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Siūlo panaikint anti- 
evoliucijos įstatymą 
Tennessee valstijoj

Atstovas Murray* sako, kad 
“monkey” įstatymas padaręs 
Tennessee valstiją pasaulio 
pajuoka

NASHVILLE, Tenn., kovo 18. 
—Atstovas^ Hobert M. Murray 
pateikė legislaturai bilių panai
kinti paskilbusi antievoliucijos 
įstatymą, kuriuo užgina Ten- 
nessee valstijos mokyklose dės
tyti evoliucijos mokslas.

Atstovas Murray sako, kad 
pažinti evoliucijos mokslą yra 
prigimta kiekvieno asmens tei
sė. Tokią teisę turi ir jaunuo- 
lia, kurie nori susipažinti su 
žymių mokslininkų mintimis ir 
teorijomis. Ginti, kad žmogus 
nesąs evoliucijos padaras, reiš
kia ginti, kad žmogus nekyla, 
netobulėja'.

Pasak atstovo Murray, kuris 
dar yra jaunas, 28 metų am
žiaus, vyras, nė vienas legisla- 
turos aktas dar niekados taifs 
nepalankiai neišgaTsino Tennes- 
see, kaip tas nelaimingas “mon- 
key” įstatymas. Del to savo į- 
statymo Tennessee paskilbo 
kaip tamsi, šundievotiška, atsili
kusi valstija ir patapo visų kul
tūringesnių žmonių pajuoka'.

Anti-evoliucijos įstatymas bu
vo Tennessee valstijos priimtas 
1925 metais. Netrukus po to 
Daytone įvyko garsi mokytojo 
Johno T. Scopeso byla, kurioj 
jis buvo apkaltintas dėl dėsty 
mo studentams ©voMucijog mo
kslo.
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$90,500,000 Anglijos 
aviacijos jėgoms

LONDONAS, kovo 18.— Par
lamentas priėmė metinį britų 
aviacijos jėgų biudžetą, sie
kiantį 18,100,000 svarų (9014 
milijono dolerių), o tai 
250,000 svarų daugiau ne 
einamųjų metų biudžetas.

yra 
kaip

Washingtono kolegijos 
studentai paskelbė pro

testo streikų
WASHINGTONAS, 

—Daugiau kaip 400 
tono ir Jeffersono 
studentų šiandie paskelbė strei
ką, reikalaudami, kad tos įstai
gos prezidentas Dr. Baker bu
tų pašalintas. ,

kovo 18. 
Washing- 
Kolegijos

Vokiečio fašistai daužo 
žydų langus

DUISBURGAS, Vokietija, ko
vo 18.—Hitlerininkų 
šiandie čia padarė pogromą žy
dams. Daugelio žydų namų ir 
krautuvių langai buvo akmeni
mis ir pagaliais išdaužyti, iki 
policija smurtininkus išvaikė.

banda

ORHSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota';*' nedide
lė temperatūros atmaina; viduti
niai ir stiprus žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 33° ir 34° F.

Šiandie saulė teka' 5:57, lei
džiasi 6:00. Mėnuo teka 6:14 
ryto. 4 . \

Anglijos , geležinkelių
darbininkai gaus ma

žiau algos
LONDONAS, kovo 18. —Ge- 

ležinkelių kompanijos ir gele
žinkeliečių unijos pagaliau pa
niekė sutarimo, kuriuo einant 
geležinkelių darbininkams al
gos .sumažinamos 4 1:6 nuoš,. 
išskiriant tuos, kurių algos sie
kia ne daugiau kaip 40 šilingų 
savaitėje.

Algų sumažinimas palies apie\ 
100 tūkstančių geležinkelių 
darbininkų.

Kanada protestuoja 
prieš J. V. prohibici- 

ninku veiksmus c »
VVASIIINGTONAS, kovo 18. 

—Kanados vyriausybė per savo 
pasiuntinį Washingtone įteikė 
Valstybės Departamentui for
malų protestą prieš apšaudymą 
ir suėmimą Kanados laivo Jo
sephine K.

Laivas Josephine K. buvo 
Jungtinių Valstybių pakraščių 
sargybos laivelio CG-145 apšau-, 
dytas ir suimtas praeito sausio 
mėnesį. Šovinio buvo kliudytas 
ir užmuštas to laivo kapitonas 
VVm. Cluett. >

Savo proteste Kanados vy
riausybė sako, kad įvykio- ty
rinėjimai parodę, % jogei laivas 
Josephine K. buvęs toliau ne 
per valandą kelionės nuo Jung
tinių Valstybių krantų, vadinas, 
už ribų žinos, kurioj, einant 
sutartimi, Jungt. Valstybės turi 
teises sulaikyti ir krėsti laivus, 
įtarius svaigiųjų z garinių . gabe
nimu.

Alfonsas mirties nuo
sprendį karininkui 
pakeitė kalėjimu

..........................  . t

JAKA, Ispanija, kovo 18. — 
Karalius Alfonsas mirties baus
mę kapitonui Salyadorui Sedile- 
sui pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Kap. Sediles buvo vienas sep
tyniasdešimt septynių karinin
kų, kurie dabar buvo karo teis
mo teisiami kaip dalyviai įvy
kusio čia gruodžio mėnesį ka
riuomenės sukilimo. Tik jam 
vienam buvo išneštas mirties 
nuosprendis. -Keturi buvo nu
teisti kalėjimui iki gyvos gal
vos, o liku\eji gavo lengvesnes 
bausmes. •

Paskesnių Dieilij Šven
tųjų vyskupas pasiko

rė savo bažnyčioj ;- - - - - - - --
SALT LAKE CITY, Utah, 

kovo 18.—Maguos miestely, 
netoli nuo čia, rado savo baž
nyčioje pasikorusį Williamą 
Harkensą, Paskesnių Dienų 
šventųjų bažnyčios vyskupą.

Švedų garlaivy ’ rado 
pasmaugtų jurininkų

HAVANA, Kuba, kovo 18.— 
Atvykusiame į Gibaros uostą 
švedų garlaivis Christian Korgh 
rado nužudytą vieną nepažįsta
mą jurininką. Jis buvo virve 
pasmaugtas. Gibaros vyriausy
bė pradėjo tyrinėjimą.

Traukinys užmušė tėvų 
. ir mažų sūnų ■

ALHAMBRA, III., kovo 18.— 
Pasažierinis Illinois Central 
traukinys užgavo čia vieną au
tomobilių ir užmušė Jos. Knb- 
pą ir jo septynių metų amžiaus 
sūnų. Du kiti šeimos nariai bu
vo skaudžiai sužeisti.
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dešinėn)susitikimai kairėsLondone isGarsenybių
jus anglų lakūne; Chąrlie Cliaplin, garsus Amerikos^

/ • Shaw, garsus anglų dramaturgas
lakūnė i e garsus filmų

Amy .Johnson, jauna ir pastžymč- 
komikas; Lady Astor ir Bernard

Kinų komunistai iš
skerdė 3,000 žmoniu v
Vyriausybė siunčia karįuomenę 

prieš siaučiančias raudonųjų 
bandas

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 18. 
—Gauti čia pranešimai . sako, 
kad per komunistų sukilimą 
Hupeh-Szečuano pasieny 4 buvo 
paskersta apie; 3,000 kaimiečių. 
Plėšimas to krašto gyventojų 
tebesitęsią.

Prieš siaučiančias' komunistų 
bandas Kinų vyriausybė siun
čia kariuomenę.
Kinuose nužudytos dvi Ameri

kos misijonierės
PEIPINGAS, Kinai, kovo 18. 

—Jungtinių Valstybių pasiunti
nybė čia gavo pranešimą, kad 
Junnanfu įpieste rado praeitą 
sekmadienį nužudytas dvi Ame
rikos adventistų, misijęnięres, 
Mrs. Vera White ii iš B'attle 
Ground, Wash., ir. Mrs. yicto- 
ria Miller iš Spokane, Wash. 
Spėjama, kad jas iŠ keršto nu
žudė atleisti iš misijos tarnybos 
kiniečiai. \ -

Mal Daugherty eina 10 
metų katorgon

U ASIIINGTONAS. kovo '18. 
—Mal Daugherty, buvusio ge
neralinio prokuroro Harry 
Daugherty brolis, šiandie gavo 
teismo nUosprendį, kuriuo jis 
pasmerkiamas deširpčiai metų 
baudžiamojo kalėjimo ir pasi- 
friokėti dar $5,000.

Daugherty /buvo apkaltintas 
išeikvojimu Ohio State Banko, 
kurio jis. buvo prezident'a’s, pi
nigų, dėl ko ;tas~ bankas bankn 
rotavo... i

6-s sovietų sąjungos 
kongresas baigtas

Sąjųngon priimta naujai sukur 
ta Azijoj Tadžikistano res 
publika

Penki darbininkai 
užmušti tuneliui 

jgriuvus
QUINCY, Cal., kovo 18. — 

Praneša, kad šiandie įgriuvo 
naujai kasamo 1 Western Paci
fic geležinkeliui tunelio viršus 
ir kad penki darbininkai buvo 
gyvi palaidoti. Vieta, kur ne
laimė atsitiko, yra netoli nuo 
Keddie.

Paskutinis Chippewa 
indietis mirė

ESCANABA, Mich.', kovo 18. 
—Valstijos ligoninėje Newberry- 
vakar mirė Jimiųie , Kishketpg, 
paskutinis Chippewa giminės 
indietis. Save j aunesnėmis die
nomis Kishketog buvo didis me
džiotojau. /

Chippewa indječiai biivo ka
daise galfnga giminė, gyvenusi 
plotuose pŽlei Muriisingo įlanką.

■ ■ , f \ •
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Tėvo pabartas, 12 metų 
vaikas nusižudė 1

’ * I’ Ja, • /’f ■ .*'• '■ '

TAYLORVILLE, Ilk, kovo 
18.—Del to, kad tėvas jį stip
riai pabarę už blogą elgesį mo
kykloje, Grover Mdttershaw, J2 
metų amžiaus vaikas, nusišo-

v \ V ' * *** •' 've,

‘V iį,
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Prezidentas • Hooveris 
' išvyko į Karaibus

■. '   u—--------- '.

’ WASHING,TON, kovo 18. — 
Prezidentas Hooveris šiandie 
vakare traukiniu išvyko į Įlamp- 
ton Roa'ds, Va., iš kur jis karo 
laivu Arizona išplauks dešimčiai 
dienų į Ka raibų vandenis. Jis 
aplankys Porto Riką ir Virgin 
salas. ' '; -

Kelionėje prezidentą lydi ką* 
ro sekretorius Hurley, vidaus 
reikalų sekretorius ,Wilbur ir 
keletas kitų augštų armijos ir 
laivyno oficietų.

<!****»11 •į*,1

LIETUVOS ŽINIOS

Lloyd George susidė
jimą su darbiečiais

Anglijos liberalų vadas neatsi
sakytų nuo portfelio premje
ro MacDonaldo kabinete

Tėvas nenupirko duktė 
. riai batukų, tai dūk*’ 

te nusižudė
Kaunas; —Vasario 10 d. 

pąkarklių km., Krakių vdlsČ., 
Kėdainių apskr. pil. Emilija Ra
moškaitę, 20 metų amžiaus nu
sinuodijo acto esencija dėl to, 
kad tėvas nenupirko batukų. Ji 
mjrė. *<

Norvegų garlaivis 
sudužo; 6 asme

nys prigėrė
A-' . ’ •'.""T"—...... ‘."V"........ '' r ' ' < ' ’

CHRISTIANSAND, Nprvegi- 
ja', kovo 18. —Juroj netoli nuo 
Hamerfesto šiandie sudužo nor
vegų pakraščių . garlaivis Hera.. 
Pasak pranešimų, nelaimėje žu
vo šeši asmenys.

10 žmonių žuvo britų 
- garlaiviui apvirtusi

PORT ERIN, Isle of Man, 
kovo 18.—Britų garlaivis Citri
ne of Glasgow šiandie užšoko 
ant Uolos ties Bradda Head iš- 
kišuliu ir apvirto. Manoma, 
kad dvylikos jo įgulos žmonių 
dešimt prigėrė. Kiek žinoma, 
tik du jų sugebėjo . pasiekti 
krantą. ...

Muštynės tarp 'strei
kuojančių darbininkų 

ir streiklaužių 
/ ■ ■ .............. ....... .

NĘW ORLEANU La., kovo 
18.—šiandie čia įvyko stiprių 
ria'ušių tarp streikuojančių uos
to darbininkų ir streiklaužių. 
Keletas asmenų buvo sužeisti. 
Policiją suėmė apie pusantro 
šimto riaušių dalyvių, daugiau 
si'ą' streikininkų. ,

Sprogimas fabrike už
mušė keturis; žmones

' WITTENBERGAS, Vokietija, 
kovo 18. -^Sprogstamų medžią-kovo 18. -^Sprogstamų medžia
gų fabrike čia įvyko sprogimas, 
kurio buvo užmušti trys darbi
ninkai ir fabriko prievaizdas.

Trys asmenys- žuvo 
viešbučio gaisre

i ' """ 7"“*' '
LYNN, Mass., kovo 18. — 

čąisre, kuria praeitą naktį su
naikino čia Motei Lenox, trys 
asmenys negyvąi: sudėgėj o kiti 
penki skaudžiai apdegė. /

4*4^

MASKVA, kovo 18. — Pas
kutinėje savo sesijoje visos so
vietų sąjungos kongresas vakar 
nutarė formaliai priimti kaip 
septintą sovietų sąjungos narį 
Tadžįkistanb sovietų respubli
ką, suorganizuotą praeitų metų 
liepos mėnesį^ A

Pirmiau * Tadžikistanas buvo 
Uzbekistano dalis. Tas kraštas, 
užimąs truputį daugiau kaipj 
90,000 v ketvirtainių .mylių plo
tą ir turįs apie 663,000 gyven? 
tojų, yra įsispraudęs tarp Afga
nistano, Indijos ir Kinų Tur- 
kistano. Jo sostinė yra Stalina- 
badas, pirmiau buvęs Sušambas.

Kongrese dalyvavo viso 2,343 
atstovai, tarp jų 321 xmoteris. 
To skaičiaus tačiau tik l;509 at
stovai turėjo balso teisę. Ko
munistai sudarė 72 nuošimčiu. 
Kongrese buvo atstovaujamos 
66 tautybės.

Prieš sesijos baigimą buvo 
išrinktas cehtralinis visos są
jungos vykdomasis komitetas iš 
607 narių, kurių 469 sudaro są
jungos tarybą, o 138—tautybių 
tarybą. Komitetas išrenka* dvi
dešimt šešių narių prezidiumą, 
kdris yrą/vyriausia vykdomo-, 
ji, įst'ątymų leidžįamoji ir teis- 
mine įstaiga. . ' .

Rykovas, Bucharinas ir 
Tomskis vėl išrink

ti j VCIK-ą
i MASKVA, kovo 18. „7- Įdo
mus dalykas, kad šeštasis visos 
sovietų sąjungos kongresas, 
kuris vakar pabaigė savo sesi
ją, grąžino valdžion Aleksiejų 
Rykovą, buvusį premjerą, ir 
keletą kitų jo draugų/ kurie 
prieš kiek' laiko buvo pašalinti 
iš jų augštų vietų . , .

Rykovas, tiesa, nebebus prem
jeras ir dabar ,bet jis ir Buclųa- 
rinas ir, tomskis tapb vėl iš
rinkti į'cėntęalinį; 2 vykdomąjį 
komitetą*.;. '

Traukinys užmušė tris
* automobilistus

WINDSOR, Ontario, kovo 18. 
—-Kryžkely’ ties Kings^illekro
vinių Pe^e Marąiiette traukinys 
užgavo vieną automobilį ir už^ 
mušė tris juo. važiavusius vy- 
rus •• ‘A4 

.A 
t “A

LONDONAS, kovo 18. —Po
litiniuose rateliuose kalbamą 
apie naujus partijų suskilimus, 
kurie liberalų vadą Lloyd Geor- 
geą galį nuvesti į darbicČių U* 
gėrį/ o Sir Johną Simoną-— į 
konservatorių pusę.

To priežastis esąs darbiečių 
vyriausybės pralaimėjimas bal
suojant vieną menkesnių rin
kimų reformos įstatymo punk
tų, kuris buvo atmestas ketu
rių balsų dauguma, ir tik dėl 
to, kad Simon ir dešimt kitų jo 
sekėjų liberalų atsisakė balsuo
ti kartu su Lloyd George už vy
riausybės projektą. ’

Liberalų organas 
Skėtch sako, kad Lloyd Geo 
esąs pasipiktinęs, kad jo patj^p 
partija nėjo su juo ir nėlšlai^ 
liberalų-darbiečių sąjungos. Ga
limas esą daiktas', kad jis įeią 
į, darbiečių kabinetą kaip vąls-, 
jtybės antspaudo laikytojas, yię- 
tbj prieš keletą dienų : mirusio 
Vernono, Hartshorno.

Voldemaras tebėra lai
svas ir tieson dar 
. nepatrauktas

KAUNAS. —Kaune labai pla
čiai pasklidus gandams, kad Vel- 
demąras jau esąs uždarytas ka
lėjimai), /‘Liet. žinių” kores
pondentas kreipėsi į Vyr. trib. 
prokurorą p. Kalvaitį ir iš jo 
sužinojo, kad praėjusią savaitę 
ypat. svarb. byl. tard. Morkc- 
iiunas buvo nuvykęs į Platelius 
ir ištardė Voldemarą, bet ar 
Voldemaras buS patrauktas tie
son ar nebus, dar nežinia. Vol
demaras tebegyvena Plateliuo
se. x

Atvažiuos Lietuvos ap 
žiūrėti

KAUNAS.— šiemet birželio 
pabaigoj atvažiuoja Lietuvon 
Vakarinės Čekijos automobilis
tai su Lietuva susipažinti. .

I Lietuvos automobilistus 
kreipės Amerikos automob. są
junga, prašydama' pranešti.junga, prašydama' pranešti, 

S Oir 10

ir prašo vis- 
ką parūpimi; viską Lietuvoj 
aprodyti. Lietuvos- automob, 
amerikiečių prašymą patenkin
tų, bet, jie neturi aparato. Svaf. 
brausią—trūksta vadovų. \ į

Dail

N. Y. senatas priėmė 
“sausros” referen- 

durno biliy
ALBANY, N. Y., kovo 18.-/- 

Valstijos senatas šiandie 32 bal
sais prieš 18 priėmė Sihitho re
zoliuciją, kuria Jungtinių Vals
tybių kongresas raginamas su
šaukti konstitucijos konvenci
jas visos© valstijose 18-tam 
[prohibicijos] amendmentui at
šaukti.

a Kadangi assembly tą rezoliu
ciją jau pirmiau priėmė, tai da* 
bar ji bus pasiųsta į Washing- 
toną. ;
'■    i",...'...........i.

■ 7 . '
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I’asikorė nelaimingasis
/ šiąųfių m.: saviVald/iŠUiko- 
moj Rekyvps senelių prieglau
doj naktį iš 28 į 29 d. sausio 
pkšiprie / sivo ’ljdįpa 
balkiu i globoj amas ’ Stankus. 
Nesėsk jam ,bi!voh Juryte 
operacija -

m. į savi-

nUpiautbs kojos. 
—-

Ex-kanclerio Mtiellerio 
padėtis kritinga 

. ‘7../ ..i. Pk-
BERLYNAS*, kovo 18.— Bu

vusio Vokietįjps k a n cl ę r i o 
Herrmanno Muelerio liga šian
die žymiai pablogėjo. Jis beveik 
visą lafką be sąmonės.

L ,;

Velykos
A

I .

■r
i#

Jau čia pat Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia jū
sų pasveikinimo. — Palinksminkite 
juol, pasiųsdami jiems pinigų paštu 

' ar telegrama per 

naujienos
Ofisęs Atdaras lęasdfe W « viUpdai. .

8ventadieniM?fiv<Į t všlĄndAi
'vį'. "z'1 ■ ■

M
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bęnti
BŪKITE 
ATSARGUS! 
Neužleiskite 
šalčio!

. s ' ■ ■

ta, kad jis buvo atikštešn^fe ar 
ba kitnigaiUštiškos falrhės, bet 
dėliai pavydo dar vystikluose 
nuo rifociakos afb& patelio bu- 
f ' ' 1 • t. _ 1 ' .... ■ . ... - _ . . _ •

i

>A'7'<!»•-!
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Padavimai apie Ge
dimino sapną ir Liz
deikos pranašavimą

'Apie pylies Vilniuje įsteigi
mo priežastį Lietuvos metraš
čiai šitaipo pasakoja: “Kartų 
nujojo didis kunigaikštis Gedi
minas iš savo Kernevėje sosti
nės medžioti už 5 mylių už Ne
rio (Vilijos) upės ir rado ger- 
mėje gražų kalną aužuolynais 
ir lygumomis apsisuptą, ir pa
tiko jam labai ir jis ten apsi
gyveno ir isteigė pylį ir davė 
jai vardą Trakai, kur dabar 
Senieji Trakai, ir iš Kornevės 
perkėlė savo sostinę Į 'frakus. 
Fotam praėjus tūlam laikui, 
būdamas jaunesnių metų, didis 
kunigaikštis Gediminas nujojo 
medžioklėn už 4 mylių nuo 
Trakų ir rado gražų paliai Vil
nios santaką su Neriu kalną, 
taurą ir jį užmušė ant to kal
no, kurį dabar Tauro kalnu va
dina. Ir labai vėlu buvo joti 
Trakuosna, apsistojo Švintara- 
gio pievoje, kur deginta pir
mieji didi kunigaikščiai ir apsi
nakvojo. Miegant jam tenai, 
prisisapnavo, jog ant Kryvių 
vadinamo kalno, dabar Plikojo, 
stovėjęs didelis geležinis vil- 

tarytum, 
Pabudęs 

sapną ži- 
kurs bu-

lizde, ir tas

užmuštojo taūrO raglis davęs 
aptaisyti auksu, ir iš tų ragų, 
puotas keliant, svetimus pa
siuntinius vaišinant, gerta ir 
juos ižde kaipo brangenybę lai
kyta iki laikų Vytauto, kursdi 
Lucke sukviestame karalių, ir 
kunigaikščių suvažiavime dėliai 
karaliaus titulo priėmimo 142'9 
metais, davęs jų vienų dovanų 
Rymo ciecofiui Vengrijos ka
raliui Žygimantui. Apie patį 
Gedimino sapną Stryjkowskis 
kiek plačiau rašo: Gediminas 
ant rytojaus atsikėlęs tų sap
ną visiems bajorams ir dvariš
kiams apsakęs, prašydamas pa
tarimo ir klausdamas, ką jiems 
tas sapnas reikštų...Nes lietu
viai, girdi, tuomet, kaipo stab
meldžiai bile kam tikėję ir pa
tys burtais ir žinayimais, kaipo 
senovės rymėnai arupicis, extis, 
avium volatu etc. taip karą, 
kaip ir namų reikalus ,visados 
atlikdavę. Bet tas sapnas ir jo 
išaiškinimas nė vienam nesise
kęs iki prireikė pašaukti kry- 
vų kryvaitj, lietuvių vyskupą, 
kursai vadinosi Lizdeika. O 
tas, sulig metraštininkų liudy- 
mo, dar prie Gedimino tėvo 
Vitcnio buvo rastas erelių liz
de tūloje girioje prie vieškelio, 
o kai kurie sako *— švariame 
lopšyje, pakabintame medyje 
pats Vitenis radęs ir davęs pa
doriai auginti kaip sūnų, o kaip 
užaugo ir parode nepaprasto 
žmogaus gabumą, iš ko pažin-

a- 
..... w 

aijkžtūtitt^ ~ pylį ant
nio, Ant kurio įi'ats didelį tau
rų 'buvo lanku'nušovęs. Paskui 
išmatavo piečių- ženiutinei by
liai švintaragio slėnyje, kursai 
tuomet Kryvių slėniu vadinta 
prie Vilnios upės su Neriu san
takos, ten jau žemutinę pylį 
iš medžių su ankštais bokštais 
ir blankomis (balkiais) Gedi
minas su dideliu greitumu, o 
dar didesniu uolumu brangiai 
išstatė, o įsteigęs abidvi pyli, 
praminė jas Vilnium nuo upės 
Vilnios. Taipogi,ir1 mieštas grei
tų laiku prie pylių paliai Vil
nią ir Nerį įsisteigė, nes Gedi
minas tais pat metais ir savo 
šoštinę perkėlė Vilniun ir ten 
ją ateisiantiems laikams įtvir
tino, po ko didis žmonių susi
telkimas, kaip erelių į stėrvie- 
nų, greitai į didelį miestą ir 
plačias sodybas , susirinko. Tai
pogi. visi ponai vyriausiame 
meste deliar nuolatinio ten sa
vo didžiojo kunigaikščio gyve
nimo pasistatė sau gražius dva
rus, taip kad Vilnius, pradėtas 
iš pradžių nuo mažo, kur pir
miau tik kunigaikščių* zlavonai 
vieton laidojimo deginta, užau
go didžiu ir gaudingu mieštu 
1322 metais, patarus išmintin
gam Lizdeikai, kurs paskui il
gai buvo lietuvių vyskupu, ve
dusiu pačią sulig stabmeldys
tės, ir auguru arba žinių, kaip 
tai buvo paprotys it įstaiga,' 
žinomi rymėnams augurii.

Ne nebesirūpino Gediminas 
taipogi savo dievų garbę įsteig
tame savo sostinės miestę-pa
tvirtinti, nes y nors •: pirmiau 
Švintaragio' ir Gerimanto, jo 

vius, kasikųs, ir prisakęs atga- sunatfs, Lietuvos kunigaikščių,

vo tokių budu į girią nū'gdben- 
įtpf šito Stryjkovskis pri
duriu, kad Lizdeika, būdamas 
prie kunigaikščio dvaro augi
namas, buvęs žvaigždininkys- 
teje pagal stabmeldžių žinias, 
^burtinirikystėje, sapnų aiškini- 
mfe iššilaViiięš, o paskui Gėdi
namo laiku buvęs aukščiausias 
vyskupas arba stabmeldžių pa- 
nialdų perdėtinis, kurį papr$s-x 
tai kryvių kryvaičiu vadintai 
Sapnų apie vilką ant TaurakaL 
nip su šimtu vilkų jojo vidu
pyje sekančiu budu išaiškino: 
“Kas tas vilkas, kurį tu, di
dis kunigaikšti Gedimine, kai
po iš geležies nukaltą matei, 
tai reiškia: jog šitoje lavonų 
deginimo vietoje, tavo prose
niams pašvęstoje, bus tvirta 
pylis ir tos viešpatystės vy
riausias miestas, o šimtas vil
kų, didžiai staugiančių, kurių 
balsai į visas šalis skleidžiasi, 
reiškia, kad ta pylis ir tas 
miestas garbe ir piliečiu sta- 
Aianių’umu, kaip ir dideliais 
veikalais tavo didžiųjų kuni
gaikščių ainių, kurie turės čia 

, savo sostinę, apsiskelbs ir išsi
platins su didele gauda po vi
sas pasaulio šalis ir svetimoms 
tautoms umu laiku iš tos so
stinės su didele gauda viešpa
taus.” Taip išmintingą o tikrų 
dalykams sapno išaiškinimą 
Gediminas d pagyręs ir aukas 
savo dievams deginimo vietoj 
padarę^, ilgam neatidėliodamas, 
pašaukęs artymiausius vais
ei lis, taipogi įvairius amatinin
kus, dnilydes, mūrininkus, kai-

toje viėtoje, kur dabar stovi 
&HnOtUdir&Wvė (puškafiiią), 

’ir vaideliai, kurie dęHat mirties 
baūsmės saugojo1, idant šven
toji > ugnis neužgestų, buvo 
gausiai aprūpinti. Betgi Gedi
minas beto paaukavo dievams 
tamsių girią ir sulig papročio 
joje pastatė štabftiėldžių kuni
gus, kurie ten už mirusių tose 
vietose sudegintų kunigaikščių 
vėles melstųsi ir ten jau gyva
tes ir vadinamus Žemihinkus 
penėtų ir augintų, kaip nami
nius dievaičius, o ta giria bū- 
vo paliai Nerį nuo arihotų dirb-

tuv^s iki Lukiškio. Gediminas 
dar pastatė Perkūnui stabų, 
laikantį rankoje didelį titnago 
ajčiįįefif, į kurį kunigai skylė 
ugrij; jam gi aukan nuolatos 
amžina ugnis aužuoliį malko
mis dieną ir naktį kūrinta to
je vietpje, kur dabar stovi š. 
Stanislovo bažnyčia,' Gedimino 
nepųčio Jagėlos įsteigtoji. .

Tiek M. Stryjkovskis apie 
Gedimino pylies steigimų.

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PAKRIKIMAS NėRA RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUNA

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jūsų ūpas nupuola, 
skauda galvų, būna kvaitlė- 
liai, aitrumas, kartu su pa
dengtu liežuviu, prastu kvapu, 
be apetito ar energijos — nė- 
sir lipinki t. Tai galbūt kon- 
štipacija.

Paimkit Cascaret saldaini 
šįvakar jr pamatykite kaip 
greitai jūsų pakrikimai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; gasų pilve ar vi
duriuose. Apetitas padidės; 
virškinimas pagerės. Paimkit 
kitų rytoj vakare ir sekamų 
vakarų. Pašalinkit kiekvienų 
dalelę rūgstančių atmatų iš 
jūsų sistemos. ' Tada pamaty- 
kit kaip vidurių veikimas bus 
regūliaris ir „pilnas.

Casėarets yra padaryti iš 
cascafa, kuri, kaip daktarai 
pripažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. . Dešimt 
centų visose aptiekosė.

(Apgarsinimas)

gEVERA’S Cough Balsam—mė- 
giarna gyduolė tūkstančiuose 

namų greitai sustabdo kosulį* 
Niekad neužleiskite vaiko kosulio. 
Sulaikykite jį tuojaus su Šia ra
minančia, veiksminga gyduole — 
užtikima per 50 metų. Gaukite ją 
jūsų aprietoje,

Vartok Severa's Cold Tablots nuo šalčio

ąEYEiMfc 24

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

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

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už ...... $2-50

Pasirinkimas tik grupėmis
No.

24

25

26

kas, o jo viduryje, 
šimtas vilkų staugę, 
iš miego pasakė savo 
niui vardu Lizdeikai, 
vo rastas erelio
Lizdeika buvo Gedimino žinys 
ir aukščiausias stabmeldžių 
kryvis. “Mačiau, sako, stebuk
lingą sapnų’’ ir apsakė jam vi
sų, kas jo sapne matyta. Ir tas 
Lizdeika žinys tarė viešpačiui: 
“Didis kunigaikšti, geležinis 
vilkas ženklina, kad sostinės 
miestas čia bus, o kas jo vidu
ryje staugia, tai jo garbe gar
sas visame pasaulyj’’. Ir didis 
kunigaikštis Gediminas ant 
rytojaus, neišjodamas namon, 
pasiuntė kviesti žmones ir įs
teigė vieną pylį žemutinę Švin- 
taragio slėnyje, o kitą ant Kry
vių kalno, kuris dabar vadina
ma Plikuoju ir praminė tą py
lį Vilnia. Ir pastatydinęs pylis, 
perkėlė savo sostinę iš Trakų 
i Vilnių ir paskyrė pirmuoju 
vaivadų savo etmoną Goštau
tų, kurs buvo girųęs iš Krum- 
pio (Kumpio). Ir viešpatavo 
didis kunigaikštis Gediminas 
daug metų Lietuvos, Gudų ir 
žemaičių kunigaikštystėje ir 
buvo teisingas kunigaikštis, 
daug turėjo kovų ir visados 
laimėdavo ir viešpatavo laimin
gai iki savo gilios senatvės.”

•

M. Stryjkovskis, paduoda
mas šitą legendą apie Vilniaus 
įsteigimo priežastį, priduria dar 
prie jų paaiškinimų, tarp kitų 
paduoda žinių, kad Gediminas

28

................................ . .80
KARALIUS Barbora ,

.75

No.
66

72

7
8

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas
yra Socialtzacija ..................
W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ..................................... 75

.20

40
31

i .............. t NMMMI .35
38

.15
37

6Saulės 49

53

14 56

60

31 15
68

45 .75
84

50 .25
93

71 35

25
40

75
41

15
54

50
61

35

Katriutės80

57 82

70
50

r*

22

20 35
45

75 44
50

75 76
20

$4
25

95
10

20 96

69

Viso

KAINA TIK 25 CENTAI

7
8

97

99

35

20‘

20

.25

.20

73

78

25

35

žikos sryties ........L.......... :...
BARBORA UBRYKA ar 
ba Klioštorius ir Jėzuitai .. 
MARIJOS , KONOPNIC 
KOS. Pagal įstatymus

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

MINTIES
.... $1.00

20

20

.20

.40

>75

20

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTR AKTORIUS

4556 So. Rockivell St., 
CHICAGO. ILL.

lioni į Tolimą Šautę .............40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno- .’••• iti| . • • f h**- ’

1 .T.'

-10

- ________________ _________________________ ____________ —

Spinduliai Minkština

3 Š variu
LUCKIES visuo
met palankūs

i n• liiii'ii liiiiiiii t i •liiitiiiųiirt

ge rklei

ŠA /'

Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOSKOS Tikri Juo
kai 
DR

Ubryka arba klioštorius ir 
Jėzuitai ........... .......................
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus ..... . .75

ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA ČHICAGOS 
LIETUVIU ..........   $1.75
JANULAIČIO Airija ........ .25 
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolimą Šaurę .........

veš Graikai ir Roriičnai pri
sidėjo .pastumėjimui Gamtos 
mokslų pfiekyn .....................40

OLSZEWSKIO Pasaka apie 
Kantrią Aleną  ................20

R. J. STEVENSOS NAK- 
VYN£ .-n-*-...................  35
SOCIALIZMO 
BLAIVUMAS 
LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .....................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ......................... ..
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ......................... .........

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių 

$1.00
21

Knyga ...... ......... . i-----
30 V. GARSINO Karts Lan

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

Ponais kovojo ..................
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų .... ......
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ............................. ........
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi .....  ....ji........................

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai • 
apie šios šalies tvaiką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską ka? reika
linga prie ėmimo, egza- 
rneno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalboj 
mis surašyta.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

♦ ....

CHICAGO, ILL. •

Siųskite moncy orderį arba krasos 
ženklelius.

/.H'

.f) 1931.
The American 
Tobacco Co.', Jlfri.

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO
Sapnai ..............t,........................ .35
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .....  60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybes Išsivystymas ............50
K. ŠEŠTUKO Kas Išganys 
Liaudį?  ..........   75
Milukijada Dzūko Viršžmo- 
niškt Nuopelnai ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas ..L.— 
KL. JURGELIONIO Deklc- 
matorius ....................... .........
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..................
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITES RAŠTAI Ka- 

rėš Metu, kaina ...................
SIMUKAS ir MAGDUTfe 

Graži pasakaitė .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ................. ........... ...............
LAUKIO P. Kropotkino -- 
Ko mums reikia pirmiausia

93 H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai ...............
M. GRIGONIO
Gintarai ...... ......
BR. VARGŠO Milijonai

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

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

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

GOGOLIO Piršlybos, Ko 
mediją ....................... 
J. S. TURGENEVO Pini 
gų Nėra ...............................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
lįkso Atsilankymas kotn........... 20
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija ........    .20
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ............25

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza %.........................35

$5.00
Kiekvienas žino, kad saulė nokina - dėl to 

“SPRAG1NIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. LUCKY STRIKE-pagaminti is geriausių tabakų-Derliaus 
Griėtinės-DAR-IR ^SPRAGINTr-ir 

luini i i i taM.
procesas, gerklę erzinu aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake uSPRAGlNlMŲ° Jie pardūodami kit^
Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 
LUČKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

It s toasted"
■ ■ ' r ■ x ' . - - -

Jūsų Gerkles Apsauga į- Prieš knitėįimus—prieš kosiilį 
-   1 — u—         ; - ■  

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

Grupe IV. $5.00
9 M. PETRAUSKO. Iš Mu-

25

Ž6
KOS. Pagal Įstatymus ...... .

29 P. MERIME. Lokis. Lie
tu vilį. legenda ....................

30 V. GARSINO. Karts lau
kuose .... ................. .

36 V. KOROLENKO Makaro
Sapnas .............. .......................

42 DR. A. J. KARALIAUS
Pasikalbėjimas Amerikono su

su Grinorium .......................
48 S. K. KkUKOWSKIS Chi-

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

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

dienos Perversmas ..... ......

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje
D Metams $7.00

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

; ' lykite tuojaus ir siųškte savo
■ užsakymus' J

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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TOWN OF LAKE

Margas Margutėlis

Šio modelioFEDELCO
Bridgeport

$79.00
$85.00cash

buvo $79.00

Dienos Ant Vandenio
Šaukite dėl nemo Jus dabar pigiai galite įsigyti gerą radio

130 W. Randolph St. Cbicago>

BY WESTPHAL
5TU0IO 

entranch

Dabar sutei- 
savo svetainę

GAME TO 
U. S.

MOKĖKIT KAS MĖNESĮ SU 

JUS V ŠVIESOS BILĄ 
(cartying chatge)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

BOftN 
YSTAD, 

SWEDEN

SOON 
SEGAME A

STAR

HAS BEEN MARRIED 
AND DIVORCED- 
FROM GOVCOOIABS 
AND' 30HN M.

GUNNERSON -i

3514-16 Roosevelt Rd. 
t arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

TIK
59 LIKĘ.7^

J. MACKIEWICH
MORTGAGE- BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tel. CanaJ 1678 ir 1679

' Akelaitienės krautuvėlę laike 
kelelos menesių jau trečią kar
tą vagys lanko, bet apiplėšti 
vis nepajėgė.—-Senas Petras.

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St,

Tel. Republic 8899

PER CHERBOURG —. 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio 
jaučiais Laivais

RAM0VA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Šav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

kam os dem onstracij'os 
jusų pačių namupse.

Namų savininkai kviečiami 
organizuotis

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

BAGDONAS BROS.
FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tek Yards 3408

kitę i minėtą susirinkimą, kur 
tikrai būsit užganėdinti.

MetropoEtan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prpspect 3939....  ;M

Perbrangųs namų 
taksai

Dabar mums letuviaūis yra 
viena' iš geriausių progų šilam 
warde gyvenant atsiekti tai, 
kas mum bus naudinga ateičiai, 
nes musų dabartinis “commit- 
teeman”, p. J?elix F. Kucharskis 
labai storojas, kad galėjus pa
gelbėt lietuviams pakilti politi
koj. šiandie jau keletas lie
tuvių turi miesto garbus, su jo 
pagelba; ateityje jisai žada pa
dėti ir da'ugiaus 
kiū lietuviams 
veltui, ir daug patarimų duoda

Bertašiai pasidalino 
vaikus

Jau vėl išsirito iš kevalo liau
jas “Margutis” už kovo mėnesį. 
Turinys išmargintas įvairiau
siais raštais—pilnas juokų, dai
nų ir laimingų ir nelaimingų 
Dzimdzių kelionės,.' aprašymų. 
Taipgi šiame, numery telpa 
prof. MvBiržiškos paveikslas ir

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

> IQ2O 
PLAYED 1N 
"THE TOL L 

GATE'
FOR PARAMODNT

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujas

4131 So. Francisco , Avė 
Phone Lafayette 5824

Kovo 17 d. apie 8 vai. vaka- 
trys maskuoti-banditai įėjo 

Martos Akelaitienės krautu- 
i, Union Avė. ir 35 St. Tuo

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

rL.h.u 7° 7'..... w, , 4.4 v
tarpu krautuvėje nieko nebūto. 
Pati savininkė p. Alęelaitienė su 
dar trimis moterimis buvo savo 
šalutiniuose v kambariuose.. Ji 
pažiurėjus per duris ir pama-, 
čius tris'maskuotus vyrus, ban
dė surinkti, bet ir to nespėjo, 
nes vagys pripuolę prie durų, 
revolverių kriaunomis išmušė 
durų langelį ir 'revolverius pro 
langelį iškišę, pradėjo graibytis 
kaip duris atidaryti.

Moterys persigandę ir klykda
mos visos pasileido bėgti Mauk 
pro užpakalinės,duris, o pati p. 
Akelaitienė pasiėmus revolverį 
norėjus šauti į vagis, bet tiek 
buvusi išgązdinta, kad nepajė
gus net išautij tai ir ji viską 
metusi išbėgusi laukan.

Vagys pamatę, kad bus blo- 
gai, nes visos moterys išbėgo 
ir lauke kelia Termą, išsinėšino 
nieko nepelnę. Policijai prabu
vus, vagys jau buvo nuėję savo 
keliais. -

IŠ WCFL RADIO STOTIES
970 kiloc.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Vagys išlaužė Akelaitienės
> krautuvę ‘

13th Ward Lithuanian-Ame- 
rįcan Republican Club savo sa
vaitiniame ’ susirinkime, kuris 
įvyko pereitą ketvirtadienį, ko
vo 12, -apsvarstė gerų sumany
mų dėl pagerinimo aplinkybių- 
bei pakėlimo, lietuvių vardo. 
Taipgi, po plataus apkalbėjimo 
buvo nutarta, kad Kliubaš rems 
Ųepublikonus kandidatus ant 
šių atein-a’Čių rinkimų' (elec- 
tičnsį; pradedant su VVm. Hale 
Thompson, ir taip, tolinas.

Taipgi buvo nutarta kviesti 
visus, 13-tos'Wardos Lietuvius 
atsilankyti ant ‘ateinančio susi
rinkimo, ketverge, kovo 19, ku
ris įvyksta 13th Ward R. Re- 
public-ah Club svetainėje, 4644 
S. Paulina St. Kviečiami yra 
vįsi, kad' galėjus išgirsti įžy
mius kandidatus 7,ir taip kalbė
tojus, kurie plačiai * išdėstys 
skirtingumą tarp įvairių -kap- 
didatų, ką jie. nuveikė iš praei
ties dėl visuomenės labo, ir kas 
gali atsitikti po rinkimų, čion 
negalima viską apsakyti, bet 
kam rupi ateitis, tai atsilahky;

SKOLINAM PINIGUS 
Neimatn komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue

Tel. Grovebill 1038

» Naudokite išlaukiniai nuo £ 
► , Skaudamų Muskulų J
, Peršalimų

Skausmų Krutinėjo ' N
Sustingusio Sprando 4
Pečių Skaudėjimo j
Išsinarinimų Ir ■

Išsitempimų i
Neuralgijos ,,

Pemltllcrlnklta, kad raunate tik* 
rąjįt INKARO valtbaienklls ant. 
pakelio pagelbfia lum» apaįaaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutfls.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po- 39a. ir 70c. bonka.

Arba galima ulsisakytl stačiai 11

CO}
BSMKY ANO SOUTH 4MFSN 

nnnnktvN. ■

Didelis nupiginimas ant Zenith, General 
Motors ir Victors Radių

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 '

EIJPCPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu' 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaite Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais '•Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loyd

Chicago Real Estate Board, 
Property Owners DiVision, da
bar veda dide|ę kampaniją, kad 
taksai už namus butų pigesni.

Property Owners ’DiVision -iš
leido rekonstrukcijos progra
mą, kuriame: -•smulkmeniškai 
nurodo, kaip yra namų savi
ninkai aptakfSuojami ir kaip 
yra taksai išleidžiami.

Dabar ’ namų savininkai mo
ka perdaug didelius taksus.

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

-- ------------- 1

yięna daina*—“Vilniun Trauk” 
—pašvęsta tam pačiam Vilniaus 
palriarėhui Mykoliii Biržiškai.

Čirdėjau, kad dainą “Vilniun 
Trauk” ‘.‘Birutes” choras dai
nuos kovo 28 d. Lietuviu Audi
torijoj “Naujienų” rengiamam 
prof. Biržiškos priėmimo vąš
kare.—L. J.

POSED AS rAODEL 
FOR PENRHYH 

STANLAVVS, 
AND OTHER ARTISTS 
-FOR FOUR TEARS

PETER BARSKIS /
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

72 West Adams Street, ir Skyriuose 
Telefonai RANdolph J 200, Local 66

HILSSOH

palinkimą dainuoti 
su artistais, ir L b*

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia

j padaro jūsų 
DVIEJŲ ;

AŠMENŲ BKITVĄ
(Seną j j ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

$4.00
už dešimti w U penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION;*

AmIoShop Šofery (i., tot.j Ni Y* C

kurie yra mums labai naudi n 
gi. Taigi prašomi visi, kai’ 
vyrai, taip ir moterys atšilai, 
kyti šį ketvergę, kur yra mum 
lietuviams gera proga pasirc 
dyt, kad mes neatsilikę nuo ki 
tų tailtų; ne tiktai mokam or 
ganizuotis, bet ir ^susiklauso), 
reikale.

—Wm. J. Kareiva, org.

192.7 
STARRED IN 
'THE MASKED 
‘ VIOMAN ’ 
AMONG OTHERS

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojatn 
• namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894 Dr. Jonas Bertašius iš 4901 

S. Michigan avė. turi sugrąžin
ti dviejų metų amžiaus sūnų, 
Miltoną, savo-, žmonai, Mi’s. 
Nellie Bertash iš 3201 S. Wal- 
lace st., prieą kurią D r. Berta
šius pradėjo divorso akciją.

Taip nusprendė teisėjas Sul- 
livan Superior Court pereitą 
pirmadienį, bet pripažino teisę 
Dr. Bertąšiui pasilaikyti duk
terį' Geraldine, 8 mėtų, kol so
cialus globos veikėjai ištirs*jo 
šeimyninius santykius. -..

Dr. Bertašius skundėsi savo 
divorso prašyme, kad jo žmo
na nuėjusi su juo į operą tu
rėdavusi 
sykiu

Property *Owners DiVision 
ri suorganizuoti namų savinin
kus' į tam tikrą organizaciją/ 
kad jie turėtų bal^ą taksui ap- 
kainavime-. .

£inią, kad biznis, ir valdžia 
šiandie yra vedama organiza
cijų. Pavieniai namų savinin
kai neturi jokio balso prie ap-1 
kainavimo taksų savo namų. Ir 
tas yra labai bloga namų sąvi- 
ninkams. Susijungę .namų šavi- 
ninkai i organizaciją, gali ’ rei
kalauti sau prideramų teisių 
legislaturojc.
' Suprantama^ Kad be organi
zacijos to padaryti ' negalifna. 
Todėl Propėrty Owners DiVi
sion ragina visus namų savi
ninkus, kad jie jungtųsi į or
ganizacija, kuriai jau yra» pa
dėti stiprus pagrindai ’ ir per
žiūrėtų visus namų taksų ap- 
kainavimus. Taipgi prižiūrėti 
ir tolimesnį veikimą toje sri- 
tije. žodžiu, Ši organizacija no
ri turėti balsą ir reikalauti to, 
kas jai ištikrųjų priguli.

Lai namų savininkei ne
snaudžia; jie gali kreiptis prie 
savo realestatininko ir kląusti 
jo nurodymų: kaip jis gali pri
gulėti prie tos Property Owncrs 
organizacijos. \ .

Antanas žymontas.

Buvo $158.00 dabar už 
su lubomis ......  —
Naujas Brunswick 1931 juodelis su 4 CECJCį "7K
Screen Grid lubomis, kaina $15Š, už a w

t Tik $5.00 bereikia įmokėti
Brunswick Screen Grid modelis, gra 
žus kabinetas, 9 lubų už ./............... .
Naujas Radio ir Phonografas krū
voje už ........  :..... ..........

OFFERED 
PART IN CAST 
OF A TNO-REHL 
KALBIA PICTURį. 
»iiiLi

STAR DUSI i CoDyrlght Midwest Feature Service

oH GET A 1

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

TEL. BOULEVARD 8167—4705

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Afcher Avė. 
Tel. Virginia 2121

-- Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš- 
laikymu* - kūdikių 

/W <* *r vaikų sveikais 
*r ^n^sma^s» kiek- 
viena tnotina turi 

—=---—žinoti apie Phillips
Milk of Magnesia.

Šis nekenksmingas, beveik be 
skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi; tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnūą liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka j darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui Jr neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta' jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(Apgarsinimas)

Si Vakarą
9:45 iki 10:15 P. M.

DALYVAUJA

VANAGAITIS, OLŠAUSKAS, SAURIS 
IR RIMKUS ' *

Elektrikinių Skaib
Kol tu išteks

PAiN-EMPEILER

FE D E R AL" C O U P Q N s; . G. UV E;N
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TIK ŠIMTAS SU VIRŠUM LIETUVIŲ KOMUNISTŲ

Naujienos eina kasdien, ilskiriant sek
madienius. Leidžia "Naujienų” Bendro
vė, 1739 So. Halsted Su. Chicago. III. 
Telefoną* Rooaevelt 8500.

Kovoje tarp bimbininkų frakcijos ir oportunistų1 
kyla į aikštę ( dalykai, kuriuos Maskvos gizeliai iki šiol 
rūpestingai slėpdavo. Musų ’komunistai, pavyzdžiui, vi
suomet girdavosi, kad jie esą “masinė partija”, vado
vaujanti proletariatui. Bet dabar pasirodo, kad jokių 
masių pas komunistus nėra. Jų partijos -lietuviška sek
cija per visą Ameriką turi tiktai su viršum šimtą narių.

Šitą faktą mes patiriame iš atsišaukimo į “Lais
vės” šėrininkus ir skaitytojus, kurį išleido bimbininkų 
priešai. “Laisvės šėrininkų suvažiavimo didžiumos pa
reiškime”, kaip tas atsišaukimas yra užvardintas, skai
tome: t '

“Pereitą vasarą Partijos viršūnės nusitarė iš- 
sijot laukan beveik visus lietuvius. Vienus tiesiog 
išbraukė, kiti dėl įvairių gąsdinimų ir kolionių pa
tys išėjo. Pirmiausia pakliuvo Cliffside, N. J.,1 vie
netas (susidedantis iš vienų lietuvių); čia 14 na-^ 
rių išvyta iš Partijos, ‘Laisvėje’ jie apdrėpta pur
vais ir paskui, kaip dabar mums, neduota pasitei
sinti. Elizabeth iš 26 lietuvių partijiečių paliko tik 
3. Eastone” (D. M. šolomsko kolonijoj) iš 26 beliko 
6. Philadelphijoj iš virš 30 beliko 8. Suspendavo 
didesnę dali Newarko lietuvių komunistų (tarp jų 
ir Dr. Kaškiaučių). Iki šiol patraukė Partijos teis
man virš 15 brooklyniečių... daugelis gerų, darbš
čių brooklyniečių, negalėdami pakęst tokio teroro, 
patys apleido Partiją .(Matulis, Rainys, Rainienė, 
Klučinienė, V. Paukštys, Jokubonis, Vilkas, But
kus ir daugelis kitų), taip kad pačiame Brooklyne 
iš apie 49 partijiečių neliko nei pusės. Chicagoje 
ėjo tas pats ‘vajus’, tas pats vaikymas narių iš 
Partijos. Ant galo Herbertas Benjamin, tuo laiku 
buvęs New Yorko distrikto organizatorius, ap
skundžia Centro Komitetui visus lietuvius komu
nistus, pasmerkdamas juos, kaip*socialpatriotus, ir 
reikalaudamas, kad butų daroma generalė revizija 
jų įstaigose ir dar daugiau jų ‘valoma’ iš Parti
jos.”
Kiek gi bepaliko lietuvių narių partijoje? Pareiš

kimo autoriai į šį klausimą atsako: “per visą šalį iš 
mases lietuvių komunistų belikę Partijoj apie pusantro 
šimto”. Bet ir po to “valymas” dar nepasiliovė ir, kaip 
pareiškime sakoma, “šiandien vargiai bus pusantro 
šimto” narių partijoje. Pagaliau, to dokumento pasku
tiniame. puslapyje minima tik “virššimtis lietuvių dar
bininkų, kurie dar ten (Partijoje) priklauso”.

Taigi matote, kokį muilo burbulą putė komunistai, 
kalbėdami apie savo “masinę partiją”. Vietoje masių 
— šimtas su viršum žmonių!

Mažiau, kaip pusantro šimto .organizuotų Maskvos 
gizelių kėsinasi vadovauti tūkstančiams lietuvių darbi
ninkų Amerikoje. Drąsus gaivalai, nėra ko ir bekalbėti.

sroves. p ;
Da ir dabar tečiaus “Laisvės” šėrininkų dauguma 

stoja už bolševikų diktatūrą Rusijoje. O kas yra ta 
diktatūra? Ar ne klikos valdžia? Ar ne smurtu Stali
nas valdo 150 milionų Rusijos gyventojų? Ar ne “geng- 
sterišku budu” jisai naikina savo oponentus valdžios 
įstaigose ir pačioje komunistų partijoje? t

‘ Jei Bimbos priešai pritaria Stalino klikai Rusijo
je, tai jie neturi moralės teisės smerkti 'bimbininkų 
“gengsterizmą”. Nes Bimba vykina čia tą patį principą, 
kuris yra įvykintas Maskvoje, — bolševizmo principą!

Sulig tuo principu, valdyt turi ne dauguma — nes 
tai butų demokratija, bet turi valdyt mažuma. Fakti- 
nai, turi valdyt vienas diktatorius, prieš kuri visi pri
valo lenktis ir kurio įsakymų visi privalo aklai klau
syti. Kas neklauso, prieš tą yra leistina vartot ne tik 
“gengsteriškas” priemones, bet ir revolverį bei maši-' 
ninę kanuolę!

> Argi “Laisvės” šėrininkai šito paprasto dalyko ne
žino? Argi jie gali to nežinot, kuomet per dvyliką su 
viršum metų tą principu diena iš dienos skelbė jų lei
džiamas laikraštis?/

Jie turi žinoti. Ir jeigu jie žino, o betgi nenori, kad 
jų pačių įstaigoje tas bolševizmo principas butų pritai
kintas,/tai kam jie perša bolševizmą kitiems žmonėms? 
Juk ir pats komunistų partijos* centro komitetas šian
die stoja ne už juos, bet už Bimbą? ,Argi ir partijos 
vadai nemoka atskirti tikro bolševiko nuo netikro?

Bimba yra bolševikas: begėdis, akyplėša, melagis, 
bloferis, intrigantas, griovikas ir smurtininkas — žo-

bolševizmo principą!

bloferis, intrigantas, griovikas ir smurtininkas 
džiu, lygiai toks, kokiu jį piešia “Laisvės” šėrininkų 
dauguma. Bet kaipo bolševikas jiski toks ir turi būt. 
Tuo gi tarpi/jo oponentai yra veidmainiai, kurie žo
džiais bolševizmą garbina, o darbais jam priešinasi, 

I I

Apžvalga
-

“LAISVIEČIŲ” KARAS PRIEŠ 
BIMBOS DIKTATŪRĄ

“LAISVĖS” OPORTUNISTŲ DEJAVIMAS

Ta padėtis, kad Bimba su būreliu savo klapčiukų 
užkariavo “Laisvę” ir dabar bando diktuoti visiems į 
Stalino neklaidingumą tikintiems proletarams, atrodo 
nepakenčiama ir “Laisvės” šėrininkų daugumai. Jie 
piktinasi bimbininkų nachališkumu ir drebia jiems į 
akis stipriausius priekaištus, štai ką jie rašo savo 
sišaukime: s

“Bimbiniai elementai patys NIEKAD nieko
ra subudavoję. Jie tik griauti moka!

“Ar mes leisime jiems vykinti jų biaurias
mačias? Kiekvienas tikrai revoliucinis darbininkas 
privalo tuojaus atsakyt; Ne, ir dar sykį ne!

“Jų direktoriai (“Laisvės” bendrovės direkto
riai. — “N.” Red.) ne rinkti, bet užkarti mums ant 
sprando, šalin juos! '

“Pereitas suvažiavimas
■ rinkimas. “XT ”

ąt

nė-

uz-

šėrinįnjcų susi*

j riskit badu. Mes negalime pripažint jo darbų!”
Iš tiesų, yra pikta 'žmonėms, kuomet mažiukė 

smurtininkų klika bando jiems “gepgsterisku budu” 
uždėti savo diktatūrą. Bet kaįp gąila, kad tie žmonės 
ėmė piktintis' tik dabar, kuomet diktatūra ir “gengste- 
rizmas” tapo atkreipti prieš jti'os pačius. Kol Bimba 
buvo jiems draugas, jie su juo išvien tokiais pat “geng-

Brooklyno komunistų “Lais
ves” šėrininkai, kurie yra prie- 
šiiigi Bimbos diktatūrai, išlei
do didelį (pusės “Laisvės” for
mato) 8 puslapių pamfletą, ku
riame įrodinėjama, kad* Ame
rikos komunistų partijos bose
liai su Bimbos klikos pagelba 
eina prie “Laisvės” sunaikini- *" r...  'mo.

Tų šėrininkų vardu pasirašo 
komitetas iš B. Jokubonio, J. 
Kuodžio ir* Ė. Butkaus. Jie sa
kosi atstovaują “L.” šėrininkų 
suvažiavimo daugumą ir kalti
na, kad bimbinė mažuma klas
ta ir smurtu pasigrobę laik
raštį į savo rankas. Atsišauk
dami į “Laisvės” šėrininkus ir 
skaitytojus, jie rašo:

“Kas dabar reikia daryti?
“Kiekvienas vykinkime se

kančius žygius, jeigu nori
me išgelbėti musų organiza
cijas ir įstaigas bei visą ju
dėjimą nuo generalės demo
ralizacijos:

“1. Siųskime griežtus rei- 
kalavynus nors ir tiems pa
tiems bimbiniiams direkto
riams, kad Antanas Bimba,, 
kaip vyriausias dabartinės 
suirutės prayadyrius, butų 
tuojiaus atstatytas iš ‘Lais
vės’ redakcijos.

“2, Kartu darykime pa- 
reiškimą, jog dabartinių di
rektorių nepripažįstame tei
sėtais ir reikalaukime, kad 
tuojaus butų šaukiamas nau? 
jas ‘Laisvės’ bendrovės šėri
ninkų suvažiavimas ir ren
kami Uauji direktoriai — 
tuo budu, koks buvo naudo
jamas iki pastarojo suvažia
vimo: vieša nominącija ir 
slapti rinkimai.

“3, Visų savo reikalavimų 
kopijas prisiųskite žemiau 
paduotu adresu, kad t butų 
lipoma, kįęk skaitytojų ir 
šėrininkų atlįko savo parei
gas. Neužmirškite pažymėt, 
ar esate tik skaitytojas ar 
ir Šerinįnkias. O jeigu savo

sin$s apsidirbti su “Vilnies” 
šėrininkais, j eigu j fe nepasi
duosią partijos diktatūrai.

/—■......  I ■» ■»! wmi'inMi»t.HB Į«WI>II i...... ...

Skaitytojų Balsai
V.III II . ...........«.l*

SLA. paskolos 
reikalu

tai

vi .;.Xi
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ATfcjo naujas “Kotus” 
numeris, Lietuvos socialdc^ 
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

Savo pareiškimus ^šėrininkai 
turi siųsti K. Kreivėno vardu 
(741 McĘonough St,,'' Brook- 
lyn, N. Y.).

Opozicijos pamflete, tarp ki
tų įdomių, dalykų, pranešama, 
kad Bimba, po šėrininkų suvax 
žiavimo įsig&lėjęs “Laisvėje”, 
jau suspėjo išėsti iš darbo kuo
ne visus senesniuosius “L.” 

' ' ■ r

spaustuvės * darbininkus.: Kuo
dį, Rutkų, Briedį, Undžių ir 
padavė rezignaciją Bartkus. į 
tų darbininkų yietas dabar esą 
paimti mokiniai iš fašistinių 
spaustuvių.

Kuomet Bimba prikaišiojo 
savo priešams,1 kad'jie einą su 
“smulkia buržuazija”, tai pareiš
kimo autoriai parodo, jogei 
bimbininkų eilėse esą tris kar
tus daugiau buržujų, negu opo
zicijoj. Ir tarp tų - bimbinių 
buržujų aprašoma šitokį tipai: 

“Štai cliffsidietis Stasiu- 
' kaltis. Jis tuojaus prisiuntė 

‘Laisvei’ 25 dolerius ir pasi
džiaugė, kad bimbiniai lai
mėjo suvažiavimą. Bet kodėl 
jis nepasakė, kur jis tuos- 

- pinigus gavo? Kodėl jis ne
prisipažino, kad savo bizny- 

< j e jis eksploatuoja -tris ver- 
gus-proletarUs, kad įš jų 
procios sunkia pelną?. Juk 
Sovietų Sąjungoj tokis ‘pro- 
letariškas’ Limbinio Biuro 

nei pilie-

jdg jušų ‘balso bimbiniai. ele
mentai viešai neskelbs; jie 
tuos reikalavimus numes 
gurhan ir ramiai sau vėl virs 
savo pamėgtą demoralizaci- 
nę smalą, lyg kad nieko ne
būtų atsitikę.”

letariškas’ 
gelbėtojas neturėtų 
čio teisių!

“Arba štai kitas 
tis, M. Mažeika, 
pats, ką pernai patys bimbi
niai išbraukė iš Partijos, 
kaip putlegerį, prakeikė jį 
sykiu su visų Cliffsidės vie
netu. Bet Limbiniams, kaip 
tam francuziii -A. pinigai ne
smirda — tai, nors tie pini
gai butų išsunkti ir iš katU 
lėlio! Mažeika jiems prisiun
tė taipgi 25 dolerius ir už tą 
atsipirko pas Bimbą savo 
reputaciją. Ir kaip neatsi
pirks ? Prie "i laiško pridėjo 
reikalavimą, kad ant ‘Lais-

■ vės’, butų kūjo ir piautuvo 
ženklas...” - ,
Daugiau įdomių faktų Iš to 

šėrininkų komiteto pareiškimo 
paduosime ryto. Ypatingai pa
žymėtinas tenai yra atidengi
mas to '.“sekreto”, J į<^d | Aip. 
k.odiunistųJp^tijds! varinį’ var- 
t&jį geiiįšteiių ĄWlįį^’ko]4j- 
j.ė ’ su V' (možiai  j a, ^Vieną^oni|i- 
nįstų laikraštį, kuris nenorėjęs 
pasiduoti partijos kontrolei, 
užpuolė partijos mušeikos (“de- 
fense corps”), “oportunistus” 
sumušė ir jų spaustuvę sudau
žė. Tokiu pat budu Bimba gra-

cliffsidie-
Tai tas

SLA prezidentas, S. Gegužis, 
polemizuodamas su p-le Jurge
li u te, “Tėvynės” nr. 11 sako:

“Visų pirma, aš nenorėčiau 
sutikti ir nemanau, kad šitą 
Devenio aferą butų galima ne
laime vadinti, žinant jog De- 
venis neužpuolė ir pinigų iš 
SLA. Sekretoriaus ir Iždininko 
neatėmė. Atidavimas kam noąs 
pinigų gražia valia, kad ir be 
jokio saugumo užtikrinimo,
dar nėra jokia nelaimė, o tik 
valįps darbas”... 1

SLA prezidentas aiškiai pa- f 

sako, kad Devenio-Ažunario 
paskolos aferoj kaltinti reikia . 
ne tą žmogų, kurs paskolą 
ėmė, bet tuos žmones, kurie, be 1 
saugumo užtikrinimo jam pini
gus davė. Įdomus pareiškimas. 
Bet ar taip čia seniai “Tėvynė” 
norėjo SLA narius įtikinti, kad 
dubai žuvusių Susivienijimui 
25 tūkstančių dolerių didžiau
sias kaltininkas esąs Devenis? 
Ar seniai tam, tikri pastoviųjų 
Komisijų suvažiavimo dajyyiai 
prievarta norėjo į tų komisijų 
suvažiavimo protokolą įtraukti 
Devenį, kaip didžiausi kaltinių- 
'k^? - . _ ./

Toje pačioje < polemikoje su 
p-le Jurgeliute S. Gegužis lošia 
nežinėlio rolę ir akmenimis 
svaido į p-lę Jurgeliutę. Ji pi
nigus išmokėjus ir be doku
mentų ir be saugumo užtikri
nimo. Bet ai’ seniai “Tėvynė” 
SLA nariams ilgiausiais straip
sniais aiškino, kad paskolos 
SLA nariams buvo duodamos 
paširęmiant “grynai pasitikėji
mo principu”? Bet gal prezi
dentas tos nevykusios pasiti
kėjimo tvarkos nežinojo? Taip, 
jis apie tai žinojo.. Ir kuomęt 
adv. K. Gųgis įvedė' geresnę 
paskolų tvarką, tai prezidentas 
buvo, tam. net priešingas. Savo 
ilgame rašte (“T.” nr. zl) Ažu- 
nario-Devenio paskolos reikalu 
jis sąkor < , . .... '

“Kadangi Susiviepijimas pir
mo morgičio paskolas duoda 
tik savo nariams, tai apart pa
matinio paskolų davimui prin
cipo, vadinasi atatinkamos nuo
savybes ir tos nuosavybes ap- 
kainavimo, dar buvo vaduoja
mas! ir dideliu nariams pasiti
kėjimu ta prasme, kad koma- 
žia ilsiai išlaidų ir rūpesčio SLA 
nariams sudarius paskolos ga- 
vįmiji. Bet dabar pasirodę, kad 
tas perdidejis^ pasitikėjimas ne 
visur išėjo Susivienijimui ant 
naudos. Tačiau man niekad, ne
atėjo mintin, kad gali rastis 
tokių SLA. narių, kurie drįstų 
savo organizaciją prigaudinėti, 
ir kurie piktais norais vaduo- 
damiesi bandytų iš Sušiyfeniji-^ 
mo paskolą gauti. Dėlto sę- 
nipus nebuvo įvešta nei forma
lių aplikacijų, nei nuosavybės 
apkąinavimo blankų. Na, ir ka
da Užėmęs Iždininko vietą p. 
Gugis šitais sutvhrkė forma- 
lįškiau, tad man atrodė, kad 
bereikalingai prie tokių forma
lumų einama, kas reįškia bent 
daliną ‘nepasitikėjimą Susivie
nijimo nariahis. Bet dąbar aiš
kiai pasirodo, kad ir SLA. na
riams ne visiems galima pasi
tikėti.”

cUž męnesio laiko po šitos sa- 
vp išpažintfes S. 'Gegužis pdei 
Jurgeliiltei išmetinėja:

“Taip pat ne vietoje Sekre-

tiktai Dievui dusią kalta mer
gaite, kuriai esą nei konstitu
cija’ nenubodo paskolomis rū
pintis. Bet dabar šitaip sakyti 
jau yra ..per vėl u. Pdė Sekreto
rius turėjo šitai žinoti ir pa
sakyti, kada buvo renkama

(Acmc-P. A. Photo]
Gen. BERENGUERA 

Ispanijos premjeras, kuris ne
seniai buvo priverstas su savo 
kabinetu rezignuoti.
II II uiitf II m »*>iw    >w*ųĮyimHiĮi |—W——y

SLA. Sekretorium, kad ji tų 
reikalų vesti nęsugębęs, nes 
apie tai mažai nusimano/ Ta
čiau ji niekuomet neį puse žo
džio neprisiminė nei man, neigi 
Pildomosios Tarybos; suvažiavi
mams, kad tų dalykų nežino ir 
nemokanti vesti. Priešingai, ji 
visuomet vaidino viską Žinan
čio rolę ir niekuomet nei pas 
mane, nei Pildomosios .Tarybos 
susirinkimuose nieko neklau
sė. Tokiu budu šitie Sekreto
riaus išsikalbėjimai yra labai 
pavėluoti.”

Kažin ar ne perkėlai atsida
rė akys pačiam, prezidentui, 
kurs ir . pasitikėjimo principu 
paremtas paskolas toleravo, įr 
adv. K.Gugio geresniam pa
skolų patvarkymui ■ buvo prie> 
šingas? Kur buvo prezidento 
išmintis, kuomdt jis, kartu su 
kitais Pildomosios Tarybos na
riais, nutarė skolint • Ažunariui- 
Deveniui 25 tūkstančius dole
rių ant namo, kurį Waterbury 
Savings Bank 1J27 m. įkaina
vo tik $16,000? Ar toks invest- 
mentas 1927 m. prezidentui 
reiškė saugumo užtikrinimą^?

ij;
KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ

DIKIO ŠALTĮ
'9^ Ii, X

Kai kudikis pagauąa , šaltį i 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą z įleisdami kelis lašus 
skysto albolene j nosis kelis karr 
tUs j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai ?pątaria 
iFįetcher’s Castoria, kadįnįl M 
yra. grynai augalų ir nekenks* 
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai; kaip ricinos ąlięjus> Ąfet' ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip le^ęvąj Casr 
toria nuraminą verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina ’ W negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaęiją, viduriavimą.ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Ffetcher parašas yra mit^kiek- 
vienos boųkutes tikros ' Casto- 
ria.^ t r . į ,

I ............... ‘Į, ■' .. ...... .  \ į

CHA S JOS EPU
Musų keliaujantis agentas 

ląnkosi po apięlinkcs.. mieste
lius Tižrašinčdamas Naujie
nas, pardavinėdamas kny* 
gas. šiomis dįenomsi bus Au
rora, St. Charles, Bockford, 
Kewancc, Molinu Bock Island, 
Peoria ir Spring Valley. prašo
mi draugai įr rėmėjai jį paT 
remti. 
i,"! ■ ■yjriuMre’. __ ___wj » -*■

J. J. AUKšKALNIS
gyvenąs

■ >;-■ in^iapa fl. ■. ?
Yra Naujienų ' įgaįiptas rinkti 
pi’enumeralą ir pardavinėti 
knygas. Jisai lankys Michigau 
CHy, Ind., ’ Indiana Ilarbor, 
Ind., Muskcgon, Mieli, ir kitur.

Prašome jį paremti.
'"Naujienų Administracija.

gyvenus ;

v

Thefellows 
»hat cause

SORE
TH RO AT
Colds and sarę throat 
are infections cduied 
by germi. The above 
•ere •treptococcus 
germt« Help notare 

• combat them by gar- 
filing bvery day with 
full strength Literine. 
0 kil|s germs in 15 sęc- 
onds and heals tissue.

Gargto with

L1STERINE

T—****"’**—y*— >' ■

“MUZIKOS 
MEISTRAS’

Naujas

RADIO
Kuris pasiekia visur ir to
limas stotis. Su nauju 
Dynamic Spčakęriu i r 
naujomis Screen Grid tū
bomis, didelės vertės, gra
žus ir lengvas perneSti iš 
vienos vietos į kitą, kai
na $68, bet dabar pas’ 
Budriką SŲČkDYSIT 20.

$5 ' tereikią, įlnbkėti.

Rudi o Ihoyrąrnai Du 
Sįįkiu į Savaitę 

duodami iš stoties AVCpL 
Nedaliomis ir Kctvcrgais

Josepli F. 
BUDRIK.Inc
3417-2117-21 S, Halsted 

St., Chicago, III. 
fcJ. Boulcvard <1705

Garsinkites “N nose
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Graboriai

Lietuvės Akušerės

Tel Canal 3161

9252

Cicero
Advokatai

Akių Gydytojai

8 vakare

John Kuchinskas

j vairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

Fiatnuo 6
3201

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

grabo- 
Vičtory

IGN. L Z0LP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

liekame,

Sūnūs, Brolis 
ir Giminės.

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

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Jeigu kiti negaiš, 
jis jums gali pat 
tūkstančiai ligonių, 
nuo I" 
4200 We«t 26 St

Musų patarnavimai lai- 
dorovėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėt kad neturime ii 
laidų užlaikymui. įky

prie* 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

pasauliu 
valandą 
51 me-

ka'lba rimta. Publika ma 
jaunuoliui

Vidikas- 
Lulevičienč

AKUŠERtCA 
3103 S. Halsted Sf. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Vakaras geras. Publika užga
nėdinta. Garbė Rauronos Po 
žės Kliubųi ir jo valdybai; t 
ypatingai tai Beniui Tumavi

Raudonos Rožes Vakaras 
Pavyko

1646 W. 46th St.
Telefonai 2

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonai

Cicero 3/24
Phone Canal 2118 

Valandos

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė, 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Pereito sekmadienio, t. y. ko
vo 1'5 d. įvyko musų Rraudonos 
Rožes Pašelpinio Kliubo vaka
ras. Vakaras visais atžvilgiais 
pavyko. Publikos buvo apie 800.

Programa: Susirikiavę Rau
donos Rožės jaunuoliai; kalba 
jaunuolių reikalu Stasys Dargu- v • ZIS 
loniai priima kaip 
taip ir kalbėtoją.

Lošimas “Graži 
Veikalas parašytas

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaakee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

čiui, nes jo 5aug triūso ir pra
kaito padėta-pralieta.

—Reporteris.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tek Central 6890 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av. 

TeL Prospect 8525

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt 'St.
Telefoną* Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj’ nuo 9 iki 6

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 

^miestelių dalyse. Mo
derniška koplyčia 

veltui.
k 3103 S. Halsted St 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS 'iR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

saičiutė grojo italų armonika;; 
stebėtina mergaite, vos 5 meter 
lių—mažiukė, armonika kuo ne
didesnė už ją pačią, bet dailiai 
valdė.

“Vytauto” benąs irgi buvo 
gerai prisirengęs. Po vadovyste 
gabaus JUozo Baląko grojo klia- 
siškus ir populiarus šmotelius. 
“Aušrelės” keturios mergaitės 
sudarę dubeltavą duetą — pa
dainavo solo-duetų apie 10 dai
nelių. Dainavo: Elena Bagavi- 
čaitė, Antanina Kungiutė ir 
Zosė ir Emilija LižiUtės. Pub
lika joms nesigailėjo katučių. '

Po programai sekė boksas. 
Pirma pora, Pele Johnson (lie
tuvis) su aukštesnės mokyklos 
atletu. BoksaVos tris raunduk 

*• • 1 ' —pasekmės—lygiomis.
Antras bautas tarpe Felikso 

Strel.čiuno (jaunojo) ir Stalio-1 
raičio; boksavosi tris raUndus. 
Visus raundus nusinešė Felik
sas, nors Stalibraitis berods 
daugiau pešasi, bet StrelČiuV 
nas šugabiai jį murdė į nosį-^ 
atrodė, kad Strelčiunas yra StaJ- 
lioraičio valdovu.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

OfisasJr Akinių Dirbtuvė 
756 Wes£ 35th St.

kampas Halsted St: 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
z Nedėliomis nub 10 iki 12.

Seno 1
GYDO TISAS UGAŠ'VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UiSISENEJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčS, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus 'nugarfije, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir į 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel 

‘j. Patarimai dykai. OFISO VJ
10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomii nuo 10 ryt. iki 1 v. 

kampas Keeler Ave^ ( Tel. Cravrford 5573

Laidotuvėse patarnauja 
rius J Lulevičius, Tėl. 
1115.

Phone Canal 6222

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

Vai.; l.-*-3 j ir 7-r-8 r Ned. 10-~-l 2 /ryto 
Rezidencija 6640 SoS Mapletvood Avė, 
t • : Telefonai. Republic 7868

i šiuo 
8:10 valanda va- 
sulaukęs 55 metų 

Raseinių apskr., 
ir mieste. Ame- 

Pali- 
nubudime moterį 
tėvais Meškauskai- 

Petronėlę ir 
- Edvardą ir 

žentą Joną Lekavičią^ tris 
Prancišką, Tadeušą ir 

seserį Marijoną, švoge-

Phone 
Hemlock

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tėl. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro., 
Residence Pbone Hemlock 7691

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

; nuskintos kvietkos
Pristatome į Visas Miesto Palis' ’’ 

Vestuvėms, Bankietams ir' Pagrabams 
Vainikai ;

331(j;S.iUakted St. Tel. Boulevard 7?14

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, c mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 fe. 49 Cotirt, Cicero, Hl.
Tęl. Cicero 5927

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy K Midwife 

/ Naujoj vietoj
6109. South Albany Avenue

Lietuvių bedarbių 
reikalai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

menės Darbuotojai, mūsų be* 
darbių šelpimo reikalas ne silp
nėja, bet auga naujtj jėgų įgi
jimu. »

Geraširdžiai lietuviai ir gai
lestingosios lietuvės, dar kar
tą perkraustinėkite savų kama
ras, o tikrai rasite jums nerei
kalingų drabužių, avalo ir ko 
kito, kas našlaičiams, ar ba
daujantiems priimtina.

Drabužiai ir maistas reikar 
Jauja pridėtinio darbo, atga
benti į Ęridgęport Furniturb 
Co., bedarbių reikalams veltui 
duodamą vietą, *kąip ir tų daik
tų išdalinimui. • Už-vis svar
biausias labdaringas darbas at
liekamas pinigais.

Pramatoma, kad šis L. B. š. 
Komitetas virs pastoviu, nelai
mingų lietuvių šelpimo biuru, 
ar kokiu kitu vardu inkorporuo
ta lietuvių šelpimo įstaiga, bet 
apie tai visuomenė sužinos iš 
valdybos nutarimų, kokie bus 
skelbiami.

Abipusė kritika, už ir prieš, 
be asmens užgauliojimo, lai 
gausiai pasirodo dabar, susi
tvarkymo laiku. Už neigiamą 
kritiką busiu -lygiai dėkingas, 
kaip ir už teigiamą. Patarimai 
—lašikais labai pageidaujami. 
A., K. Rutkauskas, LBSK. pirm. 
4442 S. Western Avė., Chicago.

Musų bedarbių šelpimas rū
pestingai tęsiamas. Geri žmo
nės noriai prisideda musų ne
laiminguosius nuo bado gelbė
ti. Inteligentai, literatai ir vi
suomenės darbuotojai, su džiu
ginančiu upu, imasi atsakomin- 
go ir vienkart garbingo orga- 
nizatyvio darbo tobulinti, štai 
Viekšniečiai, stoja labdaringa'n 
darban “in corporė”. Apie šios 
draugijos prakilnųjį darbą teks 
daug rašyti...

Gerbiamas J. J. Zolp, origi
nalių teatrui veikalų gaminto
jas ir musų žmoiiių mylimas 
aktorius, žada vieną iš savo .vei
kalų, su jo paties išmokintais 
lošėjais, suvaidinti lietuvių be
darbių naudai. Jeigu Liet. Be
darbių šelpimo Komitetas gan
tų erdvią svetainę nupiginta 
kaina, tai p. Zolp lošėjai be jo
kio atlyginimo suvaidindami p. 
Zolp veikalą, duotų kelis šim
tus dolerių pelno lietuvių be
darbių sušelpimui. Ar tai ne 
ūpą žadinanti naujiena?

Gerb. A. Tulys, ne vien įsto
jo' Lietuvių Bedarbių šelpimo 
Komitetai! kaipo vice-pirminin- 
kas, bet ir L. B. š. K. Literati- 
nio Komiteto narys, padės lab
darybės idėją išvystyti ir popu- 
liarizuoti.

Brighton Park’o lietuvių my
limas p. Stasys Norvilas, ko
vo 15, 1931 liko išrinktas L. 
B. š. K. iždo globėju. P. Nor
vilas yra žinomas kaipo vietinis 
labdarys, visokių pavargėlių

Su didžiu malonumu man 
tenka Įvardinti ir judrųjį (live- 
wire) gerb. W. J. Kareivą, 4644 
S. Paulina St., kuris lietuvių 
bedarbių šelpimą atjaučia kaip 
savo paties reikalą. O kad lie
tuvių tautą turėtų daug tokių 
sumanių ir taip geros širdies 
žmonių, kokiu yra musų gerb. 
W. J. Kareiva, {ai nė vienas 
liet, bedarbis juodojo vargo ne- 
datirtų.

Kaip matote, Gerbiamoji Vi
suomene ir Gierbiamieji - Visuo-

Tęl. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 
, SPECIALISTAS

Žvaifaš-kreivas akis išgy- 
dau ir aktinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

DR. HERZMAN
■ — IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviam^ žinomas per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, mote 
metodus 
prietaisus.

s Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo' 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę jr ’toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų..
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRApiMU. 
daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone BoulevarcF 7589

JONAS BENDZAT 
BENDZAITIS.

Persiskyrė su šiuo 
kovo 15 dieną, 11:00 
vak., 1931 m., suląukęs 
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra-Z 
šeinių apskr., Jurbarko parapijoj, 
Greičių kaime Paliko didelia
me nubudime moterį Marijoną, 
po tėvais V/lenčiukę, sūnų Joną, 
26 metų, pusbrolį Antaną Ambro/ 
zaitį ir gimines, Lietuvoj brolį 
Pranciškų ir brolienę Kotrirtą ir 
seserį Oną Jeckienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi grab. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, ko-, 
vo 20 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos uiį velionio 
sietą, o iš ten bus nulydėtas į 
§v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bendzaičio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Pusbrolis *' 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Rooscvelt 7532

A. montvid; m. d.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W.s Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

•Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

JOHN Ė. BORDEN
(John Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Rooievelt 9090 

Namie 8-9 ryte. TeL Rephblic 9600

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS• » i

Ofisas vidutmitttyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDQ. 
77 W. Washington St. 

Cot. Wašhington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JURGIS KAMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 dieną, 
kare 1931 m., 
amžiaus, gimęs 
Vargavos pa ra p 
rikoj išgyveno 35 metus 
ko dideliame 
Kazimierą, po 
tę. ’ dvi dukteris - 
Stanislavą, du sunu 
Jurgį, 
brolius 
Kazimierą 
fį Vladislovą Silvestravičia ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, randa- 
si.'4913 S. Keeler Avc. '

Laidotuvės įvyks • petnyčioj, 
kovo 20 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Kaminskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . x 
Moteris, Vaikai, Žentas,

Broliai, Sesuo, Svogeris ir 
Giminės.

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

Mageliona”. 
Kalnų Dūk- 

tės—Marės Dundulienės. Loši
mas ėjo gana sklandžiai. Gerai 
pasirodė—Petro rolėje Jonas 
Pukinskas p .Magelionos—-Vikto
rija Doveikiutė; Karalienės — 
Elena Grigaičiutė; Grafo—Juo
zas Bagdonas; Karaliaus—Juo
zas Kuzmickas; Marseliaus — 
Antanas Daukša. Ypatingo dė‘ 
mesiu kreipė savęs 4ink—Kalnų 
Duktė—IVfarė Dundulienę, kuri 
lošė dvi roles, viena kitai/ prie
šingas. Viską, ką galima pasa
kyti, kad mes kitos Marės Dun
dulienės neturime ir jos niekai 
nepavaduos. ' Lošimas buvo ge
ras. /

Tarpkarčiuose jauąoji L. Sta-

WISSIG,
PasnvlinianuB karų ' 

„ „ j Krajaus

Iki 3 vai. kortuose — nUo 3 iki 9
S ubą t o mis ano 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

;1. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
\ 4649 S. Ashland Avė.

5 kampas 47 S t.
Tel. Boulevard 6487

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI OEL ŠERMENŲ

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave„ ,2 labot 

x CHIČAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pittų ir nuo 7 Iki 8f30 tai. 
vakafo Nėdėl. nuq 10 J iki 12 v. dieną 

Pbone Midway’28fc0
į i_.i*. ........ .r -  —-

vaiku pagal naujausius 
Ray ir ' kitokius elektros

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

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

Tel. CadaUMIO 
Rezidencijos telefonai

South Skote 2238 tu Randolpb 6800

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La vSalle Street 
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis-—Utarn.. Ketv. ir Subatoi vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak

4442 South Wextern Avenue 

« Tel. Lafayette 4146

DE. G. Li MADGE
DENTISTAS :

4930 W. >13th St. ’ Tel. Cicero 49 
.• iDėlel Hiinkln laikų kalnoi nuplilnto* 
Sidabro FilHnffaL, 
Parceliano Fillini 
Auksima Crowna

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomts St. 
kamp. 18 ir Blue Island 'e. 

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmett» 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

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

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

i Phone Boulevard 7042 '

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Drug store, arti 47 Št.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J.F.RADZIUS
PIGIĄUSIS LIETUVIS 

GRA KORIUS CHICAGOJ 
ĮMfeht ■ .Laidotuvėse patarnan- 

'ju 'geriau ir pigiau. 
7^4 nėgu kiti todėl, kad

priklausau prie gra- 
bų išdirbystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Streot 

Tel. Canal 6174 
įbJ' SKYRIUS:
BOV 8238 S. Halsted St 

Tel. Vieton 4088

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va eidos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 '

Dk. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

i ‘ ą
Ofiso valandos nuo 1. iki 3 po pietų ii 

iki 8 vai. Vakare.
South Wallace Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rūtas Gydytojas ir Chirurgas

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 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

‘ ambVlaKge patarnavimas’.dTeiNą 
.Mę^yisMOinę

. ......... ...;t

J. F. EBDE1KIS & CO
, >' . JUSŲ,CRABORtAI^ Z' : '

; *■:>’ S!" IJidCTB OfisąS, >■ ‘w ■ 1
4fj05-07 South iHermitageAvenue

i. •• nr -Y-'r -i. _ ?. ' 4rxT»i-xo i -ii j-• >>

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

\ Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Ofiso telefonas "Įremia 0030 
Rez. Tel Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisai North 8ide 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 Iki 0:30 vakaro

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisai tidurmleityje 
Room 2<14 

'One North La < 
One North La

(Cot. La Šalie and ______ _
Ofiso Tel State 2704ri4413

Lietuviai Gydytojai ,
Ria. 6600 South Arteeian Avenue 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

LEONAS ATKAČIUNAS

Persiskyrė su šiuo jMsauliu 
kovo 17 dieną, 6:15 ..valandą va? 
kare 1931 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Linkuvos parap., Uniųnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Pauliną, sūnų Brosnislovą, brolį 
Ignacą, brolienę Marijoną, pus
brolį Juozapą Palevičių, tris pus
seseres -s- Agotą Skrįckienę, Jė- 
vusę Ivanauskienę ir Elzbietą Bar- 
dauskienę, ■ o Lietuvoj brolį Joną 
ir dvi seseris —- Agotą Balčiūnie
nę ir Teodorą Rimukienę. Kū
nas pašarvotas, randasi 1444 So. 
49th Avė., Cicero, III.

" -i
Laidotuvės įvyks subatoj, ko

vo 21 dieną, 8:30 'vai. ryte iš 
namų į Šv. Antano- parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už viejionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. z

Visi a. a. Leono Atkačiuno gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patąrnaVimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę

Moteris, 
Brolienė

įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

Graboriai_______
t Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia . Dovanai 

Turiu automobilius visokiem! reika
lams. Kaina prieiųan^.

3319 Auburn Avenue .
CHICAGO. ILL.
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Temykite Kovo 28 dieną
t v

KITĄ ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, KOVO 28 D. LIETU
VIŲ AUDITORIJOJ RENGIAMAS PROF. BIRŽIŠ

KAI IŠKILMINGAS VAKARAS

Dalyvauja lietuvių, baltgudžių ir ukrainiečių- organiza
cijos, chorai, simfonijos orkestrą- ir kalbėtojai

—į |  x- — ———’ r r. / ' . • .. j T; •

SLA. Ir apie tą visą ketina 
kuoaiškiausia papasakoti susi
rinkusiai- publikai Liet. AųdU 
torijoj, kovo 22 d. ; Artistas 
Olšauskas,, nors labai tylus iri 
ramus asmuo, bet šį vakarą sako 
jis yra pasirengęs viską, ką tik 
atžinojo važinėdamas po lietu
vių kolonijas, papasakoti, ir 
kartu padainuoti čikagiečiams. 
Jis sako, kad jo tylėjimo diplo-‘ 
matija pasibaigė, ir dabar rei
kia viskas atvirai pasakyti, ą

—Kazys.

, «■ .-r......—-L

CHICfiGCS
ŽINIOS

: i •' ■ .

Naujas sukilimas 
Joliet kalėjime
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Misiori Hoiy Cr pšs
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Programa didžiajam Vilniaus apyaikščiojimui kovo 
28,d. vakarą Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte,/ jau 
veik galutinai paruošta. Tai bus vienas iš rečiausių is
toriškų vakarų, kuriame pažangioji Chicagos lietuvių 
visuomenė sykiu su kaimynais baltgudžiais -ir ukrainie
čiais pasitiks Vilniaus atstovą prof. Biržišką.

Vakaro rengimo Komitetas jau sudarytas. Įeina 
apie 25 žmonės, kurie šiomis dienomis susirinkę galuti
nai nustatys vakaro tvarką. \ > x >

Programos išpildymui jau pasižadėjo chorai: Bi
rutė ir Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, Simfonijos 
Orkestrą; jaunuolių chorai Bijūnėlis ir Aušrelė. Taip 
pat žada dalyvauti kaikurie pavieniai menininkai. Balt? 
gūdžiai ir ukrainiečiai dalyvaus su savo 
mis, apie kurias galutinai bus pranešta 
mis.

Skaitytojai prašomi įsidėmėti dieną,
pranešti kitiems apie tą dieną rengiamąjį didyjį vaka
rą. Sekite tolimesnius apgarsinimus.

meno pajėgo- 
šiomis dieno-

kovo 28 d. ir

Marųuette Park
Broliai Matkai paleisti po 

kaucija

Bridgeport
Medžioja moteris

.. • Ą

Kaip jau iš laikraščių žinoma, 
kad kovo 10 d. ryta 1:45 vai. 
broliai Matkai Jonas ir Pijus 
nušovė savo kieme žmogų E. 
Plumer, kurs, sulig jų pasako
jimo, ėjo jų vištų vogti. Abudu 
broliai tapo areštuoti. *

Kovo 16 d. abudu broliai Mat
kai tapo paleisti iš kalėjimo už
stačius kaucijų $10,000 vertės 
nuo kiekvieno; už abudu $20,-* 
000. Matkų teismas prasidės 
kovo 24 d.

Apie Plumerio nušovimą ei
na Įvairių kalbų. Viena žinoma, 
kad Plumer buvo ilgų laiką be 
darbo, taip pat buvo eks-karei- 
vis ir priklausė Amerikos legi- 
jonui.

Policija sako^ kad vištininko 
duryse neradę jokių ženklų, kad 
butų darytos ar laužtos. Mat
kai tvirtina, kad jų elektros 
varpelis pradėjęs skambėti. To
kį varpelį jie buvo įsitaisę, ka
dangi jau kelis kartus jiems 
buvo vištas išvogę. . Plumer 
rastas nušautas vartų tarpe, 
kojomis tarpvartyjeK

Matkai yra pasiturinti biz
nieriai.—Senas Petras.

Viena iš gražesnių moterų 
aną diei^ą nusiskundė, kad ją 
Bridgeporte dienos metu du 
sykiu privažiuodami sustabdė 
kokie tai
“ant raido”. 
“sportų” 
kalbas 
kitoms moterims 
gioms

' . ? ' -4 i į

Iš Birutes padangės
__________________-________ __ ■ '

Pagal seną papratimą kiek
viena šeimyna kaip kada su-', 
rengia pramogą • savo nariams. 
Birutė kaipo šeimyna irgi ręiw 
gi-ą pramogą savo nariams ir 
pritarėjams, Universal Kliube, 
šeštadienį kovo 21, 8 vai. vak'

Visi turime paprotį šeštadie
nio vakarus praleisti kur nors 
parengimuose.' Tas Birutės pa
rengimas kaip tiktai ir pritiks 
tam tikslui. ■, Atsilankydami 
ton pramogon padarysime du 
gerus darbus: viena., parody
sim birutiečiams, kad ipes esa
me visados su jais, o antra, pa
tys praleisim vakarą pavyzdin
game būry jaunuojnenęs, pasi
šokdami ir pasistebėdami kokių 
pramogėlių birutiečiai pateiks 
mums.

Ta pramoga, bus taip vadina-, 
ma “šeimyniška”, tai yra su 
užkanda ir “punph”, už tą patį 
įžanginį pinigą.

Pasitikim didelio būrio sve
čių.—“Genutė”.

Vakar, kovo 18 d. popiet vėl 
pasigirdo, šautuvų bildesiai 
liet kalėjimo viduj. Vardinas 
HenrJ Hill atskubėjęs rado ka
lėjimą liepsnojant, viduj d i- 
džiausį? sambrūzdį, tačiau ląikr 
raštininkai: buvb išvaryti ir jo
kių žinių negavo/ kas dėdasi už 
kalėjimo .sienų. Tik iš lauko 
srovėdami girdėjo šauksmus •it 
šaudymus.

Tai jau antras sukilimas lai
kai sakaitės: pereitą šeštadienį 
tapo nušauti dii kaliniai. Kalė
jimo sargyba iššaukė milicijos 
sustiprinimą. Vienas kariuome
nės rcgimentas laikomas gata
vas skubėti reikale į kalėjimą.

Kaliniai skundžiasi nežmoniš
ku elgimosi iš administracijos 
pusės ir prašo dubti jiems ko
kių save tvarkyti, teisių, bet 
warden Hill atsakė, kad jis už
darysiąs ant duonos Tr vandens 
neribotam laikui .kiekvieną, kas 
išdrįs jo kokių, nors pagerinimų 
ar palengvinimų prašyti.

Iš dviejų nušautųjų pereitą 
šeštadienį-vienas kalinys yra 
pavarde George Jakowanis (Ja-' 
kavanis?). > i

' z:.:' G' -\Vabasb- 
Lodgę, \N.ew Dbiigląs; . Hotel,’ 
Footo’S . Lodge, , worlds Fair 
House, Ford ilbtcl. j '■ 
ri Komisijos Clearing House 
randasi 728 Šherman St., kur 
galima sužinot ir tų patalpos 
vietų adresus bei sąlygas.. Be
darbiams, kurie tose vietose 
prieglaudą gauna, duodama 
maistas, nakvynė ir sveikatos 
priežiūra. Ligoninė bedarbiams 
įręngta ant 509 North, Union 
Aye. Sveikatos Departamen
tus teikia visus palengvinimus 
bedarbiams ligoje./ ■ " "

■ \ - b ' ' ' • ' ■'

Metinė naminiu darbų 
paroda

•' * *s •' .*• i » ‘ ^ -

Laiškai Pašte
. . —*-------- ----

. . , ........4

Šie laiškai yra atėję iš fcuropoa 
Kam jie ’ priklauso, .tegul nueina 1 
vyriausi jį paštą , (Clark ir Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri* 
langelio, krir padėta iškaba “Adver- 
tised Wind. w” lobšj nuo Adarns gat? 
všs, pasakant laiško NUMERI, kai® 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas 'laiko tam tikra laika,'o 
kui sunaikina.

5 Dainolis Julus 
’ 19 Jazdafiskautei K;

24 Liekis Marcelio 
t 27 Mažeika John 
,35 Prigeriate k 

. 44'SUirka Sofija .: b 
? 45 Strazdą F- 
t 47 Triyonis Joseph

—

T Kėtvirtadienk, kovo 19, ’31
1 Įt---....‘-T-

pas-

1 SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
feę pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS
Educational

, Mokyklos

“sportai” ir kvietė 
Kadangi ji tų 

nepažinusi, tai ir į 
nesileidusi, ir pataria 

zbuti atsar-
su tokiais medžiotojais. 

—Senas Petras.

Parlėkė Dzimdziai
Su auštančiu pavasariu par

lėkė ir musų Dzimdzi-Drimdzi 
ir sekantį sekmadienį, kovo 22 
d. Lietuvių Auditorijoj", kaip 7 
vai. vak. pradės savo pavasari
niais balsais mus linksmint. 
Bus sudainuota eile naujų dai
nų, suvaidinta juokingų mono
logų ir sako bus iškratyta- iš 
Dzimdzių maišo visa lietuviška 
politika. Vanagaitis, “Margu
čio” redaktorius, sako, kad jis 
diplomatišku budu yra atžino- 
jęs visus nesupratimus, kurių 
dėl kyla tarp mus “pilietinis ka
ras”,-’ Jis sako žino ir kodėl 
Deyęnis paėmė $25,000. nuo

Apie pusantro milijono 
aplankė Field Museurii

I r 1 ■ *■

Kitas Kriaučiūno 
koncertas

Svarbų viaidmeni mokslui lošia 
^. muziejus '

Kadangi iš priežasties labai 
blogo oro daugelis negalėjo at
vykti į artisto Kriaučiūno kon
certą, rengtą kovo 8 d. Lietuvių 
Auditorijoj, tai tas koncertas 
bus atkartotas Veikų dieną, ba
landžio 5 d., Meldažio salėj, 
2244 W. 23 PI. Tie,.kurie turėjo 
pirkę bilietus kovo 8 dienai, o 
jų riesunaudojo,7 tai” galės su 
tais pačiais tikietais Atsilanky
ti į busimą koncertą Velykų 
dieną, balandžio 5 d.

Permainos biznyje

Mothers Club Lyga Chicagoj 
rengiu inėtipę naminių darbų 
'parodą,' Girand Ballroom,' Tlotel 
La Šalie,. Madison ir La S'alle 
Štreets, kovo 22, 23, 24 dienas.

Parodoj išs.latyti pavyzdžiai: 
Keturių kambarių amerikoniško 
namo; Edukacijos skyrius, Ge
resnės Valdžios skyrius, Rekre
acijos skyrius, Refrėshments; 
Drabužių, Natrių darbų, Maisto 
'ir Sveikatos. ? v / ■ .! «

, Parodoj duodama įdomi pro
gramą: Sekmadienį, kovo 22 d., 
4:30 vai. muzika ir chorai, kal
bos; Pirmadienį, kovo 23x'd. nuo 
12:15 ilgi^pat’8 vai. vakafo įvai
ri/programą ,ir Antradienį, ko
vo 24 d. nud 3 ligi 8 vai. va
karo. :

JUSU PATOGUMUI

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

MOKYKIS BARBERYSTŽS 
AMATO.

• ■
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų lauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBĖK 

COLLĘGE, 
672 West Madison Street.

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar Jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
niilionai vyrų ir moterų persi- 
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet

Žmogus kuris nevažiuotų'pusę ; 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą. f . ;

Toki bausmė nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvds 
skausmą kievieną sykį. Dėlto 
atmink šį priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingu tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Fa- 
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Žmonės abejodavo ar • Bayer turite kreiptis pas daktarą; bet 
Aspirin tabletai nėra kenks- jus galite imti Bayer Aspirin 
mingi. . Daktarai atsakė tą greitam palengvinimui.

New Washington : Kotelis, 
2318 W. Washington Blvd. per
simainė savininkais: p. Joku- 
bonis patdavė. veišbutį P. Var
nui. k-..- ' ( •'

Varnas yra patyręs biznie
rius, kuris Detroite per daug 
metų buvo restoranto biznyje-ir 
geras pasekmės turėjo; reikia 
manyti, kad7 ir' šiaipe biznyje 
turės pasisekimo, šis hotelis tai 
vienas iš švaresnių tarpe lietu
vių hotelių ir parankioje vietoj 
ririe. geros transportacijos 
kitų patogumų.-—Rep. ■,

■ . ",'F

Pereitais metais Field Mu- 
seum aplankė virš 1,320,000 
žmonių, kaip praneša oficialus 
raportas. Muziejus yra įrengęs 
vieną naują ‘ salę jųroš gyvu
liams, kur tpkie; bus sugrupuo
ti nuo priešistpriškų gadynių 
ligi dabar. r. ■

. Field Museurn yra padaręs 
ir rėmęs koletą' svarbių moks
liškų ekspedicijų, kaip tai Ven- 
nay-Ldng Kalahari, dvi ekspe^ 
dicijas į: pietų Gpacifiką ir Ai- 
tutaki, vieną j Afriką ir kitą 
į Pietų Afriką specialiai; į In
diją, į Kish,< Mesopotamijoj ir 
į Amazones paupius Pietų A- 
merikoj. i; > ;

.. -------—

Naujas barberių . dist- 
rikto vadas

; ’ .....
Winfield S. Leidig iš Chiča- 

gos, per paskutinius 7 metus 
buvęs prezidentu Journeymcn 
Bar,bers’ Jnternat. Unijos 548 
Lokalo prezidentas, dabai’ pa
skirtas atstoviu Chicagos dist- 
rikto į intcrnacionalę barberių 
organizaciją, kurios centras 
randasi Indianapolis.

ir

SPORTAS

Dar ligi balandžio 1 
galima važiuot be 

laisnių

d.

Išvengiamas 
Skausmas!

New York© mėgėjų boksinin
kų čempionatą laimėjo Yus- 
tin Sirutis

’------------ ---

New Yorke, kaip „ir Chicagoj, 
buvo rengiama taiį> žadinamas 
“Golden GloVe” bokšo čempio
natas. Dalyvavo tik mėgėjai 
boksininkai. Sunkiojo svorio 
čempionatą laimėjo Yustin Si
rutis, kolegijos studentas. > ■

i . ‘ ■ ■ j' ■

Universal Atletikos Kliube ry
toj bus didelis ristikų susikir
timas,-—“dzūkas” rengiasi net 

tris paguldyti
Rytoj Universal '. Atletikos 

Kliube bus tikras karas. Risis 
Adomas Widžes su Dan Blo
žių, Louis Mingela su Goštau
tu ir “dzūkas’* BanceviČius net 
su trimis ristikais. > Bancevi- 
čiųs sako, jog jis pėr pusę va
landos bandys nejt tris ristikus 
paguldyti, — Glazauską, J. J. 
Bagdoną ir St. Bagdoną. Vadi
nasi, bus daug x“fonių” —•N, *

Balandžio 1 d. (pirma apri- 
lis) yrą paskutine d iena', dead- 
line, ągaųti 1931 metams auto
mobiliams . liceųsi j apaskelbė 
State sekretorius Strattori. Tie 
motoristai, kurie- ir po balan
džio 1 d. neturės licensijų, bus 
paprastai areštuoj ami. Nofrš, 
tačiau, Sako pačioj ęhieagoj! ta 
prievarta nebus i naudojama 
bent ligi: kol rinkimai praeis. 
Pasirodo, X&d Illinois valstijoj 
dar; apie 300,000 motorvėžimių 
neturi licensijų; / / V / .

Bedarbių globa ir sta*
- ; tistika ■ -r'"

'' ' ’ '

Gubernatoriaus/: komisijos 
tvarkomų prieglaudų yra šios 
vietos: Municipal, S‘a‘1valion Ar- 
my, Čhristiari mlndustry, Ca- 
thedral Shelter, Waker Drive, 
Hebrew Shelt1er,- 'Jewish Shelter, 

; • , ■ • < ' ' 's - -k.*.; ’— ------------------- - ------ --- ----

PRANEŠIMAI
• • . '-1? • ‘ X'- 1 • "i; ’

; ę ' " V. ' • - ■ ' " lJT~ ,

Ątųddi Naujienų Skolinimo 
ir BUdavojiiįio* ^Bendroves na
rių. v.- > , - . ..■ - I’įj

>Su pabaiga s kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ij; 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių; ' •/.

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

T. Rypkęvičia, sekretorius.

Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 
dainą ir juokų vakarą, Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v.

Steponavičių koncertui Jcovo 25 d., 
Liet Auditorijoje, tikietus galima gauti 
/'Naujienoje”. .Kainą 75c. ir $1.

—r------- - ' / •
Htimbpldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 

mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 19 dieną kovo," 1931 m.,Aimiros 
Simmans svetainėj, 1640 N. Hancock 
St,, Cbicago, III., 7:3 0 v. v. Visi na
riai dalyvaukit laiku .

/ i Sekr. A. Walskis.
■ j' vt

“Birutės” \ Choro ^peticija įvyksta šį 
vakarą, 7<;30 vari; vai., Gąge Park 
tąiūej Visi v 
pifnktualiai atsilankykite;
• < j1 -  .. 1    

4. .

Glazauską, J. J,

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

ĮGALIOJIMUS 
(Dovtamastis) " 'I.; '’

1 ' » 

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur. ;
Klausdami informaci

ją iš kitų miestų, 
rašykite

N A U JIE N O S
1739 So. Halsted St.

*

Marąuette Park, .
' TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. ,63rd St.

Brighton Park
B. . B. PIETKIEWICZ 

260? W. 47th St. ’
Tel. Lafayettė 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B?.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

Financial

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki 5300 

-; Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
, Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

• -a----- O——

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

Laisvės 
norite 

Nauj ie-

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbu. Greitai taisome stogui 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apakai tlii vi mas. Mes atliekame 
geriantį darba mieste. Kedzie 8463.

ą

Specialistas ardyme chroniškų ir nauju U 
ru. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiegzamlnavl- 
mae atidengs jtisu tikra liga ir jei'aB apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuids neklaus jusu 

•kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
" * galutino i&egzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 P° 
pietų, nuo 5 iki 713 0< vakaro. - Nedė

lioj nua 10 ryto iki 1 po piętų

ATYDAI NAMŲ SA- • 
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai it gerai padarau.

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

rolę ir aukščiau

K. ANDREJUN
1337 So. 50 Ct.,

CICERO. ILL.

Help Wanted—Malė
/ - Darbininku reikia

REIKALINGAS barberys dirbti ant 
komisino. Kreipkitės 3222 S. Halsted 
Sh, Klauskit C, P. Suromskio.

DO

20

yra

St.

REIKALINGAS janitoriaus pagclbi- 
ninkas. unijistas, blaivas, nevedęs. Klau
skit janitoriaus, 1443 W. Van Buren 
Street

dainininkai-kes 
Valdyba*.

■ , -J' ______________ I** •>'*.

< ’ RAŠYKITĖS DRAUGIJOM y, 
Chicagos Lietuvių Draugija /Savitarpi

nes Pašalpos kontesfas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. .JO d. ’ , Vyrai ir mo
teris, gyvenanti ‘Chicagoje«ię, Artimose 
apielinkčse, nuoširdžiai kviečiamu rašy
tis .į ši? Draugiją Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus. Pašal
pa yra. trijų skyrių:/ $6, '$ię., $16 sa; 
vutėje, pomirtinė $250 ' Nariams mo
kama pašalpa ‘ gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų rybosė, pomirtinė it 
kitur. Neriai huosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šios draugijos tutta# sitkią .apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pa, 
duoti aplikacija įstoti į šią Draugiją it 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pas kiekvieną , šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į koritesto - vedėją •— Mickevičių, 
3653 So Halsted St. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba,. \ 
J. Mickevičius, pirmininkas A ‘ 
P. Galskis, vice . pirmininkas , 

«X. Saikus, prof. sekfetorius
V. Mankus, finansų sekretorius 

' J. Kaulinas,' iždininkas , ; .
’ , N. Smėleli*, kontrolės^ sekretorius 

. J.. Mitskus,, iždo globėjas 
J V. -Pačkauskas,. iždo globėjas

.fJ. Dauginis, maršaska. \
Dr. St. Biėžis, Daktaras Kvotėjas 
Ądv. K. P. Gugiš, Legalis Patarėjas

•   :  ........... ------------ -——

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už\ $100 
Vertės Boną ir $40 už $50 

u vertės. ’
\ ‘Norėdami parduoti at

sikreipkite ypatiŠkai arba 
; prisiųskite registruotame 

laiške, ’fuoj gausi banko

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor- 

, tęs ant vtyų ekskursijų rengiamų 
per Lietuviu Laivakorčių Agentų 
Sąjungą

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO. iLl. \

r-*-... ...... . ■■ . •
Atmink Savo Naudai, 
. kad vesdamas visas reikalus 

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

, , CHICAGO
Tel. Boukvard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 val.r vak. Nedėldieniais

Miscellaneous for Sale

- GROWN POINT, IND. — Turiu 
greitu laiku parduoti bent 70 dedančių 
vi&ų ir namie augintų gerų bulvių. 
Kam reikalinga, prašome greitai ateiti. 
Mrs. Waleria Norkiene, 129 S. Ridge 
St., Crown Point, Ind.

Furnished Rooms
- ? Tel. Rooscvelt 2725

LIETUVA HQTEL
'Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
' 1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

GERIAUSI KAMBARIAI 
Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų porų su kitchenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

, NEW WASHINGTON HOTEL 
S a v. Paul Varnas ‘ t 

2318 W. Washington Blvd.
. > , Tel. West 5970

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pigiai.

s , 4456 So. Western Avė.
. ..........................................— ■■■■■■—— ■■■■■ I ——R ' ... ■■■ ■■R I |||, |

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

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

4426 So. ^Wbipple St.

Rea) Estate For Sale
-■ Namai-žemž Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, 'farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkis ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgajy 
ir parūpinant 1 it 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. . Teisingas ir greitas 
patarnavimas. x
4425 So. Fairfield Avė.

T«L Lafavette 0455

.Perkam Mortgečius ir Bonu*. 
Skolinant pinigas ant Namų. 
Parduodam ir iSmainom visokį turtą. 
•Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkųi raštus.' 
Siunčiam Pinigui ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
?•. ■ '/• — <
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