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ChicagoTribuneRašytojas 
Apie Gyvenimą Maskvoje

vaisiai \

č W-'

■    . — .W   a.

Kaip Rietavo klebonas kun. 
Spudas suktybe gavo dvarą

Sovietų valdžia, per pastarus 
trejus metus neįsileidusi Chi
cago Daily Tribūne korespon-. 
denių, dabar vėl sutiko įsileisti. 
Vasario mėnesį Tribūne pa
siuntė į Maskvą savo paryžiškį 
korespondentų, Henęy VVales, 
kuriam, pasak paties korespon
dento, sovietų vyriausybė leidus 
rašyti visa, kų jis pastebįs, be 
jokių varžymų ,tik kad nera
šytų visa, kų nugirdęs, tų gir
dų nepasistengęs gerai patik* 
rinti.

Savo korespondencijose, ku
rių Tribūne įdėjo jau tris, Hen
ry Wale» sako, kad nuo 1928 
metų Maskvoje nedaug kas pa* 
k i tėję. Mieste išnykusios tik 
privatinės krautuvės ir papiro
sų pardavinėtojai gatvėse. Gy
ventojai, kaip ir pirmiau, labai 
blogai apsitaisę, bet nepastebėt, 
kad badautų. Besibastančių be- 

‘ namių vaikų daug mažiau be
matyt.

Maskvos pakraščiuose, pasak 
korespondento, statoma daug 
naujų namų darbininkams, tik 
dabar, dėl stiprių šalčių, staty
bos darbai sustoję.

Darbininkai knygutėmis galį 
gaut mėsos 16 kartų per mėne
sį, bet dažnai gauną tik 4 ar 5 
kartus. Duonos, bulvių ir ko-: 
pustų tai jiems duodama kaip 
reikiant.
Automobiliais X tik komunistų 
vadai ir valdininkai^važinėja

Taksi ir privatinių automobi
lių Maskvoje labai maža.’ Au
tomobilius turį tik žymus komu
nistų vadai ir valdininkai. “Iz- 
voščikų” taip pat nedaug. Dau
guma jų—buvę “kulokai”, va
dinas, turtingesni ūkininkai. 
Kulokai, sako korespondentas, 
yra beteisiai. Tūkstančiai jų 
yra ištremti į žiemius, kur jie 
dirbą daugiausia miško darbus. 
Sovietų vyriausybė tikrina, kad 
jie nesą areštantai ir prievarta 
dirbti nevaromi. Formaliai, tai 
esą tiesa, nes atsisakantieji 
dirbti negauna' maisto, ir tuo 
budu turėtų badu mirti. Bet 
badu mirti, ar sušalti, žmonės, 
žinoma, nenori, o todėl eina 
dirbti “savu noru.” :
Nuolatinis maitso it kuro krizis 

Maskvoje •
Maskvoj, sako Tribūne kores

pondentas, yra nuolatinis ne tik 
maisto, bet ir kuro krivis. Del 
stokos kuro vyriausybė išleido 
įsakymą, kuriuo einant šiluma 
kambariuose neturi siekti dau
giau kaip 53 laipsnius Fahrėn- 
heito. Tas įsakymas liečia ir 
viešbučius, dagi tuos, kuriuose 
gyvena beveik išimtinai svetim
šaliai, būtent Savoy, Grand ir 
Metropol. •

Visi tie viešbučiai yra kimšti- 
tinai pirsikimšę. Pirmuose 
dviejuose gyvena daugiausia 
amerikiečiai ir vokiečių inžinie^

riai, o trečiame—daugelis bri
tų . pasiuntinybes valdininkų. 
Gauti tuose viešbučiuose kam
barį labai sunku. Koresponden
tas sakos, kad pirmų naktį jam 
tekę nakvoti Metropoly mažame 
kambarėly, ir taip šaltame, kad 
jis nesušalęs tik dėl to, kad tu
rėjęs atsigabenęs nuosavius vil
nonius akplotus. Ant rytojaus, 
rtarkomindielo [vidaus reikalų 
komisariato] įsakymu, jam bu
vęs duotas kambarys su alkovų 
ir vana. Už tų kambarį jis tu
rįs mokėti $15 dienai.

' Viskas begalo brangu
Viskas begalo brangu sovie- 

tijoje, sako korespondentas. 
Imbrikėlis arbatos be pieno. ir 
be citrinos, bet su pakankamai 
cukraus ir karšto vandens, mo
ka 67 centus,, o puodukas biau- 
riausios kavos su kondensuotu 
pienu—;75 centai. “Ham and 
eggs”—trys kiaušiniai su ma
žyčiu gabalėliu kumpio —mo
ka $1.75. Ikrų (kaviaro) porci
ja—$2.90. Pietus, susidedu iš 
sriubos, žuvies ir mėsos ir stik
lo arbatos—$5‘. Blyneliai su žėlė 
—$1. Butelys Krimo vyno — 
$11. Užsienių vynas — $25. 
Mažytė karafėlė vodkos—$2.
• Bendrai, kainos viešbučiuose 
ir restoranuose per pastarus 
trejus metus pašoko trigubai, 
sako korespondentas, tačiau, 
kas turįs pinigų ir^galįs mokė
ti, dėl to nesiskundžiųs, by tik 
galįs gaut maisto ir gėrimo.

Maskvoj vėl ilgos ei
lės ties duonos 

krautuvėmis
MASKVA, kovo 11.—Mask

voje vėl jaučiama duonos sto
ka. Ties dounos krautuvėmis 
pasirodė vėl ilgiausios eilės žmo
nių, tačiau daugelis darbininkų 
negali gauti dagi nedidelės sa
vo duonos porcijos—14 uncijų. 
Kiti asmenys gauna tik po 7 
uncijas. Užtat duodama dar 
po f>Vz svaro bulvių ir po 7 un
cijas muilo mėnesiui. Gabalėlis 
prausiamo muilo laisvoj rinkoj 
moka 3 dolerius.

Maskvos Rabočaja Gazeta ra
mina gyventojus, kad duonos 
esą mieste pakankamai, jos sto
ka pasireiškianti tik dėl to, kad 
blogai esąs organizuotas pri
statymas į kooperacijos krautu
ves. . ■

. > i.

Metropolitan Opefos 
daininkas nusižudė

NĘW YORKAS, kovo 11. — 
Praeitų naktį savo apartmente 
nusišovė čia William Gustaf- 
son, 42 metų amžiaus, Metro
politan Operos bąsistas. Sako, 
kad nusižudymo priežastis bu
vęs nesutikimas šeimoj.

ARLENE DRAVES

VALPA-RAISO, Ind., kovokit. 
—Vakar čia pasibaigė klaiki 
kriminalinė byla, kurioj vienas 
jaunas Gary, Ind., vaikėzas, 
Virgil Kirkland, 20 motų am
žiaus, buvo apkaltintas žiauria 
žmogžudybe, būtent užmušimu 
18 mėtų amžiaus mergaitės Ar- 
lene Draves, kurią jaunas gal-

važudys ir kiti jo > sėbrai dar 
buvo iškoneveikę.

Byla buvo nagrinėjama dvy
lika dienų. Prisiekusieji posė- 
dininkaf pripažino Kirkiančią 
kaltą pirmo laipsnio žmogžudy- 
be ir nustatė jam bausmę—ka
lėjimų iki gyvęs galvos, nors 
prokuratūra reikalavo mirties 
bausmės. "

• V,l.JLXAjrlju nm'jtVLzmN JL> , 
, ' ' i ' ;i* .. .

. Galvažudybė įvyko pra'eito 
lapkričio mėnesį Gary, Ind.. 
kur keletas vaikėzų ir mergai
čių, jų tarpe ir Arlene Draves,' 
vakare susirinkę vienuos na
muos girtavo.

Ryšy su tuo todėl yra suipiti 
dar keturi kiti1 vaikėzai, tos gir
tos ir atgrasios “puotos” daly
viai, kurių teismas įvyks vėliau.

O R HS,&

Chicagai ir apiejinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja: s < • • *

Daugumoj debesįuota; įgali 
būt sniego; - 
stiprus Žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 25° ir 32° F. ; %*• 

šiandie, saulė teka 6:08, lei
džiasi 
ryto.

vidutiniai, vėliau

5:52. Mėnuo teka 2:50

Karalius Zogas slapta 
, apleido Vieną

/ VIENA, Austrija, kovo 11.'— 
Albanijos . karalius ’• O- 
ris '■ bUVo ątvykęsx čia gydytis; 
Šiandie. išvyko' atgril į Tvarią* 
Kadangi buvo pasikėsiniihų jį 
Čia nužudyti, , tai jo išv^kiino 
laikas ir kelionės kryptis buvo 
laikoma slapty/ v

& r.< 1'-^ . A

Sensacinga kunigo Spiido ir jo sėbro notaro Misevi-*
’ čiaus byla dėl prigavystės Šiaulių Apygardos teisme

Gandhi nenustebes
* 4^

britų konservatorių 
nepalankumu

AHMADABADAS, Indija, ko- 

nacionalistų Vadas, pasaką kad 
-jis nė kiek nesistebįs britų kon
servatorių partijos nutarimu 
nedalyvauti busimoj apvalaus 
stalo konferencijoj Indijoj. 
Baldwino, britų konservatorių 
vado,, atvirą pareiškimą apie 
savo- partijos nusistatymą > jis 
galįs tik sveikinti, nes tatai In
dijos kongreso partijai parodą, 
kokios pajėgos'prieš ją stovi’.

“Konservatoriai bijo vadina
mų apsaugos rezervacijų, ir jie 
turi tiesos”, pasakė Gandhi. 
Kongreso partija, pasak jo, ne- 
priimsianti nė kokių apsaugos 
rezervacijų, kurias aiškiai nebu
sią Indijos naudai.- Jei kon
greso partija busianti atstovau
jama apvalaus stalo konferen
cijoje, tai1 ji eisianti į ją su gry-* 
na sąžine ir visomis savo kor
tomis ant stalo.

.•j ■ - ■ y • • .

Mirė Valstybės Vicesek- 
retorius J. P. Cotton
WASHINGTON, kovo 11. ~ 

Vakar vakarą; mirė Jpsęph P, 
Cotton, Valstybes Visecekreto- 
rius ir vienas žymesnių Ameri
kos diplomatų. Per pastaras 
šešias savaites ? jam:, buvo. pa
darytos dvi didesnės operacijos.

Smarkus žemės dre
bėjimas Turkijoje
ISTANBULAS, Turkija, ko

vo 11.—-Praeitą naktį Smirnoje 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas. Išsigandę gyventojai bė- 
go iš namų į gatves, kapines ir 
kitas atviras vietas. >

Kadangi visoks susisiekimas 
nutrauktas, smulkesnių žinių 
apie padarytus nuostolius kol- 
kas negauta.

, ." ■■

Charlie Chaplin eina į 
baudžiamąjį kalėjimą 

Prūsijoje
BERLYNAS,, kovo 11.

Charlie Chaplin, Amerikos fil
mų kpmikas, šiandie “pasida
vė” Berlyno policijai, norėdamas 
aplankyti policijos muziejų-4r 
didžiulį baudžiamąjį Prūsijos 
kalėjimą, “Jei bus tinkamų pa
togumų, Chaplinas parodys ka
liniams ir savo paskutinį .kru
tamu jų paveikslų veikalą “Mies
to t žiburiai”, kaip kad jis ne
seniai padarė Amerikoje Sing 
Sing kalėjime. L

‘ V t ’ .

Du Argentinos kariuo
menės lakūnai žuvo

’ ..... 4^. z .

' BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 11. --Jų aeropalnui nu
kritus žemnė, įttžsimušę du . Ar
gentinos .armijos lafcunįi,! feit!:

aiisybš’nįi- 
trieiles ‘firmato pari?__ -

trečiaeiles tarnybas, būtent, tąjn 
pačiam asmeniui; neleisti užim
ti kelias valdiškas vietas. ‘

Sekmadienio įstaty- 
. mas—darbininkų 

kovos ginklas
-I . Į--- Tį-I-1 . ■*- .

JOH ĄNNESBURG AS, Pietir 
Afrika, kovo 11.— Del algų ap
karpymo, Pietų Afrikos gele
žinkeliečiai buvb pasirengę pa
skelbti visuotinį streiką, bet 
dabar jie surado dar geresnį, 
nes kaip streikas', ginklą savo 
teisėms ginti.

Unijų vadai surado, būtent, 
seną sekmadienių šventimo į- 
statymą, išleistą Krugerio lai
kais,' kuriuo einant keliavimas 
traukiniais sekmadieniais yra 
baudžiamas iiusikaltimas.

Geležinkeliečiai tad dabar da
vė žinot geležinkelių adminis
tracijai, kad jeigu ji neatšauks 
algų apkarpymo, " unija šauks 
teismo, atsakomybėn asmenys, 
vartojainčius geelžinkelius sek- 
madieniaią ir tuo budu sutruk
dys geležinkelių tarnybą.

. ... z/..

Dideli šalčiai ir1 sniego 
audros Europoje ,

■ LONDONAS, kovo 1L— Be
veik Visdję; Rufppoje.’užgjo sjtjp- 

Šąlčiaiųtaip
rio 'audros;?.*Dfe| pųįy ir $alčio 
daugely Europos miestų mokyk- 
los tapo Anglijoje
sušalo keletas įmonių.

•'

Ispanijos provincija 
rengias pasiskelbti 

respublika
■ PĄRYŽĮPS, kovo 11. — Iš 
Barcelonos, Ispanijoje, praneša; 
kad nauja Katalonijos Respub
likos partija paskelbė deklara
ciją, kuria reikalaujama Kata- 
lonijai visiškos autonomijos.

Deklaracijoje paskelbiama vi
siškas mokyklų atskyrimas' nuo 
civilinės ir bažnytinės valdžios, 
teisė vartoti katąloniečių kalbą, 
•apsaugos, sąžiningai įsigytam 
turtui garantija; darbininkų tei
sė gauti,,pakankamą atlyginimą 
už darbą ir „apdraūda nuo 1h 
gos, senatvės ir. nedarbo.

. < I

Deklaracijoje' sakoma:
“Naujoji partija įsteigia de

mokratijos ir katalonįzmo res
publiką jų bendrais principais. 
Kovo 22 dieną mes ■ padarysime 
įvairių valstybės aktų, kuriais 
bus pradėtas musų darbas.”.

traukinio vagonai 
truko iš bėgiu

18

MOBERLY, Mo., koVo 11.' — 
šį rytą netoli nuo Coatesville, 
Mo., ištruko iš bėgių penki, pa- 
šažierinio Wabašh traukinio 
No. 11 miegamieji ir vienas val
gomasis vagonai. Keletas pa- 
sažiėrių buvo lengvai sužeisti.

(Tęsinys)
■'“Lt t'

.* Lygiai 7 vai. vakaro. “Pra
šau stot”—teismas išeina pasi
tarti ir padaryti -galutina savo 
šioje byloje sprendimą.

Paskutinei togai pranykus už 
teisėjų kambarėlio, durų, salėj 
sūužia avilys. Pakyla karšti 
“šalių”, ginčai publikoje. Visi, 
užbėgdami teismo sprendimui 
už akių, daro savo sprendimą ir 
teisina arba kiša teisiamuosius 
ilgioms metams į kalėjimą. Ma
žai kas iš esančių salėje susi
laiko nuo savo nuomonės ir iš
mintingai tyli, ramiai laukdami, 
ką pasakys pats, ’ visoms aist
roms šaltas ir bešališkas teis
mas. Kažkas kažkam kažku
riame salės kampe net lažybų 
Siūlo kirsti. Ir už barjiero su
statytuose suoluose, kur sėdi 
žiūrovais garbingi ir apžilę ci- 
vilistai sunkiai išlaikoma jų, 
amžiui ir padėčįai derama rim
tis. Ir jų tarpe daug išraudu
sių iš susijaudinimo ir ginčo 
veidų. ' šit, vienas visados rim
tas ir'ramus teisininkas dabar 
karštai kažką įrodinėja pralotai 
Narijauškui, kuris visą bylos 
svarstymo laiką dalyvavo teis
me kaipo Telšių vyskupijos ku
rijos atstovas stebėtojo rolėje,

Bet, štai, skambutis. Užimąs

išneštų”, — kažkas pareiškia 
prieštaravimo nemėgstančiu bal
su. :

Baigiasi devinta. Ir štai, vėl 
skambutis. Dabar jau “tikras”, 
nesu vedžiojantis. Visi savo vie
tose. Tylą rėžia ramus teismo 
pirmininko balsas:

—Teismas, išnagrinėjęs...
nutarė nubausti kun. Igną Spu- 
dą Į’/z metų sunkiųjų darbų 

kalėjimo
^Sudarytą 1925 m. spalių 29 

d. pas Tauragės notarą pirkimo 
-pardavimo aktą panaikinti, ap
gaulingai nusavintą Ištyliu dva
rą iš kun. Spudo atimti ir grą
žanti jį jo savininkei Girdvai- 
nienei. •

Visas teismo ir bylinėjimosi 
išlaidas uždėti pasmerktajam.

Notarą Misevičių pripažinti 
nekaltu ir išteisinti.

•' Z 1 < '

Palikus kardomąja priemonę 
tą pačią (50,000 litų užstatę) 
Kun. Spudas vietoje neareštuo
tas. Sprendimu, girdėti, jis ne
patenkintas ir ketina apeliuoti 
į Vyr. Tribunolą, Prokuratūra 
gi, teko girdėti,

kelianti kun, Spudui naują 
badždąraąja bylą

Bet, štai, SKamnuns. užimąs . RaluiUvitous ir Teko- yifUU; momentu, pavirsta kapų y3gj‘dUo« *.
tyla. ’ Visų kaklai ištiesti, ^kva
pas sulaikytas ir išplėstos akys 
njikryppsios j teisėjų kambarė
lio duris. Bet pasitfddo, kad 

7 ) teisėjų^isai be reikalo. ( Iš( / teisėjų 
kambario tik paskambino kaž
ko pasigedę, kas jauno ir mit
raus sekretoriaus teisėjams 
tuojau nunešama. • '

Jau 8, jau ir pusė devynių, 
laikrodžio. rodyklė slenka dar 
toliau, o to slėpiningo kambarė* 
lio durys vis dar uždarytos. Ką 
tai galėtų reikšti? Vieni sako, 
kad £oks ilgas teisėjų pasitari
mas .nieko gero teisiamiesiems 
nelemia', nes, matyt, jiems ten 
“kažkas” rengiama. Kiti gi 
visai neabejoja, kad dabar jau 
teisiamieji bus išteisinti, nes 
jei teismas ilgai tariasi^- vadi-jei teismas ilgai tariasi^- vadi
nas, yra nuomonių nesutari
mas, yra abejonių dėl teisia 
mųjų kaltumo. “Jei teismą? 
juos laikytų . kaltais, tai per

Pertvarkomas kiaulių 
įuplrkinaimas

■KA'HA^r
rovė bė^Ohihių kiaulių supir
kime ’žada / įvesti»pagerinimų, 
šėštadiėnj beridrovėn buvo su
kviesti kikilių supirkinėtojai 
ir agentąi, kuriems direkcija 
davė įvairių nurodymų, kaip 
supirkinėti kiaules, kad supir
kinėjimas visur butų vienodai 
atliekamas. Tam reikalui tvar
kytį “Maisto” direkcija yra 
išleidusi taisykles, kuriose nu
rodoma, kąip savo darbus tu
ri atlikti kiaulių supirkinėto
jai. Be to, ūkininkų potogu- 
mui “Maisto” direkcija išleido 
lakštelį apie tinkamų bekonui

-“Maisto? bend-

•Bėgimas iš šoviėtų 
.. Rusij'os į Suomiją

UELSINKAS, Suomija, kovo 
ll,2_Pet pastatus metus iš so
vietų Rusijos į Suomiją atbėgo 
18 taikstančių žmonių. Pagal 
tautybę pabėgėlių buvo-10 tūks
tančių nišų ir 8 tūkstančiai 
suomių. , 't .

Serga buvęs Vokiętijos 
kancleris Mųellęr

;į. BERLYNAS,; koriji-*- Hėrr 
infchn* Mtįėldr, btįv0 ypkietijos 
kancleris,, vėl rimtai ąusjjrg^ 
tulžies akmeniu, dėl kurio jam 
prieš dvejetą metų buvo pada- 

< ryta-operacija’" ‘

ųe- 
Ičio

r*L

Velykos
■ H

J

>;/.y i.

r 
t

penkias minutes jiems verdiktą gaminti kiaulių privalomumus.
* ’ . > lJ' ' ' '
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Jau čia pat. Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir. sesutės laukia jū
sų pasveikinimo. — Palinksminkite 
juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu 
ar telegrama per

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

| CHICAGO, ILL.
■ • * ■ . - ’ ■* * ■* ’ ■ . X * /

bfisas atdaras kaijdie nuo 7 iki 8 valandai.

U.UA


Ketvirtadienis, kovo 12, ’31

KORESPONDENCIJOS
—-t

Rhinelander, Wis.
Jjieluvis nuteistas visam am* 

Žiui kalėti už žmogžudystę

tad 
Bet 
tad 
vie-

Praeitų metų birželio 2 d. 
Visa apielinkė buvo sujudinta 
žiauria žmogžudyste. Du ap- 
simaskavę plėšikai įėjo į užei
gą ir paliepė iškelti rankas. 
Malt Yšora iškėlė rankas ir

grindų. Jis visai nesipriešino 
banditams. Nežiūrint to, ban
ditai paleido keturis šūvius į 
gulintį Yšorą. Kadangi kulkos 
kliudė galvą, tai nelaimingasis 
tuoj ant vietos ir pasimirė. Po 
to banditai išėmė pinigus iš 
registerio ir iškraustė nušauto 
JYšoro kišenes.

Ta neįmanomai žiauri žmo
gžudystė baisiai sujudino vie
tos gyventojus. Tada niekam 
neatėjo į galvą, kad tą žvė-

lietuviai. Atrodė, kad galvažu
džiai bus nesuimti. Bet praė
jus trims mėnesiams misterija 
pradėjo aiškėti. Policija pa
mažu užėjo, taip sakant, pėd
sakus. Ir štai vieną gražią die
ną tapo areštuotas “loniber- 
džekis” Jonas Stonis. Pasiro
dė, kad Stonis buvo vienas tų

jo teismas. Prisaikintieji >tei-

snio žmogžudystėj. Teisėjo 
nuosprendis: kalėjimas iki gy
vos galvos.

Stonis vra 49 metu amžiaus. 
Plėšime kartu su juo dalyva
vo ir kitas lietuvis, kuris po
licijai yra žinomas, bet kol 
kas nesuimtas, nes slapstosi.

— M. A. S.

ozbunco buvo su šokiais, 
gal’ kam tas ir nepatiko, 
kadangi dr-ja yra. laisva, 
nereikėtų užsigauti nė 
niems, nė kitiems.

Dar noriu tarti keletą žodžių 
apie Racino stalincus, kurių 
čia randasi apie pusantro tuzi
no. Nenorėčiau apie juos kak 
bėti, bet, būdamas L.B.S. 
Dr-tės pirmininkų privalių 
dr-ją ir jos narių teises ginti. 
Kol stalincai neužkabinėjo 
draugijos ir jos narių, aš tylė
jau, bet kad jie savo šmeižtais 
neaplenkė ir dr-jos, 
Jau atsiliepti.

Andai gaunu pel
ną “Vilnies” num.,

tai priva-

paštą vie- 
vasario 13 

d. Imu vartyti ir užtinku joje 
korespondenciją iš Racine, pa
vardytą : “Atžagareiviai tem
pia progresyvią draugiją ant 
savo kurpalio”. Tikras stebuk
las! Kitur žmonės žiemos laiku 
būna liuosi nuo kandančių va
baliukų, bet pas mus, Racine, 
atsiradęs širšių lizdas ir išperi
nęs pustuzinį širšiukų, bando ir 
žiemą kandžioti ' pašalinius 
žmonės. Kadangi pas mus šir
šių su visais širšiukais yra tik 
apie poras tuzinų, kurių L.B.S. 
Dr-tėj randasi apie tuzinas, o 
viso dr-gijoj narių yra apie 
230, tai aišku, kad tie širšiukai 
tik kandžiotis tegali, nes būda
mi didelėj mažumoj dr-joje, ku
ri valdos i • demokratiškai, jie 
daug pakenkti negali. Būda
mas dr-jos pirmininku aš vi
suomet stovėjau už didžiumą ir 
stovėsiu, niekados nedaviau sa-

vę balso už stalincus ir neduo
siu ir nuo šios valandos nelei
siu jiems dr-jos susirinkimuo
se nė vieną colį peržengti 
dr-jos įstatus.,. .. .. #

rr i. ' '" C Z '

'Tolinus tas maskvinis pecke
lis sako, kad atsiradusi saujalė 
politikierių ir menševikų, kuri 
buk laužanti dr-jos įstatus.’ Tai 
yra melas, nes visi nutarimai 
yra daromi didžiumos balsais 
ir kaip didžiuma nutaria, taip 

darpųia- Bolitikięrų gi jokių 
pąs mus nėra ir jokios politi
kos nevaroma, nes draugija 
yra pašalpinė ir vien tik ne
laimes ištiktų narių ^elpimu 
tesirūpina.

Tas pats peckelis 4ąr rašo, 
kad pirmininkas buk nurys 
pu vesti ^.drąugjją į bažny
čią, arba nors į 'baž
nytinį ' skiepą. Kaip aš galiu 
gesti drąugiją į bažnyčią, jei 
pats prie bažnyčios nepriklau
sau? Kaslink bažnytinio skie
po, t. svetainės, <tąi^r ko 
nusigąsti, nes biznį galima y es
ti su bįle kokia svetaine. Te- 
oiaiis dr-ją bažnytinėj svetai
nėj ikišiOl jokio parengimo dar 
neturėjo, nors .draugijos na
riai ir nėra prišingi bažnyti
nei svetainei, išėmus gal mask
viškius.

Pagalios tas peckelis suran
da, kad musų dr-joje randasi 
patys tamsiausi “apuokai”, ku
rie esą pasinėrę gilioj tamsy
bėj ir tik vieni Maskvos klap
čiukai tėra apsišvietę. Reikia 
pasakyti, kad kiek man teko 
pastebėti, tai yra tik priešin
gai: kad tamsiausia elementas 
ir yra patys Maskvos klapčiu
kai. Be to jie yra. didžiausi begė
džiai ir kiekvieną kuris negar«

Lina MastkVGįą Jkaįp jftianydąĮhi 
kulio j a ir šmeiįžia.'

Kalbant apie laukimą dr-jos 
įstatų reikia priminti, kad tas> 
peckelis yra j^aip^-tik penias 
laužytojas, nes jis pirmas su
laužė dr-jos įstatą, kad neturi 
būti užsipulditiejiriio ant narių, 
nežiūrint kokiu pažiūrų jie ne? 
butų. Bet apie tai teks su tuo 
“rašytoju” pasikalbėti dr-jos 
susirinkime. <<. ," 

1

• Maskviškių! •; “rašytojui” ne
patinka ir primininko išrinki
mas. Esą pirminįnkas išrinktus, 
keistu bud u. Pas mus renkant 
dr-jos viršininkus yra vartoja
mas slaptas balsavimas ir ga
vęs daugiau ; balsų tampa iš
rinktas.. -Tad gavęs daugiau 
balsų ‘ir* likau pirmininku, kas 
labai nepatiko stalincams, nes, 
pralaimėjęs buvo jų tavorš- 
čius. Reikia pasakyti, kad per
nai ir užpernai pirmininku bu
vo jų žmogus, tad nuolatos 
dr-jos susirinkimuose skambin
davo apie mirusį komunizmą, 
taip kad nebebūdavo kada ir; 
svarstyti dr-jos reikalus. Net 
ir (savus- kalbėtojus buvo be
pradedąs kviestis į susirinki
mus. Nariams tai nusibodo ir 
jie šiems metams išrinko ne
priklausomą pirmininką.

Mes esame gavę labai garą 
pamoką iš S.L.A. Kiek jie ten 
yra pridarę žalos! Tačiaus, pa
galios, S.L.A. iššlavė tas sąšla
vas ir dabar gyvuoja sau ra
miai ir veikia netrukdomas? 
Tas mokina ir raciniečius ne
apsileisti Maskvoj klapčiu
kams. — L. B. S. Dr-jos Pirm.

Pr. S-tis.

Misionierių tnmtos ir pa
mokslai.

Kaip’ jau pinpiau “Naujie
nose” buvp minėta, 'vasario 8 
dieną vietos bolševikai buvo 
surengę misijaą. Pamokslinin
ku buvo parsikvietę kunigą 
X. Mockų, kuris drožė karštą 
pamokslą prieš katalikišką ti
kėjimą ir prieš kunigėlius. Tai 
lietuviškos parapijos kunigas 
Balinskas turbut išsigando, 
>kąd X. Mockus pepaytlidtų iš 
jo parapijonų, nes iš savo pu
ses ant greitųjų vasario' pas
kutinėmis dienomis surengė 
misijas, kurios tęsėsi per visą 
savaitę.

Vasario 28 d. vakare, turė
damas liuoso laiko, ir aš nuė
jau misionieriaus pamokslo 
pasiklausyti. Jis savo pamoks
lo didesnę dalį buvo atkrei
pęs bažnyčių naudai: Pasa
kojo, kad pąprasti žmogeliai 
visados daugiau pinigų dėl 
bažnyčių duoda, negu turtuo
liai. Girdi, jeigu turtuoliai 
liek pinigų duotų, kiek papra
sti žmoneliai, tai butų galima 
auksines bažnyčias išbud a vo
tį.

Bet reikia pastebėti, kad jei 
turtuoliai savo turtus atiduo
tų kuiiigams dėl bažnyčių, tai 
kunigėliai ne tik auksines ba
žnyčias imtų budavoti, bet ir 
po kelias jaunas gaspadineĮs 
galėtų laikyti.

Tpįiaus jis savo pamoksle 
pasakoja, kad moterys dau
giau lanko bažnyčias, negu Vy
rai. Vyrai, girdi, daugiau lan
ko kalėjimus, negu moterys. 
Taigi čia reikia pasakyti, kad 
ir patys kunigėliai yra vyrai

ir jie kalėjimuose vyriį skai» 
čių padaugina. Pavyzdžiui ku
nigas Macochas. Panelei šven
čiausiai karolius ' nukabino, 
arba kunigas Smitas, kuris 
New Yorke savo meilužei at
liko operaciją, kaip kokis bu; 
čeris. Bet kam čia ieškoti sve
timtaučių, kad mes turime sa
vųjų. Pavyzdžiui, kunigas Ol
šauskas, kuris Lietuvoj savo 
meilužei užnėrė kilpą ant ka
klo. įį

Prie užbaigos misionierius 
išbarė moterėles ir merginas, 
kad jos savo dreses iŠ vir
šaus ii’ apačios vis labiau pa
kerpa. wBet kam čią reikėtų

moterėles'ir merginas barti ir 
kaltinti už dresių pakirpimą, 
kad tai yra pačių kunigėlių iš
mistas. Būdavo pirmiau kuni
gai apsirengę su ilgais suta- 
nais. Dabar jau, jei susitin
kam kunigą einantį gatve, tai 
tik kalnierius apsukta į atbu
lą pusę. Taigi kam čia rodosi, 
kunigėliai • ant savo pramany
tos mados tu^hi rūstauti.

— Kaimynų Jonas.

ATĖJO naujas “Kovos5’ 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ 

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis
No. ' Kaina

Grupė I. $2.50
J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..........................................
DR. KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai   ........................ ...
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus .........
ERKMANO ŠATRIJON©
Laikrodininko Atsiminimai

24

25

26

28

Viso $2.50

No.
66

72

7
8

31

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ..................
W. SHAKESPEARE’O
Macįbetb ..................................... 75

Racine, Wis.
Lietuvių Brolių ir Seserų 

Dr-tės bunco balius nuąi^ke 
gražiai. Publikos 'atsilankė pu
sėtinai, tad draugijai ir peino 
liko. Bet visų pirma turiu tarti 
ačiū draugijos nariams ir na
rėms už jų patarnavimą ir pri-j 
sidėjimą prie baliaus. Taipgi 
pažymėsiu visų aukotojų var-' 
dus: Ona Judickienė, Rozalija1 
Iliebienė, Emilija Murgaitienū, I 
Veronika Margienė, Marijonai 
Daubarienė, Antanas Valiukas, , 
Simonas Zupkevičius, Monika 
Valavičienė, Petronėlė Stapo- ■ 
naitienė, Andrius, Civas, Anta-i 
nas Judickis, Mateušas Tivas, 
p. šveikauskienė, p. Čiuplins- 
kienė. Jos ir jie prisidėjo prie 
užkandžių. Prizus aukojo: vy- 
jų pirmą prizą aukojo S. Ra-’ 
gauskis, antrą—Antanas Valiu-Į 
kas, moterų pirmą prizą—Mari? j 
joną Daubarienė, antrą—Anta
nina Gutauskiene. į bunco ba
liaus rengimo komitetą įėjo A. 
Judickis, Andrius Čivas ir P.’ 
Staponaitis. Mos, rengimo ko-1 
mitetas, nuoširdžiai ačiuojame 
visiems aukotojams ir aukoto
joms ir visai gausingai publi
kai.

Publika musų parengimu bu
vo užganėdinta. Gal kartais ne 
visi, nes buvo gavėnios laikas,

CHAS JOSEPH
Musų kėliau jautis agentas' 

lankosi po apielinkes mieste
lius užrašinėdamas • Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. Šiomis dienomsi bus Au
rora, S t. Charles, Rockford, 
Kewanee, Moline, Rock Island, 
Pcoria ir Spring Valley. Prašo
mi draugai ir rėmėjai jį pa
remti.

Saules Spinduliai Minkština
į / • z * • « ’ ✓ ' ' 1 1 . * f '

,, r. f ■
. • •»/ \«r 5.‘ c. - \ •

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, devepuok 
giliui; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei
katą

LUCKIES 
palankūs 
.■ ■■! yu. .v i ■JA11.?1

visuomet 
jūsų gerklei

- 6

7
8

Grupe II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija .............25
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
iįpni 4 Tolima Šaurę .........

14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastųmėjimtii Gamtos 

mokslų priekyn ......  .40
QLSZEWSKIO Pasaka apie

Kantrių Alenų ....................... 20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ......................................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ...... !.......... $1.00

71 LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos ..............................

VISKOŠKOS Gyvybė r- 
Pųemos ...................................
BR. VARGŠO Gadynes 
Žaizdos ..... ....

31

45

50

73

78

21

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

Grupė III. $2.50
KL. JUROELIONIO Mįslių
Knyga ................................. $1.00

?0 V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35

39 A. J-TJS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ..................

40 FRANK HARRI$O Pasako-

Simas Apie jJėzų- ................ .
. ABENO Kaip Žmogus

Mąsto' ........C....’........... .
KL. iJŲRGBLIONIS Gludi 
Liūdi ..

Viso

57

70

$2.50

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. 15 Mu- 
-ikps sryties .............   20

38

37
.15

Viso ............................. 1....... $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke- 
lioni į Tolimą Šiaurę 
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrių Alenų .............
L. , TOLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas ............ .................
OLIVER SCHREINERIO
Sapnai .......................................... 35
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spaudi ...................... ...............
DR. A. z J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį ? ....
Milukijad* Dzūko. Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas 
KL. JURGELIONIO Dekle- 
rfiatorius ....... ........................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................. .
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksni. Tragedija ....

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
res Metu, kaina ...................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis pas įvairias Tau
tas ..... .................... ..................

61 LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirtniausia .35 
H. IBSENO šiaurės Karžy

giu -r-.....   35
M. GRIGONIO Katriutės
Gintarai .......  20
BR. VARGŠO Milijonai

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

49

53

56

60

68

84

93

40

41

54

93

80

82

22

50

Viso $2.50

J. J. AUKšKALNIS '
gyvenęs

1354 Harrison St.
Gary, Indiapa. , ,■ . 

Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
prenumeratą ir pardavtųūii 
knygas. Jisai lankys Michigau 
City, Imk, Indiana 
Imt., Muskcgon, Mįch. ir kitur.

Prašome jį paremti.
Naujienų Administracijų.

• • •

Kieky jenas žino, kad saule nokina - dėl to 

“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu

liai. LUCKY STRIKE-pagaminti iš geriausiu tabakų-Derliaus, 

Grietiiiės - DAR - IRI ^SPRAGINTI0 - ir extra slaptas šildymo 

procesas, gerklę erzintą ąštruruai, Kurie yrą visokiame žaliame 

tabake “SPRAGINIMU” pašalinanti. Jie parduodami kitiems. 

Jų nėra jūsų LUCKY STRlKp cigarętuose. Nęnuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

s toasted”1
f, ■ , ’ ** '■* * . V . » ,-• ■ ■ ■ » . . .

Josū - Prleš knitfejimus — prieš kosulį .
- • M1,iy 4 .U,     .m,■ ;  

■ '■ ■■■“■ ■ ga ■ ■ .................................................................................................................

i© 1931, The American Tobacco Co.r Mira.

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
-Labai Graži Apysaka .........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ........................................
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS ....

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .....................  ....
J. S. TURGENEVO Pioi- 

i .............. ...
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.......
J: GURĄUSKIO šalaputtis 
Komedija' ..... ................. 20
A. N. ASTRAUSKJO Vy

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

mis ir Proza’................   35

9
Zikps sryties ...........................

25 BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai ... 
MARIJOS KONOPNJC- 
KOS. Pagal {statymus 
P. MERIME. Lokis. 
tuvių legenda ....... .....
V. GARSINO. Karės 
kuose .............................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ....................... ..................20

^ DR. A. J. KARALIAI 
J Pasikalbėjimas Amerikono su 

su Grįnoriu m ...'..........1......
48 3. K. KkUfcOWSKIS Cbi- 

nija ... ... ...... .....................
52 JOHN M. WORKS Kas yra

■ Taip O kas ne Taip? .........
64 ŠARŪNAS Gruodžio 17

dienos Perversmas ...... . ........... 20

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje
/ Metams $7.00

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

šykite tuojaus ir siųskte savo
. ; '. . (liįsakymus

NAUJI
1739 So. Halsted St.

S.

35

26

29

30

36

Lic

lau

44

76

94

95 .
. -gų Nėra
96 r -------

97

?9

69

Viso .i

10 ;

20 .

$5.00

Chicago, III
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Koseland

mos

Town of Lake

Du Sykiu į Savaitę
Lietuvių Radio

PROGRAMAI

Dienom Ant Vandenio

16193F

16188F
Urbi s

I 30 W. Randoipb Si. Cbicago

16192F

16186F Vilkas

Naujienos.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
11 KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

PILDOME 
INCOME , 
TAX 
BLANKAS

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
TeL Canal 1678 ir 1679

3514>16 Roosevęlt Rd. 
\ arti St- Louis Avė.

• CHICAGO, ILL

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Cnliittlbia Vįliįeltfėitsdf

ereikalinga 
Skausmas!

Rekordų kaina po 75c. Siunčiame į kitus miestus 
Rašykite '' ‘ ■

su Kanklėmis

BAND ,

pas SiiH 
vakarėlis.

šiušie- 
diena. Suprašyta 
mačiau Pullnia*

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Įsteigė Lietuvių. - Republikonų 
Kliubų

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje v

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

1131 So. Francisco Avė.
Phope Lafayette 5824?xh.^ < 

liitf ir »i<i i ii rifo' ■ **

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St
Tel Virrory 3486

VisZco po truputį
Ateinantį penktadienį 341 

Kenstingion Avė. įvyks Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo su
sirinkimas. Jame bus raportų, 
pranešimų ir bus’ svarstoma 
seni ir ųauji reikalai, Visi ųa- 
riai, narės ir visi tie kurie no
rite prisirašytį, atsilankykite.

šiaip iš pažįstamų draugų bei 
draugių. Buvo jų trejetas de- 
sėtkų. Vakariene gausi su vi
sokiais valgiais ir minkštais 
gėrimais. Kenštąvičienė kal
bėjo lietuviškai ir pora kita
taučių angliškai. Jie paminė
jo, vakarėlio reikšmę, velijo 
šiušienei ir jos draugui su- 
laukti daug tokių smagių va
karėlių.* Pasistiprinę svečiai 
nuėjo šokti. Muzika buvo ge-

SKOL1NAM PINIGUS
Neimam komiso auc^ $50 iki $300 
Sis dsprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant 1 mq morgiČių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Westem Avenue

Tel Grovebill 1038

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING' 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calnmet 3399 
Res Tel Yards 3408

Gimimo diena
Pereitų šeštadienį 

šių Įvyko pokilio ' 
Buvo jame paminėta 
nes* gimimo 
daug svečių 
no Calumet gaspadorius

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

W. J. KAREIVA
Green Vallty Ptodattt 

Parduodam Šviežius kiaušiniu* 
ir. sviestų

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

JOS. F. BUDRIKJnc
3417-21 S. Halsted St 

‘ Telefonas Boulevard 8167

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 31 St Victory 1696

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
nų kartų, kai' kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracusė, N. 
V., moteris; “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipacijų, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus,- bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai jų 
mėgsta^ Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau jų visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria 
nai augalų produktas - 
suomet turi Fletcher’s parašų 

(Apfrarsinimaf >

Vienų turime rylsleitnikų, 
kuris yra pasakęs, kiek aš 
darbuojuosi, kad kensigtonic- 
čiai pagražintų .namus. Suteik
čiau jiems paskolos'. Bet-kad 
biznieriams neina biznis, ne
nori gražinti namus. Atsimenu 
porų desėtkų metų atgal, kuo
met biznis ėjo geriau, tada na
mai buvo geresni. Kiekvienas 
biznieris nesigailėjo praleisti 
pinigų pataisymui; namų, da- 
brtr to nėra. Kuomet tas kri- 
zis praeis, gal ir vėl bjznis at
sistos į norpialcš vėžes. Kol 
kas laukianie.

V. Pierzynski, p. F. Vaišvila, ir 
p. Wm. J. Kareiva.

Wm. J. Kareiva,( org.

pasinaudoti Bayer Aspirin pa- 
eng vinim u i. .

-■ . > ■ • > • ' • .

Bayer Aspirin visada yra ir ,’ 
lis visada - pagelbsti, Apsipa- 
iink su jo vartojimų skaitlin- 
Smu, ir išvenk daug bereika- 

gų skausmų.

dėtų užtratikdiriėti lynus ant 
komunistų vadų praperčių. 
Komunistams butų didžiausia 
ubagystė. O kas prie to prive
dė, jeigu ne patys komisarai. 
Mes ,senai sakėme ir sakome, 
neapgaudinėkite ir nemulkin- 
kitė narių, lai jie. priklauso 
prie- senojo Susivienijimo! K.

Dar #šitų žiemų pirmų kar
tų tiek -sniego sulaukėme, kaip 
pereitų šeštadienį ir sekmadie
nį. Per tabi dieni snigo. Buvo 
sustoję eiti ir gatvėkariai. Man 
pačiam prisėjo eiti į Wcst 
Pullman pereitų sekmadienį. 
Manau', ar aš toks greitas, kad 
nepasiveja galvekaris.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojant 
namas . ■ - ..

. 3335 S. Halsted St •
Tel. Yards 6894 '

Per praeitį musų kolonija 
daug kartų buvo ir labai pasi
žymėjusi su visokiais įvairiais 
sumanymais bei darbais. Bet 
laikui bėgant ir aplinkybėms 
mainantis ir mūsų senovės su
maningi vadai, kurie čia tiek 
daųg< pasidarbavo dėl visuome
nės labo buvo priversti gyveni
mo aplinkybėmis persimainyti.

Tai nekurį laiką kolonijoj 
judėjimas kaip ir truputį nu
tilo, bet ne ant ilgai. , štai ir 
vėl prasidėjo naujas judėjimas, 
ba> jaunieji vadai pradėjo bu
riuotis apkalbėdami / kas bus 
veikta ateityje, labiausiai su 
politika, kuri dabartiniu ląiku 
yra svarbus, dalykas. Čia yra 
gana didelisrskaičius skirtingų 
biznierių, kurių laikas yra už
imtas įvairiais' reikalais. Prie 
to dar didelis būrys jaunuolių, 
kurie jau tinka stoti į eiles 
veikėjų, kurie ir kaip tik «prie 
pirmos progos parodė savo ga
bumus.

• ' • f • * • * i

Suprašė įžymesnius apylin
kės veikėjus, ' kurių susirinko 
gana didelis skaitlius dėl pla
tesnio apkalbėjimo.; Čia pasi
rodė ūpas pas visus neapsako
mai geras ir po rimto pasita
rimo reikalingumui suorgani
zuoti kliubų, visi vienbalsiai 
prie to pristojo ir išrinko val
dybų iš jaunų energingų vyrų, 
kurie į tas vietas „yra tikrai 
tinkami, iš ko galima tikėtis 
gerų pasekmių ateičiai.

Minėto kliubo tikslas organi
zuotis • kuostipriausiai politikos 
dirvoje ir veikti dėl visuomenės 
labo atskirai; arba matant rei
kalų- susidėti su kitais kliubais, 
kad galėjus atsiekti1 užmanytą 
tikslą. " ' / '• \

Kol kasi nutarta .susirinkimąi 
laikyti kiekvieną ketvergą 13 
Wardo Regular ’ Republican 
Club' Headąūartęrs svetainėj e, 
4644 So. Paulina St. Minėtas 
kliubas užvaldytas “13th Ward. 
Lithuanian Republican Kliu-.

MRS, T. C. COOK. 3228 DARWIN DRIVE. LOS ANGELES. CALTF., sako: 
•*AA turėjau kurtų. nepaslllaujanti ekaudfjitnų -alrfinoke ir kartota taipjau' afi- 
triua dloR-liua. Galvos akaudčjimak ir kvaituliu buvo baveik kasdieninis 
atsitikimas.' Mažiausias darbas nuvargindavo mano taip, kad au vargu galė
jau pavalkSėioti. Doan’s Pilis teėiaua pagalino visus Šiuos simptomus ir aft 
visais žvilgsniais pasijaučiau geriau po vartojimo Doan’s”.

Ketvertais nuo 9:45 iki 10:15 vakare
■ Nedėliomis nuo 1 iki ,2 v. po pietų

(ja a 1 * •, . .
'.. f . - DALYVAUJA ARTISTAI: ,

VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SAURIS, 
RIMKUS ir kiti.’ V • • ' » A •

Tas gražias, daineles ir šokius,-kuriuos jus girdite 
per radio, galite gauti' Budriko Krautuvėje ant rekordų.

ra, grojo lietuviškus šokius.
Pas kitataučius vienas daly

kas atrodo kitaip — negu pas 
lietuvius, .tie eidami į pokilį 
nevedąs nioterų (? Red.).* Mat 
kitatautės \motcrys daugiau 
kontroliuoją savo vyrus, negu 
lietuves. Vakarėlis buvo geras 
iš visų atžvilgių. \Visi svečiai 
vėlai skirstėsi namo;. gerame 
upe. — Buvęs.

EUROPA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiaria 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais *■ 
Lloyd Kajutiniais Laivais

• Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loydl

Raštvnė atdara kas
dien nuo 8-—8 vai, 
vakaro. . Sekmadie
niais nuo Or-1 vai.

PETER BARSKIS.
Mn parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tel Yards 5069

ARCHER & CALIF0RNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pat 
J. SPITLIS. Sav. 

4050 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 5019

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ ‘ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukto 
jančiais Laivais

BREMEN

Kaslink veikimo., tolimesnėj 
politikoj dirvoj palikta dėl' ap
kalbėjimo ’ ateinančiam susirin
kime, į kurį taipgi yra kviečia
mi vietiniai Amerikos lietuviai 
piliečiai atšilankyti skaitlingai 
ir išreikšti savo ? nuomones 
apie pagerinimą ^musų apylin
kės ir išgirsti neveiktą darbų 
nuo pereito susirinkimo.

Taipgi paskyrė komisijų iš 
trijų narių į Cook Cbunty Lie^ 
tuvių Kliubo Centrą, kurie yra 
įgalioti 'tenai atstovauti minė
jų kliubar Komisijon įnejo: p,.

[Acme-P. B A. Photo]' .

“Butlegerių karalius” Ą1 Capone, kuris vasario 25 dieną buvo federalinės vyriausybės suimtas 
Chicagoje. Kairėj matyti Capone vedamą į teismų. Dešinoj — Capone sėdi teisme ir,-kaip at- 

; ' *' rodo, yra* visai linksmame upė.1 - , ' >

16194F Paukštužis 
Kaimietė -

MAHANOJAUS LIETUVIŠKĄ MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
A. šaukevičius, J. Wichalonis ir* Marijona Urbas 

Žemaitėlių Polka, 
Marytės it Yonuko Daina 

Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykit Panaitei? Daina, A. šaukevičius ir M

16185F Mergų Polka, A. Šaukevičius
Laukiu Tavęs, A šaukevičus

JONAS DIRVELIS IR JO 
16195F Vestuvių Vaitasr 

Nauji Gadynė, MązuĮk?! );> 
Trauk, Simisiį^Ppikr

Dabartiniom dienom ddug žmę-
- irių ima Bayer Aspirin nuo dau

gelio mažų skausmų, ir taiptan- 
kiai>kaip jaučia bile škausirių.

Kodėl net Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų.
Jis vejkial . <

Ir Bayer Aspirjp tabletai vi
sai nekenksmingi, Tajne jus

/ turite .daktarų užtikrinimų; jos
' nesilpniria širdies.

f , • j t • r.' ' .. „J
' Dėlto, neleisk šalčiu “per

sirgti”. } Nelauk kad galvos 
-skausrtias “pereitų”. Ar kad

■' neuralgia, neurifis ar net reh- 
matizmas yra taį kas tokią ku
riuos.' turi perkąsti. Jik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

; y < ■;? " •. /■' •

i^pnnv

Nauji Columbia Rekordai
16201F Virginia Polka 

Marcinkonių Polka

• JONAS BUTĖNAS, Baritonas
J6Ž00F Eiva,' Boba Pupų Kult

Seni Duok Tabokos . , 4

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ, 
Įdainavo A. Šaukevičius ir J. Wichalonis

16199F Pabaigtai Panele
Gegutė ir Našlaitė-

JUOZAS OLŠAUSKAS; Baritonas, su Kanklėmis
16198F Paklausykit Jus Lietuviai 

Kelias -— Vieškelis / *
Juozas Olšauskas ir Antanaę Vanagaitis

. ‘ INTERNATIONAL MARIMBA
12142F Graži Eleniitė, Polka.

Ruginė, Polka . / -•

STASYS PAURAS, Baritonas 
Su Orkestras Akompan.

16190F Kad pavasaris Ateina
Vyrai, Moters Negirtaukit , 

STASYS KAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenorai

p: huMeniuk ir jo orkestrą 
■r Polka 
Polka

Bedarbių dar esama nema
žai. Bet vieni kiti pradeda 
gauti darbus po, kelias.; die
nas savaitėje dirbti. Jau dar
bininkai pasitenkintų, kad 
duotų dirbti po kelias 
dienas, Gasj$ąt|6ri,ai -pasakoja, 
kad šių vasarą bus pradėta 
daugiau? dįrbtįį negu pereitų 
metų., Tas daj’binihkūs džiugi- 
t ‘ i* y.;''z 1 ” . •

S-^Folka , . ‘
Pilkas”, Polka V?,

'‘LiudVikas^ Polka . • ■:* * ‘ ’

ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS 
Su Orkestras Akompln.

\16197F Vaikų Bėdos 
Merginų Bėdos

Ihiaii-s PilisDiegliai* gasai, ru- 
gšt»imi dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rugjsta^jų 

mažyčiuose viduriniuose.—. \
Kai tie. simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi- 
ips Milk of Magnesia. Pridėki

te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems. vai
kams turi būti duodamas .šaukš
tas stiklėm vandens. Tai nura
minu kūdikį — padarys jo skil 
vį ir vidurius deiigvius. Už pen
kių, minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins*; iš vidu
rių \visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai,f šalčiams 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį rimti, kadangi jįs malonus, 
skanus £erti.

Sužinokite plačius "jo Varto j L 
mus dėl motinų ir s kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
‘‘Useful Information”/. Adresuos 
kit The-Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI. - ’ ;
. Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrų . Phillips; Milk of 
Magnesia. Daktarai j j prirašinė
ja pęr virš 50 metų. •

^Veikite Greitdi dėl Inkstų ĮĮ&
Nfre(jnliariimų.

JE^U vargina pūslės įdegimas, keli - 
masis naktį ir nuolatinis strėnų 

škaudėjimas, susidomėkiteI Pagelbėk!- 
te savo inkstams prie pirmo pakrikimo 
ženklo. Vartokite Doan’t Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me- 
tų. Patariamos visame pasaulyje. Pat- M 
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s

įgi.i’i/ir '■ĄiVfc-1 -i iv nfflt iihi 
sti taudbpu šojųžti. Sakoma, 
hębus galima gauti Čartfcrio 
jam. Tas dar skaitoipa nie
kis, bei jeigu mirtų iš pasekė
jų bept keli, kurie yrą apsi- 
draudę ant tūkstančio tada 
butų jiems didžiaūsis smūgis 
visam judėjimui. Mirusių nar 
rių nestųpyti pinjgų, jįc pra-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. “ Kcdžie 8902
Pbone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO : 

KONTRAKTORIUS 
45J6 So. Rocktodl 8f„

Ch' ' iii '' ‘
ha. Ėsąmd tolutį ^Tlarbihirikih 
kuriems prisciha skursti. .

NORTH 
CK 

LLOYD

■ iH /v
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$7.00 p<c ytat ontskfe of Chicago
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Entered u Second Clau Matter 
Marcb 71 h. 1914. at tbe Poit Office 
of Cbacago. UL. (mcjer tbe act of Marcb

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
madienius. Leidžia ‘‘Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsred St.. Chicago. UI. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai 
čbicagoje — paltu >

Metams .......................... ..
Pnsei metų .......
Trims mėnesiam*

<■

S*81

Ketvirtadienis, kovo 12, ’81 
^1-

'ItilSJSsjRrSJSiSSSSSftSSSKss?

(Snrint, ąr eimnari- 
zuoją bolševizmui/ar ne) ban
do atspėti, kokiom įtakos pada
lys į pasaulį Sovietų Sąjunga, 
kai ji, savo plapą pabaigusi, 
stos kovon su kapitalistiniu pa
sauliu.

Kad tuose^ rašymuose ir prar 
nąšavjmuose butų galima at
skilti pelus nuo grudų ir su-t 
prasti tikrą bolševikų “ekspe
rimento” esipę, nepakanką vien 
tųręti prieš akis sovietų * val
džios paduodamas skaitlines, 
kiele tų ąrba kitų dąlykų, nu*, 
matytų “piatiįietkoje”, jau esą 
įvykintą ir kiek dar palieka

1 -1 iyr'j- .t:' '.t t*<■ -

_____ • U ■' ' ■ x ■ -.}/ V V J

Ar Rusijos Bolševikai) 
Steigia Socializmą?

S8-00 
4.0Q 
2.0Q

Cbicagoj per Uneiįotojut 
Viena kopija <eeenHi^M«|, 3 C

SuvienytoM ValstiJoM,' M Cbicagoj» 
pairai

Mitams ............................. ...... * I7.0A
Pusei metą----------____________  '3-50
Trims mėnesiams ,—r , --- 1.71
Dviem I-Jį
Vienam mėnesini ................................. 71

Lietuvon it kitai užsienines*
(Atpigintą) .

Metams-------- ..........  88.00
Pusei metų ..........  4.00

x Trims tninesiamą 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monąy

Orderio kartu su užsakymu.

MORALYBĖ ĮSTATYMUOSE
♦

Nevados valstijos atstovų butas labai didelę balsų 
dauguma priėmė biljų, Hurįuą einant turį bųį <jyo4ami 
“laisniaP (valdžios leidimai) gembleriavimo bizniui. 
Atstovų mažuma griebtai prętestąvp prieš tpkį įstatys 
mą, nes jų nuomone valdžia negali laikyti teisėtu užsip 
ėmimu kortavimą iš pinigų, lošimų ruletka ir panašius 
“nemorališkus” dalykus. Bet dauguma nurodė, kad,, 
viena, tie nemorališkį bizniai vįstiek gyvuoja, nors vąl-. 
džia juos ir draudžia; antra, kad valdžia, - duodama 
“laisnius” gemleriavimui, turės įplaukų, nes taksui 
nuo to biznio.

Dauguma, kaip matome, vadovavosi praktiškai^ 
sumetimais, o mažuma vądpvąvosį moralybės princi
pais. Moralybe vadovaujantis buvo Amerikoje ir probk 
bicija įvesta, o ar daug ji prisidėjo prie žmonių dorps 
pakėlimo? Greičiaus atvirkščiai.

Moralybę (dorovę) įstatymai, žinoma, negali igno
ruoti; Įstatymai neppvaįo būt priešingi tam, ką žmo
nės laiko dorove. Bet kitas dalytas yra bandyt įstaty
mų pagelba žmonių moralybę taisyti. Toki bandymai 
vargiai kada nors pavyksta. Dažniausia jie ne pataiso, 
bet sugadina. Tai yra viena priežasčių, delko yra 
kenksminga klerikalizmo rolė politikoje.

LIBERALŲ KONFERENCIJA WASHJNGTONE

Vakar Washingtone susirinko liberalų senatorių ip 
atstovų konferencija, kurios tikslas yra išdirbti bend
rą programą įvairiais nacionalės politikos klausimais. 
Ją sušaukė penkių senatorių grupė su senatorium Nor- 
risu priešakyje. . 1 (

Į konferenciją atvyko keturiolika senatorių ir še
šiolika atstovų buto narių. Jų dalis oficialiai priklausp 
republikonų partijai, dalis — demokratų, ir vienas (se
natorius Shipstead) yra Farmer-Labor partijos atstq,-. 
vas. Kaip konferencijos iniciatoriai, taip ir jos dalyvinį 
pareiškė, kad jie nenorį organizuoti naują partiją, į# 
iš tiesų, naujos partijos įsteigimu jie vargiai galėįų 
padaryti tiek įtakos Jungtinių Valstijų kongrese, kięjį 
jie gali, pasilikdami dabartinėse savo pasijose.

Kongrese, kuris susirinks gruodžio mėnesį, ši libe
ralų grupė sudarys nusveriančią jėgą, kadangi repub
likonų ir demokratų tenai bus beveik po lygų skaičįų 
abiejuose butuose.

Galima laukti, kad pasitarę ir priėmę beųįrą prpn 
gramą, liberalai kongrese sugebės vęikti daug sėkmin
giau, negu iki šiol/ kiekvienas ęicįamąs sayo kąlįp. Įį* 
kai bus apdirbtas programas, tai galų gale paaiškęę, 
kuo progresyviai republikonaį arba demokratai skiriu 
si nuo tų dviejų partijų atžagareivių. Bendras liberalų 
programas gal ilgainiui duos pradžią ir atskirai pažaj^ 
giai partijai.* Todėl šį konferencija Washingtone ti$į 
nemažos reikšmės Amerikos polįtįkąĮ,

"   —■      ■ . .."B. iI.'..'". 'i .'7 -WI'TT'iyru "4 .'...J 1 " f. , f

pątą 'šęrinipkų susirinkimąą 
įsikišu į Lietuvos vidaus polį}- 
ką, pasiųsdamas sveikinimą 
Smętonąi. v.

“Vienybei”, matyt, pasisek? 
likviduot vidujinę • kovą sąyp 
bęndrovčįe geriau, nhgu “Lųi$* 
vęį”, kuri.os ditįęlė, įąĮis. šęirfr 
ninku pąlik° PP susirinkimo, įš 

,BimbQ§ pęrgąlūs labiau nepąę 
tenkinta, negu buvo, prieš 
si rinkimą.

GARSIOJI “PIATILĮET^Ą,r
• ~ ------

Ąmęri W ląįkraščįųose if
Žųrpąlųose' daug prirašoma 
tų ir neljųtų įą|ykų: apie. gjy- 
sųjį Rusijos bolševikų “p$įr 
Wųr planų’’, arija 
įįĮietką”, . kuriuo ’ Stalip|$A ža^ 
keleto įmetų(|b|įju Jel^h0ipi°W

Apžvalga
v

VIENA “SKLOKA” LIKVI
DUOTA

“Vienybė” praneša, kad jos 
šėrininkų susirinkimo . (“svi
rne”) bendrovės prezidentas 
Linkus atsisakė kandidatuoti į 
direktorius. Taip pat neišrink
tas Klinga, kuris kandidatavo. 
Iš to nuomanu, kad kovoje 

. tarpe Ginkaus ir
frakcijų Ginkus ir jp .šąįįlte 
kai pralaimėjo.

Susirinkimas, be to, nupeikė 
visišką “Vienybės” njątotpįiną 
į fašizmą ir įsakė redaįpįjąį 
“vengti kivirčų su kitaip lie- 
tuvįų;
•Sandara’,”. Lsįįįtrąščio 
pa turinti būti viršsrovifllP* 
Lietuvos santykių reikąjjį^e 
“Vien.” turinti nesikišti į Lie
tuvos vidaus politiką, b$t 
ti moralinę paramą Lietuvos 

. užsiępįo reikaluose. Bet visgi

i

Ne\y Yorko savaitraštyje 
■‘The New Lpa,der” vasario 14 
ir 21 d. numeriuose buvo įdė
tas labai įdomus Belą Lpw 
strąipsnis apie Rusijos bolše
vizmą ir naujausią “socialisti
nį” Stalino receptą, vadinamą 
“penkeyių metų planą”. Straip
snio autorius gvildena klausi
mą, ką yra davusi bolševikų^ 
valdžia Rusijos žmonėms įr ar 
tos valdžios politika yra tik
ra? socialistinė, kaip Maskvos 
propagandistai skelbia. Tokių 
pilno ir aiškaus bolševiz-J 
mo išanaliząvimo vieno straips
nio rėmuose mums dar neteko 
Amerikos spaudoje matyti. To
dėl čia paduodame Belą Low 
straipsnio vertimą ir rekomen
duojame'jį “Naujienų” skaity- ’/ 
tojų dėmesiui. Jį verta ne tik 
perskaityt, bet ir pastudijuoti.
Ar gaji “penkmetis” pasisekti?

Pirmas klausimas yra: ką 
mes vadiname pasisekimu ? 
Reikia manyt, kad išleidus bi- 
lionus rublių ir samdant tūks
tančius užsienio technikų1 buą 
pasiektas kai kupįų^prekių ga
mybos padidinimas. Bet taį 
nėra svarbus yęjksnys socia
listų pavalgai, nustatyt į Ru
sijos valdžią.

Bolševikai skelbia, kad tlusi- 
ją. ę§ąp|i vąfetybė
su rite
mą, Tie 'te §te
pątwįą ¥#ldQ$W,.
šįefete »tį jų tviriį-
nimus ųį $tyną' pinigą, Ęet,

M vis tik te*-
tį požymių:
jbs valdžia dą^įpĮpkiška, pri
vatinis' kapitalas pelnas pa
naikinti, ji turi planingą pro
dukciją; bolševikai statą socia
listinę visuomenę ų? užsitar
naują musų pąran^f diktatū
ra ir t^ąą/ ^ą ąrfeą pateisi
nami, a^ teSte vertčs 
yda. r.

Kiti soątej^ąj visai
priešingos $ųsįjos
socialistai^. griausią
spręsti ^‘ lį^rką (nors 
kai kurip IV nuo-*
monės s visi MP
vienas yąk$ią smer
kia. Ji$ teįteh gęąpaištinga 
Rusijos Išskiriant
darbini^;; » kad bol
ševikai negjįli įvį'Įfgįti socializ
mą. 4

Socialistų ąį#vil$įĮk penkerių 
metų planai pegali būt vhdina- 
mas. sėkmingų, jęigų jigąį ąt- 
neš vien tiktai gapiybos padi
dėjimu; klauSijpas ęįną apie 
tai, ‘ąr j ųp feykįntą^ ąrba 
bent priartintas socializmas. Įr 
bendrai: ar bolševizmas yra 
Rusijoj Ko$ręso?. socializmo 
labui? (

Ąr Rusija tpri secUliznio

■; Į^ip’tvi^ins žinoma,; vadi-, 
1 nafn6jį' spyį^ų i v^°
su diktatūros . pagelba. Tenai 
,n6fą np elempjįtąriškiąųsių pi- 
i lietinių teisių, kaip spaudos 
laisvė, žodžio laisve, draugijų 
laisvė ir rinkimų laisve. Tena

pagv‘i& įįii;/pagrindus, Į džios. ' ' ' . I^tatį diapropęreijas: . med-
ant kurių tas planas yra sta- Bet, sako, privatiųjs kapįta- vjlnčs krizis, plieno krąis, pi- 
tomąą, įr į?ąos elementus, iš las jr pelnas esą panaikinti, ir mgų krizis, geležinkelių ki izis 
kurių jįshi susideda* gąmy^ vedamą sulig pląpo: (šis yrą paskiąųąi^ą) ■— tai

LaU'yyklį bandymą Visą- |del įkūrę tpkią dalyku <M kUrių . į^evikų
pusiškąį nųšviestį Rusijos bol- gamybos sistemą, už kurią vi- spaudoje, nuolatos skundžiama- 
ševizm,Q ąįsįęmį įr jo' įO^godavę SPęiaįisM- Tą- Si* v-Par mažiaus ji sugebėjo
minę politiką rąpįąpąą m^s pritąrią? aprupm^ mąses etem£fttariš-
Low stirąįp^ąyję, kmąo pirinoįj• W <tel$9r kM' mes Iš'M“.bkiąusfomls- iyvepįmP reikjnenir
dalis ^įąndte telpa >Nąųjte" te, M W
se”. 3trąĮWU<>' tete Wyte
ginčijamais faktais parodo, kąd pakeltas į dąug aukštesnį laip- ną; su juo atėjo begalinis (lai
tas dąlykąą, kurį ĄĮąskya sėlį/;Ląnį.i# • $ymmmmąs if
lamupja, kaipo ^sopiąjisįiP^f^ą^ys. galų suokimas iš dąrbininkų.
statybą/’, su sociąlizmų Toliąu^ kąd butų galima. plės-
bendro neturi. ' 

- ------------tĮ;toki.Qk bųkįes pagerinį- 
W įteo wW- 

Imimp'.
TąiBi ^i 

j privatmį,o, kąpitaįp pašalinimą, 
tai tik (įeito, kad mes mąno- 
me, jogei visuomčmškąi vedą- 

, ma gamybą bus našesnė. Tik-
u n v DnU ' tai tenai ir tiktai tuomęt, kaiRašo Belą Ix>w |yy^ atmaina-gali

...... ... .turėt pamatą. Bet mes niato- 
komunistų ; ■ spauda tėra tik | Rusijoje valstybėj

/komunistų. Neskaitant Ita įjos, pramonė yrą
Rusija yra vienintele salis, u- baisiai^neproduktinga. Pavyz? 
rioje^ nėra leidžiama gyvuoti pramoks, produktus gą- 
sociali^tų partijai.. Y^so ia 0?0" mint Rusijoje kaštuoja viduti? 
zicija, -taip pat ir is darbinin
kų ir net iš komunistų puses^ 
yra griežtai slopinama SU. pa? 
gelba demoralizuojančios šnipi
nėjimo sistemos, masiniais 
areštais ir sušaudymais. Tą 
diktatūra nėra darbininkų dik
tatūra ir nęt nėra komunistų 
partijos, bėt tiktai vienos gru
pės partijos zviduje. Leninas 
kartą apibudino diktatūrą, “kai7 
po režimą, kuris tiosįogmiaį, ,. _. . . . ,. _ . ,
loSrLtatvmu” "toZfS Ktoiniw «W«« Pilno savo darJ W W lietai 
mkiu įstatymu. . b0 vaisiaus, kadangi jo dali? Pasiliko be savo vado, iš kūnų

niH n visuomenės reikalams' ir pę daug, tikėjosi ir kuria
-į, . . .. , gamybos plėtimui. Bet. tai -ne-paip greit sų jais turėjo perT

' ¥rl bus išnaudojimas, kadangi ‘ op- siskirti;
ninku yaldzjų? Kuomet d^s,reializmas esmgje reiškia> jogei Geriausiam susitvarkymui, 
r ta. ip^i menka darbumftų Lisuomene ^imininkas val- buti"ai buyo. reikahuga kokw 

klasės dalis, j priklauso komu? - . c
nįstų partijai ■— o daugelis jų 
jau nebėrą ir dąrbininkąi, bet 
*biurokratijos nariai — dąrbi- 
ninkų masėms yra atimta vi
sokia laisvė, lygiai kaip ir ki
tiems elementams. Profesines' 
sąjungos (unijbs)*'' yra ne or? 
ganizacijos darbininkų inteirėf 
sartis ginti, . lję,t administraci- 
ni&i , valdžios organai> ; kurių
viršininkus valdžia skiria ir kur| 

 

rių politiką valdžia nust^to. į 
; Jarbininkai negali’ pareikšti

opozicijos; nei profesd . šiuo pavyz- £ ““ atXo »S
we sąjungose, nei sovietuose džių, ka<į valstybinė nuosavybe “i e^j^^iVstoko vi 

negali už, tuos, ky iy jojimą, galr gyyųęti «J0 tetuVilj susekimo 
rie yra pi’k^i komunizmui, feii-tų.- IiJ/ų yal&tybe Pęj:u sa- L ..............................
,r kandid^ £ W Priimti, lyje ’(Pietų Amerikoj^ ąftky- 
m valdęyogr: BfrSbffunKai netapta?, W» komumstiskąi siir j. Ascila.
gali stręi^i, ę Janiai jiemp, ęręaPMUota ųristpkrątįją, kuri / Suvažiavlino posėdžiui įvyr. 
buyo atįmta iiP fylisij keisti sar gyvęjjp yei'gų ūkininkų išnau-Į^0 Icomitpjo pj^nijujuko P- 
• “ JMpMu;- ' W Y^y^s kon,- VaitakaiiSift hw,' . ’ -

Bet jąį$|;Įj, jį fįarbinirikųJ frplįųpjąnją prarnopg ų.etąrr L išrįpktąs
valdžia, tąi gąj ji yra valdžia nauja visuomenei ir neneša žy- Ąl. PalLšąitis, man teko užimti 
darbininkų- į^? W buvo Pą^riųįmą. mą- pštinįpkę vietą. ‘ •

dąrbįpįnhų tai f9kiofe sisterppję ; Viso, rodos, dalyvavo’.da&-
sų bėrą ųįekp soęiajįstįško, feaą kaip tuzinas delegatų,
nis yra daug Žemesnis, negu | Gamybos ponavimas ■ I S$-- svarbiauąja.
kurioje kitoje civilizuotoj# są-| į . ’ . ipunįjąą p^ogpiųnę k tų p,
lyje, ir daugumai darbininkų Bet tenai esanti planinga ga- galima geresnis, sutvarkymąs 
jisai yra žemesnis, negu kad myba, t* y. tP^_ dąįykąs, pabėgėlių reikalų ant vietos
buyo prįe caro,/ n^s? tiesą, Įcųrį stoją ąocįąltetąi.. (Įąmybos Isuracjjte 
darbo-diena dabar yra šiek-liek pląpąyįmąą ąocįąfew J)UyQ
trumpesnė;Imsime, kaipo pa|- jppą tikslą* ręąųĮiąoti tyisi. SUfiteuįte gritfįlUU 1 Lįe-

Pląčįąį itetelte sd"jtete ką(l.yienpje, papūvą lies Lietuva po
čiadę įštątymdąvybę: ^usatjŠąkRte tentą bųyo. padėjusi tvarkytį#,
darbininkas gauna mažesnę temą lityje viskas kaleną
ęĮąębp pašąlpą^pęr rrąteį, > nėrIžai > — žodžių,’ kad nebų ją f jo blogyn ir tain jĮeęįijiatę.
gu vokietis peę vieną savaitų.teppę^įteą/tį»ht Jyftįrte pkiptefcb buvo yi§^
Tiesą/kąd jisąį tiątete teĮtefe; W PWW Mį nurodę, kad
tįkKQW pmtete nedalą įr visąs tuos tel.a 1 bMvųąiUS są-
yra privilegijos, ne dėlto, kadjbjpgųmw?> feurie yrą n^ęgų-. į jungininkus. w prašyti, kad 
4ąybinipkM tefe bątų pakili^ PWka ką- LpIi"
pį,'bet įęįtp, ką<į bte^ Antra, gą-.l!lu p. . . ų M
buržujai-' ir WfeentųMntefc planavimo tikslas yrą
Jąpo pąverąčįskd^Žįąte Ir paę sąmoningai rūpintis/ kąd gy-. 
rite (beteisiais žmpnęmis)Jtyęątpjų reįkąląi butą, pą^nki,-.
Socialistų. idėja darbinį teriki Į ^aMmk ^įžiUtg^R^
drios mekuornet nereiškė, tad '.W«o-Lfe sausu kcliu. Bet kaip yė-
įvyks wikpĮj)ti^ Vęlgtabjųp. W nau pasirodė, tai Rusijos m-
ris tešte^msįąskW^ KpO^jja*,/' iXi<J I- "........... - A

nišk.ai tris kartus brangiau, 
negu kitur.' ■

! Tečiaus irai kas pasakys, jo- 
gei tenai nėra privatinio pelno, 
todėl nėra darbininkų išnaudo? 
jimo. Kapiįąlistiąėję 'visuome
nėje- darbininkas yra išnaudo
jamas dėlto, kad jisai gauną 
algos formoje tiktai dalį to, 
ką jisai padaro; skirtumą, verr 
tęs perviršį pasisavina kapita^-į 

Dagi ir socializme dar- -

i

dagi sutvarkyta šoktelite If- 
mątąįs. Vieni rąšytojąį pra^- 
šauja “piatilietkos” nepasisek|- 

pasėką, paėjį^ 
bolševikų diktatūros žlugįpaąi;
a kiti su yiteia arba, batetevuoja tik viena pmija r

1

S

4
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narna eksportas, idant butų 
iįup mpkpti už importuojamas 
: mašinas ir kitus daiktus* To 
dėka, žymiai nupaišyta gyye- 
nimo staudardas ‘(laipsnis) mą- 
;sėms. Rūbų, batų, kiaušinių, 
pieno, sviesto ir kitų reikalin
giausių produktų trūksta, jų 
kainos fantastiškai brangios ir 
žmonėms beveik neįperkamos 
— Rusijoje; o tuo tarpu į kai
mynų rinkas jie išmetami už 
pusdykę. Nėra nė šešėlio so
cializmo tokiame plane, kuris 
didina skurdą ir nesugeba net 
sureguliuoti gamybą.

(Bus daugiau)Jį pągrindįneą pramones, didi-

J- Ascilja ’

Praeitį Prisiminus
kas tik buvo . buvęs pirmiau 
Rusijos, pilietis* KoįČąkas, no
rėdamas pasirodyti prieš bu
vusius sąjunginįnkus, kokis jis 
yra “tęięįngąą ij: populiarus”, 
davė jiems savo “žodį”, kajl 
jia kariaus ir smnnš bplšcvi- 
kuš tik su liupsanpriais. Bet 
tai buvo tik žodis, —daugiau 
niekas* WU9§anori.ų» kad ir 
buvo, be* tai dauginusia dėl 
šiltų vięĮęĮių, o ųe Jcįel franto. 
Del fronto Hnosanorių reikėjo 
prįsįąauclyti taip, kaip kad da
bar jiję ten žvirblius gaudo*

IŠ kurto kuvq šaukiama ir 
ragiųąina į L°vą Su bol
ševikais *Uk inteligentai. Tiems 
perdaug nesiskubinant, reikė
jo tąinyH medžioklę, bet ir 
lųedžįoklė vien ant inteligen
tijos nędgyę vąįsįų, nors To- 
limųpse Rytuąsę |ų buvo gą- 
na 'daug ąuyąžįavę iš visus 
Rusite^ Visi tesėsi pwf9- 
dyti nęinakšojYL-prastais dar
bininkais*. Pž ųnįveręįtętp stu
dentus pasirašydavo jų pa
čios (^ą me gfapjainovo), ir 
taip vignąs kįtąs išsigelbėjp 
nuo fronto.

Kolčakp vąldžia, luatydamą- 
kad gražumų beveik niekas 
nęnori kišti savo gajvą po gil
jotinos peiliu, turėjo imtįs 
prievartos ir gaudyt višus, 
kas tik papuolė. Tokioms me
džioklėms prasidėjus, pasidą- . 
rė ankšta visiems. Į jas pradė
jo pąpųlti pp vieųas ir lietu
vis.

“Daugelis ir musų tautiečių 
pradėjo sprūsti į užsienį. 
Daugiausia į Korėją, Mandžii- 
riįą, Ęįniją, if kas įur galėjo.

Mąn kelis kurtus pasisekė 
gana laimingai pasprukti iš 
medžiotojų nagų, bet toliau 
tokiems laimingiems pasiseki
mams nebuvo galima' tikėtis. 
Tiesa, inęclžiolpjąi per butus 
neidavo, o vępgiaut didesnių 
sueigų buvo galima niekur; 
laiką išsisukti . ‘liuosną- 
rystės”. Viepus dalykas, kuijs 
statė į pavojų—tai tas. kad 
tuo, lą$ų ląpkiau Pęlitpchnį- 
kume vakarinius elektro-inžį- 
nierių kursus. Liuosai lankyti * 
galėjų tik p.apkuliuio kursp 
studęptai. Kiti visi buvo šaų- 
ktoŪ U* daųgeįįą §JąpstėsJ.

Nenorėdamas pcųmui i ru
sų tarpųsayę s^PFdyuę’ W 
buvau bemanąs ų* aŠ sprukti 
kur nors ' į užsienį. TucFpąt 
mnmeiitu. gąium ųuo Pabėgė
lių *šelpimo Komiteto .pakvie
timą ir nuėję? rądau gana link
smą žinią. Pagal valdžios įstą- 
tųs, kuriais naudojęsi ir komi
teto pirminįnkas, kiekvienų 
tautine organizaciją galėjų 
pasilikti sau vieną asmenį ajj- 

buyp, pąsiųlytų ta vielą (kq- 
miteto pirmininku tuo, laikų 
buvo p. M. Grobis). Nors kąi 
kurįe dalykai šiek tiek apsuų- . 
kino, nes buvo uuuiątytą gą- 

Jkmg bet vis tik rei
kėjo, sulikti-

Pąr dąųgąiu kaip metai lai- 
,|q ii’ę‘cšĮ.
pjerįaię sugiųųžo j Kiilėcko 
kampaniją’ 'Sibire, i. Daugeljs 

: i).c
'ieškoti būdų, kad kaip galima 
greičiau pasiekus Lietuvą.

(Bus daugiau)

Garsinkites “N- nose”

(Tęsinys)
Smarkiausiai' už darbo ėmėsi 

Pr. Jecevičius ir pirmas nume: 
ris pasirodė gana greit. Skai
tytojų nestokayo, bet kiekvie- 
nas norėjo gaut veltui. Finan
sų ir daj>ąr ne tik kad iš nie
kur nesimatę, bet dagi žuvo ir 
yiįtis, kuri buvo numatytą prą^ 
dedant pirmą numerį. įtet vis 
tįk bgyp ųųtąyta veikti kiek 
bus gąlįiną ų toliau Jąų 2-ąs 
num^is “Rytų Sibirą Lietu
vio” išėjo, kiek suvelėtas, bet 
tas antras buvo ir pąskutinis. 
Nors jau ir trečio- numerio 
buyo gana daug surašyta, bet 
jau tas į' svietą nepasirodęs 
apleido šią griesną ašarų pa
kalų^.

W taip k W Sibiro Toli- 
i pąbėgėliąį

stybčje. Tuo gi tarpu Rusijoje P0'8 ^d%s,u?ir^ ' su *«“*• 
valstybė absoliučiai viešpatauJtohl™s . Slb^°.

. . - . a .v venahčiais pabėgėliais, famja ant visuomenes ir atima iš . x. . ° . .. .T, .... . , ... . . būtinai reikeio- sušaukti iądarbmmko , be galo didelę jo L_. toli Ę 
darbo vaisiaus dalj. Vienas pa- Lpikiančių, Aplietos Draugą.: 
vyzdys: 1927 ’ m. vidutinė dię ' *
nos‘ o vi
dutinė vieno darbininko pagą- l^yietos draugija “Arklas” pir- 

ina pakelė tą į taus imą. Del toj 
-tėr buvo 10.78 rub. Taigi, vie- jaį jį. pęisigjo dirbti jo įvykdį- 

, toje privatinio kapitalo, tikras jiimui.
darbininkų ■. išnaudotojas pąsi- į Tolimų Rytų ąpšvietoš drąų.-. 
darė valstybė. ' ' giją kartų su šelpiiųo komite

tu suvažiavimas įvyko 1920 
m. rudenį. Delegatų buvo iš 8 
miestų.' Nuo* Vladivostoko vį-

jų ir komitetų deUgatų suyar 
ižiavimas. Viadjvoštokp apr

buvo išrinktą Ąį Pališaitis, o.

pštipijikp vietą.
tai tękioję • sistemoj ę I; Viso, rodos, dalyvavo dają,-

; Kąjwįia.,

liūs parvežti ajriįątyųHų fceĮigi 
juromis, kaip kad jie pajiaįrę 
su čekais, bet didžiuma buvo 
tos nuomones, kad Rusijoj tyir 

Įlictinis krfras tuoj baigsis įy

sausu keliu. Bet kaip yė-

lietinis kuras tęsėsi' daugiąu 
ir pabėgėliai^

valdęinpips ąjįl^tete biurpj- Isigrohą Valdžią, jie gyrėsi turį energiją įr ątsidąvimų/ pratik 
krątijoą.' JoJ^s ląįąyas' ir sąye rpląpingą gamybą* Dąbąętini^povųįiąį ąllpn^į daug 
gerbiąs darbininkas nenori bųtiMąnąk yra pfflįdfrb^ Pipm- pakenki Icępi^ąvis bcąį-. 
delbtu, net iy geraširdžiurdąprter pebkęrįų metu Plaute iF;
potu; JTpkię. 4ąMo, kaip dą#*ter, be to^ tetea peųkiobte Kolčąkąą j^ę ^F^fjęs te 
toiMkv į kastete ' - tote vtel

i-

&
’.Mt f: ■,’-y

A A

Muk



Ketvirtadienis, Kovo 12, ’31
Graboriai

West Pullman

Lietuvės Akušerės

idwife

9252

Advokatai

Akių Gydytojai

Violet Jeselioniutė

Lauk

Brolis

FRANK SHEMITIS

Graboriai

Tel Canal 3161

UM

Lietuviai Gydytojai

KAMINSKISBRONISLOVAS

Duktė.
Broliai

e iki 4 ir 
Iki 10 di«-

motin.) 
Alice 
Mary

3 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Patarnauja 
(imdvmo. 
massage. 
teatmeni 
•etų

vyre 
Šime, 
grįši, 
liaus 
mus

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

namų 
pijos 
gedulingos 
sielą, o iš 
Kazimiero

gdamas pašalpą o po
mirtinę, bet raudoname soju- 
ze jis negaus. S. D. LACHAV1CH 

LIETUVIS GRABORIUS

Kūnas pašarvotas, randasi 1635 
So. Canal St.

Persiskyrė
laidota Vasario

9 iki t 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Visi 
minės, 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinį patarnavimą

užuojautą musų

Pasiliekame

■MMaMtMe

Tel. Cicero 49 
laiku kalno* nupiginto* _ - - -T_- ,___  $2.00

galvos skaudėjimas, 
iasai bus išnykę.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Buvusi bolševikų vaidybą, 

dar negrąžino kuopai, užrašų 
knygos ir jie bijo ją sugrąžin
ti. Mat buvę išsikarščiavę ko
munizmu prirašė nebūtų daly
kų, kad išsipagirįjus sarmatą 
pasirodyti. Maunu ilgai netru
kus, nori' ar ne turės sugrą
žinti kuopai knygas ir pinigus, 
kuriuos išėmė iš banko ir jau 
giriasi prašvilpę. Ne viską ga
lima prašvilpti. Buvusi bolše-. 
viktj valdyba yra pasiturinti.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį privertė tiek sniego, kad 
buvo’ sustoję . eit gutvekariąi. 
Daugumas narių negalėjo at-. 
eiti į susirinkimą, todėl toks, 
mažas ir buvo susirinkimas. K

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ADVOKATAS 
Ropm 2J47

dotųvėse ir Įokiame tei- 
kale visuomet eiti *ąži« 
ninga* ir nebrangu* to* 
dėl, neturime iŠ- 
laidų užlaikymui *ky<

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So, Ashland Ao*. 
TA. Boulevard 2800 

Ker. 6515 So. RocktoeU SL
Tel, Republic 9723, *

štai {yra būdas pašalinti 
konstipaciją ir visus jos blo
gumus -r-/ būdas, kuris veikia 
greitai, ’ veikmingai, bet švel
niai, , .

<ascąret saldainis vakare— 
sekamą rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; aitru
mas, 
kvaituliai
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti 
iš jųsą sįstemoš rūgstančias 
atmatas. Pamatykit kaip ape
titas ir energija sugryštar; 
kaip virškinimas pagerėja.

Cąscarets veikimas yra tik
ras, nuodugnus, pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryti 
iš cascara, kuri, kaip daktarai 
pripažyšta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Visos ap
tiekus turi 10c dėžutes.

(Apgarsinimą?)

1646 W. 46tb St. 
•4 1 i

•Telefonai

.Boulevard 5203 

Į Boulevard 8413 

13Ž7 So. 49tb Ct

Telefoną*

Cicero 3724

ištarnauja grabo 
ei. Yards 1741.

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464- South Halsted Street

■ ■ ■ 'z i ■ . .
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą ir

, „ tano 6 Iki 8 vai. vąkarr.
Rez, 3 ?01 South Wallace Stirti

VALANDOS: 
oao 
oao

........................ •— '■ —"........................ 1
VEIKIMAS BE KENKSMIN 

GUM0 ESANT UŽKIE
TĖJIMUI

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milu>aukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

3307 Auburn Avė. 
, chicago, ILL, 1

rį, bet pasekėjus mulkinai ir 
iš jų kolektuoja mokestis. Jau 
nekurie iš pasekėjų pradeda 
prablaivėti, .susirinkime stato 
klausinių pampčninkams, kaip 
bus, jeigu mirtų bent keletas 
narių, kurie yra apsidraudę

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIŠT 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St. 
Tel. Boulevard 6487

neuzmtr 
nebesu

V. W. RUTKAUSKAI 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 790 
Tek Central 6890 VaL 9-44 
Rezidencija 615^ S. Talmąn Aįl 

TeL Prospect 8526

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1900 So. Halsted St.
z Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—-4 po piet 

Phone Lafayette 0098

įvairus Gydytojai___
Office Pbone Canal 1912

DR. M. 1. SHERMAN 
gydytojas ir chirurgas

OSftce 4724 So. Loomis St.
> kamp. 18 ir Blue Island ve.

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

Re*. Phone Fairfax 6353

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

4729 South Ashland Avė.. 2 labo* 
t CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ijca 12 vąl. <yte, nuo 2 iki 4 
yąlpo pietų ir ;j>uo 7 iki JhS O vųl. 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 dietų

Nuliūdę liekame.

Moteris, Sūnūs. 
Motina, Seserys 
ir Giminės.

rių? Atsako, kad mes ir patys 
nežinome kaip butų. Aš ma
nau, kad taip butų, kaip ir su 
pašalpa. Komisarai atskaitytų 
keletą dolerių atmokėti, o Ki
tus lieptų palaukti. O laukti 
gali, kol kantrybė išsisems.

Buvęs finansų raštininkas 
Kazys Statkus, kažin kodęl 
pradėjo nervuotis." Kaip kiti 
pasakoja, ar jam nervai suiro 
besidarbuojant raudoname so- 
juze. Vienas narys paprašė) 
kad jis grąžintų mokestis, no
rįs siųsti į senąjį Susivieniji- 
h\ą. Jis atsakė, ar tu nori gau
ti į rnurzą. Tas narys turėtų 
nenusigąsti, bet tiesiog reika
lauti, toks diktatorius neturi 
valios ant kitų murzos ir pini
gų! Kiekvienas narys yra gas- 
padoriuš ant saVo pinigų, ir 
jis mokėdamas nori gauti sir-

Pereitą sekmadienį West 
Pullman Park svetainėje įvy
ko SLA 55 kp. mažas susirin
kimėlis. Nariai užsimokėjo 
mokestis, valdyba aptarė 
svarbesniuosius klausimus.

Nekurie dalykai keistai at
rodo nariams, kai raudonojo 
sojuzo vadai tebeapgaudinėja 
savo pasekėjus su tuo raudo
nu sojuzu. Patys pamočninkai 
suėję pasikalba ir tvirtina, 
kad nebus galima gauti čarte-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

- apart iventadienio it ketvirtadienio.

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

2400 VV. Maditon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

T eiėfdha>, yards' 113 8.

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir . 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

‘ Turiu automobilius visokiem* reika
laut Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. C MICHEL'
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau jr akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Av<e.
Tel. Boulevard 7878

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

I)r. A. P. Kazlauskis
* * Dentistas

J. Lulevičius'
GRABORIUS iR

BALS AMUOTO JAS 
'Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia
- ‘ ' • veltui.
k 3103 S. Halsted St* 
| Chicago. Iii.
/•‘Tek Vjctocy 1145

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
Į, darbu busite užganėdinti.

Tek Rooaevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI.. Chicago
SKYRIUS:

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

Vidikas- 
Lulevičiene /v I : 

AKUŠERKA 
3 103 S. Halsted St. i T elėfonas

Vicrory 1115 
Valandos: 

nuo 8 ik: i po pie- 
. tų ir uuo 6 iki 

9* vai vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
z Physkal Therapy K 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avąpue

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo^ skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. ^Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.. Valandos 
nuo, 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJŲ IŠRADIMU. 
Daugely MsitikUtnų akys ‘ atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Pbont 
Hemldck

Pbbne 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

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

JOHN- B. BORDEN 
(Jobo Bagdžiuna* Bordan) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Ropm 2447 
Telepbooe Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W . 22nd St. nuo 6*9 
Teiephone Roosevelt 9090 

Npmie 8-9 ryte. Tel. Republic -9600

BUTKUS
Undertaking Co, 

P. JB. Hadley Lkl ' 
Koplyčia dykai

; , Liehiviai jBydytojaĮ
Rei 6600 South Artestan Aoenu» 

Pbone Prospect 6659 
_ Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Pbone Canal. 6222

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

. Vai,1— 3, ir 17-jt8; į Ned. 10-—12" ryto 
Rezidenčijg ? 664,0. Sįo;:i Mąplewobd ; Avė.

VOK® •

Ofisas ir Akipių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

JUOZAPAS ZABAVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
'kovo J-l dieną,, 3:30 valandą 
ryte, 1931 m., „sulaukęs puses 

gimęs Kalvarijos apskr.
Eglebalių kaime. Ame- 

Pali- 
moterj 

po tėvais Jankauskaitę, 
Vladis- 
marčią

■yri. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2417 West 63rd Street
(arti Western Ąve.)

Paliko 
moterį Zof 
dukterį Diana 
Mary Shemitis. 
Lynch. Gedrude 
Bioff. Sophic ir 
Charles. Viktoru 
minės.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N., Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ko- 
S dieną. 8:30 vai. ryto iš 

į Dievo Apveizdos para- 
bažnyčią. kurioje atsibus 

pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas į 
kapines.

a. Frank Shemitis 
draugai ir pažįstami 

kviečiami 
suteikti

Ofiso Tel Victory 689^
Re* Tel Drvxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chiruroas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visu chroniškų figų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicaye 
arti 31ch Street

Valandos I—3 po pietų f—8 v*k 
Nedėliomis ir i ve n tad 110—1'2 diena

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Genu lietuviams žinomas per 25 me
tus kmpo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir yaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

prie 
duodu 
eleetrie 
• mag- 

b lankėta ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai

esat
i dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

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

• Tel. Lafayette 4146

šiuo pasauliu 
valandą vak.

m. ain- 
apskr. ir 

Amerikoj is- 
Patiko ne

tapo užmuš-

Valandos — 7 iki 9 vakar* 
OHf^MJtarn.. Ketv? ir ' Snbaror vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios .vak

STEPONAS STEPONAVIČIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 dieną, 1928 m., su
laukęs 4 2 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj. Skuodo mieste. Paliko 
dideliame nubudime moterį Oną, 
dukteris — Jadvigą. Oną. Stepa- 
niją ir Magdaleną ir Lietuvoj bro
lį Liudviką. Liūdnai atminčiai 
musų brangaus vyro ir tėvo Ste
pono Steponavičiaus bus laikomos 
šv. Mišios šv. Jurgio bažnyčioje 
kovo 13 d., 1931 m. 7:00 vai. 
ryto. /Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas ir į kapines, kur jo 
kūnas bus perkeltas į nuosavą lo- 

Mes Tave Musų brangiausis 
ir tėve niekuomet 

Tu pas mus jau 
bet mes ankščiau 

pas Tave ateisime, 
ateinant!

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys ii

R««idenciia> Tel Midway 5512 <• 
Wilmett» »95 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St Tet. Canal 1712-0241 
Valandos:, Panedėliais ir Kervergai* 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 10 dieną. 4:20 valandą ry
te 193L m., sulaukęs 32 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, Illinois.

dideliame nubudime 
sūnų Pranciškų, 

Phyliss, 
seserįs — 
Mgfdahon 

Helen, “brolius 
ir John ir

Tel. Yards 1829 '

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi«t

7 iki 8 vai. N«dė! nuo 10 iki 12 
Rei Telepbom Plaza 3202

kovo 7 dieną
19 3 1 m., sulaukęs 40 
žiaus. gimęs Panevėžio 
parap.. Gegių kaime, 
gyveno 21 metus, 
laiminga mirtis — 
tas laike audros auto troko. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Marcelę. 2 posūnius — Juozapą 
ir Joną ir brolį Julijoną, o Lie
tuvoj brolį Mykolą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4523 
S. Francisco Avc.

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

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

1 esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutrikti jam 

< paskutinį patarnavimą ir .atsisvei- 
j kinimą.

Nubudę liekam*.
Moteris, Posūniai, Brolis 
ir Giminės.

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vtdurmiestyjt 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W Washingt6n St. 

Got. Wa*hington and Clark St*
Ofiso Tel. Central 2^78 

Namų Tai. Hyde Park 3395

amžiaus, 
ir parap 
rįkoj išgyveno 28 metus 
ko dideliame nubudime 
Elzbietą 
dukterį Oną, du sunu — 
lovą ir Petrų, bjrųlį JPętrą, 
Agniešką, anūką lĘdvardą 
minės. .

Kūnas pašarvotas, randasi 4450 
So. Wood St. '

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 14 .dieną, :8 vai. <ryte iš na
mų'į š v.'Kryžiaus parapijos baž
nyčią, ' kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv.' Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Zabavičiauš 
giminės, draugai' ir pažįstami esat 
nuoširdžiai’ kviečiami dalyvauti Jai- 
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.’

Nubudę 'liekame.
Moteris, Duktė, Sunai, 
Brolis, Marti; Antikai 
ir Giminės 

Laido tuyėse 
rius 'Eudetkis.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt
relefpnas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j uuo 9 iki 6

Telefonas Bonjevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v* odos:

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

Netoli 46tb St. Cbicago. UI.

Daktaras
, Kapitoną* 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTBRŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN&TUSIOS ir NEI8GYD0M0S JOS YRA 
&peciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir paslys, utntiodijiing 

t kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimą ir paslaptinga* liga*. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir permtiknnkite, ką 
Jis jum* gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir llgydl 
tūkstančiu* ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Karai* 
nuo 10 ryte iki 1 vai ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1». 
4200 We*t 26 St., kampan Keeler, Ave^ Tel. Cravrford 6575

WISStfi, kan $
Seno Krajaus

z DR. G? L. MADGE
X DENTISTAS

4930 W. 13th St.
Delei sunki 

Sidabro Fillintri ,________ r t
Porceliano Filiinral __—,------------------

Traukimas Ve skausmo

x AMBULANCE PATARNAVIMAS* DIENĄ ir. XAJ<TĮ 
Mes visuomet teikiame širdingę? siippatįi^ą\ix; 
pala/’iiavimij, kuoniet. jyra labiausiai 'rejkalihgąs

J. F. EUDEIKIS &C0
JŪSŲ GRABORIAI 

' . Didysis Ofisas \ 

4605-07 South Hermitage Avepųe
Visi 'Į'elefoqai: YA^RDS (1741 ir 1742 <•

IT y ir JT ><2įViL-liklO
KVIETKININKAS ;

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams Įr Pągrab$m$ 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Iki 3 vai. kortuose nuo 3 ik* •
S u balomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Micbigan Avė

, Pullmąn 5950—-namų Poli 6377 
Miesto ofise pagal. sutartį

127 N., Dearborn St
Ketvergais ofisai oždąryti

1 ■■■ ■" ................ ............... '-TT'-

John Kuchinskas

;u šiuo ’ pasauliu Vasario 13 dieną, 1931 m. Likosi pa- 
16 dieną Nortb Shore kapinėse, Waukcgan, III.

PADĖKOS ŽODIS.' |
Leiskite mums išreikšti padėkos žodį L. K. M. Chorui už tokį pui

kų gyvų gėlių vainiką .taipgi chorui už paaukautą dainą pagerbimui ve
lionės. Jos. F. Budriko Korporacijai už gėlių vainiką, — taipgi ir 
visiems, nuo kurių buvo taip daug gėlių, lik gaila, kad mes nagalime čia 
visų suminėti. Taipgi tariam širdingą ačiū visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, arba šiaip kuom nors prisidėjusius musų suraminimui. Ačiū Pu- 
stapėdžiui už straipsnį.

Taigi, dar kartą tariame širdingą ačiū visiems už tokią nuoširdžią 
nubudimo valandoje.

nuliuję.

TĖVAI, BROLIAI, SESERYS IR GIMINĖS.

Paul M. Adomai 
Advokatas 

Ofua* vMaclnitacyj* 
Room 2414

SVARBI ŽINUTE.
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj' pagal sutartį 
Tel. Boulevard* 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

OfiBo telefoną* •’lrglni* 0080 
Bez Tel Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue v
V olando* 11 ryto iki 1 po pi 
0 iki 8 vakaro. Nedfiliom nuo _

n*. Namų ofisas Nortb 81d* 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki O:3O vakaro

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS 1 
ADVOKATAI

11 Stmtb La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Rąndolpb 0331 

4712 South Ashland Ave. |y«i»nd^ ,?u,° ? įki,A.
Tel. Boulevard 7589 

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

R r * * 3 • *
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Svarbus įvykis Chicagoj
KOVO 28 DIENĄ RENGIAMAS PROF. BIRŽIŠKAI

> IŠKILMINGAS VAKARAS

Sutikimo vakare Lietuvių Auditorijoj dalyvauja lietu
vių, baltgudžių ir ukrainiečių kalbėtojai ii; visų 

trijų tautų geriausios meno pajėgos

šeštadienį, kovo 28 d: vakare, Lietuvių- Auditorijoj 
Įvyks Chicagos lietuvių ir jų kaimyninių tautų, ukrai
niečių ir baltgudžių pasitikimo vakaras Vilniaus at
stovui, profesoriui Mykolui Biržiškai, atvažiavusiam į 
Ameriką pranešti Amerikos lietuyiaihs apie Vilnių ir 
jo lūkesčius ir išgirsti amerikiečių lietuvių troškimus 
ir linkėjimus Vilniui/ ■" »

Kadangi Vilnius yra visų lietuvių, galutinų siekimų, 
tikslas, tad ir Vilniaus atstovo priėmimas bus kuošir- 
dingiausias. Rengiamasis vakaras bus Chicagos lietuvių- 
ir kaimyninių tautų, baltgudžių ir ukrainiečių, minties 
ir širdies išreiškimas, dalyvaujant žymiausiems kalbė
tojams, sveikintojams ir meno pajėgoms, kaip tai cho
rai, orkestros, jaunimas ir tt.

Kadangi tokiam svarbiam parengimui teko' gauti 
šeštadienio vakaras, ne sekmadienis, kaip buvo norėta, 
tai svaFbu, kad Chicagos lietuvių visuomenė tą vakarą 
iš anksto rezervuotų šiam svarbiam istoriškam įvykiui.

Skaitytojai kviečiami atydžiai sekti kas dieną to
limesnius pranešimus apie rengimo eigą. .Tai bus liau
dies, plačiųjų žmonių masių parengimas, tad svarbu, 
kad visi iš kalno smulkiai žinotų parengimo eigą ir 
tikslą. “Naujienos” pasistengs plačiajai visuomenei 
apie visa tai kuoplačiausiai pranešti.

„'i j.. .. p..i.,.i
,. I /v . ’ "... ’/ "lt ‘ ' ■*

džios kpmisidnierius Cra-rfdelt. 
Jis bus atiduotas federąlinįain 
grand jury už nelegalų degti
nes vežiojimą', nes dar11 va
sario policija buvo sugavus 
jį aid Millbury st. vežanti au
tomobiliu alkoholį. ?

Antanas Jasaitis paeinąs iš 
Lietuvos Šiaulių apskr. Užven
čio vai. Užvenčio miestelio, 
Lūkės gatves, ši žinutė l)us 
žingeidi jo giminėms ir pažys
tamiems, /kurių labai daug 
randasi; Chieagoje, nes jo tč- 

i velis * yra miręs Chieagoje, ir 
palaidotas Lietuvių Tautiško
je, kapinėse. \ "

- — Korespoiulėhtas.
K V’-'

-i :'S

’ • J' ’ * ’jU" - i • -'ii
nęj’; (daugiausim slapy vardžiu 
Laisvės Mylėtąja^; į/\;

' Draugai, aplankykite.
x' j '' Petras.

.......1
Susirgo jaunas 

rašytojas

u'?’ .A*-.

Roseland

pas S.

Darbuojasi tarp -visuomenes. 
Juodu gerai visiems pažįsta
mi, juos visi gerbia. —Buvęs.

Roseland
----------------------- X

Pereitą sekmadienį 
Pocių įvyko vakarėlis, tikslu
paminėti p. Pocienės gimimo 
dieną. Suprašyta daug svečių, 
viena pora kitataučių, kiti visi 
lietuviai. Vakariene buvo 
šauni, buvo visokių valgių ir 
saldžių gėrimų. Svetys man 
rodos iš Chicagos Badžius pa
sakė kalbą apie vakarėlio rei
kšmę. Po vakariefies užstatė 
radio, klausėmės per orą kon
certus. Radio pirkta iš Bud
niko. Pocienė patenkinta fa- 
dio.

Vakarėlis buvo smagus, sve
čiai patenkinti. Vėlai skirste- 
•mės namo. Pociai pasiturinti. 
Turi nuosavą namą, nebijo nė 
blogų laikų. Nevedęs S. Pocius 
buvo taupus, dirbo Doltone 
per daugelį metų, buvo susi
taupęs keletą tūkstančių dole
rių, o Pociene po tėvais šal- 
kauskaite dirbo Chieagoje, ir 
ji buvo susitaupiusi pinigų. 
Abu protingi, apsivedė, įsigiję 
prapertę nebijo blogų laikų.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.
, Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį.

Prirengiame dokrfmentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą. • • ‘ 1

Siunčiame pinigus Lietavon.

John J. Zolp
4559 So, Paulina Street

CHIČAGO. ILL.
‘1 J.....T"!..... 11 1111 !»^

ĮGALIOJIMUS
(Doviemastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.:*
' t ‘‘ ’l.' ~.t\.

Klausdami informaei-
. , jų iš kitų miestų

rašykite ■ v'.'

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

. CHICAGO, U-L.

Worėester, Mass 
areštuotas chi- 

cagiškis
Pereitą savaitę Worccstcr, 

Mass. ant Front streeto bu
vo. sulaikytas automobįliu? su 
4 jaunais vyrais ir visi jie bu
vo areštuoti, nes turėjo prie 
savęs šaujamų ginklų. “Wor- 
cester Telcgram” jų pavardes 
paduoda taip: Joseph Ambro
se, 21 metų vaikezas, gyvena 
po numeriu 11 Wade S t.; An
tanas Jasaitis, 35’ njetų vyras, 
adresas 204 Dewy St.; John 
Kre^osky, 23 metų vaikėzas, 
nuo "27%' Myrtlc St.; Charles 
Rosko, 18 metų jaunuolis, gy
vena ten pąt kur Juozas Am
brose. Sakoma, kad tą dieną 
jie l^uvo sustoję vienoj .vietoj 
nusipirkti gazolino ir tenai 
pradėjo kalbėtis apie ruošia
mą užpuolimą ateinančią na
ktį. Kąlbėdamiesi apie savo 
planus jie apžiūrėję'ir savo 
ginklus. Šitą pastebėjo vienas 
amerikonas. Jis tuojaus užsi
rašė jų automobiliaus, numerį 
ir davė žinią policijai. Iš poli
cijos centro tuojaus buvo iš
siuntinėtas įsakymas visiems 
policmonams ant gatvių ieš
koti su tokiu numeriu auto
mobilio,1 o radus tuojaus jį su
imti? A • ;

Ir tuojaus ant Front St. Ta
riamas automobilius buvo pa
stebėtas ir sulaikytas su ketu
riais aukščiau minėtais vy
rais, / . 1 ‘

Suimti jie teisinasi, kad jo
kio užpuolimo neplan^ę. Jie 
pasisakė esą “butlegenai” ir 
užsiimą slaptu degtinės gabe
nimu. Ginklį turėję,apsigyni
mui nuo galimo užpuolimo. * 
; Policija višus juos sulaikę ir 
veda tardymą. ’

Antaną Jasaitį t jau paėmė 
savo žinion federalinės vai-

Dzūko vargas su davatkomis

čia gyvena pusėtinas skaitlius, 
dzūkų iš Vflniaus krašto, iš ku
rių dauguma' yra karšti katali
kai, išimant kelius laisvus žmo
nes. Tdkius lajvesnius . tie 
karštieji katalikai labai smar
kiai užpuldinėja, versdami'-juos 
eiti savo bažnyčion ir net kuni
gui pasakoti į ausį, ką žino.

Ypatingai atakuojamas vie
nas dzūkelis ant ^Indiana Avė., 
kurį davatkos visais budais no
ri perkrikštyti ir dar 'gyvam 
grasina',- kad mirus nebusią jam' 
vietos “švincytoj žemėj”. Tai, 
sako, mum tavęs broluci, gai
la, kad degsi keploj ir amžių 
nesudegsi”. Paklausus, kur “tu 
peklu yra”, dzūkeliai, žiuri j 
vienas kitą ir patys nebežino.

Vieną Vakarą vienas vyriškas 
davatka buvo su specįale misi
ja atėjęs tą dzūkelį atkrikštyti, 
ir išpasakojo visą žydų bib]iją, 
užbaigdamas, girdi,, duok kuni
gėliui ant mišių. Na, , bet kad 
pinigus pasiima pats kunigas, 
o Dievui jų nesiunčia, tai dzū
kelis ir nedavė.

Dzūkas prago savo giminių, 
kad jie savo dūšiomis daugiau 
rūpintųsi, o ne kilų, ir pataria 
kiekvienam geram katalikui 
skaityti “Naujienas”, gal ir jie 
tada savo gyvenimą geriau pa
žintų.—Dzūkas.
* ’,**•, * -■ *•

■ ( J ? .

Drg. Pranas Skania^ 
rakas ligoninėje

Daugeliui Chicagos žinomas 
progresyvus lietuvis, priklau
santis kelioms Chicagos lietu
vių draugijoms, Pranas Skama- 
rakas serga ir guli Chicagos 
University ligoninėje. Jis su
sirgo pavojinga liga, augimas 
viduriuose, kurs yra pavojaus 
gali pavirsti vėžiu. ' Jau turėjo 
tris operacijas. Viehą operaci
ją, 1929 metų balandžio mėne
sį turėjo gerklėj, dėl kurios li
gonis buvo netekęs. kalbos, o 
šiandien operacijos daryti’ ne
begalima, kaip specialistai dak
tarai pripažino.

Sausio 19 d. drg. Skamara- 
kas. vėl apsirgo jr pagulėjęs vi-, 
są mėnesį namie, vis eidamas 
blogyn išvažiavo į ligoninę šio 
vasario 27 d./ Daktarai opera
cijos dar nedaro, bet deda< ra- 
did adatas, į gerklę. Liga 
esanti sunki ir reikią spėti, li
goniui teks ilg^i pasirgti. - :

Butų gera, kadį jo' drkugai 
chicagiečiai aplankytų savo .se
ną draugą ligoninėje arba jo 
šeimyną namuose. Ligoninės 
lankymo vaalndos yra' sekamos:

Nedėldienįais nuo 2 ligi 3 v. 
po pietų; pirmadieniais nuo 7 
ligi 8'vai. vakario’ ^anfrądiew 
niais, ketvirtąjįeniais ir šešta
dieniais nud 2 ligi 3 va!./
piet, -ir irečiadieni'a'is bei penk
tadieniais nuo 7 ligi 8 vai. va
karo., Važiuoti j ligoninę rei
kia Co t tąge Grove gatvekdriais 
iki Midway; ligoninė randasi 
prie pat 59 gatvės, ■ Chicago 
universiteto. . centre. Ligonio 
kambario numeris. 18, ant 4 lu-
Jbų, 0 jo namų adtesaš yra 6829 
S> Calumet «Ave.X / /

Drg. (Skamarstkas' yrą., 
.cKiča^os Lietuvių Savitąrpįnės 
Pašalpos \ Draugijos/ narys 
SLA. 36 kuopos, < narys LSS. 
Centralinės kuopos ir yra daug 
dirbęs darbo žmonių susiptati- 
mui, bendradarbiaudamas “Nau
jienose”, “Keleivyje”,

v Visiems gerai žinomas jau-, 
luino tarpe Ja'mes Ch'erry;' lie- 
tuvįs rašytojas dėl !‘McKinl'ey. 
Park News”, “Cčntr'aĮ pistriet 
Progresą News” ir kitų laikraš
čių, smarkiai '• susirgo šalčiu -h’ 
jau antra diena guli be\pasiju
dinimo savo namubse, 2517 W. 
43rd ,St. ? / • . •? /

Jo artimi draugai linki, kad 
greitai pasveiktų, nes šią.vaša- 
rą, prižadėjo Jiems, kad jis pa
rašys 'naujienų, apie lietuvius 
sportininkus; Į šį laikraštį, ku
rį daugumas lietuvių skaito.

? -?■ ; t Rep. i-

Patęmykit
Lietuvių Moterų Ąpšviętos' 

Dr-jos Buncci Tarty/ neivyįo 
koyo, 8 d.„ dėl blogo oro. Da
bar y yra,,rengiama nedėlioj,: 29 
d. .kovo Lietuvių Auditorijoj,' 5 
vai.* vakare pradžia’, %

Katrie turit nusipirkę' tikie- 
tus minėto vakaro, tai nfenųme- 
skit, su tais pačiais įeisit 29 d,? 
koyo. . Narės, kurios pasiėmė 
platinimui ti-Kietų,. pasižymėki t 
tą dieną,, kad noparpirštumėt.

Gal oras ateinantį kai’tą ne
sulaikys, nes sniegas baigiasi.

Kaip pirmiau • buvo minėta, 
kadx pus su Šokiais ir {vairiais 
pamarginimais, kviečiame atsi
lankyt. , Rengėjos.

po

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS, 

SUSTABDYK JĮ

TTRUNUOJANTIS kosulys su- 
\ x drasko jęs, susilpnina. Suštab- 
-dyklt Jį greitai suy Severai Cough 

Balsam. Malonus, veiksmingas Pa
lengvina \ kvepavirtią ir suteikia grei
tą, raminančią -pageltą. Užtikimas 
per 50 meti Pas iusų aptiekinipką.

Vartok Severa's Cold Tablet* nuo

“Tėvy-

. .. * 1. ♦ '■
/*// ‘

i. » ■ ■ a1 iv*. ■■■<■ '.i'KmyteMy

l ir. baltiniai SU-I Nprth SaidČs vaikų draugijdės Biju- 
l'nelio speciali repeticija įvylis ketverge

, . 4 . . „ Tlkovo 12 d., 7 Vai. vak., Alinera Si-
tįį įvyko dėl kraujo paplūdimo mons salėj-ant Hancock ir . Nortb Avė. 
iš priežasties Žvėriškų atakų. '“i"'.’. G'n*r*,«1 , jrepeticija sti kostiumais įvyks subatoj

Bylos eiga buvo labai; drama- po pietų k-ip 2:30,vai.. Mekiažio salėj, 
išką? Kątlinamas^ Kirkland tu- 2242 w- 23 P,KC- Kvie*ia 

rėjo. tris, gąrsius advokatus. 'Komitetas.
Valstija' ,taip pat' pastatė savo 
gabiausius prokurorus. v Laike 
jylos tapo iš padugnių išnagri
nėtą visa ta atmosfera, kurioj 
jailnuombnė pavirsta žvėrimis. 
Prosekutpriai užsidegę reikalu-! 
yo Kirklandui elektros kadės/ 
kaip “pavyzdį” kiliems jaunuo
liams'ir kaip patenkinimą kitų 
dukterų tėvams.
"Kaltinamojo gynėjai, ypatin

gai iškalbusis Barratt O’llara, 
.įrodinėjo, kad tai buvusitik 
“jaupų žmonių, vaikų meilė”, 
ir tik x alkoholis kaltas, žmogių 
ęiinios laikė apgulę teismo ru- 
mus per visas dienas. .Galop, 
antrkdienio vakarę jury po^ la
bai‘trumpo pa'sitarimo išnešė 
sprendimą, kad / Kąrkland yra 
kaltas dėl Arlene Graves mir
ties ir pasmerkė jį visam am
žiui į kalėjimą. Tačiab gynėjai 
tikisi bylą perkelti į aukštesnį 
teismą ir laimėti išteisinimą.

Kętvirtadtenig, kovo 12, ‘31
* " 'lųofaųė, 'AHejiepraves! 18, ii; galfv^ sumušta

bąig^B high sehęot špo^tinlnkaš kruvinti. Pripažinta, kad m ir 
i^irgil Kjtkiand, ^0 metų' am
žiaus. : y _
/Jie du buvę/peva įsimylėję;
bet kA’ pasigėrė vyno ir mun- 
šaino ir mergina/pasijuto' silp
nai,, tai. ji lydima. Kirklando iš
ėjo ant gonkų ir čia Kirkland 
pradėjo prie jos meilintis, bet, 
inatyt, gaudamas nepatenkina- 
ihą atsakymą, smogė mergaitei 
per sprandą ir, ta apsvaigus; 
krito ant žemės. ' / •• 1 • f' * vVPo to ‘ Kirkland nuvilko mer
gaitę į automobilį ir su keliais 
kitais vaikinais ją vežini išva-, 

tf /l*žiavo, kaip aiškinama, sėnvičių 
pirkti. Sustoję ties roadhouse 
vieni ėjo į vidų• užsikąsti,o pats 
Kirkland pasilikęs su mergina 
automobily, ją vargu dar gyvą 
žagiild; ir paskui pasiuntė kitus 
■savo, sėbrus padaryti tą pat. 
Galop patys .pastebėjo, kad mer
gina nebekvėpuojav ir persigan
dę nugabenę! ' pas daktarą ir 
patyrę/ kad mergaitė jau geras 
laikas kaip mirusi, visi pabėgo.

Mergaitei darant skrodimą vi
si tie dalykai pasitvirtino: 
rasta< jos kūnas' nubraižytas,

Bridgeportas
’ * • . •

D. L. K. Vytauto Draugijos 
įvyks sątaikos teismas, Čhica- 
goš Lietuvių^'AuditOrijpj, 3133 
3. Halstęd St., kovo 13, 7:30 
vai,’vakare. P

Todėl visi šios draugijos na
riai, kurie dalyvavote susirinki
me sausio 18/ malonėkite! pri
būti kovo 13,1’-busite liudinin
kais ir patirsi 'apie „ Šį taip 
svarbų musų D. C. K. Vytauto 
draugijos turto reikalą?

Kas tiktai'tunte laiko, pra
šau pribūti, nes tai yra musų

* -

V. M. Stulpinas, ; 
narys D. L. K. Vytauto Dr-jos

• 3255 S, Halstęd 'St., 
, ’ s Chicago, IU1. <

__________

CHICAGOS ŽINIOS
Šiurpios orgijos 

galas
Valparaiso pasibaigė byla dėl 

gyvuliškč nužudymu jaunos 
mergaites viehoje jaunimo 
vakaruškoj , r

Antradienio vakafrą Vąlparai- 
so j ųry teismas, sudarytas iš 
12 fermerių, išnešė sprendimą, 
byloje dėl nukankinimo 18 me
tų mergaitės Arleiie. Draves 
vienoje laukinėje parėję, G'ary, 
Ind. porą mėnęsių atgal.'

ši byla sujaudino visą Ame/- 
riką ir dadgelįųi atidarė akis 
į tą faktą, kaip dabar gyvena 
ir jcaipt. ^linksminasi” jauni
mas, vadinami .“gerų tėvų vai
kai”, moksleiviai šią prphibicij os 
gadynę/ , K -A / 1 A ,

Gary įvykis savo faktais yra 
tiek šiurpus, kad nesinorėjo .ir 
laikraščiuose apie' tai daug ra
šyti, kadangi praktika1 rodo, jog 
darymas sensacijų iŠ kriminalo 
dažnai' yęikia -neigiamai. Chi
cagos gengtserių f reklamavimas 
yra labai blogai paveikia j jau- 
namečius. / / ; \

Ką tik baigtoji Valparaiso 
byla parode, kad toje Gar y jau
nimo parėję. . dalyvavo kelios 
jaunų/v^ 
tik vedusių ir nevedusių. . Tų 
tam buvo-viejia high. scKool
■ . ..................... ■> . ■

< i i'..........■ U iiiiji—..................................... i

I GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. z

r m// ■
įį-,.. **»^*,; •■'4>V*

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTRS 
amato:

. Dienbmia ar vakarais. ' Del iafor- 
naciju 8auk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBE R 
COLLĘCE,

672 West Madison Street.

Financial
Rmanaai-Pauknloe

PINIGAI
MLe* gkoHnam nuo $50 iki $800 

Nefrnam komiso 
Nuoiimtii mokamas aat neišmokite* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

5804 S. Kedzie Avė

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA- '
MOSE VIETOSE

<’ ■ Marųuette Park
TŲBUCIO APTIEKA

• 2832 W. 63rd St.

Brightoh Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayę.tte 1083

‘ ‘ . a, * z/
• » t • /.« -4 ' ' >

Roseland ir Pulhnah
WAITCHES B.'.OS. CORP.

■■ 52 E. 107th St. ' ,
! Tel. Pullman 5950

e ; • „• •

Kai jums^ teikės pa
siųsti, pinigus Lietuvon, 
p adų o t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”,,, kreipkitės 
j artimiausi atstovą.

J r

PAIN-EXPELLER

■■pŽl^ Milijonai : 
r Jnsų ;

pačių žmonių kalba 
titrą kito tlokio Hnlment^, ku-

< ri» reiktų taip ■ ūmai, taip pa* 
tenkinančiai kaip PAIK-tfX- 
PŽLLERIS. Jie naudoja Ji nuo 
Portalinių, Skautpuj/Krutinti*, 
Galvot Skaudėjimų, Pečiu Gėli
mo. Skaudamu Muakulu, Suitin- 
fttuu Sąnarių, Itainarinįmų, Nu* 
aunualmų, Reumatltkų Skausmų* 
Neuralcijo* ir t t Ir greitai Jie

, susilaukia neikalnuojamoB pa
galbos. ~ ' i .

t *5^ P’Su4
te tikrąjį. INKAKO vaiabalenkHa . 
ant pakelio yra jutų apsaugotojo.
Savo tūriniu brangi ir įdomi kny-

I * Parsiduoda • visose valstlnBoa. - 
ir 70 centų tenka,

Į rutd?R^c%nneiRk^co, 
E aaaaYANosovTM FirrHtra - 
I? e BROOKUVbt,
I<•' , . s

«.k*d

I™**? 
nglir i

KILLS PAIN*

V.
• ?

Ui
•v- ■■ . ^1'
/ ATVYKSTA ARTISTO

KARŲ?O TEATRAS ■ n 4 'diddi. aktii,' juokingi, stebetinb 
ir Ubai įdomųj.' Karuža pašakys 
bįle kuriam žmogui kaip , surast sa
vo laimę. Jeigu turi mintyje kokį 
dalyką^ klausk Karužo. Jis at
spėt: apie kelionę, gimines,' žęnatvę, 
ar jūsų pati, ar, vyras, arba mergina 
at vaikinąs yra teisingi. Klausk Ka
ružo — jis viską žino, visk? mato 
ir yiską pasako. 1 v

x SŲB£TQS . VAKARE, >

, Kovo 14 dieną
Šv. Jurgio par. svet.,

| j : ■ 'Bridgepdire t 

' Kovo 22 dieną t' 
‘tVest Puflman parap. svęt. .

Kovo 25 dieną
Šv. ^Mykolo par. svet., Nortb Side

; ' Kovo 29 diena
■ šv. Antano par. sveti, < Cicero

■■ •• •.

PRANEŠIMAI
Atydai Naujienų Skolinimo] 

ir Budavojimo Bendrovės na
rių. . • 
' Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl vai-j 
džios auditorių.

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

T. Rypkevičia, sekretorius.
"Birute?’ Choro praktika įvyks ket

virtadieny j, • vakare lygiai 7:30 vat, 
Gage Park svetainėj. Visi choro daly
viai punktualiai pribukit. Valdyba.

Kriaučių Lakatas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
13 d., Amalgamated Centro Name, 333 
So. Ashland1 Blvd., 7:30 vai. vak. 
Taipgi šiame susirinkime laikys prakal
bą < apie sveikatą Dr. T. Dundulis, bus 
ir ' daugiau svarbiy reikalų. Malonėkite 
dalyvauti ^visi. ~ F. Frusis, sekr.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės i Naujie- • 
nas, Box No. 1258.

Business Service
Biznio Patarnavimas________

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
\ CONSUMERS

Stogų Darba*. Greitai taisome stogu* 
vsokios rašies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavima*. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

■PATARIMAS
Patariant, visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402'

. CRANE COAL CO.
5832 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

ATYDAI NAMŲ SA- 
■' ’VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS 

Pigiai . h gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių, galėsite 
išsirinkti £931 styliaus, nuo 7c.

1 'tolf ir aukščiau

K. ANDREJUN
O 1337 So. 50 Ct.,

' CICERO. 1Lt.

SpeclailBtaa rydvme chroniškų ir nauju U 
rų. Jei kiu negaišto jumis išgydyti, atulan* 
kyklt pas mane. Mano pilnas t* 
mas atidengs jusq tikrą ligą Ir 
imsiu jus gydyti, sveikata jum*__ ____ __
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
— galutino iftegzaminavlmo—kas 'jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W, Jacfaon Blvd., netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po piktų
- ------ --------------------------------- -----------

navl* 
apri- 

. Ei*

po

20

Rašoma Mašinėlė 
portable 

už labai pigią kairią

S20.00
Kreipkitės į

Naujienos
Klauskite

MARE JURGELIONIS

tik

ATMINK SAVO
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

, CHICAGO '
TeL Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų 
,5 S. -'i.. ' -T , ’•

' • i- lt < f „ i ■
Perkam' MortgeČius ir Bonos. 
Skolinam pinigas ant Namų. 
Pardaodąm ir ilmainoųt yisokj turtą 
InŠiuririam narnos Jr: viską. vertingą, 
Padarom daveraasti* ir Pirkimo bei

Pardavimo Į^otariališkof,rašto* / 
Siunčiam Pinigus it Laivąkortea. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Pianos
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

$850.00 vertės, rolės, kabinetas ir suo
lelis, už $65. Priimsiu $25 cash ir $2 
į savaitę. Tel. Belmorit 1334.

Help Wanted—Malė
Darbininką reikia

REIKALINGAS žmogus farmos dar
bui. . X

3464 Auburn Avė. •

FurnisĮied Rooms
Tel. Roosevelt 2725

: LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau ‘savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted- St.
Chicago, -1 III.

/ 1 11 •
. KAMBARYS ,ant rendos, prie ma

žos šeimynos ir geros transportacijos. 
Be valgio. 1517 N. Irving Avė. Tel. 
Armitage 8963.

Business Chances
Pardaviinai ffljgriiai

PARSIDUODA restaurantas, pigiai 
visas arba p«sė.

804 W. 31 St.

PARDAVIMUI groserne, kendžių, 
visokių smulkmenų štoras, skersai gat
vės nuo mokyklos. Parduosiu pigiai, 
priežastį patirsit ant vietos.

4426 So. Whipple St.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne, 
iš priežasties partnerių nesutikimo. 

734 W. 35 St. -

Real Estate For Sale
Natnal-Žeme Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
■■ . ‘REAL ESTATE i

- LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom hamm. 

lota*.' farmas/ bizniu* vitokiot rqšiet 
Nėra skirtumo apiclinkt* ir kur yra at 
kai yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parupinam I ir 2nd mortgage leag 
vomia išlygom!* Teisinga* ir greitai 
patarnavimas. <

TeL Lafavett* 0455

UHP




