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Danija Visiškai 
Nusiginkluoja

Parlamentas priėmė socialistų pateiktą 
Įstatymą, kuriuo armija ir laivynas pa
naikinami, o jų vietoj sukuriama 2,000 
vyrų sienų sargyba

KOPENHAGA, Danija, kovo 
16. — Danų parlamentas dau
guma 77 balsų prieš 64 priėmė 
socialistų pasiūlymą^ visai pa- 
naikinti kariuomenę ir laivyną, 

įstatymą pasiūlė socialistinė 
Danijos vyriausybė, kuri, dar 
neturėdama parlamente abso
liučios daugumos, yra priversta 
remtis ir pora liberalų atstovų, 
kurie šį atvejį balsavo kartu su 
socialistais.

Įstatymu kariuomenė visai 
panaikinama, o jos'vietoj su
kuriama vadinama “sienų sar-| jos teritoriją 
gyba” iš dvejeto tūkstančių vy- kovoms.

Insurgentai Washin- 
gtono kongrese esą 
generolai be armijos
Liberalų vadas ragina progre

syvi ils senatorius mesti se* 
nasias partijas ir stoti į ne
priklausomą partiją.

-------- n i

NEW YORKAS, kovo 16. — 
Kalbėdamas čia Howard Y. Wil- 
liams, League for Independent 
Political Action sekretorius, 
pareiškė, kad nors “insurgentų” 
senatorių sušaukta Washingto- 
ne liberalų konferencija* nebu
vus be naudos, vis dėlto jos da
lyviai daug daugiau naudos pa
darytų liberalizmui, jei jie pa
taptų progresyvios partijos na
riai, nutraukdami visai savo 
santykius su republikonų ir de
mokratų partijomis. Dabar gi 
jie esą tik geenrolai be armi
jos. “Insurgentai” senatoriai 
šiandie esą tik kaip tie buldo
gai, kur loja bėgiodami apie 
dramblio kulnis, bet žvėriui 
prirakinti neturi organizuotos 
pajėgos.

Senosios republikonų ir 
mokratų partijos kasdien 
rosi vis reakcingesnės, vis 
viriau ginančios didžiulio biznio 
interesus, pasakė Mr. Wiliams, 
o prezidento Hooverio atsisa
kymas priimti dagi tokį preli- 
minarį žingsnį į konstruktyvų 
programą kovai su nedarbu, 
kaip senatoriaus Wagnerio bi- 
lių, yra aiškus ir nerimo keliąs 
parodymas, kur dalykai kryps
ta.

Mr. VVilliams sako, kad jei 
progresyviams ir pasisektų pri
kalbinti demokratus statyti 
kandidatu ir išrinkti progresy
vų žmogų prezidentu, tai vis
vien jis butų bejėgis ir libe
ralizmo reikalui nieko negalė-
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina'; vidutiniai, 
daugiausia žiemių rytų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 33° ir 35° F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:57. Mėnuo teka’ 5:35 
ryto.

rų. Tas pat padaroma su lai
vynu. *Sienų sargyba” ir ke
letas motorinių laivelių dabos 
žvejybą ir kovos su kontraban
da.

Gindama įstatymą, vyriausy-. 
bė nurodė, kad maža' Danija 
visvien negali išlaikyti didelės 
armijos ir laivyno, kurie galėtų 
apginti kraštą, jei ji pultų di
delė valstybė. Tad, užuot lai
kius menkas karo pajėgas, ge
riau visai nusiginkluoti ir tuo 
atimti iš didesnių kaimynų vi
sokią priežastį pavartoti Dani- 

kaip bazę savo 

tų padėti. Jis turėtų klausyti 
partijos, kuri savo didumoj su
sideda iš “nešventos pietų Bur- 
bonų ir šiaurės Tammany są
jungos”.

.Šiaip ar taip, pats liberalų 
konfeerncijos sušaukimo fak
tas esąs didžiai reikšmingas ir 
parodąs, jogei nebetoli diena, 
kai “insurgentai” mesią seną
sias reakcines partijas ir susi- 
dėsią su nepriklausoma partija.

Japonietis pašovė so 
vietų prekybos 
agentą Tokio

TOKIO, Japonija, kovo 16.— 
šiandie čia' buvo rimtai pašau
tas sovietų Rusijos prekybos 
agentas Paulas Anikijev.

Jis buvo ką tik įsisėdęs į au
tomobilį važiuoti į sovietų am
basadą, kai vienas japonietis 
prišoko prie automobilio ir pa
leido į Anikijevą du šuviu. Jis 
gal butų buvęs vietoj nušautas, 
bet staiga šoviką puolė kaimy
nų šuo ir jis buvo priverstas 
gintis, kitas dvi kulipkas pa
leisdamas į šunį.
/ šovikas buvo suimtas. Jis yra 
Jįlobukatsu Šato, 34 metų am
žiaus.

Šato—pirklys. Pirmiau jis 
buvo Vladivostoke, kur, pasak 
jo paties, sovietai padarę jam 
$50,000 nuostolių. To negana, 
kelionėj iš Rusijos į Tokio so
vietų vyriausybė areštavus jo 
žmoną ir vaiką.

Italų submarinų me
džiojamas laivas 

sudegė

16.
VIAREGGIO, Italija, kovo 

-U uos te čia gaisras šiandie 
sunaikino submarinų medžio
jamą italų laivą MAS-68. Du 
jūreiviai ir vienas civilis asmuo 
buvo sužeisti.

Atsiprašome

gai
VOS
toj

Praeito ketvirtadienio. Nau
jienų pirmame puslapy 'buvo 
klaidingai įdėtas merginos at- 
vaizdėlis su parašu Arlene Dra- 
ves. Tas atvaizdelis buvo vi
sai kito asmens, o ne Kirklan- 
do nužudytos Misa Draves.

šeštadienio Naujienų pirma
me puslapy vienos žinutės ant
raštė linotipisto buvo klaidin- 

sustatyta “Biblijomis ko- 
sovietų bezdžionikus”, vie- 
“bezbožnikus”.

[Acmc-P. A. Photo]

Bostono pajūris, kuris andai per smarkią žiemių Tytų vėją buvo pakilusių juros vilnių užlietas

Ukrainiečiai atsisa
kė ištraukti savo 
skundą T. Sąjungai

Lenkams nepavyko nuglostyti 
ukrainiečius ir tuo išvengti 
nemalonių jiems diskusijų 
Genevoje

VARŠUVA, kovo 16. — De
rybos tarp lenkų valdžios bloko 
vadų ir ukrainiečių parlamenti
nės grupės atstovų, kuriomis 
lenkai stengėsi prikalbinti uk
rainiečius, kad jie; ištrauktų sa
vo skundą TaitfijSąjįfilgai, ne
pavyko. 7

Tautų Sąjungos paskirta tri
jų komisija, susidedanti iš Di
džiosios Britanijos, Norvegijos 
ir Italijos atstovų, dabar susi
rinks Londone apsvarstyti eilę 
skundų dėl lenkų smurto žygių 
prieš ukrainiečius rytų Galicijo
je praeitų metų rugsėjo ir spa
lių mėnesiais, kad ten veikė 
baudžiamieji lenkų būriai ir 
“ramino” ukrainiečių gyvento
jus. Savo raportą komisija 
pristatys Tautų Sąjungos tary 
bai ateinantį, gegužės mėnesį.

Lenkija stengėsi aferą išlygin
ti namie ir tuo išvengti nema
lonių jai diskusijų Tautų Są ’ 
jungoje. Ukrainiečiai reikala
vo atlyginimo nuostolių, pada-> 
rytų baudžiamųjų burių siauti
mo metu ir siekiančių apie 10 
milijonių dolerių. Trys ukrai
niečių gimnazijos ir keletas ki
tų švietimo įstagų buvo sunai
kintos, kooperacijos organiza
cijos sudraskytos. Ukrainiečiai 
reikalavo, kad visa tai butų 
atsteigtia, valdžios lėšomis.

Lenkų valdžios bloko atsto
vai, iš savo pusės, reikalavo, 
kad parlamento nariai ukrainie
čiai deklaruotų savo ištikimu
mą Lenkijai ir ištrauktų skun
dus Tautų Sąjungai, bet tie, 
pasitarę su kitais ukrainiečių 
vadais, atsisakė tatai padaryti.

Hitlerininkai nužudė 
Hamburgo mieto 

tarybos narį
HAMBURGAS, Vokietija, ko- 

vo- 16.—-Trys vokiečių fašistai 
užpuolė čia viename buse Ham
burgo mietso tarybos narį, ko
munistą, ir jį paskerdė. Galvažu
džiai suimti.

Tvanai Jugoslavijoje
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 16. —Jugoslaviją aplankė 
tvanai. Posavio srity, palei 
Savos upę, devyniasdešimt še
ši kaimai vandens užlieti.

Gėrė radiatorio alkoho
lį; keturi mirė

PITTSBURGH, Pa'., kovo 16. 
Girtoj partijoj pasivaišinę svai
galais, kurie, kaip vėliau pasi
rodė, buvo alkoholis vartojamas 
automobilių radiatoriams, mirė 
keturi žmonės: Hąrry Isenbėrg, 
Ph. Ashton, Wm. Green ir Wm. 
Johnston, visi iš McKcesporto.

1 * . •

Australijos d a r b o 
konferencija išvijo 

iždo ministeri
SYDNEY, Australija, kovo 

16.—Miesto darbo partijos kon
ferencija vakar kaip vienu bal
su išvijo laukan E. G. Theodo- 
rą, valstybės/iždo ministeri, dėl 
to, kad jis priešinasi Naujosios 
Pietų Vali jos premjero Lango 
proponuojamam skolų panaiki
nimui ir inflacijai.
• Konferencijoje buvo smarkių 
kalbų. Vienas delegatas pa
reiškė, kad kraštas, matyt, ne
apsieisiąs be revoliucijos, ir 
ragino darbieČius imtis ginklų 
premjerui1 Langui ginti.

Konferencija nutarė partijos 
programan įdėti pramones so- 
cializacijos reikalavimą.

Austrą policija suėmė 
trįs tariamus jugoslvų 

galvažudžius
VIENA, Austrija, kovo 16.— 

Vienoje tapo suimti trys ser
bai, Marko Voivodič. Brauko 
Cverger ir Liubomir Belosevič, 
kurie buvo apsiginklavę revol
veriais ir durklais. Jie turėjo 
kelis padirbtus pasportus ir 
kai kurių pabėgusių kroatų va
dų fotografijas.

Austrų vyriausybė malto, kad 
jie yra salpti Jugoslavijos po
licijos agentai, pasiųsti į užsie
nį nugalabinti Įeit, Gustavą 
Pedceką ir kai kuriuos kitus 
kroatų vadus emigrantus. Leit. 
Perceką ir kai kuriuos kitus 
smerktas mirties bausmei, bet 
jam pavyko ištrukti ir pabėgti 
į užsienį.

Austrų spauda ^reiškia di
džiausio pasipiktinimo Jugosla
vijos policija, kuri fabrikuoja 
pasus savo agentams ir siunčia 
juos į užsienius su galvažudžių 
misija.

..—j.—

Pinigas ir meilė
... ...........

NEW YORKAS, kovo 16.™ 
James Wood Johnson, milijo
nierius, chirurgijos instrlimentų 
fabrikiriinkaš, 75 inetų amžiaus, 
vedė savo nursę, Ali s s Nora 
McBain, 32 metų amžiaus.

Sovietai įveda kol
chozuose akordinio 

darbo sistema L
Tuo nori tinginius valstiečius 

paskatinti dirbti. Kas ne
dirbs, tas nevalgys.

MASKVA, kovo 16. — Visos 
sovietų sąjungos kongresas 
priėmė Jakovlevo, žemės ūkio 
komisaro, pasiūlytą rezoliuciją 
įvesti sovietijos kolektyvizuo
tuose, žemės ,ūkiuose akordinio 
darbo (“picco work”) sistemą. 
Algų norma bus nustatyta pi
nigais arba produktais ir dar
bininkas, kuris daugiau pa- 
'dirbs darbo, gaus daugiau al
gos.

Jokovlevo pranešimu sovieti- 
joje dabar yra daugiau kaip 85 
tūkstančiai kolektyvizuotų ūkių, 
kurių narių yra daugiau kaip 9 
milijonai ūkininkų šeimų. Tik 
darbas tuose “kolchozuose” iš
iręs. Vieni dirba dagi daugiau, 
ne kaip jiems reikėtų, o kiti 
tinginiauja*, darbo nedirba, bet 
savo dalį atsiima lygiai su tais, 
kurie dirbk. Įvedus akordinį 
darbą—kas nedirbs, tas neval
gys.

Krizis 'sovietų kasyklose
Tuo tarpu sovietai turi dide

lio vargo su anglies kasyklomis. 
Angliakasiai bėga iš jų. Per šių 
metų sausio ir vasario mėne
sius, pasak oficialaus praneši
mo, Dono baseine iš anglies ka
syklų pabėgo 10,000 angliaka
sių. Kampanija rekrutuoti dar
bininkus kasykloms kol-kas da
vė jų tik 2,000.

Norėdama pamasinti reika
lingus darbininkus grįžti į ka
syklas, sovietų liaudies komisa
rų taryba* padidino angliaka
siams algas, o be to žada dar 
duoti daugiau maisto, drapanų 
ir kitokių daiktų.

Prez. Hooveris aplankys 
Porto Riką 

'—"T“"........ .

WASHINGTON, kovo 16.
Ateinantį trečiadienį preziden
tas Hooveris, įvairių kitų valdi
ninkų lydimas, išvyks į Karai- 
bus. Toje kelionėje jis aplan- 
kys Porto 'Riką ir Virgin salas.

25 metai nuo Povilo Vi- 
šiskio mirties,

Vilniaus žodis praneša, 
kad šiemet sukanka 25 metai 
kaip mirė Povilas Višinskis. Ta 
ptoga’ Rasų kapuose bus pasta
tytas ant rašytojo kapo pa
minklas— medinis kryžius su 
lietuviškais ornamentais.

Apiplėšė Jungtinių Val
stybių konsulatų

ALŽIRAS, Alžirija, kovo 16. 
—Praeitą naktį plėšikai apiplė
šė čia Jungtinių Valstybių kon
sulatą, išnešdami apie $3,000 
pinigais ir įvairių sidabro daik
tų.

Daug žmonių žuvo, 
sprogimui sudras
kius laivą juroje

ST. JOHNS, N. F., kovo 16. 
—Juroj ties Horse sala, New- 
foundlando žiemių rylų pakraš
ty, smarkaus sprogimo buvo 
sudraskytas ruonių gaudomas 
garlaivis Viking ir, kaip prane
ša, katastrofoje daug žmonių 
žuvo.

Laive, kurio kapitonas buvo 
Abram Kean Jr., viso buvo apie 
140 žmonių, jų tarpe Varick 
Frissell, NeW Yorko tyrinėto
jas ir filmų direktorius. Pusės 
laivo žmonių pasigendama. 
Daugelis jų prigėrė, bandydami 
juo greičiau pasišalinti nuo 
skęstančio laivo, .daugelis kitų 
pluduriuoje ant ledo lyčių ir 
laukia pagalbos.

Kiti pranešimai sako, kad žu
vusių žmonių skaičius siekia 20, 
tačiau žinios esą dar nepilnos.

Garlaivis Viking priklausė St. 
Johns Bowring Brothers kom
panijai, kuri savo ofisus turi ir. 
New Yorke.

Daugiau išvažiuoja 
iš Amerikos, negut 

įvažiuoja
WASHINGTON, kovo 16. — 

Imigracijos komisionieraius Hul- 
l’o pranešimu, dabar daugiau 
išvažiuoja* iš Jungtinių Valsty
bių, ne kaip atvažiuoja.

Per šių metų sausio mėnesį j 
Jungtines Valstybes buvo įsi
leista, 12,815 svetimšalių, o iš
vyko 21,566 svetimšaliai, vadi
nas 8,751 daugiau.

Dagi jungtinių Valstybilj pi
liečių emigracija padidėjo. Per 
tą patį sausio mėnesį 24,885 
piliečiai išvyko į svetimus kraš
tus, o grįžo iš svetur tik 19,- 
844.

Sausio mėnesį atvykusių 12,- 
815 svetimšalių mažiau kaip 
vienas trečdalys buvo imigran
tai; kiti 8,724 buvo laikiniai 
svečiai, vizitorrai.

Per tą patį mėnesį 1,517 sve
timšalių buvo deportuoti. 

...................... ... ' ............ .... ...... .1—11 .....................       —I

Velykos
Jau čia nat.' Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia jū
sų pasveikinimo. — Palinksminkite 
juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu 
ar telegrama per 

t
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1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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Ofisas atdaras kašdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai 
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LIETUVOS ŽINIOS ’
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Iš taupomosios valst. 
kasos veikimo

KAUNAS.— 1923 m. taup, 
kasos indėlių turėjo 38.582 it., 
1924 m. 74.000 lt., 1929 m. —
l. 457.493 lt., 1930 m. —2.070.r 
604 lt., 1931 m. 1. 1.—10.999.r 
572,20 lt.

Iki j.931. 1. 1. indėlininkams 
buvo mokama po 3,5%, dabar 
po 4%.

Taup. kasos skolina iš 6%. 
Paskolų taup. kasos išdavė: 
1923 m. 405.000 lt., 1929 m. 1. 
677.729 lt., 1930 m. 8.700.922 
lt. Paskolos duodamos įkei
čiant, turtą

Paskolų išduota: kredito įs*- 
taigoms 507.441 H., kooperaty
vams 468.192 lt., savivaldybėmis 
2.613.891 lt., visuomenės įstai
goms ir kultūrinėms organiza
cijoms 1.861.292 lt., privačioms 
įstaigoms 4.277.454 lt., žemes 
ūkini 2.092.373 lt.

Pelno gauta: 11924 m. 127.- 
878 lt., 1929 m. 174.931 lt., 1930
m. 211.065 lt.

Dabar svartsomas klausimas 
atidaryti taup. kasos kiekvie
noje pašto įstaigoje.

Lietuvos “žalioji sa
vaitė”

KAUNAS.—Daugelis ukinin- 
gų, kurie priklauso kelioms 
Ūkio ^organizacijoms, yra apsun- 
kinąnii tuo, kad turi per metus 
po fcelią k^tų^.,yykti į
organizacijų susirinkimui’ ‘ že
mės ūkio rūmai kreipėsi į vi
sas žemės ūkio organizacijas, 
kad jos kviestų metinius susi
rinkimus maždaug vienu metu. 
Tokį laiką butų galima pavadin
ti “žaliąja arba* ūkininkų sa
vaite”. Tokią savaitę norima 
šiemet surengti kovo mėn., nes 
tuo laiku įvyks ir žemės ūkio 
rūmų plenumo suvažiavimas.

Be to, tuo metu ekonominių 
studijų draugija kvies ekonomi
nę Lietuvos konferenciją.

Gaisras Raguvėlėj
PANEVĖŽYS. — Vasario m. 

1 d. Panevėžio apskrity Ragu
vos valė. Raguvėlių dvare kilo 
gaisras, kurio metu sudegė to 
dva*ro savininko Komaro Kos
to klojimas su javais, pašaru ir 
kuliama mašina. Sudegęs tvar
tas įvertinamas apie 60,500 li
tų ir nebuvo apdraustas.

.»t , -

A



iiiimam i iHiInfc. n. .......... .. ■)**»..............—4l77*», ......-ĮjgX> . * 4- /' J

.....

KORESPONDENCIJOS
.1 A. •• • ; ... 4-<«i ) 4 , > s & C ,

* '• 1 .k* I-T '/Lt. A tf* V. . 1 ■ ' ''■■• ■'■t.-; i

Detroit, Mieli
Iš praeities Įvairus patėtftiji- 

mai ir nugirdimai

šokių dainininkų, to jaugiau 
šio miesto lietuviai pagerės vi
sokiais rikšmais. Nereikia 
vydėt.

pa-

Tažtid Š.L.k. kWa ir W W suWW«nB Vietob Atai j£ fefe, m >.«;■> M? W
reik^tūš šusitvaikyti. jus buki- Hmm ištinto Veikmio pfiesu ir 
te nors tiek džėritelmonai 'ir Tie-J sočiftlf ašinių bendrabąrbįiu
kiŽkfte ‘pfevtnų lA^al ;W®«I
S.L.A. kuopdš rbikklds.

Nelabai seniai tavorinių. 
traukiniu buvo atvažiavęs iš* 
.visur hobo Baltrus Šidiškis ir 
čionais gyveno tūlą laiką. Jis. 
pradėjo mokinti vedusius žmo
nes, kaip reikia gyventi “elek- 
tro —magneto” meilės gyveni
mą. Bet jis pats niekada ne
gyveno tinkamu meilės gyve
nimų. Apsivedė be meilės, gy
veno be meilės, ir pagaliaus pa
likęs savo moterį ir mažą duk
relę išvažiavo tavorinių traki
niu vendravoti. Dabar gyveiia 
be meilės, be tikslo gyventi. 
Ret kitus visgi drįsta mokyti 
to, ko pats nežino. Jei jis ve
dusius žmones mokyntų kaip 
reikia gyventi valkatos gyveni
mu, tai būt'galima pripažinti, 
kad jis žino, ką kalbą.

» » tt
“Naujienose” buvo parašyta 

korespondencija apie “Atei
ties” Choro koncertą. Tai da
bar “drg.” M. Birsėnas tą ko
respondenciją kišeniuje nešio
jasi ir visiems rodo, sakyda
mas: “žiūrėkite, ką svetys ra
šo apie ‘ateitiečiu’ koncertą”. 
Bile vienas tą korespondenci
ją perskaitęs sako: M. Birsė
nas iš džiaugsmo nežino ne ką 
daryti, kad “ateitiečiai” savo 
koncerto programą išpildė ge
rai tinkamai. Tai dabar jis 
“ateitie ė i am s” pasitarnauja, vi
sur juos veltui garsindamas.

Be to “drg.” M. B., yra ge
rai isitikines, kad “Ateities” 
Choras gali drąsiai stoti į dai
navimo lenktynes tfu M. B. ger
biamuoju “Aaido” Choru. Tai 
dabar nors tiek jis savo susi
ramindamas sako: “Ateities” 
Choras girdi turi mažai. jauni
nto (tai . tiesa). Ot, 
Choras tai turi daug jaunimo 
ir tt. Aš keletą syktai atydžiai 
temijau į “Aido” Choro daini
ninkus mačiau, kad ir vyrų 
“jaunuolių” viršugalviai išlindę 
iš plaukų, o leidžiu irgi apie 
pusę yra tokių, kurios turi po 
du tuzinus vingučių ant kaktos.

tt tt tt

Girdėjau iš patikimų šalti
nių, kad komunistai bimbinio 
internacionalo priešai iš “Aido” 
Choro ir iš Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės organizuoja 
naują charą “Žingsnis Pir
myn”. Laimingos kloties, dir
va plati. Juo daugiau bus vi
sokių chorų, tuo bus daugiau vi-

tt tt tt
darbininkė gavo 

laiška iš “proletarų 
Rusijos. Verkdama 
“amerikietės” prašo ko-

pagelbos. Rašo:

nuo 
ro- 

savo

Viena 
sesers 
jaus” 
sesers 
kios nors 
“Gelbėk mane, Sesute, kaip tu 
esi gyva! Aš ir mano du maži 
vaikučiai kenčiame badą ir 
šaltį; neturime nė duonos, nė 
drabužių, nė darbo, nė pinigų,; 
o gyvent visgi reikia. Prašiau 
pagelbos iš valdžios, bet komi
sarai man atsakė, kad pagelba 
nereikalinga ir man jos ne
duos.. Valdiška pagelba gauna 
tik komisarų ^ėri draugai ir 
draugės” ir tt.,

Be abejonės, jei tas laiškas 
kaip nors būt pątekęs į “drau
gų” komisarų rankąs, tai toji 
moteris butų gavus “draugiš
kai darbininkišką pagelbą” už 
geležinių grotų, kaipo kontr- 
rėvuliucioniere.

Komunistai S.L.A. 21 kuo
pos griovikai, A. M. Kišonas ir 
kompanija pirmiau nariams 
pasakojo, kad girdi, mes jums 
suorganizUosim gerą darbinin
kišką susivienijimą, kurį mes 
valdysime taip, kaip mums pa
tiks, tik sekite paskui mus. 
Na, ir atsirado tokių silpna
valių žmonių kurie paklausė tų 
provakatorių ir mokėjo jiems 
duokles. Dabar, kai daugelis to
kių SLA. narių liko išbrauk
ti iš S.L.A. centro knygų tik 
už tai, kad komunistai su A. 
M.
jų diioldes nesiųsdhmi į S.L.A. 
centrą, tai komunistai laksto 
ieškodami S.L.A. 21 kuopos 
narių ir jiems grąžina jų 
ketus pinigus, sakydami: 
nenorime -jūsų pinigų, 
gr^žifiame jiims ht^al. 
kokį “geri” komttiiistai! 
miau sakė: pameskite buržu
jų S.L.A. ip dėkitės prie mu
sų “darbininkiškojo susivieni
jimo”, b dabar ‘tie dai’bininkai, 
kurie klausė kohiunistų, nete
ko tie buržuję SLA., nė “dar
bininkiškojo” komunistų šajti- 
zo. Taigi’ liko 15e pašeptos, jei 
sirgs, ir negaus pomirtinės, jei 
mirs. Tai taiįp komunistai, 
^raudami S.L.A., rūpinasi dar
bininkų klasės reikalais. Aito-, 
kis komunistų pasielgirnas tu 
retų pilnai atidaryti darbinin
kams akis, kad komunistai s vi-, 
sose organizacijose varo 
gą darbą.

Kišonu priešakyje sulaikė

imo- 
mes 
juos 

-Mat,

žalin

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

žinoma,
200, 352, 364

surengusios

nese-

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Ma£- 
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmhgtiriias 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prreš-rugštinūs , ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Maghe- 
sia suteikti greitą pagelbą nito 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliarj 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

veikimas užtikri- 
vidurių veikimą, 
plovimui burnos, 
rakštims ėsti h’ 

______ r..._ laike nėštumo-.
Su kiekviena Phillips Milk of 

Magnesia bonka yra pilni ntr-. 
rodymai plačiam jo vartofldtŪi. 
Visos aptiekos turi 25c Ir 50$ 
dydžio. Reikalaukit, tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 hto- 
tų.

(Apgarsintas)

bendro neturėti” ir lt. O prie 
pabaigos 'šhvo pasakos Slmpa- 
tikas, lyg uodegaitę, priduria: 
“Gerai, kad (Įrangai taisos 

dencija iš Detroito, kurią rašė vieni kilty netikslingas klaida# 
ekstra kairiųjų komunistų, ir netoleruoja, fašistų ar soči-, 
drauste M.L/B. Po korCšpbtt- alfašistų beriiiĮšh' v i 
dencija pasirašė “drg.” J.G. | A< BfteSrias per praeitus 13 
irgi ekstra kairiųjti komunis-|metų bendradarbiattja Ameri- 
tų Vyriausias generolas, A. i), kos lietuvių šdeia'lištihės’ min- 
A. D. (L P. K. pirihihirtkas. ties laikraščiuose, rašydamas 
Mat; tas viskas yra dttfoifhriįvairias koresjtohdeildijaš U 
vardan “apšvietos” reikalų ir! Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
leninizmo principų. “Drg?* M. iš darbaviečitp O tas “ap- 
L. B. nenorėjo pasirodyt, kad švietieciams” labai netinka, 
jis bendradarbiauja “Naujie-; kad jis saVo! raštdš nefdtidda 
norris”, tai paVede korešpOndCn-! jtoths cenžutati 'to nerdiŠo 
cijdš rašymą J- ‘G.

v A: iidfi pkdiktfidti Mat; A B. jo-
t !k i Oš kitos ceftxuitos įiepHpa-

Kai išgirdė komunistai įrišta, kaip tik Fėdtfkciją to 
kad orgatii-1 'laikraščio, į kūjį jis saVo raš- 

znojasi L. S.S. kuopa, tai jiems Įlls siunčia Prie to “apšvietie- 
pašidarė didelis štridkhš. Vy- g^i” A. Dač&ho iš šavo 
rudini, jųš Pesirupinkite tSS.i Pdšmetfe, bes jiš jati per ptol 
liti kuopos likimu. Gerinus 1() mėnesiu jiems savo 
paširupinkite šptvari<yti ^aVopkVOrių Wem^kĄo. 
komunistinį raudonąjį biznį, jis juoS pats apleido. Simpa- 
kad tarp savęs nereikėtųaipie Wi ži
lis, kaip katinams morčiatis |puti, 
mėnesyje. 

* * *
Lietuvių katalikų kunigų 

valdomas “vyčių” 102 kuopos 
Choras visuose savo parengi- 
ihuosc vardan Dievo Tėvo par
davinėja nuodingą, .namie vir
tą degtinę ir alų.

Lietuvių komunistų valdo
mas

“N-nų” 9 nr. tilpo korespon-

darbininkai Jhedift^ kfttjįj Tei- ((tik vien Illinois IftfainiertaL 
J juos gausiai rėmė) buvo pri- 
i įversti pasiduoti žiauriam 

Lewiš’o ir gubernatodiaus H. 
J. Alleno terorui! O tas tero
ras buvo tikrai žiaurūs. J. 
Lewis su pagalba mainų sa
vininkų įsteigė taip vadinamą 
Yellow Dog Union Kiekvie
nas mainieris, norintis grįšti 
prie savo darbo, turėjo išpil
dyti tam tikrą pasižadėjimo 
blanką. Žinoma, kad tie, .ku
rie galėjo apleisti tą žiauraus 

. likimo vietą, — apleido ir 'rie
biai per dieną turi surasti du I širūšė to “Geltono šuns Uni- 
prasikaltėlius. Ir nėra abejo- jos” kontrakto, bet tie, kurie 
tfės, kad*per jo pftšidarbaviiną negalėjo apleisti, turėjo pildy- 
yTa kelioliką darbininkų iš- ti p. Lewiso reikalavimus. Da- 
itioštį latik iš Fordd dirbtuves ] bar Kanshs hiaihieLiai yra he- 
į bedarbių eiles.

tM >ef W taojW > 
į dirbtu Vės šnipų msą It už I 
mažiatttfį prieik altini ą 'ferbi- 
ithikas gali netekti sAV6 darbo 
it įt^tdtlta bed«taiU dilėse. 
Tąrp tų slaptų šnipų, mato-j 
mai ,randasi ir vienas lietu
vis komunistas, “Vilnies” ko- 
respoųdęntas”. Tai liudija jo 
visos ‘korespondencijos, kurias 
jis rašo . iš Fordo... dirbtuvės.
Jei tie Šnipai h6ri savo 
darbą pŪJtrrkyti, tai ihažiau-

Antradienis,; kovo 17, 1931 

apielinkes piliečius padare sa
vo vergais. Suprantama, or
ganizuotoje mainierių terito
rijoje takto rėžimas ilgai gy
vuoti negdlejo. Viršminėtoje 
tlieiToje jis tapo sutriuškintas 
SU didžiausia nenauda kompa
nijai, kuri,‘rodos, iki šiai die
nai nedrįso tų mainų ope
ruoti

Tas “veikėjas” p. Searles sa
vo kalboj komitetui nupiešia, 
kad tas įvykis tai buvęs komu
nistų išprovokuota, 
siekus šaVo tikslo, 
revoliucijį ir kad unija, kai
po tokia, neturėjus nieko ben
dro SU tu6. Kaipo faktą jis 
paduoda kokio ten Dozenbur- 
go, kdfbunisto, pasakytą kal
bą kaslink to įvykio (bet kur 
jis kalbėjo ir kaip jis 
stencgrafiiię žinią

1 ko), btiteilt,
“Mes įurcjoinc 67 komunis- 

i tų partijos narius Herrine. 
Jie yra visi lietuviai, be tų-de- 
viniolikos, kuriuos mes ten 
pasiuntėme iš čia. Tie 19 bu
vo siųsti iš čia reprezentuot 
lietuvių biurą komunistų par
tijoje. Jie yra visi lietuvių 
federacijos nariai bolševikų 
dalis — frakcija komunistų! 
partijoj”.. 1.

Jis taipgi nurodo, kad tie 
patys lietuviai turėjo slaptą 
savo sUsirinkimą savo kalbo
je ir priėminėjo įsakymus 
nuo agento Dezcnbur’o

Tai taip per visą tą jo pa
reiškimą matosi it raudonas 
siūlas, kur jis niekina visus 
mainierius, kurie aktyviai vei
kė kovose už savo ir savo šei
mos būklės pagerinimą! O 
unijos lojalumas, kaip jis per
štėto — kuodidžiausias Ir iš 
viso to gauni tokį vaizdą, kad 
mainierių unija buvo ir tebė
ra niekas daugiau, kaip šio 
supuvusio kapitalizmo rėžimo 
slauge ’r ■

Ir reikia priminti, tai, kad 
Lewis ir K6. didžiausiai neap
kentė iš ateivių lietuvių, lo
dei fevfeįdurtai yęa^imigiaU 
už ki'tiiš ateivius (kaip tai ry
tinių Valstybių ateiviai) ap
sišvietę ir jį niekad nerėmė.
; Jei iki Šiol niainieriai nesi- 
g'edijo savo unijos viršininkų 
darbais, tai perskaitę šitą pa
reiškimą, turi rausti iš gėdos.

• * (Galas)
"r m ' 1 ......................................    ,
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idant at-
- sukėlus

♦ organizuoti — vergai!
Juk protaujančiam žmogui 

«^liivie I čia neišrddo nieko tokio žiau- 
4tiri/'v0i;0 raus, o tik paprasta kova už 
f J “ ‘ \ Bet kada skaitai p.

liudijimą Fislio komi- 
Višbkių gerybių išgatfti iŠ ]<aj tetui,. tai randi ką kitą, tai 
pitaiitftų. .Bert 116 viehą sykį yra didžiausią komunistų bąu- 
niėko fiegavo, ir pAtys k6mu-j|^’ kokio, rodos, negalima nei 
Mtfthi nieko bednr’blam^ .........
dtlVe, — ’fiė maŽihtišio stipra-l - ----- —
fiiifb; k^ reikta šėkn^Įngaii į0 p gear]cs neužmatomo 
koVoti SU IfedtfYbtt lt alkiu.; J nareiškimo vertas dar 

t6*”' Fwkil’ia dalykėlis pažymėjimo, 
a kuriame yra ir lietuviai įpinti.

daAo Žttionių ^^2 m, SU pradžia balan- 
isganymą lai u viskas, džio ihėn. prasidėjo naciona- 
komumstai duoda liedarbiams. | į«s ųdiikštųjų anglių kasėjų 

streikas, kuris tęsėsi beveik 
šešis niehešius. Birželio pa
baigoje, taigi vėik trims mė
nesiams praėjus, Herrino 
(111.) apylinkėje birželib 21 d, 
įvyksta žiaurus įvykis, kuria
me buvo žiauriu budu net 
virš 20 žmonių nužudyta. To
dėl ta visa kauntė tapo pra
minta “Bloody AVilliamson0.

v, . , U T * Tą žmogžudystę išprovokavo
Kansas vai. Henry J. Allen,;k6u(hei.n Illinois Coal C«,> 

gubernatorius, sumanė legisla-'kju^ niainieriai čia šlrei-; 
turoje J—U . . A.,
mę: “Induslrial Court Law”Jdoaamos --ga> ’ 
kuriuo einant, nebuvo galimai vįršutipes (strip) 
škelbtį jokių streikų. Tai bti-jhjįįg operavo 

Ao 1W dkugiaru, kaip Vergi-4f-^elba 
jos bilms. Tuokart KanšasjL‘taU mii^ikoiAis u.

Įilionę, o ir vidškėlį. Mušei- 
uudšutieių- 61<gjh|izudti, Skai-JĮ£OS taip įsjdrąsino, jog nelei-į
ei ujo 12 tuksi ančių. Jų prezi-Lį() niekain eiti vieškeliu, ly- 
denlu buvo Alcxander llowat.L,.jaj ėjusieji ten buvo;
^ll’C organizuoti inainieriaĖLjaiirjai mušeikų sumuš!i ii’
/S nutarė;- viens ar daūgiau mirtinai pa-.

liriršinHs tam įslaly-L.alllj. j)(1 {(), |oje apteIinkėje 
tymui. Issaįtke jie maįnieriusj jr fariUeriai buvo mušeikų te- 
į streiką ir kitų įilibnių dar- 
bih inkus organizavo ir šauki 
sloTi kovon prieš tuos vergijos 
paiičius Khip žinia, naciona
liniam niainierių unijos prezi
dentai, p. - J. Lewis’iii, šftokis 
ff6wat Veikimas nepatiko. Jis 
pai’eikaląvo šulaiLyti agitaęi- 
ją

Mūšų raudonieji
Šiai” —kointinistai jati^kelio-l 
likų sykių Vėdė bedarbius įuvh

atai 14 ka-: totui, tai randi ką kitą, — tai 
Viehą sykį yra didžiausią komunistų bau-

n„J įsivaizdinti.
JLALz |

gavo 
nepasa-

Kuomet ADAI) 2-rii kuopa 
darė “house cleaning”, lai ka
žin kodėl iš savo tarpo neiš- 
klyniiio koniuiiižnio tezių “ži
novą”, ADAD-CPK pirminin
ką “drg^’ J; Gugą, kuris pra^ 
eitų metų spalių 26 d. klerika- 

Aido” Choras irgi vardan I hi parengime buvo apsivilkęs 
komunizmo ir darbininkų kla-PruinPu surdotu, apsakštytu 
sės reikalų pardavinėja tą pa-| ‘auksiniais ir ‘ sidabriniais 
čia hainie virtą degtinę ir alų. blizgučiais, ir su savo kapeli- 
Tai ar yra nors biskį skirtumo Ja griežė patriutiškus maršus 
tarpo kunigų ir komunistu? H ašis tų garbei, negaudamas už 
Skirtumo nėra, abeji vienodai bli nė viėUd tautų atlyginifiiė. 
darbininku protą nuodija ir Arba vėl, kai vasario 14 d. š. 
Sveikata silpnina vis delta 111 • veltui griežk patriotiškus 
bliržuhziško doleriuko, kuris maršus Shietoiioš į)ageTbimUi; 
vra reil<alingas j uju abiejų pil-Į^ lllk pagal Lenino t('/.ių pal
vų reikalais; V ' vhrkyita “drg.” J.'

Gugaš įšdtabftuotaL iš “ap- 
u\. "i„ i į „ .. . JšvielifeČių” tatab ,kmpd'didelis: “Aido 1 s. m.* “arg.” Atsi- L v ■... v fašistų rėmėjas^ imenąs Praeitį, rašo: Pramo- ta)

niečių (I. W. W.) vietinis lie- ». Ą « ■
tuvių skyrius praeitam grtio- Ford Motor (Jonipany darbi-! 
džio mėn.(turėjo parašyti, kad įlinkai 'nuėję į /mitottivę ir pri-i 
praeito lapkričio 23 d.)' buvo stoję prie savtafeįrbd jier 8 va-! 
surengęs prakalbas. Kalbėjo landhš,turi dir|Ob-dirbt, it nė- 
Balirus Šidiškis. Taip pat vi e- ra kada nė daitytiš, nė su ki- 
tinė Darbo Pirniatakunų kuo- tais darbinihkaįs kalbėtis, nė 
pa davė jam progą kalbėti.; vaikščioti. O tata Rj darbi- 
Abeįose prakalbose jis išsireiš-’ niūkų yra ghujįk 'taip Vadiiia-i 
kė kaipo pramohietis ir tuo! inų “service itten” — sldįita; 
pat atakavo šiandienių komu-i šnipų » Jųjų Užddbtis
nistinį ir politinį veikimą. Kai- bas yra visur ! lantožibti tarp 
kurios jo išvados buvo paken- dirbančiųjų ir ą'tidžiai tėriiyti' 
činmos, bet buvo ir nepakenčia- kiekviehą darbi(iinką» kaip jis! 
mų jo prasimanymų ir tt. Ko- dirba. Ir /jei įpainab'S; kad 
dėl “drg.” Atsimenąs Praeitį ;
pamiršai parašyti, kad A.D.A,Lrl,„ l>. 2-r„ "kLpa ta ir fihall I KAIP VAlR^ČM^Ai 
savo dvejas prakalbas buvu-
šiam A.D.A l), griovikui Balt- •''
rui šidiškiųi. Vienas prakal-
bas surengė vardu aidoblistų,’ dieglių,
o kitas prakalbas surengė var- vidurių išpūtimo;! odos neaišku- 
dah Dhrbo Pirmatakunu. Mat, mo L silpniha Itato, kaip 
“apšvietiečiai” savo Vardu bi- kad ir suaugusius žmones; pa

daro juos piktiisj karščiiiojan- 
čiiiS; neramius. Į Bet nevartok 
shaugusių . žfnbriių vatotų dėl 
kūdikių, sako vaikų spėcialištai. 
Devynios dešimtį iiiuo3imčių j U 
pataria tik vienąf prep^tatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kta 
dikių ir vaikų ligų. Jiė sako 
Fletcher’s Caatorih. Mtltonai 
motinų įrodė jų ^Vtą, Vartdda^ 
mos per trife dešimt metų. Cah- 
toria yra grynai. augalų, tto- 
kenksmihga ir skani. Tikroji 
Caštoria VitftibĮnęt tufi Fletčher 
patašą, šalittkis litoitačijų.

. ^At^krŠihifnatfi
—   ............... . - —I.

Kaip jau yra 
niai S.L.A. 21, 
kuopos turėjo 
bendrą parengimą, kuris ‘visaiš 
atžvilgiais pavyko gerai. Dhbar 
S.L.A. 21 ktiopos griovikai 
skleidžia Visokius itotOisingtiš 
prasimanymus, sakydami, 'S.L. 
A. 21 Luobos nariai tvirtihhj 
kad jie nieko nedirbę, o gav£ 
lygų pelną. Tai yra ttielttš. Aš 
netikiu, kad hbrs viehSs S.L.A 
21 Ltiopos iiaPys taif) btltų kahi 
nofs išdHŠįs šakyti;

Kitas heteišinghs i ma
nymas, khd buk komunistas Ą. 
M. Kišonas ir tautininkas j, 
Oyęraitis sudaręs bendrą kom
paniją- prieš S.L.A. 21 kuop|; 
Esą Jie škleidžią sekamą pas
kalą: S.L.A. 21 kuopa yra gd- 
vdši iš SLA. Pild. Tarybos įsa- 
Lyfną, Md ji turi susivienj^ 
ti S.L;A. 352 kuopa, arba, Į<aįb 
čionais yra žinoma, J. Overaįi 
Čio kuopa. Aš gerai žinąįų 
kad S.L.A. 21 kuo^a liepa ga- 
Vufci jokio Jšakyino iš SLA; 
beiiCrb. -FridžUstis skleidimo t^U 
nėteisingų prasimanymu štil 
kur: feLA. Ži kp. susideda vidh 
iš Fordo ir kitų dirbtuvių vef- 
įų; kUrto save už nosies nesL 
dttOflh Vfl’džtoti : iriė komunistę . -
A. M- nė tautininkai $'ft£į jr «ocidl¥aMisliįie(į šĮtou- ’
J. Overaičiui. Todėl jųdviejlj tloj jvMrifts srulas.Jjifti ant ap-l

yapšvietieciai” savo Vardu bi
jojo janl rengti prakalbas dėl 
to, kad jis galėjo labai Užsi
pulti ant komunizmo. “Apšvie- 
tiečiai” negalėjo surengti pra
kalbą, kokiam ijdrs geram tei
singam žmogui, tai tokiam 
provokatoriui, kaip B. Šidiškis, 
nereikėjo visai rengti prakaL 
bu. Tai mat; “apšvie'ticčiai” 
per 7 metus besišviesdaini Vis
gi “apsišvietė” nors tiek, kad 
išmoko savo draugijos vardą 
apšaugoti nuo negeistino pro- 
vaka tori iltis.
4. . tt tt tt

“Apšvieliečitj” organe “Ai- 
dhš” Nb. 1 “drg.” ^impilfikaš 
Vhšo: “ApŠvtottečiai” iš A; D; 
A; D. 2-itos Vp. Ipftfdėjd ‘house 
clchning’. Vėliaušihm’e savd 
susiTinkime jie nutarė per- 
triitfkti 'draitgijinius rašius ŠU 
A. Bačėnu; kuris besimaišyda
mas apsvieflėclų tarpė 'ir besi
naudodamas /jų draugiškumu 
link jo (kokią ii a ūdą jis t u re - j 
jo1 iš “.ąpšviėli^ČĮų4* draugišku- 
fifp?) po Įvairiais nšcfiddni- 
lipus pasislėpęs pradėjo rasi-j

įvairias efrutoįMfti ant ap-l

“Pusė miMft 
nistu Amerikoje ;

l)ar (lidiiuunas komunistų j 
baubas

... i
Kansas vai. Henry J. Allen, Coal Co,i

pravesti taip vadina-, kavo, tai toji kompanija, nau-i 
! ,5OUrt ’l| dodanios proga, atidarė pa-, 

► mainas iri 
i su streiklaužių: 
Maža to. Ji apsi- 

i ne tik savo*

ją. Supr kiltam a, Howat to
kiam išdavikiškam rėikalavi- 
nrili įlėpašida'Ve ir negalėjo 
pasiduoti, juo labiau kuomet 
jo aitaija- iki vieno rėmė jį. 
Tad Lčwis ateme čartefius iŠ 
viso 'di^tfikto (lito) Bet ko
va t’ūo neužstaaigė — ėjo pir
myn, jki fc)wat nebuvo iŠ 
unij6š> pašaliuląs ir įmestas į 
kalėjimą. Lcwis paskVrė lai
kiną valdžią iŠ savo šekejų ir 
įsake, kad jta t« y« įl distrik- 
id Uikihtafiht j oš klausytų ir 
jos įšakjtaiis pildytų. tlct 
niainieriai nepaisė * tų įsaky
mų, jie streikavo ir kovojo už 
saito vado -pajiuosavinią Fa- 
galiaiis, - po ngds kovos, ne
gaudami • reikiamos pašalpos

rprižuojaini žodžiu, jie už 
ponavo j o visą apielinkę ir tos

. < ......... *4. ...Ui !

PILIETIS

VT.V.dtMi,

tfekčiAT kuo strėnų SkAUnfeJiMo?
f . . s* ‘

Prasta nubara tankidi įspėti
pakrilaisiils inkstas

AR jtiš vargina nuolatinis strčnų
V skdiidejimds, pltslčs jjeglihas ir Rc-

litnasis. naktį. 4 . Jei taip, tai _susįdoridci- 
te I Pagelbėkite savo inkstatnš SU 
Dohn’S Pilb.

Sėkmingos per daugiau kaip 5b mc- 
tą, Pafaridmos^ visafnc plautyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur. •

50,000 Vartotojų viešai
1. J. ČLAKK, 47 N. OAtmEY AVĘ., COLUMBU8. OH1O. sako: “Mano Ink- ' 

stai nevclkė kaip reikiant JV strėnų skaudėjimas vertė Jaustis pavargusiu ir 
Iceiielidiėių. AS idrėjait Šlapinus kMurids nr penkis karltis kiekviena naktį. 
Galvos skaudėjimui ir kvaituliai užtemdė piano refčjiiun. Mano spėkos nyko 
Ir aS Visai prastai jaučiaus. Dortn’s l’llls padalino visus mimo pakrikimus .

įlomi s Pilis:
Irt*—4—-—-***—

—   -  1 ' • . ..    — L. ——

r.._." ... t- ‘ /„-i ,..4^

Paiiit
C ... . V , 
Rcady Mixe4

Galionas už $1.65

Varnish
Vertės $2.50

‘Galionas ūž $1.49

Enamcl 
Paiht

Turi gražų blizgėjimą

i Galionas už $2.50

- ■ . - ----

I - žKJfKiAs: ;
■ Tas "Viilurnak- 

čio KOSULYS

*Wči^s‘ • Pykinimai 
apie sios salies tvarką, 
apie jos Viršininkų rin-

IŠRAŠKANTIS kosulys, kuris sii- 
i i trukdo? miegą yra FKVOJIN-,

nūs, veiksmingai, Sftttikia greitą, 
raminančią jpagdlkį. - UŽ£ttftn^ 
50 tpėtų. Pai Jūsų „aptiekii
Viirtbk SeVcrn’s 'Coia i’ublbts iitio

iš'
Hriką.

‘IJfr A

mis surašyta.^

kAlNA VfK 25 'ęĖ'NTAI

NAUJIENOS
ifeš So. tastei St.

4 v-.'4,-'^' f ' ' * -i ' « * ",Siųskite money orderi arba krasos
> ženkleliui

\ ■u..ųy^.. _____________

Vaiht <
Vertės $2.40

Galionas už. $1?85

HARDWARE & WALL PAPER
V/HOLESALE IR &ĖTA1L

200 įvairių rusių nuo-5c.'iki $2.75 už rolę.
Taipgi “Užlaikome patyrusius maievotojus ir popietiuotojus

X s. Ramancionis,
‘ TEL. VICTORY-7261J147 SOUTH HALSTED STREET,

<—į.i- tiy. ,ii „r■
I

)•>
i Rusiškos ir Turkiškos Vanos 

12th STREET 
Tel. Kcdzit 8902

3514i16 Rooievdt Rd. 
arti $(. Looia AVe. , ; chicAgo, ilv.
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“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

•<ę. ■ ■

..G-

Vilnius ir jo praeitis 
Lietuvių istorijoje 

ir dainose
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 K Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

NAUJIENOS, Chieago, III .....' i ■■■■'> r ..u,   u i

net ' iki Nemuno; . iš ki
tos Vilniaus puses Pojpcko lin
kui tęsėsi daugiau 100 verstų 
tankiausia giria.

Anot M. Stryjkovskio, Nerio ir 
Vilnios krantai dar XIV šimt
metyje buvę apžėlę milžiniško
mis tankiomis giriomis, kurios 
būdamos žmonėmis beveik neį
einamos, tuo pat laiku buvo 
tinkama vieta įvairių girios žvė
rių prieglaudai: ; laurai,* brie
džiai, elniai, žiobriai arba Stum
briai, šernai, stirnos, giriniai 
ašviai, meškos, .kiaunės, beb-^ 
riai ir k. tuomet Čįa prisilaikė, o 
iš medžių: aužuolai, pušys, ..eg
lės skirpstai, uosiai, '«allęsniai^ 
liepas, jievarai, beržai įr ,k., ge
rai *tarpo ir gražiai augo ant 
šioSj dienos Vilniaus .kalnų, ap- 
siadpiančių iš trijų pusių klo
nį .plėnį), kur miesto įsikurta.1 

(Bus daugiau). ,
- i $ T • ' » 1 '»

V t f *

■v

t,,., „į,

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU- >
SIAS BUDAS PAŠALINTI f

AITRUMĄ ■ . ')■ į

tik

stebi Dobrianskis yra sudaryti 
iš suneštų smėlio ir molio sluo- 
gsnių ir turi savyje daug era- 
tininių akmenų (kulių), kurie 
liudiją, apie savo kilimą iš ledų 
periodo glečerių. Ant Nerio ir 
Vilnios krantų randama daug 
kalkakmenių ir suakmenėjusių 
marių gyvūnų iš apatinės tre
čiaeilės (tertiarės) formacijos, 
išplautų iš apylinkės kalvų. De
liui kalnuoto paviršiaus sudėji
mo Vilnius teisingai gali pasi
girti savo padėties, ypač apy
linkių, grože. Aps i au piantieji 
miestą kalnai uždengia Vilnių 
nuo akių, čion vykstančių žmo
nių, bet užtat užkopus kokį 
nors tų kalnų, galima gėrėtis 
originaliu miesto vaizdu.

Vieta, kur šiandien Vilnius 
guli, senovėje buvo girių tan-; 
kumynais apžėhis, kaip ir visa 
Lietuva, šios , dienos Bielovic-i 
žps giria — kaip pastebi Jul. 
Kračkovokis — yra tik šešėlis 
senovės Mstislovo, Borisovo, ir 
Rudkinikų girių, kuri pa
staroji nuo pat Vilniaus tęsėsi

Kada jus nepaisote tų pįrT 
mųjų konstipaciįos simptomų 
— prasto kvapo, padengto lie- 
žuvio, nerangumo, greitai nu
kenčia visa sistema. ' Jųjns 
skauda galvų, užeina kvaitu
liai, ėda aitrumas.

Lengva yra pataisyti užsi
kimšusių vidurių . veikimų! 
Paimkit Cascaret saldainių šį
vakar. Pamatykite kaip grei
tai — ir maloniai —’

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
£pAI yrą piuku jeigu gali taip 

“ padaryt, jo^ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yrą nešvarus, tai jūs no- 

- roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą' tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks jpat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
idantža nauja budu. Muša che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.-

Didelė tūba; Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. •» 
Lambert Pharmacal Co, Saint 4

Gedimino aukštines pylies sta
tymo šitoji vieta buvus apgy
venta ir, be abejo, aptvirtina, 
nes pats vardas rodąs, kad čia 
buvo bokštas, py lis. Tame kai 
ne sulig šiol yra' likę dideli mū
ryti rūsiai ir požemės lindy 
nes, dabar šiukšlėmis užpiltos, 
bet žmonėms pasakojant, labai 
toli einančios —net iki Trakų 
miesto.

Viso plotmė, kur guli 
niaus senmiestis slėnyje, 
nuolaidi iš pietų šiaurės
prie Nerio upės ir iš trijų šalių 
aukštokais kalnais a.psiaupta: 
rytų šone Plikuoju arba Trijų 
Kryžių 206 pėdų aukštu ir Be
kešo kalnu, iš vakarų ir pietų 
Panerių kalnais, o vakarų šiau
rėje—šeškiniais. Vilniaus apy
linkės kalnai—-kalvos, kaip pa-

(Medžiaga imta iš Jono B. Birš
tono referato “Vilnius Lietu
vių Dainose”, skaityto 1923 me
tais Lietuvių' Mokslo Draugi
jos XVI visuotinio susirinki
mo posėdyje, Vilniuje)

Vilniaus miesto vardas, seno
vės Lietuvos, gudų kalba rašy
tuose, dokumentuose Vilnia, 
Vilna, kryžiuočių—Wilna', Wil- 
lini, Willie, Vilnee, Welncn, Vel- 
nen, Welaw, Wilde, Vilna, lenkų 
Wilno, rusų—Vilna, kaip drau
ge su Lietuvos kronikomis ir 
Lietuvių istorijos rašytojais M. 
Slryjkowskiu, Kojalavičium, Ba- 
linskiu, Krašewskiu ir kt. jau 
Jonas Sprogis prirodė pramin
tas esąs nuo upės Vilnios šian
dien rusų Vileika lenkų Wilen- 
ka' vadinamos, kuri, per miestą 
tekedama, i Nerį (vokiečių raš
tuose dažnai Nery e, Nerga, Ner- 
ge, Nergau) arba Viliją įteka. 
Kaip teisingai prirodė prof. Ed. 
Volteris Vilnios vardas paeinąs 
nuo liet, vilnis—die Welle, Wo- 
ge, Vilniaus krašto lietuvių 
tarmėje pas K. Sirvydų—vilnia. 
Kadangi, kaip rodo seniausia 
Vilniuje tvirtovės vieta— labai 
ilgas ir aukštas po žeme mū
rytas tunelis—urvas dabar guli 
namų kieme tarp Ba'kštos ir 
Subačiaus gatvių ant aukšto 
Vilnios upės kranto, tai reikia 
manyti, kad ta čia tvirtovė pa
upyje nuo upes vardo< ir pra
minta tapo, 
manyti, . niio
niui ir visas miestas vardų ga-

Vilniaus krašto 
miestą “Vilnia”

Vii- 
yra 
link

tai — ir maloniai —4 viduriai 
lieka paakstinti. Ir visos rug- 
stąnčioš atmatos būna švelniai 
pašalintos iš sistemos. Regu- 
lįaris įr pilnas vidurių veiki
mas liekų atsteigtas.

Cųsęarets yra padaryti iš 
tyros cascara, medžiagos, kuri 
kaip daktarai pripažysla, h’A-- 
rąi sustiprina viduriu musku
lus. Visos- aptiekos turi Cas- 
earets.. 10c. ’ s ..

( Apgarsinimas^

4

a

GARSINKITfiS NAUJIENOSE

Saulės

tai 
jos

reikia 
ilgai-

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
m i n k š t i n ančiuose 
saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tek Canal 1678 ir 1679

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių tkalbykla 
Cbicago je '1

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Ptospect 3939 I

--------------------- —t.—■■—

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERN6 

Valgių produktas parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

J. Maskaliunas
« t

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė, 
Pbone Lafayette 5824

W. J. KAREIVA
Green Vaiky Products 

•'.rduodatn šviežius kiaušiniu, 
ir sviestą

1644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

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

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

deprtmentas po valstijai priežiūra 
Taipgi paskolas ant lmq morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

d.w.

dėl

1

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav. ‘ 1 

Parduodam. -
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

padaro jūsų
DVIEJŲ 

ASMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00 Cfic
už dešimtį vU penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION..

V. C,

............ t 1 ........ 'i...........'■/111 11,.,

GARSINKITĖS 
r NAUJIENOSE

Didelis smagumą-

Spinduliai M i n ksti n a
A J . i ‘ . • ‘i ?■ •• * t

•(ar?*
* S'*' -.i.

LUCKIES
palankūs jūsų gerklei

Pypkės ir
Cigaretų

Ruky

vo. Kaipogi 
lietuviai patį 
vadina, kursai tai vardas ir gu
dams teko.

Kitas Vilniaus miesto aprar 
šytojas, d-ras Zahorskis, kalbė
damas apie miesto atsiradimų, 
prie šito priduria, kad, girdi, 
jau keliais šimtmečiais anksčiau 
prieš miesto įsteigimą prie Vil
nios upės su Neriu santakos 
buvo gana skaitlingai apgyven
tas kaimąs, kurs vadinosi Vil
nia, nes paliai tą upę ant Bakš- 
tos kalno gulėjo. Trečias Vil
niaus aprašytojas Dobfianskis, 
rašydamas apie Bakštą, sako, 
kad tai esanti seniausia mies
to dalis. Dar kur kas ankščiau

CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkes mieste
lius užrašinėdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kny
gas. šiomis dienomsi bus Au
rora, St. Charles, Rockford, 
Kewancc, Moline, Rock Island, 
Peoria ir Spring Valley. Prašo
mi draugai ir rėmėjai j j pa
remti.

J. J. AUKŠKALNIS 
gyvenąs 

1354 Harrisbn St.
>Gary, Indiana

Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
prenuųieratų ir pardavinėti 
knygas. Jisai lankys Michigan 
City, Ind., Indiana Harbor, 
Ind., Muskegon, Mich. ir kitur.

Prašome jį paremti.
Naujienų Administracija.

y .
Kiekvienas žino, kad saule 

nokina - dėl to “SPRAGIN1MO” pro- 
ceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. LUCKY STRIKE | pagaminti is 

geriausių tabakų - Derliaus Grietinės — 
DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erzinę 
aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. 
Jie parduodami kitiems. Jų nėra jūsų 
LUČKY STRIKE feigaretuose. Nenuo- 

stabu, kad LUCKIES visuomet palankus 
jūsų gerklei.

SAMEPRlęg 
•* FOROVER *

40 YE AR>
2? ounces foriscents 

pure,
If/TBAKINC 
IVV POWDER 

eTTicienf
IT’S DOUBLE ACTING

MILLION5 OF POUNDJ UfEO BY 
'■ OU9 GOVERNMENT

The fellows 
that cause
SORE
TH RO AT

STAR Db'ST Mlchvest Featute SctMce

O%OLUVAN
BORN— 
BOYLE, 

iRELftNO

LATĖR 
MOVED TO 
KILLINEY

minMimi'

“It’s toasted
■

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus — prieš kosulį

© 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

VVENT K 
CONVENT

THE
THERE

v FINISHED
HER

IN

>0 o

Iii

DISCOVERED 
BY FRAUK 
B0RZA6B

PARI^ AT CAFE
DUBLI N

Colds and sore throat ' 

are infections caused ' 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help natūra 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle wlth ■>

LISTERINE

BY WESTPHAL

CAME TO

PLAVBO
5ON6 OF

N

HEART- S 
IS LONDOH

THI*
600D

IN - JUST IHIA6IHE
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madiehiėa. Leidžia ‘Naujieną’ Befadro- 
rė. 1739 So. Halsted St.. Cbicigo. UL 
Telefoną* Roosevėh 8500. "

, . - r. , . V J----------

MILIONINĖS PAJAMOS

1914 fn. Amerikoje buvo 60 žmonių, kurie per me
tus turėjo milionų dolerių- arba daugiau pajamų. 1916 
m. tas skaičius pakilo iki 206. Paskui per keletą metų 
jisai buvo mažesnis. Bet 1925 m. žmonių su milioninė- 
mis paiamojis buVo vėl 207; 1927 m. — 280, ir 1928 m.

1929 m. rudenį įvyko didysis krachas Wall-strytyje. 
Tečiaus, kaip dabar tik-ką paskelbtos skaitlinės rodo, 
ir tais metais po milioną arba daugiau ‘^uždirbo” 504 
asmens. Iš šito skaičiaus 36 asmens turėjo pajamų po 
$5,000,000!

Tai'liudija apie begalinį Amerikos stambiojo biznio 
turtingumą. - j

Bet kraštas su tokiais lobiais leidžia, kad milionai 
darbininkų butų išmesti į gatvę ir palikti be uždarbio 
ir be jokios pagelbos iš valstybės pusės!

KRIZIAI “PLANINGAME ŪKYJE”

Rusijos sovietų valdžia labai didžiuojasi tuo, kad 
visas ekonominis gyvenimas toje šalyje einąs pagal iš 
anksto nustatytą planą. Bet faktai nuolatos tuos jos 
pasigyrimus sumuša. Štai, telegrama iš Maskvos pra
neša apie krizį sovietų kasyklose.

Vienose tik Dono baseino kasyklose šiemet per 
sausio ir vasario mėnesius metė darbą 10,0(J0 darbinin
kų, nežiūrint to, kad valdžia prieš Naujus Metus buVo 
išleidusi įsakymą, draudžiantį darbinifikarns Savo va
lia trauktis iš darbo, kuris jiems yra paskirtas. Buvo 
vedama kampanija gauti 20,000 naujų darbimn’kų, ka
sykloms, bet gauta tiktai 2,000. Kadangi per tą patį 
laiką 10,000 angliakasių apleido kasyklas, tai darbinin
kų skaičius dabar yra sumažėjęs 8,0()0. . .

Valdžios draudimas mesti darbą, tuo budu,- pašilk 
ko be pasėkų. Liaudies komisarų taryba todėl bando 
kitokiomis priemonėmis priviliot darbininkus į anglių 
pramonę. Neseniai buvo pakeltos algos mainieriams; 
dabar ji nutarė dar padidinti maisto jfyfrrčijas, dtfėti 
daugiau rūbų ir kitų prekių dirbantiems kasykloj du
bininkams.

Iš šitų valdžios nutarimų galima numanyt, kad 
darbininkai bėga iš kasyklų dėl blogų sąlygų. Bet jeigu 
anglių pramonėje, kuri yra viena pagrindinių industri
jų, sąlygos Rusijoje yra taip blogos, kad, jų nepak^sda* 
mi, darbininkai bėga iš tos pramonės dešimtimis tufes* 
tančių, tai kas gali tikėti sovietų valdžios pa’SigyHmais 
apie “darbininkų gerovę” Rusijoje?

*

Ir šis krizis anglių kasyklose yra ne vienintelis 
krizis Rusijoje. Ji gyvena taip pfet- aštrų geležinkelių 
krizi, kurio padalinyje valdžia neįstėngia pHstatyti 
miestų gyventojams pakankamai maišto.

Pasirodo, kad planingai vesti krašto ; ūkį bolševi
kams nesiseka. Sovietų ekonominėje sistemoje yra dau
giau netvarkos, kaip kapitalistinėse šalyšė.

NEATSILAIKĖ PRIEŠ PAGUNDĄ

Francijos laikraščiai praneša, kad tafp 676 fran- 
euzų kalinių, ištremti} h Velnio Salą, yra 41 buv^s ban
ko direktorius. Tie bankininkai buvo nuteisti, už sveti
mų pinigų pasisavinimą ir už įvairias suktybes dau
giau kaip po 10 metų kalėti, ą ; ;

Tokių atsitikimų būna daug |ir įA&^ikoįje. Labai 
didelė dalis bankrutuojančių, čia ‘bankų bankrutuoja 
dėlto, kad jų viršininkai neteisėtai elgiasi su banfeų pi
nigais. Mat, yra didelė pagunda žmonėms, per kurių 
rankas eina svetimas auksas. Todėl yta įvesta valdžios 
priežiūra bankams; be jos butų dar blogiau.
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ARŠESNIS Už RENEGATĄ

Amerikos komunistų partijos 
centro komitetas išleido naują 
encykliką prieš oportunistus 
lietuvių komunistų laikraščiuo
se. ši eneyklika yra atkreipia 
ypatingai prieš Pčuseiką, ku
ris, pasak komunistų centrb 
elgiįsis aršiaus, negu renega
tas. Jisai maskuojąs savo opor- 
tunistinį Veikimą “formaliu iš
tikimumu partijai” ir kartu da
rąs biAūrias atakas prieš par
tijos liniją.

Centralinio komiteto pareiš
kime sakoma:

“ši anti-komunistine frak
cija susideda iš grupės ne 
partijos Žmogių, tūli iš jų 
yra renegatai, bet žalingiau
sią darbą prieš ‘Laisvę’ ir 
‘Vilnį’ veda tūli partijos na- 

> riai pačioje partijoje. Ryš
kiausią šio partijos viduje 
veikimo išraišką mums duo
da drangas Pruseika, kuris, 
kAipn ‘Vilnies’ redaktorius 
Chicagojė, patalpino bjau
riausias atakas .prieš ‘Lais- 

, x veš’ šėrininkų suvažiavimą 
tik todėl, kad tas suvažiavi- 
maš atmetė oportunistinius 
griovikus ir išnaujo patvirti
no prisirišimą prie Komunis
tą ų Partijos. Savo oportu- 
nistinį frakcinį veikimą dratir 
gas Pruseika apmaskavb forj 
maliu ištikimumu partijai ir 
pareiškimū, kad skirtumai 
tėra asmeninio pobūdžio, ku
rie sukasi aplinkui asmenį 
draūgo Bimbos, Partijos Lie
tuvių \ Biuro sekretoriaus?’

■ Da ir kitą sunkų nusidėji
mą draugas Pruseika. atlikęs 
“prieš partiją”. Jisai kovo 3 d. 
prižadėjęs daugiau neužkabinė
ti partijos ir pasiduoti komin- 
terno sprendimui jo ginče su 
Bimba. Bet už trijų dienų ji- 

:šai viešoje kalboje Brooklynę 
včl pakartojęs visus frakcinius 
kaltinimus prieš partiją. To ne
gaila :

“Tą pačią dieną”, skaito
me pareiškime, “jis pranešė 
Centraliniam Komitetui, kad 
jis atmainė savo nuomonę ir 
atslšako Vykinti gyveniman 
tą sutartį,' kurią buvo iškil
mingai padaręs Centraliniam 
Komitete. TuojaUš pb to jis 
apleido New Yorką, atsišaky- 
damas dar kartą ateiti pas 
Cebtralinį Komitetą tolimes- 
niam apkalbėjimui padėties.”
O Praseikos vienminčiai, gir

di, dar išleido pilną šmeižtų 
apimkraštį, kuriame lietuviai 
darpminkai šaukiami išvyti 

iš “Uišvėš”.
Žotfein, Bimbos diktatūrai 

grašma pavojus. Jo oponentai 
kelia maištą, kaip Trockininkai 
kad kėlė prieš Staliną. Bus “va
lymo”!

Iii AUKŠČIAUSIOJE PRIE- 
GtAUUOJfe “SKLOKA”

liimbininkų str oportunistais 
peštynes persimetė ir į Aukš
čiausią Prieglaudą Lietuvių 
Arnėrikėje, kurio's centras yra 
Pittsburgh’e. Tą organizaciją 
seniai valdo komunistai.

Dabar eina jos centro komi
teto rinkimai. Del centro sek
retoriaus “džabo” susipiovė 
bimbihinkas Gasiunaą su opor
tunistu Urmonu. Pastarasis, 
kaip' bimbįninkai sako, “klas-

rįai balsuotų “už plttsburghi.ę- 
či'us” ' ir neduotų Gasiunui iš
vežti organizacijos centrą Chi- 
cagon. O oficialis A. P. L. A. 
organas, “Laisvė”, lupa kad 
Urmonui ir agituoja už bimbi-• » 
mus kandidatus.
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ATŠIPĘS PEILIS
Arba: Gegužis prieš Jtiirgdiiitę

Nežinau, kaip pavadinti, kir
viu ar peiliu, tą instrumentą, 
kuriuo prezidentas Gįegužis 
bando nuimti galvą sekretoriui 
Jurgeliutei. Bet turbut grei
čiaus bus peilis, nes “pieluot” 
kirviu negalima. Jau daugiau 
kaip du mėnesiu Stasys Gegu
žis tuo įnagiu darbuojasi, ir 
vis nepabaigia. Matyt, nėra 
kaip reikiant išgaląstas.

Sausio mėnesį “Tėvynė” įdė
jo tris puslapius prezidento 
kaltinimų prieš Jurgeliutę, ir 
tuojau, kaip tik tilpo paskuti
nė dalis jo rašto, susirinko 
dildomoji Taryba. Kam ji rin
kosi, nežinau; Pild. Tarybos 
.suvažiavimai paprastai įvyksta 
daug vėliau, kada jau būna ga
tavi raportai valstijų Apdrau- 
dos departamentams. Galėjo 
būti tiktai vienas tikslas: “su
rasti kaltininką” tarpe tų ke,- 
turių senųjų Tarybos narių, 
kuriuos buvo apkaltinęs komi
sijų šil'Važiavima’S, ir iŠ p. Ge
gužio straipsnio buvo aiškiai 
matyt, kas bus “surastas”.

Bet, kažin kodėl, JUrgeliutė 
išliko gyva. Sako, kad jai tekę 
truputį paverkti, bet tuo vis
kas ir pasibaigė.

Dabar vėl susirinko Pildomo
ji Taryba. Prieš jos susirinki
mą tilpo “Tėvynėje” kitas pre- 
zideuip Gegužio straipsnis, jau 
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Apie įvairius Dalykus :

Automobilistai ir re
gėjimo nedatekliai

, f.

Nelaimingų atsitikimų didė 
jimas 
lių nelaimėse žūva daug 
žmonių ? —Regėjimo nedatek- 
liiai: 1. paktitnis aklumas, 2. 
regėjimo lauko susiaurėjimas, 
J. trumparegystė ir 4. spalvų 
nematymas. —Automobilistų 
tyrinėjimas New Yorke

Kode! automobi- 
žuva

Kas metą automobiliai Ame
rikoj užmušavis daugiau ir 
daugiau žmonių. Per paskuti 
desėtką. mėtų nelaimingų atsi
tikimų skaičius padidėjo ant 
250 nuošimčių. Statistikos duo
menys rodo, kad kas dieną au
tomobilių nelaimėse netenka 
gyvasties apie 80 žmonių. Ne
laimingų atsitikimų padidėji
mas pareina ntfo daugelio priė- 
žasčių: greito važiavimo, ne
atsargumo, prohibicij os ir ku
tų dalykų.

Bet kai kurie, mano, jog gal 
svarbiausi priežastis yra regė
jimo trukumai. Jie sako, kad 
nelaimingij atsitikimų skaičius 
žymiai sumažėtų, jei automo
bilistą akys butų tinkamai eg
zaminuojamos. žmonėms, ku
rių regėjimas nėra geras, turė
tų būti uždrausta automobN 
liais važinėti. Kitaip sakant, 
jie neprivalėtų gauti “laisnių”.

I : 'r

Tyrimai rodo, kad labai di
dėlis nuošimtis žmonių turi 
vienokią ar kitokią regėjimo 
ydą. Dažnai jie ir patys neži
no, kad su jų akimis yra kas 
nors negerai. Sužino tik tada, 
kai susiduria su okulistu. Pa
vyzdžiui, yra labai daug žmo
nių, kurie negali tinkamai ats
kirti spalvas. • Tačiau jie ir pa
tys nežino, kad turi tą ydą.

Dėl tų regėjimo ydų pasitai
ko kartais tiesiog nesupranta^ 
mų nelaimių; Sakysime, auto
mobilistas be niekur nieko' už
važiuoja. ant žmogaus, kuomet, 
ledėsi, žjpėžųįtu^b mžj- 
t^ti HM 
•diįią (skė^ąi; gąttjl^ ir 
po ^aut<W6bilio ar ’ gatvekarib. 
Apie tokius žmonės paprastai1 
sakoma, kad jie nežiūri, kur 
eina. Vienok faktas yra tas, 
kad jie dažnai nemato, kur ei
na. J ‘

Prieš keletą mėheslų Londo- žmonių turi tą ydų. Paprastai,

Kiekvienas pripažins, 
budu apie 
jeigu nėra 

jį paskersti 
labo” auku- 
kad panelė

ir šį kartą išnešė

ne taip ilggs, kntp pirmasis, 
bet daug aštresnis. “Dievui dū
šią kalta mėrgafitė” buvo tie^ 
siog iŠkoliota, visų SLA. narių 
akyse. Dabar, maniau, jau bus 
galas.
kad viešai šitokiu 
asmenį nekalbama, 
galutinai nutarta 
ant “organizacijos 
ro. Bet pasirodo, 
sekretorius 
galvą ant pečių. Kas čia pasi
darė ?

Iš painformuotų žmonių gir
dėjau, kad ponas prezidentas 
buvo atsivežęs į šitą Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą dvi 
rezoliucijas: vieną, kad iš Jur- 
geliutės bondso butų iškolek- 
tuota $5,000 (mat, ji ant tiek 
buvo užbondsuota) už nuosto
lius, pasidariusius Ažunario- 
Devenio paskoloje; antrą, kad 
Jurgėliutė rezignuotų. Nevisai 
aišku, kodėl tų rezoliucijų Pil
domoji Taryba nepriėmė. Ge
gužis įsidėjo jas atgal į kiše
nių, ir “kaltininko ieškojimas” 
dar nėrar pabaigtas. Pildoma 
Taryba, pagaliau, priėmė nuta
rimą p-lę Jurgeliutę teisti it 
paskyrė 60 dienų jaį prie teis
mo prisirengti.

Reikia laukti, kad iš trečio 
karto ekzekucija. bus davesta 
iki sėkmingo galo. Už dviejų 
mėnesių prezidentas Gegužis 
atsiveš geriau išgaląstą peilį, 
negu į pereitus du Tarybos su
sirinkimu •Tokia-Tokelė.

ne atsitiko nelaimė, kuri sukė
lė daug ginčių. Viena moteris 
išlipo iš gatVekario ir norėjo 
pereiti į kitą gatvės pusę. Ant 
jos užvažiavo automobilis. Mo
teris tapo užmušta ant vietos. 
Pilicija sulaikė automobilistą. 
Jis buvo visai blaivas .ir važia
vo negreit. Kiekvienas norma- 
liškas žrtlogus galėjo pastebėti 
moterį tir. išvengti nelaimės.

Prieš teismą specialistai iš- 
egzaminavo automobilisto akis. 
Pasirodė, kad jo regėjimas bu
vo labai prastas. Kiek sutemus, 
jis negalėjo matyti einančio 
žmogaus, žinoma, iš jo tapo at
imtas automobilisto laisnis.

Pi%Š kiek Ištiko Anglijos 
parlamente Dr. Alfred Salter 
pasakė kalbą, rekomenduoda
mas išleisti naujus patvarky
mus, kurių butų prisilaikoma 
išduodant žmonėms leidimus 
važinėtis automobiliais. Auto
mobilisto leidimas neprivalėtų 
būti išduodamas žmonėms, ku
rie turi vieną iš sekamų ketu
rių regėjimo ydų: 1) naktini^ 
aklumas, 2) regėjimo susiau
rėjimas, 3) trumparegystė ir 
4) spalvų neatskirimas.

Naktinis aklumas, sako Dr. 
Salter, gana dažnai pasitaiko 
pas žmones. Dienos metu jie 
gerai viską mato. Bet kaip tik 
trliputį sutemsta, tai jų regė
jimas pasidaro labai prastas.

tai regėjimo lauko
susiaurėjimas. Tatai pasitaiko 
pas senyvus žmones. Turintys 
tą nėdatėklių žmones mato tik 
tai, kas randasi labai siaura
me ruože.

Trumparegystė yra labai di
delė yda. žmogus turi matyti 
pusėtinai toli, kad galėtų tin
kamai automobilį kontroliuoti. 
Jei žmogus pamato pavojų tik 
tada, kai Visai arti privažiuoja, 
tai Jis nebeturi' progos nelai
mės išvengti. Jūo lobistu, jei 
jis greit važiuoja.

Spalvų Nematymas irgi yra 
Stambi yda. Visur dabar priim
ta vattoti šviesų signalai, ku- 
riuos ' kiekvienas : automobilistas 
turi atskirti. Bet yra žmonių,’ 
kurie tų šviesų arba visai ne
gali atskirti arba tik dalinai 
teatskiria. Kodėl taip yra, — 
mokslas dar tikslaus atsakymo 
negalį duoti.

Gąlima sakyti, jog dauguma

Kita. yda,
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Mrs. Calvin Coolidge, buvusio Prezidento žmona (kairėj), da
lyvavusi dabar naujo laivo “Coolidge” pašventinime.

truputį kitaip. Bet ben-

kad 
nup- 
spal- 
gali-

žiūrint su viena akia spalva 
atrodo vienaip, o žiūrint su ki
ta, 
drai imant, tas skirtumas nėra
didelis. Tokia yda neparanku
mų nesudaro. Visai kitoks rei
kalas yra su tais, kurie negali 
atskirti raudonos šviesos nuo 
žalios. O tokių, kaip apskai
čiuojama, Amerikoj yra milio- 
nas suviršum.

Marvin O’Gorman sako, 
Anglijoj apie pustrečio 
šimčio gyventojų turi tą 
vų nematymo ydą. Labai
ma, kad tas nuošimtis butų ga
lima pritaikyti ir prie Ameri
kos. Tame atvėjyj išeitų, kad 
aštuoni įmilionai suviršum 
Amerikos žmonių mažesniame 
ar didesniame laipsnyj negali 
tinkamai atskirti spalvų. Q nė
ra jul^ abejonės', kad nemažas 
nuošimtis tų žmonių važinėjasi 
automobiliais. Ir jie yra pavo
jingi automobilistai, —pavojin
gi ir kitiems ir sau.

Jei tie automobilistai važinė
jasi viename kokiame mieste, 
tai dar pusė bėdos, nes jie iš
moksta šviesų signalus atskir
ti pagal jų poziciją. Jei žalia 
šviesa randasi viršuj, o raudo
na. apačioj, tai jie žino jų 
reikšmę,, nors spalvų ir neats
kiria. Bet kuomet tie automo
bilistai atsiduria kitame mies
te, kur signalai yra kitaip sut
varkyti, tai tąsyk jie pasidaro 
pavojingi ir gali padaryti rim
tų klaidų.

Nors moterims tenka, visokių 
nemalonių komplimentų girdė
ti nuo vyrų automobilistų, bet 
reikia pasakyti, kad tarp jų la
bai mažai tesiranda tokių, ku
rios neatskirtų spalvų. Kodėl 
taip yra, —to nei biologai, nei 
^okulistai negali išaiškinti.
/ Naktinis aklumas pas žmo
nes pasitaiko rečiau, negu spal
vų nematymas. Tik kai kuriose 
vietose yra daug žmonių, ku
rie turi tą regėjimo ydą. Pa
vyzdžiui, Nevvfounlande. Ten 
didelis nuošimtis gyventojų, 
saulei nusileidus, tiesiog nieko 
negali matyti. Manoma, kad 
tas nedateklius pareina nuo 
trukumo tam tikro chemikalo. 

; Kartais tą nedateklių pasiseka 
i pašalinti sU tinkamo maisto 
pagalba. Bet ttiose atvejuose, 
kuomėt nedateklių s nėra pavel
dėjimo Savybė, p tik netikusio 
maisto padaras.

Bėt gM pavojingiausis regė
jimo nedateklius yra matymo 
lauko susiaurėjimas, žmogus

tasinkitės “N-nose”

Pašalink Kosulį, šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

r Gyląs ir Skausmus o

Vitfoae aptieko»e—35c Ir 65c puodukas ir 
dutteli. Children's Musterolo (Icn^vcs- 

* ad forma) 35c.

(Geresnis nei Mustard Plastcr. 

mato tik tai, kas randasi labai 
siaurame ruože. Tuo tarpu au
tomobilistui reikalinga matyti 
ne tik tai, kas randasi tiesiai 
prieš ji, bet ir tai, kas yra ša
lyse. Jeigu jis to nemato, tai 
anksčiau ar vėliau su juo įvyks
ta nelaimė.
Prieš kiek laiko New Yorko 
buvo padarytas labai įdomus 
tyrinėjimas, kuris parodė, kai 
kurie automobilistai nuolat tu
ri kolizijų. Tyrinėtojai mano, 
kad da’uguma tų automobilistų 
turi vienokį ar kitokį regėji
mo nedateklių. Jeigu, sako ty
rinėtojai, tokiems žmonėms bu
tų uždrausta automobiliais va
žinėtis, tai nelaimingų atsitiki
mų skaičius žymiai sumažėtų.

ATĖJO naujas “Kovos0 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

“MUZIKOS
MEISTRAS’

Naujas

Kuris pasiekia visur ir to
limas stotis. Su nauju 
Dynamic Speakcriu i r 
naujomis Scrcen Grid tu- 
bomid, didelės vertės, gra
žus ir lengvas pernešti iš 
vienos vietos į kitą, kai
na $68, bet dabar pas 
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Radi o Programai Du
* Sykiu į Savaitę 

duodami iš stoties \VCFL 
Nedcliomis ir Ketvergais

Joseph F.
BUDRIK.hc
3417-21 S. Halsted

St., Chicago, III.
Tol. Boulcvard 4703
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ŽINIOS

A

......... ...... —.......... .....................—- - ,
/

rais ir išlipo lauk, bet pamatę budu Chicagos miestas ir Coolt 
policistą, susėdo atgal ir bandė 
pabėgti. Kai pasivijo, pradėjo' 
atsišaudyti, ir pataikę i du pa
tys pabėgo.

county piliečiai yra visiškai 
priklausomi nuo nęatsakomingų 
gtafterių. . 1.

Mb
....i,. ..l.,,.., ,, I <-■» I » |, U..................

Gtattbriai
t defonls Yąrds 1138

Stanley fc Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
‘Mbderriiijti .'Kopsią Do^hai 

Thtiu atttotaobilius Visokiems reika
lams. Kairia prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Graboriai

Trys pašauti Cicero

kitą

Susekti milijiOmai mokesnių pi
nigų išaikvotų, bet negali 

prikibti!

Undertilking CO.
P. B. Hadley Llc.

. Koplyčia dykai
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

. 4206 St

W"

.....ŪSCC

I*

Tel.
VALANDOS:

nuo
O

kaidfltiiv^ė \’pitatrinija grabo- 
ribs kddžihš, Tėl. Victory 4088.

'a ;

f *»» L

-V* r. *- rtftė

-^4

SS g

Automobilių nelaimės 
savaitės gale

Kaip apsaugoti pilie
čius nuo g'rafteriij

Vienuolika žmonių sužeista, 
du iš jų sunkiai, susidaužime 
prie Deming place ir Lake 
Shore. deive. Pavardės nelietu
viškos.

Keturi žmonės sužeisti auto
mobiliams susidaužius ant 104 
st. ir Muskegon avė. Sužeistie
ji yra: John O’Grady, Niek 
Kuruzovicz, Frank Smolski ir 
AVilliam Casey.

Trys asmens pašauti ręsto 
rane prie 4636 W. 22 st., 
cero. Susipešimo priežastis 
vusi kortų geimas. Koks 
Katikos įpuolęs į restoranų, 
leidęs šuvius žmonių ; 
kūne persigandę išbėgioję.

Sužeisti yra John 
Mrs. Julia Janczewski, 
Janczewski.

Trylika atskirų atsitikimų 
susekė U. S. Attorney George 
E. Q. Johnson, kur Chicagos 
miesto oficialai išaikvoję mili
jonus taksų mokėtojų pinigų ir 
pridarę skandalingų korupcijų 
viešųjų darbų užsakymuose. 
Pavyzdžiui, kad ir toks faktas: 
Vienas kontraktas padarytas 
ant $811,200, tuo tarpu kad 
kontraktorius iš tos sufnos ga
vęs tik $596,023.45, tokiu budu 
$215,176.55 paliko ir sutirpo 
grafterių kišeniūose. Tokių at
sitikimų Johnson turi 13, o 
kiek dar yra tokių, kurių nė 
šuo neužuodžia. Pasirodo, kad

Ci-
bu-
tai

itį, pa- i
akyse, ir prie tlJ susektųjų graftų

Nušovė policistą, 
sunkiai sužeidė

Sekmadienį važiuodami dvie
juose automobiliuose kokie bo- 
mai nušovė viena policistą Pat- 
rick Murray, kitą Peter Novak 
mirtinai sužeidė prie Crawford 
avė. ir Byron st. Bomai beva
žiuodami susidaužė savo ka-

prikibti nebegalima, nes jie pa- 
Demos, daryti tarpe. 1922 ir 1928 me- 
Frank tą, ir einant statute of limita- 

tions, grafterių nebegalima pa
traukti teisman.

Johnson siūlo įsteigti State 
Bureau of audit and control, 
tai yra tam tikrą ofisą, kurs 
turėtų teisės prieiti ir peržiū
rėti visus miesto ir apskrities 
kontraktus ir rekordus. Dabar
tine tvarka, tų rekordų ir kon
traktų neturi teisės ne tik jo
kia federalinė valdžios ištaigai 
patikrinti, bet net grand jury 
negali jų išreikalauti, ir tokiu

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

dieną. 7 valandą vakare, 193 1 metais. Paėjo iš Šilininkų viensėdžio, 
Girkalnio parapijos, Raseinių apskr. Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Ignacą, tris sūnūs — Vladislovą, Joną ir Juozapą^ ir tris marčias, seserį 
Juzefą Arnbrozaitienę, švogerį 
Kūnas pašarvotas randasi 6622 

Laidotuvės įvyks Seredoj. 
į Gimimo Panelės Švenčiausios 
pamaldos už velionės sielą, o 
kapines.

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

Nubudę ir pilni* gilios siclvartos lekame,

VYRAS, SUNAI, SESUO, BROLIS IR GIMINĖS.

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

ir brolį Tamošių TerŠelskį ir 7 anukus. 
So. California Avė.
Kovo 18 dieną. 8 valandą ryto iš namų 
parapijos bažnyčią, kur atsibus gedulingos 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero

Antanas Rashinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15 dieną, 12:40 valandą ryte, 

1931 m., sulaukęs 60 metų amžiaus, gimęs Kaltinėnų apskrityje Kra
žių parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, 3 suntts — Antanai 
Franciškų ir Joną, 2 dukteris — Marijoną ir Zofiją ir gimines, o Lietu
voj 3 seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 3159 Lowc Avė.

Laidotuvės įvyks Sercdoj, Kovo 18 dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus n’ulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Rashinskio giminės, draugai ir pažįstami eSat nuo- i 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paškdtihį pa- • 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

MOTERIS, VAIKAI IR GIMINĖS. 
> I '

Laidotuvėse patarnauja graborius P. Mažeika, Telefonas J

POVEIKIS
KMETKLMNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai • ' 1

3316 S. Halsted St. Tel. BoulevArd 7314

<

Skalbimai Naujięilose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nau. 
yra naudiiitdš.

, I ■« , ,1 I...

JONASj bendža 
BeNdzaitIs

Pėrsiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 15 dieną, 11:00 valand«ą 
vak., 1931 m., sulaukęs 51 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskr.,, Jurbarko parapijoj, : 
Greičių kaįme Ęąnko dįdeĮią- i 
nie nubudime moterį Marijoną, 
po tėvais Val'eųčiukgt $ųnų .J.pną, j 
26 metų, pusbrolį Antaną Ąthbro- į 
zaitį ir gimines, Lietuvoj brolį 
Pranciškų ir’ brolienę Kotriną ir 
seserį Oną Jėckienę ir giminės. 
Kūnas pašarvotas, randasi įjrab. ’ 
Sklido koplyčioj, 718 .W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčipj, ko
vo 20 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
koplyčias 'į Dievo Apveisfdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos "pahislldos už velionio 
sielą, o iš ten kils nulydėtas į 
Šv. KaziHiicto k^piųės. ■

Wi a. a. Jbrib Bėddzaičio ^i- ’ 
minės, dfaiigai it pažįstami ešat 
muoširdžiai kviečiami dalyvauti "į 
laidotuvėse ir suteikti jam paškb-. 
tihį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekatrte, 
Moteris, S tinus, Pusbrolis ■ 
ir Gihiiries.

Laidotuveše pitarriauja grabo- 
ribs S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevek 75 3 2

URŠULĖ KUNCIENĖ 
po tėvais Lėnkučiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 16 dieną, 6:00 valandą ry
te, 1931 m., sulaukus 42 metų 
amžiaus, gimus Mariampolės ap., 
Šunskų parapijoj, Degučių kai
me. Paliko dideliame nubudi
me vyras Kajetonas, 2 dukterys 
— Agnieška ir Alena, 2 seserys 
-—p. Mikalauskienė ir p. Zalenkie- 
nė ir giminės. "

. .Kūnas pąšįįtVot^^t.randasi 3615;
So. Parncll AVe. *

Laidotuvės įVyks, ketverge, ko
vo 19 dieną, 1:00 vai. po pietų 
iš* namų BUs nulydėtą į Tautiš
kas feapiiies , , , 4, >

Viši h;, ai Ui^ulfe , ■Ktfhcienės 
gimlHė^, .llfaiVįįai ’ir 'pižįštŽihi esat 
nudširažfjii kviėčidmi 8sly‘Vauti 
laidOtUvės it siiieik^l jai ’btlšku- 
tirtį pntafnavlrhą 4t HfšišVVikini- 
mą

iNulibdę iickdfti'eį
"Vytas. !&li^ti/ttli, Šeirys

Daktaras
Spurialistas iŠ

■H 
r.&

j. Ltilevičiūs
GRABOklUS iR

bALsamuotojaš
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 

\ miestelių dalyse. Mo- 
derhiška koplyčia 

, veltui.
^tt)3 S. Halsted St. 

Chicago. iii.
TH. Victbry 1115

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju \ laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

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

Lietuviai Gydytojai
TJ—t—Į.J—IJ—|Į — — — — O

Rez 6600 South Arteetan Avinu* 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALAtORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hilsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halstcd St.

Telefonas
i Victory 1115 •

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va edos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loėmū St.
kamp. 18 ir Blue Island ve.

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

Ros. Pbone Fairfax 6353

Phone Armitage 2822

DR. W. f. KALlSZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6102. South Albany Avenue

Telefonas Yarils 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nud l0 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Rezidencija Tel Midway 5812 b 
Wilmett» 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

Otrklėy ir 24 St Tel. Canal 17)2-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kervefgai* 

3 iki 8 vai. vak., Utarhinkaia ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel Vieton SS9l 
Rez Tel. Drexels9l91

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgių

Specialistas moteriškų, , vyriškų, 
vaikų ir visų Chroniškų ligų 

Ofisas-. 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 3 1 tb Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 rak 
Nedėliomis ir cventad. 10—12 diena

9252

p r i e 
duodu 
elcctric

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patatnaviirias lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ėsti SįiL 
ningas it nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO ILL

J. F. KADŽIUS
PIG1AUŠIS LIETUVIS

GR A KORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarmių 
jų geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- { 

bų išdirbystės
OFISAS:

668 W. 18th Stree: 
Tel. Cąnal 6174

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

než: 
Spec, 
kraiijd, odos. ■ 
pauj fihfcattjjfa . 
Jbigu kiti hegid 
Jis jums gali pa 
tuKštančiui ligdnih ________ _z__„ _____ ___ T___ ___ _______
nub 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 Vak. Nedėliomu nfio 10 fyt. iki 1 v.

, 4200.JVeat 26 St^_^kajttipaB Kdeler Avė., Tel. Cranford 5573.

1WISSIG,
_ ^a*aullnlaxh« kare

Ktajaūs
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
’štti it pufsl^B, tifcnuodijiniJį 

žaizdas, reumatižmą, galvos ekausmus, fikaus- 
kOšSjitafe, gerklės skaųdėjim ir paslaptingas ligas. 
Jejo jus išgydyti, ateikite čia ir persftikmikite, ką 

ti. Praktikuoja per daugelį metų ir iigydl 
Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲi

AMBULANCE PATARNA 
\ Mes visuomet , lakiame ši r 
\ patarnavimą, kuomet jis 5patarnavimą, Kuomet jjis v yra janiausiay ręiKąBHgas. .

J. F. EUDEIKIS & €0.
JŪSŲ GRAAoKIAT-------------  ---

_ ........... . *, ,Didysi§ Ofišils ;
4695-07 South Hptithitage Avenue

.ir 1742 ą

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic 
t t.
merginom 
mai dovanai.

Otiao telefonas "Irgima ,008d 
Rez. Tel Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 lt 
fl Iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 Iki 12 die

ni). Namų ofieaa North Slde
3413 Franklin Blvd.

ValandoH 8:80 Iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D
.44 42 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo
nuo

Laf.iyettc 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

•M

Advokatai

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

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

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

Phone Boulevard 7589

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 pietą 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
e- , . ' /

kampas Halsted St. t 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis rilio 10 iki 12.
ilN. . ............................... ....................... .. ........................... .. ............................................. ......... . ............. ........

ė, • e

Duokite savo akis išegzaminuoti x

Dr. A. R. BLUMENTHAL
ęPTOMETfclST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

. Žvairas-kreivas akis išgy- 
4au akinius pritaikau

4654 S* Ashlaiid Avė.
Tėl. Boulevard 7878

.ii. W*IW ■ .         ..I ■ „ i  ....................... .

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluridėt 329'4
Nuo 9 iki 12 v*al. dienūs ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Kenwdod 5107

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nito 6 iki 8 valandai rakate 

apart iventadiertio ir ketvirtddiehio.

Pbone Ganai 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valu 1—3 it 7-^8;';Nedį> I0—12 ryto 
/iežidetictja'i 6 640' • So. $ Mapleivood Avi.

' Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofisri valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vai. vakarą.

Kez*. 3201 South Wallače Street.

ir

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 < .

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 Vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

. 11 South La Šalie Street
Rbdm 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nū o 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—-Utarn.. Ketv. ir Snbatoi )rak 
Vasallė—Pah.. Ser. ir Pėtnyčios rak

- -- - ........... - - Į - - . - ■- . ------  —
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ncdčlioj pagal sutirti

Iki 3 vii. kortuose — nbo 3 iki 9 
S ubą t o riiis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Ate

Tel. Pullman 5950—namų Poli. 6577 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketverges ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. viikare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DfcANGELIS
DENTISTAS 

2417 West 63rd Streėt
(afti V/estern Avė.)

i.ihhmmi III Ii IĮ I įiMlIhMMiiMiFiih^rMlIlTiaafcMMfe-

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS — *

Gerai lietuviams žinomas pėr 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ’ it chroniškas ligas vy
rų, inoterų it vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laborat8tiji(;
1025 W. 18th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800
- • •- _---------- -- --------- - - . . . . —.........

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd SL 

Arti LeUvitt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Setedoj ir Petnyčidj nuo 9 iki 6

' - - - - - - -

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

J »

Ofisas vidurmiestyje 
, Room , 150^

, CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. tVathington St.

Cdr. Washington and Clark Sdk 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 .

JOHN B. BORDEN 
, L^rpVlV ADVOKATAS , 

105 V. Addme St., Rtibfn. 2117 
Tdepbdne Randolpb 6727

Vakariu 2151 W. 22nd St. huo 6-9 
TėlepVdhė RooseVęlt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Kėpublic 9600 
_______i— -------- I 1—   a 

tft.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashtarid Ade., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. tyte, nuo 2, iki A 
vai. >lp° k nuo 7 Jki 8:30 vai. 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-—4 
Rezidericija 6158 S. Talmau Av. 

Tel.’. Prospect 6525

/

DR. G. Le MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. TeJ. Cicero 49 
Deloi sunkių laikų kalnoD nupiginto*

Sidabro Fillintral-------------------------------  $2-°!'
I’arcoliano Fillinrai ., ------- --------------- 2.00

Auksinės Crowns -----------------—r ,6,0X
Priflrh __ :____________-____  $0.00 už dantį
1'latcB ___ g.—_ ___ ______ _ $20.00 ir augi.

Traukimas bo skausmo

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurtniestyj* 
RObm 2414 

One North La j
’ KfCot. Li Gaut.41

Ofiso Tel State . 2704 > 4412
UL k V‘St*) <

JOSEPH J. GRI8H
Lietuvis Advokatai 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2&00

Ra- &* st'

./..-T;,,. ■ . c.,,- ••
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šarvotas Ėildeikio koplyčioj 
Brighton Parke — 4447 bo. 
Fairfield Avė. Laidotuvės bus 
ketvirtadieny, kovo 19 d. iš 
koplyčios į bažnyčių ir j šv. 
Kazimiero kapines.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

i<« į»,wh x.i>ii*h ’ • . ■>*.' . < 
pereitą kartą rašiau, jam buvo 
dedamos radio adatos, operaci
jos nedarė, bet kadangi toks 
gydymo būdas ilgai tęsiasi ir 
daug kainuoja, tai drg. Skalna- 
rakas nutarė verčiau namie gu
lėti. —Senas Petras.

Prof. Mykolo Biržiš
kos sutikimas

Charles Steponavi
čius

Kero 28 d. vakarą Lietuvių 
Auditorijoj

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Lietuvoje pirmininkas, Lietu
vos universiteto profesorius ir 
daugelio knygų autorius, žy
mus Vilniaus veikėjas, prof. M. 
Biržiška visai greitoj ateity 
atvyksta į Chicago ir jau šeš
tadieni, kovo 28 d. asmeniškai 
mums pasakys apie Vilnių ir 
Vilniaus krašto padėtį, ir var
gus bei viltis musų brolių, at
plėštų lenkų smurto ir paverg
tų Lenkijai.

Vilniaus krašte smurtininkai 
deda visas pastangas, kad lie
tuvių jaunąją, kartą visiškai 
išnaikinus, priskiepinant jai 
lenkišką dvasią ir kad tokiu 
budu visai išnaikinus lietuvy
bę Vilniuj ir jo apylinkėse. Tik 
ačiū pasiaukavimui tokių žmo
nių, kaip prof. Biržiška Vil
niaus krašto lietuviai kiek įma
nydami laikosi prieš išnaikini
mo pavojų ir siekia nusikraty
ti svetimo jungo.

Kovo 28 d. vakarą Chicagos 
lietuviai, organizacijomis ir pa
vieniais turės retą progą iš
girsti prof. Biržišką gyvu žo
džiu kalbant, ir patys turės 
progos Vilniui ir jam išreikšti 
savo pageidavimus ir linkėji- Į 
mus. Didelė programa rengia
ma; kaip girdėti, tai bus Chi
cagos lietuvių pažangiosios vi
suomenės pasirodymas.

Senas Petras.

Degutinikai Bridge- 
porte

— ■■■■■■...... I ĮĮ..I, f

Vieną gražų rytą Dr. A. L. 
Graičunas išėjęs iš savo ofiso, 
kaip paprastai pereiti per 
Bridgeportą, žiuri atsisukęs į 
savo duris, ir pats jų nebepa
žįsta. Nagi, ant durų nupieštas 
didelis piuklas ir kūjis. Reiš
kia bolševikiška emblema. Dr. 
pats neišaiškina, ar degutinin- 
kai norėjo jam pasitarnauti 
ar “džioką” iškrėsti, žodžiu, 
taip ar kitaip aiškinsi, tai 
“dovy džiokas”?

Senas Petras.

Užmuštas Gary 
lietuvis

Kovo 9 d., apie 8:30 v. vak., 
Gary, Ind., traukinio tapo šti- 
važihėtas. ir užmuštas vietos

* • i M

lietuvis, Mateušas Kavoliunas, 
45 m. amžiaus, dirbęs ten prie
geležinkelio.

Vakar velionio kūnas tapo iš 
Gary atvežtas į Chicago ir pa-

(Prie Anelės ir Charles Stepo
navičių koncerto, kurs įvyks 
kovo 25 d. Liet. Auditorijoj)

Adv. P. A. Adomaitis 
tapo nariu the Chica
go Bar Association

C. Steponavičius, dabartinis 
C. L. Choro Pirmyn vedėjas 
ir Simfonijos orkestro dirigen
tas, yra gimęs ir paaugęs Mon- 
tello, Mass., kur ir savo muzi
kos karjerą pradėjo. Dar 16 m. 
amžiaus jis ten jau vedė vieti
nį chorą ir mokino smuiko, šie
met jam sukanka 10 metų dar
bo muzikos srityje. Chicagon 
atvyko 1925 m. būdamas 17 
metų ir čia pradėjo mokinti 
chorus: L. K. M. Chorą, Rosc- 
lande, Aidos Chorą, Cicero Ly
ros, Chorą, Birutės Chorą; da
bar veda Pirmyn Chorą ir su
organizavo Simfonijos orkest
rą. Jis organizavo pirmosioms 
“Naujienų” ir Budriko radio 
valandoms muzikalę programą 
ir ją sumaniai tvarkė. Dabai1 
mokytojauja kaip smuiko in
struktorius vienoj iš didžiausių 
muzikos mokyklų, American 
Conservatory of 'Music, Kim- 
ball Hali. Be to pats mokina
si, nori greit gauti Mašter 
laipsnį muzikos srity.

Steponavičiaus jaunystė nė
ra rožėmis klota. Jis per var
gą, pats uždarbiaudamas pra
dėjo mokintis dar Montello;čia 
atvažiavęs Chicagon, neturėda
mas pažįstamų, pradžioj iš 
chorų mažai teraudamas, taip 
pat turėjo dirbti krautuvėse, 
kad už maistą ir mokyklą ap
simokėjus. Tačiau ir tokiomis 
sąlygomis gyvendamas, jis bai
gė muzikos kursą per du metu 
vietoj trijų, kaip kiti paprastai 
baigia'.

Sudeginki! mane
• > < i < i ! L {žodžiai —Saldine ‘ Neris 

Muzika J. Gruodis
(Dainuos A. Salaveičikiutč-Stepo- 
naviČienč savo koncerte kovo 25 d.

Sudeginkit mane kaip raganą, 
Sudeginkit mane žėruojančiame 

lauže!
Nesudrebėsiu aš nė vienu sąnariu, 
Nė žodžio nepratarsiu— 
Klausit ar neklausit.
Bučiavo žemę vasaros naktis.
Ir žemė, tartum nuotaka, baltai 

žydėjo;
Aš ji karštai mylėjau, 
Mylėjo jis mane— 
Dangus nusilenkė ir žvaigždes 

Laimės pasaką girdėjo.
Dabar sudeginkit mane, kaip raganą, 
Sudeginkit mane žėruojančiame 

lauže!
Paliksiu jums aš jūsų pragarą, 
Bet dangų pasiimsiu—su savim!

————— ■ II ■

Drg. F. Skamarakas 
jau namie

Drg.: Skamarako draugai ir 
pažįstamieji, kurie nori jį ap
lankyti .sergantį, prašomi va
žiuoti į jo namus, 6829 So. 
Caįumęt Avė., nes jis jau gtįžo 
iš ligoninės. . Ligoninėj, kaip

Nesikankinkitę
Pasiliuosuokite nuo 

Skausmo

DABAR!
Jei dviejų mlnutų laiku patryni
mas su Enker ĄAIN-EXPELLE- 
RIU nesustapdis kiekvieną perve-, 
riantį ir kankinanti skausmą nuQ> 
Reumątizmo, Neuritis, NeuralgD? 
jos, Strėndieglio, arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėš
lungi ir t. t. — jeigu neišims per
salimą, skaudėjimą ir sustirimą iš 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokis kitas linimentas nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Ėxpelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas su Enker PAIN-ĖXPELLERIU, 
senu patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPELLERĮ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

VtAd. RICHTER Cr CO.

Šiomis dienomis jaunas adv. 
Paul M. Adomaitis, kuris turi 
ofisą One Nori h La Šalie St, 
Room 2314, gavo pranešimą iš 
Chicago Bar Association sekre
to) raus W. Warfield, kad yra 
priimtas j tą organizaciją.

Kiek laiko atgal adv. P. Ado
maitis įstojo į Chicagos lietuvių 
Bar Asociation. Ir jau nuo se-

Barniau priklauso Illinois 
Association.—Rep. V.

Kas bus kovo 22 
dieną?

Dzimdzių kratinių vakaras

Amerikos 
kolonijas.

1 NAUJIENOS, Chicatfo, fij.

$12.00, Petet iludris 25c., Mrs, 
Pet rokas 50c.*, ( M r, D. Mf$. J, 
\Vaismis 50c., Theodote Nuo
gis $1.00, S. Grakauskis 25c., 
Clias. Jasunaš 50c., Ch 
sinis 50c., G. . Shimkus
B Liouska 5Qc„ v Chernis Gri
galius $1.00;*' Pcter Žilvitis 
$1.00, J. Samčius 50c., Prašu-

I nas 25c., Urba 1 Flower Shop 
50c/, Walteris 25c., Joseph 
Masalskis 50c.į Peter Narbutas 
25c., Petrauskas 75c., Mary 
Lovick’s $1.00/ William Brėde- 
lis 50c., Chas. Makutėlius 50c., 
Mary Mcssar 50c., Joe. Drįllin- 
gis $1.00, Jocob Maskalunas 

Alck PaVilonis
Stanley Valtdryš 
Krasauskas $1.00, 
Linas 25 centus, 
gis ,50 centų,

Ateinantį sekmadienį, kovo 
22 d. Lietuvių Auditorijoj Va
nagaitis su Olšausku rengia 
linksmų kratinių vakarą. Tai 
bus pasirodymas, kokiais daly
kais dzimdziai per visą žiemą 
juokino ir virkdė 
lietuvius po kitas
Programas turės dvi dalis: pir
moj bus pačių dzimdzių dialo
gas, arba farmerio pasikalbėji
mai su ponu apie visokias svie
to mamastis. Kitoj daly bus 
daugiausia dainuojamos dainos, 
solo ir kartu. Svarbu, kad ta
me kratiny dzimdziai įpins vi
sa-, ką žino ir moka, ir net lie
tuviškos kanklės paskambės.

Dzimdziams taikau ja p-lė 
Norvidaitė, šokėja ir kita jos 
draugė šokėja. Išpildys keletą 
klasiškų šokių abiejose progra
mos dalyse. Be to Mikas Joza- 
vita’s akomponuos ir pats nuo 
savęs prisidės / su ' kaikuriais 
piano gabalėliais.- j

Vakaras prasidės lygiai 8 vai. 
vakaro ir tęsis tol, kol tik 
sibaigs. —J. J.

Sąrašas

pa-

Aukavusių Mato Juodviršio 
palaidojimui

25c.,

Chas. Maktitėnas 50c., 
-' ' m v * •
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L ...
, Atydai Naujienų Skolinimo 
ir Biidavcjimo Bendrovės na-

Su pabaiga kovo menesio 
Naujienų Sptilkos knygos ir 
sąskaitos turi Init suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių.

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

T. Rypkevičia, sekretorius.
\ ■ 1

r Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 
dainų ir juokų vakarą. Liet. Auditorijoj, 
22 fcdvd (nedHičj). Pradžia 8 v. v.

JŪSŲ PATOGUMUI 
—— f

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Marųuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

$1.00,

A, 
Januška

Prašom patėmyti. S. L. A. 134-tos 
Moterų kuopos rengiamas' pasilinksmini
mo vakarėlis ‘užpraeitą ^ęštadienį kovo 7 
d. iŠ priežasties blogo oro neįvyko. Da
bar yra rengiama antradieny, kovo 17 
d. Lietuvių Auditorijos svet., ant pir
mų lubų. Pradžia 8 vai. vakare. Visus 
ir visas turinčius ir neturinčius tam va
karui bilietus nuoširdžiai kviečiame aę- 
šilarikyti ir patirti rengiamo vakaro pa
silinksminimo paslaptis. Inžanga tiktai 
50c ypatai. Rengėjbs.

——g.._

Steponavičių koncertui kovo 25 d., 
Liet Auditorijoje, tikietus galima 
“Naujienose”. Kaina 75c. ir $1.

gauti

Antrądięnis, kovo 17, 193.1

Financial 
Finansai-Paskoloe

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kcdzic A ve.

$1.00, 
$1.00, W. 
James Bu- 
Josie Nuo
toliu Yriš

ka 25c., Chas. Yurenas $10.00, 
Joe Packus $12.1)0,' Mr. Gabe- 
lis 50c., F. J. Skrodėmis 50c., 
Chas. Ūkelis $1.00, F. Budris 
25c., Adam Wcrtelka 25c 
Kuklcr 25c., . Alex
$2.00, W. Šidlauskas 50c., J. 
Palonis 75c., Mary Viršila 50c., 
Louis Paulapski 25c*, V. Stanis 
$1.00, Mrs. Liekiene 50c., Miss 
Aniolienč $L00, > Joe. Dailido- 
nis $1.50, .tohii Wertelka $1.50, 
Mrs. Mikiene $1.00, Matulevič 
$2.00, Chas. žilvitis $2.00 
James Chernis $1.00.

SPORTAS

Adomas Widzes risis su 
' Talaber

ir

Louis

Sakoma, kąd “practice makes 
perfect”. Taip iš tiesų yra. 
Chicagos lietuvių ristikai ,$er 
paskutinius kelis metus*, pusė
tinai išsilavino. Pirma’ tarp 
lietuvių gerų, rįstikų buvo vi

jų atsirado visas būrys.

RAŠYKITĖS DRAUGIJOM
. Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi

nės Pašalpos kont^tas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti I Chięagoje ir artimose 
apielinkėse, nuoširdžiai kviečiami rašy
tis j šią Draugiją Į narius, priimami 
nuo 16 iki 4.5 metų- amžiaus. Pašal
pa yra trijų • skyrių: $6; $10, $16 sa
vaitėje, pomirtinė $250 Nariams mo
kama pašalpa gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų rybose, pomirtinė it 
kitur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo . mėnesinių duok
lių. Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičįus arti 1000. Pa
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją ir 
gauti ki(as reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pąs kiekvieną šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į kontesto vedėją -r- Mickevičių, 
3653 So Halsted St. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dtrjos Valdyba, 
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Šaikus, prOt. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 

. J. Kaulinas, iždininkas
N, Smalelis, kontrolės sekrętorius 
J. Mitskus,' iždo globėjas 
V. Pąčkauskas, iždo globėjas 
J. Dauginis, maršaska. ' 
Dr. St. Biežis, Daktaras Kvotėjas 
Adv.' K. P. Gugis, Legąlis Patarėjas

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

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

52 E. 10701 St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovų.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas________

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Specialistas srydyme chroniškų ir nauju 1! 
grų., Jei kiti negalėjo jumis i&gydyti. atšilau- 
kyklt pas mane. Mano pilnas l&egrzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei a6 apst
irusiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryk Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino ifcegzaminavimo—kas jums yra

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 tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tėl. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Rekailingi agentai

ATYDAI NAMŲ SA- 
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

4

Pigiai ir gerai padarau.

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

rolę ir aukščiau

K. ANDREJUN 
1337 So. 50 Ct., 

CICERO, ILL.

Mateušas Juodviršis, 48 m., 
kilęs iš Panevėžio apskr., Gil- 
vydžių kaimo, pasimirė kovo 
2 d. ir palaidotas kovo 5 d. 
Tautiškose kapinėse. Laido? 
tuvėms patarnavo graboi’ius 
S. P. Mažciko, 3319 Auburn 
Avė.

Kadangi velionis nepaliko 
jokio turto ir giminių ncatsi- 
šaukė, tai laidojimo būtiniau
sioms išlaidoms padengti bu- 
yo padaryta rinkliava, kuria 
su pasišventimu atliko p. Ta- 
da;s Masilionis, 910 W. 35 St.— 
Žemiau paduodamas visų au
kavusių sąrašas:

A. Pudak 25c., Stanley 25c., 
Peter Ąligauski $2.00, A. Bu
dris 25c., Ambrose $1.00, Ma
teušas žilvitis $1.00, Uršulė 
Stirienė $3.00, Mrs. Kazlaus
kas 30c., Martha Bartkus 50c., 
Miss A. Rubęns 50c., Anton 
Yolidviršis •' $1.00, Bill Balis 
$1.00, Joseph Packus $1.00, Ju
lius $2.00, Frank Savickis 25c., 
Peter Petrakonis, 50c., Anton 
A.^Norkus 25c.> Bruno Shurlis 
25ę„ James Dairies 25c.,! 
Ruogis 25c., (jhas. Kulis 25ęų 
J. Antanaitis $1.00, Joseph Rū
ta 50c., B. Bukais 25c., Mikės 
50c., A. Shillins $1.00, J. Kaz- 
lauskis $1.00, J. Stanevich 
$1.00, Frank Gatavey 20c., J. 
Kulis 25c„ A. Janitors $1.00,
W. Devcika $1.00, Anton tyfasL į 
lionis $1.50, Julius Bugailiškis 
50c, Paul Garbauskas 25c., 
Anton Palonis $1.00, Kaspar 
Kadainis (suma nepažymėtą. 
Red.) Chas. Tanolus 50c., 
Frank -Lagudis $1.00, J. že- 
mumčis 25c., T. Siervidas 25c., 
Mrs. Shatienė $2.00, Mrs. San- 
vaitienė $2.00, A. Walteris 
25c., G. Placis $1.00, Levandes- 
kis 25c *

sai nedaug. Vįįftį kas kita da
bar,—jų atsirado visas būrys. 
Pavyzdžiui, imkime Adomą 
Widzes. Ristynemis jis susi
domėjo nuo to laiko, kaip -atvy- 
ko Požėla... Ir kelis metus 
treniravosi be paliovos. Dabar, 
jis yra šaunus pstikas, su ku
riuo net svetimtaučiai turi 
skaitytis.

Kiek teko nugirsti, trumpoj 
ateityj Adomas.^ susikibs su 
Louis Talaber, jįųris prieš kele
tą metų buvo vidutinio svorio 
pasaulio čempionas. Rjstynių 
žinovaį sako, jog Adomas da
bar yra tiek geras, kad vaęgu 
jam ką galės padafyti Talaber.

{Beje, tą patį vakarą žada sp- 
cikibti ir St. Bagdonas su vo- 
kiečiu Marshallu.* ’ r -

į *' v • ■* v . • v. i.

< Bancevičiaus iššaukimas > 
i, ■ ’ ■ " • '* C '

.Trumpoj ateityj planuojamą 
surengti ristynių^ Dakarą bedar
bių naudai. Bancevičius jau pa
sižadėjo ristis. Ttio pačiu lai-* 
kii jis daro iššaukimą Komarui 
ir Geitautui, —su vienu ar kitu 
j iš siitinka tose ristynėse per
siimti. .Well, pažiūrėsime,^ ku
ris jų priims “dzūko” i^ąukimą.

■i • -rt, ‘ • ■ j

Rytoj risis, Lorido^, Požėla į 

! . /■ ir kiti ' i ’ ; . < • .. ; ,■ , ... i j

Rytoj Coliseiime £isis KĮaro- 
lis Požėla, ktirįs' -dabar gyvena 
New fybrke ir į Chicągą ‘atsi
lanko tik retkarčiais. Požėlai 

'' ? ■ f , f /

teks susikibti su Marshall Clins- 
tosck. Svarbiausioj poroj risis 
pasaulio čempiorias Jim Lon- 
dos su milžinu rusu Kvvariani.

i —n. :

.2995 ■

■ Suaugusiai moterei labai
Galima

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. 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- «ki 1 po pietų

Personai
, ------

JAUNA lietuvaitė gyvenanti Lietuvo
je nori susipažinti vedybų tikslu su 
vaikinu arba našliu, nesenesniu 40 m. 
amerikonu, kad butų mokitas, doras, 
išmintingas ir rimtas — Laiškus siųs
ti su fotografijoms tik rimtai. Lietuva, 
Raseinių apskr., Jurbargo paštas, paso 
numeris 1 107683, iki pareikalavimo.

—'y i..1.. 11 ■ 1 ii

PAVASARINE MADŲ KNYGA 
įsigykite sau pavasarinę madų kny

gą. Joje rasite daug gražių. madnų 
suknelių, visai sava Seimai. Taipgi 
apatinių rūbų ir tt.

Kaina Už vieną numerį 10 centų.

2995 — 
graži ir elegantiška suknelė, 
siūdinti, iš juodos materijos su balta api- 
kakle. 
labai madoj 
Paryžiaus skonis, o 
pradėjo tokių spalvų sukneles.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. ,

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotų blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerj, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti >avo tardą, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
■akymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Toks sutaikymas spalvų dabar 
* j —- juodas ir baltas tai 

ir musų moteris

^NAUJIENOS Pattern Dept

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 16 centų ir praiau at

siųsti man pavyzd) No -.......... .
Mieros per krutini

(Vardas ir payardi)

j (Adresas)

JuknieviČius (MlMtas ir valit), r
iii, r 1.,^,,,„

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO. ILL.

f'—1
Atmink Savo Naudai,

kad vesdamas visus reikalus ^ct

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidy

Perkam Mortgečius ir Bonos. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS.
* 'T....-.. r 1 '

Educational
Moljy l^OB -------

/ MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO. ,

Dienomis ar vakarais. Del iofdr 
macijų šauk ^rba rašyk:

INTERNATIONAL BARBEB 
COLLĘGE, 

072 West MatHson Streat.

PAIEŠKAU pusbroliu Viktoro Mec- 
kuno. Iš Lietuvos paeina Trakinių 
kaimo, Šimkaičių valse.. Raseinių ap. 
Girdėjau, kad gyvena Chicago, III. Aš 
važiuoju į Lietuvą ir turiu daug svar
bių reikalų SU juomi. Malonėkite at
sišaukti arba kas žino pranešti man jo 
adresą .Antanas Meckunas, 75 W. 30 
Street, Bayonne, N. J.

Sitųątion Wanted 
Darbo Ieško

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus altiekamu nuo dar
bo laiku, jūsų namuose, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

Help VVanted—Femaie” 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA antra vyrėja restau- 
rante. Turi mokėti kepti. Atsišauki
te tuojaus. Freedman Restaurant, 1350 
S. Halsted St.

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

' LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

* PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pigiai.

4456 So. Western Avė.

TURIU du storu — bučernę ir gro- 
serį. Vieną parduosiu. Telefonas 
Wentworth 6759.

• PARDAVIMU pigiai moderniškas 
restaurantas su 57 sėdynėm arti dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Priežastis pardavimo mirtis.

2921 N. Cicero Avė. «
Phone Palisade 0264

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui _

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namo*, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomit. Teiiingai ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 0455




