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Senatorius Wheeler 
kalba apie trečios 
partijos kūrimą

Liberalų partijos kūrimas bu
siąs neišvengiamas, jei demo
kratų partija nevirsianti li
berališka.

WASHINGTONAS, kovo 15.
— Montanos senatorius Bur- 
ton K. Wheeler, vienas penkių 
progresyvių senatorių, kurie 
dabar buvo sušaukę liberalų 
konferenciją Washingtone, va
kar pareiškė, kad jeigu demo
kratų partija nenominuosianti 
liberalo kandidatu į Jungtinių 
Valstybių prezidentus, tai bu
sianti sukurta trečia politinė
— progresyvi — partija.

Šen. Wheeler pasakė, kad 
nors kiti jo liberalinių pažval- 
gų draugai, kaip senatoriai 
Norris ir Borah, dar tam ne- 
pritarią, tačiau trečias partijos 
kūrimas busiąs neišvengiama^, 
jei demokratų partija atsisa
kysianti priimti liberališką 
programą.

Kandidatu į 
tuomet buvo 
senatorius Ro-

Prezidento rinkimais 1924 
metais senatorius Wheeler bu
vo Progresyvios partijos kan
didatas j Jungtinių Valstybių 
viceprezidentus, 
prezidentus 
nabašninkas 
bert M. La Follette, dabartinio 
šen. La Folletto tėvas. Jis su
rinko tuomet arti 5 milijonų 
balsų, tuo tarpu kai repubbko- 
nų Coolidge gavo daugiau, kaip 
15l/o milijono* 6 demokratų 
D a vi s mažiau kaip 8% milijo
nus balsų. La Follettą-Wheelerį 
rėmė ir socialistai, kurie tais 
rinkimais nuosavų kandidatų 
nestatė.

Pietų Afrikoj rado 
baisiai nuodingą 

augmenį
CAPE T0WN, Pietų Afrika, 

kovo 15. — Onderstepoort la
boratorijos Dr. H. H. Green 
rado Transvaliuj svogunalytę 
šaknj, kuri yra taip nuodinga, 
kad vieno jos sunkos lašo pa
kaktų nunuodyti 10 tūkstančių 
žmonių. Vien nuo jos kvapo 
žmogus gali numirti. Mokslinis 
tos šaknies vardas yra Adenia.

f

šaknį rado darbininkai, dir
busieji geležinkelio . linijoje 
Transvaliuje. Nieko nežinoda
mi, jie supiaustė šaknj ir ban
dė liežuviu paragauti. Visi tuo
jau smarkiai susirgo, o vienas 
jų, kuris palaižęs nurijo, mirė.

Stiprus žemės drebėji
mas Gvatemaloje

GUATEMALOS MIESTAS, 
kovo 15. — Vakar Guatemalo
je buvo jausti stiprus žemės 
sup’urtymai, nors žalos, regis, 
niekur nebuvo padaryta.

ORRS,;&
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar ► temperatūros viduti
niškai buvo 35° F.

šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 5:56. Mėnuo teka 5:1&

, b- : m *

Prancūzų parlamentas 
patvirtino biudžetą

PARYŽIUS, kovo 15. — 
Prancūzų parlamentas vakar, 
po ilgų ginčų, 46C balsų prieš 
120 priėmė vyriausybės pasiū
lytą 1931 metų biudžetą.

Biudžeto pajamos siekia $2,- 
029,683,240, arba $462,000 dau
giau ne kaip išlaidos.

Italija už tarptauti 
nį sausumos ir oro 
ginklų mažinimą

ROMA, Italija, kovo 15. — 
Darydamas pranešimą atstovų 
rūmams apie Italijos-Francijos 
juros sutartį, Dino Grandi, Ita
lijos užslepiu reikalų ministe- 
ris, pareiškė, kad tas sutari
mas palengvinsiąs busimai vi
suotinei nusiginklavimo konfe
rencijai susitarti dėl sausumos I 
ir oro ginkluotės apribojimo.

Nusiginklavimo konferenciją, 
kuri prasidės ateinančių metų 
vasario mėnesį, Grandi apibu
dino kaip svarbiausią nuo pat 
karo metų. Nusiginklavimo 
klausimu Italija, pasak Grandi, 
Taikantis dviejų principų, bū
tent: kad valstybės sumažintų 
savo ginklo jėgas iki žemiausio 
laipsnio, bet Italija reikalau
janti pariteto su stipriausiai 
apsiginklavusia valstybe Euro
pos kontinente.

» Italija, sakė Grandi, esanti I
priešinga valstybių sąjungoms 
Europos viduj. Militarinių są
jungų blokų sistemos esąs nei
giamas elementas taikos išlai
kyme. Kad taika butų išlaiky
ta reikią, kad tautų galia ir 
valia butų vienetas, o ne kas 
saū.

Grandi pareiškė, kad Italija 
norinti kooperuoti Europos 
Valstybių Federacijoje, kuri 
turinti būt pagrįsta tautų ly
gybės, teisingumo, ' ginkluočių 
sumažinimo, didesnės ekonomi
nės vienybės ir sumažinimo 
rungtynių principais.

Motina prigirdė du sa
vo vaiku ir pati pasi

skandino juroj
MATTAPOISETT, Mass., ko

vo 15. — Mrs. William Allison 
iš Saylersvilie, R. I., nusivedė 
tris savo vaikus į prieplauką ir 
sumetė visus į jurą, o paskui 
pati šoko vandenin. Moteriškė 
ir du mažesni vaikai, vienas 3, 
antras 6 metų, prigėrė. Tre
čias, 9 metų amžiaus, kad ir 
nemokėjo plaukti, vis dėlto su
gebėjo išsikapstyti iš vandens 
j krantą.

Čekoslovakai užgynė 
šoferiams rūkyti

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 15. — Automobilių nelai
mėms sumažinti, policija išlei
do įsakymą, kuriuo automobi
lių vairuotojams užginama rū
kyti važiuojant. Nusikaltusieji 
bus baudžiami pinigais ir kalė
jimu.

Laivas užėjo ant uolų; 
keleiviai nuimti

ISTABULAS, Turkija, kovo 
15. — Turkų laivas Hilai užė
jo ant uolų netoli nuo Kefke- 
no salos ties įėjimu j Bosporo 
sąsiaurį. Nors su dideliu Arargu, 
visi 110 laivo keleivių buvo iš- 
gelbėti ir išsodinti uolotan 
kraįtan.

[Acme-P. K A. Photo]

Pastaroji sniego audra davė pakankamai darbo galingiems motoriniams plūgams, kaip šiame 
paveiklėly matote, sniegą nuo vieškelių valyti* Cook kauntėj visos svarbiausios arterijos tuo

jau buvo atidarytos trafikui

Hansas gubernato
rius vetavo mirties 
i bausmės įstatymą

TOPEKA, Kas., kovo 15. — 
Gubernatorius Harry Wood- 
ring vakar vetavo legislaturos 
priimtą bilių, kuriuo buvo at- 
steigiama mirties bausmė nu
sikaltėliams, pasmerktiems už 
galvažudybę ir ginkluotą už
puolimą apiplėšiiųo' tikslu. '

Atsisakydamas pasirašyti bi
lių gubernatorius pasAkė, kad 
gėda butų, jei Kansas nukryp
tų nuo kultūringų valstybių, 
kurios yra panaikinusios lega
lizuotą žmogžudybę, ir jis visai 
nematąs reikalo Kansas valsty
bei savo baudžiamais įstaty
mais grįžti į tamsiuosius am
žius., i

Trys asmenys žuvo 
aeroplanui nukri

tus žemėn
JACKSONVILLE, Fla., kovo 

15. — Vakar netoli nuo Pax- 
ton aerodromo nukrito vienas 
aeroplanas ir trys jo įgulos 
žmonės užsimušė, žuvusieji yra 
Frank Rawlins, Tom Hender- 
son ir Dewey Odom, visi trys 
iš Jacksonvillės.

Lakūnas užsimušė

ROCKY MOUNT, N. C., kovo 
15. — Jo aeroplanui nukritus 
iš 1,500 pėdų augštumos, užsi
mušė čia lakūnas Jesse Exum 
iš Atlanta, Ga.

Prof. Einšteinas sugrį
žo j Vokietiją

BERLYNAS, kovo 15. — 
Prof. Albertas Einšteinas ir 
žmona-, ilgesnį laiką buvę Jung
tinėse Valstybėse, vakar sugrį
žo į Berlyną, abudur pavargę 
audringa kelione per Atlanto 
vandenyną.

Prezidentas Rubio atsi
sakė įsileisti slavus 

į Meksiką
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

15. — Prezidentas Rubio atme
tė žemės ukįo ir vidaus reika
lų ministerijų projektą įsileis
ti J Meksiką tūkstančius siAvų, 
tariamų rusų, kolonizuotis 
Šiaurinėje Meksikoje. '

Bandė nužudyt Vengri
jos konsulų Montrealy

MONTREAL, Kanada, kovo 
15. — Steve Dalagh, austras, 
atvykęs i Vengrijos konsulatą 
čia bandė nudurti vicekonsulą 
Louisą Vacheką ir jo asistentą 
Dutasi. Abudu buvo skaudžiai 
sužeisti. Puolikas tapo suim
tas.

Ku-klux-klaniečiai 
sumušę du komu
nistų agitatorių

KANSAS CITY, Mo., kovo 
15. — Iš Texas atvyko čia du 
skaudžiai sumušti komunistų 
agitatoriai, Lowis Kurst ir C. 
Coder, kurie tapo padėti pri
vatiniuose namuose gydytojo 
priežiūroje.

Pasak jų, praeitą ketvirta
dienį Dalias mieste, Tex., kai 
tik jie buvę išleisti iš kalėji
mo, keturiolika ginkluotų kla- 
niečių pagrobę juos ir žvėriš
kai sumušę už tai, kad jie sa
vo kalbose smerkę negrų lin- 
čavimą ir rasių neapykantą.

Abudu komunistų agitatoriai 
ketina, pasveikę, grįžti atgal į 
Dalias komunizmo propaguoti.

Vokiečiai uždarė, bedie
vių meno parodą

ko-
BERLYNAS, kovo 15.

Policija vakar uždarė čia 
munistų ^Bedievių Sąjungos 
meno parodą kaip priemonę 
bedievybei propaguoti.

Sovietų atstovo Vorovs 
kio šovikas mirė

PARYŽIUS, kovo 15.— Gau
ta pranešimas, kad Alexander 
Conradi, kuris 1923 metais nu
šovė Vaslavą Vorovskį, sovietų 
delegatą Lausannos konferen
cijoje, mirė Franci jos Užsienių 
Legiono tarnyboje.

Tautininkų nutarimai
KAUNAS.—r šiomis dienomis 

Kauno skyriaus tautininkų su* 
sirinkime, pirmininkaujant dr. 
Virkučiui, Centro valdybos at
stovas Kavolis padarė praneši
mą apie Lietuvos užsienio po
litiką. Susirinkimas nutarė 
skatinti vyriausybę griežčiau ir 
energingiau kovoti su tais ku
nigais, kūrei agituoja prieš vy
riausybę. ’

Austrija garantuoja 
prekybos kreditus 

sovietų Rusijai
VIENA, Austrija, kovo 15.— 

Ministerių taryba vakar kaip 
vienu balsu priėmė projektą 
teikti austrų eksporteriams į 
sovietų Rusiją garantijų pen
kiolikai metų ir sovietų sumo
kėjimus garantuoti iki 75 nuoš.

Socialdemokratine Vienos 
miesto taryba remia prekybą 
su .šoyiętij ..Rusija tolygiomis 
garantijomis.

Bombos sprogimus 
tramvajuj užmušė tris 

pasažierius
BUENOS AIRES, Argentina, J 

kovo 15. — Vakar čia viename 
keleivių pilname tramvajuje 
sprogo bomba, kurios trys 
žmonės buvo vietoj užmušti, o 
kiti trys skaudžiai sužaloti. 
Manoma, kad bombą gabeno 
vienas italas, Anselmo Pierre- 
tti, kuris irgi buvo užmuštas, ir 
kad sprogimas įvyko atsitikti
nai, Pierretti paknupus.

Sovietų Rusiją apsigin
klavimu užima pirmą 

vietą pasauly
PARYŽIUS, kovo 15. — 

Francuzų laikraščio L’Illustra- 
tion paskelbtomis žiniomis so
vietų Rusija užima pirmą vier 
tą' pasaulio valstybių ginkluo
tėj. Jos potenciali armija sie
kia 1,812,000 kareivių.

Antra* eina Didžioji Britani
ja su 780,000 kareivių. Trečia 
Italija su 773,000. Ketvirta 
Francija (nepasakyta, kiek jos 
kareivių). Penkta Jungtinės 
Amerikos Valstybes su 565,000 
kareivių.

Vokietijos ex-kancleriui 
padarė operaciją

BERLYNAS, kovo 15. — Bu
vusiam Vokietijos kancleriui 
Hermannui Mūelleriui vakar 
tapo padaryta operacija. Muel- 
leris serga tulžies akmenid.

Alfonsas j Londonu
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

15. — Karalius Alfonsas išvy
ko į Londoną aplankyti savo 
sergančią uošvę, Anglijos prin- 
cesą Beatrisą. L

Vokį‘S: “bsomU’ada!‘ I LIETUVOS ŽINIOS
BERLYNAS, kovo 15. — 

Kažkoks štukorius paštu at
siuntė fašistų vadui, Josephui 
Goebbelsui, paklotą, kurį ati
darius pasirodė neva bomba.

Goebbels pranešė policijai, 
kurios ekspertai, ištyrę, rado, 
kad keletas neva dinamito laz
dučių buvo tik pąprąsti paga
liukai. '

Lenkija panaikina 
visokius suvaržy

mus gėrimams

Restoranai, ku-

pardavinėti nuo

VARŠUVA, kovo 15. — Mil
žiniška balsų dauguma lenkų 
seimas panaikino visus esamus 
suvaržymus, kuriais buvo re
guliuojamas alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimas.

Seime buvo nurodyta, kad 
esamieji suvaržymai per išti
sus vienuoliką metų nieko ge
ra nepadarę.
riems buvo užginta svaigiuo
sius gėrimus
šeštadienių pietų iki pirmadie
nių, įstatymų visai neboję, tik 
gėrimus savd klijentams davę 
nebe stiklinėmis, bet buteliais.

Konkuruoti su slaptomis 
smuklėmis, vyriausybė nutarė 
padidinti saliunų skaičių nuo 
12,500 iki 20,000. Alaus stipru
mas taipjau bus padidintas nuo 
2*/2% iki 4% alkoholio.

Nuslinkęs kainas pa 
laidojo 3 kaimus 

Francijoj
CHAMBERY, Francija, ko

vo 15. — Del smarkių lietų ir 
sniego, praeitą ketvirtadienį 
ėmė nuo Banges kalno, Savo
joj, slinkti milžiniškas žemių 
ir uolų sluogsnis. Slinkimas 
ėjo palengva, dėlto pakalnės 
gyventojai, palikę namus, su
skubo pabėgti. Kalno slinkimas 
nesilauja ir jau užbėrė tris gy
ventojų apleistus kaimus.. Par 
vojus gresia kitiems. Užberti 
kaimai yra Michaud, Berges ir 
Les Granges.

Chirurgai darys opera 
ciją ,Snowdenui

TILFORD, Anglija,- kovo 15. 
—■ Padėtis Philipo Snowdeno, 
britų- iždo kancleriaus, kuris 
serga cystitu, nė kiek negerė
ja. Rytoj [šiandie] jam bus 
padaryta operacija.

Velykos
1

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.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nnę 9 iki 1 valandai

Ekspralotas Olšauskas 
rengiasi į užsienį

KAUNAS. — K. OlSauskas; 
rūpinosi užsienio pasu. Bet O)-, 
šausko prašymas Vid. reik. min. 
tebeguli nuo to sykio ,kai Birš
tone įvyko tragedija ir Olšaus
kas užsienio pasą buvo pasiniu 
pinęs. Valdininkai dabar paro
dė Olšauskui tą pasą ir klau- , 
šia gal tą patį pratęsti. Ol
šauskas sako:—taip taip. Pra
šau pratęsti tą patį!”

Paskui valdininkai pastebi,; 
1/ad senam pase įrašyta, “prar 
lotas Olšauskas”.

—Tai kaip su tuo praloto žo
džiu bus? —? klausia Olšauską 
valdininkai.

Olšauskas nurausta ir išeina. 
Paskui tuo pačiu reikalu krepės 
į Piliečių aps. dep. direktorių.

Suvalkijoj suimti ko
munistai

KAUNAS. — Sausio 31 d. 
kriminalinė policija areštavo 
komunistų Mariampolėj, Vii- 
ka'viškyj, šakių Naumiesty ir 
Prienuose. Marijampolėj su
imtas Narbutas Jonas. Pas jį 
rastas suklastuotas pasas, iš
duotas komunistų partijos nau
dotis konspiratyviam darbui. 
Na'rbutas buvo ton nusiųstas iš 
Kauno sustiprinti ir revizuoti 
komunistų veikimą Suvalkijoj.

Vilkavišky sulaikyta Tama
šauskaitė Ona, pas kurią rasta 

komunistinių atsišanki- 
5 egz. korh. žurnalo “Bal

sas”. .
šakių Naumiesty suimtu Ge

ležiūnai tė Agota ir Tamašaus
kaitė Marijona. Pas abi ras
ta 10 egz. komunistinių atsi
šaukimų ir 14 egz. “Balso”.

Prienuose sulaikyti 4 asmens,' 
ryšy su rasta* komunistine li
teratūra Prienų miesto pirty. 
Sausio 29 ši pirtis užsidegė ir 
gaisrą gesinant aiit ąūkŠto bu
vo raštas koitiuništinės litera
tūros sandėliukas.

1930 m. bažnyčių staty 
ba ir remontas

KAUNAS.—Vyriausioji sta
tybos inspekcija' perpai davė 
leidimus bažnyčioms statyti 
Kvėdarnoje, Raudondvaryje, Bi
jutiškyje, Veliuonoj, Stirniuos, 
Veivio par. bažnyčios statybai 
užbaigti, atstatyti bokštą Sere
džiuj ir Vilkmergės bažnyčią at
remontuoti.
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KORESPONDENCIJOS
ji Toronto, Oiit.
Korespondentai saldžiai miega

Per metinį K. L. (J) Jauni
mo Sąjungos susirinkimą bu
vo išrinkta 2 korespondentai, 
bet jau praėjo gerokai laiko, 
o jų darbų nesimato, tarytum 
kad Jaunimo Sąjunga nieko 
ir neveikia? Ypač naujas sek
retorius turėtu kiek smarkiau 
apsisukti: Na, Vaciau, prie 
darbo! Prisišilsi prie Marcelės 
kada pasensi, dabar jaunystė 
—laikas brangus, tad sukrusta.

Jaunimo Sąjungos Choras

Darbštesnių j ų: narių pastan*- 
’gomis tapo suorganizuotas 
choras, kuris jau pusėtinai 
dainuoja, ir tikimės, kad grei
tai galės ant scenos p.asirody-

Chorą veda prityręs Toron
to Konsevatorijos mokytojas 
(svetimtautis), kuris darbuo
jasi gana energingai. Painokos 
įvyksta pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 8:30 iki 10 v. 
vakaro Toronto Konservatori
joj. Darbas kilnus, gražus ir 
naudingas visuomenei, tik rei
kia pasišventimo. Bet, deja, 
kaip kam jo trūksta: jaunuo
liai, susipraskite, kol nevėlu!

“Paskutinė vakarienė.“
Sakoma, kuomet buvo 12 

apaštalų vakariene, tai veid
mainys Judošius Krislų pabu
čiavo ir tuomi išdavė 
mokytoją. •

Musų komunistai irgi 
kiomis veidmainystėmis
liką viliojo į savo vakarienę. 
Na, žinoma, lengvatikiai ir pa
tikėjo, daugiausia lai šv. Jono 
Krikštytojo dr-jos nariai su
gužėjo .Sako, kad juos komu
nistai labai meiliai 
liet aš manau, kad 
šiškai-veidmainiškai 
bučiavo, t. y. kol tu

tai geras kad?ię 
o apsisukę sakys: 

tamsuoliai, durniai ir tt. kaip 
jau 
bus.
riša 
rinl
Romai

savo

viso- 
pub^

bučiavo, 
jie judo- 

anuos 
man cen*-

Pirmadienis, kovo 16, 1931

lūs duodi, 
klerikalas,

nekartą tas buvo ir dar 
Bet davatką su davatka 
giminystės ryšiai, nežili- 
į tai, kad' viena meldžias 

antra Maskvai.
— Torontietis.

“Pusė miliono komu
nistą Amerikoje

mašinos vis daugiau ir dau
giau darbininkų išstumia į 
gatvę. Rezultate jų būklė blo
gėja. Bet jų būkle niekas nesi
rūpina, o jie patys ir negali 
ja rūpintis iki jie seka paskui 
geltonąją spaudą, todėl kon
gresas šitą gerai permatyda
mas ir suprasdamas, kad to
kioje būklėje darbininkai il
gai sudėję rankas nesėdės. 
Na, kas tada daryt, kada dar
bininkai nustūmę geltonlapius 
ir jų patarimus į šalį, odinis 
savotiškai veikti-kovot? žino
ma, blogai ponams kongres- 
manams. Todėl jie ir sugalvo
jo skymą, kaip suradus baubą, 
po kurio priedanga galės iš- 
anksto prirengti drūtmedžio 
šmotą ir kad reikalui esant 
butų ji galima įmesti į kovos 
vežimėlio ratus! Apie tai da
bar jis daug kalba ir rengiasi 
daryti dar didesnius prisiren
gimus prie darbininkųv laisvės 
pa trempimo!

Liudininko pareiškimas
Ne vienas musų stebimės, 

kad p. Fish’o komitetas sura
do komunistų tokį didelį skai- 
čiųšioj šalyje, bet kada skaitai 
liudininkų pareiškimus, lai 
irgi prisieina stebėtis, kad ko
mitetas surado tik tokią ma
žą skaičių komunistų. Aš tu
riu po ranka vieną iš liudiju
sių komitetui liudininkų pa
reiškimą, kurį skaitant gauni 
vaizdą, kad mes turime komu
nistų ne pusę miliono, kaip 
komitetas skelbia, o penkis 
milionus. Na, o jeigu kiti liu
dininkai irgi taip liudijo, tai 
komunistų turėtų būt kur kas 
daugiau. Pažymėtina, kad ši
sai liudininkas, apie kurį čia 
eina kalba, nėra koks ten biz- 
nierėlis ar šiaip- menkai žinan
tis apie darbininkų platesnį 
veikimą, o yra vienos didelės 
unijos* organo redaktorius; t. 
y. J. Lewis U. M. W. of A. 
organo1 redaktorius p. Ellis 
Searles. Taigi jis žmo- ką kal
ba. Visai hera nuostabu, kad 
tokie visuomenės “veikėjai”, 
menkiau žinantiems bei neži
nantiems nupiešia didžiausį 
bauba.

Minimas liudininkas pareiš
kė komitetui, kad komunistai 
dar karo metu 
British Columbia
mainierius ir tuoj 
persikėlė į J. V. 
veikti U. M. W. of 
darni streikuoti ir trukdydami 
anglies iškasimą, kurio tuo 

dėlei karo
laimėjimo. Bet esą viršinin- 

u’jkams šiaip taip pavykę tą visą 
Ji; sustabdyti išvejant komunis* 

veikėjus,| tus laukan iš organizacijos. 
_ t- Taigi jau iš šių pirmųjų jo 

liudijimo‘žodžių galima, aiš
kiai suprasti, kiek jis nusihia- 
no apie tų1 laikų darbininkų 
veikimą. Karo’ melu dar nebu
vo komunistai žinomi. Jie aG 

Bet kuomet

įsiskverbė į 
(Kanadoj) 
per sieną

Ras o La i s ves Myl ėl o jas.

komisija su kon- laiku' taip reikėjo
gresmanu Fish priešakyje ty 
rinėjo komunistų veikimą 
propagandą Ame riko je.
šaukė visuomenės 
kaipo liudininkus, kad jie pa
sisakytų, ką jie žino apie ko
munistų veikimą.

Katlangi šitam komitetui 
neslokavo nei laiko; nei pini
gų, o taipgi ir liudininkų bu
vo užtektinai, tai, žinoma, ir sirado po kąrO: 
komunistų reikėjo surasti supranti, ką jis vadina komu- 
kiek galima daugiau. Nors ko- nistais, tai reikia pripažintu 
munistai palys oficialiai skel- 
biasi, kad jų skaičius ne kiek 
siekia virš penkių tūkstančių 
narių, bet Fish’o komitetas 
visgi surado net penkis šimttis* 
įtiksiančių komunistu Ameri
koje! Galima kalbėti, kai]) no
rima, bet reikia pripažinti tą 
faktą, kad Fish’o komitetui 
reikėjo sunkiai padirbėti, iki 
iš penkių tūkstančių komunis
tų priskaldė penkis šimtus 
laks f ančių.

Dėlei ko kongresas taip- su
sirūpino komunistų skaičium 
Amerikoje,, kuomet tokiame

r

>'•

i

[Acmc-P. Ų A. Photo]

Mrs. Phoebe Stader, Rahway, N. J., pilietė, kuri andai buvo 
rast^ paslaptingai nužudyta netoli nuo Bovvling Grcen, Va.

suklirį, dalykai pakitėjo. Pat
riotizmas užgimė pas ponus 
unijos vadus ir lt.

Tolaiu jis liudijo komitetui, 
kaip I’llinojaus ir Kansas vals
tijose veikė komunizmas tuo- 
jaus po* karo: O tikrenybėje 
tie veikimai neturėjo nieko 
bendro su komunistų veikimu.

Illiiiojaus mainieriai, liepos 
mėn. 1919 m. paskelbė penkių 
dienų streiką, kaipo protestą 
prieš E. V. Dėbso įkalinimą. 
Rodos; šitas streikas turėjo 
butix legalis, nes tokį nutari
mą buvo padaręs A. D. Fede
racijos suvažiavimas. Bet taip 
nebuvo-. Kai mainieriai' sugrį
žo po penkių dienų streiko, 
tai bosai priėmė tik tuos, ku
riuos jie norėjo, o kurių ne — 
nepriėmė. Mat, sutartim su 
bosais buvo įrašyta, kad kas 
neateina dirbti dvi dieni ir 
neduoda bosui žinoti neatėji
mo priežastį-, lai gali būti pra
šalintas iš ’ darbo. Nors šis 
streikas turėjo būt legalis ir 
bosai su darbininkais negalėjo

jie norėjo, 
tarimas

O lodei kad toks 
buvo suvažiavime 
“komunistų” t. y. 

prieš Federacijos viešpačių 
norus. Taigi, -kuomet mainie- 
riuose pasidarė tokia diskri
minacija, tai tuoj Bellvillės 
apiclinkės mainieriai (kuriuos 
'toji diskriminacija ir palietė) 
sustreikavo ir pasiuntėdelega- 
ciją! į Collin^villę pranešti jų 
padėtį. Collinsvill'iečiai irgi 
sustreikavo. Tai galima pasa- 

streikas buvoįvyti,
viena iš didžiausių kvailysčių, 
kokią galėjo padaryti tų apie- 
linkių mainieriai. Gal būt di- 

‘džiausia klaida buvo tame, 
kad tas streikas buvo paskelb
tas be lokalų nutarimų, o tik 
'lėkalų viršininkų pranešimu. 
'Išėjom į streiką, bet kuomet 
'tų penkių dienų streike daly
vavo tik 6 ir 7 subdistriktai ir 
(šiaip kai kurie pavieniai loka 
Tai, tai ir viskas. Tai musų pa 
dėtis pasidarė gan kebli. Ki 

gali strei-

draugų, bet patš svarbiausias 
dalykas—programas buvo pa
mirštas. Iš Collinsville pasiųs
ta delegacija į Springiield, II!.; 
kuri po kelių valandų ten gy
vavimo buvo skaudžiai su
mušta per Fr. Farriiigtoho 
gaują. (Farrihgtohas ttio lai
ku buvo 12 distrikto preziden
tas). Delegacija pargrįžo su 
skaudžiomis žaizdomis ant 
kūno, kai kurie iš jų negalėjo 
nei raportuoti, nes buvo tikri 
ligonys. Tad nutarta organi
zuoti pėsčiųjų armija, kuri eis 
nuo lokalo iki lokalo, reika
laus jų eit streikam Nutarta 
ir padaryta. Tuoj keli: m’ainie- 
riai perbėgo per miestelio biz
nierius ieškant samaritonų. 
Rado. Maisto apsčiai prisirin
ko ir armija išniaršavo. Gero 
ji tiek padarė, kadk tą maistą 
sunaudojo ir daug lermo su
kėlė. Nekuriu kounčių šerifai 
pasitiko juos ant rubežių ir 
nenorėjo įsilėišfi į savo kolin- 
tės ribas. Tečiaus tubmi daly
kas ne.užsibaigį' Vėl buvo- iš
siųstos delegacijas^ ku!rips*^va- 
žinėjo po'iniestllkus ir susira
dę lokalų viršiniiikus, šaukė 
susirinkilims ir kvietė prisidė
ti prie streikuojančių mainie- 

uoše šusirinkinluose

riiįb’ buvo* fleikąfeajaiw liad 
12^ditaį$tb vųld$5& thhT šau- 
k tų* di$Wikto mainieriiįv kbn- 
venciją, kuri turi reikalauti, 
kad .nacionalėS' mairiierhy uni
jos yir$inuikai sušaukiu na- 
cionulės' unijos mainierių' kon
venciją. Ta konvąncija turi 
reikalauti algų pakėlimo ir t. 
t. Šitie reikalavimai pagerino 
streikuojančių mainierių pa
dėtį. Bet vis buvo einama prie 
užbaigos streiko. Iš kai kurių 
lokalų atimtieji charteriai ta
po vėl grąžinti,’ ir užbaigę 
streiką sugrįžo darban. Bet 
tuoiųi nei kiek nesumažino 
diskriminacijos, priešingai — 
pasididino; Ne tik kad bosai 
surado daugiau sau nepagei
daujamų narių, o ir unijos 
viršininkai suspendavo visus 
tuosį kurie tame streike akty
viau veikė prieš jų užmačius. 
Mat, unijos viršininkai, abel- 
nai visi, laikės tos nuomonės, 
kad iki sutartis su bosais ne
išsibaigs, tol nėra galima r ci

nkai auti algų pakėlimo; Ta- 
čiaus, nežiūrintz tokio jų nusi
statymo; po šitos Illinoj&us 
mainierii^ nežymios / dalies 
streiko; kuris buvo plačiai iš
garsintas, tarp1- eilinių^ narių 
reikalavimas Vis didėjo, kad 
butų' sušaukta1 distriktų mai- 
nierių konvnecijos ir kad- Tose 
konvencijose reikalautų su
šaukti nacionalę mainierių 
konvenciją, .kurioje butų iš
dirbti planai kovoti už algų 
pakėlimą. Ir tas viskas buvo 
išreikalauta. Bet anglių kara
liams nenusileidžiant, pirmą
dieną gruodžio (1919) tapo 
paskelbtas generalis streikas 
jk'urį, ypač didmiesčiuose, dar 
įir šiandien’ nėra užmiršę.

Prie to įvykio kiek plačiau

rių. liet.
nebuvo nieko daugiau, išski- 
ri a n t t riųkšmą: Mat, mes Tcyie- 
čianre mairiierius prisidėti 
prie musų, liet kada jie pa
klausia koks musų progra
mas — neturime! Tik po virš 
savaitės lokių streikų susipra- 
ta pasigaminti programą, kuL
 ■ ■ ■ >-■ -----------------------------

čia apsistojau dėl dviejų daly 
kų. Viena 
tų streikų istoriją nors ir 
trumpiausioje formoje; antra 
i—kad skaitytojas galėtų aiš
kesnę išvadą padaryti, kiek 
tame veikime buvo komuniz
mo. Tiesa, iš'pradžių, kaip 
jau minėjau,, tas streikas bu
vo vienas iš kvailiausių daly
kų, kokį tik organizuoti mai
nieriai galėjo padaryti, ir kuo
met kvailybė ir komunistai 
bei komunizmas yra vienas ir 
tas pats, tai ir galima šiek tiek 
suderinti, 
atitaisyta 
mo tapo 
mai, tai 
pamatys,

CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkes mieste
lius užrašinėdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. šiomis dięnomsi bus Au
rora, St. Cl'iariės, Rockford,
'Kexvanee, Moline, Rock Išland, 
iPeoria ir Spring Valley. Prašo
mi1 draugai ir rėmėjai jį pa
remti; ' . , i • ■ f , ’

I —- ' ■ ,rrrr.-M»

J. J. AUKŠKALNIS
gyvenąs

1354} Hanlsoii St.
GaYyi Indiana

Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
! prenumeratą ir pardavinėti' 
knygas. Jisai lankys Michigan 
City, Ind., Indiana Harbor, 
įlnd., Mųskcgon, Mieli, ir kitur. 

■ Prašome* jį» paremti.
Naujienų A dministracija.

»» • ... ,n Kni ■ i

bereikalingas
KentėjimasI

kad prisiminite

Bet kai tapo klaida 
ir kai sulig progra- 
pastatyti reikalavi- 
skaitytojas aiškia: 

kad tas veikimas ne-

turėjo nieko bendro su komu
nistais, nei su jų veikimu. Jis 
buvo realis darbininkų veiki
mo būdas už pagerinimą savo 
būkles, apie kokį komunistai 
nė nesapnuoja.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T J nosyje, burnojeV gerklėje

Leiskite Zonitc išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
lus. Raminantis plėves

U

j f

H

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių

EKSKURSIJA
LIETlrtl

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 

*'AQUITANIA” 
Birželio-June 16,1931

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su1 šia Ekslcuršija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTArSYTf 

VISUS DOKUMENTUS

.. .............................m■■■■■! ...........—

’ 25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ 
Bot tik 

a

■M

algos. O kadi

$8.00

t

y*

50 u..

K

.55

$2.50

$1.50

karo mėlti

svotų
5«a

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio. bendradarbiu sąstato: A, Varbas,- 
•;K. Alijošius, J. Horbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Smetonų, J. Rfartihaitisf'K. Kalpokas ir kiti.
N?RENŲMERATA- su pritedtfiS metamą 10 litų, trims mėnesiams 2 1U 
.į , 50 et. Dabar iki metų galo tik-7 litai.

pirmą, kailų įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 
leidžiamą dvisavaitiriT spalvuotą jumoro' žurnalą

“VAPSVA”

1739 So. Ualsted St.
• . • / ■ ' 

CHIGĄGO; IpL. ....
• * » • . A - •• -į
Siųskite mone.y orderį arba krasos 

žoliklclius.

tankiai- kaip reikia;' bet prie- 
žaątisr bilo skausmo gali butiv 
gydoma, tik; per daktarą.

■ • ■ ' ■ ■ ■

t *'■

Ii poliemonai išvaikė didžiau- 
sį komunistų susirinkiįVią sti 
bananų kotais? Taigi pap
jaus iš jų pusės nėra.

Šios šalies darbininkai šiam 
dien dar tebėra geltonosios 
spaudos įtakoje, ir jie ppskjui 
ją seka. Darbininkai, sekdami’ 
geltonosios spaudose patavi*? 
mais, dažnai i bėga mio vilko,< 
bet užbėga ant meškos. Be to,

tas mažas būrelis 
(kiloti ir išlaiinėti 
programo? Nieko. Na, o pra- 
Jdimėt viską. Bei ant pabaigos 
išėjo visai kitai])...

Tad1 buvo nutarl'a ieškoti

RaSyUitė:
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6

- ................-y- f -------- *---------

kad jau ir tada “komunistų?’ 
buvo. Kai]) žinia, karo metu, 
pragyvenimo reikmenų* kainos* 
kilo net tris karins ])cr dlčnąų 
tai, žinomu-, kad inainieriait 
negalėjo už senąsias algas- 
pragyventi; — 
lauti daugiau
anglių karaliai, kurie pylė saiv 
milionus, atsisakė gerumai 
algas padidinti, žinoma, reikė
jo* streikuoti- ir kovos būdu iš* 

I gauti, algų’ padidinimą. Taigi 
p. Sęarles šiluos visus vadina 
komunistais. Bet jis užmiršo’, 
kad ir dabartinis jo duoilda’t 
vis, J. Lewis, tada buvo “ko* 
munistas’’. Dar > v . • ,, 
mainierių unija savo' konfc> 
reneijoj' priėmė reikalavimą); 
būtent, šešių vai. dienos dar?’ 
bo ir peukjas dienas savaitė  ji 
Tuo • kart unijos prczidentti 
Jjuyo Frank Haycs, o vicc-prc? 
ztdcntti dabartinis ])rezidcnta$ 
J.- DeWis. Ir kova už tą progra*: 
ntą pilnai’buvo* pradėta. Bet 
Wilsonui» įsikišus į los kovos

' AMERIKOS
'• PILIETIS., '

Būtina ir labai pagcl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Patnčkinimai 
apie šios šalies tvarką; 
apie jos vivŠinirikų rin
kimus'i r'-viską kas reika
linga prie ėmimo egza-’ 
meno rasite šioj . knygelėj 
lietuvių ir artgki kalbo
mis surašyta.

KAINA’ TlK 25 CENTAI

J ei' kitą ' syk ‘ galvos skausmas 
privers jus būt . namie —
, Ar kokis kitas- skausmas, su*- 
laikys atlikti. sutarti —

A tujink Baycr Aspirin! Nes 
vargu1 yna'- skausmas kuria* jis 
nepaįengvlntųr 'ir ' palengvintų- 
greitai'.

'■ ... .
šie tabletai suteikia tikrų pa

lengvinimų, ar milionrti jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nckonksniinfci, '.kifaipr dak
tarai’ vifcadU jų nt'užrašihėtų.

• . s K...........* i . /

Nebūk kankiniu >• neręikalingo 
skąuiįnfo. Nito šataib kuris taip 
lengvai1 sustabdontes, riuo neu- 
ritis.Į nemigta, ;nuo .ypatingu 
unbteiąyskaličunąy !at, Auti'bįte'kb tas pats. • -UJiekad nbspąu- 

rdies, • dėlto'* vartękTtįip *.

SaVfcK’apsąugętt, ‘ tfjrk' tikrą.
Bayer yra, smagus. Visa- 
, • ' i i d . . > . . J

ĄHpirlu m ttį'.flrilė B’uyer/ FaVrUoi Alouuacotlcuciaedter <jį -

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

V1RCJE; Išleista 1926 metdis. Apdaryta ..................... .
1,054 patarimai kaip virti.įvairius valgiai.

MAISTAS !^ VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro . .....
Mokykloms ii4 šeindųfnk€ms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip- gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams; • »

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS (....................................
šioje 785 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 

. yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias naštas* .f

I&AUNG ALBUMAS ................. ......................... :----- ----- -
Kriyga paveikslų ir fotografijų .Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose • tomuose ______

19^6 metais; .' . ,
NAMŲ.KUOSOS VADOVĖLIS .................... . .........................

• Namų darbai; naminS saekaitybfi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti..

193 Gratrd Sfireet Brooklyn, N. N



Pirmadienis,

“Savas Pas Sava”s.
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPEIJ SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5019

Tarp Ghicagos
Lietuvių

“ -  — i... r-  _L_ .1.17

Prie Steponavičių 
koncerto

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE K PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
R e s. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

pa- 
pa- 
me-

Tuo labiau mums
bus patirti plačiau 

muzikos pionierių as- 
Jiedu ruošia koncertą 
d., kurs bus jų abiejų

M. J. KIRAS
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Cretn Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviest?

4644 S. Paulina St.
Tek Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ĖST ATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje ( .

~ 6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKĖR 

2342 S. Leavitt St. , 
Tel Ganai 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS .

Siuvame vytų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas. ’ •, >

817 W. 35th Street

Anelė Sialaveičikiutė- 
Steponavičienė

Musų Steponavičius visi 
žįtsame ir pripažįstame jų 
sišvontimą musų tautiniam 
nui kelti.
žingeidu 
apie tų 
menis. 
kovo 25
savistovus pasirodymas ir savo 
atsiekimų muzikos srityje de
monstravimas. Kaip jiedu sa
vo specialybės pasiekė, štai 
žiupsnelis žinių:

Anelė yra gimus Hartford, 
Conn., kur ir pirmas jaunystės 
dienas praleido jau nuo 6 ligi 
12 metų dalyvaudama lietuvių 
parengimuose, kaip dainų dek
lamuoto j a. Iš pat mažo ji mė
go muziką ir dainuoti, ir nuo 
12 ligi 15 metų mokinosi ir 
praktikavo smuiką. Būdama 15 
metų įstojo į Hartford Muzi
kos konservatoriją, kurią per 3 
metus, būdama 18 m. amžiaus 
baigė su muzikos mokytojos 
dipolmu. Mokykloj iš pirmųjų 
dienų patodė tokį gabumą, kad 
iš virš 100 kontestantų studen
tų laimėjo 4 stipendijas (scho- 
larship), taip kad jai visas mo
kslas nieko nebekainavo.

Baigusi konservatoriją, 18 
m. amžiaus ji jAu apvažiavo 
didmiesčius, kaip Dclroit, Cle- 
veland, Chicago ir kt., dalyvau
dama lietuvių s koncertuose ir 
visur buvo mylima už stiprų bal
są ir savim pasitikėjimą.

Atvažiavus Chica'gon susitiko 
Charles, sykiu belankantį Ame
rican Conservatory of Music, 
na ir padraugavę kurį laiką —. 
apsivedė. Abudu baigė konser
vatoriją su 1 Bachelor’s x laips
niais.

Dabar Anelė yra viena pir
miausių musų solisčių, yra ve
dėja Bijūnėlio ir duoda balso 
ir piano pamokas būreliui mo
kinių savo namuose.. Neseniai, 
sausio mėn. jai buvo surengtas 
koncertas Curtiss Hali, su pui
kiu pasisekimu. Ji dainuoja ra
dio valandose.

Apie p. Steponavičių kitą 
kartą.

sions of profits” jau buvo per
eitą penktadienį. Dar galima 
užsiregistruoti likusioms 15 
lekcijų naujame ofise, 2343 So. 
Kedzie Avc., kur ir pačięs lek
cijos būna.

Bagdonui ant Kapinių ir taip
gi graboriųi p. J. Lulevičiui už 
taip mandagų patarnavimų.

Ii. Vaitekūnas ir Šeimyna.

Amerikos piliečiai 
Lietuvoj

Apie mėnosis tam algai Lie
tuvos apskričių viršininkai tu
rėjo suvažiavmių ir nutarė, 
kad kiekvienas Amerikoj 
męs vyras ar moteris turi tu
rėti svetimšalio lindynių .
\ Daugelis dabar Amerikos 
piliečių, 'gyvenančių Lietuvoj 
neturi jokių dokumentų ir ka
da bus priversti išsiimti sve
timšalio lindynių, Lietuvos 
valdžia reikalaus užsimokėti 
bausmę ir jei žmogus virš 20 
melų amžiaus, lai dar turės 
mokėti po 5 litus ant menesio, 
skaitant nuo 16 metų amžiaus, 
kas sudaro gana didelę sumų 
pinigų X

Paprastai vyrai neturėdami 
užtektinai pinigų mokėti už
dėtų jiems mokestį, kad iš
vengti tokios mokesties įstoja 
į Lietuvos kariuomenę. To
kiu bud u lieka Lietuvos pilie
čiu, nustodamas Amerikos pi
lietybės Tokiame atsitikime 
atvažiuoti į Suvienytas Valsti
jas niekad nebegalės, nors ir 
yra čionai gimęs.

Kaip nuo tokių mokesčių 
būna paliuosuojamos moterys 
pranešimas nesako, bet su
prantama, jeigu nori išvažiuo
ti Amerikon, būna priverstos 
minėtus mokesčius užsimokėti.

Tad siunčiant laivakortes 
Amerikoj gimimuęiems būti
nai reikia pasiųsti užtektinai 
pinigų apmokėti . svetimšalio 
mokestis.
Naujieną Laivakorčių Skyrius

anglų

[Acme-P. A. Photo] 

EDNA BEST 
Hollywoodo importuota 
aktorė vaidinti svarbiausią ro
lę viename, krutamu jų paveiks
lų veikale.’ Ji taci’au pasiilgo 
namų, mete vaidinimų, nebai
gus, ,ir išvyko atgal i Angliją.
~\ " ...... ~ ~ --------
dėdės Vincento Vaitekūno, 5 
d| kovo mėnesio 1931 Lietu
viškose Tautiškose Kapinėse, 
ypatingai p. Stasiui Valančiui

<HERB_TEA*
UŽMUŠA ŠALČIUS 

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

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktvell St., 
chicago. ill;

Vieša padėka
Tariame širdingiausį padė

kos žodį visiems giminėms, 
pažįstamiems 
dalyvavusiems 
musų mylimiausio

ir‘ draugams, 
laidotuvėse 

brolio ir

Astuonios iš Dešimties 
Ligų Prasideda

i ' ' i Žarnose
Yra tiksliai pripažinta, kad 80% 

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

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

GEKB. Naujienų skaityto
jos , ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PILDOME 
INCOME 
TAX i 
BLANKAS

Raštyne atdara kas-

vakaro. Sekmadie
niais nuo 9—1 -vai.

Naujienos

ĮGALIOJIMUS

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
. - rašykite ■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai; ir išvengkite', susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu 'savo viengenčių.

Velykine Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Laivu FREDERIK VIIIKOVO 21 -MARCH

Du Sykiu į Savaitę
Lietuvių Radio

PROGRAMA
IŠ STOTIES W. C. F. L.

Ketvergais nuo 9:45 iki 10:15 vakare 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 v. po pietų

■ DALYVAUJA ARTISTAI:

VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SAURIS, 
RIMKUS ir kiti.

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

Nauji Columbia Rekordai
16201F Virginia Polka /

Marcinkonių Polka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
J6200F Eiva, Boba Pupų Kult 

Seni Duok Tabokos
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIpRIŲ ORKESTRĄ, 

Įdainavo A. Šaukevičius ir J. Wichalonis
Pabaigiai Panele
Gegutė ir Našlaite

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su Kanklėmis 
Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelias — .Vieškelis

Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis su Kanklėmis

INTERNATIONAL. MARIMBA BAND 
Graži Elenutė, Polka 
Ruginė, Polka ,

STASYS PAURAS, Baritonas 
Su Orkestras Akompan.

Kad pavasaris Ateina 
Vyrai, Moters Negirtaukit

16199F

16198F

12142F

16190F

STASYS 'KAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras

P. HUMENIUK IR JO ORKESTRĄ 
16194F Paukštužis — Polka

Kaimietė — Polka 1’’ ' *

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA mAVnIERIŲ* ORKESTRĄ
A. Šaukevičius. J, Wichalonis ir Marijona Urbas 

Žemaitėlių Polka
Marytės ir Yonuko Daina

Vyras Pijokėlis Daina
Pasakykic Panaitėlę Daina, A. Šaukevičius ir M. Urbas

Mergų Polka, A. Šaukevičius
Laukiu Tavęs, A Šaukevičus ir Marijona Urbas

JONAS DIRVELIS IR JO ORKESTRĄ
Vestuvių Valcas
Nauja Gadynė, Mazurka

Trauk, Simniški — Polka
“Ėjo Mikas” — Polka

“Vilkas t- Pilkas”, Polka
“Liudvikas” Polka j

ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS
Su Orkestro; Akompan. i

Vaikų Bėdos ,,
Merginų Bėdos ' , ' ' *

16193F

16188F

16185F

16195F

16192F

16Į86F

16197F

Rekordų kaina po 75c. Siunčiame į kitus miestus.
Rašykite 7

' SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant lmq morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avenue 

TeL GrovehiU 1038 k____________________ '

Kursai Spulkų 
darbuotojams

' RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122 \

Building and Loan (Spulkų) 
a’sociacijos Cook apskrities edu
kacinė organizacija surengė 
kursų lekcijų spulkų veikimo 
fundamentaJams pažinti. Visas 
kursas turi 16 savaitinių lek
cijų, kiekviena lekcija po pus
antros valandos kas penktadie
nį pavakariais.

Rašoma Mašinėle- 
portable 

labai pigią kainą tik 

$20.00 
, Kreipkitės j 

Naujienos 
Klauskite

MARĖ JURGELIONIS

uz

VAŽIUOJANTYS SU ŠIA EKSKURSIJA GAUS SPECIALIAI NUPI
GINTAS ROUND TRIP TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES. 
ROUND TRIP: Ney/ York—Klaipėda—New York Į"

Pridedant Paprastus Taksus W ■
Round Trip tinka dviems metams ant bile kurio B Uu
laivo.

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos paštų valdybos kontragento paštuj vežioti 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.— 27 Whitehall St., New York, N. Y.

Si Ekskursija yra Autorizuota Visą Lietuvių Agentų.- 
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St., John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., P. P. Bal
tutis, 3327 South Halsted St.

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824

STAR DUST Midwcst Fcature Service

CM'**’

JOS. F. BUDRIK,lnc.
3417-21 S. Halsted St. Chicago, III.

Telefonas Boulevard 8167

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

TeL Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louu Avė. 
CHICAGO. ILL.

BY WESTPHAL

DVIEJŲ
W AŠMENŲ BRITVĄ
' (.Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00 Efic
už dešimtį w U uj penkes 

Garantuotos
PROBAK.CORPORATION >

Rote' H. C

CHARLES
MORTON

BORU 
VALLtTO, 
CAUFORNIA 
... m

APPEkREO 
IN VAUDEVlLLE. 
AT SEVEH -

VJITH 
'PARENTS

E.DUCKTEO AT
ONIVERSITY OP 

WIS’CQNSIN

SOON QN STAGE. ANITH 
SUCH ARTISTS AG" 

YJILLIAtA FAVERSHAMl, 
E.H. SOTHERN.AND 

3ULIA MARLONE

MAGE IAOVIE 
DEBUT, IN - 
’RICH BŪT-

H0NEST’

FOLLOVVED 
BY - 

NONE BŪT 
THE BRAVE’

REAL NAMB-CARL 
hAUpGE - MARRIED 
TO LOLA ME.DONA 
-AMONG OTHE.RS 
PLAYED IN - FODR 
SONS-CAUGHT short
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87.00

Generolas Bliucheris
PRADŽIĄ PADARĖ MASSACHUSETTS

10 METŲ PO BOLŠEVIZMO JUNGU

sukoncentruotabuvo

MUZIKOS
MEISTRAS'

ĮKYRĖJO diktatūrai tarnaut

36 S

Tol

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

čia 
savo

tik lietuviai ir tik tais lai
tam tikėjo, bet pasirodo, 

ir amerikonai dar ir dabar 
tiki. Per 4 metus gyven-

Labai 
Vilnių

rciški- 
tarpe 

perva-

panasus žygis } 
po pasirašymo

be skatiko kišenėj ir

$5 tereikia įmokėti

NAUJIENOS
T ha Lithuanian Daily Nnvt 

Published Daily Except Sunday by 
che Lithuanian News Pub. Co.» Ine, 

1739 South Haltted Stnat 
TaUphona Rpotaualt 8500

Pirmadienis, kovo it>, lysi

Apie šį laiką prieš dešimtį metų Rusijos komunis 
tų raudonoji armija, iš 200,000 kareivių, pabaigė lais 

Gruzijos užkariavi
mą. Ir nuo to laiko Gruzija velka žiaurų vergijos jun

Subscription Raima 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Radio Programai Du 
Sykiu į Savaitę 

duodami iš stoties WCFL 
Nedaliomis ir Ketvergais

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

vos Kaukazo kalnų respublikos

taikos ir drau- 
sutartį. Gruzijos pasiuntinys buvo priimtas 

Tiflise. Ir staiga,

• Generolas Galenas dingo, 
vienok pasiliko “draugas Bo- 
rusovas,” kuris ėmė organi
zuoti raudonąją armiją. Nors

dalimis nanuj fundamentų 
vienomis iš-

Entered as Second Class Mattet 
Marcb 7tb. 1914. ar che Post Office 
of Chicago. III., under the act of Marcb 
Ird 1879

Generolo Bliucherio praeitis.— 
Prieš septynioliką metų.— 
Kalėjime.— Bliucherio tikra
sis vardas. — Galicijos fron
te. — . Sukilimas Kazaniu j.— 
Kaip Bliucheris sųtruškino 
monarchistų judėjimą .— 
Bliucherio nepasisekusi misi
ja Kinijoj

Kaip praneša Berlyno “Worwaerts”, visa komunis
tų grupė iš 30 žmonių, prieš kiek laiko nutraukusių 
ryšius su komunistų partija, padavė aplikaciją dėl įsto
jimo į socialdemokratų partiją. Jie buvo ne paprasti 
nariai komunistų partijoje, bet žymus darbuotojai,, tu
rintys patyrimo politiniam veikime po 20 metų ir dau
giau. Dalis jų yra atstovai Berlyno miesto taryboje ar
ba priemiesčių administracijų valdininkai.

Taigi, nors Vokietijoje šiąučja baisus 
krizis, visgi darbininkai ima šalintis ^nuo komupistiškų 
denįagogų. A

Iš Shanghaj^us per .Japoniją 
ji- Kanadą į Chityagą

Pagyvenus apie 20 mėnesių 
Shanghajuj, jau buvau gavęs 

[nuo Amerikos konsulo vizą įya-

japoniečjai viską" dirba tyliai. 
Vienoj vieloj inųsijVlaiyasėinč 
anglis. Lęivą^ kaip bdmatant 
apsupo kokie 5-6 tūkstančiai 
darbininkų ir iš kelių desėlkų 
baržų pradėjo lėkti anglies 
maišiukai į musų laivą. Dirba

svajojo ąpie tą dieną, kada 
grius caro valdžią. Ant galo, 
ta diena prisiartino. Retrog
rade kilo revoliucija ir caras 
tapo nuverstas. Burevas tuoj 
suorganizavo savo draugus ir 
pakėlė maištą Kazaniuj. Jis 
prisistatęs kareiviams kaipo 
Bliudheris, isukurstė juos už
griebti valdžios įstaigas, še
šiolikai valandų praėjus, Ka
zaniu j tapo sukurta revoliucinė 
valdžia. Bliucheris liko išrink
tas kareivių tarybos pirminin
ku. Laikinoji valdžia pakėlė j j 
į leitenantus ir pasiuntė į Pie
tų Rusiją, kur tuo laiku pra
dėjo siaust bal'tgvardiečiai.

Bliucheris atvyko į Odesą, 
kur jis pradėjo vesti kovą su- 
revoliucijos priešais* Savo ne
paprastu drąsumu ir sumanu
mu jis ir čia greit pasižymėjo. 
Jis be didelio kraujo praliejimo 
sutriuškino monarchistų sukili
mus. Kai jis sugrįžo į Petrog
radą, tai laikinoji valdžia apda- 
vonojo jį kapitono titulu ir 
rengėsi siųsti į kitą vietą kovo
ti su monarchistais. Bet kaip 
tik tuo laiku įvyko perversmas 
ir Kerenskio valdžia tapo nu
versti.

Valdžią užgriebė bolševikai, 
kurie pasiuntė Bliucherį su
triuškinti baltagvardiečių judė
jimą. Tą darbą Bliucheris at
liko kuopuikiausia: provincijo
se jis sutriuškino monarchistų 
sukilimus, suorganizavo karei
vių tarybas ir tvisur buvo pir
mas, kur ;gręsp, didžiausias pa
vojus. Už tą pasidarbavimą jis

i < I

tapo pakeltas f pulkininkus.
Tačiau Bliucherio vardas ir 

tada mažai kam ^tebuvo žino-] 
mas. Rusijos t žmonės apie jį 
sužinojo tik 1918 m., kai pulki
ninkas Bliucheris tapo pasiųs
tas į Sibirą sulaikyti Vrange- 
lio, Kolčako ir Semionovo ar
mijų besi veržimą.

Tai buvo ilga ir sunki kova. 
Buvusis darbininkas, kuris 
nebuvo jokios militariškos 
mokyklos lankęs, nustebino 
priešus savo strategija. Atviro 
mūšio jis vengė, bet visą lai
ką puolė priešą iš pasalų. 
Kartą jis dingo kelioms savai
tėms. Per tą laiką jis baltgvar- 
diečių užimtoj teritorijoj vedė 
propagandą ir ragino juos su
kilti prieš skriaudikus. Ka
dangi baltgvardiečiai su žmo
nėmis labai žiauriai apsiėjo, 
tai sukurstyti juos nebuvo 
sunku. Kada sukilimui dirva 
tapo priruošta, tai Bliucheris, 
kuris buvo apsimetęs papras
tu kaimiečiu, sugrįžo pas sa
vo kareivius ir tuoj su jais 
užpuolė daug galingesnį prie
šą. Kadangi priešo teritorijoj 
kaip tik tuo laiku įvyko kai
miečių sukilimas, tai priešas, 
netikėtai užkluptas, turėjo 
skubiai trauktis prarasdamas 
visą deviziją.

Pabaigoj 1918 m. generolas 
Dutovas su kazpkų divizija 
bandė apsupti Bliucherį. Pa
starasis prirengė mušiui vietą 
ir pradėjo smąrkiai trauktis at
gal. Prirengto} įvirtoj jis susto
jo ir paleido į darbą kulko
svydžius jr kanuoles. Dutovas 
tapo pagautas į spąstus ir tū

ta armija buvo menkute ir 
neturėjo pakankamai amuni
cijos, bet Bliucheris tikėjosi 
užimti Peipingą ir sutriuškin
ti Chiangą.

Peipingą tuo laiku gynė 
maršalas Fen Yn Hsiang, ar
šus bolševikų priešas. Bliuche
ris gerai žinojo, kad sumušti 
maršalą jis jokiu budu nega
lės, bet jis taip pat gerai paži
no kinų generolus. Bliucheris 
vienui vienas nuvyko pas 
Fcngą ir pareiškė, jog jis yra 
vokietis ir didelis bolševikų 
priešas. Jis pažadėjo milžiniš
ką sumą pinigų, jei Feng pa
dės jam nuveikti Chiangą. 
Feng pasiūlymą priėmė. Bliu
cheris tuoj grįžo į savo stovyk
lą ir įsakė savo armijai mar
guoti į Peipingą. Prie Peipingo 
Ghiango ir Fengo sujungtos 
armijos galutinai sutriuškino 
Bliucherio raudonąją armiją. 
Mat, Feng, priėmęs Bliucherio 
auksą, už kelių valandų par
sidavė Ghiangui.

Tuo budu “raudonojo Napo
leono” avantiūra Kinijoj užsi- 
sibaigė. Bliucheris turėjo kuo- 
greičiausiai sprukti iš Kinijos. 
Apsimetęs tai budistų vienuo
liu, tai vokiečių inžinierių, tai 
Amerikos turistu, jis kelis 
mėnesius bastėsi iš vietos j 
vietą, kol pasiekė Sibirą. Kuo
met Maskva skaitė jį jau žu
vusiu, Bliucheris staiga vėl at
sirado. Keliems mėnesiams 
praėjus tarp bolševikų ir kinų 
įvyko susikirtimas. Bliucheris 
tuoj tapo paskirtas vyriausiu 
Tolimųjų Rylų armijos vadu.

Tai tokia maždaug yra pra
eitis to “raudonojo Napoleo
no”, kuris dabar atsidūrė iš
davikų eilėse ir tapo areštuo
tas. — K. A.

drauge vyrai ir moters be 
skirtumo. Anglis yru supilta į 
mažus maišiukus po kokius 
20 svarų, nuo kiekvienos bar
žos iki laivo nusitęsia retežis 
darbininkų ir tik iš šalies ma
tai kaip tie maišiukai lekia be 
sustojimo nuo vieno prie kito 
iki pasiekia laivą ir ten jau 
dingsta. Tas darbas taip eina 
sparčiai, kad rodosi, ir su 
mašinomis greičiau nebūtų ga
lima atlikti. Tik tiek, kad čia 
daug darbininkų, o prie maši
nų jų tiek nereikia. Po mieste
lius ir kaimus visur matosi 
elektros šviesos. Žemė visur 
lygiai išdirbta kaip kloniuose, 
taip ir ant gana aukštų kalnų. 
Kalnai išdirbtis panašiai į pla
čius laiptus ir užsėti naudin
gais javais.

Paskutinė vieta Japonijoj 
tai buvo mieŠeiukas Juži, šalę 
jo tuo pat vardu stovi didžiau- 
sis Japonijos kalnas, Juži-ja- 
ma. Tą vietą palikom lygiai 
12 v. nakties, o 6 v. ryto dar 
vis .aiškiai matėsi kalno Juži 
viršūnė.

Prieš porą dienų laikraščiuo
se tilpo pranešimas, kad tapo 
suimtas pagarsėjęs sovietų 
raudonosios armijos generolas 
Vasilij Bliucheris. Jis yra kal
tinimas dėl sąmokslo su Ukrai
nos nacionalistų organizacijo
mis įsteigti antisovietinę dik
tatūrą. Vadinasi, “raudonasis 
Napoleonas” (taip buvo vadi
namas gen. Bliucheris) staiga 
virto kontr-revoliucionieriu.

Kas yra tas generolas Bliu
cheris, apie kurį per paskuti
nius kelis metus tiek daug bu
vo rašoma? Tai sako Emery 
Dari, yra tiesiog legendariškas 
asmuo. Chiango armijoj jis bu
vo žinomas kaipo generolas 
Galenas, o tarp Kinijos komu
nistų kaipo “draugas Bofuso- 
vas”. Vokiečių kolonistai prie 
Volgos tvirtina, kad jis yra. ai
nis pagarsėjusio maršalo Bliu
cherio, kuris sumušė Napoleo
ną. Sibiro miestuose kalbama, 
kad Bliucheris yra earistines 
armijos karininkas, kuris lau
kia progos atsteigti monarchi-

BeU Bliucheris į iškiJroes • ne
atvyko. Viitoj^to,; jis nuke- 
Hąyp į Tolimus Rytus, kur 
buvo įsteigta taip varlinama 
buferinė respublika. Naujai 
susikurusioj respublikoj Bliu- 

užėmė karo > ministerio

Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted Su Chicago. UL 
Telefonas Rooaevelt 8500.

žinoti į šią šalį, bet kadangi 
buvau surištas su privatiniu 
bizniu, kurį nebuvo taip greit 
galima likviduoti, o viza buvo 
tik biskį viršaus kaip dviem 
mėnesiams, tai ir vėl prisiėjo 
pasilikti da daugiau, kaip me
tams iki gavau antrą vizą.

Rudenį 1926 metais palikau 
Shanghajų ir Canadian Pacific 
laivu, per “Naujienų” laivakor
čių skyriaus pasidarbavimą, iš
plaukiau į Ameriką. Pirmiau
sia pasiekiau Japonijos miestą 
Kobe, kuriame musų laivas 
apsistojo apie 12 valandų. Pa
sinaudodami proga, greit ga
vome japonus vertėjus ir vi
sas būrys keleivių aplankėm 
daug visokių įdomybių. Ypač 
smarkiai dūrė j akis pasekmės; 
1923 metų žemės drebėjimo.

Nors jau buvo praėję dau
giau kaip 3 metai ir jau daug 
kas buvo . atbudavota, bet ne 
vienoj vietoj dar matėsi med
žių viršūnės išlindę iš žemės. 
Kalnuose baisiausios duobės 
su 
ir muro sienų 
mestomis į kalną, kitoms pa
laidotoms griuvėsiu atkran
tėse. Nekurtas buvusias gat
ves rodė tik viršūnės telegra
fo stulpų, j kur-ne-kur išlindu
sių iš/žemes ir dalys buvusių 
šalygatvių.

Iš viso Japonijoj teko stovė
ti 4-se vietose ir pasižvalgyti 
po miestus. Visa Japonija yra 
gana maža ir labai tirštai ap
gyventa. Rodosi nėra vienos 
žemės pėdos, kad nebūtų ja- 
ponieėių tinkamai išnaudota. 
Japonai, kaip ir kinai, did- 
.žiausius darbus atlieka savo 
fiziškomis jėgomis, be jokių 
mašinų, ir dcl to pas juos 
mažai bedarbių. Skirtumas 
tik tame, kad kiniečiai, dirb
dami sunkiai ar lengvai, vi- 
sttįjpet^rėpįa .kokias tai ųielo-

vietą. Jis tuoj užmezgė ryšius 
su kinu komunistais ir pradė
jo svajoti apie įsteigimą bol
ševikiškos tvarkos Kinijoj.

Tuo laiku Kinijoj siautė di
džiausi betvarkė. Generolai 
vedė tarpusavinį karą. Bliu
cheris sumanė padėti genero
lui Ghiang Kai Shek ir tuo 
pačiu laiku rengti bolševikiš
ką perversmą. Slapta jis su
grįžo į Maskvą ir išdėstė bol
ševikų valdžiai savo planą. 
Gavęs Maskvos palaiminimą, 
jis su savo pagelbininkaįs nu
vyko pas gen. Chiangą ir pri
sistatė jam kaipo' generolas 
Galenas. Netrukus jis pasida
rė f aklinuoju Chiango armijų 
vadu. Jo vadovaujamos armi
jos pradėjo triuškinti priešus. 
Kai Įjūriam laikui praėjus 
Chiango rankose atsidūrė di
desnė Kinijos pusė.

Bet Bliucheris-Galenas tuo 
nepasitenkino. Jis pradėjo sa- 

[vo agentus siuntinėti organi
zavimui raudonojo pervers
mo. Slapta jis nuvyko į Han- 
kow ir ten kinų komunistams 
prisistatė kaipo “draugas Bo- 
rusovas.”

Bet kai beveik viskas buvo 
prirengta perversmui, kimj 
valdžia netikėtai .padarė kra
tą bolševikų pasiuntinybėj 
Peipiuge. Iš užgriebtų doku
mentų paaiškėjo, kad Galenas 
yra niekas kitas, kaip tik ge
nerolas Bliucheris. Išėjo aikš
tėn ir jo tikroji misija. Žino
ma, visas reikalas tapo su
gadintas. “Gen. Galenas” pri
verstas buvo skubiai pasiša
linti, kad išgelbėjus savo kai-

(Tęsinys)
Nors labai mažai, bet vistik 

šiek tiek pamenu, 'kuomet su
grįžę iš kinų ar japonų karo 
lietuviai pasakojo, kad kinie
tės yra labai veislioš ir gimdo 
po kelis ant karto. Aš maniau; 
kad 
kais 
kad 
tam 
damas Amerikoj sutikau šim
tus žmonių visokių tautų ir 
kaip tik sužino, kad esu gyve
nęs Kinijoj, -tai tuoj kiekvie
nas ir kląusia: “Ar tiesa, kad 
kinietės gimdo’ant syk po 12?” 
Žinoma, į šį klausimą gali būt' 
tik vienas atsakymas: kinietės 
moters taip kaip ir vyrai nie
ku nesiskiria nuo mus baltų 
žmonių, išskiriant spalvą, gal
vos bei veido išvaizdą. O kad 
jų labai daug yra, tai vien dėl 
to, kad yra labai sena, tauta, 
labai jauni veda, taip kad jei 

[ jau kuris sulaukia 90 metą 
Į amžiaus, tai turi bent septy- 
[nias “pakalienijas”. Tai nuo to 
ir pareina jų didelis, veisiamas, 
o ne nuo to, kad po daug ant 
syk gimdo. Kiek man teko paj- 
tėmyti, tai dvynukai pas kinie
čius labai retas ‘daiktas. Bet 
baltam žmogui pirmą kartę 
patekusiam į kiniečių tarpą, 
atrodo, kad jie visi vieno am
žiaus, vieno dydžio ir visi vie
nas į kitą panašus, kaip ‘ dvy
nukai. Vienok pagyvenus kiek 
ilgiau ir juos taip 'lygiai gali 
atskirti,. kaip ir baltus žmones. 
Kiniečiai, papuolę tarp barnį 
įmonių, ilgai mus negali at
skirti. Jiems taip pat atrodo, 

į’lųid męs visi esame panašus 
viens į. įeitą, ir jie mus da la
biau sumaišo, negu mes juos. 
Taigi pasirodo, kad kaip mus, 
taip jr juos tik. akys i apgauna,

Massachusetts valstijos legislatura -priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad Jungtinių Valstijų kon
gresas darytų žinksnius 18-jo konstitucijos amendmen- 
to atšaukimui arba pakeitimui.

Tai yra pirmas praktiškas darbas linkui prohibi- 
cijos panaikinimo viso krašto plote. Iki šiol ėjo kova 
tik dėl prohibicijos vykinimo įstatymų atšaukimo at
skirose valstijose.

Bet negalima tikėtis, kad Mass. legislaturos nuta
rimas duos vaisių artimoje ateityje. Kol Hooveris 
Baltamjam Name, tol prohibicijos šalininkai yra 
nugalimi. Federalės valdžios nusistatymas gal būt 
sikeis tiktai po 1932 metų rinkimų.

IDEOLOGIJA IR APLINKYBĖS
Vienas redaktorius, ipęgsta svaidytis

kitų žmonių adresu “tautos išgamomis” ir panąsiais 
epitetais, neseniai turėjo progos pasipasakoti apie savo

' Naujas 

RADIO
Kuris pasiekia visur ir to
limas stotis. Su nauju 
Dy namie Speakcriu ir 
naujomis Screcn Grid lu
bomis, didelės vertės, gra^ 
žus ir lengvas pernešti iš 
vienos vietos į kitą, kai
na $68, bet dabar pas 
Budriką SUČĖDYSIT 20 

DOLERIŲ, už

J. Aseilla

Praeitį Prisiminus

Josenli F.
BUDRIK.Inc
3417-21 S. Halsted

Št.,- Chicago, III. '
Tol. Boulcvėrd 4705

Maskvos imperialistai, sutrempę po savo kojomis 
kilnius revoliucijos obalsius apie laisvę ir “tautų apsi
sprendimą”, užpuolė tą mažą, ramią gruzinų valstybę 
be jokios provokacijos iš jos pusės. Gruzija buvo pa
siskelbus nepriklausoma, sudarant savo valdžią, kuri 
susidėjo vien iš socialdemokratų, kadangi iš 150 seimo 
atstovų Gruzijoje 125 buvo socialdemokratai. Rusijos 
sovietų valdžia buvo pasirašiusi su ja 
gingumo 
Maskvoje, o sovietų pasiuntinys 
be jokios priežasties, ta*sutartis tapo sulaužyta: bolše
vikų armija, be karo paskelbimo, kaip banditų gauja, 
įsilaužė į Gruzijos teritoriją, 
lenkų Želigovskio ataką prieš 
Suvalkų sutarties!

Gruzijos armija tuo metu 
prie rytinės sienos, nes toje pusėje grasino pavojus iš 
turkų Kemalio Pašos. Vasario 26 d. Maskvos banditų 
gaujos įėjo į sostinę Tiflisą. Gruzijos valdžia turėjo 
bėgti. Nežiūrint heroiškų pastangų sulaikyti bolševikų 
invaziją, Gruzija tapo užkai*iauta, nes ji neturėjo pa
kankamai jėgų atremti didelę priešo kariuomenę.

Per 10 metų bolševikų viešpatavimo Gruzijoje, to
je nelaimingoje šalyje tapo sunaikinta visokia laisvė. 
Mažiausia 7,000 žymių Gruzijos veikėjų, daugiausia so
cialdemokratų partijos vadų, buvo sušaudyta. Nė caro 
laikais jos gyventojai nebuvo taip baisiai prispausti.

Kodėl gi Maskva pavergė Gruziją? Stambus Rusi
jos bolševikų šulas, Kari Radek, anąmet vienoje konfe
rencijoje Berlyne šitaip atsakė i klausimą apie Gruzi
jos aneksavimą: “Argi mes rezoliucijomis kūrensime 
savo traukimų lokomotyvus?” Rusijos komunistų val
džia norėjo turėti turtingus Gruzijos aliejaus laukus —- 
todėl ji tą kraštą užgrobė. Tokiais ir panašiais sume
timais viso pasaulio imperialistai, užpuola ir pavergia 
silpnesniasias šalis.

Nežiūrint to, kad Rusijos valdovai vadina save 
“proletariato valdžia”, jie yra imperialistiški plėšikai, 
kurie jokių teisių mažoms tautoms nepripažįsta.

1 - ---- ----- ------ ■ \lf -Į 'i*.

(Jarbą. šėrininkąms ,to laikraščio, kurį jįsai redaguoja. 
Jisai, ajięt vieno korespondento, pareiškė esąs “demo- 
kratinii| pažvalgų, tik susidėjus aplinkybėms negalįs 
pilnai Rietėti savo ideologiją”.

Tai buvo galima seniai numanyti. Bet kam dar 
kalbėti apie kokią ten “ideologiją” ? Žmogus, kuris 

keičia sulig “aplinkybėmis”, tikrumoje 
jokių idėjų neturi. Tokius “ideologus” kas nori, tas nu
perka.

Dar vienas keistas 
nys nepratusiems, ta 
Japonijos ir Kanados 
žiavimas meridiano,—dvi die
nas paeiliui turėjome ketvirta
dienį, o važiuojantiems į Ki
niją ar Japoniją visuomet vie
noj savaitėj būna tik 6 dienos. 
Grįžtantiems į Ameriką viena 
diena prisideda ir pasidaro 
vietoj septynių,-astuonių die
nų savaitė.

Šiuo ir baigiu savo atsimi
nimus iš tų tolimų šalių, ku
riose lietuviams mažai prisiei
na būti.

. ; (Galas)

žodžiu, apie jį daug kas kal
ba, bet apie jo praeitį mažai 
kas tikslių žinių teturi.—

Maždaug prieš septynioliką 
metę dabartinis generolas Bliu
cheris 
alkatfas vaikštinėjo Kazaniaus 
miesto gatvėmis. Tada jis bu
vo žinomas kaįpo Vasilij Gu- 
rovas. Jis buvo jaunas, tvirtas 
ir sumanus darbininkas. Ta
čiau dirbtuvės durys jam buvo 
uždarytos, —niekas nenorėjo 
jį samdyti. Mat, jis neseniai 
buvo paliuosuotas iš kalėjimo, 
kur jam teko išsėdėti apie tre
jetą metų. Kalėjiman jis pa
teko už tai, kad buvo socialis
tas ir organizavo darbininkus 
streikuot. Policija sumušė strei
kininkus, areštavo jų vadus ir 
pasiuntė juos kalėjimą. Po pa
gili uosavimo iš kalėjimo Guro- 
vas gavo darbą Mitiščenske. 
Bet neigai jam teko ten dirbti: 
kaip tik užveizda sužinojo, 
kad Gurovas sėdėjo kalėjime, 
tai. tuęj jį pašalino.

Jaunas darbininkas 
kerštu prieš caro valdžią 
galvojo apie važiavimą į užsie
nį. Bet kaip tik tuo laiku pra
sidėjo karas ir Gurovas tapo 
mobilizuotas. Kuriam laikui 

>praėjus,1 jis tapo pasiųstas į 
Galicijos frontą. Čia jis kelis 
kartus pasižymėjo ir buvo ap
dovanotas medaliais. Kartą jis 
su keturiais kitais kareiviais 
užpuolė kelis desėtkus vokię- 
eių ir paėmė juos nelaisvėn. 
Suimtięj i vokiečiai ; prade j o j į 
juokais vadipti “Bliųehertu”. 
Tas vardas pasidarė tiek popu
liarus, kad G,urovas •armijoj

žeistas ir paliuosuotas iš: mani
jos. Biiucheris sugrįžo į I^ąz^ 
n jų ir. ten ( vėlJ pradėjo veikti 
tarp socialistų. Pasivadinęs 
Burevu, jis tarp darbininkų 
pradėjo vesti propagandą ir or
ganizuoti kuopas.. Visą laiką jis

Užitakymo kaimu
Chicagoj* —- paimt

Metams -----------,---------
Pusei metų ---------- ---------
Teima mėnesiams ------
Duisen mėnesiams — 
Vhnam mianiui

Glūcagąj

'JbĖRnsshii
iaukanoM Valstijose, Chicagoj, 

paimt 
Mtfaata-------------

.Pusti metų
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mlnesiui

Lietuvon it kimt užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama _________ $8.00
’ Pusti metų ....................................- . 4.00

Trims minesiams ....... ......... 2.50
Pinigus teikia siųsti palto Montv 

Orderiu kanu su užsakymu.
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Pirmadienis, kovo 16,
*

CHCMN 
ŽINIOS£

Dantų klinikos mokyk 
lų vaikams

Sveikatos Dept. turi atida- 
dęs 13 dantų klinikų, kur spe
cialiai gydomi dantys vaikų, 
lankančių mokyklas. Klinikos 
vaikams atidarytos nuo 9 vai. 
ryto iki 3:30 vai. po pietų. 
Klinikų sąrašas ir adresai se
ka žemiau:

Montefiore, 461 N. Sanga- 
mon St.

Parental, 3600 W. Foster A v.
Spaulding, 1628 AVashing- 

ton Boulevard.
Mosley, 23-18 

Avenue.
II aini i ne, 47 th 

Streets.
So. Chicago, 

Houston Avė.
, Scanlon, 11725 Perry Avė.

Wentworth, 6950 So. Sanga- 
mon St.

Mary Cranę, 820 Gilpin PI.
Ilammond, 2819 W. 21st 

Place.

rray, 47 m., vedęs žmogus, su
sitikęs mieste seną, pažįstamą 
Miss Norma Ne.wby ir pakvie
tęs ją važiuoti su juo i Mel- 
rose Park, kur jis turėjęs biz
nio reikalų. Bevažiuojant juos 
pasivijęs nežinomas karas ir 
sustabdęs; įlipęs į jo karą koks 
vyras ir privertęs važiuoti link 
Forest Preserve, kur juos pa
sekęs ir nežinomasis karas. 
Ten nežinomieji vyrai Murray 
užpuolę i)? smarkiai- primušę, 
išmetę ir nuvažiavę su jd karu 
ir su Miss Newby sykiu-. Jau 
kelios dienos, kaip niekas neži
no, kur ji dingo.

Taksų mokėtojams pa 
skutinė' diena

come taksų sukolektuota $12, 
045,659; pernai tuo pačiu laiku 
$13,290,297. :

Šj pirmadienį, kovo* 16 d,/li
gi* vėlam vakarui' dar bus *ima^ 
mi ineotno taksai.' Tai yra pa* 
skutinė diena. Mokėjimo pa
skutinė diena jau buvo vakar, 
bet kadangi tai" buvo šventa
dienis, tai tapo pratęsta ligi 
pirmadienio vakaro, šiemet tap
čiau ir mokėtojų ir. įmokejihių 
yra mažiau' kaip pelnai' ihetais, 
šiemet “failių”, atliko 85,500 
asmenų ir korporacijų; pernai 
metais gi 108,800; šiemet nuo 
sausio 1 d. ligi kovo 13 d. in- •

*—
Pašalink Kosulį Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose apttekose—3Sc ir 65c puodukas ir 
dudeld. Cbildrea's Mušt erote, (longvos- 

n6 forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

4 
f.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

V, ’

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, c mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel' Rooiev.lt 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus. Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office
kamp.

Lietuvės Akušerės

*$
GARSINKITE NAUJIENOSE

mraa

!y

G kių, parap. ir
« yl rtl « •'M Z, VI 1 « 1

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
H 03 S. Halsted 

T elefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki, 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

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

2400 W. Madison St. .

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
.. Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Phone Fairfaz 6353Re*.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

, Netoli 46tb St. Chicago. III.

Telefoną* Yardt 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 Soath Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez Telfepbooe Plaza 3202SVARBI 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 
Tell Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
OIlBo telefoną* "frfirtnla 0030 
Rez Tel Van Buren 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro'

Michigan

and Bishop

93rd S t. and

randasi 1006

Advokatai

Akių Gydytojai
Lafayette 4146Penktadienis ir trylikta

Graborial

gavo Šv.

i

■

Lietuviai Gydytojai

*

Phone Canal '6222

f

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai- vakaro

>♦

Nuliudę liekame, 

MOTERIS, VAIKAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja .graborius S. P. Mažeika,- Telefonas: 
Yards 1138.

Undertaking Co.
PlrBi Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

.......... •..- 3.00
_______ —i 0.00
$0.00 ui dantį

---------- - ------ - $30.00 ir aurt.
Traukimas be skausmo

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos1 nuo 10---4i nuo 6 iki' 8 
Ncdėbomis nuo 10 iki 12. t

3 seseris.
: ■ 1 ■ J i ' ■ ! ■... r-:

Kūnas pašarvotas, randasi 3159 Lowc Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Kovo 18 dieną, 8 vai; ryto iš nariių\ į 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už

vėboffio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Rashinskio giminės, draugai ir pažįstami- esat-nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa-

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
nassagė.
reatmenr ir mag- 
jetic blankeu ir 
c t. Moterim ir 
merginom- patari
mai dovanai.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Zvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikts, Tel; Yards 1741.

t Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

rių.»

3307 Auburn Av& 
.. I SV ,'BW©AGO>;.ltU • 
».niijįiniĮi,ii.—■■ .i'. —a —■.

josn

ffeiįWfŽi>WF* m

lieki i ng, 1257 N. Tripp Avė. 
Chase? 2021 Point St.

Žmonės, kad ir nebetiki, ta
čiau vis tebemėgsta prietarus, 
šiemet pasitaikė jau nebe vie
nas kartas, kad sykiu įvyksta' 
penktadienis ir trylikta mėne
sio diena. Prietaringieji to
kią dieną štai ką daro ar ne-
daro:

Nevaikščiok po kopėčiomis; 
juoda katė ne

perbėgtų kelio; nedegk tre
cias cigareto iš vieno degtu
ko; neatidaryk lietsargio kam
bary, na ir kitų tokių 
nedaryk. Dar viena 
diena šiemet bus tai 
čio mėnesį. ’ * '*

Gengtseris White
14 metų

Teofilis Witkowska
Persiskyrė su šiuo pasauliu sulaukus viduramžiaus, kovo mėn. ^14 

dieną. 7 valandą vakare, 1931 metais. Paėjo iš Šilininkų viensėdžio,. . 
Girkalnio parapijos. Raseinių apskr. Paliko dideliame nubudime Vyrų*-
Ignacą, tris sūnūs — Vladislovą, Joną ir Juozapą ,ir- tris marčia®;- seserį f, 
Juzefą Ambrozaitienę, švogerį ir brolį Tamošių Teršelskį ir 7 anukus. 
Kūnas pašarvotas randasi 6622 So. California Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Kovo 19 dieną, 8 valandą ryto iš, namų 
į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos, bažnyčią, kur atsibus gedulingos- 
pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero' 
kapines. . ''

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame daly
vauti laidotuvėse ir suteikti įnirusiąja! paskutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvartos lekame, 

VYRAS. SUNAI, SESUO, BROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulcvard 5203.

JUOZAPAS GEDMINAS

Pėrsiškyr? su šiuo pasauliu 
♦ kovo-14'dieną\> 3 valandą po piet- 

1931 m., sulaukęs 54 metų am- 
" žibus; gimęs Šaulių apskr., Triš- 

mieste. Paliko 
dideliame nubudime moterį Emi-

- Juozapą ir 
ir švogerką 
o Lietuvoj

MBS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Rezidencija Tel Midway 5513 b 
Wilmctt* 195 '

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tet. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

3 iki 8 vai vak., Utaminkau ir
Pėcnyčiomis 1 iki 4 y. v.

dalykų 
tokia

šeštadienį, 9 vai. ryto teisė
jo Sabath grand jury išnešė 
sprendimą gengsterio William 
Tripirščio White byloje, už nu
žudymą policisto Pflaume. 
Sprendimas buvo 14 metų ka
lėjimo. Jury debatai tęsėsi 13 
valandų, kol priėjo to nutari
mo.

VVhite buvo savo laiku nu
teistas į elektros kėdę, už tą 
pačią bylą.

Dabar prasidės * kito, Bro
thers, byla dėl Lingle nužudy
mo.

Pavogė moterį Forest 
Preserve

šeštadieni įvyko Chicagoj 
toks atsitikimas. Frank J. Mu-

• VINCENTAS VAIčlKAUSKAS
PcrsiskyrS su šiuo pasauliu 

kovo 13 d., 10 vai. ryte, 1931 
pi., sulaukęs 41 metų amžiaus, 

’ Simęs Žvingių parapijoj. Pa
liko dideliame nubudime du 
pusbrolius — Juozapą ir An- 
fana Vaičikauskus ir gimines, 

Į to Lietuvoj moteri ir dukterį.
Rainas pašarvotas randasi 
PJ44 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
'r Jcovo 17 d., 8:30 vai. ryto iš 

giamų į Dievo Apveizdos pa- 
kapijos bažnyčią 
pus gedulingos 
jtelionio 

. nulydėtas 
tinęs.

Visi a. 
kausko gimines,

kurioj atsi- 
pamaldos už 

siela, o iš ten bus 
i šv. Kazimiero ka-

Vincento Vaiči- 
draugai ir 
nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvė
se j ir suteikti jam paskutinį 
.patarnavimų ir atsisveikinimą.
į Nuliūdę liekame

Pusbroliai ir Gimines.
Laidotuvėmis rūpinasi Uršu

le Krasauskiene, tel. Roose- 
velt 2461.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, telefonas Canal 
6174.

Ii ją, po tėvais Spaitaitč, dukterį 
Emmą, du sūnūs -

' Edvardą, švogerį 
Žvybus ir gimines, 

t brolį it -sešerį.
p Kūnas pašarvotas, 
' W. 95th St.
< Laidotuvės įvyks seredoj, ko

vo IŠ dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus1 nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi ai a. Juozapo Gedmino 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 

p laidotuvėse; ir suteikti" 
; kurinį patarnavimą ir 
b nimąr

Ntiliudf liekame,

Moteris. ir

Antanas Rashinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną, >.!2:40 . valandą < ryte, 

193 1 m., sulaukęs 60 metų amžiaus, gimęs Kaltinėnų apškfityj, Kra
žių parapijoj. '

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, 3 sūnūs — Antaną, 
Franciškų ir Joną, 2 dukteris — Marijoną ir Zofiją ir gimįnes, o Lietu
voj

9252

prie 
duodu 
electric

Ofiso Tel. Victory 6893 
ReZ. Tel. Drtiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas i Gydytojas- ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicigo 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak‘ 
Nedėliotu i S ir šventad. 10—12 dieną

Telefonas Yards 1138,

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.’ Kaina prieinama

k 3319* Auburn Avenue
’• ' . ' ' ' ■ i

CHICAGO, ILL.

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. Ncdčlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulcvard 7589'

710 West 18th Street
, Tel 'Cinai 3161

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

Tel.

VALANDOS:
nuo
nuo

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street , 
Room 1701 Tel. Rendolpb 033H 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak v 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 056> 

Valandos — 7 iki 9. vakare
Olis—U tam.. Ketv. ir Subatos rak. 
Vasalk^-Pan.. ’ Ser. *«ir Pėtnyčios vak>

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Ave.
virš Marshall Drug store, arti^4 7 St.

J. P. VVAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 9
S u bato mis nuo 9 iki 9 

52 Rast 107th SL 
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—namų PulĮ 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St
KetVergais. ofisai uždaryti.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

WISSIG,
PasauUnlADur karu

Seno Krajaus"

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
QYDO VISAS LIGAŠ~VYRŲ m MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijlmų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daUgelJ tnetą Ir iigydi 
lakstančiu j ligonių. Patarimai dykai. OFISO VALANDOS:. Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 y. 
4200 We«t 26 SU kampas Keeler Ave^ Tel. Cra^fdrd 6573

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingą,sięnpati^g^ pįf>yąipų 
patarnavimą, kuomet j is y ra labiausiai reikalingas.

J. F. EITDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI

Djdysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS T741 ir < 1742

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnatiju laidotuvė- 
le visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia1 
, veltui.

3103 S. Halsted Stf. 
Chicago, III.-

- i •, TeE Victory 1115.

IGN. J. ŽOLP 
PigfeneiUs Lietuvis 
Graborius Chicago j

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr.< A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m,- 
4649 S. Ashland Avė: 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St

Telefonas Canal 2552
, Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

j 1646 W. 46th St. 
. : r

Telefonai 

Boulevard 5203«

Boulevard M 1’3 

1327 Sb. 49tbtCe, 

Telefonai- 
Cicero 3/24

i

I

Tel; Rcpublic 2266 — Hemlock 20 i0

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Wčstern Avė.)

M
4

Phone Boulevard 4139 
I AiMASALSKIS

® A. J. KARALIUS 
Gydytojai ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumeb 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Musų patanuvinąaĮe- lai- 
'dotuvėse it kokiame rei- 
jkaile visuomet eeriiąži-’ 
nin^fi■ ?. ir« nebtingtts to^ 
dėl, kad neturime iš
laidų' užlaikymui reky-

A. L. DavidoniSj B D.
4910 Sov Michigan Avenue

s TeL Kcnvvood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio- it ketvirtadienių.’

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai vy
rų,. moterų ir' vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektra* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. I8th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų , ir 
nuo 6- iki 7:30 vak> vakare 

Tek Cana| 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shote 2238 ar Rando! p h 6800
.....................    i. ..»»*!» n i........... r.,*., i,   ■

DR/CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soath Ashland Ai)e,, 2 lubos

A ASLA KIS
• ADVOKATAS

Ofoar vfcfticmiestyje 
R4om 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 IV. Washington' S t. 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2įl78 

Namų Tel. Hyde Park- 3395
... - .................  i »iZ MMM1?

JOHN B. BORDEN
(John BagdŽinnaa Bordėn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Tdephom Randolph M27 

Vakarais 2151 M 22nd St. nuo 6-^
Tetepttont Roosevelt 9090

Naknit 8-9 ryte. TeE RepuUjo 96M>

29 < Lakite St, Room 
TeL Central 6390 Vai, 9*-4< 
Rezidencija 6158 S. Talma» Av.

; Tei. Prospect8££& 1 
,».....................-r—„ra., -f

Paul M. Adomaitis*

įA

Laidotuv&mb 
ja geriau; ir t pigiau, 
negukiT4tod^l,Wd 
priklausau prifr gra

bų išdirbystės.
OFISAS: , 

66$ W. ISth Street 
Tel. Canal 6174’

st.
Tel. iyijttlor^ 408*8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1-—3 ir 7-^8^. Ned. .10—--12 ryto 
Reztdenctja 6 64 0 So;

Telefohas Republįc 7868 ;

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSE ! 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, 2 iki- 4- 
vai. po pietų' ir nuo 7 iki. 8:30 vaE 
vakaro. Nedėk nuo ,TQ ;/* * '“* 

f, t Pbdnt Midway

DR. G. L. MADGE
. DENTISTAS ‘ '

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Dolei Minldų laiku kainos nupigintos

Sldalfl-o Eillingai ——----- ------------------  $3.00;
Parccliano Filllngal* ■ o an
Auksinčs- Crowus — 
BrJdge 
Fialos

Ofiso ir Rez. Tel. Boblevard 5-913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wdllace' Street

Advokatas
Ofisai vMurnuestyjg«

; Oov’Nortfr £< 06^
’OneNortb VStif-

,1 | ; M , ....................... <■ I. III II UI »■ '

JOSEPff J. GRISH
Lietuvis Advokatas

Y 4631. So, AahUmd /k*,
Tel. Boulevard 2800.

Rez. 6515 So. Rockwett SU 
JA RepuNk ^731

Rooiev.lt


Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kas yra Mykolas 
Biržiška

Prof. Mykolas Biržiška šian
dien Lietuvoj ir plačiau yra 
žinomas kitip vienas iš veik
liausių darbuotojų už ; Vil
niaus kraštų atvadavimų. Iš 
profesijos jis yra literatas, lie
tuvių literatūros istorijos ži
novas ir lietuvių liaudies dai
nų bei folkloro sistematizato- 
rius.

Nors p. Biržiška yra gradu- 
avęs kaip juristas, tačiau tam 
nejausdamas 
advokatu, jis 
te dar gana 
į literatūros, 
visuomeninių
yra pasižymėjęs visa eile pa
rašytų knygų iš lietuvių dai
nos istorijos.
štai turime prie rankų viėn 
tik iš jo veikimo 1919-1921 
metų laikotarpio pluoštų jo

palinkimo būti 
tą profesiją mc- 
anksti ir perėjo 

pedagogijos ir 
darbų sritį. Jis

Didi Sutaupimai «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ANT

«
PEČIŲ i

PLOVYKLIŲ
ŠLAVIKŲ

Ir kitokių namam reikmenų

Dabar yra patogiausias laikas ir 
Peoples Krautuvėse yra geriausia vie
ta įsigyti

Naujos mados, pilnai porceliuoti 
gesintai pečiai parsi
duoda už žemą kainą 

$95.00 Komb. 
pečiai po ...........

$140.00 Komb. 
pečiai po ..................

$59.50
$48.00
$69.50

4 HOOVER ARBA EUREKA

Elektriniai kaurų valytojai veikia 
<ir atrodo kaip nauji, verti du sykiu

...... $19.75

rašytų knygų, išleistų Lietu
vių Mokslo Draugijos Vilniuj, 
kaip tai “Dainos Keliais” — 
plati studija apie gamtos gar
sus žmonių kalboje, paukščių 
garsus ir žmones, sutartines, 
darbo dainas, dramos dainas 
ir tt.

“Lietuviu Dainų Literatūros 
Istorija”: lietuvių dainų stu
dija istorijos šviesoje, seniau
sių lietuvių dainų, surinktų 
svetimu tautu folkloristu ir sa- v U C
vujų dainų rinkėjų pirmes- 
niuis šimtmečiais.

“Dainų Atsiminimai iš Lie
tuvos Istorijos”: liaudies dai-

karo, 
laiku v

Lietu-

palaikai prožilo- 
lietuvių tikybos

Literatūra Vil-

juose susipratimų ir skleisda
mas'apšvietų.

Atgavus spaudų ir teisę 
steigti lietuvių mokyklas, Bir
žiška ėmėsi tiesioginio pėda* 
gogijos darbo, rengdamas Vil
niaus lietuvių jaunuomenei 
kursus, paskaitas, ir didžojo 
karo melu jo didžiomis pas
tangomis tapo įtseigta Vilnių, 
pirmoji Lietuvių Gimnazija, 
kurios direktorių tapo išrink
tas pats Biržiška ir kurių jis 
pasiaukaudamas apgynė nuo 
įvairių pasikėsinimų kaip iš 
vokiečių, taip iš lenkų, vėliai

lenkų okupantų pusės. Čia 
Biržiška ,kaip ir LSDP Centre 
sunkiausiais laikais dažnai 
pasilikdavo beveik pats vie
nas, dėstydamas visų eilę 
mokslo dalykų ir pats rūpin
damasi Gimnazijos išlaikymu.

Biržiška ,yra vienas iš pasi
rašiusių ir paskelbusių Lietu
vos nepriklausomybę, buda-

NAUJIENOS, Chicago, III. 
'»■■■ ........... ... ............ ..■■■■■.. i . ..............

ukrainiečių širdis pasiryžimu 
atgauti laisvę. ’

Federacija maloniai kviečia 
lietuvių visuothertę apsilaiikyr 
ti į jiems taip svarbias sukak
tuves.

Reikia tikėti, lietuviai, pa
rodys savo gerų kaimynų ii* 
draugų jausmus, skaitlingai 
apsilankydami Ševčenkos su
kaktuvėse.

tiŠkose kapinėse, o sūnūs dar 
ir dabai* landas! ligohliūty.

Taigi* hekUHo J. J. Plečkai
čių* a rthni girti įneš ■ir draugai, 
žinodami ir matydami jų to
kių padėtį, pasistengė surengti 
šitų prakilnų draugiškų už
uojautos susirinkimų, už kų 

priklauso rengėjoms, 
— M. Karalienei, Red-

kuskis, 2501 W. Pįershing 
Road; Ice Cream. Frąnk Simi- 
nas, 2300 S. Oakley Avė.; Ice 
Cream patlor, cigars, notions. 
Joseph Rūta, 3141 S. Halsted 
st. Candy Ice Cream, Soft 
Drinks.

tai yra — R , • • • inonicnci h Marthąi Plečkai

... . .r ■>« 7,,-n'-T - • x,-y ,, ■ .
.7?•*' ' ■

Pirmadienis, kovo -16, 1931
--------- .< v JT- . ■ - ■ — ■
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Financial
Kina nsai-Paskolos

Juozo Elias pa
skyrimas'

> , VrŠjdč G. Kačinskienė.

Lietuvos Valdžia paskyrė Lie
tuvos komisionieriu Pasaulinėj

»Parodoj

Civic Orkestrą 
koncertas

PINIGAI
Me» Efcollnam nuo $50 iki $80fl 

N e Ima m komiso
NuoiimtU mokamas aot nefimokitoa

pumos
Finance Corporation 

of Ulinoia ; 
Po valstijoa priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

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

Trečiasis Civic Orkestrą kon
certas įvyksta kitą sekmadienį, 
kovo 22 d. Orchestra Hali, ly
giai 3:30 vai. popietų. Progra
ma kaip ir visus kitus kartus 
parinkta iš geriausių kompozi
cijų, kaip tai Woįf-Farrari 
oyertiura “Sėcret of Sušanne”, 
Dedms Taylor suite, “Through 
the Looking, Glass”, Strąusso 
“Don Juan”, y Saint-Saens 
“Dance Macabre”, J. Strauss 
“Mųsic of the Spheres” ir 
kt. Be to Sara Levee skambins 
Caesar FrAnks simfoniškas Va
riacijas. ' -

Reikia priminti, kad tie kon
certai yra duodami nepaprastai 
papiginti, kad ir neturtingi 
žmonės galėtų muzikos upu pa
gyventi. Tikietų kainos yra tik 
po 50, 25 ir 15 centų. Orchest
ra Hali yra ant Michigan avė. 
į šiaurę nuo Van Burcn st.

Pereitų savaitę p. Juozas J. 
Elias, Universal State Bank 
prezidentas ir Chėltenham 
State Bank direktorius, gavo 
iš, Lietuvos valdžios oficialų 
notą, kuria jis skiriamas Lie
tuvos vyriausybės komisionie
riu atstovauti Lietuvų 1933 
metais Pasaulinėj Parodoj. Ko- 
misionięrius pareiškė, kad Lie
tuvos skyrius parodoj busiąs 
toks: ūkininko namas, kur mo
terys, pasipuošę tautiškais rū
bais rodys lankytojams lietuvių 
naminius darbo metodus ir pa
pročius.

Business Service
Biznio Patarnavimas

■Specialistai rycLvme chroniškų ir nauju U 
rų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegrzaminavi- 
mas atidengs jusi] tikra liga ir Jei aS apsl- 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryA. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavlmo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

----------- o------- —
jis su Steponu Kairiu, Jonu 
Vileišiu ir Narutavičių sykiu 
pasipriešino tada Tarybos pa
stangoms kviesti Urachų Lie
tuvai už karalių ir tik tų pa
vojų nugalėjus vėl grįžo į Ta
rybų.

Susidarius pirmajam Lietu
vos Ministerių Kabinėtui p. 
Biržiška tapo pakviestas Švie
timo Ministerių, o kada lenkai 
ir bolševikai 1919 m Vilnių 
pagrobė, jis pasiliko Vilniuj 
kaip Lietuvos valdžios vyriau
sias įgaliotinis, tapo bolševikų 
Įkalintas Lukiškiuosc; 
lenkams užvaldžius
Biržiška, Basanavičius ir kiti 
ikę Vilniaus sargyboj įsteigė 

Vilniaus Lietuvių Komitetų, 
airio pirmininku teko būti 
Biržiškai ir sunkiausiose są- 

teises

■■■naiMBBMaaDBaE* 

r/MAEj

-------O ■-

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

Surprise party be 
darbių šeimynai Y6urWėS

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free *‘Eye Čare** 
or “Eye Beauty** ®°°k

Murino Co, DepL H. S., 9 B. Ohio S t, Chicago

nių — Keistučio ir Vytauto 
kovų, švedų gadynės, Lietuvos 
puolimo ir Kasčiuškos sukili
mo; Prūsų kareivių dainos, 
Prancuzmečio, Krakosmečio; 
sukilimo prieš rusus; baudžia
vos, lenkmečio, turkų 
sunkiųjų baudžiavos 
dainų likučiai.

“Gamtos Palyginimai
vių Dainose ir Raudose” — 
tame veikalo, pagamintame, 
pagal Dr. R. van der Mculcn, 
sužinome, kodėl musų liaudies 
dainose tokia gausybė palygi
nimų su gėlėmis, augalais, 
gyvūnais, gamta, būtent kad 
tai yra /gyvi 
sios senovės 
ir papročių.

“Lietuvių
niaus Universiteto Metu”, — 
tai yra pirmojo Žemaičių at
budimo, Dionizo Poškos, VąJ 
liūno, Stanevičiaus, Strazdo, 
Giedraičio laikų literatūros 
apžvalga ir Vilniaus lietuvių 
jaunuomenės liaudies ir bajo
rijos, %tendencijų studija 18 ir 
pradžioj 19 šimtmečio

Dabar prof. Biržiška aktin
gai bendradarbiauja Lietuvos 
Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakultete leidiniuose 
ir kituose istoriškuose lietuvių 
raštijos darbuose.
.Biržiška — Kasčiuškos ainis

’ Prof. M. Biržiška yra kilęs 
iš Žemaičių krašto, gimęs 
Viekšniuose, Mažeikių apskr., 
1882 metais. Jis paeina iš tos 
pačios šeimynos, motinos eile, 
kaip ir Tadas Kasčiuška, kurį 
visa Amerika gerbia kaip gar
sų kovotojų už Amerikos ne
priklausomybę. Biržiškos mo
tina, Elzbieta Radzevičiūtė yra 
Kastiuškos sesers dukters duk
tė. Jo tėvas, Antanas Biržiš
ka, buvo gydytojas.

Mykolas Biržiška dar gim
nazijos laikais jau pasižymėjo 
charakteriu kaip vienas iš 
priešingų rusifikacijai: jis ta
po pavarytas iš Šiaulių gim
nazijos už kurstymų mokinių, 
kad neeitų į rusų cerkvę mel
stis. Pastojęs į Maskvos uni
versitetą M. Biržiška jau ak
tingai stojo į lietuvių studen
tų politinį veikimą ir pradėjo 
ruošti medžiagą busimai lie
tuvių literatūros istorijai. Už 
politinį veikimą rusų valdžia 
jį dar iš pirmb kurso pavarė 
ir nuteisė į. ištrėmimą, tapo 
uždarytas garsiajame Maskvos 
kalėjime Butyrki, bet vėliau 
ištrėmimas tapo pakeistas 6 
mėnesiais kalėjimo Kaune. 
Tai buvo tarpe 1901 ir 1902 
metų.

Nuo 1902 metų, tapęs vėl 
laisvas, Mykolas vėl įstojo į 
universitetą ir dar smarkiau 
ėmė veikti lietuvių atgimimo 
judėjimo. Jau kaip aktin
gas . Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Cėntro narys.;? Šiame 
darbe Mykolas parodė nepa
prasto ištvermingumo, drąsos 
ir sumanumo. Besiartinant 
1904 ir 1905 metų gadynei, ka
da rusų valdžia LSDP visaip 
stengėsi išnaikinti ir dažnai 
kiti partijos draugai turėdavo 
išsislapstyti, tai Mykoals kuo
ne pats vienas vesdavo visą 
judėjimo centrą.

Viskas Vilniui! '
Vilniaus Seime 1905 metais 

Biržiška dalyvavo jau kaip 
vienas iš aktingiausių tos par
tijos vadų ir daug paveikė į 
Vilniaus krašto lenkiškai kal
bančius darbininkus^ keldamas

galop 
Vilnių

ygosc ginti lietuvių 
iries okupantus lenkus.

joms su Lenkais Suvalkuose 
920 metais Biržiška ėjo ten 

Lietuvos įgaliotinio pareigas. 
Želigovskio smurtui įvykus 
jetuyių padėtis Vilniuj ir vi
same pagrobtame krašte pasi
darė visiškai tragiška Ir ta
da Biržiška nei per žinksnį 
neatsitraukė iš savo pozicijos, 
ir kada jau 1921 m lenkai iš
mėtė Lietuvių Gimnazijų iš jos 
rūmų, tai vėl Biržiškos pas
tangomis buvo gimnazija iš 
griuvėsių atstatyta Bet pra
džioj 1922 metų Želigovskio 
smurtininkai padarė galutinį 
smurtų ir surinkę visus tada 
dar likusius 33, žymesnius vei
kėjus, jų tarpe ir M. Biržiškų, 
ištrėmė per demarkacijos lini
jų į Nepriklausomosios Lietu
vos pusę. /

Čia, profesoriaudamas Lie
tuvos Universitete, jis visų lai
kų veikia Vilniaus atvadavi
mui, ir kada, daugiausia jo 
pastangomis.’ įsikūrė Vilniuj 
Vaduoti Sąjungų, p. 'Biržiška 
tapo/Išrinktas tos Sąjungos 
pirmininku, ir tą pareigą te
beneša iki šiai dienai. :

Ševčenkos paminėji 
mo diena

J < ■ • . ** ■ t

- Vasario 28 d. A. Karalių na
muose, 2119 So. Halsted St. 
surengta pavyzdinga surprise 
party Jonui ir Jėvai Pleškai- 
čiams. Tai buvo ne kokia 
nors su tikslu pasilirikmintr 
pramoga, bet tikras draugų 
užuojautos susirinkimas, su
daryti džiausgsmo J. J.'Pleč
kaičių šeimynai.

Subatvakarį apie 9 vali pri
sirinko pilnas Karalių namas, 
apie 70 žmonįų. Neužilgo pa
sirodė ir p. Plečkaičių šeimy
na. Susisveilanę dar valandė
lę pasilinksmino, tuo tarpu 
šeimininkės papuošė vakarie
nę ir suprašė visits prie stalo.

VakarieniaujjąĮit viena iš 
rengėjų įteikę Plečkaitienei 
dėžutę, labai gražiai suvynio
tų į daugelį popierų. Plečkai
tienė paėmus, juokauja, kil
noja, esu įta^L labai lengva, ir 
pradeda vyhipt; vynioja, vy
nioja ir galų gale atvynioja 
dėžutę. Atidarius tiesiog nu
stebo, nes xtoj lengvoj mažiu
kėj dėžutėj rado net kelias 
dvidešimkes, ale ir šimtinę, 
(rodos, apie šimtų šešešde- 
šimtis dolerių)!

Plečkaitienė verkdama a- 
čiuoja visiems. ‘ <•
airi susidėjo iš dviejų dukterų 
airi susidėjo ( dyiejų dukterų 
ir žento Dereškevičiaus, labai 
susigraudino,, nes galų gale jie 
supratot Viską, 1 visi ■ pradėjo 
verkti; ( ne s tik tPlėękaičių šei
myna verkė, bet ir Visų sve
čių ąkyšę matėsi ašaros.

Dijokienė atsistojus pasakė 
keltą žodžių; tuomi ir užsibai
gė ceremonijos,

J. J. Plečkaičiai yra žmonės 
atvažiavę iš angliakasių dist- 
rikto, yra inainose dirbę ir 
gyvenę ilgus metus; buvo su
sitaupę kelioliką šimtų dole
rių ir nusipirkę namuką. Ten 
darbams šuhiažėjuš, buvo pri
versti parduoti nuosavybę su 
nuostoliais ir važiuot į miestą 
darbo ' ieškot. į; Atvažiavę ir 
apsigyveno Cihicago ir dalykai 
ėjoj nė blogiadsia; bdvę gali
ma gyvenimą žmogui j į pasįdąr- 
ryti pakol neužėjo ši depresi
ja, baisi bedarbė. ,

Kai laikui buvo geri, tai kad 
ir senyvas bitdamąs galėjai 
darbą gaut, bet užėjus laikams 
kaip dabar kad turim, senes
nieji žmonės buvo pirmiausia 
atleidžiami, taigi J. Plečkaitis 

likosi bė

Maisto krautuvėms 
licenseS lietuviams
Kazimieras F. Šatas, 4358 S. 

Fairfield; Ice Cream. John Mi-

PRANEŠIMAI
Lithuanian Republican Organization 

of 11 th Ward susirinkimas bus panedė- 
lyj, kovo 16 d., Ažuko svetainėj, 3301 
Auburn Avė., 8 vai. vakare. Sekami 
susirinkimai bus laikomi toj pačioj sve
tainėj, kas panedėlis.
? > V., ( Valdyba.

Chicagos Lict^ Choio Pirmyn repe
ticija įvyks paedčly, koVo 16 d., 8 y. 
v., M. Meldažo svetainėje. Visi choris- 
tąi-ės būtinai dalyvaukite, nes esame pa
kviesti dalyvauti viename programe ir 
taipgi turime sparčiai rengtis prie savo 
parengimo. — Valdyba.

Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Budavojimo Bendrovės na
rių.

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Špulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl- val
džios auditorių.

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

T. Rypkevtčia, sekretorius.
Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 

dainų ir juo^ų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Ppdžia 8 v. v.

Prašom patėmyti

mof vakarėlis užpraeitą šeštadienį kovo 7 
d, iš priežasties blogo oro neįvyko. Da
bar yra rengiama antradieny, kovo 17 
d. Lietuvių Auditorijos svet., ant pir
mų lu|>ų. Pradžia 8 vai. vakare. Visus 
1^. A, Įtekai m. Y * * 1 YŽ ... •
karui bilietus nuoširdžiai ‘^kviečiame wat-

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Atmink Savo Naudai
kad vesdamas visus reikalus per

S.LFabian&Co.
809 West 35th St, 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai it gerai padarau.

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

rolę ir aukščiau

K. ANDREJUN 
1337 So. 50 Ct, 

CICERO. ILL.

Persona!
Asmenų Ieško

JAUNA lietuvaitė gyvenanti Lietuvo
je nori susipažinti vedybų tikslu su 
vaikihu arba našliu, nesenesniu 40 pu 
amerikonu, kad butų mokias, doras, 
išmintingas ir rimtas — Laiškus siųs
ti su fotografijoms tik rimtai. Lietuva, 
Raseinių apskr., Jurbargo paštas, paso 
numeris 1107683, iki pareikalavimo.

Situation Wanted

IEŠKAU darbo prie namų, esu dre- 
siu siuvėja, arba kur j krautu
vę, esu visur patyrusi. 828 ’W. 34 St. 
2 lubos iš fronto.

Tel. Roosevelt 2725

. LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

Business Chances

PARDAVIMUI gera bučernė. Tas pats 
savininkas per 10 metų. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Kas pir
mas, gaus gerą bargeną. Nemokantį 
biznio — išmokinsiu. Rašykite Box 
1277, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Perkam Mortgečiui ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 

.Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavjmo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Prašom patėmyti. S. L. A. 134-tps 
Moterų kuopos rengiamas pasilinksmini
mo vakarėlis užpraeitą šeštadienį kovo 7 
d, iš priežasties blogo oro neįvyko. Da
bar yra rengiama antradieny, kovo 17 
d. Lietuvių Auditorijos svet., ant pir
mų lu|>ų. Pradžia 8 vai. vakare. Visus 
ir visas turinčius ir neturinčius tam va
karui bilietus nuoširdžiai ^kviečiame^at
silankyti ir patirti rengiamo vakaro pa
silinksminimo paslaptis. Inžanga tiktai 
50c ypatai. Rengėjos.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė su 
namu ar be, arba mainysiu ant mažo 
namuko. Atsišaukite laiškais, 1739 S o. 
Halsted St., Box 1279.

Rengėjos.
Ukrainiečiai apvaikščiojo sa

vo garsaus rašytojo Taraso 
Ševčenkos 70 metų mirties 
sukaktuves.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
pigiai, randasi Marųuette Parke.

Šaukite Prospect 9208. 
t ■ ;-------------------------------- -

PARDAVIMUI restauracija dėl ligos. 
A. Nory, 2027 So. Halsted St., arba 
pašaukite Boulevard 7765.

JUSĮJ PATOGUMUI
■ i. • ' ; : ... /

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

CLASSIFIED APS, j
Educational

plo! drabužių 
naujas kainas: 

$98.50
$99.75

Maytag vėliau- C1ACI
sios mados L....;.... *r ■

Lengvus išmokėjimai suteikiami 
visiems.

Demonstruojame Namuose Veltui. 
Kreipkitės

Naujos elektrikinės 
vyklės parsiduoda už 

Maytag Nauja 
Plovykla ....................

THOR Nauja 
.Plovykla ........ ..........

Peoples
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400
4177-83 Archer Avė.

LAFAYETTE 3171 .....

Šiame

MOKYKIS BARBERYSTBB 
AMATO.

!iiW-kz(i

ir

Ukrainiečių Draugijų Fede
racija Chicagoję ateinantį sek
madienį, kovo 22 dienų, 2j30 
vai. pę pietų rengia, siuvo kau
tos dainiaus ir žadintojo Ta
raso ševčenko 70 metų po 
mirties sukaktuvių paminėji
mų. k >

Paminėjimas įvyks Chopin 
School Auditorium, Ricė 
Campbell St.

Ap vaikščiojime principinis 
kalbėtojas bus Dr. L. Z. Ce- 
heisky iš New Yorko, Ukrai
nos Ministeris Washingtone ir 
narys Austrijos parlamento.

Pramoga susidės iš koncer
to ir prakalbų . tlkrainečiams 
ta diena yra didelės reikšmės, 
nes jiems ševčenko labai daug 
reiškia kaip tautos kėlėjas ir 
žadintojas, kurio raštai ir dai
nos ir šiandien tebegdivina

buvo vienas iš tų 
darbo ir dabar jau keliolika 
mėnesių kaip niekur negalima 
gaut darbo. Sutaupyti pinigai 
išsibaigė, o bedarbės galo ne
simato. Bet to dar buvo ne
gana, prisidėjo ligos ir mirtis- 
šeimynoj. Viena duktė apie 
20 metų amžiaus apleido šį 
pasaulį kuri dabar ilsisi Taw

Maręuette Park 
TUBUČIO APTIEK A 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R.PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORF.

52 E. 107th St; •„
Tel. PuUman 5950

Kai jums reikės pa
siusti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classifiėd” 
skelbimą, ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘ0E,

672 West Madison Street
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GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

crramatikos, sintakses, aritmetikos. 
knyervedystiR. stenografijos, ir kitų 
mokslo Saku. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis minėsiąs: 
augštesnj mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. JSavo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
, Mokykla

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

CHICAGO. UK.
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PARSIDUODA i kriaučių dirbtuvė, 
geras biznis. Parduosiu ant lengvų iš
mokėjimų. Nepraleisk progos. 1338 W. 
87 Street.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

30 AKRŲ su budinkais, Kenosha 
apielinkėje, geras juodžemis. Turi bū
ti parduota į trumpą laiką už $4500. 
Mažai įmokėti. Didelis bargenas.

S. B. BACEVIČIA
4807 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
.Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng- 
vomis išlygomis, 
patarnavimas.

Teisingas ir greitas

TeL
Fairfield Avė,

Lafavettc 0455




