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Ukrainoj Sovietai Suseką Teismo sprendimu, Lew 
is teisėtas angliaka

siu prezidentas

Plačią Konspiraciją
Sąmoksle, kuriuo. siekta paskelbti Ukrai

ną nepriklausomą valstybe, dalyvavę 
karininkai ir dagi GPU vadai — Apie 
7,000 asmenų suimta

DIX0N, 111., kovo 8. — Cir
cuit teismo teisėjas Edwards 
išsprendė, kad teisėtas United 
Mine, Workerš of America uni
jos prezidentas esąs John L. 
Lewis, o ne Aleęander Howat.

Teisėjo sprendimu, Howr.t 
buvęs nelegališkai išrinktas 
angliakasių prezidentu.

VARŠUVA, kovo 8. — Pra- šio savaitę iš Poltavos buvę iš
nešimai iš Ukrainos sako, kad 
Charkove ir Odesoje įvykę ma-
siniai suėmimai sąmokslininkų/ Ukrainos
priklausiusių plačiai išsišako
jusiai slaptai Tautinei Ukrai
niečių Organizacijai, kurios sie
kimas buvęs atsimesti nuo so
vietų Rusijos ir paskelbti Uk
rainą nepriklausoma valstybe.

Pasak pranešimų, Odesoj pa
kėlęs maištą vienas pirmos Pe- 
rekovo divizijoj pulkas. į Ode
są atvykęs inkognito sovietų 
karo komisaras Vorošilovas su 
keletu kitų generolų, ir tvarka 
buvus su dideliu vargu atsteig- 
ta. Vien Odesoje esą suiųita 
apie 7 tūkstančiai asmenų.

Konspiracijos centras buvęs 
Charkovas. Joje dalyvavę kele
tas žymių dešiniųjų komunistų 
vadų, o taip pat Ukrainos GPU 
(luptosios sovietų policijos) val
dininkų. Konspiracija buvus 
paplitus Ukrainos miestų gar
nizonuose ir sovietų laivyno 
daly Juodojoj juroj.

Per paskutinę vasario mėne-

siųsta j koncentracijos stovyk
las apie 200 žfnonių. Soyietų 

prezidentas čubar 
busiąs pašalintas, kadangi jis 
esąs įtariamas bičiuliavimu su 
opozicija. Jo privatinis sekre
torius Nevskaja esanti kažkur 
dingusi, ir esą manoma, kad ją 
pagrobę GPU agentai.

Daug Lenkijos ukrai
niečių areštuota

Lenkų Telegrafo Agentūra 
papildomai praneša:

Sovietų vyriausybė suėmė 
daug ukrainiečių kilmės kari
ninkų, ypačiai emigrantų iš 
lenkų Ukrainos? Viso suimta 
daugiau kaip 200 asmenų. Tarp 
suimtų yra buvęs “Vakarų 
Ukrainos diktatorius” Petruše
vičius, Lvovo universiteto prof. 
Lorinskis, Kosakas ir daugelis 
kitų. Suimta taip pat trisde
šimt ukrainiečių studentų, at
vykusių į Ukrainą iš Lenkijos. 
Dalis suimtųjų tapo išsiųsta j 
koncentracijos stovyklas cen- 
tralinėj Rusijoj.

20,000 kinų kareivių 
virto komunistais

Pakėlę maištą, kareiviai išardė 
Peipingo-Hankovo geležinke-t 
lio liniją. /

PEIPINGAS, Kinai, kovo 8. 
— Gautais' čia pranešimais, 
Sinjange, 100 mylių į žiemius 
nuo . Hankovo, 20 tūkstančių 
kinų kareivių pakėlė maištą ir 
susidėjo su siaučiančių komu
nistų bandomis. Maištininkai 
vienoj vietoj išardė Peipingo- 
Hankovo ' geležinkelį ir dėl to 
trafikas sustabdytas.

Karo vadyba Rankove siun
čia į JSinjangą prieš maištinin
kus aštuonis traukinius kariuo
menės. 
\•,

Vokiečių mažumos 
senatoriai boikotuos

Lenkų senatą
, Į , ,,, f

• BERLYNAS, kovo 8. —
Varšuvos praneša, kad trys vo
kiečių mažumos mariaį LeriĮd- 
jos senątę ,\kad jie
.daugiau * nebedalyyaųsįą A senato 
posėdžiuose, tuo norėdaihi pa
reikšti sayo protestą dėl lenkų 
valdžios nusistatymo prieš vo
kiečių mažumą.

Iš

“Menševiku Sumoks? 
lo” bylą Maskvoje

Iš kalėjimo atgabenti j 
kiti du “menševikai” 
prieš teisiamuosius.

teisiną
liudyti

MASKVA, kovo 8. — Ketu
riolikos “menševikų” byloje bu
vo iš kalėjimo atgabenti į teis
mą, kaip liudininkai, dar du 
kiti “menševikai”, būtent, K. 
Gvozdiov ir Aleks. Nękrasov. 
Jie dar laukia teismo, kaltina
mi taip pat kontrrevoliuciniais 
darbais prieš sovietų valdžią.

Gvozdiov, kuris, sako, esąs 
vienas seniausių menševikų, 
buvęs ministeris Kerenskio ka
binete, o dabar bolševikų val
džioje buvęs vienas Augščiau- 
sios Ekonominės Tarybos val
dininkų, pasisakė teisme, kad 
jis užsiėmęs sabotažu pagal 
kaltinamųjų menševikų in
strukcijas. Dirbdamas Augš- 
čiausioj Ekonominėj Taryboj 
jis sutaisęs planus visoms lo
komotyvų dirbtuvėms Sovietų 
Sąjungoje reorganizuoti Ame
rikos sistemos pavyzdžiu. Jis 
apskaičiavęs, kad reorganizavi
mas pareisiąs 1,500 milijonų 
rublių, o tai- 500 milijonų dau
giau, ne kaip iš tikro reikėję. 
Tokią milžinišką sumą jis ap-

skaičiavęs tyčią, kad sovietų 
valdžia nusigąstų ir-nepradėtų 
daryti pagerinimų transporta- 
cijoje. Tiskląs buvęs sukelti 
žmonėse nepasitenkinimo ir tuo 
budu greičiau nuversti bolše
vikų režimą. \

A. Nekrasovas, kitąkart bu
vęs caro Durnos vicepirminin
kas, o vėliau taip pat ministe- 
ris Kerenskio kabinete, pasipa
sakojo, kad jis užsiėmęs sabo
tažu ne kaip socialdemokratų 
(menševikų) partijos narys, 
bet kaip Centralinės Sovietų 
Kooperatyvų Sąjungos valdi
ninkas. Sabotavęs dėl to, • kad 
buvęs priešingas, dabartiniam 
sovietų režimui.

Nekrasovas pasisakė esąs 
kaltas visais tais alitisovieti- 
niais darbais, kuriais esąs kal
tinamas.

Kaip jau buvo pranešta, vi
si kiti keturiolika kaltinamųjų 
prisipažino dirbę konspiracijos 
darbus tikslu nuversti sovietų 
valdžią. t \

• *•

Hoover vetavo biliu 
bedarbiams padėti

> į -----------------------

WASHINGTONAS, ‘ kovo 8. 
— Prezidentas Hooveris vakar 
padėjo veto kongreso' priimtam 
Wagnerio biliui bedarbiams pa
dėti, motyvuodamas, kad tuo 
įstatymu, girdi, bedarbiams bu
tų padaryta daugiau bloga, ne 
kaip gera. '

Tokią įlooverio nuomonę pa
rėmė ir 
gorius, 
brolijos 
Doak.

Wagnerio biliumi buvo nu
matytą. sukurti Darbo- departa
mente tam tikras biuras, vadi
namas Jungtinių Valstybių 
darbo prirodymo tarnyba, ku
ris organizuotų nacionalinę 
darbo prirodymo ofisų sistemą, 
kooperuojant' su atskiromis 
valstijomis. Darbo prirodymo 
sistemai išlaikyti buvo skiria
ma 4 milijonai dolerių metams.

Vatikanas šaukia 
prieš protestan
tizmą Italijoj

ORHte
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrieja; nedidelė tempera
tūros atmaina; stiprus Žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 330 F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 5:48. Mėnuo teka 12:83 
ryto.

VATIKANO MIESTAS, kovo 
8. — Osservatore Romano, pa- 
pos organas, vėl protestuoją 
prieš’ protestonių propagandą 
Italijoje. Italija, girdi, esąs ka
talikų kraštas ir šv. Petro so
sto sergėtojas, o todėl protes
tantizmui, tani, Dante’s žo
džiais tariant, “skandalo ir 
kreivatikybės srutyhui”, joje 
neturi būt vietos. . <

Metrinė sistema 
Turkijoj

ANGORA,' Turkija, kovo 8. 
—Turkija priėmė įstatymą, 
kuriuo įvedama krašte t metri
nė matavimo ir saikavimo sis
tema.
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Vokiečių govęda bandė 
linčiuoti merginą 

okietija, 
Policijai su dideliu

STRAUBINGĄS, 
kovo 8. 
vargu pavyko išgelbėti čia vie
ną 22 mėtų amžiaus merginą, 
kurią kaimiečių goveda bandė 
linčuoti. »

Govedos- akyse mergina bu
vo kalta, kad dėl jos nusižudė 
vienas vaikinas, kuris jai pir
šosi, bet ji atsisakė už jo te
kėti. . - , • •

. „ .. ......................... .. .y. r-..—— > —te-■ ,

Kaip Rietavo klebonas kun. 
Spudas suktybe gavo dvarą
Sensacinga kunigo Spudo ir jo sėbro notaro Misevi
čiaus byla dėl prigavystės Šiaulių Apygardos teisine

---------------------- • ...... ............... ■ ■ ,
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Miss Mary I>cwis, grand ope
ros dainininkė, skundžia Pathe 
Motion Pictuire studiją už su
laužymą padaryto kontrakto 
dainuoti garsinėse filmose. Ji 
reikalauja $22,500 atlyginimo.

“Menševikai” Mask 
vos byloje prašosi 

siišaudyti

MASKVA, kovo 8. —> Ketti- 
riolikos “menševikų” bylos tar
dymas baigtas. Kadangi visi 
haliniai patys ‘ prisipažino kalti 
visais > tais, “kontrrevoliucijos” 
darbais, kuriaįs jie buvo kalti
nami, tai jų įypėjai prašė tik 
susimilimo nusikaltėliams. Pro
kuroras Krileųko ’^betgi reika
lai! j a penkięmk jų.,mirties, .bau
smės, o likusiems, devyniems 
kalėjimo iki dešimties metų. z
- Kai kurie teisiamųjų patys 
prašėsi mirties bausmės. Taip, 
Michail Jakuboyič, ‘ buvęs so
vietų prekybds komisariato tie
kimo skyriaus viršininko pa
dėjėjas, pasakė ilgą kalbą ir, 
apsiašarojęs, sušuko:

“Aš buvau antrapus barika
dų, o dabar esu šiapus. Proku- 
Toras turi tiesos: aš turiu bū
ti sušaudytas.”

Vladimir.. Groman, 
svarbiausių kaltinamųjų, 
davo susimilimo.

Stipri sniego audra 
aplankė Chicagą

Chicaga, šiemet dar beveik 
neturėjus žiemos, staiga pasi
nėrė pušniuose.

Sniego audra prasidėjo šeš
tadienį priešpiet, o apie ketvir
tą valandą popiet gatvės jau 
buvo taip užverstos, kad tram
vajai sustojo ir susisiekimas 
automobiliais buvo stipriai su
trukdytas. Tik vėlai vakare 
svarbesnės trafiko arterijos bu
vo kiek apvalytos ir tramvajai 
pradėjo vėl palengva judėti.

Tuotarpų- pustymas nesilio
vė visą naktį ir vakar visą 
dieną. Pusniai pasidarė neiš
brendami. Tūkstančiai bedar
bių turės laikinai darbo — snie
go kasti. ’ '*

Del pūgos atsitiko nemaža 
nelaimių, kuriose keletas žmo
nių buvo užmušti, žuvo ir vie
nas lietuvis, Bruno Kaminskis. 
Ties 624 West"47th St. jivs pa
slydo, parpuolė pusny, tiesiai 
po važiavusio motorinio sunk
vežimio tekiniais, ir buvo su- 
tHu^inta§.~; s z . .
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Amanula siekia at
gauti prarastą Af

ganistano sostą

kaip
žmo-

apie

per viešbučio tarnaitę pasiun
tęs jai 10 litų ir liepęs daugiau 
neprašyti.

Vargingos merginos Zosės 
Chrizantaitės motina dar 1919 
m. netikėta į gavusi iš Ameri
koj gyvenančių giminių 1000 
ostmarkių. Nudžiugus, pasi- 
gyrusi kun. Spudui, kuris tuoj 
pasisiūlęs išgauti pinigus iš 
banko. Išgavęs, paprašė Chri
zantaitės motiną tą tuksiantį 
paskolinti jam. Vargšė mote
ris nedrįso kunigo .prašymo 
neišpildyti, nors pati neturėjo 
už ką nei duonos sau ir duk
teriai nusipirkti. Tūkstantis 
jodviem taip ir žuvo, nes kai 
Chrizantaitė, 
m a, po kiek 
kitu. S pūdą 
tai

motinos siunčia- 
laikb nuėjo pas 
skolos atsiimti,

vienas
mal-

naujasis Darbo sekre- 
buvęs geležinkeliečių 

vadas, William N.

Penki žmonėm žuvo 
įvykus sprogimui 

valko laive

Bedarbis nukovė Mo
zambiko gubernatorių
' USABONAS, Portugdlija, 

kovo 8. -t— Iš Portugalų Rytų 
Afrikos praneša, kad tapo nu
žudytas Mozambiko gubernato
riui, kap. Ribeg Ginho. Pasak 
pranešimo, jį nukovęs viehas 
bedarbis darbininkas.

, In J.... .■ ...................'■*•■< . ’• '

MEKSIKOS. MIESTAS, kovo 
8;, — Geležinkelio linijoje tarp 
Meksikos Miesto ir Queretaro 
suąikulė traukinys. Septyni ka
reiviai buvo užmušti, daug ki
tų sužeisti. Nelaimė atsitiko 
dėl geležinkelio bėgių pairimo.

NEW YORKAS, kovo 8.
Brooklyno prieplaukoje vakar 
įvyko smarkus sprogimas val
ko laive Joyce Card. Laive bu
vo visę aštuoni įgulos* žmonės, 
ir jų penki žuvo. Trys kiti,' jų 
tarpe kapitonas Leslie Harris; 
sprogimo jėgos buvo nublokšti 
j vandenį 75 pėdas tolumo. 
Skaudžiai sužeisti, jie buvo iš
griebti " iš vandens ir nugaben
ti j ligoninę. Sudraskytąs lai
vas netrukus paskendo. i 
, ' j ; • ' ’ •
t.■ « j . . t • * s.

PĘŠAVARAS, Indija, kovo 
8. — Amąnula, buvęs Afganis
tano ’ karalius, vis dar turi vil
ties sugrįžti į sostą, kurio jis 
1929 metais '• buvo priverstas 
atsižadėti.

Vietos laikraštis Zamindar 
išspausdino ilgą laišką, kurį 
Amanula, gyvenąs kaip tremti
nys Romoj, jam atsiuntė. Sa
vo laiške‘buvęs valdovas sako, 
kad dabartinis Afganistano 
einiras Nadir Chanas pasity
čiojęs iš visų pažadų, kurių jis 
davęs afganams, ir savo reak-' 
cingais metodais sutrukdęs 
krašto progresą. Nadir Chaną 
Amanula apibudina kaip “klas
tingą generolą”, kuris slaptu 
sąmokslu laimėjęs sostą ir ne- 
beleidęs žmonėms išrinkti sa
vus, atstovus į krašto seimą.

Anlanula^ tikina, kad tikrie
ji žmonių atstovai esą palan
kus jam/ Jis galėjęs padaryti 
kai kurių klaidų — neklaidin
gų žmdnių nesą
negalįs prikišti jam kriminali
nių nusikaltimų, valstybės tur
tų pasisavinimu. ’

Jis griežtai nugina paskleis
tus gandus, busią jis, aplęisdą- 
ma§ Afganistaną, pasiėmęs iŠ 
valstybės iždo 35 milijonus do
lerių, Jis taip pat mugina pra
nešimus, busią jo žmona, bu
vus karalienė '< Supija, metus 
mahomėtonių tikėjimą rir priė
mus krikščionybę.

•   —*• . .
Rumunija užgynė Rusų 

javų jvežimą 
. ——........ ’•

BŲCHARESTAS, Rumanija, 
kovo 8
įsakymą, kuriuo užginama Ru- 

vo 20 dieną Įspjųiįjpje prasi- sijos javų ir kailių įvežimas į 
dės rinkimų periodas. j Rūmam ją;

bet niekas

Geležinkelio linijoje tarp

y, iii

Ispanijos vyriausybė 
. ketina nuimti;

1 cenzūrą ■
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

8.. —' Minlštęrių kabinetas pa
skelbė, kad cenzūra spaudai 
busianti pašalintą prieš kovo 
20 dieh&O., /....

Vyriausybės pranešimų, ko-
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(Tęsinys)
Sekantieji liudininkai savo 

daugumoje nieko nauja į bylos 
aplinkybes neįneša ir daugelis 
tik pakartoja jau žinomus iš 
kaltinimo akto dalykus. Net
teisiamojo Spudo kolegos ku
nigai, jautresni, liudija prieš jo 

nedorus darbus.»
Taip kun. Skinderis sako, 

kad perspėjęs kun. Balintavičių, 
kuris melagingai prisiekęs Spų- 
do naudai dvasiškam teisme, 
neliudyti, ko nematęs ir ko tik
rumoje visai nėra buvę, nes 
jis pažįstąs kun. Spudą, 
ne visai švarių sumanymų 
sų;

Nepalankiai atsiliepia
Spudą ir kili kunigai-liudinin 
kai, kurių parodymai, jiems pa
tiems į tfeismą neatvykus, per
skaitomi iš rašto.
' Skaitant kun. Garlos parody

mus ir priėjus tas vietas, kur 
kalbama apie ypatingus kun.
Spudo< santykius su buvusia - 

tarnaite Tekoraite,
teismas nutaria pripažinli jas 
neskaitytinomis, tačiau leistino
mis naudotis šalims vėlesniuo
se ginčuose. Neskaityti prašo 
pats teisiamasis Spudas, kuris 
sako, kad
iškėlimais aikštėn šių santykių vai. vakatb liudininkų ap 

gali papiktinti žmones x —
Teisiamųjų gynimo išstatyti 

liudininkai, kurių daugumą su
daro kun. Spudo ir notaro Mi
sevičiaus tarnai, tarnautojai aY 
šiaip jau daugiausia ekonomiš
kai nuo jų priklausą žmonės, 

> painiojasi savo parodymuose, 
atšaukia savo ahksčiau tardy
tojui duotus parodymus. Kąž 
kaip keistai nutarimas- jų dau
gumos atsisakymas savo anks
tybesniųjų parodymų pas beša- 
liškiausią stebėtoją kelią įtari
mų. PaV., trys notaro Misevi 
čiaiis tarnautojai, sakę tardy
tojui, kad Spudas, su Girdvai- 
niene atvažiavę {"Tauragę auto- 
mobiliuje, čia—teismo posėdyje
visi trys, kaip vienas, savo pa

rodymus atšaukia
ir jau sako, 'kad ne automobi
liam, .o arkliais atvažiavę.

šiaip jau dijleąnė liudininkų 
kdalis sako tikrai, ką matę ir 
girdėję, neslėpdami šventos tei
sybės. Deja, ta teisybė kalba 
teisiamųjų, ypač kun. Spudo ne
naudai.

y . v . -■

Spudas nelaiko savo žodžio. 
Vienas liudininkas skundžiasi 
prašęs kun. Spudą leisti jam 
apsigyventi vienoj jšlynų dvaro 
triobelėj, Kun. Spudas, kalbė
damas su juo, pažadėjo jam 
leisti, bet kai vargšas žmoge
lis, apsidžiaugęs ir širdingai 
kunigui už malonę padėkojęs, 
iš jo išėjo, tai Spudas telefonu 
iš klebonijos į dvarą pranešė 
darbininkams, kad triobelę nu
griautųI'— ' I

Savo buvusią tarnaitę prikal 
bėjo duoti jo naudai dvasiškam 
teisme melagingą priseiką/ Ne 
be to, kad nepažadėjęs jai už 
tai visokių žemiškų gėrybių. 
Bet kai ta paklusni jo tarnaitė 
išvažiavo į Kauną ir, pakliuvu
si ten į didėlį vargą, prašė jo 
piniginės pageltos, tai kun. Spu
das nieko visai neatsakęs ir, lik 
pats kartą Kaunan nuvažiavęs,

kum pasistvėręs lazdąSpudias
ir išvijęs ją laukan

Šitokioj ir panašioj dvasioj 
beveik visi daugelio liudinin
kų parodymai, kurie vilkte iš
velka kun. Spudo asmenybę. 
Tai žmogus, kuriam pinigas 
tai viskas ir kuris nepaiso jo
kių priemonių pinigo besivai
kydamas. '

Liudininkų parodymų metu
N

teisiamasis kun. ‘ Spurtas sėdi 
Žemai galvą nuleidęs

klausinėjimas, baigiamas. Da*» 
romą pertrauka, kurio#

kalba valstybės gynėjas.
Prieš pradedant kalbęti val

stybes gynėjui, salėn prisigru- 
da pilna žmonių. Visos sėdi- x 
mos vietos užimtos; .daug sto
vinčių. Mat, visi skaito, kad 
šalių ginčai bylos svarstyme 
yra u£ viską įdomesni ir jų 
pasiklausyti gausiaisiai ren
kasi.
Valstybės gynėjas skaito kun. 
Spudo kaltę pakankamai įro

dytą.
Jo nusikaltimas yra numa

tytas Baudž. Stat. 611 str. 2 p., 
kuris sako, kad kas nusikalto, 
išnaudojęs savo naudai kito 
nesiorientavimą dėl proto silp
numo, tas turi būti baudžia
mas. z' *

(Bus daugiąu) '

3 eina ‘kalėti už žydų 
mušimą Rusijoje

MASKVA, kovo 8. — Kazely, 
kasyklų mieste Pauraly, už 
mušimą žydų vaikų mokykloje 
vienas mokytojas ir du moki
niai tapo' nuteisti kalėti nuo 
dvfejų iki trejų metų. 

i *•

VELYKOS
* Jau čia pat. Neužmirš 
, kitę jog jūsų tėveliai 

broliai ir sesutės laukia 
jūsų pasveikinimo. — 
Palinksminkite juo#, pa
siųsdami jiems pinigų.
,pajtu ar telegrama per

NAUJIENOS
. 1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILU

’OfbM atdarai kasdie nuo 7 iki 
« 8 vat Šventadieniais nuo

9 iki l valandai.
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vietos

The English Column

Norwood, Mass
Viešas parašymas

Kova prieš bedarbę

ziai

Westville, III

Darbininkas

Vericose Gyslos

Ulceriat

Gyla8irSkausm

BarswaldGlinic

Jei bus 
pirmos

lAnot 
to, kad 
valdžių 
500 ha. 
net po

rodo 
rines 
kada

Didelis snpgyuiąs 
def- \.n 

Pypkės ir! ' 
Cigarctų J

Ruky- 
tojų.

td me, 
answer

not write poetry. Maybe — it’s 
love. Solve it for yourself.
Are You The Kind Of Fellow

Avenue 
Wis. 
we dis- 

who

, jeigu
Prūsei ką

VINCO KRftVl______
LIETUVIŲ KALBOS

The kind of fellow -that she 
, would ’gladly greet with a 

a cheery smile.
Can you makė that home one 

of hęavenly bliss,
Or is she to regret she štili 

isn’t a Miss.

kurie vietos gyventojai 
kad tai yra menulio at-

SIUSKIT PER 

NAUJICHAS 
PINIGUS LIETUVON

Are you a fellow who is kind 
and true,

suraižytas arba dideli 
stulpai šokinėja po dan-

Visa spauda kalba apie Hi
potekos Banką ir Agrikultu- 

Departamentą, bet realių 
nė kreditų dėl pakeli- 

produkcijos

Willing to share her troubles 
' and blues,

Pragyvenimo mini
mumas Argentinoj

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite ' -.

apveiksiu ir fotografijų Kauno miesto. 
ES RAŠTAI. Septyniuose tomuose

pasiuntinys M. 
Abek. Tas “gar- 

komunistų veikėjas savo

Don’t wĄatever you do, make 
her regret,

‘Gause’ fellows, there are days 
that she’ll neyer forget.

Isn’t it a dandy ? Miss Ann 
Bružas, secretary of our lodge 
is the poetes.

I guess enough has been 
said. ,

Cherio I

šimtametis jaųniavedys.x - 
gyv. Prairie ' Grove, Ark

v^dė Mary White, 71

Are you a fellow who makes 
a home worth while!

riedamas tikrus, 
sada tas pats.

Kai 
sako, 
spinduliai. Girdi, mėnulio spin
duliai atsimuša į šiaurės ledus 
ir padaro tą reiškinį.

Bet toks aiškinimas man at- 
klaidingas, kadangi šiau- 
šviesos matosi ir vasarą, 
jokių ledų nėra.

—J. Sharka

Vasario 15 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas turėjo balių Ame
rican Legion svetainėj. Baliaus 

paėmė geriausius 
muzikantus ir bendrai dėjo vi
sas pastangas, kad patenkinus 
publiką.

Gera muzika ir kiti dalykai 
patraukė publiką. Visč atsilan
kė apie 250 žmonių. Pelno liko 
$130.06. Tai visai neblogai, 
ypač turint galvoj' dabartiniu^ 
sunkius laikus.

Reikia žinoti, kad pas mus 
beveik visi dirba kasyklose, 
kadangi jokios kitos pramonės 
nėra. Dirba žmonės tik pusę 
laiko. Vadinas7!, jie uždirba vos 
tiek, kiek reikalinga skrum- 
niam pragyvenimui.

seną kraj.ų,” Daugu 
i ir važiuo

Visokios žinios iš musų 
kolonijos

N A U J 0 S
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Buy gioves wifh what 
. f ■it savęs ,
Nėra reikalo mo«6tl tft)ę ar 
daugiau, kad gauti rerą 
košelę. LiBtorine Tootti rašte 
didelis tūbas parsiduoda ui 
85c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite, sutauplntf 
$3, ui kuriuos galite nusipirk- 

. tl pirBtlnaitęs V ką
Larnbert Phafmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” užtikau korespondenciją iš 
East Chicago. Ponas J. K. M. 
aprašo Amerikos Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo veikimą. 'Tarp kitko 
jis primena, jog manoma tru
mpoj ateityj laikyti pamokas 
iš geografijos srities.

Tai labai pagirtinas darbas. 
Jei aš gyvenčiau arčiau, tai 
tikrai į tas pamokas atsilan
kyčiau ir sužinočiau tai, ko ne
žinau. O kadangi to padaryti 
negaliu, tai prašau paskaitų 
rengėjų aprašyti “Naujienose” 
šiaurinę šviesą. Būtent, kokiu 
budu ji atsiranda?

Pas mus šiaurinė šviesa ma
tosi tiek žiemą, tiek vasarą. 
Kai kada dangus pasidaro lyg 
diržais 
šviesos

šimtų tūkstančių bedarbių, 
tai dalinai bedarbė sumažėtų. 
Lėšos, kuriomis vežama, yra 
arba valdžios leidžiamos tik
slu “combatir desocupacion” 
arba valdžia priverčia laivų 
kompanijas parvesti 2% atve
žtų keleivių, ką jos yra pasi
žadėję Europos valstybėms. 
O iš bendro skaičiaus 2(/c ne 
j vieną šalį negalinčių čia su
sikurti emigrantų dar nebuvo 
išvežę, jeigu imt nuo pokari
nio laiko. Kai kaš spėlioja, 
kad tokiems bedarbiams val
džia duos darbo ir progą 
dirbti 
namai 
m ų i 
skaičiuje 
bet Lietuvos konsulatas Bue

uzsi- 
kchonei. Emigracijoj 

i perpildyta ruošia- 
t becjąrbių, kurių 
vra daug lietuviu,

Vasario 22 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas laikė savo reguliarį 
susirinkimą, kuris įvyko 2 vai. 
po pietų miesto svetainėj. Su
sirinkimą atidarė Frank Pau
lius.

Kai tapo užbaigti Kliubo pa
prastieji reikalai, kilo klausi
mas dėl šio pavasario rinkimų. 
Po visapusiško apsvarstymo 
tapo nutarta indorsuoti sekami 
kandidatai, kuriuos remia ne
priklausomi republikonai (In- 
dependent Repblican Ticket).

Kanditatų į miesto majorus 
nutarta statyti Petras Giodko- 
wskis, kuris ir dabar eina ma- 
j oro pareigas. Kandidatais į 
“trustees” paskirta Frank 
Paulius, Peter Marnetti ir Joe 
Šeško. ' " ■* <

Pradžios mokyklų tarybos 
kandidatais indorsuota sekami 
asmenys: Fred Sneyd preziden
tu, o trustistais Petras Gunto- 
rius ir Chris. Shaw.

Vidurinės mokyklos tarybon 
(High School Board) indorsuo- 
tas kol kas tik vienas kandida
tas Leo Tubay.

į “township” iš pietines da
lies “assistant supervišors” ihį- 
dorsuota Tamošius Gudauskas,. 
o iš šiaurinės dalies Antanas 
Slažas.

Atrodo, kad iš svetimtaučių, 
pusės bus. dedamos 
stangos musų' tikietą s'ugndš&. 
Jie taip pat sudarė savo’ 
tus ir stato, savo kandidatus.

.Tačiau jįęrps bus pųsętįnai 
sunku sumušti mųsų ti^i#t(ą, 
kadangi mes pasirinkųpKi kuo- 
tinkamiąusbi^ MpdidAti^.

[Acmc-P. & A. Photo]’ >

„ — John’Still, pilietinio karo veteranas, 
dabar, sulaukęs 100 metų amžiaus, 

amžiaus.

Sumanus vyras
Kovo 1 d. buvo nedėldienis, 

tai aš sumaniau pasivažinėti. 
Užsukau pas Eddy Rumžį, ku
ris dirba garažiuj. Tai labai su
manus vyras. Jis Fordo gene
ratorių pritaisė prie vėjinio 
malūno ir gauna elektros. Tu
rėdamos elektros, jis pritaisė 
radio. Rumžis mano, kad tuo 
budu jam pasiseks gauti pakan
kamai elektros namų apšvieti
mui.

Reikia pasakyti, kad Rumžis 
yra rimtas vyras ir liuosą lai
ka neleidžia be reikalo. Prieš 
trečią valandą mes užsukom^ 
radio, kad išgirsti lietuvišką 
programą. Išgirdome kokį tai 
dainavimą ar giedojimą, —tik
rai nega 
visai 
tas radio imtuvas; 
pusėtinai senas. i ■

galite padaryti pas 
mus pigiau ir. geriau 

negu kitur.
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uos Aires skelbia, kad jis apie 
veltui vežimą nieko nežinąs.

Norlh Amerikos darbinin
kai laike karo buvo praturtė
jo ir tai dabartinis pasaulinis 
ekonominis krizis ir juos ver
čia kreiptis į bedarbių šelpi
mo komitetus ir maitinimo 
punktus. O naujieji Argenti
nos emigrantai atvyko iš karo 
sunaikintos Europos didžiu
moje visiškai nepasirengę gy
venimui naujoje šalyje. Taigi 
šis krizis čia mus parbldškė 
visiškai nemielaširdingai. •

Tik geri amatų žinovai ir 
tie, kurie gali įsisteigt savo 
nuosavybę čia gali geriau gy
venti, negu kurioj nors kitoj 
šalyje.

ams.
rT. TQS VIETOS ------ ---------------- $3.00

puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu-

užprenumeruok jį kam 
Kultūros” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 

tik 3 doleriai., Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros aL 15, Lithuania

ros 
žygių 
mo produkcijos ir sumažini
mui bedarbės nesimato.

Nuoma miestuose, sulygi
nant su uždarbių mažumu, 
yra labai aukšta. Kas turi lė
šų, pastato priemiestyje skar
dinę lūšną iš 4 kambarių iš
leisdamas tam reikalui 2,000 
pėzų su visu labu. Išnuomūo- 
jant už kiekvieną kambarį 
mėnesiui gauna po 25 pezus. 
Taigi nepraeina nė dviejų me
tų, kaip namų savininkas iš 
raudos atsiima visą investuo
tą kapitalą, o paskui turi ge
ras įeigąs. <

Vien 1925 metuose Buenos 
Aires miesto municipalitete 
lapo išduota 12,700 leidimų 
namams statvli, o 1929 metais *
tas skaičius pąsidvigubino.

Taigi spauda, kovoj Imti 
prieš bendrą spekuliaciją, rei
kalauja ir nuomos mokesnių 
už butus numažinimo bent 
20G. Rekiaįauja duot darbo 
bedarbiams.

i Valdžia susirūpino bendra 
padėtimi ir imasi priemonių 
bedarbės pašalinimui. Priemo
nės yra gaha ypatingos: pir“ 
minusia policija surinko tuos 
bedarbius, kurie nakvodavo 
miesto aikštėse-ir parl£uosę ir 
suvarę juos į Emigracijos Na
mus duoda prieglaudą ir mai
stą. Kurie sutiųka, tuos veltui 
išveža į “i 
ma tuo pasinaudoja 
ja Europon.

Vipiis •įdomauja,.; J^olpais 
motyvais veža? Svarbiausia, 
'kajį sumažini bedarbę. Įr i&- 
.tlcsų, jeigu išvežhį bęnjt

NAMŲ RŲ<»OS VAboVELIS .L...........  ...................... ........
’ ųpiffS? ihriQhuli^yt-4S^a'itybiudž^tas\ Kaip

, T' .• .

193 Cnmd Street Brooklyn, N. N.i, •. DAVBNRORT 
Valandos:. 10 tti ,12

liti pasakyti. Girdėjosi 
nekaip/Dūliai to gal kAl- 

kuris jau

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

Abeko prakalbas
Vasario 28 d. Lietuvių Ame

rikos Piliečių svetainėj įvyko 
komunistiškos prakalbos. Kal
bėjo Komunistų Partijos Lie
tuvių Biuro 
Akelaitis —1 
sus 
laiku (nuo 1909 iki 1917 m. ) 
gyveno musų mieste. Per visą 
tą laiką jis dirbo popieriaus fa7 
brike prie mašinos, kuri sma
luoja popierių stogams dengti.

Abekas yra visai nemokytas 
žmogus, nebaigęs net pradinės 
mokyklos. Tačiau Bimbos po
terius jis yra išmokęs atmin
tinai ir yra jo karštas pasekė
jas. Pirmoj vietoj jis išdavė 
raportą iš “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo. Paskui aiškino 
priežastis, dėl kurių atsirado 
skloka ir- smulkioji buržuazija 
^Laisvės” pastogėj. Girdi, tai 
esanti trečiojo kapitalistinio 
periodo žlugimo išdava. Sakė, 
kad neužilgo su ginklais ran
kose turėsime versti valdžią.

Socialistas Juozas Pakarklis 
užklausė, kas bus padaryta su 
Pruseika. Abekas atrėžė, kacį 
esą Pruseika yra artimesnis 
socialistams, negu jam. Tąsyk 
Pakarklis sarkastiškai pastebė
jo, kad Abekas, tur būti, visus 
mokslus išėjo smaliarnėj po
pierių betampydamas 
jau drįsta net ] 
kritikuoti.

Abekas ėmė 
“Vilnies” štabą 
kioji buržuazija. 
Bacevičium norį 
tuvių Gentro 
Pruseika esą 
ties pakalnę, nes į pakalnę vi
suomet lengviau važiuoti, negu 
į kalną. Jis skaudžiai gnaibąs 
Bimbą, bet pataikąs ne Bim
bai, ale tiesiog partijai. Parti
ja dabartiniu laiku visą reika
lą tirinėjanti ir ji nedarysianti 
jokių ceremonijų su “Vilnies” 
oportunistais. Nebusią pasigai
lėjimo ir Pruseikai, kuris lo- 
šiąs juriskonsulato rolę.

Pakėlė savo balsą ir trys vie
tos komunistai (Jų čia išviso 
tik 5 tėra). Jie išrėžė karštus 

pareiškė, kad 
perdaug švel- 

oportunis- 
nuramino,

pasakoti, kaip 
apsėdo smul- 
Pruseika su 
pakeisti Lie-

Biuro sąstatą, 
visuomet stovi! gaspadoriai

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
. ' . ‘‘KULTŪRA”/

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psi. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

1 ■ ' ’ / ‘A '« •-

“KULTURČJ” rašo įžymiausi. Lietuvos pažangiosios visuomenės 
vieMjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk
Lietuvoj, juo labiau, kad 
metams

Mes norime at- 
kreipti, atydą tu- 
rinčių Vericose 

\! Gysjas,' Kojų Ul-
' cerius ar Kompli-

.Udjas i čirškimo 
gydymą išrastą Dr. C. L. Barewald, 
kj»ri?. jus išgydys. Šis gydymas ^r’ 
Barewaid per pcnįuolik.ą metų l?uvq 
suteiktas šimtams žmonių ir nfcbuvo 
ne vieno nepąsfcėki'mę,

Jis pašalina fekalingumą opera
cijos; nekliudo kasdieninįcms užsiė
mimams; nebūna mėšlungio ir yra 
kaip ir be skausmo. •

(Musų Koresp.)
Kadangi Argentinoj gyvena 

apie 40;000 lietuvių 
musų brolių čia yra darbinin
kai — proletarai, tat pravartu 
pakalbėti apie ekonomines 
gyvenimo sąlygas dabartinio 
universalio ekonominio krizio 
laiku. - /

Vidutiniškam Argentinos 
darbininko šeimynos pragy
venimui —kaip skelbia socia- 
lės apsaugos statistikai — yra 
reikalinga 169 pezai ($53.00) 
mėnesiui. Bet surinktomis dar
bo departamento žiniomis vi
soj .Argentinos respublikoj 
43% darbininkų uždirba ma
žiau čia pažymėto minimumo.

“Criticft” taip yra dėl 
83% Argentinos žem- 
turi daugiau, negu po 
žemės; nekurie jų turi 
kelis šimtus tukstan- 
Ir stambieji žemvald- 

visiškai negyvena Argen- 
e, bet lėbauja Europos 

kurortuose, o jų įgaliotiniai 
kas nąetas jiems siunčia mili
jonus iš Argentinos už mėsą, 
javus, petroleo ejc. Mėsos ir 
javų tik trupinius- ' palieka 
vartojimui šalyje, o viską lio- 
duoja laivuosna ir siunčia Eu
ropon ir North Amerikon.

Del tų priežasčių darbinin
ko šeimynos gyvenimas nepa
keliamas.

Darbininkiška spauda ener
gingai reikalauja, kad valdžia 
imtųsi priemonių panašių į 
žemės reformą' nekuriu Euro
pos valstybių: kad. 137 milio- 
nai hęktarų nestovėtų aprėp
ti stambiųjų žemvaldžių, ku
rie savo žemių plotus, netjk 
patys nedirba, bet (įį^ių1110.)6 
jų visiškai nemato Daugybė 
derlingos žemės visiškai neek
sploatuojama, arba laikoma 
dėl gyvulininkystės (sulig 
magnatų tradicija), o miestuo
se darbininkų šeimynos ba-

spycius ir 
centro biuras 
niai elgiasi 
tais. Abekas juos 
sakydamas, kad nuo dabar bus 
pradėta dar smarkiau kovoti. 
Magaryčioms jis atsivežė 
Brooklyne pakeptą rezoliuciją, 
kurią parašė neklaidingasis 
Bimba. Ir vietos Bimbos para- 
pijonai su didžiausiu entuzia- 
zum nukryžiavojo pruseikinitis 
oportunistus.

Atrodo, kad biednas Prusei- 
kelis turės atsiklaupti ant ke
lių prieš Bimbą ir atlikti iš
pažintį.

rie yra plačiai žinomi 
gyvęntojams.

Šiam kartui užteks, 
kokiiį žinių, tai prie 
progos pranešiu.
Jonas Sahąlįaųskas, korespon

. ’ dentasEagle River, Wis

Šuke 419, Union SąVings BAnk Bdg. , 
.....1 ^-'^y .StreeU ';
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KORESPONDENCIJOS
S. L. A. Lodge No. 338

The young people of S.L.A. 
Lodge No. 338 held their mon- 
thly meeting March 3, 1931. 
Those who weren’t there, būt 
yet, are interested in knowing 
what was discussed, will have 
to come .to the April meeting 
in order to acquire the news. 
I’m not telling secrets, būt 
1’11 give you a hint; oh no, 
I’ve changed my mind.

Are thęre any young people 
in Kenosha Avho are interested 
in joining this lodge? If so, 
address your lėtters 
and 1’11 do my best to 
your <iuestions . •

Address: 4819r26th 
Kenosha, 

Among our group 
covered a ^ young lady, 
felt poetic, though spring is 
not quite here. How she got 
this inspiration is a mystery 
beyohd my solution. Ordina- 
rily she plays, the. banjo būt Corespondent “Amil” Bagdonas

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJU- Išleista 1926 metais. Apdaryta $2.&a
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro -— $1.50 
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir“ 

LIETUVOS ATG’ 
“^iojį785l

ves žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
t .vienkiemiai, ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 

‘ yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stoti* ir arčiau
sias paštas. * ‘ s

KAUNO ALBUMAS . .......................'____________ _________

Ii erei kalingas 
Skausmas!

...V K .... . /

Kai kurie skausmų laiko būtinų.
Šaltį jie leidžia. “persirgimui’\.
Jie laukia kad’galvos skausmas ^'jie- 

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie . kenčia bereikalingų 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visadagreitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes syki turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir hesma- 
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save 
Bayer yra saugus 
Visose aptiekose.



NAUJIENOS, Chicago, Ilk

me
mm

pas

Nadios
Peoples Krautuvėse

Žiemos Epidemijos B OWMA\

Naujienos.
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti St. Louu Avė. ' 
CHICAGO, DLL.

JI VISI 
Tarybos 
jaunimo

$20.00 
$45.00 
$50.00 
$55.00 
$65.00 
$65.00 
$70.00 
$75.00 
$95.00 

$150.

Galim'a telegrafuoti 
bile gazolino stoties

Dienos nelaimės
Cicero sudegė tėvas, 16

Susivie- 
nusikal-

S.L.A. 
brolių

2536 W. 63rd St. 
KRAUTUVĖJE

lai .grąžinami.

4183 Archer Avė 
KRAUTUVĖJE

Numeris 13 prabilo - 
Kas jį sustabdys?

RaštynS atdara kfls 
dien nuo 
vakaro.

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J. MACKIEW1CH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel Canal 1678 ir 1679

šiuos parengimus, gali; nes nie
kas nekainuoja. Kokioj vietoj 
bus kurią dieną, galima gauti 
tvarkraščiuš bile, mokykloj.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

susidūrime 
vežimo su 
Sacramento 

Trys

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3471. *

W. B. JUČUS
BUČERNĖr IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St. •>
Tel. Victory £168 -

SKOLINAM PINIGUS 
Neimaro komiso nito $50 iki $300 
šit deprtmentas po Valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. GrovebiU 1038

Western Union padarė sutartis 
su visomis stotimis

F. MICKAS 
' SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

2536-40 W. 63rd St 
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400

Ir jų mėgiamiausias pienas ęh’tagoje ir 
priemiesčiuose yra Bowman Dairy Compa- 
ny Pienas, Užtenka vien paragauti,’kad pa-, 
sakyti kodėl.1 Nes Bovvman Pienas yra extra 
rupestigai prižiūrimas ant kiekvieno žings
nio. Jų pasiekia jūsų stalą šviežias, riebus 
ir tyras—nepalyginamai geresnis savo sko-e 
niu. Duokite jo užtektinai. ’Tai labai daug 
reiškia jūsų ir., jūsų šeiminos labui.

Telefonas SUPERIOR 6800

BRUNO SHUKIS 
GENERAtlS kontraktorius 

' Taisome senus namus ir 
budavojame naujus < ( 

4131 So. Francisco Avė. 
Pbone Lafayette 5824

Renkant naują Amerikos 
daktarų sąrašą, jau sąrašan j- 
traukta 170 daktarų, M. D. ir 
D. D. S. žinoma, toli gražu tai 
ne pilnas sąrašas, mat niekas 
nepagelbsti, nors ne .sykį buvo 
atsišaukta, per laikraščių skil
tis ir asmeniniais laiškais, j di
desnes lietuvių kolonijas. Ma
tomai, lietuvių visuomenei ne
svarbu toks savo daktarų sąra
šas tad ir nesiskubina pagal
bon.

1b preso Lietuvos žmonėse 
Btp pataria Lietuvos bankai

Pbone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

Hamų statymo 
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktoell St., 
CHICAGO. ILL.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

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

Savas Pas Sava
M

— sako biznieriai

nori ir iš kur nori pasiųsti te
legramas savo namiškiams ar
ba klientams. Galop, 1930 me
tais pasiekta tiek, kad dabar 
jau beveik visose gazolino sto
tyse bus galima pasiųsti tele
gramas pačiam telefonuojant 
Western Union stočiai, kuri 
tuojau telegramą persiųs kur 
reikia. Aprūpinus visas gazoli
no ir Service stotis telegramų 
perdavimu, dabar nebelieka. vi
same krašte didesnių protarpių 
kaip tik po keletą mylių, kur 
rtebutų galima susitelegrafuoti.

Automobilistai dabąr galės 
užvažiavę i stot; ir gazoliną 
bepilant paėmę telefoną pasiųs
ti žinias j visas vietas.

SUTAUPYMAI SIEKIA DAUGIAU 
KAIP PUSĘ KAINOS!

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ^^9^ 

Tel Kcdzie 8902

MILDA AUTO, SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

'Visuomet padėk pažangai. 
Gamtoj nėrd užsistovėjimo. 
žengk pirmyn arba eik atgal, 
yra didžiausiasis įstatymas.

Pasirink savo kelią Pirmyn 
ar Atbulai.

Jei pirmyn — sek tą kelią 
be šlitiniaviinų ar atogrąžos.

Bet, idant • tavo žengimas 
butų nuolatinis, turėk įsitiki
nimą į pažangą.

Pink savo viltį į pažangą 
lygiuok su pažanga ir ištiki
mai sek pažangos kelią.

Pirma nepasisekim 
kui pasisekimas. Mano paty
rimas yra, kad aš labai retai 
turiu pasisekimą, jei pradžioj 
nebūčiau turėjęs nepasiseki-

Įpratome būti paklusnus 
Švento Jurgio draugystės pre
zidentui, tai ir nelengva pasi- 
liuosuoti iš to papročio. Todėl 
profesionalinės ir intelektuali
nės. pajėgos tartum nė negy
vuoja Amerikoje. Vienok taip 
nėra. Kaž kiek švento Jurgio 
prezidentas laikys užgniabžęs 
musų visuomenini gyvenimą, 
galų gale jis turės užleisti 
musų ^viešojo gyvenimo vairą 
minties inteligentijai. Skaitan
čioji visuomenė tai aiškiai jau 
permato ir trukumus pastebi.

Neretai skaitydamas laikraš
čius užtinki nusiskundimų, 
kad viešųjų orgapizacijų vairo 
vadai yra nesumanus, perseni, 
kad atsiliko nuo gyvenimo rei
kalavimu.

W. J. KAREIVA 
G r et n Valley Products 

Parduodam Šviežias kiaušiniu, 
ir sviestą 

1644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

Nėra skirtumo kur jieškotumei pirkti radio, bet taip 
žemij kainų ant gvarantuotų setų nerasite niekur kitur 
kaip kad PEOPLES KRAUTUVĖSE. • Iš šimtų radio 
bargenų pasirinkimo,. visokių Standard padarymo, že
minus talpiname keletą radios, kurie yra pilnai gvaran-

sijos narys pr rronskus primi
nė septyniems Pildomosios Ta
rybos miegantiems broliams jų 
pareigas, lai ponas . “Tėvynės” 
redaktorius, musų narių pini
gais apmokams, bando- visą 
apš vietos darbą paneigti ir 
miegančiųjų brolių elgesį patei
sinti. Gana jau tų - nesąmonių, 
ponas redaktoriau! Geriau bu
tų buvę/ jei butum paduotus 
sumanymus persispausdinęs ir 
pataręs juos vykdyti, "o ne nu
tylėdamas pačius sumanymus, 
falsifikavęs jų tikrąją prasmę!

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yards 506?

$70.00 Crosley 
Radio r.............. 
$90.00 Atvvater 
Kent Radio .........
$100.00 Atwater 
Kent Radio ..........
$125.00 Remb- 
randt Radio ..........
$150.00 r: C. A 
Radiola 18 .......
$132.00 Victor 
Radio ..........'....... 
$135.00 Atwatet 
Keftt .......
$147.50 Majestic 
Radio .............. .
$195.00 Philcb 
Radio'25 ....... _
$875.00 R. C. i 
Radiola ........... ....... .
$175.00 Kennedy Kom
binacijos radio' su ftft
Gramąfonu ....... MlSUsUU 
$200.OP Knifebts Kom
binacijos radio so A A
Gramafonu ....... 4>WQ.UU

Ėolševikų nebeliko 
nijime, tai kokių dar 
tėlių sumanė ješkoti 
septynių miegančiųjų 
gynėjas? Patarčiau ponui re
daktoriui mesti ne savo darbą. 
Jei Pildomosios .Tarybos . bo
sams reiks advokatų, jie juos 
suras ir pasisamdys savo apsi
gynimui. Tėvynės” skiltys turi 
būti užpildomos straipsniais, 
vedančiais į draugiškumą, susi
pratimą, .apšvietimą, o ne būti 
vieta vandeniui drumsti ' ir 
S.L.A. narius skirstyti į “ge
rus” ir “negerus”. Pirma patys 
apsiplaukite iš savo nuodėmių, 
tada kitus plaukite ir baltinki-

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Univeršal Millinery
Shop

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

3341 South Halsted St.

Metropolitan Wet VVash 
L-aundry (Jo.

• n.rine lietuvių <kalbvkl> 
Cbtcagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel Prospeci 3939

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORT KNITTING
* SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
T ei. Lafayette 5019

Jau nuo 1926 metų pradėta 
vykdyti planas/ kad keliaujan- 

vaikus nusivesti. į- tieji automobiliais galėtų kada

-y ------- •--------
Astuonios iš Dešimties

Ligų Prasideda 
žarnose

Yra tiksliai pripažinta, kad 80% 
visų kūno ligų yra prasidėjusios žarno
se. Todėl netikslu yra chroniškam ken
tėtojui tikėtis, kad vaistai suteiks tikrą 
pagelbą, jei storoji mėšlinė žarna pa
silieka prikimšta kunkuliuojončios bak
terijų pilnos pūvančio maisto masėi. 
Išmintingiausias dalykas yra atsieiki i 
sveiką storosios žarnos stovį varto
jant Colonaid, naują stebėtiną maistą, 
kuris permaino žarnų turinį, sustabdo 
gasus, rūgimą, puvimą ir savęs apsinuo
dijimą, pagelbsti gamtai atsteigti normalj 
valymąsi ir palaiko storąją žarną šVaria- 
me, sveikame stovyje.

Jeigu jus kenčiate nuo skilvio pa
krikimo, gasų, išpūtimo, galvos skaudė
jimo, kvaitulių, colitis, inkstų, pūslės ir 
kepenų paįrimo, ar panašių ligų, užeiki
te į artimiausią aptieką ir paprašykte pa
kelio Colonaid. Jis sėkmingai pagelbė
jo kitiems ir turėtų tą patį padaryti it 
jums.

te, kad mokslą einan
tį jaunimų galėtų suoganizuo- 
ti “negramotnas” švento Jur
gio prezidentas? Ar Lietuvoje 
kaimietis organizuoja gimna
zistus, ar gimnazistai organi
zuoja kaimiečius? Taip ir A- 
merikoje neįmanoma, kad ne- 
gramotni vadai suorgaųjzuotų 
high school ir college jaunimą. 
Lygiai .kaip kaimietės kad ma
nosi ' esančios geresnės ligų 
“daktarkos” už daktarus.

S.L.A. nusamdė p. A.Ą. Žu
ką organizuoti jaunimą. Užmo
kėjo riebiai, po šimtinę kas 
savaitę (po šimtinę nemokėjo. 
—Red). . Kokios pasekmės? 
S.L.A. neteko apie $6,000 į me
tus laiko, o pasekmės tokios, 
kad visą tą p. Žuko darbą ga
liu iškepti ant savo mažojo 
piršto galo ir piršto nenuside
ginti. Dar reikia žinoti, kad ne 
vienas ponas prezidentas sam
dė p. Žuką, o samdė 
septyni Pildomosios 
nariai. Ir nepasiekė 
sielos.

Beveik visi mano pasiseki
mai seka nepasisekimus. Del
io mano patarimas yrą, sek 
nepasisekimus ir buk tikras 
pasisekimo, Tegul nepasiseki
mas sulosią savo vaidmenį 
pirmas, tada pasisekimas loš 
kaip antrasis.

Virš kiekvieni paminėti radios yra pijnai įrengti, ka
binėtuose su tūbomis, ir viskuo. Taipgi pastebėkite, kad 
šie visi setai yra A. C. arba scrėen grid naujos mados 
setai. ■, 7

Teikiama gera nuolaida ui senus radios į mainus 
> ant naujų! - '

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems. Stakas 
rubežiuotas. Greičiau atsilankysite laimėsite geresnį

BUKITE ŠIANDIENĄ AR RYTOJ. ‘

tų duktė Espinozai. ir jų bųr- 
dingierius Rarnera užsidegus 
namams prie 61 avė. .ir 35 s t.

Trys žmonės, sunkiai susižei
dė nukritus elevatoriui Wes- 
tern Refrigerator kompanijos, 
12 East Austin avė. Sužeistie
ji yra. John VenkoJ Josoph 
Sparks ir Frank Palz.

Penki sužeisti 
Insurance patrol 
gatvekariii ant 
blvd. ir Pvoosevelt road 
sužeistųjų yra. patrolės vyrai 
ir du nepatirti pašaliniai žmo- • _ < • ' , i ' *nes.

Detektyvas George. Durgin 
nusišovė Evanstone, jo keliems 
kompanionams belaukiant au
tomobily važiuoti tarnybos rei
kalais. Nusižudymo priežastis 
buvusi perskiros su žmona.

CHICAGOS MIESTE

Žemiausios Kainos ant

Jau aukščiausias laikas pash 
rodyti k£ galite nuveikti 
naudinga, arba teks nepaken
čiama padėtį taisyti. Iki pasi
matymo sekančiame S.L.A. 37 
Seime Pittsburghe.
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DAIRY CO M P ANY

MILK
Geresnio Skonio Pienas ■ ,

Herojus yra, kurs, lyg tas 
dešimtakojis, gali vartoti sy- 
gių saVb rankas, kojas, akis, 
lupas, ausis ir visus kūno są
narius kartu, kurs gali dai
nuoti ir šokti, gali matyti, gir
dėti, užuosti, gali' mąstyti ir 
jausti ir veikti kartu.

Tokio meno paslaptis yra 
Harmonija.

Herojus yra harmonistas. 
Tokį aš gerbiu. <

Ir musų senoji gvardija pra
dėjo lyg ir daugiau/, atydos 
kreipti į jaunimo organizavi
mą. Nors ir ne iš to 
galo pradeda. Kur matė-

P. KazwelJ and Co.
t Al ESTATE. SUBDJVIDEN 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

I turas

$75.00 Freshman $25.00
$85.00 Steinite $27.50
Ck00.. $30.00
$95.00 Atwatec C Ji CKent Radio .......... Z|>40.UU

$50,00
$150 R. C. A. CEE nn
Radiola 17 ............ U

Radlo00....^“/ $70.00
.... $39.50

$'250.00 R. C. A. C7E nn
Radiola 3Č-A .... ■ U.UU

lX00...J±h. $88.00
$175.00 Columbia eQfi fifi 
Komb. su gramafonuiJ*wU«VU

Daugelis tūkstančių serga Europoj ir 
Japonijoj. Dabar rytinėse Jung

tinėse Valstijose

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

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

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinamą 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. Riebios sultys 
išvirtos iš šių žievių, šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos. •

Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriamav visos 
Šeiminos mažiausai du. sykius' į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptiekininkų vispr, 
35, 75c, $1.25, ar pen. paštą viena di- 
relė dėžutė (šeiminos didumo) $1.25. 
Adresuokit Marvel Products Co.» 106, 
Marvel Building, Pittsburgb, Pa.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, j. f. iimis & co.

JŪSŲ ■ GRABORIAI ' ‘ ,
x Didysis Ofisas x <

4605-07 South Hermitage Avenue -
' . Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Išmintingos Motinos 
duoda gerti daug pieno

West Parį? teatrine
• savaitė

• - -T -- , - ' - I

West Parkų mokyklos, norė
damos ąuklėti jaunuomenėj te
atro skonį ir mokinti dramatiš-, 
ko meno, rengia dramatines 
savaitės, išių metine dramatinė 
savaitė tęsis nuo. kovo 9 ligi 
kovo 23 dienos. . / ■' \

Spektakliai bus duodami šio
se vietose: Altgeįd (Harrison 
& Wabąsh avė.); Austin Town 
Hali (L$<e. st.. & J' Parkside 
avė.); Columbuš (Harrison & 
Central , st.); 'Douglas Park; 
Dvorak (Cullcrtoh & First st.); 
Eckhart *. (Chicago. & Noble 
st.); Franklįnt (14thz & Kolin 
avė.); Harrison (18th & Wood 
st.) ; HblStein (2200 N. Oakley 
avė.); Humboldt; La Follette 
(Laramie & Hirsh st.); Pu- 
laski Park (Blackhawk & Noble 
st.); Shedd Park (23rd & 
Lawndalę); Sheridan (Polk & 
Aberdeen st.); Stanford (14th 
& Union avė.); Union (Lake 
& Ashland avė.) •

Teatrališki parengimai viso
se šiose vietose 8 vai. vakaro. 
Norintieji
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Napjwno> eina kaedien, įtekinant sek
madienine. Leidžia ‘Naujienų” Bendro
vė, <739 So- Halsted Su Cbicago. UL 
Telefoną* Rooievelt 8500.

Chicasoje — pairai 
Metanu ----- „ ,
Pusei meti) 
Trim’ mineeiama 
Dviem mėnesiams -VTr. 
Vienam minmiui

Cbicagoj pet iineitatojtMt 
Viena Kopija ..................   ję

Sayaitei ------------ . 18<
MlneripiTZ^.,.:... , ?5<

Suvienytose Valstijom, Chkaioj,
palips'

Mųanu ------ —r-—--— * $7.00
Pusei meti) —-------/■ 3.50
Trema miestams ,, 1.75
Dviem mėnesiams ------- . 1.25
Vienam mteestai ------------ .75

Lietuvon it kiras užsieniuose 
(Atpigtam)

Mt&m* $$.00
Pusei mltiį ....... .. 4.00
Trims mėnesiams ..... ;......  2.50

’ -s c 1
Pinigus teikia siųsti palto Mopsy 

Orderiu katra « oŽRkyųra^

|8.00 
4.00 
2.00 
1.50

r> i. ■ .*■: , ; ■ -rV. ' ‘a’.*

.Lietuva šiandie jau vis tik nėra grynai žemės ūkio 
šalis. Yra joje jali ir pramonių. Statistikos daviniais, 
Lietuvoje 1930 m. buvo viso 6,333 industrinės ir preky
binės įmonės, kuriose dirbo 2^,588 darbininkai. > x

Šios skaitlinės neapima geležinkeliu^nei kitų susi
siekimui tarnąująnčių įmonių. GeležinKeliai Lietuvoje 
priklaqpo valstybei. Jų darbininkai yra valstybės tar
nautojai.

Šimto Meti| Karas
; . > ---- -  - , , , .. -------—

. . Rašo Dr. A. J. Karalius
• ■ it

NUOSTOLIAI DEL PROHIBICIJOS
■ " t "1 r

Missouri valstijos atstovas, John P. Cochran ap
skaičiuoja, kad per 10 metų prohibicijos Jungtinių Val
stijų valdžia neteko $4,830,308,744.70 taksais.

Bet tai yra tiktai federalio iždo nuostolis. Dideles 
pajamas nuo bravorų, saliunų ir kitų degtinės, vynp 
bei alaus gaminimo ir pardavinėjimo įstaigų gaudavo 
taip pat valstijos ir miestai. Tos pajamos per dešimti* 
metų butų veikiausia buvusios didesnės Už aukščiaus 
paduotųjų sumų.

Taigi visa šalis galėjo turėti per dešimtį metų dėl 
prohibicijos apie 10 bilionų dolerių nuostolių taksais. 
Tą nuostoli Amerikos gyventojai turėjo padengti įvai
riais mokesniais.

Prie to dar, beje, reikia pridėti šimtus milionų do
lerių, kuriuos valdžia išleido prohibicijos vykinimo 
agentų užlaikymui. O ar ji įvykinta?
*“ Valdžios rekordai rodo, kad per dešimtį metų bu
vo sukonfiskuota 1,893,496 slapti bravorai. Bet -valdžia 
užtinka tik mažą dalį alkoholio-dirbtuvių. Buvęs fede- 
ralės prohibicijos administratorius Andrews sako, kad 
valdžiai pasiseka surasti ne daugiau kaip vieną bravo
rą iš dešimties. Taigi, jei buvo sukonfiskuota 1,893,496 
slapti bravorai, tai jų turėjo būt per dešimtį metų ko
kie 18,934,960. {

Šitiek turto Amerikos žmonės sudėjo į nelegalį biz
nį. Vadinasi, prohibicija pasiekė to, kad milžiniškos su
mos pinigų buvo ištrauktos iš-teisėto, valdžios prižiū
rimo biznio ir įdėtos į neteisėtą biznį. • Apie dešimtis 
bilionų dolerių, kuriuos valdžia butų surinkusi taksais 
už degtinę, alų ir vyną, pasiliko rankose tų, kurie ver
čiasi įstatymo laužymu, ir žymi 
suvartota valdininkų, policijos, 
korupcijai.

Tai mat, ką “gero” padarė
kurie norėjo prievarta įvesti blaivybę.

Karas su nematomais priešais
Karas visuomet reiškė mirtį, 

badų, skurdų ir tukstaličius vi
sokių nelaimių. “Karas — pek
la“. Vargiai kam karas sutei
kia smagybių, apart tų, ku
riems kariauti nereikia, kurie 
nuošaliai sėdėdami didelius 
turtus krauna.

O karas tur būt bene bus 
pačios gamtos sudarytas. Ko
va dėl būvio, kova už duonų 
ir pastogę sunaikino milionus 
gyvų daiktų visuose amžiuose 
ir visuose kraštuose, žiopliai 

be jokios sau 
paragina 
reiškia 
žmonės,

tie, 
progų 

anot

dalis tos sumos buvo 
teisėjų ir politikierių

Amerikos moralistai,

NUSIVYLĘ “REVOLIUCIONIERIAI”

eina kariauti 
naudos —juos 
kuriems karas 
pasipinigauti.. 
Tellerio, žiopli: jie eina kariau
ti, žūva, žudo kitus, keikia sa
vo vadus, paskui vėl eina, Vėl 
žudo ir vėl žūva...

Bet ne apie tautų karų mes 
čionais norime pakalbėti, čio- 
nais kalbame apie karų žmonių 
su gyvūnais —apie' mums, 
žmonėms, naudingų ir būtinų 
karų. Apie karų su musų mato
mais ir nematomais priešais.

Jau žiloj senovėj galvočiai 
nujautė, jogei šioje ašarų pa
kalnėj esama nematomų gyvų 
daiktų, kurie mus, žmones, no
ri sunaikinti. Bet tiktai apie 
šimtas metų atgal pradėta kiek 
rimčiaus ieškoti ’tų nematomų 
priešų, kurie nuims tiek žalos 
padarydavo ir dar tebepadate. 
Kalbame apie bakterijas, ku
rios, kaip dabar žinome, paga
mina tūkstančius Įvairių ligų 
ir susirgimų. Mes, pasaulio 
valdonai žmonės, priversti ka
riauti su mažutėliais gyvūnė
liais, kurie neturi nė išminties, 
nė jausmų, nė fantazijos... O 
vienok jie mums tiek pavojin
gi, kad sunku ir apsakyti. Be
niaus tie nematomi priešai mi
lionus žmonių be jokio pasigai
lėjimo skinte skindavo.

Kulkos tik suerzindavo

šimtas metų atgal tautų 
ruošė kulkos žmones tiktai 
erzinti tegalėdavo. Kulkos
žeizdavo įtūžusius ir apkvailin
tus žmones, d bakterijos juos 
pribaigdavo, numarindavo. Kur 
kulkos paklodavo šimtus, ten 
ligos tūkstančius. Kareiviai 
nuo kulkų mokėdavo apsisau
goti, bet nuo bakterijų niekas 
negalėdavo ištrukti, O kol kul
kų nebuvo, tai ligos irgi dau
ginus žalos padarydavo: su
keisti kareiviai mirdavo ne nuo 
žaizdų, bet nuo bakterijų, apie 
kurias tų laikų karo vadovai 
nČ nesvajodavo.,. Kiekvienas 
musų bočių karas atnešdavo 
marų ir šimtus kitokių ligų. 
Istorija 'tai mums aiškiai ;pa- 
sako. <

Laike lenkmečio gimė Uikte- ’ 
į riojogija

Nežinia kas pirmas pradėjo 
žodį* “bakterijos” vartoti. Pir
miausia surasta pekliškų rau 
pų bakterijos, bet laike lenk
mečio Davaine parodė visam 
^šauliui, kad bakterijos ligas 
pagamina. Jisai įleido pekliška

$pk^te; JĮ.ity • tuų 
OKu^Įg^)ė bikteJloldgijčs 
Jfokalks? Vos penkios dešimts 
ž&tų atgal žmonės per didina-, 
juosius stiklus pamate>tuos 
savouiematomųs priešus bųktę- 
pjas. Musų broliams Lietųvoję 

Ibteikaunųnt su rusų despoti^-

ka- 
su- 
pa-

yra apie 60,000!” (Žiur,

išsižadėjo reikalavimo pa
neš sutartyje pažymėta, 
su civilio nepaklusnumo

Didelį smutką sulaukė visi Maskvos klapčiukai, 
kai Anglija susitaikė su Indijos nacionalistais.

Kol Indijoje tęsėsi civilio nepaklusnumo ‘kampani
ja, kurios eigoje dažnai įvykdavo susirėmimų tarp po
licijos ir gyventojų, komunistams buvo džiaugsmas. 
Jie diena iš dienos šaukdavo apie pavergtų Indijos 
žmonių kančias ir “kruviną” MacDonaldo valdžią, “žu
dančią” Indijos laisvės kovotojus. Bet kai Anglijos 
atstovas pasirašė su.Indijos kongreso partijos vadu 
preliminarę taikos sutartį, tai jie dabar jau rašo ve ką;

“Gandhi biauriai pardavė Indijos liaudį Ang
lijos imperialistams. Išsižadėjo net reikalavimo, 
kad politiniai kaliniai butų paliuosuoti. O politinių 
kalinių šiandien Indijoj 
“L.” nr. 55).
Yra melas, kad Gandhi 

liuosuot politinius kalinius, 
kad visi suimtieji sąryšyje
kampanija bus pąleisti iš kalėjimų. Neužtikrintą lais” 
vė tiktai tiems, kurie nusikalto smurto aktais (porą 
veikiausia ir jiems bausmė bus sušvelninta). Tečiaųs 
yra juokinga komunistų pusėje šūkauti apie politinius' 
kalinius Indijoje, kuomet jie su entuziazmu remia 
sijos žvalgybą, suėmusią 14 tariamų menševikų Mask
voje ir reikalaujančią jiems mirties bausmės arba ka
torgos tik už -agitaciją prieš sovietus! " / ;

Indijos nacionalistai baisiai suvylė Lenino vieroą 
davatkas. Sutikdami derybų. keliu eiti prie ąutonomir 
jos iškovojimo savo kraštui, jie atėmė komunistam^ 
pamatą rėkti apie “kruviną MacDonąldo yąldžią,, 
todėl dabar nacionalistų vadas Gandhi yra “pąrdayi- 
kas”. Komunistai norį -pasirodyti • nac: 
už pačius Indijos;^nac^nąlistųs! .y į

Bet tikrumoje jie parodo tiktai tą, kad Indijos 
laisvė jiems tiek terūpi, kiek pernykštis sniegas. Indi
jos žmonių judėjimas buvo naudingas bplševizmo poli
tikai ir propagandai. Tik todėl Stalino klapčiukai jui 
interesavosi. r 1 <5 * f - B
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mu mokslininkai bakterijas su
rado. Nors musų -bažnyčiose 
žmonės dar .giedojo “Nuo ma
ro, badp. ir ugnies, išgelbėk 
mus, Viešpatie“, bet pamirštų 
mokslininkų laboratorijose at
sirado nauji ginklai ir naujos 
priemonės kariauti su ligomis. 
Mokslininkąms visai • nerupi 
giesmės —jiems f, tautų karas 
nesvarbus: jiems rupi visos 
žmonijos likimas. Ir ne nuosta
bu, kad seno, visų pamiršto ir 
varge mirusio mokslininko Da- 
vaine akyse sužibėjo didelis 
džiaugsmas, kdi laike lenkme
čio jisai bakterijas pamate. 
Bažnyčiose, sakoma, skambėjo 
viduramžių galingas “Te Deum 
laudamus“, o Davaine žiurėjo 
pro didinamuosius stiklus į pe
kliškų raupų bakterijas. Tai 
buvo pradžia galingo pervers
mo, pradžia revoliucijos medi
cinoje.

Pirmieji revoliucionieriai
1850 m. mikroskopos parodė 

bakterijas, o 1863 m. Davaine 
įrodė, kad bakterijos gali pek
liškas rauples pagaminti. Ir 
tuojaus sukilo senieji au
toritetai, kurie nepanorėjo 
pervertinti savo • įsitikinimų. 
Juk ligas siunčia dievai 
arba velniai, ^'6 čia, žiū
rėk, koks nežinomas vaikėzas 
skelbia, kad bakterijos kaltos... 
Nukryžiavo^ tokį drąsuoli! Vi
so pasaulio universitetų galvos 
užprotestavo. Kaip-gi čia dabar 
bus ? Bažnyčios <revoliucininkus 
prakeikė, o davatkos poteriau- 
damos bandė' dievukus nura
minti. j

bandč' dievukus mira-

rijas. Musų broliais. Lietuvoje

fe ■'-i.j'u. '

Pasteuras
Beveik tuo paeiti laiku fran- 

euzų nemarusiSAįPasteuras dir
bo savo laboratorijoj. Jisai pir
mas įrodė, jogei. puvimų ir rū
gimų pagamina savo rųšies 
bakterijos. Jisai įrodė, kad 
cholera sergančių vištų krauju 
galima kitas sveikas vištas nuo 
choleros apsaugoti. Greitu lai
ku, beveik ' sykiu, surasta čie
pai nuo pekliškų raupų ir Pas- 
teuro garsieji čiepųi nuo pa
siutimo. Ir Jennero Čiepai 
rauplių.

nuo

Kochas

Apie 1880 m. vokietys 
chas,' garsusis džiovos bakteri
jų suradėjas, dar žymiau , pa
sidarbavo, nes jisai parodė 
kaip bakterijas auginti, įaip 
jų veisles atskirti ir atskirai 
veisti.: Kartu su šitais, pasa
kysiu, vadais j r atskirai dirbo 
šimtai pasišventusių darbinin
kų, kurių vardai paliko neįve- 
korduoti. Tai tiiri mokslo my
lėtojai, Jiems garbe ir auksas 
visai \nerupejo.

’ Kiti darbuote jai
Behring ir Kitąsate darė 

tyrimus kaip gyvūno kūne su’ 
kelti atsparų difterjjos ir stabo 
bakterijoms —kaip gyvūnus 
arba žmonės nuo šitų ligų » 
saugoti. Behringas surado nau
jų antiseptikų, kurie bakt^L 
W -ailpnipa, • i^taMę ± 4tqĮiap8

Ko-

m ir

v-
Tjiojąus surasta ■ flifterųop ii4 
stabo bakterijų nuodai (toksi- 
hos); Tai buvo svarbus darbus, 
kuris vėliaus ir davė galimy
bes pagąĮnihti dabar plačjai 
vartojamas čtepųs tems ligoms

' .7
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Belmngąs 
fijusių kraujų tirdamas, sura- 

o antitoksinų, Ehrlich tuojaus 
paskelbė savo garsiųjų šaluti
nių grandinių teorijų, o Meč- 
nikevas fagocitozų: pirmas kū
no skystimus (humores) laikė 
sargais, o antras kraujo skri
tulėliams tų darbų paskyrė. 
Nors buvo, gan smarkių susi
kirtimų; bet galų gale paaiš
kėjo, kad saugojime nuo už
puolikų baktęrijų visas kūnas, 
visi skystimai ir visos celės 
.ima dalyvumų. šiuo.budu susi
barė imuniteto teorija, lietuviš
kai sakant, atsparoms teorija — 
lipdei nę visuomet mus bakte
rijas pasigauna ir ne visuomet 
ligos kamuoja. Dabar jau žino
me, kad dažnai pačiame, kūne 
atsiranda, tokių medžiagų, ku
rios mus nuo ligos apsaugų. 
Sykį sirgęs rauplėmis dauginus 
ta ligų nesirgsi. Rauplių bak
terijos privertė musį kūnų su
organizuoti savo rųšies apsau
gos armijų. z

I
Kiek vėliaus tyrinėtojai su

rado, kad galima ligų surasti 
arba kūnų nuo ligos apsaugoti 
pasinaudojant imuniteto (ats
paros) dėsniais. Atsirado Wi- 
dalo reakcija šiltinei surasti, 
Wassermanno reakcija sifiliui 
surasti, ir Schįcko reakcija su
rasti kam difterija. gali lipti, 
o kam ne. Vėliaus padirbta {- 
vaidus 'čiepai, kuriais dirbtiniu 
budu galima nuo ligų žmogų 
apsaugoti: kų pati gamta dirba 
savotišku budu musų kūne mes 
galime padaryti savotiškai. Da
bar jau terime visokių šios rų
šies čiepų, kurie ligų gydyme 
mums labai naudingi, čiepai ne 
tik saugoja nuo ligų,, bet ligas 
gali naikinti, pagamindami kū
ne minėtų atsparos medžiagų.. 
Kitaip sakant, surasta gamtos 
mus nuo ligų saugojimo me
chanizmas ir dabar mes patys 
juomi galime savo, naudai pasi
naudoti.

Surasta tūkstančiai įvairių 
bakterijų. Surasta, kad kiek
vienos ligos bakterijos kitokios 
savo išvaizda, kad jos gyvena 
kitokiose sąlygose, skirtingai 
mus kamuoja,. Į)abar jau gali
me vienų ligų nuo kitos tiks
liai atskirti, galime žinoti 
apsisaugot ir kaip gydyt ir kas 
dhryt, kad padėjus savo kunui 
bakterijas nugalėti. Atsirado 
specifinių vaistų ligoms gydyti, 
t. y. tokių vaistų, kurie tam 
tikros ligos bakterijom ypa
tingai kenksmingi^ jas tiesiogi
niu budu ‘arba silpnina arba 
naikina, Turinje salvarsaną si
filiui gydyti, chininų drugiui 
gydyti i? kt.

Šimtas metų atgal
Ligoninės. Garsus anglų chi

rurgas Bell aprašo vienų karo 
ligoninę šitokiais žodžiais. Li
goninė ‘ prįgrųstų kareivių, su
žeistų karo lauke. Reikia daug 
kojų ir rankų nupiauti, bet 
smarvė neišpasakyta. Ruiiųi ė- 
da visus, o skausmai nesvietiš
ki: visi rėkia, maldauja nužu
dyti... Baugu kas pradėti, nes 
Žinai žmogus, kad j y didesnė 
puse mirs...

; Tais laikais nebuvo bakterio- 
Ipgįjos, chirurgai pežįnąjp, kad 
puliuš pagamina bakterijos 
Dar nė migdančių vaistų nebu
vo. Jei yięnas gaudavo kraujo 
ųžnuodipimų, tai apkrėsdavo 
visus ir visa ligoninė buvo pa
naši i savo rųšies peklą, kurio
je beveik* niękapi vilties išlikti 
nebebūdavo... Musų. laikais to
kios o jteraci j os nepavo j ingos, o 
tuomet... daugumų miriiyp- 
pekliškuose skausmuose.,.

Ligos. Rauplės, sifilis ir kt. 
ligos plaudavo žmones, kaip 
grybus. ’Apsirgai, ‘•tai reiškia pa
smerktas mirti, jei kiek -silp-

,r ■' . <<■„ / /■ •ę:

\ laimėtais z
Musų i^matomi priešai bakr; 

terijos -jau bėga atgal netvar- 
koje. jos mus ių pasalų] 
ptiola^bet galime apsiginti,, jei! J 
tiktą! norime.' Bėda, kad ne' visi
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Pr. Vikonis

Lietuvos keliai

(Tęsinys)
; Ilgai Lietuva buvo varginta 
svetimų okupantų, j jų ėjo ir 
carinė Rusija, ir kaizerine Vo
kietija su pasiplešimo ir užka
riavimo tikslais, o juk paverg
tas kraštas visada randasi ver
giškoje padėtyje. Musų liaudis 
prįsidėdama prie kovos už lais
vę, tikėjosi, kad atsikračius 
svetimųjų globos ir patiems 
pradėjus tvarkyti savo reika
lus, į ^priespaudą ir despotijų 
bus žiūrima su panieka, kaipo 
į atgyventų barbarizmų, ir val
stybes gyvenimas eis laisves, 
harmonigo krašto pajėgų pa<- 
šyentiriįp kultūros ir progreso 
darbui; be,t pasirodo, kad dau
gelis musų senosios inteligen
tijos, kurie vieton to, ka<į pa
neigti visas priespaudos ir des
potijos žymes, jas neša musų 
valstybės gyvenimo santvar
kom griebiasi tų pačių barba
riškų engimo priemonių, kurio
mis naudodavosi svetimi oku
pantai. Tai skaudus ir kenks
mingas reiškinys jaunos vaisty
tas gyvenime, , kadangi tatai 
yra ryškus ženklas, jog tie vi
si “valstybės vyrai“, kurie, 
imdamiesi krašto santvarkos 
yųiro, nieko kita savo sieloje 
neneša Lietuvai, kaip tų patį 
despotišku palinkimų kartoti 
svetimų padarytas nuoskaudas: 
engti liaudį ir rūpintis asmens 
reikala%‘« Tai ne Lietuvos 
krašto vyrų, ne visuomenės 
darbininkų, bęt buvusių caro 
biurokratinių' valdininkų politi
ka. -ši politika noriipa prigydy- 
ti musų krašte, bandoma eiti 
atgal,/1 bet ne į priekį. Ir tas 
daroma ne su krašto piliečių 
žinia, o prieš jų norų. Bet rei
kia tikėtis, kad tos visos reak
cinės pastangos, visos svajonės 
priespaudos priemonėmis dik
tuoti krašto piliečiams egoisti
nius caro valdininkų norus ir 
trukdyti laisvos demokratinės 
darbo žmonių respublikos pro
gresų neturės jokio pagrindo, 
o ginklo priemonėmis ilgai lai
kytis niekas nepajėgė ir nepa
jėgs. Lietuvos liaudis mokėjo 
pakelti savo balsų prieš sveti
mus engėjus, mokės apsiginti 
ir dabąr.

Lietuvos jaunoji karta, pa
ties gyvenimo apystovų bus 
verčiama galvoti ne apie meili
nimąsi ' seniems autoritetams, 
kad per jų malonę prasimušti 
prie asmeninės karjeros ar tam 
panašiai, kas prie dabartinių 
gyvenimo sąlygų dažnai pasi- 
ręiškia, bet patys turės bran
dinti radikalaus valstybės per
tvarkymo mintį, kadangi ta 
kryptimi yrą' teigiama išeitis 
iš skurdaus gyvenimo apysto- 
yų. Jaunoji karta mokės ap
ginti krašto piŪeČių teises ir 
nustatyti teisingų kryptį busi
majam valstybė# gyvenimui. 
Jaunoji kantų mokės pasmerkti 
ąsmepinj egoizmų ir monarchis- 
•tines caro -politikos reiškėjus, 
nes niekas nuturi tiek fcilnąus 
idealizmo, kaip einanti i gyve
nimų jaunuomenė. Eidami 
krašto' kultūros ir progreso 
keliu, gausime atsisakyti nuo 
imperi^listįniU valstybių politi
kos pam^džiąjimo. Ekonomi
nes valstybes išgales turėsime 
pašvęsti ne militarinės' pajėgos 
sustiprinimui; ne kovai su pi
liečiais, kad palaikyti primestų 
valdžios režimų, bęt krašto 
kultūros ir geroves pakėlimui, 
(jausime suprasti, jog tik. rim- 

j ...?
nori, ne visi paiso, ne visi no- 
fri |,aMiM^ ’TąjneLviąa b^ 

į. į 
\gętr

priešais yedamas iki
galutines Pagalės. Įr šiame 
ka|-e turime ^mobilįz.uoti vU 
sas savo kūno ir dvasios jė
gas. Saugokimės ligų ir kitus 
saugokime!
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tas darbas ir visuomenihis pa
sišventimas bendriems krašto 
reikalams daro gyvenime ste
buklus. Ir tatai supratę, mes, 
pasekdami Danijos ir kitų kul
tūringų kraštų pavyzdžiu,
krašto apsaugos ir Vidaus rei- ‘ 
kalų ministerijų aikvojamas
lėšas dideliame kiekyje perkel
sime ekonominės krašto kūry
bos darbui, ir pritrauksime 
plačias gyventojų mases, kad 
jos prisidėtų darbu, medžiaga, 
lėšomis ir kitkuo, tai laike ke
liolikos metų, patys sunkiai pa
žinsime savo kraštų. Jis pakils 
Ir žymiai išsivystys visose gy
venimo srityse.

Pravartu tarti keletas žo
džių tiems, kuriuos paliestų 
einant prie ekonominėj staty
bos darbo, t. y. policijos valdi
ninkus ir karininkija: nei ka
rininkas, nei policijos valdinin
kas, nei pagaliau, niekas kitas 
ne tik kad neprivalo tam prie
šintis, bet kaipo drausmingas 
pilietis ir mylįs sayo kraštų 
lietuvis privalo pasišvęsti ben
dram krašto gerovės darbui, 
kadangi valstybės progresas 
priguli nuo mus pačių, bet ne 
nuo vokių nors stebuklingų ap
sireiškimų.

Nesileiskime į sentimentales 
svajones, galvodami apie Vil
niaus krąštų ir bendrai apie 
Lietuvos reikalus ir nešukau- 
kime patys save apgaudinėda
mi, kad ginkluotos pajėgos 
Priemonėmis galėsime pakelti 
ekonominę krašto gerovę ir at> 
vėduoti ginklo pajėga atkirs
tas rytų provincijas, bet sek
dami kultūringos Danijos pa
vyzdžiu, imkimės pozityvaus 
darbo ir stenkimės pakelti sa
vo krašto gerbūvį. Koncentruo
kime. visų valstybės sąmonę 
bendram kūrybos darbui, kuris 
ne tik pagerins gyventojų bū
vį, bet lygiai tiek pat padės 
visais kitais žvilgsniais sustip
rėti jaunai Lietuvos valstybei. 
Štai kiekvieno piliečio uždavi
nys, kurio niėkur ir nei kada 
neprivalo pamiršti.

’ (Galas)

4
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ATSJO naujas “Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10 c.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W- Št.

Brighton Park
• B. «. P1ETKIEWICZ 

' 2608 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

L z

Roseland ir Pųlknan
VAITCHES B.U)S. CORP.

52 E. 107th Si.
Tel. Pultaąn 5?5Q

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
P a d ų o t i “classified” 
skelbimą -ar užsirašyti’ 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

: 111   •    M- f" ..... .. —*
“7TT-?, yyyy—...

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai,

L/ ir --

NAUJIENOS
1739 SOUTH/r HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOSE

iUI

»



Bedarbių Šelpimas
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras

Panedėliais, Seredomis ir 
Petnyčiomis ,

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Bedarbiai ir labda
rybė

---------------- t

Pėtiujčia, kovo 6 d., 1931 m.

Viduramžis vyras nori eit 
dirbt ant ūkės. Jei kas iš ūki
ninkų reikalaujate gero dar
bininko prie abelno ūkės dar
bo, tai kreipkitės į B. Š. raš- 
tynę. Meldžiu pažymėti algų.

Lietuviai nori senyvos mo
teriškės dėl prižiūrėjimo na
mų. Sako, jog mažai tereikės 
dirbti. Pageidaujama, kad 
ant vietos gyvent galėtų.

Pavienis kreipėsi dėl pašel- 
pos. Sutaupų ncbcturįs. Pa
siųsime investigatorių.

f raštinę' atsilanko senyva, 
ligota moteriškė reikalinga 
visko dėlei sveikatos trukumo. 
Dr. A. Bertašius gydo ją. Rei
kia pinigų dėl vaistų ir abel
no pragyvenimo. Gal kas iš 
geradarių norėtų aplankyti ja? 
Dabar bažnyčia yra jos vie
nintelė suraminimo viela.

Jaunas berniukas negali 
mokyklų lankyti delei avaly
nės stokos. Motina sako, kad 
jus visų savaitę namie buvo 
ir mokytoja jokios atydos ant 
to nekreipia. Stebėtina. Ap
utis jį mus broliai lietuviai —. 
idant nuo mokslo netrukdyti.

^Aleksas bakery, 3339 So. 
Morgan st., aukavo duonos ir 
keksų dėl bedarbių. Taipgi 
viskas buvo išdalinta. Ačiū 
jum.

šių savaitę, A. J. P. au
kavo ..........................  $15.00
Tai buvo visos įplaukos.
Kasoj buvo .............. $33.20
Išlaidų padaryta ....... $15.35

Lieko bedarbių rei
kalams ...........   $32.85

Kas įdomauja ant ko tie pi
nigai išleisti, gali sužinoti atsi
lankydami į Bedarbių šelpimo 
raštinę. Šalie.

Bedarbiai ir 
labdarybė 
\ ----------- L"
Viduryj kelio.

Viduryj kelio darbas perėjo į 
kitų rankas ir kiti žmonės at- 
sakomingai labdarybės darbų 
tęsia toliaus. Taip, kad šelpi
mas bedarbių nebus paliautas 
iki nedarbas sumažės. Nedar
bui sumažėjus juk našlės, se
neliai ir ligoniai neišnyks, o 
tokiems parama' yra reikalinga 
visados. Tad organizuotas lab
darybės darbas neges, bent toks 
yra mano numanymas. Aš ti
kiu, kad kiekviena draugija, su
sidedanti iš susipratusių ypa
tų, taps sykiu ir labdarybės ša
ka— rūpinsis nealimingųjų pa
dėjimu, prisidėdama darbu ir 
pinigišai prie šio visuomeniško 
geradarystės būrelio.

Ne vien chicagiečiai yra nuo
širdžiai kviečiami, bet kartu vi
si lietuviai, kas tik turi norų ir 
įgali labdarybei dirbti. Šiam dar
bui reikia ypatų valdančių plun
ksnų, paprastų darbininkų ir 
turto turinčių žmonių. Dirva 
plati; be ribų. Dirbančiųjų 
skaičius turi būti kuo skaitlin
giausias. Keli asmenys šį dar
bų negali dirbti, nės tai yra'per 
sunkus. Per tai reikalaujamo, 
tavęs sesuo arba Grolau! Ir tu 
ateik, neatidėliok. Ateik j raš
tinę užsiregistruoti kaipo nau
jas 'komiteto narys. Lietuva 
už tai bus dėkinga, nes tu busi 

vargo masintojas, šviesom sklei
dėjas ir vienybės tvėrėjas ne 
vien čion, bet tarp viso pasau
lio lietuvių.

Yra minučių, kad labdarybę 
išvystyti .kuo plačiausiai— at
likti darbus niekad nesvajotus, 
bet galimus. •

Dabartiniu B; š. Komiteto 
pirm, yra Dr. Rutkauskas.' Jis 
giliausiai rūpinasi labdarybę*. 
Po karės lankė Lietuva ir ten 
šelpė pavargėlius, o dabar yta 
rimtai nusistatęs B. š. reika
lais. • v>
' Raštininkauja Ę. Šukienę. Ji 
irgi yra viena’ iš aktyvių na
rių. Gaji gražiai, pakalbėti ir 
už labdarybę per ■ spaudų agi
tuoja “N-nose”; yra viena iš 
stambiausių ir galingiausių ko
miteto narių, nes- be jos lab
darybė butų kai žmogus be kal
bos. Ji visus musų darbus pa
sauliui praneša, vargus paskel
bia ir pagelbos pareikalauja.

M. Jurgelioniene sako dirbs, 
bet titulo nepripažįsta’ todėl, 
kad jis nieko nereiškia— reikia 
suprjt’.i.c ir gero prie šio 
darbo.

Bedarbis, draugas Milius yra
diabiuių prižiūrėta jas. daro in- reikalinga? Neužsitikėtį tom 
v?jtigac:. pagt -'damas ne- dviem moterim gali tiktai nes-
<.kali’\ įsius pašalinti.
Yra ir daugiau darbininkų, 

kurių vardus iš laikraščio žinot.
Šio mano rašinio tikslas bu

vo pranešti visuomenei, jog, sp- 
noji B. Š. K. valdyba atsftakė 
mio darbo ir kartu visas komi
tetas būvo likviduotas, bet ma
tant reikalų toliaus darbų vary
ti naujas pirm, užėmė p. ž'y- 
monto vietą ir su spaudos ir 
visuomenės pagelba bedarbiai 
bus šelpiami. (

Sąžinė ir artimo atjautimas 
išrinko šiuos darbininkus lygiai 
taip, kaip ir jumis labdariai. 
Tokį tai atsakymų patiękiu* 
tiems, kurie drįs paklausti, 
•‘Kas jus išrinko i valdybą?”

—šultė.
Kovo 5 d., 1931.

Atviras laiškas 
geradariams

“Naujienų” ir Aukštos Pa
garbos. užsipelniusio ^gerb. P. 
Grigaičio : _ *' '
Liet, 
tetas, 
riams 
šelpė

rūpesčiu įkurtas 
Bedarbių šelpimo Komi- 
Geradarėms ir Gerada- 

gelbėjant, nuoširdžai 
bedarbius visų praėjusį 

rudenį ir šia žiemą net iki Vas. 
7, 1931.

“Naujienų” No. 53, Trečia
dienio, Kovo 4, 1931 laidoje, 
buvęs to Komiteto Pirm. Gerb. 
A. žymontas, kitų *to komite- 
teto narių valią pareikšdamas, 
tarp kito ko rašo: “mes nuta
rėm darbą likviduoti. O tuom 
tarpu dar vis tas darbas eina; 
mes nenorime daugiau už tai 
atsakomybės imti. Taigi, šiuo- 
mi pareiškiu, kad Senasis 
Bedarbių šelpimo Komitetas 
nebeveikia/’

Gerb. A. žymonto • rasto 
pradžioje, Liet. Bedarbių šel
pimo reikale yra štai kas pas
tebėta: “Vasario 7, 1$3L. bu
vo nutarta bedarbių Šelpimo 
darba likviduoti. Bet Mrs.I
Bercher ir Šukienė dar vis 
turi didelį norą nors biškį pa
gelbėti bedarbiams. Todėl tę
sia darba toliau. tokį dide
li jų pasišventimą, reikia tik. 
jas pagirti.” * ; /

Kaip visiems aišku, tos dvi 
didelės garbės vertės lietuves 
moterys, dvi vieni varo darbą 
jau per pastaras šešias savai
tes. Joms gelbėja auksinės sie
los musų geradarės moterys 
ir vyrai. Geriau apsipažinęs,

M t .y.......ik.ill jl.l.i i(«W

galėsiu visus didelės garbės, už. 
sipelniusius vyrus įr moteris 
bent žodžiais pagęr^tį’> 
laišku, ar viešai’ paa^iuotj.

šito laiško tikslas, tai pri
tarėjų suradimas/ tam šelpimą 
darbui tęsti

Visi žinome kad nelaimingų, 
ir skubios pašalpos vertų lie-r 
tuvių vis bus.. ' <

Jau “Naujienų” pradėtas ge* 
ras darbas toliau tęsti ’ yra 
daug garbingesnis žingsnis, ne- 
Ju kurims ii* griovimas vis ir 
vis naujų komitetų. Mano mai
nymu, bus galima rasti ir dauį 
gia-u tokių geradarių kaip 
Bridgeport Furiįiture Compa- 
ny, kurie ne stums vargan pa
tekusių viengenčių, bet 
kaip galima, pildos, teatro sa
vininkai, ir visi Šimtaj lietų? 
vių, kurie jau vienokiu ąr kito
kiu budu rėme šimtų/ bė<Urbių 
šelpimo darbą, nepamos ranka 
ant dviejų lietuvių lųotęnų 
prie to bedarbių “kryžiaus” 
prigijusių.

Jeigu pinigų ar maisto davė? 
jai tom dviem moterim užsiti- 
ki, tai keno kitų priežiūra yra 

veiki ar nenormalus.. Jos per 
praėjusius penkis mėnesius 
dirbp kas? dien, be jokio. sau 
pelno, šelpiamųjų ašaros, jų
dviejų širdis užgrūdina tęsti 
šelpimo darbą, nes jos mato, 
kad ne dabar laikas užsisukti

r , '• 5 ♦, t j

nuo alkanų našlaičių.. ' ’,/
Patentuotų “dvasios9 vadų 

ir komunįstų meldžiu į mane 
nerašyti. Visi kiti lietuviai, 
laiškais, ar asmeniniai atsilan
kę, pareiškite savas mintis, 
kaip patobulinti šelpimo darbą. 
Banke privalėtų būti pinigai 
laikomi. Trijų Komiteto valdy
bos narių parašais pinigai iš 
banko išimami, ir daug tokių 
taisyklių pagaminus, galima 
pilniausiai labdaringą darbą 
dirbančiais užsitikėti.

“Naujienos” leido net bedar
bių skyrių "laikraštyje užleisti.. 
Tiek vietos laikraštyje labda
rybės reikalams pašvenčiama. 
Galima tikėti kad ir ateityje 
“Naujienos” bus pašalpos rei
kalai! j ančių ' globė j omi s, \ kaip 
kad iki šiol buvo. v • r.

•Visokios ‘ korespondencijos 
privalo būti Bedarbių ŠeĮpimo- 
Komitetui į “Naujienas”' siun-

r

Komitetui į ’ naujienas ' siun
čiamos, tiktai nuomonių, pažiu? 
rų ir argumentų pareiškimai, 
bei rodos ir . patarimaj, tai 
geistiną kad butų man, apačio
je, šio raštelio pasirašiusiam,

• ' ■ . . - 7-'» - i
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ZOFIJA TERLECKIENĖ 
po tėvais. Balųtaitė

Persiskyrė sitf šiuo pasauliu 
kovo 6 diepą, yaįągidą fyte 
1931 m., sulaukus apie 47 ųie- 

' tus amžiaus, gimus Raseinių ap.» 
Kražių miestely. Amerikoj, 
ho apie 21 metus. Paliko dide
liame nuliudime sūnų Antaną, 
dukterį Kazimierą, brolį Kaži?

• mierą, marčią Stefaniją, šyogerį 
Mykolą ir švogerlęą ir gimines.

Kūnas pašarvota^. randasi 4433 
So. Węod St.' »*

> Laidotuvės įvyks utarninke, ko
vo 10 do 8. vai,. ryt* iš namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią,, 
kurioje atsibus gedulingos pa-

; maldos už velionės sielą, 6 iŠ tėq 
buą nulydėta į šy. Kazimiero Eta
pines. '

; ' Visi a. a. Zofijos Terleckienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat \ 
nuoširdžiai kyiečįami. dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti '.jai pasku
tinį patarnavimą 'ią ■ ątsisveikiąį,- 

,mą. ,,
Nubudę liekatąe , ' -

•■'V. ,

Supus, Duktė, Brolis, MurfL 
^fogen's, .^pogerka ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grabo- , 
rius I. J. Zolp, tek Blvd. 5203.

f,

siunčiama, ar nors telefonu pa
tariama. {

Tos dvi labai daug gero dar
bo atlipusios Garbingos lietu
vės. moterys', poųios. Mrs. Bęr- 
ch^r ir 'Mrs. Šukiene, abi kartu 
pas mane lankėsi ir reikalavo 
Kad aį. jbniv gelbėčiau surasti 
gerų lietuvių Bedarbių šelpimo 
komiteto valdybos, dapildymui 
in' tolesniam labdarybės, dąrbo 
sustiprinimui. ' <
- šiiiomi, prakilniausių, jaus
liausių, ir* išmintingų visuome
nės vadų1 meldžiu duoti patari
mų laiškais man asmeniniai, nes 
laikraštyje kad ir butų vietos, 
perilgai' organizavimosi darbą 
sutriikdytumę. » ' •

Visiems geros valios lietu
viams aukštos pagarbos reiškė
jas.

Kadangi antrieji balsavimai 
į Chjcagbs miesto majoro ir 
kitų, Yąldiųinkų ofisus išpuola 
balandžio 7 deiną ir dar yrą 
■žmęmių neužširegistpavusių 
balsavimams, tad kad balsai 
įnežutų be reikalo, šį. antradie
nį) yra paskirtą diena registrą-, 
cijai. Visi piliečiai, kviečiami 

i užsiregistruoti: tie, kūrei dar 
uesiregistravo, ir tie, kurie šiuo 

i laiku pakeitė savo gyvenimo 
vietas į kitus wardus. Regis
tracijos stotys bus atidarytos 

iBUO 8 vai. ryto ligi 9 vai. va
karo. z

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiau 
Naujienose.

.......

Graboriai
Telefonas Yards 1138

i . ' ( < i i1; 7 •- ••■■■ * . ; f

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Modernišką Koplyčiai Doyanai 

Turini aųtbiąbbilius visokiems reika
lais, Kainą prieinama ;

3319 Auburn Avenue
., i t 4 f-, j*-* vr < į , ♦ t

CHICAGO. ILL.
-----.,  4h,;.— .'.'.iiii——

f

Undertaking Cq«
•s P. B. Hadhy Lic.

Koplyčią, dykai
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161 " .

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 460)
Telefonai

'■ ■ ’i - ,.•<•>,.te; •' ■

i Boulevard 5203
I 89nt«VMdį 8413;

11^8^
Telefonai

Cicero 3724

L/ '
Phone Boulevard 4139 
L. A. MASALSKIS
Musų patarnavtam Įįii- 
dotųvėse ir ku^tome tei- 
kate visuomet ęitl ržI?: 
ningas ir nebrangus to-

,ka<J’ _____

i 3307 Auburn Avė.
1 j ęHiCAGo. uit.

yį." ; . . ■. ' .'■! ■■■< <';Į

i- ) I

sO*’ įį/ į .-,a‘
L4id(ffiitesc

j priklausau prie gia- 
F< y bų išdirbyątf* 
g t .OFISAS: 3 - .

668 W. 18th Street Tel.’ Cahal 6174 
; SKYRIUS:

r 3238 K R^ląted St. 
Tek Viftotr 4088

Graboriai
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laidotuvė
se 'visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
Veltui.

k31Q3 S. Halsted St.
I Chicago, III.

' Tel. Victory 1115
■ .................U................. ».".r u ... ...........................................

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kaopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, q mano 

darbo busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: z k

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 1

—Dr. Ą. K. Rutkauskas,
4442 Š, , Western Avė., 

Telefonas Lafayette 4146,
• ------------

Kas dar neužsiregis 
rave balsaviihui?. 
'' ......... '■

B.e^s.tTaęija šį antradienį 
balsdvirnų stųtyse

St

Vidikas- 
Lulevičienė 

'• • r '
AKUŠERKA 

3103 S. Halsted 
Telefonas 

' Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2. po pie- 
t tų ir nuo 6 iki 

9 vii. vakare
\ • ' . - ..... 1 1 ■■■■■■■■—■>■■■■ ■■ 

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy B Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Ąlbany Avenue 

. L i

Phoųe 
<’ Hemlock 9252

Patarnaują 
gimdymo, 
nnassage,
teatmeni ir mag- 

aętic .blankets ir 
c.' t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. '

prie 
duodu 
eleetrie

Akių Gydytojai

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, neryuotumo, skaudamą 
akių karštį, ‘nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir roliregystę. Prirengia 
teisingai akuMUji^ Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas- Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po 'pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LĄIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys, atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
; 4712 South Ashland Ąvę.

Phone Boulevard 7589

l Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė 

756 West 35 th St. • 
kampas* Halsted St.

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

R. BLUMENTHAL
OPTpMETRlST 

Praktikuoja virš. 20 tų. 
4649 S. Ashland Ane. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Liętuviąi Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytoją^ ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

t - Tel. Calumet 3294 . . '
Nuo 9 iki 12 vai. dienos 'fasi s 
nuo 6 iki 9 valandos Vakare* . 

..... ........... ................ ..... .

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

> Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: v <

nuo 9 iki. 11 valandai ryte:
• nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio it ketpirtgdhihiO‘

Phone Canal $22$

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

ai.: 1-^3 ir >7448; JiNed, ,10—12 rytp 
ezidehįijai SM So. iMdpleutood Ane.

"Telefų^hs Repųbli< 786ą :
:........ ........................ ---------- ---------------------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTĄSH
3464 South .Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakąrt.

Rez, 3201 South Wallace Street

Lietuviai Gydytojai
Rea 6600 South Artesian Aveniu

- Pbone Prospęct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 '\V. Madisop St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų,. 6 iki 8 vak.
Tel. West 2.800

Namų telefonas Brpnsvvick 0597

. 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. Ut

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas' 
ir Chirurgas 1

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

x Namai:.
“'6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospęct 1930I -- / - - - -. - — -
Ofiso (telefonas nirglOl» 0080 
Bes. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

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

na. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd..

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
- nuo 9 iki 1'1 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St^
Rezidencija:

4193, Archer Ane. 
Valandos: 2—-4 po piet

Phone Lafayette 0098
------- ------------------- ------ s—
Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tėl.x Bo.ulevard 7589 
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Resięience Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas i »

4645 Sq. Ashland,. A ve.
virš Marshall Drug store, arti 47 St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 Wi 63rd St., Suite 3
■ ' ■ ’ Tel. Prospęct 1028
Rez. 2359 S. Leavitt S(. Cąnaį 2330 

Ofiso vąlands 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj1 pagal sutartį

-------------- --------r  —r------- p— 
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti WesterA Avė.)

įvairus Gydytojai__

DR. HERZMĄN
— IŠ'RŪSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas ‘ kaipo, patyrus gydytųjai, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija t ’ 
1025 W. 18tĄ St., netoli Morgan Si.

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

Tel, Canil 3110 
Rezidencijos telefonai

Soufb Shote 2238 ar Randolpb 6800

DIL CHARLES SEGAL 
• '
4729 South Ashland Ane., 2 lubos

SPECIALfcTAS DŽIOVOS •

Kuo, 10 iki 1$ vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iW 8:30 yaL 
Vakaro Nedėk nuo 'UViiki 12 T. dieną 
f ,} A Phone MtdwayJ 2880 ;

DR. G. U MADGE
DĘNTIŠTAS ' '

493(T W. 13th St. Tel.; Cicero 49 
Delof sunkių laikų kainos nupigintos ■ 

Sidabro Fili ingai —, ..... . ...... .——
Pareeliano Piningai ........—------- 24)0
ĄuksinCą Crowus ----------------
Platės $20.00 ir auyė.

.Traukimas bo skausmo

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
. « 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfag 6353 
. . i »■■■ .i s

Pbone Armicag* 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12.
Rėz' Telepbčn* Plaza 3202

Rezidencija Tel Midway 5512 <» 
3 Wilmett» 195

Ralph C. Cupler ,M.D.
CHIRURGAS 

Oaklty ū 2Į4 St. TeL Canal 1712-024) 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

' 3 iki J vai. vak., Utarninkais ir 
Petnyčiomis l iki 4 v. v. 

'.V—.——. ... ...................
Ofiso Tel“ Victory 6893

• Re^. Tel Qrexel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: t—3 po pietų. 7—8 vak 
Netoliomis ir iventad. 10——12 dieną

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
1 R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1701 ' Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 056^ 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subator. vak 
Vasalle—Pąn.. Sec» u Petitai . rak

4,.P. WA1TLHES 
l.ietuvūr Advokatas.

in 11 IR

Iki 3( vaL kortuos* ano 3 flp 9
S.ubatcumis nuo 9 iki 9

52 Ęast lOTth St
TA Pullma”P“950'—Sm.APull 6377

Ketvergais ofisai uždaryti. ,
; 1 1 1 y v*".

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavit< St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
________ * . > ----- •

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ,

\ Ofisas vidunniestyjs
< Room 1503

CHICĄGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wathtogton St.

Cot. Washiqgcon and Clark Sta.
Ofiso Tek Central 2978 

Namu Tek Hyde Park 3395
...  ..  ---------- 1........... . —I I ■■ -

JOHN B. BORDE
x (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room* 2117 

Tdephone Randolpb 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Rooseyeh 9090 , 
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

- --------- -------------------- ------- 'ifru ■ m ’
, yimu., i ‘vrv. RUTKAUSKAS: 

ADVOKATAS
29 S. La Šalie SL Room 730
Tek Central 6890 Vab 9-4 
Rezidencija 6158 S» Talman A v.

TeL Prospęct 8525

Paul M, Adomaitis 
, Advokatas 

Ofisas ‘‘ vidarmiesryjeOftoM4 
Room IA14 

m Nottb Ly Šalie md* ;

_______
‘«L Stątt 2?04>\;<412 j

On» Nortb La
; (Cor. La Salk'-.andi 
L Ofiso Tai Staw :

r > Z, r ‘ _____

JOSĖPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 «<?• AshlępJ
Tel. Boulevard 2800

Rfz. 6515 RofktveH Sts 
. Tdt Republic 5>72i,

E '
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prof.. M.. Biržiškos 
prakalbos

šio mėnesiu f, 25 d. atvyks 
Chicagon žinomai Vilniaus 
darbuotojas, Lietuvos univer
siteto profesorius, Mykolas 
bn-žiška. Tuja proga bus su
rengta Chtcagoję eilė, prakal
bų ir susiriilkiipų. Svečias jau 
yra davį*s sutikimų kalbėti di
deliame mass-mitinge, kuris 

. įvyks kovo 28 d., šeštadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditori
joje- -■

DU SYKIU | 
SAVAITE
RADIO

Programai
Iš Stoties WCFL

970 Kylocycles

Ketvęrgais nuo 9:45 
iki 10:15 vakarais

Nedėliomis nuo 1 iki
2 vai. po pietų

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 jus galite įsigyti radio 
prieinamą kainą su gražiu kabinetu, 
vėliausi 1931 modeliai už

$58.00
uz

Bridgeport '
■'----------------------------------------------

Naminis karas Bridgeporto 
bolševikų tarpe *

Jau daugeliui' yra žinoma, 
kaip musų komunistai bereng
dami revoliuciją kapitalizmui, 
surengė patys sau revoliuciją 
ir šiandien jau nebeturi laiko 
nei atliekamo^ “popo” buržu
jams tarkuoti, kai vięų nirtį. 
reikia ąikvoti savo pačių rei
kalams.

Kovo 7 d. “Vilnies” pastogė
je A. L. D. L. D. 19 kuopa ir 
A. L. D. S. turėjo mitingėlį, su 
tikslu aptarti padėčiai, kaip 
eiliniams laikytis, klioidet tar
pe “Vilnies” ir “Laisvės” jene- 
rolų prasidėjo “kartis”. Rau
dondvario pastogėse buvo pri
sirinkę gana daug žmonių, nes 
kiekvienam buvo įdomu išgir
sti, kaip toli rrrevoliucija yra 
pažengusi ir kuri pusė laimės 
viršų.

Pasirodo, didžiausią,ataka iš 
bimbalinių pusės atkreipta 
prieš Strazdų, kuriam Limbi
niai, tokie kaip Gasiunas ir 
Andriulis, pila ant galvos vi
sokias' pamazgas, kokių tik 
komunistinės mazgotės begali 
išmanyti. Strazdo ėdimas nu
sitęsė lig 1:30 vat ryto, ir iš
siskirstė nieko nepabaigę. 
Strazdas sėdi ir nė krust .

Visa, .kas nutarta, tai laiky
tis susikibus taip ilgai kaip 
galima, kad komunizmas ga
lutinai nepersprogtų nors ligi 
“Vilnies” šerininkų suvažia
vimo, kurs turi įvykti kada 
nors gegužės mėnesį.Tačiau, jfei 
pasirodys, kad išsilaikyti ne
begalima, tai suvažiavimas 
)iis paskubintas. Bimbiniai 

mobiliztiojasi, kad suvažiavi
mu galėtų “išnaikinti” visus- 
“oportunistus”, “renegatus”, ir 
visą smulkiąją buržuaziją! 
Leksikonas bimbininkų toks 
garsus, kad veik kiekvienam ; 
savo “priešui”" prigalvojo at
skirą vardą.

Strazdas pasisakė, kad kovo 
7 dienų jau esanti jo paskuti
nė diena; jau jo vailoniškų 
raštų “Vilnyje” skaitytojai nę- 
berasią, nes dabar, jau barbe
ns Gasiunas pradėsiąs svietų 
nokinti: Gasiuno ir Andriulio 
šaika jį galop išėdusi iš darbo.

Bimbininkų šaika turėjusi 
slaptus kokusus raudondvario 
beismente ir nutarusi budus, 
kaip išmėtyti iš darbo visus rie 
bimbininkus ir vietas apstatyti 
bimbininkais. Tas pats liki
mas laukiąs ir Prusėikos, bet 
jam palikta teisė grįžus iš 
New,Yorko persiprašyti bar
beno Gasiuno, ir tada jis dar 
galėsiąs likti Gasiuno tarnybo-

• ’ ' t - 4x’-‘ *--**v..
je.v Kitdip ir jam gresia “ek 
skomnnikacija”.

Senas Petras.

Mirė Jonas Stankus
I'------------- — , ■

Jonas Stankus, 40 m., gyve
nęs 4258 S. Ashland Avė., stab 
g^iai pasimirė kovo 7 d. Velio
nio gimines yra prašomi tuo- 
jaus. susižinoti ■ su » graborių 
Eudeikiu, 4605 S. Hermitage 
Avė., susitarti dėl palaidojimo 
ir sutvarkyti' likūsį velionio 
turtą. / ’ * \

Trokas užmušė Bro
nislovą Kaminską
Sukatos vakare, po 6 vai., 

laike sniego pūgos, troko tapo 
suvažinėtas ir ant vietos už
muštas Bronislovas Kamins
kas, apie 40 m. amžiaus, gyve
nęs 4523 S. Frahcįsco Avė: Ne^ 
laimė ątsitiko prie 47 ir Hal
sted gatvių; gryštant .iš darbo. 
Velionis dirbo Hum sankro- 
voj, * vidurmiesty. Siaučiant 
pūgai gatvčkarių , vaikščioji
mas buvo pakrikęs, tad teko 
važiuoti visokiausiais keliais, 
kad tik pasiekus namus. 
Kaminskui nebepasisekė 
siekti — patiko nelaimę 
ir žuvo. ;

Kūnas tapo parvežtas
graborių I. J. olp. šiandie va
kare bus pašarvotas savo na
muose, kur paliko našlę,. su 
kuria dar nesenai buvo vedęs.

Bet 
pa

kely

pas

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

RADIO ir VICTROLA sykiu

$85.00
uz

Naujas Philco, Atwater Kent, Brun- 
swick, Vieton Zenith, R. C. A. Ra
diola. Majestic, Stromberg Carlson. 
Sparton. Columbia ir kitus. Visus 
duodame ant lengvų išmokėjimų. *

CHAS JOSEPH 1
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apiclinkes. mieste-! 
liūs užrašinėdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kriy-; 
gas. šiomis diehomsi bus Au-: 
rora, S t. Charles, Rockford, 
Kewanee, Moline, Rock Islaiid, 
Peoria ir Spring Valley. Prašo
mi drdugai ir rėmėjai jį pa-;
remti. , \

' f:''-. 'v •' f

Nauja elektrikinė skalbimui mašina 
CINDERELLA tiktai už 

$37.00
Naujos THOR skalbimui mašinos

$99.75
Naujos MAYTAG skalbimai 

w Mašinos

$98 50
JOS.F.BUDRIKJnc
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Telefonas Boalevard 4701 .ir 8167

J. J. AUKŠKALNIS ;
gyvenąs į. i

1354 Harrison St.
; Gary, Indiana ' j 

Yra Naujienų įgaliotas rinktį 
prėnumeratų ir pardųvinėtiį 
knygas. / Jisai lahkys Miįpl^igan! 
City, Ind., Indiana Harbor,. 
Ina., Muškegori^ Michvir kitur. 

Prašome jį paremti. \
Naujienų Administracija, 

——.——•-— ■ . ■ - • ■ ' ■ .

Rašoma Mašinėle 
portable 

už labai pigių kainų*

$20.00
. Kreipkitės į

Naujienos
Klauskite

MARE JURGELIONIS

tik

Vilniui Vaduoti Sąjungos pir
mininkas prof. M. Biržiška, at
vyksta Chicagon. Chicagos 
lietuviai skirtingų pažiūrų ren
giasi ji nuoširdžiai pasitikti. 
Prof. Biržiška nėra partyvis 
žmogus, nėra atvykęs Amerikon 
bent kurios, partijos reikalais, 
bet vien Vilniaus reikalais. 
Prof. Biržiška yra ^aug nuken- 
tęs Vilniaus reikale, daug dir
bęs ir dirbus kultūrinio darbo' 
lauke. Prof. Biržiškos vardas 
stovi kilniųjų Lietuvos sūnų ei
lėse. Tiesa, komunistų spauda 
paskelbia’, kad Biržiška esąs 
Smetonos bernas, šioks ir , toks 
ir dar anoks, tečiau nesuranda 
ydų kuriomis galėtų diskredi
tuoti gerbiamą profesorių. Visi 
žino, kad jo kelionės tikslas 
yra—Musų Vilnius. Tiesa, ke
liolika metų atgal, grįžus Bir
žiškai iš Vilniaus klerikalai bu
vo paskelbę savo spaudoje, kad 
Biržiška ėjęs išpažinties, atsi
vertęs prie dievo ir t.t.< Tačiau 
klerikalų spaudai nelabai kas 
norėjo tikėti, vėliau buvo patir
ta, kad Lietuvos klerikalai.tūo- 
mi'norėjo pasididžiuoti, kad di
dysis Lietuvos liaudies švietė
jas likęs- jų sekėju. ■ Nekitaip 
juk buvo, ir su Bernard Shaw, 
garsiuoju anglų humoristu ir 
dra'maturgu; katalikiška spau
da irgi buvo pradėjusi bubny- 
ti, kad jis likęs ištikimu katali
kiškos bažnyčios sūnumi. Bet 
muilo burbulas—muilo burbulu- 
ir liko. Komūhįstų spauda, ypa
čiai Amerikoje tada socialis
tams ..prikaišiojo,, kad Biržiška 
Socialistų drabuotojas, grįžęs iŠ 
Vilnij os didžioj on Lietuvos nu
sirito pas katalikus ir t.t. Tie
sa, kad jprof. Biržiška yra d'aUg 
dirbęs socialistiniame, judėjime, 
bet jau tuo laiku j Biržiška 'ne
buvo Spcialdejnokira|ų J partijos 
nariu—buvo vien i šimpatikū. 
Nūnai prof. Biržiškos įsitikini
mai mums nėra' svarbu. Mums 
yra viena svarbu tas, kad jo mi
si supuola su musų tautos, žmo
nių troškimais, kad, Vilnius — 
vėliau ar anksčiau turi vėl pri
klausyti Lietuvai. • '

Nūnai pas komunistus eina 
rietenos. Kas buvo pačioj e Ru
si j oje, tas . nelėnke kitų tautų 
komunistų.; Mums, rodosi, ne
labai svarbu' kitų- partijų na
rių rietehos, tačiau pastebėtinas 
reiškinys, kad pas visas tautas 
failatiškas ir mažiau kultūriš
kas elementas komunistų parti
joje ima viršų. Tas buvo pas

rinrAfhc urvine
u i novo (orkestrui poly- Ullv/lUViJ ZllllUo•ia*’ i,. , ’

sudainavo
dint) '♦‘Valse Song” ~ ariją iš. 
operos “Romeo ( ir Juliete.” 
Reikia pasakyti,: kad p-lė ši- 
diškiutė turi labai 'gražų, auk-

kitų tautų * komunistus; "tie 
tafp bus ir Amerikos lietuviuo
se komunistūose. Prusęikoms, 
Štraždiuns, Stilsonams yra lem
ta kovų prakiši. - Bimba, Ga
šlūnas, šdlemskaš --- ankščiau . .
ąr; vėliml partinę kovą laimės, štų ir išlavintų balsą; Pirmų
Net pačioje Rusijoje eina kova 
tarpe ;Į&>pslfko ir Angariečio. 
Kapsukas kai kur, sakoma, svy
ruoja; bet fanatikas ir mažiau 
kultūriškas Ąngarietis kerta 
Kapsukui į akį,'Amerikos lietu
viai ypačiai/ kjirie yra dalyvavę 
darbininkų judėjime-t- žilio An 
garietpir Kapsukų. .Tiesa, An- 
garietiš, nors ir nebuvo Ame
rikoje, bet Amęrikoą lietuviams 
gerai žinomas; Angarįetis bu
vo vien as bendradarbi u ; “Kelei*- 
vio’Cjis parašę grasiųjų kny
gų “Inetuva', SiiŠals”. Nemažiau 
nonsensų, buvo jo raštuose; ku
rie tilpo ,“Keleivyje” aipie bend
rumų beždžionės ir žmogaus kil
mės. Angairetis buvo ir pasi
liko paprastas pliauškate; ne 
kitaip galima pasakyti . apie 
Bimbų. Bet tie pliauškalai lo
šė ? vadovau j amų.,' rolę komunis? 
tiniame ' judėjime. Kapsukas 
Rusijoje, Prusęika Amerikoje-— 
lieka’ be ręikšrpės. Panagiai 
Trockis, Zinovjevas ir: kiti ma
žiau kultūriško Stalino , buvo 
sk a udžiai sumu š t i. To , pa t ies 
gali Įųukti, Prusęika, Strazdas, 
Stilsonas, šarkiun'a’s' ir kiti — 
norės ar ne, bet bus partijos 
išmatoms. ' Komunistų ^partija 
taip, kaip ir religinė sekta-—ne
kenčia tų narių, kiltie savisto
viai protauja, kurie nepasiduo
da fanatiškai partijos diktatū
rai. Tik vergams dvasios yra 
karalystė dangaus. ' ’

kartą -man teko girdėti jų dai
nuojant. Publika privertė jų 
po kelis kartus atkartoti dai
nas.'. ■ ’ " ■ .\

’ Mikas Yozavitas, kaip ir pa
prastai, pianu , paskambino 
gražų. įiszt’o kurinį — “Hurft 
garian Rhapšody” No. 6. Ma- 
garičioms, publikai reikalau
jant, išėjo antru kartu ir dar 
gražų’ kūrinėlį paskambino.

P-has J. Grušas, akompa
nuojant p. Ą. Pociui, gražiai 
išpildė ‘‘Theme. with Varia- 
tįons,” tai atliko. su trumpėtu. 
P-as J. Grušas Beethoveno 
Konservatorijoj mokina pučia
mus instrumentus vartoti.

Po to p-lė šidiškiutč vėl su
dainavo porų dainelių. Vieną 
lietuviškai: “Tylėdama Ken
čiu.” Po jos Lulu Raben, or
kestro mokytoja, labai gabiai 
smuiku sugriežė. “Gypsy 
Airs”. Tai mikliai vartoja 
smuikų! »

a Programas baigėsi orkestru, 
kuris susidaro iš jaunų vaiki
nukų ir mergaičių. Jš viso 
matyt, kad mbkiniai yra gerai 
mokinami ir jau toli pažengę 
muzikoj. 4 i

Koncertas buvo įvairus, ne
nuobodus ir nęperilgas. Atsi
laikiusi .publika buvo pilnai 
patenkinta. —Buvęs. .

Iš Politikos Lauko

Chicago susilaukė pik 
tos žiemos

- - - - ——- - -- - Į
Ciassi FIE D ABS. Į

Educational
Mokyklos

Skaičiau laikraštyje, k*a’d 
Raulas. turėjęs parę, buvo daug 
draugų. Raulas fdaVė gerti ir 
valgyti. Šaulienė priėmė sve
čius maloniai. Vieni sako, kad 
tai i buvusios . Raulo varduvės, 
kiti svečiai sakę, kad Raulas 
namą pardavęs, treti sako, kad 
sueina lygiai d£&Wts kai 
Raulienė Raulą, pabučiavo. Bai
siai svarbi žinia mes visi 
skaitėm tą svarbiį žinių. Gai
la, kad tokią svarbi žinia’ nebu
vo įtalpinta pirmame puslapyje. 
Jeigu tokiame r susirinkimo bu-

‘ Į • . 4 . X

tų buvus paaukauta nors keli 
centai: bedarbiams, Lietuvos 
politiniams -. kaliniams, kultūri
nėms įš taigoms, j į visgi butų bu
vę galima tada spręsti, kad ta
me teusirihkiiųė h dalyvaus nors 
kiek kulturiškų; įmonių. Butų 
malonu tokias žinias ir skaity
ti ir tokį susirinkimėlį pagirti. 
Nunaj, kaip tas, žemutis .sako: 
“nė velns nė gegutė’.

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. yra didžiausia lietuvių sa
višalpos Draugija Chicagoje. J 
draugijų , priklauso 800 . narių. 
Draugijos turtas sieki# arti 
$30,000. Draugijos 'nariais yra 
daug inteligentiškų spėkų: d r. 
A. Moiitvidas, adv. K. -P. Giigis, 
dr. S t. Biežis, dr. Gussen, dr. 
Ęložis, dr. , Thamas, adv. Gri
gai ir daugelis kitų. Nūnai ei
na Draugijos kontestas, mano
ma yra sutraukti] yisas.;inteli
gentiškas lietuvių spėkas Chica
go j j Šitų, Draugijų. Kontestas 
tęsis iki lapkričio mėnesio'^Ma
noma gauti mažiausia 500 nau
jų narių. ?

Bridgeportas
Beethoveno Kohsėfyatoęijos 

mokytojų koncertas >■

ditorijoj ‘: įvyko Beethoveno 
Konservatorijos mokytpp ų kon-, 
certąš. Publikos buvo nedaugi 
bet koncertas tai buvo geras.’

Programas prasidėjo kiek 
vėliau kaip buvo programo 
lapeliuose pažymėtą; gal dėl 
to; kad buvo, laukt*v daugiau 
publikos susirenkant r | 
. ? Pirmas programo punktas 
buvo Beethoveno Konservato
rijos orkestras, kuriam diri
gavoLulu Rąben. Sugrojo tris 
gražius žymių kompozitorių 
gabalėlius. Po to Konservato
rijos smuiko moky toj a? Lotus 
Spring, puikiai atliko, porų 
gabalėlių ’tello. paiso mokyto-

Registruokitės kovo 10 dieną.

Visi Chicagos ir Cook pavie
to lietuviui Amerikos .pilie
čiai^ nepamirškite užsiregis
truoti kovo 10 dienų. Tai yra 
visi tie piliečiai, kūrei Primary 
balsavimo dienų nebalsavo, 
arba kurie persikėlė gyventi 
kiton vieton. Priešingai jeigu 
nebūsit užsiregistravę, tai ba
landžio 7 dienų negalėsit bal
suoti. u ' • * 

šį mėtą Chicagos lietuviai 
turį puikių PKOgų pasirodyti 
kiek tviyti politiškai Chicagos 
majoro rinkimuose. Kaip jau 
yra žindma, Chicagos republi- 
konai eina silpnyn, ir yrą. pra-' 
matoma kad Chicagos busi
mas majoras • bus . Anton J. 
;Cermak, ? dabartinis;, Cook 
County Boardo prezidentas. 
Todėl visi lietuviai piliečiai 
demokratiško palinkimo, turi
te nepraleisti j paskutines pro
gos, kad galętuniąt.; balsuoti 
balandžio 7 dienų, tai ^turite 
užsiregistruoti. Kurie \nori te
geresnės tvarkos ? Chicagos 
miestui, saugesnįų gatvių' vaįk- 
Ščioįi dienų įr naktį nuo už* 
puldinėjimo visokių žulikų, 
tai visi kurie dar nesat užsi
registravę, turite užsiregistruo- 
t, jeigu norit balsuoti už An
ton J. Cermak ant majoro.

Del , registracijos pooling 
vietos bus atdaros nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro, kovo 
10 dienų. Todėl nepamirškite 
kovo 10 dienų registruotis. Jei 
kas norėtų daugiau informa
cijų' apie Chicagos lietuvių 
demokratų veikimą, kreipki
tės žemiau nurodytu adresu;

Eithuanian American De? 
mocratic Central ? Committee 
of Cook ęounty. 1

Att.'Chas. V^ChesnuĮ, pirm.,
V, M. Stulpinas, raštininkas,

3255 So. Halsted St.,
/ ’ Tel. Victory 6122.

Padaro jusu
Dviejų ~W AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir naująjį modeli)

1 Geresne Britva
—-arba pinigai' grąžinami *

$ < .00 RHC ' 
už dešimti ^“už penkes

į 'Garantuotos ' 
PROBAK CORPORATION

■. \ CKV.UOH C*

AutoStrop5ęf»h(RMO<Co^lnc^N. V. G . 
. ■■■!> -------- -----------------

garsinkites
NAUJIENOSE

Pereitų šeštadienio , rytų 
Chicago išmiegojo sniego pus
nyse- ir senai neregėtoj audroj 
paskendusi. Nuo pat šešta
dienio ryto ligi sekmadienio 
vakaro be perstojo jlrįmba 
sniegas ir didelis vėjas gai
nioja pusnis. Gatvės; pavers
tos į barikadas: sniego^ apkai
šai, išilgai visų pakraščių, gat- 
vekariai su didžiausiu vargu 
būriais šliaužioja tiek, kiek 
valytojai spėja •vėžes atkasti, 
o mažesnėse gatvėse visai gat- 
vekarių judėjimas sustabdy
tas. Automobilių daugybės 
pašaliuose palikti, apsnigę, ki
ti velkasi gatvėmis pūškuoda
mi. Reikia manyti, kad šio
mis diehomiš ir automobiliais 
užmušimų nebepasitaikys, nes 
pekščias dabar eina greičiau 
kaip važiuotas.

Atrodo, kad šis žiemos 
druktgalis bus: labai trumpas, 
nes jau sekmadienio pavakarį 
prasidėjo šlapdraba ir sniegas 
valandomis maišytas su lie
tum.

Tai šiemet pirma tokia žie
ma, ir kadangi žmonės nujau
čia, kad taip ilga inebus, tai iš 
aiidisps tik juokus krečia. Ta- 
čiau/šias dienas dauguma vi
sai, iš namų galvoj neišnešė.

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del iafor- 
tuaciju šauk arba raly k: x

INTERNATIONAL BARBĖK 
collęoe.

672 West Madison Street.
- ■ o-------

• -------- o—

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

zramatikos, \ sintaksės. aritmetikos, 
knysrvedystcs. stenografijos. ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
dstema stebėtinai ireitai užbaieriama 
oradini* mokslą i devynis mėnesius; 
auRŠtes^l mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu folio mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnn mokslų. Savo būvi gy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
risose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. HA.

Financial
----- -pINIGAI

’ t" * ‘

Me» žolinam nuo $50 Ud $800
Nelmam komiso

Nuoiimtii mokamas neiimokitos
< sumos ,

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė. 

----- o——
PRANEŠIMAI

, Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo Bendroves na
rių. <' ,

Sujpabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
šųskhitos turi būt suvesta ir 
pagamintas rapbrtas dėl val
džios auditorių.

Todėl visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes dėl • patikrinimo.

. , T. Rypkevičia, sekretorius.

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

■> z -4---——
Chicagos ‘'Lietuvių Auditorijos Direk

torių* ir Draugijų Atstovų susirinkimas, 
įvyks kovo 9. d., 8 vai. vakare. Audp 
torijos svetainėje. Valdyba.

• ' t ■» I H.I —    .

Bsidgeporto Lietuvių Politikos ir Pa* 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks utar- 
ninko vakare, kovo 10. d., 7 v., Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Drau
gai malonėkite visi atsilankyti, kadangi 
turim svarbių reikalų.

John Grakauski, rast.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pines PaŠelpos susirinkimas atsibus ant
radienį kovo 10 d., Masonic Temple 
svetainėj,'.1547.N. Leavitt St., 7:30 v. 
vakare. Nariai malonėkite susirinkti lai
ku. X. Saikus, raštin.
-----—......... ......... .............. ■ ; ,

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju 
rų. Jei kiti negalfijo jumis iftgydyti, atsUi 
kykit pas mane. Mano pilnas I6egz; 
mas atidengs jusi; tikrą ligą ir Jei 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sus 
kit pas tikrą specialistą 
kur ir kas jums skaud 
po galutino ifiegzamlna'

_ .X 
laminavl- 
ai apsi- 

_ .urna 'eugryl. Ei- 
kurla neklaus Jašą 

bet pats pasakys 
no—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackton Blvd.i netoli State 

' Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

/ra

20 St.

1 
Neda

lioj nuo 10 ryto iki, 1 po pietų

PO

ATMINK SAVO
NAUDAI,

kad vesdamas visas reikalas per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų 
‘L-

. N
Perkam Mortgečias ir Bonas.
Stalinam pinigas ant Namų.
Parduodam ir Hmainom visokį tuną.
Inšiurinam namas ir viską vertingą. 
Padarom davernaątis ir Pirkimo bei 

Pardavimo NotarialHkas raitas
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes..
ATSAKAJ4TIS PATARNAVIMAS 
MES. GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

— o------
PERKAME. Lietuvos 

Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės i 
nas, Box No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

Business Service
Biznio Patarnavimąs

10% PIGIAU U2 VISA DARBA 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogui 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mįeste. Kedzie 8463.

■--------o— • e
— ..................——

PATARIMAS
Pataria m visiems lietuviams,* pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur.
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas $7.00 
' ’ Niekur kitur negausite taip pigiai.

Telefonuokite tuo jaus, o anglis pri
statysime tuojaus.

Tel. Republic 8402
CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avę..

Rekaijingi agentai

Personai 
AsmenW I«5ta

PAIEŠKAU vaikino ar našlio apsive- 
dimui; geistina, kad butų pasiturintis. 
Aš esu našlė 32 metų amžiaus, pasitu
rinti, turiu uRę nepertoli nuo Chicagos. 
Esu atvažiavus į miestą ant trumpo lai
ko. Kurie mylite šeimyninį gyvenimą, 
kreipkitės ypatiškai ar laiškais

E. G.
939 W. 33rd PI., Chicago. III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

* PAIEŠKAI) darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką arba bile kokį už pagyveni* 
mą, valgį ir mažą užmokestį. S. Lytus, 
3741 Armitage Avė. Spaulding 7851.’

FurnishedRooms
Tel. Roosevelt .2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grostrnė ir delicates- 
sefl, geroj vietoj; pigi renda.

5444 So. Hoyne Avė.

Real Estete For Sale , 
Namai-žemė Pardavimūt

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS K INSURANCE
Perkam,' parduodam, mainom namas, 

lotaą, farmas, bizniai visokios rųšies. 
N<ra skinamo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mongage 
ir parapiaam 1 ir 2nd mongage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

Tel Lafavettt 0455 
——L-o—

--------—.■O- —
PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 

ruimų mūrinis, pečiais šildomas. Brighton 
Parke. $9300. R. R. Miller, Telefonas 
Boulevard 7181.




