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Baisus Žemės Drebėjimas 
Balkanų Kraštuose

Jugoslavijoj, Bulgarijoj ir Graikijoj apie 
150 žmonių užmušta ir daugiau kaip 500 
sužeista; daug namų sugriauta

BELGRADAS, • Jugoslavija, 
kovo 9. — Per smarkius že
mės drebėjimus, įvykusius 
šeštadienį ir sekmadienį rytų 
Jugoslavijoje jir gretimose 
Bulgarijos ir Graikijos srity
se, apie 150 asmenų buvo už
mušti ir apie 500 ar daugiau 
kitu sužeisti. * \

Rytų Jugoslavijoje daugiau 
kaip 900 namų sugriuvo. 
Skaudžiausiai nukentėjo Pira- 
va, Gevdželi, Demirkapu, Nei- 
rokopas etc.

Maskvoje prasidėjo 
6-tas visos sovietų 
sąjungos kongresas
Kongrese dalyvauja 1,479 de

legatai—Molotovas ai ta kuoja 
Ameriką ir kitus kapitalisti
nius kraštus

MASKVA, kovo 9.—Atida- 
rydamas vakar šeštą visos so
vietų sąjungos kongresą? Di
džiajame teatre, sovietu prem
jeras Molotovas smarkiai ata
kavo kapitalistinius kraštus, 
jų tarpe ir Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jis smerkė daro
mus sovietams priekaištus dėl 
dumpingo ir priverstino darbo 
Rusijoje, atakavo “paiką, kon
gresmeno Fish’o bilių,” kuris, 
be abejojimo, pakliudysiąs 
prekybos santykiams tarpe 
Amerikos ir sovietų Rusijos, 
ir pareiškė, kad Amerika tu
rinti atsiminti, jogei sovietų 
sąjungos importai pareiną nuo 
jos eksportų.

Kongrese dalyvauja 1,479 
delegatai iš visų sovietų są
jungos dalių, Stalinui, Voroši- 
lovui, Kalininui ir 
munistų lyderiams 
rado j.

Molotovas savo 
reiškė, kad sovietų 
dabar nebesą nei nedarbo, nei 
bado, tuo tarpu kai kapitalis
tiniuose kraštuose krizis ne tik 
nemažėjas, bet einąs didyn. 
Jungtinėse Valstybėse dalykai 
visai blogai stovį. Produkcija 
nukritus 32 nuoš. ir, kąip vie
nas senatorius neseniai Wash- 
ingtone pareiškęs, Jungtinėse 
Valstybėse dabar kasdien ba
du mirštą apie po tūkstantį 
žmonių. O Anglijoj? Ten ga
myba sumažėjus 29 nuoš. Pats 
Lloyd Georgės esąs pareiškęs, 
kad jeigu valdžia paliautų mo
kėjus savo bedarbiams pašal
pas, tai ant rytojaus visoj An
glijoj liepsnotų revoliucija. 
Tas pats esąs Vokietijoj, FTan- 
cijoj, Italijoj ir kituose kraš-

ko- 
est-

kitiems 
sėdint

pa’kalboj 
sąjungoj

Kinų komunistų armija 
sumušė kariuomenę
HANKOVAS, Kinai, kovo 9. 

—Gauti čia pranešimai sako, 
kad valdžios kariuomenė, kuri 
buvo pasiųsta į Sinjangą prieš 
20 tūkstančių komunistų ir 
maištą pakėlusių kareivių, tapo 
sumušta. Sinjangas yra apie 
100 mylių j žiemius nuo Han* 
kovo.

Supurtymai buvo jausti vi
same plote nuo rytų Jugosla
vijos per visą. Bulgariją iki 
Juodosios juros krantų. Su- 
purtymų buvo jausta ir Grai
kijoje, kur Kavaliono miestely 
apie septyniasdešimt namų bu
vo sugriauti. Daugybė liko be 
pastoges.

Jugoslavijos karalius Alek
sandras ir premjeras živko- 
vič patys ‘išvyko į nukentėju
sias vietas žiūrėti ir rūpintis 
nukentėjusių pagalba.

Darbai kai kur pradedą 
gerėti, sako Woods

•WASHINGTON, kovo 9. — 
Pulk. Arthur Wods, Hooverio 
paskirtos komisijos kovai su 
nedarbu pirmininkas, sako, 
kad kai kuriose krašto dalyse 
darbai pradedą gerėti. Nedar
bo padėtis ypačiai gerėjanti 
Naujojo Anglijoj, pietų vakarų 
ir pietų rytų valstijose. Cent- 
ralinėj Jungtinių Valstybių da
ly, Didžiųjų ežerų srity ir Pa- 
cifiko pajūrio valstijose daly
kų* padėtis maža’ tepakitėjus.

Nepasitenkinimas 
sovietuos darbi

ninkuose
RYGA, kovo 9. —• Sovietų 

spaudoj pasireiškia susirūpini
mo dėl kruvinų darbininkų ne
ramumų, įvykusių pastaruoju 
laiku Kazakstane, Astrachanėj 
ir kitose vietose.

“Večemiaja Moskva,” prof- 
sojuzų organas, pažymi, kad tų 
neramumų priežastis pa
skirstymas darbininkų į dvi 
kategorijas. - Pirmos katego

rijos darbininkai—ton katego- 
rijon įeina visi komunistai — 
turi teisės gauti pakankamai 
produktų, tuo tarpu kai ant
rosios kategorijos, kuriai pri
klauso didžiulė sovietų darbi
ninkų masė, negali gauti dagi 
pačių reikalingiausių produktų. 
Tuo bildu yra susidarius savo 
rųšies darbininkų aristokrati
ja', kurios, visi kiti darbininkai 
neapkenča.

Ryšy su ztuo darbininkų ne
pasitenkinimu skubotai šau
kiamas centralinio vykdomojo 
profsojuzų komiteto pasitari
mas. * •'

11 asmenų žuvo per ura 
ganą Britų saloj

Per baisų ura-
PORT LOUIS, Mauricijaus 

sala, kovo 9. 
ganą, kuris siautė šioje britų 
saloj Indų vandenyne, vienuoli
ka asmenų buvo užmušti ir 
daugybė namų sugriauta. Apie 
10 tūkstančių žmonių liko be 
pastogės.

Nušovė sergančią žmo
ną ir pats nusižudė

STRATHROY, Ont, kovo 9. 
—Vietčs gyventojas Thomas 
Slrdtham, 50 metų amžiaus, nu
šovė sergančią savo žmoną, pas
kui pats nusišovė.
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Pinpas Chicagą pasiekęs iš Naujos Zelandijos telefoto, parodąs, ką padarė Napiero miestui 
>- baisus žemes drebėjimas, įvykęs ten vasario 3 dieną.

Turkų, Sovietų Rusų 
laivynų sutartis

Abidvi šalys pasižada nedidinti 
savo 'laivynų Juodojoj ir gre
timose jurose

ANGORA, Turkija, kovo 9.— 
Turkų vyriausybė šiandie pa
skelbė tekstą padarytos tarp 
Turkijos ir Sovietų Rusijos su
tarties kuria apribojama abie
jų kraštų juros ginkluotė Juo
dojoj juroj. Ęųtartis buvo pa
sirašyta' praeita- seštadiehį.

Sutartimi Turkija ir Sovie
tų Rusija pasižada nedidinti 
savo laivynų Juoodojoj juroj, 
nė gretimose jurose, neprane- 
šusios antrajai šešis mėnesius 
iš anksto.

Smarkios vėjo, lie
taus ir sniego aud

ros rytuose
NEW YORKAS, kovo 9. — 

šeštadienį ir visą sekmadienį 
Paatlančio valstijose siautė 
smarkios vėjo, lietaus ir snie
go audros, padariusios nemaža 
žalos. Per audras, kiek žino
ma, žuvo keturiolika asmenų, 
daugiausia .nelaiminguose atsi
tikimuose su. automobiliais. 
Daug kitų buvo sužeisti krin
tančių iškabų, nulaužtų medžių 
ir telefono telegrafo stulpų.

New Yorko valstijoj sniego 
prigriuvę, iki 9 colių gilumo ir 
automobilių trafikas tapo su
trukdytas.

Kolumbijos Universite
tas gavo gražų rusų 

istoriko knygynų
NEW YORKAS, kovo 9. — 

Kolumbijos Universitetas įsi
gijo gražų mirusio rusų istori
ko,' Leningrado Universiteto 
prof. Aleksandro Evgehjevičo 
Presniakovo, knygyną. Kolekci
ja susideda iš 3,600 tonų kny
gų ir 2,200 perijodinių leidinių 
egzempliorių.

■ ■ 1 ■ .

Muštynės politiniu pa
grindu Prūsijoje.

BERLYNAS, kovo 9. -—Pra
eituose 1930 metuose Prūsijo
je įvyko 2,494 muštynes po
litiniu pagrindu. Daugiausia 
tų muštynių įvyko tarp komu
nistų ir fašistų. Tais metais 
policija konfiskavo daugybę 
komunistų ir fašistų ginklų.

•A. r ; ' « 1 *'\

Penki asmenys prigėrė 
garlaiviams susidūrus
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 8. — Dunojaus upėje va
kar susidūrė garlaivis Kara- 
-georgy su garlaiviu Frandhėt; 
d’Esparey. Del kolizijos penki 
asmenys, jų tarpe keturi pa- 
sažieriai ir vienas jurininkas, 
prigėrė. ;; •

------  I'J1. 
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Ocampa bus provizo
rinis Peruvijos 

prezidentas
frLIMA, Peruvija, kovo 9. — 

Einant- padaryta sutartimi 
tarp Limos ir Arcguipos suki
limo vadų, nauju provizoriniu 
respublikos prezidentu bus Įeit, 
pulk. David Samanez Ocarn- 
įa, Areųuipos sukilimo vadas. 
Du kiti jo draugai areųuipįe- 
čiai gaus ministerių portfelius.

14 “menševikų” so
vietų teismo nu- į 
bautsi kalėjimu

MASKVA, kovo 9. —- Ketu
riolikos tariamų menševikų by
la, kuri traukėsi daugiau kaip 
savaitę laiko, šiandie pasibaigė.

Nežiūrint, kad prokuroras 
Krilenko septyniems kaltinamų
jų reikalavo mirties bausmes, 
nežiūrint dagi, kad du kaltina
mųjų patys reikalavo, kad už 
savo “kontrrevoliucinius dar
bus” butų sušaudytai, sovietų 
teismai visus keturioliką nutei
sė kaėljimo terminams nuo pen
kių iki dešimties metų.

Dar septyni uosto strei 
■ kiaušiai pašauti

NEW ORLEANS, La., kovo 
9.—-Ryšy su uosto darbininkų 
ir laivų krovėjų, streiku šian
die buvo pašaukti dar, septyni 
streiklaužiai negrai. \ .

Chicagaį ir apielinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: > -

Bendrai gražu ir truputį šal* 
čiau; vidutiniai ir stipresni žie
mių vakarų vėjai
. Vakar temperatūrą įvairavo 
tarp 26° ir F. . l f 

šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi .5:49. Mėnuo teka 12:45 
ryto. . 

■i ' r . ’l
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Angliakasių tarpu- 
savio karas baigtas

* *
Illinois “insurgentų” vadai ra

gina angliakasius paliauti ko
vą su Lewiso fakciją

SPRINGFIELD, III., kovo 9. 
—Kova taip Illinois angliakasių 
unijos ir senosios United Mine 
Workers unijos vadų pasibaigė.

Harry Fishwick, Illinois Mine 
Workers prezidentas, ir John 
H. V^alker,; išrinktas busimu 
tos otgąifeucjjbs prezidentu Iš
traukė tolesnę savo bylą teisme 
prieš internacionalinius United 
Mine Workcrs of America' vir-t 
šininkus ir pakvietė juos bendrai 
atsišaukti į angliakasius su pa
raginimu, kad paliautų visokį, 
tarpusavio karą. ,

. šitas žingsnis buVo padary
tas po to, kai praeitą penkta
dienį Circuit teismo teisėjas 
Edwards pa'skclbė galutiną 
sprendimą, kad United Mine 
Wbrkęrs of America viršinin
kai Indianapojy yra teisėti in
ternacionaliniai organizacijos 
vadai, o Springfieldo “insurgen
tai” yra' autorizuoti' United 
Mine Workers 12to Distrikto 
(Ililnois) vadai.

Išleistame savo pranešime 
Illinois angliakasių vadai sako, 
kad ięsimas tarpusavio^ kovos 
reikštų visišką United Mine 
„Workers of America unijos su
naikinimą.

Keturi taimerio vaikai 
žuvo liepsnose

CARIBU, Maine, kovo 9.— 
Praeitą naktį Woodlande sude
gė farmerio Roberto Searles 
gyvenami namai. Liepsnose 
žuvo keturių vaikai. Penktas 
buvo išgelbėtas, bet ir skau
džiai apdegęs.

Chicagietė baleto šokė
ja užsimušė

NEW YORKAS, kovo 9. — 
Iškritus pro langų įš.devinto 
Paramount viešbučio augšto, 
užsimušė jauna chicagįetė, Ber- 
nice Olowecki, 21 metų am
žiaus, baleto šokėja.

Stiprus žemės drebėji
mas Japonijoje ' . ...........

TOKIO, Japonija, kovo 9.— 
Hokaido sala šiandie buvo su
purtyta stipraus žemės drebė- 
jimo. Hokodato mieste pada
ryta žalos, bet žmonių aukij 
rodosnebuvo.

No. 58
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Kaip Rietavo klebonas kun. 
Spudas suktybe gavo dvarą
Sensacinga kunigo Spudo ir jo sėbro notaro Misevi-į 
čiaus byla dėl prigavystės Šiaulių' Apygardos teisme

(Tęsinys)
Notaras Misevičius taip pat 

yra nusikaltęs, bet jo nusikal
time valstybės gynėjas mato 
švelninančių aplinkybių, bent 
tų, kad jis iš kun. Spudo pa
darytos suktybės sau asmeniš
kai jokio ’ pelno neturėjęs ir 
yra tik auka nešvarių kun. 
Spudo sumanymų. Į šią ap
linkybę valstybės gynėjas pra
šo atsižvelgti, skiriant jam 
bausmę. Tačiau jo, kaip no
taro veikime, kurio pareiga 
buvo griežtai išpildyti įstaty
mų reikalavimą — apklausti 
susitariančias salias ir aiškiai 

sti jokios nusikaltimų lengvi
nančios aplinkybes.
/ Prašo abudu teisiamuosius 

bausti,

bet dėl bausmės dydžio griežtai 
nepasisako ir palieka pačių tei
sėjų sąžinei.

Prof. A. Janulaitis

notaro Misevčiaus kaltėj neran
da nieko švelninančio ir laiko 
jį taip pat atsakomingu už 
padarytą Gird Vainienei skriau
dą. Palaiko civilinį ieškinį, ku
rį prašo priteisti iš abiejų kaF 
tinamųjų solidariai. ‘

Didelio įspūdžio -padaro
pris. adv> M. Sleževičiaus kalba, 
kuris taip pat palaikyddma's ci
vilinį ieškinį, ryškiai, charakte
rizuoja, pasiremdamas įvairiais 
bylos daviniais, teisiamojo kun. 
Spudo asmenį. Jo kalba' už
trunka gerą valandą.

♦Sleževičiui kalbant, kaltina
mųjų suole sėdinčio teisiamojo 
kun. Spudo žemyn nuleista 
galva, dar žemiau nusvyra. No
taras Misevičius, susigūžęs ant 
suolo greta jo, dibčioja akimis 
į visas puses iš po kaktos.

Po p. M. Sleževičiaus kalbos 
šios dienos posėdis baigiamas. 
Rytoj iš- ryto—šalių ginčų tę
sinys, o apie pietus laukiama 
teismo sprendimo.

A.

šeštadieni pbsėdyj, kuris 
prasidėjo 9 vai.' 30 min., pir
mas kalbėjo

; teisiamųjų gynėjas prof. 
Stankevičius,

kuris bandė įrodyti, kad p. Gird
vainienė dabar esanti ji* tuo
met buvusi proto atžvilgiu vi
sai sveika ir normali moteris ir 
kad todėl niekas, o Šiuo atvejų 
kun. Spudas jos negalėjęs ap
gauti. Pas notarą Tauragėje 
ji turėjusi visą suprasti teisin
gai, nes, profesoriaus nuomo
ne, jau ir tuomet ji pakanka
mai gerai mokėjusi lietuviškai.

Kun. Spudas Girdyainienę ne
nuskriausti norėjęs, o priešin? 
gai —padaryti jai gerą. Juk tai
kun. Spudo nuopelnas, kad visi 
Gįrdvainių šeimos nariai gavo 
pilną žemės normą ir tuo bud u 
dvaras buvo apsaugotas nuo 
parceliacijos, kai buvo vykdo- 

mta žemės reforma
1 ’ • *

Kai vis dėlto ėmęs gręsti pa
vojus, kad dvaro likučiai val
džios busv nusavinti žemės re
formos reikalams, kuij. Spudas 
sudarė pas Tauragės notarą 
fiktyvj Išlynų dvaro pirkimo^ 
pardavimo aktą su žinia’ ir pri* 
tarimu pačios Girdvainienės, į|į 
anketą su ja dėl to susitaręs. 
Todėl esą ne Spudas GirdMli-

nienę, o Girdvainienė Spudą 
apgavusį, neišlaikydama pada
ryto susitarimo
Civilinį ieškinį prof. Stankevi
čius pripažįsta ieškovus dalinai 

) laimėjus
betgi ueranda kun. Spudo veik
smuose įieko nusikalstamo ir 
prašo jį išteisinti.

Kalbėjo ilgai, daugiau kaip 2 
vai. laiko.

Priv. adv.
neliki, kad jo
Spudas butų

Gabaliauskas 
ginamasis kiuu 
galėjęs padarytį 

nusikąltimą, kuris, jam čia pri
metamas. Jis mano, kad 
kunigas, kaipo toks, iš esmės 

negali nusikalsti (sic!).
Todėl ir kųn. Spudas galėjęs, 
esą, padaryti tik klaidą, nes, 
nors ir būdamas dvasiškis, 
jis nėra angelas ir negali vien 

šventa dvasia gyventi • 
užtat, besirūpindamas savo me
džiaginiu gyvenimu, jis galėjęs 
ir suklysi i kai kur. Tačiau esą 
klaidas reikia atleisti, ypač, jei 
jas padarė dvasiškis —šiuo at
veju kun. Bpudas/ kuris teat- 

už savo klaidą .

šiame (ierniifcam JE*> R.) 
teisine prašo kun. Spuda ijtei« 
siųti.

Priv. adv. GAbaliausko kalba 
buvo apeliacija* j jausmus. įspū
džio nepadarė. Kun. į Spudas 
klausėsi savo gynėjo kalbos, iš
kėlęs akis, su viltimi i teismo 
salės lubas. ./•.< •

(Bus daugiau) į

24,000 indų kalinių 
bus paleisti

NEW DELIU, Indija, kovo 
9.-—Einant padaryta tarp vice- 
karaliaus lordo Irwino ir Indi
jos nacionalistų vado Gandhi 
sutartimi, šią savaitę bus pa
leista iš kalėjimų 24 tūkstančiai 
kalinių, suimtų ryšy su civilinio 
priešinimos kampanija.

Dievašninkams tai jau. 
strosnas daiktas ,

l ,, I —■

NEW YORKAS, kovo 9. — 
Bažnytininkų Home Missions 
Council ką tik paskelbtame sa
vo pranešime sielojas, kad

Jungtinėse Valstybėse esą 10 
tųkstančjų kaimelių, kuriuose 
nėsą bažnyčios, 80 tukstąnčių 
kaimelių, kur nėąą nuolatinio 
kunigo, ir esą artinulijo* 
no vaikų iki 12 metų amžiaus, 
kurie negauną tikybos pamo- 
ky. . • .i

■ y u. - • > i . • , 7,

VELYKOS
Jau Ha pat. Nenžmiri- 
kite jog tėriHai. 
broliai ir mttth tauįda 

, jūsų ' pasveikinimo. —.
Palinksminkite juos. p>* 
siųsdami jiems pinigų. 
p4tu ar telegrama per

NAUJIENOS
, 1/p SOUTH HAUTBO ST. 

CHICAGO, ILL

Ofisas atdaras kH*į* 7 W 
8 vat Svraąčfattis ągo 

. 9 iki 1 valandai. (
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KORESPONDENCIJOS
pMMMmsmaiMliMMŽaaaHMMaiMMMaiMiMMMM^

me susirinkime pasakoja: “gir- 
4iį thtilngas buvo visiškai mi* 
zernasf W jokio gyvumo”'

' Gal būt teisingai pasakojo.
dingų” kankinių “apsišvieti
mą“. O- prie to- į t$ susirinki
mą nebuvo 
'Bačėtias.
visgi bando pasigirti su 
“house cleaning“ bizniu. 

» ♦ ♦
Vasario 14 d. pasirodė 

jas “Amerikos Darbihinkų Ap
švietos Draugijos“ organas* 
“Aidas“ No. 1. Teisybės prisi
laikydamas, leidėjas turėjo už
dėti antgalvį ne A. D/ A. D. 
organas, bet “drg. 
bono 
“monki-biznio

Vasario 21 d. iš 
demokratiškai 
draugijų susiorganizavo .Dat- 
roit Lietuvių Draugijų Taryba 
(sąryšis). Tarybos tikslas yra' 
bendrai rengti įvairius pasi
linksminimus, bizniškus paren
gimus, apvaikščioti .lietuviškas 
šventes ir tt.

Kiek tokia Taryba bus nau
dinga lietuviškoms draugijoms, 

buvo prastas pasitei-! tik ateitis parodys. Tačiaus 
Į sumanytojams ir pritarėjams 

šig> D. L. D. T. priklauso gar- 
Amerikos bandymą suvienyti drau- 

Draugi- i #ijas bendrai darbuotis tarp 
—i J šio miesto lietuviškos visuome

nės.

IL Detroit, Mich
Seniau ir dabar

“Drg”. M. L. Balčiūnas, S.L. 
A. 21 kuopos pirmininkas, ga
vo laišką, kuris buvo skiriamas 
kuopai. Tuo laišku kuopa kvie
čiama prisidėti prie kitų drau
gijų bendrai rengiamo minėji- 
jno 13 mėtų Lietuvos nepriek- 
Hau-somybės. Laiškas turėjo 
būt skaitomas sausio 3 d. S.L. 
A. 21 kuopos mėnesiniam susi
rinkime. Bet tą dieną “drg.“ 
M. L. B. buvo taip “linksmas“, 
kad vos galėjo stovėti ant ko
jų. Laišką kuopos 
■jis neskaitė (kadėl 
ką sulaikė, tai tik 
Žino).

Vasario 7 d., tai yra viena 
mėnesį vėliau, pridavė S.L.A. 
21 kuopos susirinkime laišką, 
pasiaiškindamas: “Draugai
praeitą susirinkimą t pamiršau 
BĮ laišką priduoti kuopos susi
rinkimui“

Bet tai 
Binimas .

atėjęs1 ‘'drg.”. A.
Bbtr “RpšViėf iečiai” 

savo

organas. Tai 
taip 

» O

nau-

Leono Ur- 
vis dėl 

daroma.

susirinkime 
jis tą- laiš- 
jis pats te-

tautiškai 
nusistačiusių

$ £ »
25 dienąSausio

Darbininkų Apš vietos 
jos 2-ra kuopa savo mėnesi
niam susirinkime padarė 
*‘house cleaning”: iš savo tarpo 
“išmetė lauk’’ “drg“. A. Ėa- 
Čėną, kaipo konter-revoliuci- 
onierių. Prasikaltimo priežastis 
esanti tą kad buk jis po sla
pyvardžiais rašo Įvairias kores
pondencijas Į “fašistų“ ir į “so
čia i fašistų geltonlapius” ir “pi
ląs srutas” ant visų komunis- j 
tų 
“apšvietiečių”. Bet faktinai ne
parodė nė kur, nė kada toms 
“srutomis“ aplaistė tų Maks- 
vos davatkų fanatizmą.

Kiek man žinoma, “apšvie- 
tiečiai“ negalėjo “drg”. A. Ba- 
čėną išmest lauk iš savo tarpo, 
kadangi jis nuo praeitų metų; 
vasario mėnesio ‘.‘apšvietie- 
ciams“ nemoka mėnesinių duo
klių. Tas reiškia, kad jis pats 
Iiuosu noru- apleido tų “neklai-

Vasario 25 d. komunistai Į; 
G-rand Cirkus Parką sušaukė 
išdarbius, pasakė “pamokslą” 
ir iš ten veda prie City Hali, 
žadėdami visiems bedarbiams 
gąuti iš kapitalistų po $25 į sa
vaitę algos, veltui namą dėl gy
venimo, šilumą, šviesą ir kiek-1

3-čio Internacijonalo ir ant i v'eno bedarbio vaikams po $5
savaitinės algos ir veltui gat- 
vekariai bei autobusais pasivė
žinti ir tt. Kai komunistei' at
sivedė būrį alkanų' darbininkui 
prie City Hali durų;, tai pir
miausiai komunistai- sulipo ant 
City Hali trepu; o alkani bedar
biai'sustojo prieš duris ir klau
sėsi .kaip komunistai rėkauda
mi žadėjo bedarbiams visokių! 
Žemiški}* gėrybių. Vėliaus visi' 
bedarbiai išsiškirtė kas sau, 
negavę nė pę>* 25* centus, nė pa
aiškinimo, kaip reikia1 ruoštis 

j kovai su nedarbu* ir alkiu*.
Miesto kapitalistinė policijr 

j komunistams netrukdo nė gat- 
Kada prastas kvapas, ar pa.| vėmis marguojant, nė-prie City 

dengtas liežuvis, aitrumus, | r5kauj»njt- Dar juos einat 
galvos- ska 
konstipaciįą, 
liuosuotojų. Jie yra bereika
lingi, kada Cascaret saldainis 
bematant pašalins jūsų keblu
mus; išvalys jūsų sistemą

N E IK»T IKI KRA&TUTINY- 
BIŲ KAD PAŠALINTI 

KONSTIPACIJĄ.

liežuvis, t_______
Įėjimai, įspėja apsaugojo nuo
neimkite aštrių jįžiuojančių gatvekarių bei

tomobiliu. Tai blogai, lies 
mur.istai negali pasistatyti 
šauliui kankiniais.

va- 
au- 
ko- 
pa1-

Pagclba, kurią jus gausite 
iš Cascarets taip greitai^ yra 
patvari. Cascarets yra* pada
ryti iš cascara, medžiagos, ku
ri kaip daktarai pripažysta 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulas.

Todėl Cascarets yra palai
ma seniems žmonėms su silp
nais viduriais; vaikams; kiek
vienam kam reikalinga 
bariai vidurių įpročiai, 
šimt centu dėžutė — 
aptickose.

(Apgarsinimas).

regu- 
. De- 

visose

užrašinėdamas Naujic
pardavinėdamas kny

CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkes mieste
lius 
nas,
gas. šiomis dienomsi bus Au
rora, St. Charles, Rockfordl 
Kewanee, Moline, Rock Island; 
Pcoria ir Spring Valley. Prašo*- 
mi draugai ir rėmėjai jį pa*- 
remti.

J. J. AUKŠKALNIS
gyvenąs

1354 Harrison St.*
Gary, Ridiaha

Yra Naujienų įgaliotas rinkti* 
prenumeratą ir pardavinėti’ 
knygas. Jisai lankys Michigan* 
City, Ind., Indiana HarboV, 
Jnd., Muskegon, Mieli, ir kitur.

Prašome jį paremti.
Naujienų Administracija. ~

1 - * '• » .

Kovo 3 d.- buvusiojo S.L.A. 
21 kuopos finansų raštiniko A. 
M. Kišono pasiuntinys, “drg.“ 
V. Geraltauskas, atėjo' pas 
SLA. 21 kuopos znarę Je- 
vą OI. Sabonienę ir norėjo* jai 
sugrąžinti* jbs< įmokėtum pini
gus Į S.L.A. Bbt ji tų pinigų 
nepriėmę, sakydama: “aš pinb 
gus mokėjau Į S;L.A., kad 
sirgdama turėčiau teisę gaut 
pašelpą; o tu dabar man* juos 
nori sugrąžinti; pasiųsk ten j 
kur tie pinigai priklauso” irtt.

Dalykas yra< toks: S.L.A. 21 
kuoptos narė J*. O- SabonienČ 
yra darbininkė moteris. Ji prie 
S.L.A; priklauso tuo tikslu; 
kaip* ir daugelis kitų lietuvių 
moterų. Ji apie SLA skilimą 
nieko bežinojo. O jei’ kiek ir žU 
nojo; tai jau nebdvb svarbu kas 
ten skaidosi. Ji savo' mėnesines 
duokles mokėjo, kaip ir pri
prastai, buvusiam S.L.A. 21 
kuopos finansų' raštininkui. A. 
M. Kišonui;, manydama; kad ji* 
moka> į; S.L.A;

Sausio 4 d. ta moteris nuėjo 
i “Lietuvių- Darbininkų Susi1- 
vienijimo“ kuopos susirinkimą, 
manydama, kad tai yra SLA 
21 kuopos susirinkimas ir 
norėjo užsimokėti duokles. 
“L.D.S.” z kuopos fin. sekr. 
A. M. Kišonas jai padavė ko
kią tai popierą- ir pasakė: esą 
pasirašyk čion ir eik pas gydy
toją dėl išegzamipavimo ir busi 
naujo susivienijimo nauja na
rė. Moteriškei pa’sidarč tai labai 
neaišku. Ji tad pradėjo teirau
tis pas kitus žmones ir sužino- 
ja, kad A. M. Kišonas nėra1 
S.L.A. 21 kuopos sekretorius, 
ir kad jis ją norėjo prigavin- 
gai ištraukt iš S.L.A. ir prira-

IĮĖ Klšo- 

įrtiir dįįii tiftte- lęęfifc cMtus, ly- 
g|ai, tįfpf Judošius

Kristą žydams pardavęs. -
1 l^i"tąįp‘ komutiiųtai Organi
zuoja “Lietuvių . " Darbininkų 
ŠtišiVieUijihią” ir kovoja už 
darbininkų klasės reikalus.

Visiems SLA 21 kuopos grio- 
yikąmą ir buvusiam ŠLA 21 
kuopos fim raštį; • Afy/.‘Mv Kišo- 
nui ir kompanijai; Onganizuo-

•“ĖiD.SJ’ Vėliaus, ta mntterįsf sii- 
sli^dp; teisto SĮL.Ą. W kublW 
fihi ratoitill^ p- y. BalVočiQ*ii5 
jam; užsimokėjo duokles. Nors 
ji; užsimokėju; ‘ bet jaiu ji yrą< 
išbrauktą iš S.L.A. centro kny
gų- už “hemokėj.imą” duoklių.

Vasario 4 dieną ta moteris 
susirgo ir ją lanko nuolat gy
dytojas ir S.L.A. 21- kųpoą li
gonių, lankytojai- ir teikia^ tim* 
karną patarnavimą. Bet JI> pa
gal SLA‘ įstatus, negali gautjkite tą savo “darbininkiškąjį
iš SLA sirgimo pašelpą poz$12 
savaitėj. Bet tai ne jos kaltė. 
Kaltė yra komunistų buvusio
jo SLA 21 kuopos fin. sekre
toriaus A. M. Kišono> kad jis 
jos mokesčius sulaikė nesiun
tęs į SLA * centrą; Tos moters 
•SLA mėnesinių duoklių pakvL 
tavirno knygelėj yra aiškiai' A. 
(Mį. Kišono- pažymėta; kad jos 
iyras pilhai užmokėta iki! gruo
džio 31' d, 1980 m; Dabar, kai 
komunistai- sužinojo, kad ji 
serga, tai atnešė jos įmokėtus 
j SLA pinigus ir norėjo sugrą
žint! jai. Bet ta moteris tų pi
nigų nepriėmė., Jei* ji tuos pi
nigus būt priėmus atgal; tada 
būt netekus teisės reikalaut 
sirgimo pašalnos. Dabar ji 
gaus pašelpą, jei ne iš SLA,
„*hll., j     Ii      II i >1 intMilib >j» MMibin.

sojuzą iš tokių žmonių, kurie 
jums yra' aiškiai pasakę, kad 
jie pameta “buržuazinį” SLA 
ir nori naujo komunistų “dar
bininkiško” sufd vienijimo. O 
tokius SLA narįušj kaip p. Je- 
va O. Saboniepč ir daugelis ki
tų, palikite SL& ir iš jųjų su
rinktus mokesčius pasiųskite į 
SLA centrą iki paskutiniam 
ceijtui. Iš jų mėnesinių dboklių 
daugiau nerinkite ir jiems pa
sakykite, kad jūsų tikslas yra 
griauti SLA. Bet jei jus nepa^ 
liausite darbininkus SLA na
rius prigaudinėti;, tai ateityje 
susilauksite labai dkug visokio 
nemalonumo^ iš tų' darbininkų; 
kuriais jųš dabar .remiate savo 
šmugelišką: politiką?. SLA grio
vimui! —Bijurtdis.

DABOK SAVO INKSTUS!
Inkstu pakrikimai yra perdaug 

rimti, kad. juos ignoruoti
JEIGU jus vargina pūslės įdegimai, 

• kalimasis naktį ir nuolatinis strėnų
skaudėjimas, susidomėkite^ P’agclbėkitę* 
savo inkstams prie pirmo ženklo pakri
kimo. Vartokite Doan’s Pilta

Sėkmingos per daugiau- kaip- 50 metų.
Patariamos Visame' pasaulyje. Pardavi
nėjamos pardayėjų visur.

JOHN O. SMRĘH, (JH> S. BELNORD AVĖ.. BALTIMORE. MII, «ako: “Man 
Hinagu yra rekomenduoti *■ Dban’H Pilis, dėlto, kad jo« .man $iai)g ".gero padaro. 
Mano inkstai neveikė tinkamai ir aš buvau susirūpinęs. šlapimTihis degino ir 
Itu-ftjoi nuosėdų. Aš turčiau aštrius skausmus nugaroje ir mane vargirio svai
gulių priepuoliai. Doan’s Pilis greitai privertė maino jatistis kaip- reikiant.”

hl l H

Fiat 
Paint

Vertes $2.40✓A . ■ ■ - ■
Galionas už $1.85

Paint
Rcady Mixed 

Galionas už $1.65

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALB IR RETAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popicriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
TEL. VICTORY 72613147 SOUTH HALSTED STREET, 

■— ■imi.ii M mi

.Ui«. I ■■ ■ ■ „i ■

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

. ‘ nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei'Metų už

, Pasirinkimas tik grupėmis

A
IGALIOJIJJBS..

(Dovlctnastk^i
’į
i
i
>galite padaryti pas 
■mus pigiau' ir geriau 
i negu kitur.

>
i.

i

l

Klausdami- informaci- 
■ jii' iš kitų, miestų' 

rašykite

NAUJIENOS 
1*739 SOI Halsted* St. 

CHICAGO, IEE.

Doan’s Pilis ,uZ“.
 • ‘ ......... ................. -

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PADOGFAljSBĮVS; IR 
TlESIAUSrAŠ KELIAS- Į’ LIETUVĄ #A- 

per KLAIPĖDA

Nb. No. 
66

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

,24

25

28

t /
• 6

Kaina
Grupe I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikti Juo- 
ksi 
DR. "KARALIUS""Barbora ‘ 

Ubryka arba klioštotius ir
Jėzuitai ...................................

26 MARIJOS KONOPNIC- 
KOS Pagal įstatymus .

ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiminimai

Viso .......   $2.50

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ'....................... $1.75

7 JANULAIČIO Airija ............25
t 8 S. MATULAIČIO Dvi Kc-

lioni į Tolimą Šiurę ............40
i 14 DR. JI ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos t 

mokslų priekyn ........... 40
31 OL6ZEWSKIO Pasaka apie 

Kariniu Alėnv ................ 20
4 45 R. J. STBVENSOS' NA*K- 

.35 
MINTIES 
............ $1.00

20

72

KARLO KAUTSKIO 
yra Sodalizacija ........
W. SHAKESPEARE’O 
Machbeth ..................................... 75

Vasario 27 d. Pramonės Pa
saulio Darbininkų (I. W. W. ) 
unijr surengė prakalbas. Tai 
komunistai organizuotai užpuo
lė tą ramų susirinkimą ir norė*- 
jo užvaldyti ir padaryti: savo 
“monki biznį“. Bet aidoblistai 
jiems neužsileido ir Įvyko kru
vinos muštynės. Vėliaus pribu
vo policija padhre tvarką ir'ai
doblistai savo susirinkimą: tę
sę toliau, žmonių buvo apiė 
700, daugumoj darbininkai.

8 W

Vasario 28 dt bimbiniai' ko
munistai sušaukė susirinkimą; 
Buvo atvažiavęs “drg”. A\ 
Bimbos vyriausias sklbkinirtkas1 
“d’rg“. D. M. Šalomskis ir ban
dė sustiprinti- bimbinių sklbki- 
kininkų dvasią. Bet pasirodė,kad- 
tame susirinkikime randasi- ir 
“drg.” M‘. Masys sti, savpĮ 
draugais, kiirie eina išvien 
kont revoliucionieriais prieš:
bimbini* internscijonalą. Kilb’ 
“revoHucijn'Ų Tik dkr Ihiftiė 
kad* muš “dtg.” M. Masys jr jo* 
draugai1 gyvena buržtiaziškami 
Detroite? Bet jei jis5 ir’ jo- drau
gai gyventų “proletariskojr 
Maksvoj, £aiv ba* abejonės, jličs- 
“drg.” ^alomskis- butų pasiun
tęs* f dangaus5 karalystę pas» 
“Šventą” N., Leniną* aht biitfdb 
kaipo kontr-revuViucionierius 

»• ‘ ' •
Kovo* 1 d. komunistų..sojuKo; 

A\ Pr L. A\

.. .......................... i.................................... ................................. n .i....................... *

Vericose Gyslos 
ir Kojų 
likeriai

f ' v

išrastą

»į Mes norime at- 
»/ kreipti' atydą tu- 
$7 rinčių Vcricosc 
y Gyslas,. Kojų Ul- 

cerius ar Kompli- 
kacijas į-įčirškimo 

Dt. C. t. B'arcwald,gydymų 
kuris jus išgydys. Šis gydymas Dr. 

, Ba*rewald per penkipliką metų buvo 
suteiktas šimtams žmortių ir nebuvo

* n€ vieno nepasisekimo.
4 Jis pabalina rekalingumų opera-- 

ei jos; nekliudo kasdįeniniems užsiė-
■ mitnams: nebūna* mėšlungio' ir yra- 
j IA>ip- ir be skausme.
, EGZAMINACI.JA DYKAI

Barewald Clmic
C. L. Barewakl, M. 1)., Prez^. 

. Suirę 419, Uhion> Savihgs Bank Bdg.
• Third and Brady StYeetš

DAVENPORT, I0WA
Valandos: 10' iki 1*2'ir 1:30 iki 4 :30

- —■ ............ ' 1

...A-TStKRATY*- ' 
KIT LIGŲ PE- I? T T* nosyje, burnoji 

ir gerkitje

įleiskit^' Z’onite iŠVat . 
lyti- susikimšusias , at
matas; ištljUkihtf pe
rus: neprilristi ligų. 
Labai1 naikinantis- pe- 

„ rus. Raminantis plėves

n

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Dirbį yra sunku gauti; kodėl nc- 
1 važiuoti į Lietuv.y dhbar? Keliaukit^ patogiai ir išvetfgkittr susigrūdimo., Jus* 
įvažiuosite kartu su> daugeliu savo viengenčių.

Velykine Ekskursija
- ' IŠVYKS IŠ NEW YORKO ‘ ’

'KOVO Laivu FREDERIK- Vili
VAŽIUOJANTYS! SU ŠIA EKSKURSIJA GAUS SPECIALIAI NUPI
GINTAS ItoUND TRIP TREČIOS KLESOB- 11AIVAKORTBS. 
ROUND TRlP: NeM/ York—Klaipėda—Ncw Ybtk 

Pridedant Paprastus Taksus
Rbund Trip tinka dviems metams ant Bile kurio^ 
laivo. *' , >150

SC A N DIN AVI AN. AMERICA N UNE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAHENTO PAŠTUI VEžlOTV 

I JOjNoth La Šalie Street; CHICAGO, •
248 Washingttfn Šijį Bostbn; Mhss.— 27 Wbitehali St., Neiv York-, N., Y.
................. .—......... Į ...... .................. -*^~.

Si Ekskursija yra Autorizuota Visų- Lictupiip Agentų. 
;fChicago.je kreipkis prie1: “Naujienos", 1 73 9 So. Halstfd-St.,. V. M. Stulpi

nas; 3255 So. Hajsted Sti, John-Ji Z'olp; 4559 So. Paulina St/P- P/ Ba!- 
j tutjs, 3327, Soufh Ha|stęd. St. . / 1 ;
*riibi^aii»4iMiįAiiit'ii.Aįį>iif,. -iHi . fui »irf,--ii-i  ......... .. ii»ilniiiiiiHfrii> in<u. ■ iimu .iiiiii i m m.i ■■

. -A ■ ■
'.... :........... - • -r ’j i. IX.

Rusiškos K Turkiškos Vknos
12th STREET

-7/ Td.. Kcdžk 0902 '
... ■

3514-16 Roosevelt Rd«- 
. arti St. tpuif Avė. .

CHICAGO,ILL.

t

VYNfi .............
50? SOCIALIZMO 

BLAIVUMAI 
LIEPŲKO Peklos Kančios. 
Dainos1..............................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos- ...................................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ..... ............................ .

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

Grupė HI. $2.50 
t 211 Kll. JURGELIONIO Mįslių* 

Knyga ...   $L00
30 V. GARSINO Karės Lau- 

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

Ponais kovojo ...................... 20’
i 40 PRANK HARRlSOk Pasako^ 
’ jimas- Apie Jėzų  .............. .25
„57 J. AJ3ENO Kaip Žmogus 
i Mąsto .......... 1............................... 20
170 KL. JURGELIONIS Gludb

Liūdi.

i, Viso .....................................

: Grupė IV. $5.00
Į 9* M; PETR AUSKO. Iš Mu. 

zikos srytięs .. ...............
t 25 BARBORA UBRYKA ar- 
’• ba Klioštotius ir Jėzuitai ... 

26 MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pigai .įstatymus ........

29: P. MERIMB. Lokis. Lie- 
, ' tuvių- legenda .......................
'30 V; GARSINO: Karės liu

kuose ..............................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas

71

73

78

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę ......... .40
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantri) Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ...................  15
OLIVER SCHREINER1O 
Sapnai ......................................... 35
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ...........................  60
DRv A. J. KARALIAUS 
Moralybės Issivystymas ............ 50
K. ŠEŠTOKO Kas* Išganys 
Liaudį? ..x..s............................
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niŠki Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas .,....
68 KL. JURGELIONIO Dėkle- 

matorius .......... ...............
84- J. KURZEMEWSKIO Mė- 

93

7
8

31

38

37

49

53

56

60
75

.75

$5.05

40

4 T

54

.35
93

80

82' BR.

22

f 36
. 42 d^."“\.’’”j7"karal

t
i 48 Si K. KRUKOWSKIS Chi-

52

20

.75

. .25

. .25

. *35

20

64

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium ..........  20

nija*...... ..................................   .4CI
JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? ......... .75
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ...............  20

dicinos Daktaras .................
H. ISBENO Šiaurės Karžy 
giai 4 veiksni. Tragedija ...» .35

Visu

Grupė VL $2.50
ŽEMAITES RAŠTAI Ka> 
rėš Metu, kaina ...................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis pas įvairias Tau
tas .................. «.........................

61 LAUKIO P. Kropotkino 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy^ 
Riai ...................................
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...................................

VARGŠO Milijonai’
Vandenyje .................................20

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

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Pashpsčių 
Knyga; kaina ................... $2.50

z: 3
Labai Graži Apysaka ........ 
GYVENIMO VAIZDE-

J. A. jĖREDRO ’ CONCIL- 
LIUM FACULTATIS ....

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ...... .;...*........................
JI S. TURGENEVO Pini
gų Nėra •.................................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20
Ji GURAUSKIO > šalaputris 
Komedija ............ .20

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

mis it Proza ......................... 35

35 ROBINZONAS KRUIZIUS

44

76
.50

94

95

96

97
99 AŽ"K**JASTRAOSKIO ’ Vy

69

Viso .. $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

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

šykite tuo jaus ir siųskte savo-
. užsakymus

*.-• "■ , • ■ - • ..L:
j. • . , . •. - • , • ’

1739 So. Halsted St Chicago, III
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Naujienų skaityto
mus

DIENELE EKSKURSIJA

elevatorių

Yards 6894

SpinduliaiSaules Minkština

LUCKIES
jūsų gerklei

It’s toasted

Audra kainavo 12 gy
vybių ir apie $1,250,000

$117.50
$193.00

SUSTOK 
KOSĖJĘS!

APSAUGOK sa 
VO VAIKUS

NEWYORKO 
GEGUŽĖS

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

Išnaudokite nelaimes

RaŠtynė atdara kas
dien nuo 8—8 vai. 
vakaro 
niais

J. MACKIEWICH 
MORTGAGB BANKER 

2342 S. Leavitt SL 
TeL Canal 1678 ir 1679

©1931, 
The American 
Tobacco Co., 
Mfra.

GERMAN 
ILOVO

Cermako punktai 
miai pakilo

Jūslį Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Co-Statf in 
Artistą and Modele 
A Night inSpain 

r and 
Eiclueive Victor 
Recording Artist

Hartford, Conn.
Sidabras, K.
. 87S Cainbrtds* St., 

Cambridre, Mm*.
“Naujienos” 

1739 So. Halsted St 
. Cbkago, III.

Sekmadie- 
nuo 9—1 vai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

To prašo Lietuvos žmonės r 
iaį patria.Uetum banla

W. B. JUČUS
BUČERN6 IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Gengsterj Barkerj išme 
tė iš unijų

3 MUlburySt., 
Worce»t«r, Mas*.

kių, sliėckti kur dingo Unijos 
iždas Ali $45,000 Barkeriui ir jo 
getigei beviešpataujant. Dabar 
unijos iždas esąs taip tuščias, 
kad. 2 centų stempo nebegalė
tų nupirkti.

S. P. Kazwell and Co. 
real estatb. subdivider 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tek Republic 8899

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rūbas ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
, Tel. Lafayette 9832

gatvių ValymaisJ•rWihu<Js virš 
vieno milijono dolerių.

Dar to negana. Nors antra* 
dieniui pranašauja gėrą orą ir 
šiltesnę, tačiau, oro biuras pra
neša,, kad iš šiaurės vakarų 
pareina kita audra ir artinasi 
mūšų pusėn. Ka' bus, lietus ar 
sniegas, dar nežinomę, bet kad 
Pigi musų ateis, aišku.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo datbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

Besiartinant antriems balsa
vimams atrodo, kad Thompso- 
no popieriai pradeda kristi ir 
demokrato Cermako kilti. 
North sidėj šiomis dienomis 
buvo padaryti šiaudiniai bal
savimai daugiausia pačių re- 
publikonų tarpe, ir kas pasi
rodė, būtent kad už Cermakų 
paduota 61,23 nuošimčiai, o už 
Thompsoną tik 37,62 nuošim
čiai. . '

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

' Pirmesniais rinkimais 
Thompsonas North sidėj vi-

Kaip Chicago išsika 
sė iš sniego

gabumus didesniam gyveni 
mui, kilnesniam veikimui.

Raketeriai visai iššlavė 
. unijos iždų

Vežikų unijoj trūksta $45,000
Coa 

and llikers 
išrinktas George Rpy Baker, 
biznio agentu ir sekretorių .Ja

Metropolitan VVet VVash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
» Cbicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

The 
Blue Ribbon Malt Jester 

Rieby Craig Jr.
‘ . • '-i '

pristato viešnią artistę 

šįvakar > 
Aileen Stanley

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. . ■

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696 Atrodo, kad nebeužilgo 

gamtos nuskriaustieji/ žmonės 
galės naudotis tuO išradimu 
kasdieniniame gyvenime.

SKOLINAM PINIGUS 
Nrimam komiso nuo $50 iki $3U0 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. VVestern Avenuv 

Tel Grovebil) 1038

Pirmadienio rytą išaušo 
giedra' ir pirmų kartą po aud
ros pasirodė saulė ,kas chica- 
giečiams labai daug pagelbė
jo išsikasti iš sniego, juo la
biau kad jau ne tik nebesnin-

IV J. kareiva
Green Valley Products 

eduodam iviežius kiauliniu 
ir sviestų

J644 S. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

Specialiai tiesiogmiaĮ, traukiniai iš Bremeno j Klaipėdą, 
prižiūrimi, atsakomingų konduktorių

GERB
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkini!} reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

kurie nei 
skolino, nei vogė duonos,

Indi,jonai yra gimę ubagai; 
jie gyvena šalyje valkataujan
čių, juda tinginiaudami ir 
minta išmaldaVimais.

Bet ir , išmaldavimas turi 
pąsibaigti. Darbas yra gyve
nimo' įstatymas; dėlto parai
tyk rankoves ir nebėšakyk, 
kad žema yra tepti rankas 
duonos pasigaminimui.

Jei norime pakilti į lygias 
aukštumas su kitomis tauto
mis, turime praktikuoti kelti 
darbo laiptus. Darbas yra 
galybių kelias.

Broli, mesk laukęs duonos 
iš kito, perstok buvęs ubagų 
karalium. Buk darbo valdo
vu. Palaiminti yra tie, kurie 
patys užsidirba.

UniversaI Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Pelnyk savo duoną savo 
kaktos prakaite, • yra visuoti
nas prisakymas, lygiai princui 
ir valstiečiui. * t •'

Kaip saldus yra prak,aitas, 
tik tie gali pasakyti, kurie dir
bo kaip vergai savo vakarie
nei, kurie dirbo dėl duonos 
kąsnio, kurie suko girnas dėl 
miltų, kurie nei išmaldavo, 
nei

Paversk savo trukumus į

Naudokite yišlauJdnĮal nuo] 
skaudamų Muskulų \ 1

Peršalimų ]
s. Skausmų Krutinėjo, .

Sustingusio Sprando ■. < 
Pečiu SkaudSjlmo 
Išsinarinimų h* ‘ - 

Ilsitempimų
Neuralgijos

JT*’aLSSfc 2; 

lakelio pareiki* dama apsisaugoti.
Knygute, kurioj* paduodama pilni 

lurpnymai naudojimui PAIN-BX- 
>KLLERIO daugely atsitikimu, pri- 
ledama prie kiekvieno* bolratis.

Parsiduoda ■ visose vertinta 
po 13c. Ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti staliai U
f* . ; . " ' L

t co.
IMSSMV ANO eOVTM 

BRC.OKLVH, H.V

Nors gatvekariai tebevaikš* 
to būriais lyg žąsys ir auto* 
mobiliai tik žiūrėk, vienu tai 
kitur nosimis į pusnis įsiraus* 
sę pūškuoja' ir trafiką laįks 
nuo lakio sulaiko, bet jatb yra 
vilties, kad miestas nebeužilgo 
atgaus savo normalų pulsą, 
juo labiau, kad visame mieste 
apie 150,000 žmonių įtemptai 
kasa sniegą ir valo gatves.

Per 48 valandas neperstoja
mai šnigus, sniego prikrito 
virš 16 colių, o sniego pusnys 
išaugo ligi 7 ir 20 pėdų aukš
čio, taip kad tolimesniuose 
priemiesčiuose žmonės iš. na
mų turi kastis lyg Birdo eks
pedicija pietų, ašygalyje tone- 
liais arba bristi per minkšto 
sniego pirkus ligi a'pjuosčių.

Tuktsančiai automobilių pa
liko sniegu apkloti ir daugelis 
geibojbsi*nam6 vežimus palikę 
ir grusdamiesi 
traukinius, kurie šiaip taip pa
jėgė ' susišĮęikimą palaikyti. 
10,000 žmonių ir 218 plūgų 
per vįšą sekmadienį vale >gat- 
vekarių linijas, „ir tai mažes
niuose routuose nepavyko su
sisiekimo, atstatyti, nes di
džiosiomis linijomis nespėjus 
vėžes, nuskusti, , tuojau vėjas 
prisudė , naujo;’ sniego.'

PriemlęsČi&l . abidvi ' dfenas 
buvo atkirsti? nito1 miesto. Ten 
neužteki visų , priemonių išsi
kasti. iPirmadieųią. saulių su 
temperatūra, virš 30 laipsnių 
kiek pagelbėjo. Nors . sykį įmo
nės pabuvo namie, kits didelia
me mieste yrh, rėta proga.

i : j ''" ••

Ši audra Chięa'gai kainavo 
12 žinomų mirties atsitikimų, 
o, beabejo, rasis ir dar nęžind- 
mų. Be to, apskaitliuota, kad

Tfeamsters, Chauffeurs 
unijos prezidentu

Mokslo stebuklus . jau ir 
kurčiai pažino. Pereitą šešta
dienį Chicagoj buvo demons
truota kurčiams nuo gimimo 
vaikinams muzika, perduo
dant jiems tam tikrais mikro
fonais, užmaunamais ant au
sų, lygia r'kaip pradžioj radio 
klausytojai kard^ttirėdavo už
simauti.

Eksperimentą surengė Lea- 
gue for the Hard of Hearing, 
64 East Lake st., kur būrelis 
kurčių vaikų nuo 10 ligi 12 
metų klausėsi smuiko^ piano 
ir dainavimo. Aparatai' vai
kam taip tiksliai perdavė bal
sus ir garsus, kad tie l^g 
įkvėpimo pagauti eme šokinė
ti iš džiaugsmo, ' pirmą sykį 
gyvenime išgirdę balsą ir mu-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
Tel. Varde 1069

i IrfiĮMUįCT. W

George (Red) Barker, Capo- 
nc gengsteris ir vienas stam
biausių raketerių, dabar sėdįs 
kalėjime už senus kriminališ- 
kus nusikaltimus, pereitą šeš
tadienį tapo išmestas iš Coal 
Teamsters ir Hikers unijų, ku
rių jis buvo vice prezidentas 
ir biznjo agentas ,ir išnaudo
tojas, aikvodamas unijų lė
šas savo sėbrams gengste- 
riams teismuose ginti. ,

Unijų Susirinkimas buvo su
šauktas prosekutoriams reika
laujant. Vieton Barkerio dar 
niekas neišrinktas.

BAGDONAS BROS.
FUąNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calomet 3399 .

Rej. Tel. Yards 3408

Žiūrėk, kaip tas šuniškas 
luošis, nors neturėdamas, dvie
jų kojų, išrhoko važiuoti.

Ir tu, žmogau, gali važiuoti 
išilgai savo • likimo gatvių, 
nors aplinkybes ir butų tave 
padariusios paliegėliu ir luo-

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SP1TLIS. Sav. 

4050 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 5019

9:15 Central Time
WMAQ 

.and .
* Columbia
Broadcasting 

.System 
Stations ?

Daugelis iš musų skundžia1 
si,*kad. neturi pinigų, neturi 
patogumų, ištaigų; bet mes la
bai retas tcpagalvojamc, kaip 
musų hedateklius išnaudoti 
gabumams.

Vienoje (Austrijos sosti
nėj), kokiame tai gatves aksi- 
dchte šuniui nuvažiavo pas
kutines kojas. šuns savinin
kė, būdama gailestinga, pa- 
dirbdiho šuniui tam tikrą ve
žimą, ant kurio jis galėtų at
sigulti ir vežimui įtaisydlno 
vairą, kad šuo savo pirmomis 
kojomis galėtų mindamas va
žiuoti nelyginant dviračiu, 
šuniškasis paliegėlis savo kei
stame vežimėly greit pasidarė 
visų Vienos gatvių garsenybe, 
ir praeiviai sustodavo jį pa
glostyti ir gerą žodį tarti, ko 
daugelis net iš musų jam pa-

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senas natr 
badavojame nau

4131 So. Francisco Avė.
> Pbone Lafayette 5824 ’

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam mainom ir rendaojatn 
namas

Kurtieji žmonės galės 
girdėti

Trečiokas, A. S
197 Adam* St.. f

UrbSas, J. T.
187 Oak St., Lai

“Vienybe”
193 Crand SL.

Brooklyn. N. t.
Vasiliauskas, T.

814 Bank St.. 
Wat*rbury, Conn. 

Velečkis, A.
502 South Avė., 

Brldseport, Conn. 
Vaišnora, K. J.

Franklln Sav. Bank & 
Tnut Co., Plttsburch. Pa. 

Varašius, A.
So. 12th and Carcon St»„ 

PltUburfh, P*. 
Vitkauskas, J. T.

Viesulą, K. J.
1128 Wa*hlngton S t., 

Norvrood, Mm*. 
^455? So.’ kaulina SL.

Chicaeo, UI.

J fi s ą gy’dytojaus- 
patanmas yra: Būk 
lauke/ atvirame ore, 
kvėpuok giliau f i-j 
žiniai niankštitikis 
minkštinančiubsesa- 
ulės spinduliuose ir 
laikąs fiuo laiko 
patikrink^savo kūt 
no sveikata. , \

^EATSARGUS kosėjimas na
muose greitai apkrečia liga 

visą šeiminą. Greitai sustabdykit 
kosėjimą su Severa’s Codgb Bal
sam. Užakimas per 50 metų. Sau
gos. veikmingas, palengvina kvė
pavimą, suteikia greitą, raminan
ti? pagelbą. Pas aptiekininkus.
,Vartok Slyera'8 ColdTaMet* nno SalMo .į

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

$.1.E U R O PA
1 Greičiausiai plaukiojančiu laivu

KLESOS8 IH N<W YOrkO ‘ Klaipe<3*

KAINOS: ) Į Klaipėdą ir atgal : :
£ Suv. 'Valst. Taksos Atskirai.'

meš'' Lyfich, vIce-prgMdentii 
W<altėr Thomas ir rekordų sek* 
retoyiu 'Walter Colius- unijos 
mitinge* pereitą sekmadienį. •

George. (Bed) Barker, rakė- 
tęris, gengsteris, Capone sėb
ras, kurs su revolverių pagal
ba buvo Užvaldęs unijos vice- 
prežidęnto, biznių agento ii* iž
dininko vietas ir dabar sėdi Jo- 
liet kalėjime' už gyvastes, pri
verstas atsisakyti iš unijom 
Unija išrinko komitetą iš pen-

I Trr ‘ntiT ĮvklMbfc MlWiWatalM8

Kiekvienas žino, kad saule 
nokina-del to “SPRA:GINIMO”pro. 

/k. ♦ 3 M *• • *

ceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE-paga- 
minti iš geriausių tabakų — Derliaus 
Griėtinės-DAR-IR ^SPRAGINTI” 
— ir extra slaptas šildymo procesas, 
gerklę erziną aštrumai, kurie yra viso
kiame žaliame tabake “SPRAGINI* 

pašalinami* Jie parduodami ki
tiems. Jų nėra jušųLUCKYSTRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LŲCK- 
IES visuomet palankus jūsų gerklei.

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Patarimų klauskite pas
Stulpinas, V. M.

325fSo. Hal.UdSU 
ChkMo. IU.

“Bandant”
3236 S*. Halatcd SL, 

CblcMO. III. .. 
—- t n

Nmrark. N. J.

ivrence^ Mm*.

;dnn 
i 

„ '24th'SL,r 
Detroit, Mlch.

188 Sand* St.

PAIN-EXPELLER

NORTH
GER^AAN

LLOYD

Ambraziejus, J.
Itt Crand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis1

14 V*mon St..
Worc««ter. Mm*.

Baltutis, P. P."
3327 So. Hakted St.,

ChicMO. UI.
Bartkevičius, P.

678 No. M«i6 St., - J
Montello./Mas*,.

Bogden, J; G.;
432 W. Lona Avė., 

Du Bot*, ra.
“Dirva” .

6820 Superi4r Avė., 
Cleveland, Ohio

Gendrolius, N. , 
395 Broadwav, l

■ So. Boston, Mas*.
K a žemė kas, K. Ch. ’

797 Bank St.. .
Watcrbury, Conju I

Makarevicius, K.
95 Liberty Sf

Ataonla, C
Mollis, P., 

1730—L™__
Detroit, Mlch.

MikolainiS, P.
188Sand»SU .

Brooklyn, N. Y.

p. ' ■ .r .1 , K Y' $ ■ i ■ \ ' Y, '
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NAUJIENOS
Lithuanim Daily. New» 

Published Daily Bzcept Sunday by, 
che Litbuaniao New*. Pub. Co., Ine.

1739 South'Haltttd Stwt 
Tiltphom Rooaavalt 8500

Editot P. GRIGAITIS

Subecriptioa- Ratees
$8.00 per ytar in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy ,

Entered as • Second Clasa Mattel 
Marcb 7th. 1914. at tbe Po»c Office 
of Chicago. I1L. ander tbe act of March 
Jrd 1870:

Naujienos eina kasdien, iiskiriant tek- 
madieniu*- Leidžia “Naujieną” Bendro
vė. 1739 So Halsted Su Chicago, III. 
Telefonai Rooteveli 8500.

*■ —*

Uidukymo kainas 
Chicago je — palto >

Metama ........ .....
Pusei meto ...... ....................... .
Trim* mineaiam* .................
Dviem menuliam*
Vienam ^mtacaiui

Chicagoj per- iSneilotojuat'
Viena: kopija OOįiuutmjio . _   
Savaitei .............. , 18c,
Minėtini ---------r--------- r..T„ 75c

Suvienyto**" ValrtiJote, ne Chicagoj. 
paltai

Metam* .......................—. .......... $7:00
Pusei meto ........................................ 3.50.
Trim* mineaiam* , 1.75;
Dviem mėnesiam* r>-T-t rll 1.25
Vienam mėnesiui____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metam*  ........................  $8.00
Pusei metų , ---------- ---------------- 4.00
Trim* mėneįiam* - ■■ fatij '• --y 2.50 

Pinigus teiki* siųsti | pairo Money 
Orderiu karto su užsakymu

— 48-00
___  4;00
___  2.00- _ i3o
_____  .75

DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS LAIDOJAMAS

Komunistų steigiamo “Lietuvių. Darbininkų Susi
vienijimo” lapelis “Tiesa” jau nepasirodė per keletą sa
vaičių. Dabar to lapelio redakcija ( t. y. tavorščius R. 
Mizara) paskelbė “Laisvėje”, kad “darbininkiškas susi
vienijimas” dauginus nebeužsiims susišelpimo darbu, 
štai kas sakoma Mizaros pranešime (“L.” kovo 5 d.):

“Visi Lietuvių Darbininkų Susivienijimo nariai 
turi'dirbti, kaip dirbo, organizacijos labui: gauti 
naujų narių, tverti naujas kuopas, o pastarosios — 
veikti visokiais budais apšvietos ir kultūros fron
te, apart susišelpimo.”
Susišelpimo, t. y. apdraudos, darbu kuopos nepri

valo užsiimti. Jos gali užsiimti tiktai “apšvieta ir kul
tūra”. i

Taigi “Liet. Darb. S-mo” nariai negaus pašalpų ir 
pomirtinių toje organizacijoje. Visa “nauda”, kurią jie 
turės, bus ta, kad jie galės skaityti Mizaros leidžiamą 
lapelį arba rengti prakalbas Bimbai ir Gasiunui. Bet 
šį “naudingą darbą” dabar atlieka komunistų partijos 
“lietuvių sekcijos”, ir taip pat komunistų literatūros 
draugija, komunistiškas moterų susivienijimas ir įvai
rios vietinės draugijos, kurias bimbininkai kontroliuo
ja. Todėl tas naujas “darbininkų susivienijimas”, dėl 
kurio komunistai kėlė tiek daug triukšmo, yra komu
nistams taip reikalingas, “kaip šun penkta koja”. Jie 
nebežino, kur jį padėti.

Komunistų lyderiai galų gale įsitikino, kad savo 
susivienijimui, kaipo apdraudos organizacijai, jie čar- 
terio negaus. Jų šiaip-taip sukrapštyta “kvota” iŠ 500 
narių, apsidraudusių ant $1,000, pakriko, kuomet bim
bininkai susipešė su oportunistais dėl kontrolės “Lais
vėje”. ' • [ f! iį Į;^.j

Bet tūkstantį su viršum narių bolševikai visgi iš
viliojo iš SLA. Tie nariai pražudė savo įmokėtus Susi
vienijime pinigus ir dabar pasiliko be apdraudos.

“Naujienos” visą laiką stengėsi įšpėti SLA. 'narius,/ 
kad jie nesiduotų komunistų demagogams vedžioti už 
nosies. Pasirodo, kad musų įspėjimai buvo teisingi. 
Bolševikų suklaidintiems žmonėms patartina, kad jie 
bent dabar atitaisytų savo klaidą ir grįžtų į senąjį Su* 
sivienijimą. Kad ir SLA turi ydų, bet yra lengviau pa* 
šalinti ydas senoje organizacijoje, negu įsteigti naują, 
ir išauginti ją iki to laipsnio, kad ji butų saugi sumo
kamoms narių duoklėms.

M*

B?

o šiet • turės

r M

veati U© jokio svyravimo ir 
atidėliojimo.' Jokiu budu nėr 
galima; pakęsti, kad iš Ko* 

: munistų. Partijos išmestas 
asmuo pasiliktų komunisti
nio dienraščio redakcijoje. 
Tai< principinis klausimas.” 

i. Strazdas iŠ “ježedniėvnos” 
štabo' jau, kaip girdėt; yra iš
jotas.

To negana. Sekančiam “L.” 
numeryje draugas. Mizara pa
reiškia, kad partija uždėjo 
draugui Prušeikai, apinasrį, už- 
drausdama jam rašvti ir kal
bėti prieš draugą Bimbą.

“Jis (Pruseika)”, rašo Mi
zara, “pagaliaus žino, kad jo 
straipsnis ir visi kiti kalti- 

. nimai prieš'C. B. yra pri
duoti Partijos Centro Komi
tetui, suv katro sekretoriatu 
d. Pruseika pats turėjo po
sėdžius, ir kur jis pažadėjo,, 
jog tokių prakalbų lar raštų, 
katrie puldytų Partijos pres
tižą, darbininkų, masėse, jis 

• nedarys, kol' klausimas bus 
galutinai išrištas.”
Vadinasi, bimbiniai lups kai

li pniseikiniams,
užsičiaupę tylėti. Jie, negales 
kelti balsą net tuomet, kai 
Bimba mėtys Pruseikos, sėb
rus iš darbo ir iš atsakomingų 
vietų organizacijose. O už mė
nesio kito ateis galutinas ko- 
minterno nuosprendis. Prusei
kos padėtis dabar aršesnė, ne
gu kad sakoma* toje patarlėje: 
“Nei pakartas, nei paleistas”. 
Jisai jau yra kariamas!

Nenuostabu; kad žmogelis 
dar bando spardytis. Lėčiau
sias gyvūnėlis šitokioje padė
tyje nebūtų ramus. Pruseika, 
anot draugo Mizaros, jau su
laužė savo tik-ką duotą priža
dą nepuldyti Bimbos “presti
žo” darbininkų masėse. Jisai 
pereitą penktadienį laikė pra
kalbą Brooklyne ir neiškentė 
nekritikavęs bimbinių. Rusčiu 
balsu todėl- Mizara jam sako:

“Sulaužymas savo duoto 
žodžio Partijai/ kaipo bolše
viko ir vado, yra neleistinas. 
Kaip tai d. Prusąįka. pamir
šo— nesuprantu.’’ 
Taigi —- dar viena nuodėmė! 
žodžiu, “komunistiška ope

racija” draugui Prušeikai jau 
daroma. Nabagas. Išsiprašė, 
kad “galutinas sprendimas” bu
tų paliktas Maskvai ; (gal . tikė
josi, kad; Kapsukai užtarsi), 
a tuo; tarpu; bimbiniai, užnėrę 
jam. kilpąf anti kaklo; kars, jį 
palengva, per dvejetą^ mėnesių# 
užuot pribaigę susyk. Tai; tau 
ir bolševikų vadas!’

Štai antraa F. Abeko išva^ 
džiojimas? “Tačiaus tie darbi* 
ninkai, kurie statė savo gy
vastį į pavojų, nesitikėjo, kad 
jų klasei taip renegatiškai at
simokės Grigaitis’’.

Aš norėčiau paklausti F. Au 
beko# kokiai, darbininkų kla
sei priklausė ir už kokią, dar
bininkų klasę kovojo net pa
tekdamas į kalėjimą Grigaitis. 
Aš tikras, kad nenorėdamas 
meluot atsakysi,/kad jis iš pat 
savo jaunystes kovojo už dar
bininkų klasę ir prieš kruvi
nojo caro rėžimą ir savo ko
vos- kryptį išlaikė ligi šių die
nų. Kodėl jis gali būti nedė
kingas savo kovos draugams, 
jeigu jis nepakeitė savo poli
tinės linijos. Jeigu F. Abek ir 
jo vienminčiai Grigaičiui pri
meta nedėkingumą savo kovos 
draugams vien tik dėl to, kad 
jis nesvyruoja savo politiniuo
se įsitikinimuose iiį kartu su 
jais negarbiim Stalino dikta
tūros — yra žemiau kritikos 
ir neturi jokios reikšmės poli
tiniame gyvenime.

Kas link susidėjimd Grigai
čio su fašistais, patarčiau F. 
Abckui, (nors gal, jis ir labai 
“mokytas”) pastudijuoti kiek
vienos politines partijos pro
gramas ir, padaryti analizinį 
palyginimą jų sutikime bend
rai veikti. Tada toks užmeti
mas savaime atpuls.

rustapėdis# besiknisdamas 
po laikraščius, štai ką užtin
ka : “Bevartydamas ‘Dirvą’ 
užtikau paties redaktoriaus 
paveikslą; stovi, ant tvoros 
pasirėmęs pirmutinėm kojom,] 
ausis nuleidęs ir žėlavoja) 
draugo Voldemaro.”

Iš ttikrųjų, čia Pustapedžio 
teisingas pastebėjimas, tik ne 
pilnoj formoj. “Dirvoje” be
vartant lapus krinta akin ne 
tik tas anot Pustapedžio “pa
veikslas”, bet ir po juo “filo
sofiški” raštai. Kiekvienas 
laikraštis turi juokų skyrių ir 
jį veda taip, kad nepakenkus 
to laikraščio autoritetui. Bet 
“Dirvoje” to nematysi; ten po 
paveikslu randi lokių “gražių” 
raštų, kitd nesvyruodamas tu
ri spėti, jog “Dirvos” redakto
riui nuo lokių didelio patri-
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Antradienis, kovo 10, 1981
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Evangelinę C. Booth, vyriausias Salvation Army —- Gelbėjimo 
armijos • vadas, kuri dabar lankėsi GHicagoje

J. Ascilla t .

Praeitį Prisiminus . ... . .
(Iš lietuvių gyvenimo Tolimuo

se Rytuose laike rusų
revoliucijos)

rašyti
laike

Apžvalga
PRUSEIKA NEGAVO

IŠRIŠIMO
f?

negavo. Jo 
tokios dide- 
galės duoti 
Rymas, ta-

Komisaras Pruseika prieš sa
vaitę su viršum laiko išvažia
vo iš Chicagos į Nqw Yorką 
atlikti velykinę išpažintį iš sa
vo oportunistišku nuodėmių. 
“Laisve” dabar praneša* kad 
draugas Pruseika .velykinę .at
liko, bet išrišimo 
nuodėmės pasirodė 
lės, kad atleidimą 
(jei duos!) tiktai 
riant, Maskva.

Oficialis lietuviško “Centro 
Biuro”. (t. y. Bimbos) praneši
mas apie draugo Pruseikos iš
pažintį sako:

“Centro Biuras ir partijos 
Sekretoriatas laiko bendrą 
susirinkimą ir padarė tam 
tikrus žygius likvidavimui 
šitos padėties. Tame susi
rinkime dalyvavo ir d. L. 
Pruseika ir gynė savo ir vi
sos opozicijos nusistatymą 
šitoj m$sų ? kovqje. *' Visi ‘ da
lyviai •; vienbąlsiai'sutiko $ ir 
nutarė; ’ kad delei , sekmin* 
giausio ir lengviausio šio 
klausinio išrišimo galutinas 
nuosprendis butų pavestas 
Komunistų Internacionalui, 
kurio 'nuosprendis bus pada-

rytas bendrai su Amerikos- 
Komunistų Partijos ir Lietu* 
vos Komunistų Partijos- 
draugais.”
Bet jau dabar aišku, kad 

draugui Prušeikai išsigclbėji: 
mo nėra. Jisai bus arba eksko
munikuotas ir apšauktas “ra* 
negatu”, arba: turės, užsimovęs 
pelenų maišą ant galvos, paku* 
tavoti. Nes- jo oportunistiška; 
pozicija tapo pasmerkta. štai; 
ką skelbia “Centro Biurų” pra* 
nešimas:

“šitas patvarkymas, (pa
vest- klausimą Maskvai. —r 
“N.”' Red.), žinoma;. nereiŠ* 
kia, kad Amerikos Komunis* 
tų Partijos kova prieš. dėši* 
nįjį oportunizmą musų- jų* 
dėjime sustotų, iki Komdnis* 
tų Internacionalas' tara, žodį 
musų ginčų reikale. Dešiny* 
sis pavojus musų, judėjime 
yra didelis ir Komunistų 
Partijos linija turi būt* vyr 
kinama gyvenimam”

StrazdUitVakmiub nėra *- 
pasigailėjimo

“Centro Biuras”, toliaus, kai-

gas Pruseika bandė apginti:

“Laisvės” 45L nn vasario 26 
d) “Krisluose” koks tai,F. Abek 
rašo, kadi R.’ Grigaitis 1905 >m» 
buvo- Vilkaviškio^ Kalėjime už* 
darytas^ ir tik. dėką> 7 jaunų 
vyrukų* išlaužus kalėjimą, ta* 
po> paliuosuotasi Toliau; ap* 
siašarojęsxbaigia::
] “šiandien; renegatas> Grigai* 
Ųs> susidėjęs su t fašistais, atsi* 
moka darbininkų; klasei;, kuri 
Sj išplėšė iš kruvinojo caro 

agų. Nė vieną? karią; Pi j ūse
lis apgailėjo; kadi bolševikai 
Jarutališkai; Romanovų; famili* 
Ją.) išnaikino.*. Tačiaus tie dar
bininkai; kurie statė savo gy* 
vaši j į? pavojų, nesitikėjo, kad 
įjų klasei taip renegatiškai at* 
simokes Grigaitis,”
į lt Atleki tokiu, savo išvadžioi 
įimm pats savo sukritikuoja. 
Rašo* kadi Grigaitis* jau, 1005 
Su buvo įkištas kulėjųnan už 

ovojlmą^ ne tik, prieš* Roma* 
įiovus; lieti in prieš* kruvinojo 
caro režimą^ vėliau# pabrie- 
žįa,~fcad tas pai& Grigaitis ap* 
gailestavęs išžudyme RVmano* 
vų familijos.į A& nektysim pa>

Jau kelis kartus teko \ . . . 
apie gyvenimą Rušijoj 
revoliucijos..

Šį kartą, kiek atmintis leis,, 
mėginsiu šį tą parašyti iš abel- 
no to laiko lietuvių gyvenimo, 
ypač Tolimuose Rytuose.

Karo ir revpliuęijos bangos 
atplėšė ne mažą būrį ir lietuvių 
nuo jų gimtinių kaiihų. ir mies
telių-ir. išblaškė po plačią, Rusi
jos žemę. /

Iš-sykio lietuviai laikėsi kaip 
galima arčiau fronto .su mm- 
čia, kad karas, tuoj baigsis ir 
bus galima, grįžti atgal i Lie
tuvą. Karui nesibaigiant ir 
pafrontės padėčiai einant kas 
dieną blogyn, noromis nenoro
mis ir lietuviams prisiėjo leis
tis vis giliau į Rusiją, ir pa
siekti tokias' tolimas vietas, 

j kaip kad Vladivostokas. Ir tai 
nebuvo lengva.

Kiekvieną į čia traukė ta 
mintis, kad gal kokiu nors bu* 
du bus galima išvažiuoti iš čia 
į užsienį. Bet tokių laimingų 
buvo labai mažai. Pasirodė, 
kad ir iš Vladivostoko išva-

nigėlis, gavęs iš valdžios trem* 
tiniam šelpti- pinigus* perdaug 
jau rapįinosi. dangiškais, o vi* 
sai mažai; žemiškais* tremtinių 
reikalais. • • - -

Lietuvių tremtinių (jie save 
vadino tremtiniais*, nes iš Lie* 
tuvos buvo varu išvaryti). Ria* 
Zaniuj buvo gana d£ug-? ir be* 
veik visi reikalingi pašalpos. 
Tačiau jų padėtis nepalygina
mai buvo geresne nei Miaskvo. 
gyvenančių lietuvių tremtinių.

■ ■ ’ ■ <■ "/J / ;

Nors- Riazanius; randasi tik 
už 180 verstų nuo Maskvos,;bet 
visas pragyvenimas piges
nis kuone 10 kartui ; ,• ’

DeP blbgos ekbnohrinšs pąd& 
ties visoj- Europinėj- . /Rusijoj 
reikėjo kėliąuti kur nors ,į/ ma^ 
žiau pabėgėlių prisigrudūsįaa 
vietaš. •/ •

Už apie 3 mėnesių kelionės 
pasiekėm Vladivostoką, kur jau 
buvo’ gana -daug pabėgėlių 
iš visų Rusijos-kraštų, jų taj> 
pe ne mažas būrys ir lietuvių 
Čia: jau veikė,; ’

Pirmiausia pradėjom© rūpintis 
surengimu vakaro-koncerto, kad 
nors kiek gavus įplaukų ir, 
rodosi, kad tuoj pradžioj 1918 
m. gavome nedidelę latvių už
laikomą svetainę, kurioj ir bu
vo surengtas pirmas lietuvių 
vakaras. Buvo suvaidinta ko
kis tai mažas veikaliukas ir 
dar pora rusų profesionalų ar
tistų pašoko kokius tai komiš
kus- šokius. Bet apmokėjus vi
sas išlaidas, komitetu} pelno 
beveik neliko.

Komitetas nenuleido rankų ir 
tuoj pradėjo rengtis prie kito 
koncerto. Ačiū p. J. Vaitiekai- 
čio plačiai pažinčiai tarpe vie
tinių bižnierių ir artistų, ko
mitetas šį syki gavo gražią pa
ramą. Didelis būrys Vladivos
toko profesionalų artistų-čių 
apsiėmė veltui išpildyti vakaro 
programą, o biznieriai pirko ti- 
kietus desėtkais. Koncertas į- 
vyko Vladivostoko komercijos 
vidurinės mokyklos svetainėj, 
—didžiausioj ir gražiausioj vi
same mieste. Programas tiek 
buvo geras, kad tiesiog suža
vėjo visą Vladivostoko aristo
kratiją, kurios didelė dalis at
silankė j koncertą, nes patys 
artistai ne tik kad rengėsi iš
pildyt. programą, bet draugeli' 
ragino žmones atsilankyti. Pub
lika; sužavėta koncerto pro- 
gramo gražumu ir įvairumu, su 
entuziamu puolėsi į jau pri
rengtus kabaretinius kamba
rius, kur ją* laukė naujai pa
sirengę kabaretiniai artistai-es. 
Ant stalų pradėjo lėkti šimti
nės- ir taip' tęsėsi iki 6 < v. ryto, 
šis koncertas davė komitetui 
virš 20,000? rublių (apie $2,000) 
gryrio pelno;

(Bus daugiau)

ŠIOS* PAPRASTOJ TAISYK
LA PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMI

prašaliniirfą iš <Vilųies? re
dakcijos, tai partijos tarimą 
Chicagos dtapgai' turi pra-

vojo visa etiką..
IW

A. J. Valstijų lietuviai savi
tarpiame gyvenime taip-sujų* 
dę, kad to sąjūdžio atgarsiai 
pasiekia po visą pasaulį išsi
blaškiusius lietuvius. Iš tų at
varslų,1 ar nebus vienas iš 
Svarbesnių, tai skilimas SLA, 
o vėliau paskola, kokiam tai 
Ažunariui-Deveniui.

Iš dalies* toks platus organi- 
zacijps pėr spaudą iškeltas 
reikalas yra, naudingas ir gau
na masėse pritarimą/Bet kada 
pasireiškia pe® spaudą asme
niniai užgauliojimai vieni ki- žinoti į užsienį buvo taip leng- 
tų kaltinimai,’ Ih’ikd gaišini-, va, kaip kad biblijos kupranu- 
4nas, pinigų sumos skiriamos| galiui išlysti per adatos sky- 
kaltininkams surasti ir bend- lutę, — ir dėl to daugeliui lie- 
raa tarp tokios didelės orga-1 tuvių prisiėjo apsigyventi Vlą- 
nizacijos- narių neapykantos 
skleidimas.-- tai jau negerai. 
Laikas butų tam trukšmavi- 
jnui'padaryti galas, šis klausi
mas1 yra plačiai išdiskusuotas 
per. spaudą;, yra paskirta ko
misiją'. surasti; kaltininką pa
skolinime 25 tūkstančių dol. 
iš SpAMždo, ir Rodei negalima 
prieiti prie konkretaus daly-, .. ..
M-taikas yra rimtai pagal- q apsistoti'apie
vot^i H' kpogvcicmusioje atei- qavaičiu nas K Lekecka
tyje: šį klausimą*?* išspręsti. Pa- ? S o bA * R • Lekeckas 
kankat vargint: spaudą, kuril A’ be^k.as
turi naudingesnių dalykų b 11 v.° geltas iš auno p iat 

- skaitytojams suteikti. Pakąn-Į?anlll- draugę su viena Kauno 
kainai yruK. SliA nariams šis gimnazija, kanoj jis mokyto- 
iheidentas žinomas ir pagei* jaV0, Jis buvo Riazaniaus.. mies- 
daująma; kadį suradus, šio datU0, dujnos. narys, Riazaniaus 
įyko" haltihinUus juos tinkam apskričio lietuvhk tremtiniu 
mai nubabsUy jeigu bus ne- šelpimo komiteto* pirmininkas

įirefts •• gar-
hiiiv ne tik Romanovus, bet ir 
krt^inąjį įlift tyęjioj6rii•<’i& 
senai kovojančių/ dąrliiūin^ų 
klasės kovotojų, dhimr/dtįšta

; !■ ■:
- i '

divostoke.
Pilamas lietuvių organizaci-t 

jas sutikau Maskvoje ir Riat 
zaniuj 1917, m., prieš pat bob 
Ševikų užpuolimą ant laikinos 
rusų valdžios. Perdaug trum
pai teko tose vietose .gyventi 
ir dėl to su lietuvių gyvenimu 
neteko kiek nuodugniau susi*

V. ,. ' v >'

Riazaniuj teko apsistoti apie

Į K.] Lekeckas papasakojo man, 
; ' 1 9 ..y pkajp.-.kęli- mėnesiai priaš J mano

ATĖJO naujas “Kovosi) atvykimą. L Riąząnįų jis sukėlė
_____ _ _____ sodalde? Prieš

SeVo-klaidas primesti ’ visai mokratų užsieny laikraštis l^iftai’ kunigą, visas lietuviškas 
nekaltiems ir. to neužsilarna- GaBina gauti' ^NaujĮeROS^T^Mv^ka*, in tremtinių šėlimų 

ĮĮI įg / ITaiha 10c.

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims- dygstant. Nepermaitink 
jOu Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcherts Castoria. šios pa
prastos* taisyklės padaro leng- 
vą, dygimą- dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas- 
toria visur buvot patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji'yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus da^ą 

ys ir ueluviųii*eriau ir dau? pelniau. Del 
čia: jau veikė,; kajp ir-kitur J“8* l»nkuttI
lietuvių pabėgėlių šelpimo ko Castona visuomet turi Fletcher 
mitetas, kurio _ Himimnku. bu- 
vo p. Y. Vaitekaitis, jau* seno
kai: Vladivostoke gyvenantis 
lietuvis biznierius ir: dar keli 
ankščiau į • Vladivostoką- atvykę 
lietuviai.' Toliau lietuvių pa- | “NAUJIENOS” ■rT“ 
bėglių skaičius padėjo augi. ATSTOVUS, SEKA, 
tU kaip grybai po lietaus; Dai- '
bai vis ėjo mažyn, o - butų tie- ' IVIVb^ V1IL1 UbiJa 
siog nebuvo galima gauti- ir už 
pinigus. Man pačiam prisiėjo 
išgyventi 2’ s^vaifešx aht gęiž- 
kelio stoties iki buvb surastas 
butas, o atvažijkvusiėm& vėlląn 
buvo dar sunkįaui

Pradedant nuo Maskvos iki 
Vladivostoko visos gelžkęlių 
stotys-, buvo paverstos kokiįais 
tai benamių lageriais . ir. kas 
tik norėjo,, galėjo jose gyventi. 
Niekas nemėgino nieko daryti, 
išėmus- kišenvagius, 
; Tie, elementai1 nesigėdijo > lįs

ti ta' ji tuščias pabėgėlių kše- 
nes> Man pačiam bemieganti - , .
ant'stoties pavogė daug svar- PO v 1 
bių dokumentų, ypač iš mokyk- SKelbirnO. RT UZSiraŠytl 
lų. Kiekvienas naujai atvykę^ ^1''"'1 ***
kreipėsi j komitetą; prašyda
mas pagalbos. Bet komitetas 
ne labai daug kuo tęgalčjo pą- 
gęlbėti, \;nęs., iš valdžios jis <ne- 
rgavo' jokfosV’panmos, o savol 
taip pat neturėjo J jokių įplau- MA U JI E N A S 
kų. Na vienam prisiėjo pergy
venti gana daug- skurdo ir ^ var
go. Atsiradus- daug darbo ir
komiteto narių skaičius turėjo TopraŠO LietUVOSŽfflOflėsir 
būtį padidintas nuo 5 iki Sh Į I i ’ i
komitetą būvate įtrauktas ir aš.

JŪSŲ PATOGUMUI
TURI

Marquette Park 
TUBUČIO* APTDSKA 

2832 W. 63rd St..

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2808* W. 47th St.
Tek Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B?*QS. CORP. 

52 E. 107th St.
Td. Pallman 5950

* Kai jums reikės pa
siusti pinigus Lietuvon, 

“classified”

•Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

r SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON

taip pataria Lietuvos bankaipaėmė; j savo-rankas, Mat; kuVašiems asmeninis.

SU., &X£l
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Vaikas

Teatruose

Lietuvės Akušerės

Advokatai9252
Neištikimoji

am

John Kuchinskas
randasi

inkstų ir pusUfe, uihuodljiipi

irus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

BRONISLOVAS

PIGIAUSIA

sūnų 
pus- 

gimi-

dalyvauti 
jai pasku- 

atsisveikini-

Keturi žvejai išgelbėti 
nuo- mirties bangose .

redoj.
ai. ryte

lykas ir kiti scenos vazideliai

S. D. LACHA VICH 
LIETUVIS GRABORIUS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

>3, ir; 7—8; Ned. 10—12 ryto

Nuliūdę liekame.

Vyras, Dukterys.
Brolis, Pusbrolis

ir atlieka tai
Simptomai pranyksta

CHICASt
ŽINIOS

Fighting Caravans 
Roosevelt

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė >

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

’ žvejai’ pasakoja kad pen 28 
motiisju' žuvavimo jie dar ne
buvo matę tokios aiidros, ir 
visi turėjo vos* gyvi iš nuovar
gio. detir visas , pastangas, kad 
'laivelis laikytųsi skersai ban-

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiam* rei
kale visuomet esti sąži
ningos ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidį užlaikymui sky-

Nupigino Laiva 
kertes

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
e 4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Charlie Chaplino “City Lights’ 
Chicago j

Geležiniai plaučiai jau 
kelintam išgelbėjo 

gyvastį

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8’ vakare

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avi. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rbcku/olL St, 
Jei., Republic 9723.

Gengsterizmo Įtaka 
vaikams

United Artists 
Minios žmonių gula 

norėdamos patekti ir 
komi-tragika panraty-

p r i e 
duodu 
eleerrie

mag- 
blankett ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S* La Šalie St Room 730 
TeL Central 6390 Vai 9-4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel Prospect 8525

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy b Midwife 

Naujoj vietoj 
6T09 South Albany Avenue

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9' iki 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

DOMICĖLĖ BUTKIENĖ 
po tėvais Beitaitė

9 iki II valandai rvto 
6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso ir Rez. 'Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

' Rez. 3201 South Wallact Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63i’d St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitl St. Canal 2330 
OfisO' valands 2 iki 4, 7 iki' 9 

Nedėlioj pagal sutarti

dalykų už 
trečios klėsos 
švarumą 
kiaušį maistą,, kokį dabar teikia 
pasažieriams Hollapd America Linija;

Dabar laivakortė iš New Yorko 
Rotterdamą ir atgal į New Yorką kai 
nuoja tiktai $140. Išplaukt neikia ko 
vo, balandžio, rugpiučio-ir rugsėjo' mė 
.nėšiuose. Sugryšti galima bile kada be 
gyc metų' nuo diepos pirkimo laivakor

Duokite savo akis išegzaminuoti .

Dr; A. R. BLUMENTHAL
.įįį,,. OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.
- Te] Boulevard 6487

J. Lulevičius,
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

derniška koplyčia 
' veltui.

•3103 S. Halsted SL 
Chicago, III. * 

Tel. Victory 1115

1646 W. 46th” St.

Telefonai 

Boulevard 5203’ 

Boulevard *413 

1327 So.49th C|.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22ntf SL 

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552 

Valandos' 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir’ Pėtnyčioj tino 9 iki 6

gimus

Paliko 
vyrą Pranciškų. 
Oną, Veroniką 
Kazimierą, brolį 
brolį Aleksandrą 
nes.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

i < PalengviMs"Ūkių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su> elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
Atkreipiama* į: mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
T2 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO p TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomus be 

akiniųi Kainos pigiau kaip kitur.
4712 . South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Armitage 2822

DR. W.F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandost 12 ,fkl 2 ir 6 iki 8 P. M
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti
Naujasis Charlie" Chaplino 

veikias “Miesto šviesos” (Cfi- 
ty Lights) jau Chicagoj ir pra
dėtas rodyti 
teatre, 
teatrų, 
garsųjį

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ iį. NAKTĮ 
Mes visuomet. teikiamą širdinga, sijųpatingų?.ir a’ųinų 
patarnavimų, kuomet jis žyra <labiaiisiaL^Teikįlįngąs>

> ' y . i ■ ■ ' . " • __ .4 'i . •• _ f..4“,

Keturi žvejai Michigan eže
re tapo užklupti savo; laively 
pereito šeštadienio^ IT vaj. 
priešpiety ir ištisas- 40 valandų 
kovoj o' su 1'5-20 pėdų didumo 
bangomis, kurios; kiekvienų 
akimirksnį grėsė praryti* jų. 
laivelį, ligi sekmadienio nak
ties, 11 v. vakaro, kol juos 
tolumoj pamatė pakraščių 
sargyba ir su dideliu’ pavojum 
išgelbėjo.

gyvendami ir užkariaudami 
Mississippi ir California kraš
tus ; čia matosi kovos su indio- 
n'ais Ir baltųjų įsiŠaknėjimas 
jų žemėse, meilė, intrigos.

Viena stambesnių dramų pa
veiksle.

“Easf Lynne”—McVickers

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel: Boulevard 7589 ,

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

Paveiksle rodoma’ istorija 
kaip pirmieji pionieriai kelia
vo 1600 mylių sunkų kelia už-

Geriaūsias bu4as -r- 
sustabdy- 

nesmagumus yra su 
Milk of Magnesia 

šaukštas stiklė vandens neutra: 
lizuoja daug dįdesnį kiekį rūgš
čių viduriuose 
tuojaus 
f penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai*jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ii* 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo, rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per viirš penkias 
dešimt metų. * *

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti, to- paties.

(An^arsinimar

šiame veikale Chaplinas yra 
tikras 
rupesnių 
glausti, kur kitus 
gauti. Tačiau tas 
nuobrada įsimyli* 
pardavinėtojų mergaitę, ir čia 
Chaplinas agituoja, norėda
mas kuo nors pasižymėti, ’kad 
mergaitės meilę laimėti. Ir iš 
to susidaro visa’ Chaplino ko
medija ir tragedija. Veikalas 
yra pantomima, tai yra be žo
džių. Muzika, jo paties rašy
ta. Ohaplinui ėmė tris metus 
tą veikalų pagaminti ir kaina
vo $1,500,000. Aklosios mer
gaitės rolę vaidina chicagietė, 
Virginia' Cherill.

KAMINSKIS

šiuo pasauliu 
valandą vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

rahktf8> it kdjoa nuVillm ffrtt 
North West Rairloaęl vėžių ir 
pametę pabėgo 
dvidešimt minučių kankinosi; 
norėdamas išsiliuosuoti,< bet 
virvės nepaleido, šaukė pa
galbos. bet audra kurtino jo 
riksmų; pagaliau išgirdęs* čia 
pat ateinant’ traukinį,, Višomi^ 
pajėgomis paspėjo nliHedėti 
nuo vėžių ir tuo? pačiu; . aki
mirksniui traukinys parVažiu- 
vo. Vaikai apalpor Tik po 
gėro pusvalandžio jį atrado 
gelžkelibf tarnautojas. Vaike
zai suim,ti ir prisipažino,, sa
kydami, kad* jie “don?t likę 
him”.. ,

Phone 
Hemlock

Pata niauja 
įimdytno. 
■nassage. 
reacmenr 
ietie

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4* 
v^L po piestų; ir ?uuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro • Nedėl. nuo 10 iki , 12 ▼. dieną

VALAN&OS: 
nuo 
nuo

LOVBIKIS
KVIETKININKAS 

nusigintos kvietkos 
Pastatome į- Visas' Miesto; Dajis5 

Vestuvėms, Bankietams5 ir Pagrabams 
Vainiftaf ;

3316 S; Halsted St. TeF. Boulevard 7314

Nuliūdę liekame,

Draugai ir Pažįstami.'

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel.^įYards 1741.

Patarnauju "laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
Į SKYRIUS:
1439 fe. 49 Court, Cicerų, ūl.

Tel? Cicero 5927

JS. CHICAQOJ;>į N 
Laidbtpvėse (patarnau
ju geriau ir t: pigiau, 
negu kiti .todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėsr 
; OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS :> 
3238* S. Halsted St.

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

Tel. Kenwdod 5107 
VALANDOS:, 

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

nuo ateinan- 
eina naujas 

su Pati]
• Ruth

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunaa Bordenk 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2119
Telephone Randolpb 6727 \

Vaharais 2151 W. 22nd St. nuo
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną. 2:55 valandą ryte 
1911 m., sulaukus 40 metų am
žiaus. gimus Vainutu kaime.

dideliame nuliūdime 
3 dukteris — 
r Juzefą 
Mikolą. 
Beitas ir

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti- Westetn Avė.)

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

2400 IV. Madison St\
Vai;: T iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

JŪSŲ GR-ABORIAI 
Didysis Ofisas - • f-. •

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai-. YARDS'1741 ir 1742 ,<>

Chicago teatre 
čio penktadienio 
veikalas “Uufaithful” 
Lukas ir primadona 
Chatterton. Be to tame teat 
re duodamas naujas cha'rakte 
ringą rhytminės muzikos da

Musų mašinos gadynė pasi
rodo turi ir daug gerų pusių. 
Dar vienas vaikas, Charles 
Caughey, 7 m. amžiaus, St. 
Francis ligoninėj, Evanstone, 
dėl kurio gydytojai buvo ne
tekę jokios viltfes kad beiš- 
gys, kadangi difteritas supa- 
raližavo jo plaučius, tapo įdė
tas į naujai išrastą mašiną, 
kuri palaiko kvėpavimą dirb
tinu budu. Pabuvęs mašinoj 
52 minutes vaikas pradėjo vi
sai normališkai kvėpuoti ir iš
imtas iš mašinos ne tik pats 
kvėpuoja,- bet jau ir pradėjo

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St.. Room IIB 

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

Gyvenimo vietą 
3323 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyro

Phone Boulevard 8483

DR. MARKERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vak vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

užkampių karžygis, be 
kur kada galvą pri- 

pusryčius 
geraširdis 

aklą gėlių

Ofiso Tel; Victory 6893 
Rez Tel. Drezel 0194

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted 8tl. Chicago 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
NedHiomis ir šventad. 10—12* dieną.

DENTISTAS 
4930 W. 13th St. TcL Cicero 49 

Dėlei nutikiu laikų kalnus nupiglnkm
Sidabro Fillinrai-------------- 1--------------- $2.00
1’arcoUano Fillingai  --------—U...... . . — 2.00
AukninCB Crowna ------ ------‘"-j
Brldiru —_______ ______ -____  $0.00 ufc dantį
VlUtca____________ _____ i— $20.00 ir aUKft.

Traukimas be skausmo

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Va odos:

9 iM 12. 1 iki 3 d. ir*6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. UI.

Sūnūs, 
r Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

7 dieną 
m., sulaukęs 40 m. am- 
gimęs Panevėžio apskr. ir 
Gegių kaime. Amerikoj iš-

1 metus. Patiko ne- 
mirtis — tapo užmtiŠ- 

laike audros auto troko. Pa- 
dideliame nuliudime moterį 

posūnius — Juozapą 
brolį Julijoną, o Lie- 

gimines. 
randasi 4523

Persiskyrė 
kovo 
1911 
žiaus. 
parap.. 
gyveno 
laiminga 
tas 
liko 
Marcelę, 
ir Joną 
tuvoj brolį Mykolą 
Kūnas pašarvotas 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, kovo 
14 dieną, 8 vai. iš ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislovo Kamins
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse • ir suteikti -jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame'.
Moteris. Posūniai, Brolis 
ir Giminės.

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

Harlemo . Jazz Karaliaus 
Duke Ellington su savo orkest 
ra iš New Yorko dalyvauja 
Oriental teatro scenoje jau ant
rą savaitę. Nuo penktadienio 
eina “Fifty milions french 
men” su juokdariais Olson ir 
Johnson.

Nortown teatras prie Devon 
ir Western Avė. atidaromas- 
šeštadienį prieš Velykas, balan
džio 4 d. Teatras pastatytas dėl’ 
2,500 žmonių. .. ■

WISSIG,
Pjumnlinianm* k*X<.

Šieno Krajaus

Kūnas pašarvotas.
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks 
dieną. 9:00 
Šv. Kazimiero kapines.

a. a. Domicėlės Butkienės 
draugai ir pažįstami esat 

kviečiami 
suteikti

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ* SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per -25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, 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:
1025 IV- l8fZ» Sti, netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki'7:30 VaL vakare

Tel. Canal 311B / 
Rezidencijos telefonai x

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

A. A.SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidntmiestyj*. 
Room 1502 

CHICAGO 7 TEMPLE BLDG 
77 W. WaMngton St. 

Cor. Wasbington and Clark St*.
Ofiso* TeL Central 29741 

Namų TeL Hyde Paeit 3395

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

Tel. Lafayette 4146

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler .M.D.
CHIRURGAS

Oakleg it 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pagedėliais ir Ketvergei* 

3 iki 8 vai.- vak., Utarninkai* ir
PėtnvČiomis 1 iki 4 v. v.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nno 9 iki 9 

52 East 107th SL 
kampas Michigan Avė 

Pullman 5950—namų Poli 6377 
Miesto ofise pagal sutartį.

m N. Dearborą St 
Ketvergais ofisai atdaryti

Pereitą sekmadienį " per 
plaukąs bcišsigclbėjo nuo su
važinėjimo 8 metų amžinus 
vaikas William Erlandson iš 
Evanston . Keturi vaikėzai 
apie 12-11 melu amžiaus jį pa»- 
gavę prie jo namų, surišę jam

Holland America Linijh padarė nupi
ginamą trečios klėsos' rourid* trip laiva
korčių, taip kad dabaf' ir mažai’ pini
gų.. turys žmogus gali apsilankyti Eurd- 
poe' ir vėl sugryšti Amerikon, Keli- me
tai atgal būtų; buvę skaitoma negalimu 

y tokią žemą kainą pasiūlyti 
asąžieriams- tą1 komfortą, 

visokeriopą: patogumą ir pui- 
savo

JONAS STANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 7 dieną, 193 L m,, sulau
kęs apie 3 8 metų amžiaus, ginięs 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
liudime draugus ir pažystamus, o 
Lietuvoj gimines. Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koplyčioj; 
4605 S. Hermitage-Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, kovo 
11 dieną, 2 vai. po piet iš‘ koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. ;

Visi a. a. Jono Stankaus gi* 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti' jam pasku
tinį patarnavimą- ir atsisveikini
mą. '

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS >• 
Advokatai 

ii South La Šalie Stcear
Room 1701 Tel. Randolpb 0)31 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
i'UlVaUndo* — 7 iki 9 vakar*

Olis—Utarn.. Ketv. ir Subara* v*k 
Vasalle—-Pan., Ser. ir Pėtnyiioa vak

Phone Canal 6222

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

Val.rl . . . . .....
Rezidencijai 6640/ So.. Mapleutood Avė.

Telefonas Republic 7868 -

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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 
Rez Telephone Plaza 3202

įlaptinga* liga*. 
rBitikrinklte, kf 
metų ir ligyd*

Įvairus Gydytojau
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OHite 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island ve.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 ttt 4
0 7 to 8:30 P.. M.

Re*. Phone Pairfax 6353

3307 Aublirn Avė 
'CHICA‘GO. ill.

.'Ii,..

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ I» MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEItGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, f 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, almu** 
mus nugaroje, kosėjimą, 
Jeigu kiti nei 
Jis jums gali . . w . _
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.' OFISO VALANDOS: Kasdie 
nno 10 ryte iki 1 vai. ir nno 5-S vak. Nedėliomi* nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 VVest 26 St„ kampan Keeler Ave^ Tel. Craivford 6573

vo I i 
namų Į

Visi 
giminės, 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinj patarnavimą 
ma.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P.. Br Hfcdley Lic«*
i Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel CaaM 3161-

■, i.i, ....eUle.i0 ..eit'., .............. . n

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Uhicagoj

Nerviškumas _ 
nyksta— greitai, 

r maloniai
• II Iiivmi , 4«M< y , * /

Kai jus pradeda kankint* 
rėmuo, gagai, ar nevirškinimą? 
tai. paprastai tai , būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių 
greičiausias būdas 

M jūsų 
.Phillips

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

. Telefonas 
Victory 114,5 

Valandos: ’ 
nuo 8 ik* 2 po pie 

L tų ir nuo 6 iki1 
9 vai vakare

Lietuviai Gydytojai
Rez 6600 South Artestan Aveniu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sb. Halsted Strest 
CHICAGO. ILL.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmieacyj*1 
Room 2414 |

One,North La Šalie Bldg^ 
One Nortb La Šalie St.

i (Cor. La Salle .and1 MadUon St*.) K. 
• Ofiso T«L State 2704^^4413^- ■,

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal' sutartį 
Tel. Boulevard /820

Namai:
6641 So; Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
oriau telefonaa "Irginia 0080 
Rez Tel Van Baren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Ud 4 ir 
6 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 1B dle- 

*ą. Namų ofleaa tjurtb 81de 
3413 Pranklin Blvd.

, Valandos 8:80 Ud 0:80 vakaro

_______Graboriaj
Telefonu Yards 1’13»

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
/ MddtrniŠka Koplyčia Dbvanai 

Toriu' automobilius visokiems reika
lams.. Kaina prieinama'

, ■ ! ’

3319 Auburn Avenue
chicago. ill; .

---- ,r-- ■ ■ '■......... ...... -
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IŠ politikos lauko »

Educational

PRANEŠIMAI

Town of Lake

Mt. Gtfefertwood

Brighton Park
kad

st.

- Furnished Rooms

Laisvės 
norite 

Naujie-

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ša- 
per

Persona!
Asmenų Ieško •

M

Situation Wanted
Darbo Ieško

Jos. Budriko ofisas 
pranešti, kad jis gauna

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
pa; naujos mašinos, vieta išdirbta 
20 metų. Labai pigiai.

4552 S. Paulina St.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Kazimie
ro Gudo, paeina iš Lietuvos, Kupiškio 
parapijos, Kuosenų kaimo. Kiek laiko 
atgal gyveno Cleveland, Ohio. Prašau 
jo paties arba kas apie jį žino pranešti, 
busiu dėkinga. Anna Guraitė-Naurec- 
kienė, 1603 Sberidan Rd., Apt. 8, 
North Chicago, III.

Tel, Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
\ Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.

.1606 So. Halsted St.
Chicago, III.'

Kazimiero Varnio vardodie- 
nes. Aukos bedarbiams. 
Arba kaip mes šventėm Ka
zimierą.

»
1 po 
Nedi

84e»

NuotimtU mokamas uat neiimokltoa 
a sumos

Finance Corporation
r of Illinois

' Po valstijom priežiūra
z 3804 S. Kedzie Avė.

nakties. Ne veltui praleis 
vakaras! -.a

•— Vienas iš dalyvių.

PAIEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką arba bite kokį už pagyveni
mą. valgį ir mažą užmokestį. S. Lytus, 
3741 Armitage Avė. Spaulding 7851.

• (■ • V, ' •?.

Financial

PINIGAI
Molinam nuo $50 $8M

Neimam komiso

1 i.&f-': k

U*

Melrose Park
Darbininkams algas nuka'pojo

prięšųietinis susi-

sb-

/-i

bs žo- >s daliesir

Dr
Dr

,5 ’i

S, . Bięžis
T. Dundulis

pasidaro
bot nė Lietuvių Daktarų 

grupe

kavusiems viešų
: -.m ' • .
.....

Neranda Jono Stankaus 
giminių

Lenkai smurtu sugriovė, o kas 
dar liko tai klerikalai

i

skaldo

darbininkai: vienas 
negrų važinėja iš

uąni—*»*&»»■* —■

sc- 
ta 

ra-

Aukos .$15.45 ganios. Ačiū 
‘ ‘Na u j ienų” A d m i n.

Amerikos .
Draugijas C h ięągos 
toli pažengė kaip mokslo 
srilyje taip 'draugijiniame 
suggvenimė. \ ?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jam toriai rengiasi 
eiti j streiką

Su- kovo 1 diepa Chicagos 
Fiat Janitors Union pasibaigia 
kontraktai su namų savinin
kai. Dabar eina derybos tar
pe namų savininkų ir Unijos 
viršininkų dėl kontrakto at
naujinimo. Derybos bet gi pa
sirodė aštrios. Namų savinin 
kai užsispyrė numušti, algas 
net ligi 36 nuošimčių, už tuš
čius fletus nemokėti ir janito- 
riams fletį veltui neduoti. Tai 
rodo, kad karas nebeišvengia
mas.

Tokių sąlygų iš namų savi
ninkų pusės pasiūlymas vei
kiau iššauks į atvirą kovą ir 
ta kova gali būti aštri, bet 
trumpa. Manoma, baigtųsi ja- 
nitorių laimėjimu, viena, kad 
Janitorių Unija yra labai stip
ri, antra—jeL butų reikalo, ei
tų j pagalbą ir milkmonai ir 
anglių pristatytojai ir draive- 
rių unjos. , Taip mano Janito
rių Unijos viršininkai.

Jei iki kovo 15 d. nebus pri
eita prie susitarimo, tai iš Ba
do stoties WCFL, 970 kyl. bus 
paskelbtas strekas. Tokias tai 
naujienas girdėjau iš buvusių 
mitinge janitorių.

—Gvaizdikas.

dį/ o labiausia lai sumanyto-, 
jarūs ntinėtb vakarėlio, tyirtėnt 
Mrs ir Mr. St; Warniui, Mrš ir 
Mr. .los. Eringiui, Mrs ir Mr. 
Anton Bartkui ir gcrb<. Kazi
mierui su jo mylima žmona.

National Mallcable and 
Steel Castings Conipany savo 
darbininkams pranešė, kad 
jau dirbamo pigiau dešimtą 
nuošimtį. Darbininkui išgirdę 
žinią, kad kompanija numu
ša algas, nevienaip 
Nesmagu ant širdies 
vienas nedrysta* pasipriešinti. 
Mat dabar toki laikai, darbi
ninkų spėkos pigios, džiaugia
si darbininkai kad tik darbą 
turi: nors dvi dienas į savaitę 
gauna padirbti, tai tuo ir ten
kinasi.

Čionai 
ir rasių 
trečdalis 
Chicagos, tie ir apsunkina bal
tuosius. Darbininkai jokios or
ganizacijos neturi, todėl konv 
panija įką nori, tą daro su 
vargšais pusbadžiais darbinin
kais. Mat “free country” vi
siems lobininkams ir išnaudo
tojams. Laikas butų susiprasti 
darbo žtaonČms, kas yra jų 
pavergėjai. Seneliai, kur buvo 
išdirbę 30 ir daugiau metų, 
pereitą metą visus atleido.

Darbininkas.

, NAUJIĘKog Chigago, !!!., 
musų ' krašto ‘šodfČČiųpritari
mo ir parabios?/ ^Kultūros” 
drąugij ą turi.J (UI pohkias liaiu 
dies mokyklas, vienąz Vilhiuje 
ir keturias sodžiuose, turį kėr' 
lioliką skyrilį? ir knygynėlių, 
šelpia gabesnius moksleivius 
ir našlaičius? Tos / draugijos 
nariai ir šalininkai. Ičidžia 
laikraštį “Vilriiaus Žtfdį,” turi 
daug įtakos įvairiose Vilniaus 
lietuvių draugijose, ypač Mok
slo Draugijoj. .1 ‘

Viso to nebūtumėm galėję 
pasiekti, jeigu Amerikos lietu
viai nebūtų immis suteikę pa
ramos. 1 : ■'• t . ... ■

Ką veikia Daktarų 
Draugija Chicagoje.

Ncprcšalį bus nors retkar
čiais suteikti žinių skaitančiai 
laikraščius visuomenei, ką 
veikia. 'Ąmęrikųs Lietuvių 
Daktarų draugiją,

Visuomėjąė Žino, kad Am. 
Liet. Daktarų Dr-ja laiko mė7 
nosinius 'posėdžius, bet kam 
tie posėdžiai laikoma, kokiu 
tikslu, tai labai miglotai įsi
vaizduoja. ; A

Štai šį sezoną atsibuvo jau 
trys 'labai svarbus draugijos

t . j, - : Antvadienh, kovo 10, 1931
Vaskb, ;dąr^niilafita ,gtuėlykip '.'Jpąeį muš vįehpį bučernėj jau 
diegtoje;'d.)-y, \ ^alhritįįio^i2 padarė. Pirmą
Ą m. iškėUi bahkičįas su sykį pernai atėmė $200, šį me- 
kiais vardu Amer. Liet. Dak- 
tarų Draugijos. Apie bankielą 
su šokiais parašysiu, vėliaus, 
tuom tafpu meldžiu luiritriąi 
palaukti. ' * . . >

Bet štai ęosėdis pasibaigė— 
prožidęniąą, uždarę susirinki
mą. Sekretorius nuo stalo su
renka popiergalius ir protoko
lų knygą įdeda krepšin; leng
vai atsiduštav..’ Msf ‘draugijos 
nariai, kad dąrbą^užbaigė.>

Užkviečįama visi susirinku
sieji į valgomąjį, o vienų na
rių v22 asmenys buvo atsilan
kę susirinkįmąn. čia tikras 
“surprizas'?: ponios daktarie-. 
nės šventadienio rūbuose, pry? 
šakyje šeimininkė ponia Stri- 
kolicnė su linksmu , veidu, 
kviečia prie skanių užkandžiiį. 
Čia išsyk ir ūpas atgija ir 
nuovargis pranyksta*, <tik, kle
gesys, juokavimas... Smagu, 
jauku, linksma ir taip iki vė
los 
tas

tą Vėl banditai 'atėję iškratė 
visas vietas ir rado tik $2 pa
ties biznieriaus kišenėj. Nę tik 
tuos 'pačius $2 atėmė, bet dar 
biznierįui akis uždauži.

/, Reporteris.

artinantis pavasariui reikia lai
kytis švaros, nes tas ir pa
tiems į naudą, o drauge ir ma^ 
lomi, kada musų apylinke yra 
švari. —Kliubietis.

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

Jau buvo pranešta, kad ko
vo 7 d. staigiai pasimirė Jo
nas Stankus, 38 m., gyvenęs 
4258 S". Ashland Avė. Velionio 
gimines betgi ikišiol neatsilie
pė. Jo tėvas Konstantinas buk 
gyvenąs Chicagoj, bet ir jis ne
atsiliepė. Kūnas pašarvotas’ yra 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės bus 
rytoj.

Kovo trečią dieną Kazimie
ro VVarnio artimi gimines ir 
draugai surengė jam puikų 
vakarėlį jo paties namuose, 
adresu 3838 So. Kedzie Avė. 
Kadangi Kazimieras apie jam 
rengiamą vakarėlį nieko neži- 
ndjo, tai padaryta kaip ir su- 
prais. Jau buvo apie 9tą 
valandą vakaro, kaip mes ku
rie buvom užprašyti, pradė
jom rinktis. Ankščiau pradė
ti nebuvo galima, nes turėjom 
laukti,, kada Kazimieras išeis 
į spulkos —Midland Buįiding 
and Loan Association susirin
kimą/kuris ten jau keli me
tai kaip yra iždininku. Mes 
laukdami jo gryštant linksmi
nomės ir kalbėjomės apie ge
rus ir blogus laikus, o tuo tar
pti musų darbščiosios Šeimi- 

' nifikes prirengė labai skanius 
ir turtingus naktipiečius.

Jau buvo manyta, kad spųl- 
kos susisinkimas baigsis, tai 
ant greitųjų Vienas .vakarėlio 
rengėjų p. J. Eringis išvažiavo 
parvežti, Kazimierą, kad kar
tais kas kitas jo nepagautų. 
Gryžtant automobiliui prie 
namų, mes užgesinom kam
bariuose šviesas ir laukėm no
rėdami jį išgąsdinti. Taip ir 
buvo. Nugirdau, jis lipdamas 
laiptais su savo “body guard” 
kalbėjosi “kažin, kodėl kam
bariuose tamsu?’*,' ir, supran
tama, labai atsargiai darė du
ris, manydams, gal pasitai- 
kint, “oldapas”, kas dabar ŠU 
iždininkais labai tankiai atsi
tinka. Kaip tik atidarė duris, 
tai mes buvom sukomanduoti 
ir visi kartu sušukom suprais: 
“Lai gyvuoja Kazimieras!” ir

vieton ’ išpąsties jis buvo labai 
džiaugsmingą^, pamatęs’mus 
prie šviesos ir reikšdamas sa
vo dėkingumą 'kiekviena iš 
eilės pabučiavo.-

Visi linksmai kalbėjomės ir 
aš vis temijau kas tol i aus buf/. 
Žiuriu, Bridgeportietis Dr. Ka
ralius su žmona atvyko ir ve 
kas naujo. Daktaras linksmo 
budo, be jokio išdidumo, šne
kėjosi, juokavo, ir tas mus dar 
daugiau pasmagino.

Kada jau buvom visi' rengė
jų paprašyti prie stalo ir be 
valgant'naktipiečius, čia vėl 
jnums daktaras iškrėtė,'kelis 
gražius “joksus”, iš ko turė
jom daug juoktis. O jau tų 
vakarėlio j-engėjų svetimgu- 
mas — priėmimas, ka 'ir besa
kyti. Tik valgyk, (gerk ir 
džiaugkis papuolęs į tokią 
širdingą žmonių tarpą. Beto 
ir musų Kazimiero žmonos 
sena motinėle tarsi savo 
natvę į šalį pasidėjus ir 
bėgioja apie stalą ir visus 
gina. valgyti, gerti.

Kas svarbiausia, tai bebai
giant valgyti buvo kalbėta ir 
apie tokius musų brolius lie
tuvius, kurie neturi darbo ir 
neturi už ką nusipirkti valgio 
ir kuo kambarius pasišildyti. 
Pradėjus Dr. Karaliui, iš eiles 
aukavo sudedami $7.45 bedar
biams pagelbėti.

Po naktipiečių vieni daina
vom, kiti pianui skambinant 
šokom ir tik apie trečią va
landą ryto atlikę visas cere
monijas noroms neno^oms tu
rėjom skirstytis kas kur pri
klausom. '

Mus dalyvių skaičius buvo 
toks: Neskaitant mažosios šei
mynos, pradedant su Ladys 
first — Mrs ir Stanislovas 
Warnis, (Kazimiero brolis), 
Mrs ir Mr. Jos. Eringis, Mrs ir 
Mr. Anton Bartkus, Mrs ir Mr. 
Platauskas, Mrs ir Mr. Anton 
Maženis, Mrs ir Mr. Rubys, 
Mrs ir Mr. Kunevicz, Mrs ir Mr. 
August Pocius, Mrs ir Mr. Kaz. 
Valantas, Mrs ir Mr. Bartkus, 
Mrs Pakenas, Mr. Vincent 
Platauskas ir aš. žinoma, aš 
ča neskaitau musų brangiau
sio Kazimiero Warnio su žmo
na, nes jie ir taip jau mums 
Brighton-parkiečiam gerai ži
nomi kaipo teisingi biznieriai, 
turintis viršminėtu adresu 
Home Bake Shop ir užsitarna
vę pagarbos netik svetimtau
čių, bet ii’ vietos lietuvių tar
pe. Kazimieras netik yra tur
tingos lietuvių Spulkos iždi
ninku, bet jis yra ir Didžiojo 
Keistučio Kliubo iždininkas. 
Tai gal nebereikalo mes Kazi
mierui davėm vardą “Brigh
ton Parko Iždininkas”, o prie 
to dar jis ir kitoms lietuvių 
organizacijoms priklauso.

Dar baigdamas noriu spasa- 
kyti, kad ant rytojaus kovo 4 
d. aš vėl buvau pakviestas) pa
ties Įtazimiero, kad sutyarkius 
bedarbiams skirtas aukas ir 
sumažinus Vakarykščius liku
čius. Nuvykęs radau dar apie 
kėlės poras iš tų pačių, kurie 
ir vakar. buvp~ Čia jau gali
ma sakyti mes vėl pradėjome 
švęsti Kazimierą, ale tik ant 
greitųjų, Ilgų pasikalbėjimų 
nebuvb užimta. St. Warnis ir 
Jos. Eringis mums paaiškino, 
kad tų aukų ($7.45), kurios 
vąkar buvo surinkta labai ma
žai. P. A. Bartkus nieko ne
laukęs pastėbi, “ka,d mažai tai 
turim duoti daugiau”, ir štai 
Mrs ir Mr. St.i VVarnis,/padeda 
$2.00, Mrs ir Mr. Kąz. 'Warhis 
$2.00, Mrą it- Mr. Jotf. Ėringis 
$2.00 ir Mrs ir Mr. A. Martkus 
$2.00. > Viso $8.00.

Nežiūrint to kad kaip kurie 
iš čia minėtų asmenų jau va
kar tam pačiam tikslui auka
vo po dolerį, taigi dabar .viso 
pasidaro aukų bedarbiams 
$15.45. ’

Šiuos pinigus nutarta ati
duoti į “Naujienas” su prašy
mu perduoti bedarbių šelpimo 
Komitetui,

Nors tai, rodos, nedidele pi
nigų suma, bet vistiek kaip ku
rie iš bedarbių gavę paramos|ko atidaryti seminarijos* bet' 
džiaugsis ir bus dėkingį. Aš pavyko jau tvirtai atsistoti ant daug reikalų išspręstą; prięg-

Lietuvių kultūrinė 
padėtis Vilniaus 

krašte

D-ro D., Alseikos, Vilniaus 
Lietuvių švietimo Draugijos 
“Kultūros” Pirmininko laiške 
iš Vilniaus skaitome:

Nors ypatingai didelių val- 
žyrnų ir . trukdymų pastaruoju 
laiku iš lenkų valdžios rife turi
me, bet lenkams nebėra rei
kalo labai lietuvius ir valžyti, 
nes musų gyvenimas 1927 me
tų retorsijomis įstumtas ta
po į labai siaurą vagą. Kaip 
žinoma, tais metais uždarytą 
buvo 40 musų "mokyklų, už
daryta ir viena augŠtesnioji 
mokykla, mokytojų seminari
ja, kurioj ruošiami buvo liau
dies mokytojai. Lig šiolei nė 
viena, iš uždarytų mokyklų 
neatidaryta. Numatydama tai, 
kad lenkų valdžia nebeleis 
toms pačioms švietimo drau
gijoms atidaryti, uždarytų mo
kyklų’, 1928 metų pradžioj pa
sauliniai 'inteligentai 1 įsteigė 
naują švietimo draugiją ^Kul
tūra” pavadintą. Tai draugi
jai buvo pavykę gauti leidi
mas atidaryti mokytojų semi
nariją,/be kurios visai mažai 
beturėdami liaudies mokytojų; 
mažai tegaliiho steigti liaudies 
mokyklų, o esamus visur len
kų mokyklos > ^lenkina musų 
sodiečių vaikus. Del žinomų 
priežasčių atidaryti, seminari
jos nepavyko, 4 norę “Kultųros” 
draugijos/valdyba jokios lais
vamaniškos, mokyklos į , steigti 
nemanė, siūlė nįusų kunigams 
susitarti dėl! mpįįytęjij, M^ų 
kunigai dar! lig išicjĮei įl^iko 
“Kiįltųros” draugiją laisvaniš- 
ka, lig šiolei ją, boikotuoja, 
nors/ta draugija jokio prieš- 
tikybinio nusistatymo nerodo, 
tikybos klausimais elgiasi to
lerantingai, nes musų, kraštu 
gyvenimo sąlygose, lenkams 
mus spaudžiant, ve^ti kovą dėl 
tikybinių "įsitikinimų-,' butų tik 
lietuvių skaldymas ir musų1 jė- 
gų silpninimas. //

Nežiūrint musų krikščionių 
demokratų boikotu/' “Kultū
ros” draugijai, nors ir nepavydi ■_ __ X-______ iLJx

Pirmas “ prięšųietinis susi
rinkimas, kuriame buvo per
rinkta valdybą ,1931 metams, 
ir bėgantį draugijos kultūros 
ir biznio reikalai sekantiems 
metams nukratyta. '

. Antras — metinis pošėdis 
a|sibuvo, kuriame tapo įves
dinta naujai perrinkta valdy
ba, nustatyta^ darbas 1931 me
tams, ir iškląpąytas, išdisku- 
suotas D-ro Ą.,;L.' Davidoiiio 
moksliškas refęt’ątas. Kaip re
ferentas taip diskusantai Dr 
M. Strikolis ir Dr. V. Šimkus 
atliko savp ųž^ųo|į pagirtinai 
gerai nuodugnįjį, temos; žinoji
mu. ’

Trecias —r 'mėnesinis susi
rinkimas atsibuvo vasario 28 
d. š. m. Išdiskųsuota ir išsprę
sta visokįaripppS) rųšįes ir dū
rinio aplaikytį, draugijos var
du laiškai. Priimta daug nau- 
j ii narių. Ir pagalios išklaųsy- 
Ja ir išdiskųsuota D-ro G. X 
Blbzio moksliškas’ referatas. 
Dr-’as (/ K. Kliauga, Dr-aš A. 
Juozaitis ir Dr,-as B. J. Rooth

. ■. * - . >-> - .

kaipo diskusantai savo užduo
tį atliko gerai, i .

Dr-o A. L. Davidonio ir Dr. 
G. I. , Bložio referatai bus 
pasiųsti “Medicinos” redakci- 
jom , / ..

Toliaus iš eilės nuteiks šiam 
sezonui mokslo referaths 
kautieji .daktarai:

1. Dr. M. T. Strikolis
2. Dr. B. J. Rooth ‘
3; Df; P. 7a. Zalatoris

Laiškai dėl radio 
programų

/Šiuo tarpu nieko daug. Mies
telio ■' valdininkai yra susipykę, 
tad eina įvairių gandų, kurių 
negalima net supaisyti. Tačiau 
kaikuriė drąsiai kalba, kad rei
kią visus šluoti laukan, nes 
perdaug yra įsibuvę. Kitą me
tą-rinkimai. Lietuviui tikisi 
taipgi pravesti į vieną kitą vie
tą .savo tautietį, ir tas butų 
galima, jei pas lietuvius butų 
vienybės ir išnyktų pavydas. 
Pamatysim, kaip dėsis toliau. 
Tik daugiau drąsos ir gyvumo.

Beje, padarytas nutarimas, 
kad butų . uždrausta pedlio- 
riams važinėti gatvėmis. Prie
žastis yra tame, kad pedlioriai 
vartoja .arklius, o musų gatvės 
yra papuoštos žolynais, tad pa
likti arkliai daro žalos, be to

Įclassified APS

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBĖK 
CQLLĘ£rE,

672 West Madison Street.'

prašo 
gana 

daug laiškų’ iš tolimesnių mies
tų, kur klausytojai dėkoja už 
gerai perduodamus radio pro
gramas taip pat siunčia ačiū 
artistams ir* artistėms, puikiai 
i’špildantiems programą.

Kovo, 5. d., ketvirtadienį po 
duotos radio,, programos iš 
stoties WCFL gauta laiškų iš 
Dayton, Ohio nuo Broniaus 
Varašiaus; iŠ Detroit, • Mich. 
nuo Ona Ba'goęius; iš Čorn 
Beit Hotel, Gilman, III. nuo W. 
A. Žilinskas; iš Aurora;, III. 
nuo Mike Balcurias; iš Keno- 
sha, Wis. nuo J. Shimansko, ir 
iš kitų vietų.

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

1 . ____

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

John Grakauski, rast.
1 r-‘- .......... ........... ' .. ■ ■

’ Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Paselpos susirinkimas atsibus ant
radienį kovo 10 d., Masonic Temple 
svetainėj. 1547 N. Leayitt St., 7:30 v. 
vakare. Nariai malonėkite susirinkti lair 
ku. •'*' X. Saikus, raštin.

■ .... i.-------------------—

Lietuviška T eatrališka Dr-stė Rūta 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
trečiadienį > kovo . 11 d., Lietuvių Audi
torijoj, ^3133 $o. Halsted St., 7:30 v. 
vakare. Visi būtinai atsilankykit, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turime aptarti.

Rašt. A. Tamkevida.

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Box No. 1258.
■.......—»»■■ ... i i i i ■■■_____________

. Business Service
. BiraioPatarnaviman________

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogą Darbas. Greitai taisome, stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apakai t Ha v imas. Mes atliekame 
geriausi darbą mieste. Kedzie 8463.

5 
i 6

7. Dr. C. K. Kliauga
Socialių atžvilgiu draugiją 

žymiai pirmyn, pąžengė. štai 
užpraeitas susirinkimas atsi< 
buvo Dr-o G. I. Blogio rezi- 
dencijoj. Dr. Bkfžis yrą draų/ 
gijos vice-prezidentąs, P(i už- 
dafymo , susirinkimo p-nią 
Bložienė visus draugijos na
rius^ 
čia taLfik$a£! ^šurprisej: 
ponias j; dakUfų ą žmonos čia 
susii’injttjsids ’ > iiiItk L svėtingąi 
priima ir Vaišina gardžiais 
užkandžiais. Smagu, linksma 
ir jauku būti dalyviu su savai
siais, užkandžiauti, — prie 
anegdotų ir pašnekusio, Lai
kas greit it teliko vi
durnakčio atsisveikinę su šei
mininkais grįžom pilifai pa
tenkinti namon.

Štai ir vėl mėnesis regulia- 
ris draugijos posėdis, šį syk 
rezidencijoj į)r-o M. T, Strh 
kolio, Draugijos prezidento.

Posėdis* tikrai 1 privargino 
višus narius į mat begaliniai

Pereitą trečiadienį, kovo 4 
d., 7 vai.'yakaro čia rado ne
gyvą žmogų griovy sale kelio, 
netoli nuo biižnyčios. Sako, buk 
galva, perskelta, kiti sako buk 
girtas 'buvęs, kiti vėl
širdies ligą turėjęs, bet grei-. 
čiausią kad bus “raidą” gavęs, 
žodžiu, bene paaiškės kaip dak- 
tarai savo nuomonę pasakys. 
Dabai* moterėlės bijo, ir pro tą 
vietą eiti, ir persižegnojusios 
grįžta atgal. 

• 1 . ■

Nuo to laiko, kaip didžioji 
pekla miežiais ųžąugo, atsira
do daugybės mažų peklikių. 
Dabar kelinta stuba, ten pekla: 
verda nuodingus skystimus ir 
nuodijasi, o apsinuodiję eina’ 
iš proto ir visokias'nedorybes 
išdarda ' y. . ; . ’/. '■

.Viehas biznierius, kurs su 
britva sau duoną užsidirba, ne
seniai pasiėmė vakaciją ir tol 
gėrė v tą namų darbo peklinį 
skystimą, kol iš proto išsi
kraustė. Moteris nebegaleda- 

(ma nurimti turėjo pašaukti po
liciją, išvežė į stotį, -pašaukė 
daktarą padaryti ekzameną, 
daktaras rado, kad perdaug al
koholio glvoj. Biznieriui prisa-‘ 
ke-J- pilvą daugiau uamineš nėr 
.beimti, tad ir galva pasitaisy
sianti. j'. ■' ■■!/' ---

Vali jos princo favo
ritė dainuos per 

radio

____ tavi- 
. ___ai' apei-

lama uurryi. Ei-

Spedaltataa gydyme ehronlikų ir aai 
m. Jei iuu negalėjo jumia Iftgydy" 
iykit paa mane. Mano pUnaa iii
maa atidengi jus 
Įmetu jus ffydytL ----------- ---------------------
Idt pas Ukrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegsamlnavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 • W, Jacksoą Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

* lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

fr u.

*
ir nuo savęs tariu visiems ąu- kojų, įgyti tautinės lietuvių in- tam dar išklausytai ir išdis- 

padėkos žo- teligentijos ir žymios dalies kukuotas referatas* Ir virš to

f \ f •' • • r
Kada JĄileeri Stanley dainuos per ra

dio kąriti są Richy , ęraipg, Jr., Blue 
Ribbon Malt juokdariu yisu Columbia 
Broadcasting System tinklu Ikndie vaka
rė (Chicagoje 91;13/ vri v., iš WMAQ 
stpties), ja^io klausytojai turės progos 
išgirsti dainininkę, kuri sužavėjo Vai i jos 
Princą. •

Kai Ji; 'nesenai dainavo Londone, 
Rrincas tankiai -lankydavosi į kliubą, 
kuriame jD dįinuoflavo ir tankiai pra
šydavo'-ją padainuoti niekusias jo mė
giamas Amerikos dainas.

P-le Stanley dainuos niekurias , tų 
dainų, kurios labiausia patiko ValijOs 
Princui, -

• P-lė Stanley yra- labai, populiariška 
dainininkė, žinoma visame pasaulyje, nes 
jos padaryti rekordai yrar visur pasį- 
sklaidf.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad ■ vesdamas visus reikalus

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Ąkolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir ilmainom visokį turtą 
InSiurinam namus ir viski vertingą 
Padarom , davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo, Norarialiikui raitu*
Siunčiam Pinigu* ir Laivakorte*
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių y ardas, 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.
' Telef onuokite tuo jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

1 CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS 

- * 

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai ir gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių, galėsite 
išsirinkti 1931 styliaus, nuo 7c. 

rolę ir aukščiau

K. ANDREJUM
• 1337 So. 50 Ct.,

CICERO, ILL.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmai, biznius visokios rųšiM 
Nėra skirtumo apielihkes ir kur yra ai 
kas yra Perkam notas. 2nd mongage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgagr leng 
vomu išlygomis Teisingai ir greita* 
patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455




