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Laivyno vadas siūlo, 
kad karą spręstų vi
si krašto piliečiai

Kontradmiroląs McGowan pro- 
ponuoja amendmentą, kuriuo 
vyriausybė neturėtų teisės 

,skelbti karą.

VVASH1NGTONAS, kovo 10. 
Kontradmiroals Samuel McGo- 
wan pasiūlė komisijai karo rei
kalams, kad butų priimtas kon
stitucijos amendmentas (papil
dymas), kuriuo einant Jungti
nių Valstybių vyriausybė netu
rėtų teisės paskelbti karo be 
visų krašto piliečių referendu
mo, išskiriant tokius atsitiki
mus, jei Jungtinės Valstybės 
butų užpultos.

Amendmente, McGowano pa
siūlymu, turėtų būt numatyta, 
kad jei visuotiniu balsavimu 
žmonės dauguma balsų pasisar 
kytų už karą, tada visi sveiki 
vyrai piliečiai, nuo 18 iki 35 
metų amžiaus, turėtų būt pa
šaukti po ginklu. Karo metu 
turėtų būt užginta kelti algas 
ir prekėms kainas.

Didžiojo karo metais kontr- 
admirolas McGovvan buvo lai
vyno, kasininkas ir tiekimo 
viršininkas.

Dagi Rockefelleris da
vė $50,000 bedarbiams

NEW YORKAS, ,kovo 10. — 
Moterų bedarbių šelpimo komi
tetas, kurio pirmininkė yra mi- 
lijoninkė MYs. AugUst Belmont, 
pranešė, ktųi bedarbių darbinin
kių šelpimo fondui . John D. 
Rockefeller Jr. paaukojo $50,- 
000.

Iškilmingas Mahat 
mos grįžimas j Ah 
madabado miestą

Milžiniškos minios sveikina in
dų nacionalistų vadą, pada
riusi ‘karo” paliaubas su bri
tais

Mosley tapo išmes
tas iš Darbo partijos
Rinkikai reikalauja, kad jis at

sisakytų ir savo mąhdlUo par
lamente

SirLONDONAS, kovo 10.
Oswald Mosley, kuris ėmė orga
nizuoti “naują politinę parti
ją”, šiandie tapo išmestas iš 
Darbo partijos.

Nacionalinis vykdomasis Dar
bo partijos komitetas kaip vie^ 
nu balsu priėmė išmetimo re
zoliuciją ir tuojau pranešė 
Smethwicko skyriui, kad Mos
ley nebėra partijos narys.

Tuo tarpu rinkėjai, kurie 
Mosley širinko parlamento na
riu Darbo partijos sąrašu, rei
kalauja, kad jis atsisakytų sa
vo mandato kaip nebeatstovau- 
jąs rinkikams.

AHMADABADAS, Indija, ko
vo 10. — Mahatma Gandhi grį
žo į Ahmadabadą, savo namų 
miestą. • ./.

Kelionėje iš New Delhi, kur 
praeitą savaitę Gandhi padarė 
su vicekaraliumi lordu Irwinu 
paliaubų sutartį, kiekvienoje 
geležinkelio stoty jo laukė mi
nios indų nacionalistų ir kėlė 
jam ovacijas, o parvykus į Ah
madabadą ji pasitiko sveikinti 
milžiniški tytveikai žmonių. 
Minioms . besigrudant apie 63 
metų amžiaus “šventą žmogų,” 
buvo pavojaus, kad jo nesu
triuškintų, tad nacionalistų vo- 
luntierai, paėmę jį ant pečių, 
nešte nunešė į automobilį.

Gandhi, kadangi tai buvo jo 
tylėjimo diena, nieko neatsakė 
į keliamas jam. ovacijas, tik 
ašaros riedėjo per j6 skruostus, 
kai tūkstančiai klaupės prieš jį, 
o arčiau esantieji gaudė jo 
rūbo skvernus bučiuoti.

■Mahatma G’andhi apleido Ah
madabadą ąprieš metus laiko, 
išvykdamas minėtiųon savo žy- 
giuotėn į pajūrį druskos gamin
ti ir tuo atvirai priešintis britų 
įstatymams. Tuomet jis pasi
žadėjo negrįžti namo, iki Indi
ja atgaus iš Britanijos savo ne
priklausomybę.

Entered us^second-class mattcr March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1870

Chicago, III., Trečiadienis, KovaS-March 11 d., 1931
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Projektuojama $28,000,000 Rock Islando hidro-elektros įmonė Kolumbijos upėj, kuri turėtų 
suteikti darbo 2,000 darbininkų.

Lenkai leido “Vaka
rų fronte” filmą, tik 

iškandžiotą

Bedarbių skaičius Vo
kietijoj sumažėjo 

‘ : r • a ’

- Pa-

Išti-fVARŠUVA, kovo 10. —Išti- 
sus penkis mėnesius svarsčius 
galvojus, lenkų vyriausybė pa
galiau leido rodyti teatruose 
garsią “Vakarų fronte nieko 
naujo” filmą, ir tai tik po to, 
kai ji buvo pirma palodyta Pa
čiam premjerui Slavekui ir 
stipriai cenzūros iškandžiota: 
iš 3,500 metrų ilgumo filmos 
išplauta 700 metrų?* y # ■ •' < ■ ■> J :

- - •Y**'

Iš paveikslų buvo išplautos 
scenos, kur kareiviai pliekia kai
lį žiauriam karininkui Himmel- 
štosui; kur jauni kareiviai pir
mame savo mūšy įpuola į iste
riją; kur vokiečių kareiviai 
Adomo; kostiumais aplanko 
franeuzų merginąs; kąi kurios 
scenos karo ligoninėj ir pasku
tinės scenos, kurios duoda- įs
pūdžio, kad visi kareiviai žuvo 
kare.

BERLYNAS, kovo 10 
skelbiu- šiandie oficialiu prane
šimu, vasario 28 dieną bedarbių 
Vokietijoje buvo ’ 19,000 > ma
žiau, ne dvi savaites prieš tai. 
Vasario pabaigoj viso bedarbių 
Vokietijoje buvo 4,972,000.

Anglijos parlamen
tas pritarė T. Sąjun
gos arbitražo aktui

Trys sovietų geležinke
liečiai nuteisti sušau

dyt už avariją
MASKVA, kovo 10. — So

vietų teismas Taškente pasmer
kė sušaudyti trys geležinkelie
čius, mašinistą, konduktorių ir 
Miliutinskos stoties agentą, de] 
kurių apsileidimo neseniai su
sikūlė du prekių traukiniai.

Chaplin Berlyne
BERLYNAS, kovo 10. — J 

Berlyną atvyko garsus Ameri
kos krutamu jų paveikslų ko
mikas Charlic Chaplin. Kaip 
ir Londone, stoty jį čia pasiti
ko didžiausios minios žmonių.

Buvęs Habsburgų did- 
kunigaikštis Leopoldas 

grįžo į Austriją

Trys asmenys žuvo 
aeroplano katas

trofoje

Lenkams nepavyko 
suimti lietuvių 

aeroplaną

-;ORRSr

VIENA, Austrija, kovo 10.— 
Iš New Yorko grįžo į Austriją 
buvęs didkunigaikštis Leopol
das, tačiau jis turės arba pri
siekti ištikimumą Austrų res
publikai, arba tuojau vėl Aust
riją apleisti.

Einant dabartiniais Austrijos 
įstatymais, krašte gali pasilikti 
tik tie Habsburgų, kurie atsiža
da visokių pirmykščių savo pri
vilegijų ir pretenzijų.

Policijos viršininko paklaus
tas, ar jis norįs prisiekti išti
kimumą respublikai, Leopoldas 
atsakė, kad jis suprantąs gerai, 
jogei Habsburgų ratsteigimas 
esąs nebegalimas, .vis dėlto jis 
dar turįs pagalvoti.

New Yorke prieš kurį laiką 
Leopoldui buvo iškelta’ byla dėl 
buv, austrų didl^unigaikštienės 
Marijos Teresos $400,000 bri
liantų pardavimo, bet jis buvo 
išteisintas.

Du kiti sužeisti

MOUNDS, Okla., kovo 10. — 
Trys asmenys užsimušė, o du 
kiti pavojingai užsigavo, jų 
aeroplanui nukritus šiandie far- 
moję, netoli nuj> čia?

Užsimušė Mrs. J. fteeds, jos 
sūnūs ir H. Casey, visi vietos 
gyventojai. Pilotas J. Hays ir 
antras Mrs. >R.eeds sūnūs skau
džiai sužeisti.

LONDONAS, kovo 10. —231 
balsu prieš 139 parlamentės pri
ėmė užsienių reikalų ministerio 
Hendersono rezoliiiciją, kad An-. 
glija priima Tautų - Sąjungos; 
seimo priimtą aklą, kuriuo ei
nant tarptautiniai ginčai turi 
būt tąikos keliu išsprendžiami;.

Prieš rezoliuciją, spyrėsi vien 
konservatoriai, Chamberlaino 
vadovaujami.

Debatų metu buvo diskusuo- 
jamas Jungtinių Valstybių pri
sidėjimo prie Tautų Sąjungos 
klausimas, ęhamberlainas ti
kino, kad Amerika niekados 
neprisidėsianti, tuo tarpu atsto, 
vas Angell, darbietis, pareiškė, 
kad jis'dešimtį metų gyvenęs 
Jungtinėse Valstybėse ir anaip
tol nesąs taip tikras, kad jos 
galų gale n'epatapsią Tautų Są
jungos narys. Amerikoje, pa
sakė Angell, yra galingų jėgų, 
kurios stoja už kooperavimą Su 
tarptautine • organizacija ir 
Tautų Sąjunga.

VARŠUVA, kovo 10. —Pra
nešimu iš Vilniaus, kovo 7 die- 
ųą Kauno-Vilniaus geležinkelio 
linijoje pasirodė Lietuvos ka
riuomenės aeroplanas, kuris, 
pasukęs į vakarus, t nusileido 
lauke tarp Senųjų Trakų ir Ru- 
bežiiį. sodžiaus. Matyt, buvo kas 
nors atsitikę su motoru.

Lenkų palinijo sargyba pa- 
šliaužoihis ėmė per sniėgą bėg
ti nusileidusio aeroplano lin
kui, bet, dar neprisiartinus, 
aeropalnas vėl pakilo į orą ir 
per Miciunų sodžių nulėkė at
gal j Lietuvą.

Britų konservatoriai 
trukdys darbiečių 

politiką Indijai
LONDONAS, kovo 10. —Bri

tų konservatoriai, kurie ligšiol 
taipjau rėmė darbiečių vyriau
sybės politiką su Indija, dabar 
rengiasi daryti obstrukcijų. Tas 
matyt iš konservatorių parti
jos Indijos komisijos vakar va
karą priimtos šitokios rezoliu
cijos: ;

“Ši komisija sveikina p. Bald- 
wino [konservatorių lyderio] 
nutarimą, kad konservatorių 
partija negali būti atstovauja
ma nė jokioj tolesnėj apvalaus 
stalo konferencijoj, kuriąt dabar 
vyriausybė numato laikyti In
dijoje.”

Penki asmenys užmuš' 
ti traukiniui užgavus 

automobilį

5,000 Valijos angliaka 
šių metė darbą

Meksika įsileis keletą 
tūkstančių slavų ūki

ninkų kolonizuotis

Kaip Rietavo klebonas kun. 
Spudas suktybe gavo dvarą

» ■ • • , " ' I, « >
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Sensacinga kunigo Spudo ir jo sėbro notaro Misevi
čiaus byla dėl prigavystes Šiaulių Apygardos teisme

(Tęsinys)
Teisiamojo notaro Misevičiaus 

gynėjas priv. adv. Stirblys
gina rimtai. Sumaniai operuo
damas įvairiais bylos daviniais 
ir dokumentais, jis įrodinėja, 
kad
Misevičiaus, kaip notaro, veiki
mo .negalima esą maišyti su 
užkulisinėmis kun. Spudo intri- 

? gomis * /
Girdvainienė su Spudu atvyko 
pas jį susitarę dėl sąlygų iš 
anksto ir jis surašęs aktą taip, 
kaip jam sakė susitarusios ša
lys. Įstatymas visai nereika
laująs iš jo, kaip notaro, žinoti, 
ar šalys jau yra išpildžiusios 
kai kurias sutarties sąlygas, 
šiuo atveju, ar kun. Spudas 
tikrai užmokėjęs, o Girdvainie
nė gavusi akte įrašytus 50,000 
litų. Jei už šitai notarą bausti, 
tai

•. reikėtų iškelti bylas visems 
‘notarams,

nes nei vienas notaras netikri
na, ar viena šalis antrai atsily
gina. »

* • 4 . '

Abejoti Gird Vainienės proto 
sveikumu ir jos galėjimu lietu
viškai sūptasti; nptaras Miscyi- 
Čius neturėjęs davinių^ nei pa
grindo. Jei'jis butų norėjęs 
Girdvainienę apgauti, butų pa
skaitęs jai ^iktą kitaip, bet jis 
to nepadarė. Savo, kaipo no
taro, pareigą atliko sąžiningai 
ir todėl
notaras Misevičius nekaltas.

Prašo išteisinti. z
Po priv. adv. Stirbio vėl

< ■ ' ■ • S ,į

kalba valstybes gynėjas.
Atremia prof. Stankevičiaus už
metimus, kad prokuratūra kal
tinimą pagrindus! pafbdymais 
ir tokių liudininkų, kurių žo
džiams esą negalima buvo per
daug tikėti. Valstybės gynė
jas nuginčija šitokio priekaišto 
pamatuotumą ir sako, kad pro
kuratūros tikslas visai nesąs 
žūt būt apkaltinti žmogų, bet 
tik surasti tiesą. „

Po valstybės gynėjo kalbos 
dar kartą trumpai išsitaria abi 
šalys ir, pagaliau,
............... .. ..... ............................ .■ -f •1

gauna paskutinį žodį teisiamieji.
, Į galą nusilpęs publikos susi
domėjimas šalių ginčais vėl 
urnai pakyla ir visų akys smal
siai nukrypsta i kaltinamų ji? 
suolų.

Sunkiai atsikelia ir, išsitie
sęs, atsiremia batjioro • '

. teisiamasis kun. Spudas '
Kalba iš‘ bloknoto. Kalba tuo 
pačiu gailiu, maldaujančiu ir 
drebančiu balsu. Savo paskuti- > 
niame žodyje ba*ndo atremti vi
sos eilės liudininkų jam pada
rytus karčius priekaištus dėl į- 
vairių, įvairiems žmonėms jo 
padarytų skraiudų ir neteisy
bių. Kartoja padaręs tik 
dą ir

sutinka grąžinti .dvarą 
sąlygų.

Nesijaučia' kaltas ir prašo 
ma išteisinti jį.

Baigęs, vėl taip pat sunkiai 
atsisėda. Dažnai naudojasi ša
lia ant barjiero lentos pastaty
tu grafinu vandens. -

Notaras Misevičius 
taria savo paskutinį žodį karš
tai ir energingai. Sako, kad jei 
bausti jį už surašymą sutarties 
tarp’Sffudo ir Gjrdvainienės, tai

klaL'

teis

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: , ■ :'-Į

Debesiuota; gali būt lietaus 
ar sniego, bent po pietų; vidu
tiniai ir stipresni rytų krypties 
vėjai.

Vakar temperatūra’ įvairavo 
tarp 21° ir 34° F.

šiandie saulė teka 6:10, leL 
džiasi 5:51. Mėnuo teka .1:53 
Tyto. • \

Duobkasys kasė kitam 
duobę ,pats joje mirė

* •

CULLOM, III., kovo 10*. — 
Duobkasys John Wought kasė 
vietos kapinėse duobę vienam 
numirėliui palaidoti. Duobka
sio sūnūs, atėjęs žiūrėti, rado 
duobę iškastą, bet joje, gulintį 
tėvą su kastuvu rankosė. Jis 
buvo miręs tariamai širdies li-

McCOOK, Neb., kovo 10.- — 
Burlington geležinkelio trauki
niui užgavus automobilį, buvo 
užmušti penki asmenys: viena 
sena moteriškė, Nancy Osborn, 
ir keturi jos dukters vaikai, 
amžiaus nuo 7» iki 15‘metų. Ne
laimė atsitiko netoli* nuo Col- 
fer, Neb. '

CARDIFF, Valija,, Anglija, 
kovo 10.—Protestuodami prieš 
nuskėlimą nuo algos 7 pensus 
dienai, penki tūkstančiai ang
liakasių šiandie, metė darbą.

Galimas daiktas; kad prie 
streiko prisidės ir kitų kasyklų 
darbininkai. '

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
10.-—American Slavic Coolniza- 
tion Trust,' Ine., prašbma, Mek
sikos vyriausybė nutarė leisti 
keliems tūkstančiams slayų 
ūkininkų imigruoti į Meksiką. 
Slavams, tariamai rusams, bus 
leista kolonizuotis šiaurinėje 
Meksikoje.

•f.

/

-.47
■ &

si*M.

Pamišęs kareivis pašo
vė 5 savo draugus

r. . J 4 * i - . ?

SEGIVIJA, Ispanija, kovo 10. 
—Manevrų metu vienas7 karei
vis gavo staigų proto pamišimą 
ir &nė šaudyti į kitus savo 
draugus. Penki kareiviai buvo 
pašauti, ikĮ pamišėlis- buvo sb* 
imtas. Mi

r-*
M

I

Du vaikai sudegė čigaretų 
fabriko gaisre Guadalajaroj 
Meksikoj.

■ , • <. ' •
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Traktorio buvo užmušta Bat 
lesvillės (Okla.) farmerio Whi 
takerio žmona Ida, 23 metų am
žiaus. Ji traktorių arė, ir ap
virtus rųašina ją prislėgė.

; Budapešte, Vengrijoj, nusižu
dė trys seserys Roąenbėrgaitės, 
bedarbės. Jos nuo tilto šoko į 
.__ ‘ k > • ■ »'L —.-l> ‘ •■ .

v

Dunojaus upę inpaąįsjcandino. to nusipirkti

šykštuolis, turėdamas 
$2,650, badu mirė'

BALTIMORE, Md., kovo '10. 
—Vakar čia rado badu mirusį 
seną šykštuolį/ Autoną Pekare- 
ką, kuris, kaip pasirodė, savo 
lūšnoj turėjo paslėpęs $2,110 
gyvais pinigais ir dar pasidėjęs 
bąrikuose $547. < '

Dieną prieš tai jis bandė par. 
duoti surūdijusi kirvuką, saky
damas, kad neturįs už ką mais-

.i

nes jis per visą savo notarinio 
darbo praktiką esąs padaręs 
4,000 aktų, kurių kiekvieno su
rašymo formalumų atlikime ga
lima butų rasti ką nors, prie 
ko galima bfitų prikibti ir kel
ti bylas. Tokiomis sąlygomis 
jis laiko darbą neįmanomu ir

notaru' ilgiau nenoribūti.
Jei liks išteisintas—pats atsi
sakys. , , ' . •

Jokios suktybės nedarąs, vi
sas sąlygas surašė, aktą per
skaitė ih jokios •' asmeniškos 
naudos iš viso to neturėjo. Tuo 
labiau esą negali būti kalbos, 
kad jis butų padėjęs kun. Spu- 
dui apgauti Ginlvainienę iš 
draugiškumo jausmo. Jis pats 
jaučiasi tapęs
nelaiminga kun. Špudo nešva

rių machinacijų auka
ir prašo išteisinti. •

(Bus daugiau)
'• . . ........ ■ R—   .............. ..

■v

Velykos
Jau čia pat. Neužmirškite jog jusi? 
tėveliai, broliai jr sesutės laukia jū
sų .pasveikinimo. — Palinksminkite 
juos, pasiųsdami jiems pinigų,paštu 
ar telegrama per

HAUJIENjOS
J 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kąądie fiUO 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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Trečiadienis, kOvo 11, 1931
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LSS. ŽINIOS

Lietuviu valanda

NAUJIENŲ DOVANOS

$2.50Pusei Metij už

$5.00Viso

KORESPONDENCIJOS

$2.50

Viso

$5.00

naują forduką ir 
valandos jau bu- 
Apsistojome pas

Pereitą sekmadieny, kovo 8 
di teko klausytis lietuvių ra- 
dio ptogramo iš stoties WGFL 
nuo 1 iki 2 vali' po1 pietų, ku
rį davė Jos. F. Bųdriko radid 
ir muzikos krautuve./

Rapids, 
Naudžius; 

Jocius.

■a

VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. 
16 iki 32 pusią 
į “TAS NIT. ... ....______
Kaina metams $1.50 (8 mCnesius $1.00)

nosim, v\ u 
SI. Louis, 
Snringfield

pati konfe
ti! reti tokios 

buvo li
tą drai‘1- 
usi reiškė 
iš kolo-

Gyvenimas- verčia1 sustiprinti 
LSS' 33-čiąi kuopą

Įspūdžiai iš Radio 
Programų

M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...................................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje

Viso

Kaip visur, taip ir Binghum*. 
tone siaučia bedarbe. Endicott 
JohnBon čeverykų; dirbtuves

Socialistų Konfe 
rencija

dirba* pusę laiko, eina sisttemtf- 
tiškae-' algų; kapojimai dar 
gęr«i? kad nepaleidžia^ nuo: 
darbo visai, tai1 žjhohės, kad ir 
pusę laiko dirbdami, vis užsi
dirba'. nors* ant! pragyvenimo.

Lietuvių visiškų bedarbių? 
taip kaip ir nėra. Bet kitų tau
tų žmonių, yra ir gana- suvar
gusių, taip - kad net visuome
nes įstaigos jiems gelbsti, kaip 
tai valgomų1 produktais1 drabm 
žiais ir t.p* Bet> reikia* pasakyt; 
kad yra žmonių ir gana pasL 
turinčiu kurie nesigėdi naudo
tis proga ir leidžia savo vai* 
kus į visuomenės įstaigas, .ga
vimui įvairių malonių ir tuo- 
mi nuskriaudžia gal ir ne, vieną 
tikrai vargą kentantj žmogų.

S.L.A;. 50 kuopoje

Dabartiniu laiku labiau, ne
gu kada norsx yra jaučiama- 
reikalas sustiprini vietos lie
tuvių socialistų judėjimą. So
cialistinio nusistatymo žmonių* 
Binghamtone. randasi gana; 
daug,, bet prie LSS 33-čios kuo-' 
pos nepriklauso; > Gi- tuo * pači m 
tarpu vietos* raudonieji, t. y., 
bolševikai ir klerikalai galvas 
-kelia, ir* tiek galingi; kad ry
žusi imt; vadovavimų/ vietos lie
tuvių visuomenėj,. LSS 33 kp. 
yra silpna ir * todėl nėra kam 
užkirsti kelią; atžagarei viskam; 
vietos- ejementui; Tad butų; lai
bai gerai; kad žmones/, intere
suojantys socialistiniu' judėji
mu Binghamtpno lietuvių tar
pe pasistengtų* susirinkti ir ap
kalbėti taip1 opų šių; dleųų klaų* 
simą, z ;

I’rof. M’. Biržiška bus

Suirus visai komunikacijai 
Chicagoje pereitą šeštadienį 
ir sekmadienį, dėl gilaus snie
go, nukentėjo du socialistų 
rengimai. Centralinės kuopos 
vakarienė šeštadienį buvo vi
sai atšaukta, o konferencija 
sekmadienio rytą įvyko, daly
vaujant lik keliolikai draugų, 
kuomet buvo laukiama bent 
keleto dešimčių delegatų. Prie 
tokių aplinkybių 
rencija' negalėjo 
svarbos, kokios i 
kėtasi, atsižvelgiant į 
’gų pritarimą, kuris ] 
spaudoje ir laiškuose

Antri) valandų pasigirsta 
balsas iš WBBM radio stoties*, 
pradeda Lietuvių programų; 
Prasideda dainos; solos, dm 
etai, kvartetai; vyrų ir mote-1 
rų;<kur,ių buvo daug numerių 
ir kiekvienas., labai? man pati* 
ko ir žavėjo visų niano šei* 
mynų. Kalba Pęoples* Kompa- 
nijos,^atstovas. Kalba aiškiai; 
paaiškina apie gerėjimų1 pre* 
kybos;.-apie tos įstaigos sekd 
mingus. prisirengimus tarnauti 
visuomenei, Kamgi nėra; malo4 
nu girdėt į, kad- įpusų tąutie«i 
čių įstaigai sekasi! gerajr, Ląįį 
kas-.prabėgo,* labai' greitai? taį 
valandh tarsi Buvo Įlli 10' mid 
nueiu; Puikus* išradimas yrd 
radio ir garbe Pėoplės FiimU 
ture Kompanijai1 ufr davimų!

Programe dalyvavo^ mėgia
miausi* .artistei dainininkai: 
Antanas. -Variagaitiš; Juozas 
Olšauskas ir Jonas Romanas. 
Jų dainos buvo tikrai gražios, 
žavėjančios, nešte-nešė klausy
toj us į! 'senosios tėvynės atsi
minimus,' praeitį. Net viena 
daina buvo specialiai pritai
kinta sekmųdienyj buvusiai 
sniego audrai. Pas Vanagaitį 
viskas “up lo -Mtizikalfe 
dalį' išpildė Budriko radio or
kestrą, kuri’ visadbs puikiau
siai griežia/ lietuvių skambias 
melodijas ir šokius. Bravo lei- 
ilėjamš už tokį gražų progra* 
anų. — Savas,.

Be to* dar yra. žinoma* kad 
beveik- visi EndicOtto1 rusai ta
po sulietuvinti. Sakoma, kad 
net vieną trečdalį kuopos su
daro rusai. Nigeriu nei kinų 
kol .kas, sakoma, dar neįstoja 
nei vienas,, bet; reikalui esant, 
gal ir jų. bus ieškoma .

Yra keletas lietuvių 
per neapsižiurč 
bolševibų Ubai 
mat, yra toki 
jie nesidrovi ir gana storai pa- 
meluot ir tuomet suvedžioja, nė 
vieną žmogų, kuris- dar mažai 
susipažinęs su jų triksais.

7 JANULAIČIO Airija .........
8’ Si MATULAIČIO Dvi Ke

liom į> Tolimą; šaurę .........
14 D R. J. ŠLIUPO Kiek Seno-
. Vtt Graikai ir Romėh>i'.ptt-- .
■ aidėjo 'pastūmėjifrnii Gamtos

mokslų? prieky n
31' OLSZEWSKI0 Pisaka apie

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

Fvvo v d: .it-S:L,A;. 352: ture- šių1 rimtų ir tobulų lietuviškų 
jo sui trinkimą j Nariui atvytu programų. — Titlffių šeimynų

Grupė VII, $5.00 
22 NAUJAS PIENAS' ORĄ- 

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

35 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka1......45

44 GYVENIMO► VAIZDE- •
LIAI ........................................... 50

76 J< Ai FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .........20

9* GOGOLIO Piršlybos, Ko^ 
mediją .. ............... ........... .25

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .. ............................10

96 BALČIKOWSKIO Pono Pe
likso Atsilankymas kom.....20

97 J. GURAUSKIO Salapuūis
Komedija ......................   .20

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų- Vergija, komedija ...25

69 V. Ki RAČKAUSKO Eilė* 
mis ir- Proza .................35

Vietos bolševikai darbuojaši 
išsijuosę — sakosi, kad jau tu
rį į šimtą narių. Jie, mat, pri
rašo visus, kas tik papuola. 
Sakoma, kad kartais kai kam 
net ir įstojimą apmoka, by tik 
rašytųsi, ir tai daugeliui tokių; 
kurie savo laiku jau buvo 
mėginę įstot į S.L.A. -50 kuo
pa, bet daktaro buvo atmesti;

S.L.A*. 50-toje kuopoje nieko 
naujo. Bolševikams iš kuopos 
išsikrausčius, kuopoje likosi 
tykiųramu, bartais gal ir 
perdaug ramu!

Vajus irgi nekaip progresuo
ja,. mažai naujų narių prira
šoma* į: kuopą. Butų labai pa
geidaujama,. kad didesnius 
skaičius narių/ imtų* dalyvumą 
kuopoš darbuotėje

* z*

. Bolševikų. Susivienijime

m; Lietuvių

Padėtis gerėja; bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra suhku gauti; kodėl ne
važiuoti 'į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai-ir'išVengkite susigrudimb. Jus 
važiuosite kartu $u > daugeliu savo -viengenčių. .

NAUJIENOS
Chicago, III.

Vasario* 28 d. aplankė mane 
mano senas draugas Leonardas 
Olekas, su kuriuo dar kartu te
ko vėikti | Lietuvoj ’ caro* laikais* 
Pasiūlė jis man važiuoti į To
ledo ir aplankyti tehykščius 
lietuvius.

SusėdoVa į 
už purantrps 
vova ' vietoj, 
ponus Sutkus: Tai gana links
mi ir svetingi žmonė^, seni 
“Keleivio” ' skaitytojai. Jie pa*^ 
siliko mus nakvynei.

Tulėj ome daug visokių pasi4 
kalbėjimų apie įvairius šių die^ 
nų klausimus. Ant rytojaus p. 

^Sutkus uusivežė mane į susi
vienijimo kuopos susirinkimą*! 
SusirĮnko £zma gražus būrelis 
lietuvių. Attodo, z kad jie visi 
sutinkime gyvena. Po susirin
kimo* grįžome namo,.. P-ia Sųt- 
kienė lauke nVus su vakariene. 
Apkrovė stalą visokiais val
giais*; turėjo“' pagaminusi net 

^lietuvišką- kųg,elį; Ūmi;* aš t'aipj 
mėgstu. Iš susirinkimo atvyko; 
ir dąugiau svečių^ Po /akarie-* 
pūs daug kalbėjome, apie orga-i 
nizacijos reikalus*

KIEKVIENAS* žljNO; KALK IR
TIESIAUSIAS1 kELIAS-į EIEtUV^ YRA

per KLAIPĖDĄ

?HJU.
Su sprendžiamu balsu kon

ferencijoje dalyvavo šie drau
gai iš Chicagos: Paškauskas 
Martinkailis, Kemežienė, J. J 
Strazdas, Kundrotas 
Taitis, Montvidas, 
Mickevičius, Ascilla 
lioniene; išz Grand 
Mieli.: Aleksynas ir 
įš Roselahdo

Dienotvarkėje buvo šie pun
ktai: konferencijos tikslas,

iš ko- 
ir to

nų kuopų 
sleigi- 

, san-
Partija.

Grand Ra- 
Skinnonlo 
Braze, Kc- 

. Klastaičio 
Černausko 

J. Kairaičio 
Cambridgc, Mass.; \V. Staupi- 
cko, Mihvaukec, Wis.; ir J 
Krukonio, Boston, Mass.

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS* kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

Darbui pb truputį gerėja, 
bet. tik tiems*, kurie, ir iki1 Šiol 
dirbo. Pirma j įe dirbo po. porą* 
dienų per savaitę, oA dhbar kar
tais išdirba ir visą laiką. Visai 
kas kita y ta su bedarbįas: at
rodo, kad jiems bu.s^ pusėtinai 
sunku įgauti savo senuosius- 
darbus.

Mat, visur įvedama naujos 
mašinos, kurios pavaduoją, dar
bininkus. i

Kovo 4 d. p. A. Stočkus iš
važiavę į Texas vąlstiją, kur 
jis mano pra|eisti porą mėne
sių pataisymui savo sveikatos, 
žada jis ten aplankyti savo se
nus pažįstamus ponus Kareivas 
ir Kučinskus,* kurie ten turi sa
vo farmas.

■ P-nas Stočkus yra senas 
naujienietis ir gana pasiturin
tis biznierius. Apsistos jis Mi- 
neral Šprings., ’ Linkėtina jam* 
ten sutvirtėti ir pasveikti.

SCANBINAVIA^AMERICANLIHE
(LIETUVOS PAŠTĮ^VALDYPOŠ KONTRAGflNTO''PAŠTUI’ VEŽIOTI 

130CNoth<La Sjille. J>txeet,- CHICAGO, ILL. , ,
248 Wishington 8t.,'Boston, Mass.—: 27 W.hiteltflr St., New Yytk, N. Y;

. *.--..1... s--------------------- ' - ■ i -1.^- , . .... į ...

CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkes mieste
lius užrašinėdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. Šiomis dienomsi bus Am 
rora, St. Charles, Rockford, 
Kewanee, Moline, Roek Islapd, 
Pcoria ir Spring Valley. Prašo
mi draugai ir rėmėjai jį pa
remti.

kurie 
imą pakliuvo į 
ą. Bolševikai, 

nachalai, kad

~<4’i įi,įiw.»,.. ■

Visokių maujiėnų po

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

Gftipė II. ?5.00
6-ISTORIJA^ CHICAGOS 

LIETUVIO ..............  $1.75

No. ' , Kaina
Grupė I. $2.50

24 J. VISKOŠKOS Tikri Juo-
kai ...............................................80

25 DR< KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioštorius ir 

Jėzuitai ..
26 MARIJOS

^^6 . ne&aag, pustrečio 
tiimtMfo tuoj pradėjo Bfnalą- 
■Virti. Mirtį. Rilįfomosfos Tary
bos stogai pusėtinai apkiurę, 
tad- tie Įąutiečiai bando, juos 

’4l>įbpyti. Vienolft’ir-felda paabe
joti, kad jiems tas nedėkingas 
darbas pasiseks atlikti.

\ ..Viandupė

konferencijos 1 
stovis, pranešimai 

lonijų, musų uždaviniai 
limesnis veikimas 
stiprinimas ir . naujų 
mas, organo klausimas 
tykiai su Socialistų 
nauji įnešimai.

Tvarką vedė jiradžioje drg. 
J. Mickevičius, paskui drg. A. 
Montvidas. Nutarimus užraši
nėjo drg. M. Jurgelionienč.

Visi dienotvarkes punktai 
buvo iš eilės atlikti. Konferen
cija daugiausia interesavosi 
klausimais apie socialistinio 
veikimo prospektus ir orga- 
,nizacijos atgaivinimo budus. 
Iš Sekretoriaus — Vertėjo raš
tiško raporto paaiškėjo, kad 
iš 15 kuopų; kuriose pirmiau 
buvo apie 100 narių, dauguma 
šiandie nerodo jokio /veiklu
mo; veikliausia kuopa yra ci- 
kagiškė su 50 suvirsimi narių. 
Pirmas LSS. uždavinys todėl 
turėtu būti neveikliųjų kuopų 
atgaivinimas. /

Pranešimuose iš kolonijų, 
kurie buvo duoti žodžiu arba 
perskaityti iš laiškų, gautų iš 
įvairiu vietų, paaiškėjo, kad 
socialistiniam darbui šiandie 
dirva yra daug patogesnė, ne
gu buvo kada nors po Sąjun
gos skilimo. Laiškų gauta 12: 
nuo J. Urbono, La\vrence, 
Mass. (IV rajono sekreto
riaus). Frank Lavinskio, Det- 
roit, Midi.; Andrew Stašaičio, 
P>. Versecko, Akron Ohio (kar
tu su $2.00 auka nuo kuopos 
jiadengimui konferencijos lė
šų) ; T. Aleksyno 
nids, Mieli.; A. I

MARGUTIS
Išeina kas mėnesi nuo 

didumo*
PLIS; NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio.

Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu
Margutis, 2437 W< 69th St., Chicago, III.

Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00 •

7 solę dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.0tf, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

'KONOPNiČ-
KOS Pagal įstatymus ............. 75

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrpdininko Atsiminimai .20

$2.50

Tik pamąstykite, kas tuomet 
atsitiktų, jeigu išpultų nelai
mė, t. y., prisieitų; apsirgti ar 
dar prasčiau numirti. Kyla 
klausimas, iš kur tuomet toj<s 
žmogus gautų* pašelpą? .

Tad šiuo< noriu perspėti1 vie
tos lietuvius, kad pirma negu 
rašysitės prie susivienijimo, tai 
gerai apsižiūrėkite prie kokio 
susivienijimo norite rašytis. 
Mat, dabar jau susivienijimų 
gadyne ir visokį gaivalai tuo 
vardu dengiasi.

Vienbalsiai konferencija nu
tarė, kad • dabar yra laikas 
pradėti platų organizacinį 
darbą. Tuo tikslu Pildomas 
Komitetas privalo pagaminti 
tani tikrus lapelius ir paskleis
ti juos per veikėjus kolonijo
se. Išreikšta taip pat pageida
vimas, kad centras paskirtų 
organizatorių, vieną arba dau
giau, kuopoms steigti ir na
riams prirašinėti.

Kadangi lietuvių socialistų 
veikimas beveik išimtinai su
sideda iš kultūrinio darbo ir 
kadangi šiandie politinis dar
bininkų judėjimas Amerikoje 
yra visai- susilpnėjęs, lai pa
kelta klausimas, ar nevertėtų 
Sąjungai lik kaipo grupei 
remti partiją, nebūnant orga
nine jos dalim. Po diskusijų 
nutarta palikti kolkas taip, 
kaij) yra. Sulig nauja mokes
nių tvarka, kurią prieš dveje
tą metų prieųiė S. P., kiekvie
nas sąjungietis moka $1.00 per 
ųietus į partijos iždą; o į LSS 
centrą ir savo kuopą moka 
tiek, kiek visa Sąjunga ir kuo
pa nustato.

Buvo išreikšta nuomonė, 
kad, Sąjungai smarkiau veii- 
kiant, jai reikią turėt savo 
organą. Atskirą laikraštį stei
gti dabar butų perdidelė naš
ta; praktiškiausia butų kreip* 
tis į “Naujienas” ir “Keleivį”, 
kad jie duotų vietos savo 
špaltose organizacijos reika
lams. lAauguma balsų nutarta; 
kad oficialiai LSS. praneši
mui butų dedami “Naujieno
se”, o šiaip straipsniai — kaip 
draugams patogiau.

Naujuose įnešimuose nutar
ta pasiūlyt; kad' LSS. Pildo
masis Komitetas šauktų pava
sarį naują konferenciją.

Konferencija tęsėsi nuo 
10:15 ryto iki 2:45 vai. po pie
tų. — Mi 'Jurgelionis, Sekr.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimiaa. Vasario 15 d. vietos 
draugyjų komitetas, buvo pa
ruošęs bankietą, kuris įvyko 
vidiifmiestyje, Eikš Kliube 
Lietuvos Nepriklausomybės 13' 
metų minėjimo sukaktuvėms.

Svečių buvo gana* daug, bet. 
biskį mažiau negu metai tam; 
atgal. Svečių buvo ir iš ameri-1 
konų tarpo, vietos apskrities 
valdininkų, miesto teisėjas 
Heckett ir daugelis kitų valdi
ninkų, biznio, pramones, visuo
menės ir spaudos atstbvų.

Programas susidėjo iš dainų, 
kurias pateikė vietos parapijos* 
choras ir daininkas p. St. Vai
neikis.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
buvo kun. K. Sripka, —kalbėjo 
labai vienpusiškai, sakydamas* 
kaip jią ir7 kiti kunigai dar
bavosi Lietuvos nepriklauso* 
mybės labui. Rodosi, kad kilt 
žmones tai nieko nedarė,

Antras kalbėjo p. Edvardas 
Grikis. Kalbėjo angliškai, stu 
minėdamas Lietuvos istorijos 
'įvikius ir tam panašiai.

Trečias kalbėjo p. M. BalčRH 
tis, kalbėjo- apie Lietuvos ist^ 
rijos įvykius. Kalba buvo gana 
turininga, tik gaila, kad kalbėtb* 
jas kalbėjo perdaug " negarsai 
taij> kad toliaus, sėdinčiai pub* 
likai neviskas buvo girdima ir 
tuomi sudaryta nuobadumaė>

Kalbėjo keletas ir iš a m cir
konų svečių, visi jie linkėta 
lietuviams • ir Lietuvai daug, 
laimės ir 1.1. ’

j 5 0 > SOCIALIZMO MINTIES
; BLAIVUMAS ................... .$1.00

; 71 LIEPUKO Peklos Kandės;
> Diinosj.......... .................................20
J 73 VIŠKOSKOS Gyvybė — 
i Poemos ........................................20

BR; VARGŠO Gadynės^ 
Žaizdos.. ...... *..............  .25

Viso. ...................................... $5*00

Grupė m. $2:50:
21 KL. JURGĘLIONIO Mįslių 

Knyga .......................... $1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35
39 A; J^TlS Kaip Žtaonėr su

Ponais kovojo* ................. * .20
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Aide Jėzų* ................ .25
57 J. ABENO Kaip Žmogus 

Mąsto .... ;...,..... .. ............., .20
70 KU. JURGELIONIS Glodi* 

Liūdi ........ ..;...........    .50

7 A. JANULAIČIO Airija ........ 25
8 S. MATULAIČIO Dvi ke-

lioni j Tolimą šiaurę ...........40
31 A. OLSZEWSKIO Pasaka 

apie Kantrią Aleną ..  .35
38 L. TOLSTOJAUS Pragaro 

Atgimimas .......................... 15
3 7 ‘ OLIVER x SCHREINERIO 

Sapnai ..................................35
49 DR. E. LOEB Kultūra ir

Spauda ..........................................60
53 DR. X? J. KARALIAUS

Moralybes Išsivystymas ......... .50
56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 

Liaudj? 4„......................75
60 Milukijada Dzūko Viršžmo- 

nilkir'Nuopdnai ir Juodesnis
už Pragaro Pavydas ..............15

68 KL. JURGĘLIONIO Dekle- 
matorius* u'...........  .....*...... .75

84 JĮ KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................ 25

93 H. ISBENO Šiaurės* Karžy
giai 4 veiksni. Tragedija .... .35

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

Grupė VI. $2.50
40 ŽEMAITES raštai Ka-

rėš Mėtų,* kaina ................ .75
41 SIMUKAS ir MAGDUTfi

Graži pasakaitė ..........................15
54' DR. A? J: KARALIUS Pa- 

čavimasis pas, įvairias Tau* 
tas ....................................j. *50

61' LAUKIO P. Kropotkino —
'Ko mums reikia pirmiausia .35

93 H. IBSENO Šiaurės Karžy-

$2-: 50
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Yra Naujienų įgaliotas*rinklu 
prenumeratą ir pardavinėti 
knygas. .Jisai lankys Michigan 
City, Ind., Indiana ILirbpr, 
Jhd., Muskcgun, Mieli, ir. kitur.

Prašome jį paremti. \ 
Naujienų Adiniidslraoijūt'

.. Kovo 12. d
Svetainėj, kalbės ką tik iš- Lie
tuvos* atvykęs* prof. M< Biržiš
ka; Vilniaus Vadavimo Są j uogos 
pirminipkas. % '
. Visiems lietuviams patartina 
nuvykt ih pasiklausyt Biržiškos 
pi'anešimą..

P, B. JHaičikoiite.

Vįso ....................................

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
-Metams $7.00 '

Kairi nemalonu* bus gauti tokias dovanas, šis 
pftsiulijimas tik trumpam* laikui. Ra- 

•; .syki te tuo jaus ir siųskt© savo
. . užsakymus '*. '■ 1
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GARSINKITES ‘NAUJIENOSE

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

į Lietuvą

BIRŽELIO

ROTTERDAM .n**

Raštynė atdara

Naujienos.

ą&NNETT

Fu*.

| FIRST STAGE 
į APPEARANCE 
i-WITH HER 
FA-HER/S 

TRavELIKG CO.

Petras Slažas susižeidė 
bežaizdamas sniegu

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

APPEARED 
IH PICTURES 
IN THEIR 

EARLY 
OAYS

y 514 -16 Rooseveh Rd. 
arti St. Loois Avė. 
CHICAGO. BLL.

IN PRIMATE LIFE 
IS MRS. FRED 

MINDĖME RE 
WAS ONCE ’ 
MARRIED TO 

VtlLLIAhA MACY

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

PILDOME 
INCOME 
TAX 
BLANKAS

GOOD IN-. 
RECAPTURED 

LOVE'
FOR V7ARNER

AT SIXTEEN 
BECAME A 

STAR. - 
ANO BOX-OFF1CE 
ATTRACTION

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

, BORN 
ICOON RAPIDSJ 
t IA. i
i įsąr J

Męs mokame 
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $8Q.OO už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 ( 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiskai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi, banko

šie laiškai yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausjjj paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wind< w” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME&I, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

901 Autas Paulina -
921—Kozsis Josef
937—Švelnia Pilnis.

Keturi įe(tkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai
• “Amerikos Lietuvis”, —;i 

kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydovai 
i ir bagažais.

prašalys visus jūsų
Klaipėdoje pasitiks

Miniatų šeimynoj 
vėl nelaimė

1b prašo Lietuvos žmonės r 
iaippatariiLieWod>anlflė

Pustapedžio velyki 
nė išpažintis

Tarp Chioagos 
Uptuviit

„ t i savo artimiausio agento dėl 
Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

žiemai užėjus vaikai mėgsta 
žaisti sniegu. Bet to > papročio 
dažnai ir augę negali išsižadė
ti. Smagu, kad ir retkarčiais 
vaikystę atsiminti.

Kovo 9 d. vakare apie 6:30 
vąl. p. Petras Slažas, nuo 33rd 
Place, vyras apie 27 metų am
žiaus, sumanė su vaikais snie
gu pažaisti ir išėjo zsu. 11 metų 
mergaite sniego bolių mėtyti. 
Nelaimei, Petras stovėdamas 
ant slydaus šalygatvio, pasly
do ir puldamas pataikė ant
akiu į aštrų, atsikišusi tvoros 
geležį, tiek skaudžiai sužeisda
mas antakį, kad krito be są
mones. Tik kitas vyras pagel
bėjo Petrą įgabenti į vidų. Gy
dytojas p. Slažuį net penkis sti- 
čius įdėjo į ’a’ntakid žaizdą.

Petras sako, kad nuo šiol jis

192.5
RECEI.VED. NATION-WIDE 
ACCVAIM IN PICTURE - 
'STĖLLA DALLAS'

SOON- ' 
ONE OF THE 
IAOST POPULAR

LEADINO 
womeh-in Stock

"1 tHEĄTI(RtE 
Z .

į

vaikiškų žaislų nebežaisiąs, * nes 
žaidimo ženklą turėsiąs kaktoj 
visam amžiui.—Senas Petras.

HERBJTEJ 
užmuša Šalčius

KeturL įe(tkmingiausi Amerikos lietuviij laikraščiai — “Naujienos”, 4 “Dirva”, 
“Vienybė2* ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią Ekskursiją Lietu
von kokia kada yra buvus, 
rūpesčius kelionėje, kaip su. dokumentais, taip 
Speciališki Komitetai, ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir sutvarkys kelio 
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.
*■..'• • ‘u * ’ s / -

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. T 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujeŠkoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
mito sugryžimui. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8/ ryto iki 8 vakaro.

šįmet žiema nešė' nešė sniegą 
ir kai pabėrė tai visą iš karto. 
Ir ne ekonomiška ir nepraktiš
ka*. Pereitą šeštadienį nuo dė- 
vyntos ryto, kai pabiro “maną” 
iš dangaus, tai chicagiečius, lyg 
tuos žydus pustynėj, beveik gy
vus neužpylė. Matyt, žiema pa
matė, kad pavasaris ateina, iš
sigando, ir maišas prakiuro.

Gatvekaria’i prieš valandą 
žviegdami bėgę, sustojo, užge-, 
so; automobiliai tokie greiti, 
kad nė nemanyk nuo jų pabėg
ti, kada susimano tave perva
žiuoti, kaip bematai apsiklojo 
sniegų patalais ir užmigo. Ra
mu gatvėse, tik auclros muzika 
spiegia ir apkasus šalygatviuo- 
se kasa/'

Micbigan ežeras visomis ketu
riomis ėmė lipti į krantą ir 
siekti miestą užpilti neprastu 
lyg košeliena 
duo .kaip 
nebegalima, 
srėbti. Bet* srėbti reikia 
mUnšhihą gijusi’?M M

Po poros dieiĄ, Chicago vėl 
išsikasė. Tie patys automobi
liai vėl šaudo prunkšda’mi, pur
vus- taškydami, praeiviams kel-

vakaro. Sekmadie

........ j................... « ■ ■■" ■ »l'*wh‘-r 
ries binųrodami, žmonės balo
se atsistoję karų lankia. Be
darbiai, gavę progos centą kitą 
uždirbti, dirba* sušilę. Dar die
gia, ir Chicago bus vėl kaip bu
vus, ir bedarbiai vėl nebeturės 
kAs daryti. Mauras atliko savo, 
Mauras gali sau eiti, 
y ra’ ka pi ta 1 i zm o t ei sy bė

—Pustapėdis.

STAR DUST Copyright Mldwest Feature. Service

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. / ,

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

' GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI ’ „
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

' ‘‘Lietuvos Ūkininkas”
vieaintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu; margumu ir jdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

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

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku; reikia tik -pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! . . - '

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Uthuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr. ~

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsiraš 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų l;do'

vandeniu.. Van- 
bul jonas, gerti
reikia šaukštu 

negi

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

1 CHICAGO, ILL.

Dauguma Ligų Paeina 
Delei Storosios

Žarnos Pakrikimo
Nuo suradimo,, kad pilnai 80% visų 

ligų gali paeiti nuo nuodų, kuriuos pa
gamina pūvantis maistas storojoj mėš
linė] žornoj, tūkstančiai ardo naują svei
katą ir laimę vartodami Colonaid, nau
ją stebėtiną maistą, kuris permaino žar
nų turinį, sustabdo gasus, rūgimą, pu
vimą ir savęs nuodijimą, pagelbsti, gam
tai atsteigti normalį vidurių valimąsi ir 
palaiko storąją žarną švariame, sveikame 
stovyje. 1 ' ' ■

Kenčiantieji nuo gasų, išpūtimo, skil
vio pakrikimo, galvos skaudėjimo, coli
us, inkstų, pūslės ir kepenų paįritnų ir 
panašių ligų, stačiai tapo nustebint] 
greitu atgavimu sveikatos vartojant Co
lonaid.

Jeigu jus norite būti sveikas, gaukitė 
pakelį Colonaid iš savo aptiekininko 
šiandie ir leiskite šiam naujam stebėti
nam maisto produktui padaryti tai dėl 
jus, ką jis* yra padaręs dėl tųkstančių

Viena bėda, lai nfebėda, bet 
kad 2 ar 3 atsitinka pogret, tai 
labai skaudus smugis kiekvie
nam. i- v; \

Ponia St. Miniaticnė, norė
dama šiek tiek nusiraminti po 
mirties mylimo sufiaus, nuva
žiavo pas savo sesėrį *■ ponią 
Rinkšeliauskienę, VVaukegane 
plačiai žinomus biznierius, ir 
lipdama trapais paslydo, griuvo 
ir nusilaužė koją. Dabar gy
dosi VVaukegano ligonbuty. ir 
kaip greit pasitaisys keliai, bus 
parvežta į Chicago. - <r

—V. Miszeika.

6,1931
Hollandų
Amerikos

Linijos
7

laivu

Atsiprašau pono Vitaičio iš 
“Tėvynės”, kad tarpe kitų pa
sižymėjusių žmonių suminėjau 
pralotą Olšauską. Mat, kai jį 
minėjau, tada, dar nežinojau, 
kad jis jau laisvas ir ncbekal 
tas. Dabar pasilieka, anot po
no Gegužio, tik trys kaltininkų 
rųšys, būtent—tikrieji, netik
rieji ir nežinomieji kaltininkai. 
Olšauskas ne į viėną iš tų ka- 
tėgorijų nebepriklauso, nes jis 
nebekaltas. Tokia buvo pono 
Smetonos valia*. Todėl ir aš 
pralotą Olšauską išimu iš visų 
kitų asmenų sąrašo. *

Atsipašau “Dirvos” milžino: 
ponuli, aš skaitydamas tą laik
raštį visuomet' per neatsargu
mą pasitaikau užminti tamstos 
karpą. Gal tai jūsų didumui ir 
nemalonu, bet tikėkite man, tai 
pasidaro ne su gerais norais.

AtsipraŽau' “Vienybės” -lietu
vių kalbos profesoriaus ir pa
sižadu nuo šiol fašistų nebelies
ti nuogomis rankomis, nes bai
mė pradeda imti, kad ir mahe 
patį neužkrėstų. Del visa ko 
patariu “Vienybės” štabui var
toti Deksnio “galingąją mostį”, 
kuri stebuklingai, gydo visokius 
šašus, taip gi ir fašizmą. Kai 
pagysite, tuomet ir vėl pasikal
bėsime.*

Atsiprašau net ir “Vilnies” 
bei “Laisvės” komisarų, jei 
jums nepavyko gauti SLA. iž
do, jei bedarbė • siaučia ir 
Strazdui ragai ne vietoj išdygo. 
Kad bedarbė visoj Amerikoj 
siaučia, sakote Grigaitis kaltas, 
šiur, draugai! Dėl Susivieniji
mo milijono prakišimo sakote 
Pruseika kaltas. Aš ir taip ma
nau, nes kai * SLA. 36 Seime 
atėjo laikas milijoną griebti, 
tai Pruseika atsiminė, kad jiš 
dar ne narys, tai ir negavo. O 
kad Strazdas apaugo ragais, aš 
manau, kad eta vien tik nesusi
pratimas: tai ne. ragų butą, bet 
komų, kurie pro Strzado kaktą 
išsikalė dėl nuolatinio komu
nizmo galvon kalimo. ’ -

Atsiprašau ir Vilniaus Vada
vimo Komiteto ir patariu į ma
no pastbas domės nebekreipti, 
nes iš tikrųjų kai pamanai,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET.

Tel. Kcdzi. 8902 , ifflRĮHnE

Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8/ ryto iki 8 vakaro.
Kreipkitės ypatiškąi arba laišku

ftlAUJIEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Kai kuriuos laiškus YRA 
sunku parašyti!

T)ET kps sunku parašyti tankiai bu- 
na. lengvu pasakyti! Pasa

kyt tai Long IDistance telefonu. „Gtd 
būt jus griaužiates dėl laiško draugui 
Jus liekate rustus, perrašote ir, paga
liau, sudraskote jį. Betgi jus žinot e, 
kad jus galite tai pasakyti, bet žodžiai 
ant.popieros išrodo tokie šalti ir be
reikšmiai. Kaip daug lengviau yra pa
kelti savo telefoną, ^pasakyti tai asme
niškai ir išgirsti tą kitą balsą taip
gi! Long Distance yra greitas, a i š- 
k u s ir kaijtos yra s t e b ė t i n a i ž e- 
m o s.

Bell Linijos pasiekia visur.

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

MuhU pareiga yra fciurfH, ka<r 
paUrnarimn«- laikų butu

* A w PŽtoktliuiH, užtlkhnuH ir pa- 
trnkinantiH vartotojui. H

. inuit > , »■ I ! I. -..........‘fi.'**!mco .1 ■. ■■■

žmogus, iš Vilniaus pinigų pa
daryti negalima, o duokim sau, 
iš Lietuvos nepriklausomybės 
visai kas kita; smliošei kon
certą su doleriniais tikietais, ir 
žiūrėk/Centro kasa jau , ir vėl 
žvanga

Ši grynų žolių gyduolė, išgerta labai 
karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusi kraują ir pašalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijos. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

’ ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

r BRIDGEPORT KNITTING ' 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
P. SELEMONAVIČIUS, Sav. <

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486L

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

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

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
Tel. Yards 5069

r W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

L

r M. J. KIRAS <
REAL ESTATE 

Parduodam mainop ir renduojam 
namus

<335 S. Halsted SL
Tel Yards 6894

' W. J. KAREIVA
Green Vallty Products 

Parduodam Šviežius kiaušiniu*: 
ir sviestą

1644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.: ' v 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago je

6553 S. Kcdzie Avė.
Tel. Prospect 3939

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tek Canal 1678 it 1679

r MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696 

■>----------- --------------------------*

r F. MICKAS'
SIUVfiJAS

Siuvame vyrų tubus ant orderio, 
taipgi valome ir prašiname

4146 Archer Avė.-
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės dtaugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street 
L ■*

r SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mų morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 S<h Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

r BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namas ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

Universal Millinery 
Shop

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

3341 South Halsted St y 4
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Pablished Daily fixc«pt Sanday by 
tb< Litbuanian New» Pub. Co.. Ine 

1739 South Haltttd Stctat 
Tthphon* Roauvelt 8500

Bditot P. GRIGAITIS

Sobacription Katu:
$8.00 per year te 'Canada
$7.00 per year^ontride 6f Chkago
$8.00 per year to Chicago

Ir per copy
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BUS GERA VENTILIACIJA TUNELYJE
...II .......I..........  >*!>■■

Prof. Willard sako, kad jo priežiūroje esąs išdirb
tas moderniškiausios ventiliacijos planas požeminio ge
ležinkelio tuneliui, kuris bus iškastas Chicagoje. Oras 
busiąs tyras; žiemų busią šilta, o vasarą vėsu.

Bet kažin kada Chicagos gyventojai galės tąja mo
derniška ventiliacija naudotis? Jau daugiau kaip dvi
dešimt metų kalbama apie požeminio geležinkelio tie
simų, o tunelis tam geležinkeliui dar nė nepradėtas 
kasti.

KOVA BE REZULTATŲ

Illinois valstijos angliakasių vadai nutarė nebetęsti 
toliaus k°vos prieš Lewiso frakcijų- mainierių unijoje,*

Prie to juos privertė Circuit teismo fe i sėjo Ed- 
wards sprendimas, kuriuo United Mine Workers of 
America viršininkai Indianapoly tapo pripažinti teisė
tais internacionaliais unijos vadais, o Springfieldo “in
surgentai” — United Mine Workers 12-to Distrikto 
(Illinois) vadais.

Norint kovoti prieš teisėjo sprendimų aukštesniuo
se teismuose, butų reikėję išleisti daug pinigo, ir vis- 
tiek nežinia, ar ta kova butų buvusi laimėta. Lewis 
turi daugiau pinigų ir daugiau užtarėjų teismuose. Bet 
dabartiniais blogais laikais bylinėtis ir vienai, ir antrai 
pusei nėra lengva.

Tečiaus ir Springfieldo frakcija nepražudė savo 
teisių. Lewis buvo jų suspendavęs ir 'norėjo pasiimti į 
savo rankas 12 Distrikto turtų. Sulig teisėjo Edwards 
sprendimu, Illinois unijos viršininkai yra teisėti šio 
distrikto vadai.

Ar toliaus bus taika angliakasių unijoje, paro
dys ateitis.

Už KĄ NUTEISĖ?

vieno dokumento ir nė kokio kito įrodymo, kad močiai-1 Akivaizdoj tų
demokratai butų rengę sukilimą prieš sovietus. ^rvti ^uriit/komisarli faS 

Pagaliaus - kaltinimas dėl agitacijos prieš bol- « W“nk k“ral lo^
V* .. A T f 1 • • •• i i • *1. _ • J—  JT <1. .. v . -i — tie komisarai, kuriį
šeyikų diktatūrą. Ar kaltinamieji tokia agitacija uzsie- be botaKQ patys, negali surif _™v, 
mė, sunku pasakyti. Bet valdžia nepristatė į teismą.liė tvarkyti savo ločnoj pastogėjiį<Sepam Vincui .kaipo M- 
vieno liudininko, kurio bešališkumu butų galima tikėti. Jie ten raunasi visai ne diėr 
Išimant dvejetą žmonių, kurie jau buvo nuteisti arba idėjų, o tik dėl pinigų, dėl šib 
dar bus teisiami kitose bylose, parodymus davė teisme' vietelių. _ 
tik patys kaltinamieji. Jų “prisipažinimai” buvo vienin, K .t>žryžjau8 TraHeSama( w. 
teks jų kaltes ^rodymas. Bet tai yra labai keista. Visų- Maskv* tapo įsteigta galinga; 
pirma, kaltinamojo prisipažinimas, pats savaime, šios’UaM, stotis, iš kurios kas die- 
gadynės teismuose nėra laikomas pakankamu pamatuj.ną sakoma komunistiškos prą* 
žmogaus nuteisimui, nes yra seniai patirta, kad polici-įkalbos ir varoma propagandą.

, vokiškai, angliškai,1 
olandiškai Jr kitomis Europos 
kalbomis.

» » »
“Laistės” No. 12 rašoma,

vieno liudininko, kurio bešališkumu butų galima tikėti. | Jie ten ratfnasi visai ne dėl
H

ja ir tardytojai, jei tik nori, gali suimtąjį kalinį pri-. Prakalbos yra sakomos ^frap 
versti prie visko “prisipažinti”. Tik senovės Inkvizicijos vokiškai>
teismai laikydavo pilnu kaltės įrodymu kaltinamo joj 
prisipažinimų -(todėl kaliniai būdavo kankinami, iki jie 
prisipažindavo). Bet šiandie civilizuoto pasaulio teis
muose kaltinamojo prisipažinimas tik tiek teturi - ver
tės, kiek jisai buvo patvirtintas kitais, nuo kaltinamo
jo valios nepriklausančiais, įrodymais.

Antra, ar ne keistas dalykas, kad prokuratūrai ne-'

no laisvėje esančio piliečio? Juk jeigu 14 žmoniųper 
mėnesių mėnesius dirbo tokį pragaištingų darbų, kuris 
grasino sugriauti pačius sovietų vyriausybės pagrin- 
dusj sukelti prieš Rusijos valdovus liaudį ir užtraukti 
ant “proletariato tėvynės” imperialistinį karą, tai vis
gi turėjo apie tai žinoti kas nors daugiau, negu tik jie'

nesąmonei

Abekąs, kuris išsivystė iš A-
i__ i ic.j—«<t

krypėliui į dešinę. Jis klausia, 
'kas tes viršufcSs, ar -iš viršaus 
tapo antdetos ? Koks -skirtumas 
tarp viršūnių ir eilinių rėvoje

se?
Kokie Vadai, tokie ir 

Šiandien Visi ^apsišvietę

tvarka *yra 'lyginti ^kte 
pat, kaip kązarmėsę ir ^kHoŠto 
Tipose. Būtent,/ten viskas yra 
valdoma tš viršaus. Tik demok
ratiškai valdomose brganizari- 
jos^ nariai ;tari teisės Javo nu- 

kad sovietų sąjunga pati iš- Lsištatymą .pareikšti, -**kuomėt 
dirbinės kailius. 4tki šiol bol'šė- viriiinitikai yra-nėtikę, tai ėili* 
vikai .parduodavo kailius .užsie- nUL nariai juos pašalima.
niams, *— daugiausia vokie* I Visai kitaip ,yra pas komu- 
čiams. O paskui pirkdavo jąu| nistus. Amerikos taVoršČiaiBS

kailių iš -Rusijos supirkdavo irj popiežių”, kurio be jokio ttU?^ 
New Yorkas bei -St, Louis. IBėtjmčjimo visi eiliniai nariai tuwi 
einant penkių mėtų planu, su-f
vietai nusprendė pasistatyti] įo ,pį«aste ^dyko «ilimflJ te*-
milžiniškas garbames ir kai-įworšęiai dar nemato.
liūs .išdirbinėti namie.
_ Vadinasi, patys “Laisvės”

padedami, stengiasi nukapoti 
bedarbiams epdraudą. Tikru
moj "faktas yra tas, kad Fos- 
tefis Ir jo pakalikai daugiausia 
■padėjo ‘kapitalistams »skapyti 
beda*bių :apdtattdą. Jis 'juk vi
sa gerkle ;rėkė, kad bereikia 
kapitalistinę -sistema lopyti. O 
dabar begėdis drįstu Jpcr akis 
meluoti.

Ja aš
Kapsukas ponį a, 

kad komunistai ^su kitų pažval- 
gų žmonėmis -neprivalo nęt 
bendrai streikui. iNa, o jeigu 
steikudri, tai, -žinoma, visa ta- 

-turi Sarti komunistų 
rarfkose. Tat reiškia, -kad jie 
privyto daryti taip, kaip 'liepia 
M&dkvos dėdės.

Toliau Kapsukas nusiąkan-

pavyko gauti uz liudininką prieš teisiamuosius ne vier išdirbt6 Nemažai Maskva paskyrč
Wz\ In-iGVrSizi noOnnm niliarGn 9 .TitIt in-irvii A rzvwz-.viiii , rvriv> I. •... ,v ____ i. _______ .'u_. .. L

New Yorkas bei -St, Louis. IBėt j mojimo visi eiliniai nariai tu®i 
einant penkių metų planu, so- Į klausyti. Ir -reikia -stebėtis ka<£

Amerikoj komunistus apniko 
btrrtnasinės bacftos ir pataria 
ištikimiems ^tatfacams w o- 
portunUtais vesti menuilstaipą 
kovų.

•prasidėjo: bimbininkai be jo
kio pasigailėjimo •kryžjav’dja 
bie^liias pfuseikinios opctftttnis- " 
tu», ,

v —Marksistas xpatys ir dvejetas ar trejetas kitų žmonių, patekusių komisarai pripažįste tą .faktą,tosteris ^šo; W MteJ 
kartu su jais į kalėjimą. Turėjo apie tai daugiau ar jog.Rusijoj iki pat šio laiko.
mažiau nusimanyti jų bendradarbiai įvairiose įstaigo-1 nebuvo garbamių. -Ačiū tam,į Įt 
se, kuriose jie tarnavo; turėjo jų planus girdėti kas, žmon5s ten netųri pakankamai, 
nors iš tų minių, kurios buvo bandoma “sukelti” prieš 
valdžią; turėjo būt kame nors matyta jų kurstantieji Yorta\ Ž S-

lapeliai, arba šiaip kokia literatūra. Argi Stalino žval- .pakakdavo tik .pasiuvimui <ba.tų‘ 
gyba negalėjo niekur užtikti nė vieno tokio asmens ir j visokiems komisarams ir-mt 
nė vieno inkriminuojančio popiergalio (išskiriant kokį donarmiečiams'. J
ten vieną nepabaigtą ir niekuomet neišsiųstą laišką). ] Brie tokių sąlygų te visa

Jeigu nė vieųąs pašalinis žmogus nematė savo aki-' bolševikų r^dio propaganda .^j
mis ir negirdejo savo ausiims to “baisaus darbo”, ku-j * kęi^oArako lavintą , spėką.
riuo teisiamieji buvo apkaltinti, tai kaip gi galėjo jisai. „ į ,46aip®apMsttū,fnauii?j vėftol
būt atliekamas? P. y. žalpis laisves J^o-Umones .ynai netamąs :ir

'Mes pirmiau sakėme ir mes dabar laikomės tos . .ra,s?’ ’k^ Cr 4 Gn j-i. plMsi»o«»asi i organizacijas. 'VJa- 
nuomonės kad ta 14 tariamu “menševiku” hvln imant, slsiuroe Pr,e; onA^sufleto turto Lįi^įįtokfe kada 'tai .gyvavusi nuomones, Kaa ta 14 tariamų menševikų byla, imant lr organizacijos valdymo va-ltellt;iJka ;Daiu^ija w 
ją is p-ynai^ teismo procedūros atžvilgio, buvo^daugiau jdžių ir valdė organizacija .taip,L ■h-vikmg,

, Pabėgėliams žalpti i tKamitctį,-
Tai My1 V1S«> linksma, kad ®osa, komitetas gana

..... .................... , . ...................... . w. mums.tų eilėse S randasi taMą. VistotfcMMf
skleisti socialistines idėjas žmonėse irpašalinti Staliną -! yupe-tvirtina, kad Ljugirinktmus {kuriuose beveik

,, . ’ Grigaitis 3LA turtą MM visados mto
Bravo, Uvoržėiari Jąs UtaiL^ ir piešdavo ga«a«W; 
dalykus aiškinate proletanškm ; .jteeianisiv
ir prisilaikant Lenino tezių. S fo, fronto nėuMM** 

.jgelis terįo noTo, Šate^oriltte-
■ . | to, turėti icokią nors ą,pšvteto$

I pr^knizadją. Pradėjus teitis 
melų * humbugo. Tno budujiejg^ 
mano atbaiidyti savo skaityto-pris8jo
Ju^Tn?^ šlakstų : vostoką ir išvažiuoti į vidųri-

“Laisvės” No. 25 rašomą, , "

panaši į šlykščių komedijų, negu-i teismų. Bet sakysi- kaip jam norėjosi. . 
me, kad kaltinamųjų “išpažintis” įrodė jų kaltę. m —
kuo gi jie nusikalto? Vien tik tuo, kųd jie norėjo pa

ir jo klapčiukus iš valdžios.
Vadinasi, už nepritarimų valdžiai ir už socialistinę 

agitacijų komunistai baudžia dešimčia“ metų kalėjimo! 
Tai ve koks pas juos supratimas laisvas.

PASTABOS

-A

Al 
ii • • a ' C ; 1 ‘ ■ - < ' *

į Praeitį Prisiminus
į <Tęrittys) ■ ^reitaflo ^vartmrną, ^nebuvo 

-Daugiau koncertų lietuvių 
tarpe neįvyko, nes bilę papras
tas veikalėlis nedavė jokios

44

galima <tsfeakyti.
\ Vis* 'draugija, * taip pat 
draugijos “Arklo“ veiklesni ba
riai Tengėši prie gana svar
baus tr reikalingo darbo, te i 
yni prie išleidimo kokio ners 
laikraščio. Beveik tie patys 
veiklesni žmonės dalyvavo ir 
Pabėgėlių Šelpimo koniitete. 
Todėl pas vfyus 'buvo *daug dar-

Kuomet komunistai 
argumentų atsispirti prieš so
cialistus, tai jie tuoj griebiami

Rusijos komunistų teismas nubaudė kalėjimu nuo 
penkių iki dešimties metų 14 vadinamų “menševikų”. 
Už kų jie nubausti?

Jie buvo kaltinami agitacija prieš sovietų valdžių, 
palaikymu santykių su socialdemokratais užsieniuose 
ir imperialistų intervencijos “planavirrfu”. Paskutinis 
kaltinimas yra, be abejonės, ,absurdiškas. Jisai buvo re
miamas tuo aiškiai melagingu prasimanymu, kad už
sieniuose gyvenų rusų socialdemokratai ir socialistinio 
Internacionalo partijos einu ranka už rankos su impe
rialistais ir ruošiu karų prieš Rusi jų. Tik maži' vaikai 
gali tokiomis nesąmonėmis tikėti. Rusų socialdemokra
tai, taip pat kaip ir kitų šalių socialistai, visuomet bu
vo griežčiausiai priešingi agresingiems imperialistų už
simojimams prieš Rusiją. Visose šalyse socialistai rei
kalavo sovietų Rusijos pripažinimo, ir kur tik socialis
tai įėjo į valdžių, ta šalis užmezgė diplomatinius san-' 
tykius su Rusija. A .

Antras kaltinimas nėra toks kvailas, kaip trečiasis, 
bet ir jame netrūksta melo. Socialdemokratai, gyvenų 
Rusijoje, suprantamas daiktas, palaiko (jei tik .gali) 
santykius su savo vienminčiais Berlyne, Paryžiuje ir 
kitur. Galima tikėti, kad jie gauna ir pinigiškos para
mos iš užsienio socialistų. Bet kas čia blogo? Argi ko
munistai Amerikoje nepalaiko ryšių su komunistais 
Rusijoje? Ar Lietuvos komunistai negauna pinigų iš 
Maskvos Internacionalo? Tik fašistiškos valdžios už 
tokius dalykus komunistus baudžia/ o laisvesnėse bur
žuazinėse šalyse į tai visai nėra žiūrima, kaip į krimi
nalini nusidėjimų. Tai kodėl gi Rusijos dkomuntetų vąl- 
džia turi bausti Rusijos socialistus už ryšių palaikyme 
su užsienio socialistais ?j i

Stengdamiesi padaryti šitų kaitinimų ^baisiu”, Ru
sijos diktatoriai prikaišiojo teisiamiemsiems, kad .Abr

“Laisvė” No. 18 džiaugiasi 
dėl Rusijos darbininkų bau
džiavos. Ji rašo, kad šiomis 
dienomis sovietų valdžia išlei
do įsakymų tinkamai nurašyti 
visus dabartinius ir buvusius 
savo gelžkelių . darbininkus ir 
tarnautojus. Vis tiek kokį da
bar turėtų užsiėmimų buvusie
ji gelžkeliečiai, sovietai juos 
mobilizuojai atgal į gelžkelių 
tarnybų.

Vadinasi, bolševikai per prie
vartą statys visus buvusius 
;gelžkeliečius prie senojo darbo, 
nežiūrint j tai, ar jie nori tokį 
dart>ą dirbti, ar ne. Sovietų 
rojuj dirbk tokį dafbą, kokį 
tau duoda, — ir nemūrmėk. 
Reiškia, yra įvesta kaząrmįnė 
tvarka. Musų betgi komunis
tiškos davatkos' tą tvarką va*, 
dina, socializmu. Tikrumoj tai 
yra ne socializmas, bet bau
džiava.

nius Sibiro miestus, kur prabu
vau Mgana ilgoką H&ą. ‘Kąį ku
riuose j&ietetme 'tekoišbųti išy

. .i - . .

‘NahvajU,-®P. ,
---   — ,i;v—rw -«/ *—i— i * •” i Ra^lkDdT110,, tonu su 

nemalonių dalykų. Esą BintibaĮ pliaukšti. JuV viri, kas gyvenant Škotijoj tęko

‘Įpačjattie ,*f!teDkpelny*,. Wfts- 
’ ie Sis f turėjo uždėjęs Jietuvlį^r 

anglų dalbos mokyklą ir buvo 
įlabai mylimas vietinių -pabėgi 
|lių. Iš jo kalbos sužinojau, 
kad ir Irkutske gyvena nema-

------------------------ -r-.....   v.... ■ 

esąs tikras nevidonas, kuriam 
reikia mokėti ir algą ir už su
gaištą laiką.5

Atrodo, kad komisarui Bim
bai tai nieko nereikia, nei 
už sugaištą laiką, nei algos.
Ot, sau gyvena žmogus šven- kad socialistų vadu šiandien 
ta dvasia arba dangaus rasa, yra kunigas Norman Thomaa, 

Bet štai prieš kiek laiko o dabar zakristijonu bps Eddy. 
“Laisvės” Bendrovėj sekreto- Tiesiog reikia stebėtis, kad; 
rius 
“Laisvės” įstaigoj pasireiškė I titulą, nesidrovi tokįufe niekos į,,

su savo šalininkais, norėję už- škaito laikraščius, žino gerai, |j|4įllure T.SS '■» no likki 
valdyti “Laisvę” ir ištraukti.1 kad Norman Thomas seniai jąujj 
didelę sumų pinigų. Tam1 di- | nieko bendro neturi w kum- 
rektoriai.pasipriešinę. gyste. : I' !

Taigi mato te, v kaip Bimba Na, jeigu jau pametusiam 
skaitosi su darbininkų sudėtais!kunigystę žmogui nevalia prik- 
pinigais. Jis visai jų neatsi- Į lausyti »prie socialistų ir foufcį

Tabėgėkų buvo visur, o Vla
divostokas buvo centrps apie 
$,000 verstų ilgio apieĮinkės. 
Beveik nuo ožero Baikalo lie
tuviai pab^gčliai ^Vladivostoką 
skaitė .savo centru ir į .jo drau
gijų valdybas bei komitetus 
kreipėsi su visokiais reikalais. 
Įr tik laikraštis galėjo nors da
linai .patenkinti tuos pabėgėlių 
reikalavimus. Svarbiaysis da
lykas buvo finansai. Jų nebuvo 
ir /iŠ niekur nesimatė. iŠ pabė
gėlių ką nors gauti nebuvo jo
kios vilties, nes •daugumoj jie 
patys buvo reikalingi pagelbės.. 
Taip .pat pasirodė keblumai su 
Šriftu ir spaustuve. .Bet il£ai 
laukti nebuvo galima. Reikėjo 
ką nors daryti tuojau arba vj- 
aai ?®e.

‘Po gana ilgų ir karštų dis
kusijų ;fiko nutarta žūt būt 

.leisti ranka rašytą mėnesinį 
x laikraštuką vardu “Rytų Sibi

ro Ltetuviš*’, 'kurio fohnates 
tyrėjo •būti paprasto 32 pusla
pių mokyklos sąsiuvinio. ;Jr 
prie atokių aplinkybių 'liepos

klausęs noręjo išimti didelęjų vadu, ;MA®4ėl konmni^ Ls burys lietuvi i^&Įelių i h; 1wSw’w sgimč ,<alrfr-
sumą pinigų ir savo tikslams reingia , prakalbas vyskupui h. . nau gražiai m’ .mas.^ k‘!'
panaudoti. Vadinasi, klebono ir Brown ir verčia jo knygas hen „ X »i>hnH ba lemtas bekraštis Tolimuose

™«.a. «<«, !";««««■ ^L'55**“»»•

Amerikos Komunistų Barti 
jos 'Centro Komitetas 
vės” No. 26 pasakoja tokią ne-< 
sąmonę: girdi, socialistai nori 
Komunistų Partiją nuvaryti į 
pagrindinį. \
A Pasaulyj yra dar daug hum-. 
bugierių, - kurie mulkina žmo
nes. Tačiau prie ąršiansios tų-j 
šies humbugierių priklauso bol
ševikai, — jie nei gėdos, nei 
sąžinės neturi. Vienok anksčiau 
ar valiau ateis laikas, kada ir

įi'.'įiĄ'"#”-'"'; ■,; •
A “Laisvės” -No; 20 <' .Komunis

tas (matųmaį? Bimba) plukta

tija (nei rusų, nei kitos kurioą sahes) uz sukilimą Ru- tįs,,piųigų rolės ir kalbąs apįe 
sijoje neagituoja, bet greičiaus tą idėjų atmetą, kaipo k^ją tai infliaciją sovietų 
netinkamą. Ir pačianje teisme; juk nebuvo parodyta nė sijoj 

Z •• J* r , c x - -u;./, ti’1/5ri” •

Lais-

o patys Uaro^|muni8tų Bartąją «tatė Vi* 
liūnų kandidatu ’j Sėiteą, o Amė 
rikos bolševikai ijo ”Kunigo iŠ 
pažinti- , atsispausdino? Tamįl^ 
“Laives” pedkehai meko bl«^ Walėja/^Zti ' 
|nema ’ b b j-tarpa - pilna visur it

kitus smerkia, 
kaip jienų> patinka.

“Laisvė” apgaudinėja savo 
skaitytojus ryšy j su kankina
mais Lenkijos kalėjimuose ka
liniais. Dėliai tų kalinių Len
kijos seimo socialistų frakcijos^, 
delegatai yra padavę valdžiai! Komunistes (Bimba) , rašp: Sugrįžus atgal j Vladivostth?. 
interpeliaciją., Nežiūrint į tai/ ‘^tei kur Jis dasike&a .iki «o- Įką, jau Mdau gyvuojančių , Ap*- 
“Laisvė” per akis neaidroviį 
meluoti. Ji sako, kad Lenkijos 
socialdemokratų -vadai, ir abeL 

■nai opozicija/nieko nenori žino
ti apie tokius atsitikimus.

Vietoj kalbėję apie socialde
mokratus, ’ jus diktatūrų gar*

labai užimtas tfcr-
I nystės -relkafcūs ir neturėdantes 
jokių adresų, nieko įdomaus

nemato. O tuo

Lietuviai prieš karų tik ga
lėjo vaizduotis 'tuos tolimus Ši- 
biro -kraštus :Wpo -pragaro gel
mę, dairioje tyra ūžavęs ne vie
nas :lr Lietuvos sūnūs. Ir kas

^Laisves” No. 415 galyočius 
delegatai yra padavę valdžiai! Korilunistas (Bimba)

3dlkaįp kokį teko nusitikti.

ramovičius buvęs slaptai atvykęs7 iš
(kį Abramovičius ^g$težtai užįįtičįjd)^f ir <kad 
mais iš užsienio soci&lifctų pinigais ’bttvusi vedamą Ru* 
sijoje propaganda-už sukilimą1 prieš sovietus. Tečiaus 
yra gerai žinomą, kad nė viena socialdemokratine pąr-

Tdnka ir Gugiui. Tai

cialistines kvailystes. DarbiJ švietos draugiją “Arklas”?. ^ 
ninku klases tvaldžia, koki yralgal draugijos įlstatus, valdyba 
sovietų sąjungoj, daug ką gali tirtojo teisės kooptuoti į drau* 
duoti tir duoda- darbininkams, gijos darbą bile narį, kuris vai* 
To neinate Wtei peliniai jąk- dybos* nuožiūra, gąli but^te*^ 
las .{Grigaitis- To nepripažįsta.] gijai naudingas. Tuoj gayku Va* 

—šiokie, kaip Grigaitis”.

brakdla^ąš°3cad ’sovjęĮą 
^ąflyL^^k^’^s^įo 7V$. metais ( 
laidoj Wministų PMiJmGokt 3?8 bušelių > grudų. l |ti j draugijos vadybą. “ ; 
tfo Komitetas/“LaisV^s” pašto- žemė dabar įšalusi U ap- Iš karto, žinomą, spįrišUSi, 
gejpsiimĄa nęt penais ,bd^-tiengte. Tačiau kiįp ožys,' per liėptą vedamas,
jus,-kurie’■ net/patentuotų ko-1 pranašo tonu paskelbia, kad Į nes pfežiįdjau, kaip ilgai tŽks 

ii^iunistų (teKų, *ka$> .Bimba)URųsijoj 'UŽdėrčs tiek ir tiek bu-IViadivosteke gyventi. Bbtįįųo- 
raštus į laikraštį atsisakė dėti, šelių grudų. Reikia iš tiesų bu-’ met valdybos nariai

tik darbininkų apgaudinėtoj ai kvietimą §toti į draugiją, o kuo- 
Irnet. nuvykęs padariau “priešai-

sus UpšviItosIlabul/itai \tųda yiętoj 
i3r pąkviętirno š(o-

t Įti j draugijos vkįdybą.
'/ vspirUųdi,

josi, kad jiems ne tik kad pri
sieis pasiekti toki tolimi kraš
tai, bet dagi apsigvveuti ii 
steigti savo Upšvietos ir kultū
ros įstaigas.

Pirmuoju redaktorium “Ity- 
Įų .Sibiro Lietuvio” tapo išriifk- 
tas Fr. Jetevičius, bUyęs Vil
niaus Mokslo Draugijos narys 
ir ^Rygos Naujienų” bendra- 
$ąrlįis. j *jGi, t artimiausi “R^tų 
^jbiįę Li etų vįc?* ' ’ rėjnėj ai.11 i r 
bendradarbiai buvo šie.: p-nia 
JecevičienėJablonskaitč, Ąl. 
Fališaitis, N. Gnibis, K. Kizas, 
į, čepelis, Ign. Visejga, J./Ąs- 
eflla ir dar keli, kurių jau da
bar gerai nebeprisimenu.

(Bus > daugiau) ,

■i 's,- lį

. .jj.iii . - ' 1.1 uju-!- ■ .. '  '-------------------------------- —— -.m
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Graboriai

Pareiškimas

Lietuvės Akušerės

Bedarbe

9252

Advokatai

FRANK SHEMITIS

CfflCAGOS ŽINIOS Graboriai

John Kuchinskas
randasi

Hemlock 2010

Lietuviai Gydytojai

BRONISLOVAS

Pbone Canal 6222

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Duktė? 
Btollai

sūnų 
pus- 

gimi-

dalyvauti 
jai pasku- 

atsisvcikini-

Sunus, 
r Giminės.

k P. WATTCHES 
Lietuvis. Advokatas

mas
rius 
kad

Ittto risis. Pbž&laį 
dar nėra žinoma.

Vidikas- 
Lulevičienė

S. D. LACHAVTCB
LIETUVIS GRABORIUS

Nuliūdę liekame.

Vyras, Dukterys 
Brolis, Pusbrolis

ką” paguldys.
T# patį vakarą susikibs Min- 

gėla' sti Bldžiu, o Adomas Wi- 
džes su-» juoduku Johnsoiiu 
Tad “fonių” bus pakankamai 
Ristyftės prasidėsi apie 8 vai 
vakaro. —N-»

DOMICĖLĖ BUTKIENĖ 
po tėvais Beitaitė

Musų patahiavimaai lai- 
dotuvėše U kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus tb- 
del, kad neturime iš- 
laidų užtiikfmui eky-

9 iki H- valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Nubudę liekame,

Draugai iri Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauju grabo 
rius Eudeikis, TeL Yards 174 L.

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

2400 VV. Madison S t.
Tai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West ?860
Namų telefonas Brunsvrick 0597

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avt» 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell 81.
Jei. Republic 9723

Požėla risis Chicagoj .
Kovo-18 d. Coliseuine įvyks 

didelės ristynės, kuriose dhly- 
vjaits ir Karolis Požėla; Vy
riausioj poroj risis čempionas 
Jim Londbs su KWariani. Su

VALANDOS: 
nuo 
nuo

1646. 46tb St.

Telefonai

BoukVard' 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3224*

gimines.
4523

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

• Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Kūnas pašarvotas, randasi 1635 
So. Canal St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ko
ko 13 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
naųių į Diėvo A'pjveizdds- para
pijos Bažnyčia; kurioje atsibus 
gėdulihgo  ̂‘pimMdosV ' už1 ''velionio 
sielį, o iš' tėty bus nulydėtas- į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Visi; ar a; ] 
minės, df augai 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinį' patarnavimą

nubudime 
dukteris ’•— 

r Juzefą 
Mikolą. 
Beitas ir

prie 
duodu 
eleetrie

m ag- 
blanketa ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Dėdės Šamo aukso šalį, 
Ję vargšai žmonelės gerbė; 
Dabar darbo gaut negali, — 
Kur klausai vis tik bedarbė. 
Kol mes dirbom buvom ponai, 
Pinigai kiaurai byrėjo;
Dabar vargsta milijonai, — 
Ot brolau laikai atėjo!
Vieni metai jau be darbo: 
Vaikšto dieną iš dienos, 
O prispausti baisaus vargo — 
Atmintis ant visados.
Antri ašaras tik braukia, 
Nebežino ką daryt, 
Jų vaikai išalkę šaukia,— 
Nebėr* kuom juos nuramint. 
Karšta širdis jau atšalo, 
Mirtis žiuri i akis, 
Duonos plutos nėr ant stalo,— 
Oi varginga padėtis...

—Pustapėdis.

kovo 
namų 

parapijos 
gedu- 

už velionio sie-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIĘNĄ ir NAK^į 
Mes Visuomet teikiame širdingą,^siippątiiigą įr rgmuti. 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai- reikalingas;

Ofiso ir Rez. Tel. BoUlevard 5913.

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos n^o 1 iki 3 po pietų it 
ntio 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. 3201 South VJallace Street

Iki 3 vai kortuose — nuo 3 iki 9
' Subatomis nuo 9 iki 9
52 East 107th St 

kampas Micbigan Avė 
TeL Pullman 5950—namų Pult 6377 

Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

Gengsteriui gresia kar 
tuvės

Turiu automblftllns visokiems reika 
lams.' JC'aina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

innriwrMiwi-i-nrirw- ir~t fnati

Universal Atletikos Kliube 
' bus net trejos ristynės 

. Sakoma* kad numeris try^ 
liktas yra nelaimingas. O j ei
gų trylikta diena išpuola pėt
nyčioj, — tai reikalas visai 
prastas.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JĮ Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvėm 
se* visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo* 

dėrniška koplyčia 
veltui.

.3103' S: .Halsted St. 
R. Chicago. 111.

Tel. Victory 1115

Tačiau “dZUkaš” Bancevi- 
čius, mtftomai, į tai netiki, nes 
petnyčioj; kOVo 13* dM. jis Uni- 
versal Atletikos Kliube risis 
su lenku iŠ' North Sidės. Len
kas padėjo 850, kad jis “dzu-

Patatnauja 
gundymo, 
massage, 
reatment ir 

aetit

Kaip kliukina kalinius 
Joliet kalėjime

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas' vidbnniestyje 
Room 2414 s 

Ona NortH U 8aU* BLdg.
On+Nortb Lt Šalie 8t. r 

(Cou La- Šalie, and Maditoą Sta.) •- 
Ofiso Tel State 27041 44U

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

Tel. Kenwood 5107 
.VALANDOS i

nuo 9 iki 1>1 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Frank Shemitis gi- 
i' ir pažįstami; esat 
kviečiami; dalyvauti 
suteikti, jam; pasldul- 

atšisveikini-

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto • iki 8 vakaro.-1 
Residgncc Phone Hemlock 7691

Pbone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos; 12 iki 2 Ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare .uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Undėrthking Co;
'■& U. Hadley Lie. 

Koplyčia dykai i
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčįo£ nuo 9 iki 6

Patarnauju laidotuvėse kuopigtausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o thano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street 
ral.: I—-3 ir 7 1 yy 8: Ned. 110——12- r 
ezidencijO' 6640 So. t Įdapletoood ■ A

. n-.—„ui:.. 70,30

kovo 7 dieną 
m., sulaukęs 40 m. ; 
gimęs Panevėžio apskr. 
Gegių kaime.xAmerikoj 

* 1 metus. Patiko 
mirtis — tapo užmuš- 
audros auto troko. Pa- 

dideliame nuliūdime moterį 
. 2 posūni ris —- Juozapą 
i ir brolį Julijoną, 
brolį Mykolą 
pašarvotas, randasi

Phone 
Hemlock

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną, 2:55 valandą ryte 
1931 m., sulaukus 40 metų am
žiaus. gimus Vainutu kaime.

Paliko 1 dideliame 
vyrą Pranciškų. 
Ona. Veroniką 
Kazimierą, brolį 
brolį Aleksandrą 
nes.

■' Butų višiėms naudinga pasinaudoti 
DH ; Garoittte egzaminacija- (dykai) ir 
jp apkainavimu, pirm- atliekant kokį 
nors dihtištėrijoš dirbą.
♦ .. 4>

Ofiso ^valandos t nuo 9 iki 9 papras
tomis 'dietfomis' ir 9 iki 10 vai. ryto 
sekhiadicniais.

PASilaik-ykite kaipo priminimą. ,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai* 

OFISAS
4729 South Ashland1 Avė., 2 Itibost 

•CHICAGO; Itli.
sphcialisTas džiovos 

Moteriški

Koroneris pradėjo tardymą 
dėl mirties vieno chicagiškio 
kalinio Joseph Goakley, kurs 
rastas savo celej, negyvas ir jo 
“lovoj” rasta kruvina skara. 
Tardymas parodė, kad kalėji
mo administracija kankina 
nepaklusnius kalinius, paka
bindama juos už gelfežinių 
pančių ant rankų į palubius ir 
laiko taip po 4 valandas, tada 
nuleidžia, duoda “valgyti” ir 
vėl pakabina. Nors adįninis-1 
Iracija užsigina, lieti kad to
kias torturas vartoja, prisipa
žino pats Avarden.

kuris buvo su- Peoples Dentists, 1735 
Stt. Milsted St., per pereitus dviejus 
metūs;.

įvairus Gydytojai

D R. HERZM A N
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomai' per 25 me* 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeriai

Gydo staigias ir chroniškas ligai yyJ* 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus,

Ofisas ir»* Laboratorija:
1025 W. I Zth St., netoli Morgan Stl 

Valandos: nuo 10a*42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*

Tel. Omai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo- 10 iki; 12

1931 
žiaus. 
parap.. 
gyveno

1 laiminga
1. tas laike 
b liko

Marcelę, 
ir Joną 
tuvoj I 
Kūnas 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj.
I4 dieną. 8 vai. iš'fyto iŠ 

į Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje atsibus 
lingos pamaldos 
lą. o iš ten bus nulydėtas į.šv. 
Kazimiero kapines. z

Visi a. a. Bronislovo Kamins
ko giminės, draugai ir. pažįstami 

.esat nuoširdžiai / kviečiami ^aly- 

.vauti laidotuvėse ir ?suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
, Moteris. Posūniai, Brolis' 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja* grabo- 

rius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
^203.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 10 dieną, 4:20 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs 32 . metų 
amžiaus, gimęs Chicago, IHinoisj

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zofiją, sūrių Pranciškų, 
dukterį Diana Phyliss, mętiną 
Mary Shemitis, seserįs — Alice 
Lynch, Gedlude McMahon, Mary 
Bioff. Sophie ir Helen, brolius — 
Charles, Viktorą ir John ir gi
mines.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonai Central 4411" 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

. Gyvenimo vieta
B23 South Haltted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Calumet 3294 •*' 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Ofiso Tel. Victory 6897 
Rez Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai: 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 3 1 tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 rak 
Nedėliomis ir iventad. 10—12 dienų

J0HN< B. BORDEN
(Jobu Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adamt St., Room 2117 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakaraii 2151 IV., 22nd St. nuo 6-f
Telepbone Roosevelt - 9090 

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 960b

terftii YVilliam (Tripirštis 
Jack) White pareikalavo statė 
proseklitorius Harry Ditch- 
burn vakar byloje dėl nužu
dymo policisto EdSvard Pflau- 
me, Forest Parke.

White jau buvo nuteistas 
mirti elektros kėdėj, bet, kaip 
paprastai su gengsteriais atsi
tinka, ekzekucija buvo nuvil- 
kinta ir jis galop išėjo lais
vas. Dabar atrodo, einant 
vietos įstatymams, kad' antrą 
sykį ras jį kaltu žmogžudystė
je, jis jau turės būti baudžia- 

kartuvėmis. Prosekuto- 
turįs stiprius argumentus, 
White butų nuteistas.

Vakaro Nedėl. nuo 101 iki 12 
Pbone Midway 2880

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

priežastimi gaivos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. .
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LĄIRA,į^U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely t dhittkimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevafd 7589

Niiliud^ llekainef

Moteris? Sūnūs?
Mirtina? Seserys, 
ir Giminėli •

Laidotuvėse pa tarnauja? grabo* 
rius Bžerskis; Tel; BbulėVard 
9277; , y.

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

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

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS

2417 Wėst 63rd Street
(arti Western AVe.)

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Duokite savo akis išegzaminuoti •-

Dr A. R. BLUMENTHAL
, OPTOMETR1ST

Praktikuoja virš 20 m; 
4649 S. Ashland Avi.

'S kampas 47 St.
tc|. Boulevard 6487

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Vi cdos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. 111.

Pirmadieny, kovo 9 įlipu
siame B. Š. skyriuj straipsnyj 
“Vidury Kelio” minint labda
rybės darbuotojus, teikiamo 
man pagirimo nesijaučiu už
sitarnavusi ir jis neatatinka 
mano budui.

Kiekvienas žmogus, prisidė
jęs darbu, ar auka visus lygiai 
padaro B. Š. nariais. Savo dar
bą skaitau tik menką dalelytę 
padėtą ant labdarybės židinio.

Su gilia pagarba,
—Emilija Šukienė.

A. K. Rutkauskas, M. DL 
4442 South Wettern Avenue

Tel. Lafayette 4146

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street
Room 1701- Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 rak rak 
3241 $. Haltted Sf. Tel. Victory 0562 

Valando*' — 7 iki 9 vakare
O1II-—-Uratu.. Ketv. ir Subatot rak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčioa rak

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JUZEFĄ EDIKAUSKIENĖ 
po tėvais Yudaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovox 10 dieną,v 6 valandą ryte 
193 1 m., sulaukus apie 42 metų 
Amžiaus, gimus Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Raseinių parap., Bakučių 
kaime. Amerikoj išgyveno *20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Tadeušą, dukterį Oną, 4 sū
nūs — Kazimierą, Joną, Stanis
lovą ir Antaną, brolį Domininką 
ir brolienę Oną Yudžius, 3 pus
brolius — Baltramiejų, Jurgį ir 
Antaną Yudžius, Joną Dimšą ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoj pus
brolį Simoną Petroką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, ‘ randasi 83 1 
341 h Place. ' ’’ ' ;

Laidotuvės įvyks, šeštadieny, ko
vo 14' dieną, # Vai. iš ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juzefos Edikauskicr 
nes giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.
Varas, Duktė, Sunai, Brblts,, 
timlienėy Pusbtoliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graboriuš 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

KAMINSKIS

šiuo pasauliu 
valandą vak.

am-

ivairus Gydytojai___
' Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office
kamp.

Valandos:

MODERNIŠKOS KOPLYOlOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Telefonas Yards 1138

Stanfey Pi Mažeika
Graboriuš ir 

Balzamuotojas

DR. G. L. MADGE
.' DENTISTAS 

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Delel sunkiu laikų kainos nnpirintos

Sidabro Fillinjroi___ ________________ ^2.00
ParceHano FilJiniral . į.OO
Auksinčs Orowns. —---------- ■—j- J’*0.,
Bridso __ _________ ____________ $6.00 ui tįsoti

1 lutes__________________ sao.00 ir uuk».
Traukimas be skausmo

JONAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu- 

kovo 7 dienų, 1931 m., sulau
kęs apie 38- metų amžiaus, gimęs 
Tietuvoj. Paliko dideliame pu- 
liūdime draugus ir pažystamus, o. 
Lietuvoj' gimines. Kūnas pašari* 
votas> randasi Eudeikio koplyčioj;1 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidbtuvėš įvyks seredoj, kovo" 
11 dienųt 2 vai; po piet iš koply-* 
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a: Jono Stankaus gi* 
minės, draugai įr pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

^laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą /ir atsisveikini-

Kunas pašarvotas, 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks 
vo 1 1 dieną. 9:00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidžnmrescyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W’. VnzMngton St 

Cot. W«hiftgtoo and'Clark' Ste 
Ofiso Teb Central 2978“

Siamu Tel. Hydė' Parlt 3399

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmette 195 

Ralph C. CuplerMD. 
CHIRURGAS 

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

3 iki 8 vai. vak.. U ta ra inkais ir 
Pėtnvčiomis I iki 4 v. r.

seredoj. ko
vai. ryte iš 

namų į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Butkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
ma.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenu» 

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

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

Phone Boulevard. 4139 
- A. MASALSKIS

1724 So. Loomit St.
18 it Blue Island ve.
10 to 12 A. M;, 2 to 4
7 to 8:30 P. M.
Pbone Fairfax 6353

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS’
Žvairas-krcivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654' S. Ashland Avė..
Tel. Boulevard 7878

Daktarai
*• - ' 1

Kapitonnr 
Specialistas iŠ

GYDO VISAS LIGAŠ'V'YRŲ 1$ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS TRA 
Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų, ir pūslės,- ažnuodijim*. 
kraujo, odos, ligas,' žaizdas, reu\natizmą, galvas skausmus,* skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligai; 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydytl, ateikite čia1 Br persi tikrinkite, k** 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja^ per daugeli metu ir tigydi 
tūkstančiui ligonių. Patarimas dykai; OFISO' VALANDOS: Kasdie* 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-9 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 WcHt 26 StH kampa* Keeler Ave^ ~ Tel. Cravrford 5578

WISSIG,
PasaolinUuąr’ Mara 

Seno Krajaus

dabar atidarė 

DENTISTERIJOS OFISĄ

.1800 S. Halsted St
, virš Ą8th Street' Aptiekos.

i Jis’ nori pranešti pacientams, dėl ku
rių jis atlikinėjo dentisto darbą per pe
reitus dviejus metus, kad jam bus ma. 
Jonu ir toliau tęsti, dėl jų darbą ir kad 
jis džtikrina visą jo atliktą darbą. Jis 
taipjau maloniai priims naujus pacien
tus ir teiks jiems4 kuogeriausį patarnavi
mų. Dr. Garouttte visą savo darbą at
liks už Ubai' žebras kainas ir jį garan
tuos, '

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL Reom* 780 
TeL Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talinan AVi 

TeL Prospect 8525

R—mmnii . ...... ... > ......... . «*■ -......   ■ ..................

IGN. J. ZOLP
Pigiiiushtsr Lietuvis 
Graboriuš Chicagoj

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir ano 6 iki 
9 vai vakare

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

.. ..... ............a**1 į - -------------------- - ■ j, ■ ■ •

J. F- RADZIUS,
> PIGIAUSIS UĘTŲVIS ;j '■ i ęRARORItyS CnicAGOJ J;

Laidotuvėse paurriau- 
ju geriau iri pigiau, 
negu* kiti todėl, kad 
priklausau ‘ prie gra

bų; išdirbyptėr.
OFISAS:, 

668 Wv 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel; Victory 4088'

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ii- Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naujų vietų po nr;
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 it 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevarį 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospfcct 1930

Ofiso telefonas "irrlnla OOB0 
Rez. Tel. Van Buren 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namu ofisas Norlh 8ide 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

Lietuviai Gydytojai___
Rez 6600 South Artesian 'Avetme 

Pbone Prospect 6659 
‘ Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO. ILL.

■J'ii rt’i'įT.'feiiiįfcd;

, '■-1$ •



Juozas Olšauskas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

------------- ■ ---------------------- ------------------- - ■

' Olšauskas Juozas yra tas pats 
ką ir Drimdzi ir kai girdi sa
kant .dzimdzi-drimdzi, žinok, 
kad tai minima Vanagaitį ir 
Olšauską.

Kadangi gyvenimo taip jau 
yra surėdyta, jog antrajam vi
suomet mažiau tekliuna kaip ir 
pirmajam, tai aš ir noriu Juo
zui kaipo tam antrajam" kiek 
dadėti.

Olšauskas yra turbut pirmas 
ir vienintelis iš musų ateivių 
artistų, kurs neblofuoja, kurs 
su visais draugiškai sugyvena, 
sako tai ką mano ir daro 
ką pats žino, ir nevaikšto 
rietęs nosį, kaip kaikurie 
mųjų dz.imdzių darydavo.

Chicagiečiams tikrai smagu 
turint savųjų tarpe Olšauską 
Juozą, kaip gerą vaidintoją, 
dainininką ir vienintelį' lietuvį 
kanklininką. Kiekvienas radio 
klausytojas vėl girdi jo kank
lių stygas, primenančias žiliau
sią gadynę, kada dar kryviai ir 
žyniai kanklėmis žmones guos
davo.

Aš pradedu įsivaizduoti, ka
da Juozo nebeteksime, pajusi
me didelį trukumą. Todėl, kol 
laikas, yra proga jį pamatyti 
ir girdėti šį pavasarį Chicagoj 
du kartu: Kovo 22 dieną Lietu
vių Auditorijoj ir balandžio 26 
dieną Cbicagos Civic Operoj, 
“Buridano Asile’.

—Pustapėdis.

tai 
už- 

pir-

tylas. Buvę ligoniai S. šąpu- 
tienė ir L. Girijotienį pasveiko, 
nutarta pašalpa joms išmokėti. 
Yra* užsimaldavūši ligonė' Mar ė 
Lukšiniehė. Lankytoja ' pa
skirta M. Papšienė ir U. Balta
kiene.

Dar pereitą susirinkimą su
grįžo 3 nariai iš taip vadinamo
jo “darbininkų susivienijimo”, 
šiame susirinkime vėl atėję du 
apsmokėjo duokles, nes jau po 
6 mėnesius, buvo užvilkę. Gerai 
ir padarė, kad dar laiku su
siprato.

Susirinkimas buvo ramus. 
Nebėra kam triukšmauti. Buvo 
gražaus juoko kaip finansų sek
retorius pranešė, kad yra' toks 
raštelis su kaikurių buvusių 63 
kuopos viršininkų parašais, 
kur- reikalaujama, kad butų iš
mokėta kaip algos už* 6 mėne
sius: A. Kuosaitis, kurio metinė 
alga' buvo $26,—$120 metams, 
ir dar minima E. Bružas, kuri 
niekuomet nėra buvusi 63 kuo
poj viršininkė. Po tuo rašteliu 
pasirašė A. Macukevičia, A. Ko- 
saitis ir E. Bružas. Buvę ad
resuota PuMman bankon, bet 
matyt, ten nepriėmė, tai per
siuntė. finansų sekretoriui.

—-Koresp.

North Side
Bijūnėlio vakaras

kovoAteinantį sekmadienį, 
15 d., “Bijūnėlis” statys vei- 
kaliuką “Musmirės” Meldažio 
salėj, 2242 W. 23rd Place. .

“Bijūnėlio” choras, vadovau
jamas p-ios Anelės Steponavi
čienės, rūpestingai rengiasi prie 
šio gražaus vakarėlio.

Visiems reikėtų paremti atsi
lankymu šią jaunuolių draugi-

•C
aį,

£

Burnside
Iš SLA. 63 kudpos susirinkimo

Vietinė SLA 63 kuopa turėjo 
mėnesinį susirinkimą kovo 6 d. 
Tuley Park svetainėj, 90 St. ir 
St. Lawrence Avė. Kuopos pir
mininkui neatsilankius, tvarką 
vedė pirm, padėjėjas T. Teliče- 
nas.

Protokolas priimtas kaip skai-

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Tai yra įčirškimo būdas. Jis yra 
be skausmo, saugus ir tikras. Jokio 
peilio nevartojama. Jums bus sma
gu pamatyti pastebėtiną būdą kaip 
šios didelės, negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau nebe- 
sugryšti . Sutinimai, skausmai, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, kurios pa
eina nuo padidėjusių gyslų, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios ir Švelnios kaip kūdikio. AŠ 
vartojau šį metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metų.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų nuo išgydytų, paten
kintų pacientų randasi raštinėje. Šios 
žemos kainos pasiliks per kovo mė
nesį.

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai vak.

po

Cicero
Ddžiulis Raudonos Rožėsi 

Kliubas

Šis Kliubas vis pirmutinis. 
Ką tik kas nedarys vis bus 
Raudonos Rožės Kliubas. Tai 
yra didžiausias skaitliu narių, 
tvirčiausias finansais. Turi ge
rų narių, kurie netingi Kliube 
pasidarbuoti ir savo triūsą ir 
išlaidas aukoti.

Kliubas prie savęs turi 
(globoja) Base bąli, Basket 
Bali tymus, o paskutiniu laiku 
dar sutvėrė ir jaunuolių sky
rių. -

Pats kliubas yra bepartyvis 
—lietuviškas.

Rengia biznio vakarus: šo
kius, maskaradus, koncertus, 
teatrus.

* < . .f •

/Taipgi rengia ir naria'ms va
karus, reiškia kiekvienas na
rys įgauna po du bilėtus veltui. 
Tokių vakarų reng-ia bent' du. 
• Visi vakarai yra kupini pub
likos, nes Kliubas palaikosu 
kitomis draugijomis gerus ry
šius. ; L . :-*

Sekantis Raudonos Rožės 
Ęliubo toks “nariams veltui” 
vakaras įvyks ateinantį ' sek
madienį, kovo 16 dieną, Liup- 
sybės svetainėje.
— šis vakaras yra skiriamas 
taip sakant “senesnia?’' kar
tai, tai bus lošimas/ dainos, 
magi j a, boksas, > rištinės ir. ki
ti dalykai. Valdyba Dori ^pa- 

Programastenkinti (visus.
gana Igas?

/ A

■ “Graži Mageliona

į 'J’ąį. yra veikalas, kTOS » bus 
lošiamas Raudonos Rožės, Kliu- 
bo vakate 15 kovo, Liuosybės 
svet.

99

.JT'į 
a it! H

' ■, V-*A;.g* i1* 
NAUJIENOS. Chicago, HJ. ’

» • , ' ■ .* . ♦ ' ./... ' \

ši veikalą sutaisė. Kalnų gi ši spulką day rifra atėmusi 
liuktė . Jis drtiiios apysaRbš 
‘/Graži •, ■ Mageliona ir - Petrhs 
Kareivis”. Lošia Marės Dun
dulienės scenos trupė. Lošėjų 
sąstatas yra maž >d'aųg toks: 
Jonas Cergso, provincijos gra
fas—Juozas Bagdonas; Alva- 
i'ija, jo pati, veikalo autorė— 
Kalnų Duktė; Petras, jų.sū
nūs-—Jonas Pukinska’s; Marce- 
liūs, jų tarnas kareivis— An
tanas Daukša; Karalienė, jo 
pati—Elena 'Grigtflčuitė; Ma
geliona, jų duktė— Viktorija 
Devoikiutė; Senelė, Magelio- 
nds prižiūrėtoją—Kalnų' Duk
tė; Minykas—Pranas 
Klioštoriaus tarnas - 
Tribičius. Tarnai karaliaus ir 
grafo. Ligoniai, patarnauto
jai, žverys-meškos, gyvates.

Veikalas yra ‘>GraŽi Mage- 
lina”—Melodrama keturių' ak
tų, šešių adengimų.

Apart viso bus žingeidi! pa
matyt šiame lošime lošiant pa
čią veikalų autorę, Kalnų Duk
terį dviejose rolėse, viena ki
tai preišingoše, t. y. bus Gra
fienė ir paprasta 
Pamatysime.

“Aušrelė”

Yra smagu, 
daugiau kreipti atydos jaunuo
lių pusėn ypatingai “Aušrelės”. 
Nauji nariai nuolat įstoja. Ge
rai lavinasi lietuviškas dainas. 
Gauna pakvietimų kitiems dai
nuoti. . .

Kovo 22 “Aušrelė” pildo 
programą Tautiškai parapijai 
—jos svetinėje prie 35th ir 
Union Avė. Girdėt, kad p. 
Lipskys irgi kvies “Aušrelę” į 
savo radio valandą dainuoti. 
Taipgi yra laukiama pakvie
timas iš Westvile, III.

Savo repertuare “Aušrelė” 
turi į 20 dainų chorui. Solistės 
—sopranai; Elena *Bagavič*aitė 
ir J. Ližiutė; Solo—šokėjos, 
Antanina Kungiutė ir Norkai- 
tė. Jos pildo musų kompozi
toriaus Antano Vanagaičio 
dainą (valsą) “Dainuok Sesu
te Lepunelev su solo, choru ir 
šokiu. Tai dailus Jęjjrįpys.

Geriausių pasisekimų' “Auš
relei”!

Sutkus;
Mikas

senelė aukle.

bujoja 
kad pradėta

Sese- 
susirin- 

Kaip sako, kati jų

. i “Lietuvos Tauitąkos
rys” šturmuoja savo 
kimuosc.
pirmininkė nori perdaug sau
diktatoriškos teisės, buk perei
tame susirinkime pati pirmi
ninkė tapo nubausta vienu do
leriu.

Jonas Malachauska's vietos 
vaistininkas žada kraustytis 
iš Jono Jukniaus namo į Jono 
.Žilvyčio namą, su visa aptie- 
ka. “Just across the corner”..>

—Reporteris.

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLĖ YRA 
• PAVOJUS.

gKAUDANTI . ilgesnį laiką ger- 
klė yra pavojus sveikatai. Var

tokite Severa’s Antisepsol. Atsikra
tykite jo, greitai. Per 50 metų šis 
užtarimas plovimas suteikė pagelbą 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 
su juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Severai
ANTISEPSOL

h* >•*?/
*>

-rr 'U. <

V: '

" Trąčiaęlienįs,- kovo 11, 1931
įlil/, u..in. iii?..iii... ■ fii-b.. ■ I. i fcil> n «i 1,

/

Marąuette Park-
Įstaigos auga

namų .už pąąkolą. " ' ' <
, Direktorių'., susirinkimai; lai
komi pariedėjo vakarais po ant
rašu1, 2456 W.. 69th St. Norin
tieji pristoti, kviečiami pjačiaus 
sužinoti apie visas narystės už
duotis.-—A. J. M. ' z

PRANEŠIMAI
■'M* ■" / ' ■ ' '•

Cicero
Jurbarko sūriai Velykoms 

t t f

Lietuvoj būdavo, Žmonės be- 
pasnihkąudami prisiliedavo sū
rių Velykoms ir po velykų va- 
saręs darbymetei. Ypatingai 
tokie sūriai buvo garsus jurbar- 
kimat Dabar nėra reikalo nė 
gavėti, nė patiėms Įeiti, noript 
tikrų jurbarkinių sūrių; juos 
puikiai gamini - Antanas Am: 
brozaitis, 1437 Sę. 49 Avė. Kas 
nori, gali Įiersitikrinti.

Mrs. Ona Ambrozaitiene 
nuo pernai mctųjoiivo nupuolusi 
sveikata, bet pasidėkojant Dr. 
DaujotUi šiandien jaučiasi visai 
tvirtai. Reiškia ačiū Dr. Dauį 
jotui ir 'SLA. 301 kuopai už 
$57.00 pašalpą, kurią gavo per 
pastangas p. Deveikio, jturs 
nuoširdžiai aprūpina SLA. na
rius jų reikaluose. Mrs. Ambrę- 
zaitienė reįškia ačiū ir pataria 
visiems nariams priklausyti tai 
kuopai. '

jauktas jąų .reitgią.si į ęlarbą, i|’\ 
thšjjįem^ , _____ ,
taipgi progr.ėsųęja. Visi;laukia Atiid/ti Naujienų' Skolinimo 
ateinančio sekmadienio, * kėvo __ _ 
15-d; Gavėnios yakaras nariams rh^. 
irxjų draugams veltui.^ Progra
ma bus. turtinga; Artistė Dun
dulienė su savo trupe stato 
“Gražią Magelioną”. Kiti pro- 
gramo punktai dar laikomi slap
tai. .

Sniego audrą jpasiekė ir mus. 
šeštadienio vakarą jau sniego 
kalnai buvo, o vis dar augo, ir 
didėjo, taip kad niekas iš namų 
galvos nebeiškišo.' Sekmadienį 
ligi pietų buvo visiems darbo, 
kol išsikasė. Vakare jaU buvę 
galima' išeiti, ir užėjau per Peb 
rą Žebrauską į jo aiskrimeriją, 
'14Q.9Z So. 49 Avė. Žiuriu, ke
letą žmonių perka ice cream pil
nomis kvortomis, Klausiu, ar 
ir žiemą kas lęjĮu^ kvalgo. Pet
ras nusišypsoję^.^tsakė: Neti
kėtum, kiek šaltos košės dabar 
parduoda, daugidu kaip vašarą.

' 1 ■'

J. Kavaliausko, ice ęream biz
nis, Liberty , vis pilnas, 
nežiūrint šilta arf$alta, o tų vai
kų—pilna krautuvė. > Sako, tai 
mano gerinusi „ kostiumeriai. 
Kavaliauskas visai nesiskundžia 
“blogais laikais’.’’

Raudonos • Ęožes Kliubas 
penktadienio vakarą turėjo pa
prastą, susirinkimą Lukštienės 
svetainėje. ’ Narių buvo daug. 
Daug ko nutartą. Baseball

Nupigino Laivakor 
tęs į Europą

J ■

Didžiosios laivų kompanijos
paskelbė didelį nupiginimą ant

it BudaVojimo Bendroves na-
CLASSIFIED ADS.
I u lįhirs—stMi nu *    ■m. ............... m £

i

Fotografo Krušinid paveikslų 
studija sudegė, supleškėjo. Da
bar teks atsthtyti naują. Be
darbių yra daug. Kam Maty
mo Jarbas tek* dar - nežinią, 
bet aš tikiu, kad atiduos lietu
viui, nes lietuvių yra gerų ir 
sąžiningų/mekąnikų., O p. Kru- 
šinis kaip tik yra'.' šalininkas 
ojjalsio “Savas pas savą” ir pats 
savo tautiečiam^ puikiai patar
nauja. O kąip su nąusų kitais 
lietuviais? 'Laikas visiems tą 
obalsį vykdyti ne žodžiais, bet 
pavyzdžiais.—uN.,r Rašė jas.

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas del^ val
džios atfditorių.

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

T. Rijpkevičia, sekretorius.

I(ietuviška Teatrališka Dr-stė Rūta 
^la. I laikys savo mėnesinį susirinkimą 
trečiadienį kovo 11 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 7:30 v. 
vakare. Visi būtinai atsilankykit, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turime aptarti.

' Rašt. A. Tamkevičia.
. ■ c’_____ __________ ,4

Bridgeport draugystės Palaimintos 
JetuVos susirinkimas įvyks kovo 11 d., 
J .vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Valdybą.

Educational
'.Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų kauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
.COLLĘGE, 

672 Weat Madison Street.

Weštchesteri

Straipsnyje “V/estchester Galimybės”, 
tilpusiame Westchestėr News, Mark 
Levy., prezidentas Chicago Real Estate 
Bo’ard tarp* kitko ■ sako:

“AŠ esu patenkintas turys, progos iš
reikšti savo riuomonę-. apie nepaprastą 
Westchester išsivystymą. Didelis kredi
tas priklauso tiems, kurie sumanė ir 
viską priruošė. Tai yra tokios rūšies 
konstruktyvis vystymas, kuris ilgainiui 
suteiks nemažai pelno jo sumanytojams 
ir dalyviams.. . :

“Sprendžiant iš to ■ kis jau padaryta 
ir . atsižvelgiant į puikią transportaciją, 
kuri yra prieinama Westchester gyvento
jams (nesenai tapo užbaigtas nauja» pra
ilginimas Rapid Transit Linijos nuo 
Roosevek Road iki 22 gatvės, su Can- 
terbury ir Mannheim Rd. stotimis), ma
no manymu, galima, tikėtis,. kad už ke
lių metų Westchęster miestelis pasieks 
tokios pat augšturfios, kokios yra pasie
kę Chįcagojė Rąvėhsvvood, Edgewater 
ir Rogers Park.

“Mano, patyrimas yra, kad greitoji 
transpartacija visuomet , prisidėdavo prie 
pakėlimo žemės vertės ir aš' manau, kad 
Westchester, kaip ir kitos panašios apie
linkės, su laiku susilauks panašios nau
dos“. • V z

Mark Levy pagyrimas yra tuo svar
besnis, kad jis paeina nuo Vadovo real 
statė srity, kuris nebuvo prisidėjęs prie 
planavimo ir kūrimo Wcstchester.

Speciali* t a* gydyme chroniškų ir nauju U 
ru. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti,. atsUan- 
kyklt pas mane. "Mano pilnas ISegzamlnavl. 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir *
PO i___ ___ ________________ ___

ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
galutino ISegzamlnavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto jki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 10 ryto »ki 1 po pietų

20 St.

po 
Nedi-

Financial

PINIGAI
Mes stotinam nuo $50 iki $800 

Neįmam komiso
NuoiimtU mokamas uat neiftmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
' > Po valstijos priežiūra

3804. S. Kedzie Avė.
. ----- '

------o-----
PERKAME Lietuvos 

Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
įas, Box No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-
I

Business Service
Biznio Patarnavimas_________

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
)ykai apskaitliavimas. Mes atliekame 

geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.
---------O--------- -

, Jau keli metai kaip čia gy
vuoja Chicagos Liet. Taupinimo 
ir Skblinimo spulka. Jos audi
mas vis buvo nesmarkus, . ne
žiūrint jos tvirto pamatinioi , , fe ,'
stovio.

Metiniame šėrininkiį suslrin* 
kime išduota pereitų i * metų
spulkos gyvavimo atskaita per 
raštininką V. RukŠtaliJ Pasirodė, 
kad ši bendrovė, metų bėgyj 
paaugo ant 50 puošimčių,; ne
žiūrint taip prastų laikų.
' Išrinkus kelius n'a’uju's direk
torių kaip tai: A< Pargį,; ip V. 
Stankų, išrinkta ant toįįaius di
rektoriais : ir : P., Į,Panavą įr 
A. Malinską, nauji; Direktoriai 
užsimojo ant toliaus auginti šią 
spulką į vieną tarpe didžiulių 
Chicagos lietuvių spulkų. Taip-

Inkstai kvaršina jus?
Yra pastebStlna kaip greitai Nura-Tona 

palengvina inkstų ar pūslės Įdegimą ir su
stabdo kurčius, gniaužlančihs skausmus nu
garoje ir strėnose. Nakties poilsis nebūna 
sutrukdomas ir jus pabundate ryte sustiprė- 

1 jęs žymiai atsigaivinęs po poilsingo, ne
nutraukto miego. >

I Nuga-Tone sutelkia Slą pageidaujamą pa
gelbą, kadangi jis pasalina nuodus, kurie 
pagimdo įdegimą ir sutvirtina' inkstus, taip 
kad kad jie gali geriau veikti. Be to 
Nuga-Tone yra abeĮnas sveikatos ir stiprumo 
budavotojas, 1<uris stimuliuoja visus kūno 
organus ir' veikimą, tuo nugalėdamas ne
virškinimą, gasus ar iėputimą viduriuose ar 
pilvo, gaivos skaudėjimų, kvaitulius, neteki
mą svarumo, stiprumo ir panagius pakriki-, 
mus,' paeinančius delel netinkamo vidurių 
valimoBl Ir pakrikusių Inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas vlffų aptle- 
, kininkų. Jeigu jųsų aptiekininkas neturi jų,/ 
| jie gali gauti v jų 16 savo džiaberlo.

nesenai 
trečios 

klesos round trip (ten ir ątgal) laivai-' 
korčių .į visas dalis Anglįjojs ir Euro
pos. Kainos yra žemiausios nuo prieš
karinių laikų ir tinka išplaukimui- iš 
Amerikos koyo ir balandžio mėnesiuose 
ir nuo rugpiučio. 1 iki spalio 15 d.

Naujos trečios klesos round trip lai
vakorčių kainos ant United States Lines 
laivų leidžią nuvažiuoti į Europą ir su- 
gryšti didžiausių laivu —- Levįathan — 
už tiktai $146,' vieton $.175 į Cber* 
bourg ir atgal,' arba < už $138, vietoti 
$167, į Southampton, ir atgal.

Ant kitų United States Lines laivų 
kainos nupigintos sekamai: iki $136 į 
Cherbourg ir sugryšti ir iki $145 į 
Hamburgą ir sųgryš{i. 'J

Laivų kompanijos tai daro, kad pa
gelbėti bedarbiams ir mažai dirbantiems 
sugrįsti į'Javo . šalį ir ten paviešėti iki 
pagerės darbai pačioje Amerikoje.
.................... ............ -------

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI

ATSTOVUS SEKA
MOSĖ VIETOSE
Marąuette Park

; TUBUČIO APTIEKA 
2832 W. 63rd St.

'/ Brighton Bark ■
B. R. PIETKDSWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Ląfayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B JOS. CORP.

■ 52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus .Lietuvon, 
p a d u ę t i “classif ied” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.
'.av, .:A‘: '>

ttti
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PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

•Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuo jaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai 
----O--------

DVIEJŲ 
AŠMENŲ BRITVĄ

(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
$-1.00 į, RAc

. už dešimtį U uį penkes
' \ ■ Garantuotos ' 
PROBAK CORPORATION

■ • oe
AutoStrop Šofery Rotor Co., Iacm N. Y. G

Rašoma Mašinėlė- 
portable

. už labai pigią kainą

$20.00
Kreipkitės į

Naujienos
'Klauskite

■< MARfi JURGELIONIS

tik

0-------
ATYDAI NAMŲ SA-

' VININKAMS
■; ■ J ‘ /' ' t

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai i< getai padarau.

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

rolę it aukščiau

' K. ANDREJUN
J. 1337 So. 50 Ct., *

CICERO. ILL.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis, guolis ir maža užmo
kestis. 2822 W. 64th St.

JUOZAS KAREIVA
- X į

VYTAUTO TEATRO
> REŽISIERIUS

Vienas iš gabiausių Vaičkaus Dra
mos Teatro vaidintojų., ■ Jį p. Vaič
kus petstatė Ur įgaliojo savo Dramos 
Teatrą režisuoti ir vienbalsiai visų p. 
Vaičkaus artistų . buvo priimtas. Dabar 
jis lankys lietuvių kolonijas su vaidi- 

. ’ • - ’ įrūmais. x
............ .  ' 'I.. .............. ............

Vytauto Teatro Kliubo
Pranešimas

. • * •*

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO e
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Fiirnished Rooms
Tel. Roosėvek 2725

. LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted St.
•• x Chicago. III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ..bųcernė ir grosernė 
su mažu namu. < "

Tel. Lafayettė 8780

Educational
Mokyklos

CLASSIFIED ADS.
bl.'llll.........................  II ' I II-II ||

Perkam Mortgečiui ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarėm , davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 
, ATLIKTĄ DARBĄ. a <

-J____------------------1-------------------i_______

-------O—
PARDAVIMUI gera bučernė. Tas pats 

savininkas per 10 metų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Kas pir
mas, 
biznio — išmokinsiu. Rašykite Box 
1277, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Priežastis par

gaus gerą bargeną. Nemokantį 
išmokinsiu. Rašykite Box

PARDAVIMUI Grosernė ir Notions 
Storas, kaina $150.00. Renda $15.00. 
822 W. 33 Place.

EKchange—Mainai
TURIU Pittsburghe prapertę. kas tu

rite Lietuvoje ūkį, mainysiu. Atsišaukite 
J. W., Room 24, 302 N. S. Sąndusky 
St„ Pittsburgh, Pa. ‘

»!

u

Juozapas Jarušauskas
Yra įgaliotas Vytauto Teatro reika

lais darbuotis. Vytauto Teatras yra p. 
Jiiozo. Kareivos vedamas. Tas teatras 
yra pasirengęs visą eilę vaidinimų su
rengti įvairiose Gbicagos lietuvių kolo
nijose. J. Jarušauskas šiuo tarpu yra 
pasirengęs rinkti skelbimus Vytauto pro
gramoj. - , .

T/

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

-A./

.. L k/

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

irramatikos, sintakses, aritmetikos 
knysrvedysUs, ttenosrrafijos. ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigdama 
oradinį mokslą į devynis mėnesius’ 
aukštesni mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnt moksle. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai "busit abelnai it 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

j. P. OLEKAS, Mokytoja* 
3106 S. Halsted St.

> : CHICAGO, D*.

v

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namo* 

lotas, farmas, biznius visokios rųšies. 
Neri skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
it parupinam 1 Ur2nd mortgagr leng
vomis išlygomis. "" Teisingas ir greitu 
patarnavimas. ,

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavett? 04 5« .

4

, PARDAVIMUI arba mainymui 4-4 
ruimų mūrinis, pečiais šildomas. Brighton 
Parke. $9300. R. R. Miller, Telcfonas 

| Boulevard 7 J 81.
X,

s
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