^ 
Juozapą JąnkjSU^kius rr . gimines 
Amerikoj. Lietuvoj- — sęserį <Ape- 
lę ir ,bro|į Antaną. Kų*3?s <Paš^Q; 
t;as, rahdasi Masalskio koplyčioj, 
13307 Auburn6 Avė.* ; ' r >

Laidotuvės įvyjes .šeštadieny, 4 ko
vo 7 ę|i^ną,^8 y^al. iš ryto iš kop-.^ 
lyqio% į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. , kuriųjc atsius . gedulingos (-• 
paipaljios pž yėjiorųo. stelą* .6 , jš ; 
ten Bus nulydėtas į Šv. Kazimie- 

^to. kapines. ’ ‘
Visi a. a. Kazimiero j ^ųjtk^JUs y 

giminės, draugai ir, pažįstarfii esat? 
nupŠirdžiai kviečiami' • dalyvauti . 

..J^įdotu.yėse, ir suteikti ęaskų-^ 
t tjnį patarnavimą ir atsisveikinimą. ~

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sesuo, Švogerįai

„ir Gimine*.
Laidotuvėse patarnauja grabo- L 

rius A. Masalskis, 'Įięlęfųms v 
Boulevard 413$.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
• Piįstatonje į.Visąs Miesto DąĮis 

Vestuvėms, Bankiętąms Jgągrabams
Vainikai

3316 S. Hąlsted St. Tel.vBoulevafd 7314

Daktaras f
Kapitonai ''Sfc

Specialistas J.š
. .. GYDO VISAS LIGAS VYKŲ I X NEŽltJRINT KAIP UŽ&lSENaJUMOS ir W 

Spedališkai ^ydo liį ^ *1 -
kraūjb7’odos, ligas,, 
nąus nugaroje, kosft

Kapitonas

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS*

Patarnauja laidotuvė
se ’ visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
■ ' • » • y

Rez 6600 South Artesian Avenu» 
Pbone: Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
* kamp. 18 ir Blue Island ve.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

S. D. LACHAVICH.
LIETUVIS GRĄBORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti,, o mano 

' darbu busite užganėdinti.

Tel. R'oosevelr 2515 arba 2516 v;

2314 W. 23rd PI., Chicago
/ ' * * '

SKYRIUS t
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

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

Kampas Nortb Avė. ir Damcn Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak, 

Tel. Rtunsivich 4983
N urną telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia *

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milmaukee Aveniu 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

St.

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
masgage, 
-Teatmeni i
(ietie b lankėti ir
t- t. Moterim ir 
nerginora patari
mai dovanai.

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115

Valandos: f
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare '

SVARBI ŽINUTĖ
DR, M. T. STR1K0L• r

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
Tcl. Boulevard 7820 p

i Namai:
6641 So. Albany Avė.

, Tel. Prospect 1930

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4031 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
v Wilmetw 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

Oakleytr 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* 

3 iki 8 vai. vak., Utaminkaia ir 
•Pelnytomis 1 iki 4 v. v.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Ofieo telefonas "Įremia 0080 
Bez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR pHJRURGAS 

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

ną. Namų ofisas Nortb Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Vįtory 6893 
Rez Tel. Drezel 0191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 v|k 
Nedeliomji ir (ventad. 10—12 dienų.

9252

prie 
duoda 
elecrtic 

ir mag-

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

f •

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai _ 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

rvco

Akių Gydytojai

Pbone Canal 2118 » 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po pįet 

Phone Lafayette 0098

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
1^7 N. Dearborn St., Room 1113 

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

z Gyveuįmo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley »P. Mažeika
Grąborius ,ir 

Balzamuotojas
Moderniška Roply čia Dovanai 

-Turiu aptoprobilius visokiems ,reika
lais. . .^ina prieipanaa

3319 Auburn Avenue %
CHICAGO. ILL.

'. i1.1,1 ■■ , .... .;—- . r-

UndertakingCę.
. P. *B. fjątjley Lic.

Koplyčia dykai
710 West 18th Street .

'Tel Canal 3161

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį,v nuima .kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengta 
teisingai' akinius. 'Visuose atsitikimuose 
egzami navimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias - klaidas Specialė atyda 
.atkreipiama į mokyklos vaikus. 'Valandos 
nuo 10 įki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via, po pietų. \
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
PĄ LĄIKA4 SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. fKainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland }A ve.

Pilone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residcnce Pbone Hemlock 7691

uo 10 iki

., ■ . ■ . . ■ 11 •. ' • • f ... ...

Pbone Ęouleyard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalis Street.
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 05J2 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—U piro.. Ketv. ir Subatos vak 
Va?aŲe-^^ęn.. ir J?ėŲjyč»p» v^k

Hd A>ortųųse - w> J iki 9

IGN. J. Z0LP
Pigiausias‘Lietuvis
Grąborius Chjcagoj

).6.46 W. J6tb St:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEC1AL1SŲAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė , 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63ril St., Sųite 3 
. Tel. Prospect 1028 .

Rez. 2359 S. Ledvitt St. .Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki-4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį ' •
...................... ........... ................ i.....

Pbone .Bbulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> 3421 South Halsted $t.
Valandos: nuo 10 .įki *ž po,pietų 

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

^K^yergais ofisai įldaręą

Jpbfi ‘Kuchuis^as
Lietuvis Advokatus

2221 West 22nd St
Arti Lcavitt Sl

Telefonas ę<thaT 2552
Valaųdos 9 ryto jki 8 vakaro.

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

4327 So,49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724
t.

Phone Boulevard 4139

pupkite savo akis „išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja fvirš , £0 m. 
4649 S. ' Ashland Avė.

I kampas 47 St. 
Tel. .Boulevard 6487

Tcl. Republic 22.66 -

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS........į

,2417 West 63rd Street
(arti ;Węstexn .Avė,)

Herųlock 20JO

Musų patarnavimas lai- .m 
dotuvėse ir kokiame tei- 
kale visuomet esti MŽi- %
ringas, dr „ne^rąngua to- fa®

■ A • •

3307 AuburtnAve.
CtircA<?P. IJJL. \ ;

• Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARAIIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
, Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 jki,,9x valandos vąkare

Simpatiškas—
Mandagus jB

rrt—rtRT’"g~,F j .įimtoj

WISSIG ; fpatarnavi-j

5,

r

'M'

zmą. galvos ėkąw$ps/.|iUjįW- 
tųdėjimų iri partantinga*-.ligas.

jia junui gali paįarytL Praktikuoja per.dai 
tūkstančiai ligonių. Patarimas .dykai. OFISO 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėlionus nuo_ 10 ryt. ilči 
4200 Went 26 St., kampas Keeler ' "Tel.^Criiirtord'jiSTS

j’iFp. GRA^ORfv VeDEJA?^^*
- "T*

SKYRIUS

Tel. Lafayette 0727
; SKYRIUS <•„

’'t Tel., Cicero 3794
\ 1 . .SKYRIUS

* v * / • -

.Trr—...... —r-?-------- r*-——

4Q10 So. Michigan Avejiue
; Tel. Kcnwood 5107 

VALANDOS:
f , ouo 9 iki 11 valandai tyre;

.fluo 6 iki .8 ,yąjanx|ai Mime 
apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

-------------------------------- 'V--- T

Phone Cąnal j62Ž2

- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: l-r—3 it.7-^-8;JO—12 ryto

~------------------- r-.---------------- -
Ofiso ir,Rez. Tel. Boulevard 5913<

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Įlfiz. 3^01 South WoUac9 Styti

į

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS

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

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

• Ofisas ir Laboratorija t 
1025 IV. 18th Si., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

South Shąre 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SĘQAL 
Praktikuoja 20.. metai 

' OFISAS
4729 South .Ashland Avė., 2 lubos r CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vąikų ligų - 

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

r t JPhone Midwayf4880 i TU; 
I -TŠ"- "1 '<<■ '»'■ 1

DR: G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49
Dclei sunkių laiku kainos nupigintos

Sidabro’ FilĮinirut  >2.00
Parcclinno Fillingai ----------------------------- 2.00
AukBirfCa Crownp - ---------------6.00
Briilko - -------------------------- — da,’9
Platės -»<r fr-AVMTraukimas be skausmo

A. A. S JL A K I S
ApVpKATAS

Ofisas vidurmiėstyja 
Room 1502 

CHICAGO* TEMPLE BLOG. 
77 W. ,Washington St.

Cor. VVasbingtęn and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel- Hyde Park 3395

JOHN ?B.įBQRDEN 
(John Bagdžiuoai Bordcaj 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Aflams St., Room 2117 
Triepboųe Randolpb $727 

Vakarais 2151 W. k22nd St. nuo 6-9 
•Ttlepbone Koosevelt 9090 

Namie >8-9 ryte. Tel. RepubUc 9600

V. <. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Baile St. Room 730
TeL Central 6390 Vai 9-4
Rezidencija 6158 S. Talman Ay.

Tel. Progppct ^25

Paul M. Adomaitį 
jMvųJcątas 
Ofiui vidurmieetyje 

Roojn t24|4 .
One Nortb La Šalie Blda.

JOSĘPH J. GKISĮH
JJetuyis‘Advokatas

<4631 80. AMand Ave^
• Tel.'©oulevard 2800

Jta. 6515 So. Rocktoell
JeL Republic 9723.



T
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Tarp Chicagos 
Lietimą

U

. . . S. . . ■■
* -J SI. I'l'TT 

drai pavakarieniauti, pasikal
bėti, pasišokti ir pasilinksminti.

Tik imąsi, kad vakarienėj da
lyvaus sveČii) IŠ kitų miestų, 
tad bus progos susipažinti su 
kitų miestų musų draugais/ 

—Reng.

LSS. kuopa rengia 
vakarienę

LSS. Chicagos centralinė kuo- 
’ pa lig užbaigimui šį sezoną ir 

- besirengdama , prie didesnių 
darbu ateinantį šeštadjenį, ko
vo 7 d., rengia vakarienę Uni
versal kliube, .814 W. 33 St.

Kuopos nariai, draugai ir jų 
šeimynos kviečiami atsilankyti 
savųjų, vienminčių tarpe pra
leisti šeštadienio vakarą,— ben-

M

DU SYKIU | 
SAVAITE
RADIO

, • .. . < . I

Socialistų konferen
cija nedėlioj

1 / 1 . ...... ...................................

Ateinanti ‘ sekmadienį, kovo 
8 d., 9:30 vai. ryte įvyks Chi
cagos ir apielinkių lietuvių so
cialistų konferencija. Kviečia
mi draugai, iš Kenosha, Rock- 
ford, De Kalb, Aurora, West- 
ville ir kitų apielinkės koloni
jų dalyvauti konferencijoj. Da
lyvaus ir tolimesnių kolonijų, 
k. a, Grand Rapids ir lę, drau
gai.

Ka< galite, prašomi atva
žiuoti šeštadieny, kovo 7 d. ir 
dalyvauti Chicagos čentralinės 
kuopos vakarienėj, kur susi
pažinsite su Chicagos draugais.

Konferencija bus . laikoma 
Universal kliube, 814 W. 33 Sjt. 
(ten pat, kur šeštadieny bus 
vakarienė).; — Reng.

■ v 
•. ■/•’-Cp I

Pakvietimas-
Mano mylimas brolis Vincas 

Vaitekūnas suląiikęs vos .44 m. 
amžinai atsiskyrė nuo/ manęs, 
kovo 2 (L, apie 6 vai. iš ryto. 
Todėl visus gimines, pažįsta
mus ir mano draugus, kam lai
kas pavelys, užprašau dalyvaut 
laidotuvėse, kurios įvyks ket
virtadienį, kovo 5 d.,-1 vai. po 
'pietų iš graboriaus p. J. Lule- 
vičiaus kopylčios, 3103 So. Hal
sted $t; į Lietuvių Tautiškas 
kapines. ' C

B. Vaitekūnas,
Lietuvių Teatro tėvas<

n.....
gtis finansų komisijos nąrio, 
seniau buvęs gano aktyvus 
Draugijoje ir Pirmyn chtfrc. 
Dabar daiigiąu^ią. darbųojąši 
inieno srityje. - , - 1-

>K. čeptikas, senas šios ko
lonijos kareivis, einą Chicagos 
'Liet. Draugijoje; biznio komi
sijos nario -pareigas, yra pir
mininkas S. E. A. 226 kp.. '

V. > Pąčkai|skas, Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. iždo 
globėjas, Rųbsiuvių Unijos ak
tyvus narys, L. S., S. Centralį- 
nes kuopos organizatorius,

Xi Saikus, Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. užrašų sekre
torius ir vienąs iš veikliųjų 
Northsidės lietuvių darbuoto-

Nauja radio valanda

Programai šį vakarą, 9:45 vai.

Panešimas
Nęrth Sidės vaikų draugijėlė 

Bijūnėlis turės susirinkti su- 
batoj po, pietų 2:30- vai. 
kovo (March) 7 dieną, Melda- 
žio salėj, 2242 W. 23 PI., ant 
specialės repeticijos veikale 
“Musmirės”: Rutinai turėtų 
dalyvauti visi. Reguliarė re
peticija įvyks Almera Simons 
salėj, Hancock ir North Avė., 
nedėlioj, 10 Vai. ryte, kaip ir vi
suomet. Po pamokų bus tėvų 
mitingąs aptarimui svarbių 
“Bijūnėlio” reikalų. Kviečiame 
tėvus atsilankytai.—Komitetas.

Iš Stoties WCFL ‘
970 Kylocydes

Ketvergais nuo 9:45 
iki 10:15 vakarais

Nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų

Programai yra duodami lė
šomis JOS. F.. BUDRIKO 
muzikos krautuvės. Daly
vauja artistai: Antanas Va
nagaitis, Juozas Olšauskas 
su kanklėmis, Stasys Rim
kus, J. Romanas, Budriko 
Orkestrą, Sauris, M. Yoza- 
vitas ir Kazys Kraučiunas.

Dabar 
prieinamą kainą su gražiu 
vėliausi 1931 modeliai už

jus galite įsigyti

I Pradedant nuo šio ketvergo, 
9:45 vai. vakare bus duodami 
lietuviški' radio programai iš 
galingos stoties WCFL, 970 ki- 
loc. kas ketvergas. ‘

šį vakarą bus gražus radio 
programas su dainomis jr mu
zika. ‘ z

Klausytojai išgirs senai lau
kiamą dainininką, kurio visi yra 
išsiilgę. Leidėjas lietuvių radio 
programų, Jos. F. Budrikas, ne- 
atsižiurint į dideles lėšas, yra 
pasiryžęs duoti kuogeriausius 
orogramus du syk į savaitę iš 
didžiausios vidurmiesčio stoties 
WCFL sekmadieniais 1 vai. po 
pietų -ir ketvirtadieniais 9:45 
v. vakare.—žiniusi

* .t • -> * 3 .

Pareiškimas dėl A. 
Budavičaites bylos 

išlaimėjimo

UŽ

Mano Spakty va
NORTH SIDE

Rašo Nemunas

Man patinka Northside,. čia 
rodosi ir oras tyresnis, žmo
nių veidai linksmesni, drau
giškumas lietuvių didesnis. 
Gal man taip atrodo'vien to
dėl, kad aš nuo daugelio me
tų esu rišamas tampriais gy
venimo ryšiais su Northside, 
geriau pasakius esu Nortįisi- 
dės patriotas. Tiesa, a mane 
Northside, kaip ir ta motina 
savo nedėkingą sūnų įspyrė į 
Southsidę, bet motina Koki ji 
nebūtų žiauri — vaikai jos už
miršti negali. , V

P. Galskis, Chicagos Lietu
vių Draugijos S.( P. vicc pir
mininkas, buvęs vienas iš pir
mutinių ' Northsidėą lietuvių, 
kuris matė reikalą kurti Chi
cagos Lietuvių, Draugiją — bu
vęs jos tvėrėjas, taipgi’ tvėrė
jas daugelio kitų organizaci
jų: L. S. S. 81 kp., Moksleivių 
Paskolos Ratelio,- Kriaučių 
Kliubo, Rubsiuvių Unijos, T. 
M. D-jos ir tt. .
‘ J. Degutis,‘ buvęs Chicagos 
Lietuvių ^DraUgijęs stambus 
darbuotojas ųųo pat Draugi
jos įsikūrimo, taipgį daug vei
kęs kitose Northsįdcs lietuvių 
organizacijose,

A. Vilis,; buvęs Ch. Liet. 
Draugijos iždininkas, dabar 
eina pareigas pirmininko Chi
cagos Pirmyn Chę^o.

.1. Kaulinas, Ch. Liet. Drau
gijos iždininkas, buvęs S. L. A. 
226 kp. užrašų sekretorius.

radio 
kabinetu,

$58.00
RADIO ir VICTROLA syRiu

$85.00
Naujas Phiko, Atwater Kent, Brun- 
swick, Victor, Zcnith, • R. C. A. Ra
diola, Majestic; Stromberg Carlson, 
Sparton. 
duodame

už

Columbia ir kitus. Visus 
ant lengvų išmokėjimų.

Nauja elektrikinė skalbimui mašina 
CINDERELLA tiktai už 

$37.00
Naujos THOR skalbimui . mašinos 

$99.75
Naujos MAYTAG skalbimui ■ 

Mašinos ’ • 

$98.50
JOS. F. SUDRIK,Ine
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, /ILL.
Telefonas Boulevard 4705 ir--8167

>■ ■ ■ A R.R .-Rl-
M.“’ 'Vi

Korespondencijose apie pri
teisimą už sužeidimus A. Buda- 
vičaitei nuo Standard Oil Com- 
pany $21,000.00 “Naujienose” 
ir kaikuriose laidose anglų laik
raščių “Daily News” ir “Exa- 
miner” įsibrovė keletą netiks
lumų. '• ’ ?

NĮano parodymams teisme 
duodama rodosi per daug reikš
mės, nes neabejoju, kad ir ki
tų liudininkų, daktarų pareiš
kimai taipgi daug prisidėjo .prie 
išlaimėjimo bylos.

žinoma, aš sulig savo išmai
nymo, o taipgi- šv. Kryžiaus 
Ligoninės personalas, darėme 
visa galima pagelbėti neląimin- 
gą’jai.

Jeigu gi aš savo medicinišku 
patarnavimu nors kiek prisidė
jau prie pagerinimo sveikatos 
sužeistosios iį? jei mano parody
mai teisme pagelbėjoišgautai 
jai priderančią pašalpą, .tai ąš 
tik džiaugiuos atlikęs savo pa
reigas. z ' -

1 -y-Dr. A; L. Davidonis.
...............i—.... '....................... . ■■■<■ > i i.^ .1111*1 —■ i 

KŪDIKIAI EINA SVARUMON
ŠIUO PAPRASTU BUDU .

Daktarą!, saką, > kąd rugstan- 
Čioš atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad nerąmųs, silpni, menki , kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozoinis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių f ir vaikų ligas/ kaip 
-dieglius, gasą, koristipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt' tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra FJetcher parašąs.

(AągarttoiihiuiY
v ų.

Northsidės lietuvių kolonija 
nėra skaitlinga, bet aktyvių 
spėkit čia randasi skaitlinges- 
nis būrys negu kitose dalyse 
miesto. Tiesa, čia profesiona
lais nėra galima pasigirti — 
turime dr. A. Montvidą ir dar 
porą kitų, bet • paprastų eili
nių darbuotojų, prityrusių 
darbuotojų, čia randasi gana 
didelis skaičius. Rimtus dar
buotojus galima patirti ne iš 
jų pačių rekliamos apie save, 
bet vien iš jų nuveiktų darbų. 
Faktai kalba. Dvi didžiau
sios lietuvių organizacijos Ghi- 
cagoje
Northsidyje,' būtent Chicagos 
Lieutvių Draugija Savitarpi
nės x • Pašalpos ir Ruhsiuvių 
Vilijos Lietusių , Skyrius , 269. 
Viena ir kita organizacija tu
ri arti po tūkstantį j narių. Čhi- 
cagos Lietuvių Draugija S. P. 
nuo * kovo 10 d. pradeda savo 
kaųtes&p — yra manoma, kad 
iki koiitęsto užbaigai Draugi
ja butiriat , jiHuugš iki 1500 ha- 
■rių. . ! ■ .

Northside turėdama skait
lingas tvėrimo spėkas, tuomį 
didžiuojasi. Didžiuotis yra 
kųbnii. Kada: kitose lietuvių 
kolonijose jaučiamą apatija; 
neveiklumas, Northsidės lietu
viuose tos ligdš kuomažjausia 
reiškiasi. : Northsideš lietu
viai turi dar šiltesnių tikslų. 
Jeigii sėkmingai baigsis Ch. 
Lietuvių Draugijos kontestas, 
numatoma i’feikalinga ' bus 
steigti nuosavi namą, kame 
jaunimas ir {genimas,Draugi
jas Andriai, turėtų kus suseiti 
padiskusuoti klausinius, pasi
linksminimui, jąųųiinui pažai-* 
sti, žodžiu įsigyti savo centrą 
kuriame tilptfį'^ sportas, žai
slas, pasilinkšminiinas> savęs 
kultūrinimas, ir tt. Ch. Liet. 
Draugijos nariėį yra nusitarę 
slinkiai padirbėti, kad kilnius 
tikslus sėkmingai gyveniman 
įvyk,džiitš.‘ ,

-i- • č ■1 ■ 1 f * f y y. f r

bar tiktai pąsida^ė biškį keli* 
luino kąda bendroyęs nuosa
vybė, 2 lotai . prie 164 St. ir 
Mięhįgan Avė., kurie iki šidl 
buvo užrašyti ant trijų Bęnd* 
rovės dalinįnkų varcįo, P. Pet
ronio, K. Klibo ir J. Varekojo, 
reikia pervesti ant bendrovės 
vardo.
i, Adv. K. Giigįs' surado, kad 
ant tų lotų yra uždėtas lyn, 
būtent P. Petronio ir K. Klibo 
hž neapmokejiiną \ teismo 
lėšų, kur komunistai buvo už
vedę teismą prieš SLA, o Pet
ronis if Klibas buvo pasirašę 
po skundu. O J; Varekojis tu
rįs kokią tai džiodžment notą, 
kam tai neatmokėtą,

Bet, kad minimi lotai nęra 
Petronio, Klibo ir. Varekojo 
nuosavybė ir yra kontrąktas 
su jais padarytas, sykiu kaip 
jiems buvo lotai pavesti, tai 
bendrovė nuo* to neturės jokių 
nuostolių.

Susirinkime dalyvavo Pet
ronio, Klibas ir Varekojis ir 
jie pasižadėjo greiti tuos da
lykus pašąliųti, kad nesutruk- 
džius bendrovės nuo užbaigi
mo darbo.

Kaip tik bus užbaigtas dar- 
bar, tai bus šaukiamas visų 
šėrininkų susirinkimas.

Dar daugiau apie lyn uždė
tą • antz Petronio, Klibo; ten 
taipgi. minima vardas J. šar- 
kiuno ir kiti, tik jų nėra ant 
minimų bendrovės lotų vardo, 
reiškia, jei jie turi nuosavy
bes, — Petronis, Klibas ir 
šarkiunas turi nuosavus na
mus, — tai ir ant jų yra lyn 
uždėtas. Ir jo nenukrapštys 
pakol nesumokės teismo lėšų. 
Tai tikri štukoyiai Jie komu
nistai. Pinigus rinko dėl teis
mo, o kai pralaimėjo, tai ne
nori teisino lėšų padengti. 

'■ : • , — A. Narbutas.

įTheEnglishColumn!

gimė ir. išaugo

^Northsidės lietuvių darbųo.- 
tdjai, *gali$ia sakyt, iš akty
viausių yra svkami: ; ,

Dr., A. Moiitvidąš, žadintojas 
viso lietuvių- kultūrinio gyvė- 
ųirhįb. Laikę ^daiigėlįo niętį 
įiuvo Chicagos Lietuvių Drau
gijos daktant7kyo|ejĮib; dąĮjyya- 
vd įvairiose komisijose, gali
ma sakyti, vargiai buvo bent 
vienas susirinkimas kuriame 
nebūtų ėmęs dalyvumą. Dar 
ir dabar nemažai darbuojasi 
Ch. Liet Dr-joje ir S. L. A. 
226 kp. / : . . .

K. Kairis, Rubsiuvių Ūnįjos 
biznio- agentas, Chicagos Lie- 
tuvii/'■♦'Draugijos S.. P. biznio 
komisijos^pirmininkas ir šer 
niau buvęs Draugijos pirmi
ninkas. Eina pareigas Hum- 
boldt Parko ' Lietuvių Kliubo 
pirmininko, y - Y ' 
- • J. Ąscilla, buvęs Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. pir
mininkas, nūnai einą parėk

Roseland
Roselando Lietuvių Darbiniu- 

kų namo bendrove, jau į- 
kprporuota: —Komunistai

■ pralaimėję teismą prieš SLA 
nesumokėjo teismo lėšų! -~~ 
Po skundų pa^irpšiusių anf 
jų nuosavybių SLA prezi
dentas uždėjo* lyną.

x Ketvirtadienio vakare vasa
rio 26 d. Komunistų- vadina
moj “Darbininkų” svetainėje 
Roselando Lietuvių Darbinin
kų namo bendrovės 'direkto
riai turėjo nepaprastą susi- 
rinkimą. ~

V, / Prušinskąs,A bendroyęs 
pirmininkas ątįdarydąmas su
sirinkimą prariešą, kąd /bend
rovės. įkorporaviiiias, kuris 
buvęs pąyęsta advokatui K. 
Gugiui, jau yra užbaigtas, ir 
Štai turime čflrterį. ' (<: }

Įkoi;porąviihiii 4 dąjįg rbuyę 
daroma kliūčių iš adv. J. Wai- 
tchiaųs pusės kaipo minimos 
bendrovės dalininko,

-Taipgi, buvo skgitpmas ię 
laiškas, kurį J. Waitchius bu
vo pasiuntęs ady. K. Qugiui 
kaipo protestą prieš ■ ikorpo- 
ravimą bendrovės. <

1 Be to? V. Prušinskąs sako* 
kad ir daugiau buvę daroma, 
kas" tokio, Pavyzd
žiui, I. Ivanauskas (Ivan) no
rėjęs Šerų pirkti.

Nežiūrint visų* kliūčių ko-* 
kios buvę daromos prieš ben
drovės jkorporavimą, visa 
esą nugalėta. Adv. K. Gugis 
visą darbų atliks gęrąi. ^Da-

■ ■':y■ ”; V* 'V., .'■» .

drovės

' t (įuit rocking the boat; Cas- 
pęr’s the ąnchor man.

> The Valentine’s snpok a‘way 
to Michigan on their 19th 
honcymoon. Imagine.

More Whoopee. Vanagaitis is 
back. Concert the 22nd.
? Leave all blackhand lelters 
at Buddy’s Stationęry Shęope.

Sez Gab & Royce Ine.

PRANEŠIMAI
L.' S. • S, .Chicagos čentralinės kuopos 

draugiška vakarienė įvyks šeštadieny, ko
vo 7 d., 8 y. v., Universal kliube, 814 
W. 33rd St., 2x fl. Kviečiame visus 
narius it draugus ir jų šeimynas į šią 
vakarienę bendrai praleisti poilsio vaka
rą. ' — Korpisija.

S. L., A. 238 kuopos mėn. susirinki
mas įvyks kovo 6 d’., 7:30 v. v., K. 
Gramonto svet., 4535 S. Rockvvell St. 
Nariai kviečami skaitlingai atsilankyti, 
nes yra svarbių rekalų, taipgi užsilikę 
su mokestimis malonėkite užsimokėti.

Rast. J. Povilaitis.

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

West Side. S. L. A. 109 kuopa lai
kys savo mėnesinį susirjnkimą, penkta
dieny, kovo 6 d., 8 Vai. vak.M. Melda- 
žio svet., 224 2 W. 23rd Pi. Visi na
riai, malonėkite atsilankyti, nes pereita
me' susirinkime buvo pakeltas labai svar
bus klausimas S. L. A. reikalu, bet 
delei neskaitlingo susirinkimo nebuvo ga
lima svarstyti ir tapo atidėta šiam susi
rinkimui. Taigi kviečiame visus narius 
būtinai 'atsilankyti į šį susirinkimą, kad 
butų galima tinkamai apsvarstyti tą la
bai svarbų pakeltą klausimą.

, — Valdyba.

Jaunų Liek Am. Tautiškas Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
kovo 6 d., 7:30 v. v., Ch. Liet. Audi
torijoj. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti. '

> Rast. S. Kunevičia.

"Birutės" choro praktika įvyks šian
die vakare, lygiai 7:30 vai. Gage Park 
salėj. Visi choro daipininkai-kės laiku 
pribukit. —- Valdyba.

Ketvirtadienis, kovo 5, ’31

BpectaiiatM gydyme chronlfikų ir naujų U ■ 
gų. Jei kiti negalėjo JumU išgydyti, atBllan- 
kykit pw mane. Mano pilnas iftegyaralnavi
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei ai apsi- 

, imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ki
lkit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino itegzamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016
> Imkit elevatorių
' CHICAGO. ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

CLASSIFIĖD ADS.
I ■ ------------ -------------- -- ■■ .. ■

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTBS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del fafor- 
f.aciju kauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘflE,

672. Weet Madison Street

Financial '

PINIGAI
•Molinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso

JUSĮJ PATOGUMUI

Mos

Nuo įimtu mokamas uat neilmokfttos 
s sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedae Avė.

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marąuette Murmurs
' • Regularš XYin

The Marąuette Maroons bas- 
ketbalĮ team, SLA. 260 challeng* 
ed the regulai’ bowling team 
to. a inątęh^ and ha ve decidęd 
to stiek to baskėtball. Sunda'y, 
March thė first a mateh Was 
rolled of f a t Brųck’s Alley 
with a big crowd on hand to, 
egg the boys on. The lwo 
faction watched with interest 
the bitter duel between Popėys 
and Cyclone. Cyclone was lay- 
ing down his eurves at 70 miles 
an hour būt everybody knows 
that Popeye ca*n’t bev beaten. 
Not ; Popeye. As a' result 
Cyclofte Ipst by nine pins and 
donated two-bits towards a new 
basketbal. / z /

A moral yjetory for the bas- 
keteers būt the regularš couldn’t 
be denied. Led by Ivan with.a 
575 totai, the regularš, namely 
Macas, C., Rusgis, Schnukas, 
and Pownell were elisking off 
a neat. 2469 totai whiie. the 
challengers were staggering in 
with a 2281. / ’ ‘ J

Regularš ■
, lst 2hd 3rd totai 

C. iRusgis, 146:159 147 v
180 189 159 478 
133 130 158 421 
191 161 191 543 

,204 190 181 575 
804 829 836 2469 

Į Adolphe & Co. ,
lst 2hd 3rd totai 
175 156 113 444

Marquette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. r. piBtkiewicz 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083 ‘

Roseland ir Pullman
WAITCHES B>:os. CORP.

52 E. 107th St.
x Tel. Pullman 5950

♦ :■

Kai Jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classifiėd” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovų.

----- o---
PERKAME Lietuvos 

Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Bdx No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

Business Servifce
Biznio Pate rna vi man_________

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMER8

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

------ -O—

452
Macas).
Schnukas 
Pownall 
Ivan -v 
r: .Totai

■>

Caspcr
Popęye, ' 186 147, 154 487
Jamrog 132 171 1^9 432
Knistoft 175 174 145 494

144 147 133 424 
Totai 812 795 674 2281
Gab Sez: ? J
’Tišn’t fair. -Joe Bubins 

couldn’t see with Marian, Alę- 
Wishes, Pat, and Agnės around. 

. Begora, see . the fur on 
Chuckie’s facc.

Jurgil / droppcd i n looking a 
Mttle sąd. Bet Pansy saw PaV 
sy first.

Poor Buddy de didn’t have a 
čhance. “

Bubins

ĮGALIOJIMUS 
(Dovieraastu) 

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų ' 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Kalstei! St.

■ ' CHICAGO, ILL.

" " ......... .u ,-------------------------------------

' ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visas reikalas per

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

’ CHICAGO
TeL Boulevard. 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečios ir. Bonus 
Skolinant pinigus ant Namą. 
Parduodam ir Umainom visokį tuną 
Inliurinam namas ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

v Tardavimo Norariališkns raitus. 
Siunčiota Pinigą^ ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
K

Pbobe Virginia 2054 / 

jbSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
• 4556 So. Rockufell St., •' 

CHICAGO, ILL.

. V .1'!*.

L,

---- - .o- ------- -

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coa! Co.» tai y/a vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
^parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur. 
BLACK B AND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00

Niekur kitur negausite taip pigiai. v 
Telefonuokite tuojaus, x> anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė!

Rekailingi agentai

. Personai
• Ašmeną Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
nallio, 40-45 metų- amžiaus. Aš esu 
našlė, 39 m., be vaikų. Rašykite Box 
1274, Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Cbicago.

' . Business Chance* 
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI bekernė geroj 
. vietoj.

2118 So. Halsted St.
i

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė.

734 W. 35 St.

PARDUOSIU batų taisymo dirbtu
vę A elektrikinės mašinos, beveik naujos, 
už prieinama kainą. 1805 W. ,51 St.

r—. * ■ ■ ■■ ... i i....................... .. .........................................

. EXTRA BARGENAS

Parsiduoda Lunch Ruimis ir Groser* 
nė prie dirbtuvių, nėra kito biznio per 
2 blokus aplinkui, 4 ruimai pragyveni
mui, rendos $30.00 į mėnesį/ parduo
siu už $250.00. Pardavimo priežastis 
yra, turiu 3 biznius, — galit pirkti 
katrą norit, 2 vasarinius biznius ant 
95th ir Keane Avė. Nepraleiskite pro
gą it nebijokite, nėra nė jokio nemalo
numo.

3259 So. Canal St.

Real Estate For Sale
Namai-žcmė PardaUronl_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotos, farmas, biznius visokios rųšics 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kąs yra. ' Perkam noras. 2nd mongage 
ir parupinam 1 ir 2nd m o rt gage' leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

\ TeL Lafsvette 0455

lp

1Kb




