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KAUNAS, kovo 6. [Lž]. — rengtą ir nenusisekusią demon- 
Praneša iš Kibartų, Vokietijos straciją; tokiu aprašymu hitle- 
pasieny, kad ten leidžiamam rininkai įsižeidė ir per vieną sa- 
pužangiam savaitraščiui “Musų vo vadų apskundė “Musų Nau- 
Naujienoms” Eitkūnų hitleri- li
niukai (fašistai)), iškėlė Lietu- JU| 
vos teisme bylą; * Į m . . , . , .... .

“Musų Naujienos" nepalan- ‘ Tal benc Pirmus alsitik.mas, 
kiai aprašė hitlerininkų Eitku-1 kada lietuvių spaudai teks by- 
nuošė šiemet sausio 31 dieną j linčtis su užsienių fašistais.
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Vyskupų teismas nubaudė kunigą Spudą 
ir jo kreivą liudininką kun. Baliutavičių

jier.as“ Kybartų taikos tcisė-

Kauniškis klerikalų laikraštis
“Rytas“ praneša:

Kartenos vikaras kun. Vac
lovas Baliutavičius Vyskupijos 
Tribunolo šių metų vasario 21 
d. sprendimu yra nubaustas už 
neteisingus liudymus dvasiniuo
se teismuose ir prie Šiaulių apy
gardos teismo tardytojo vie
niems metams suspensa a sac- 
ris ir uždaryti tam laikui at
gailai vienuolyne.

Jakubavo filijos rektorius,

buv. Rietavo klebonas kun. Ig
notas Spudas, Telšių Vysk. Tri
bunolo šių metų 28 d. sprendi
mu yra nubaustas už pasinau
dojimą trijų liudininkų netei
singais su priesaika parodymais
byloje su p. L. Girdvainiene už 
Išlinų dvarą ir padarytą viešą 
papiktinimą dvejiems metams 
suspensa ab omni actu šacerdo- 
tali ir uždaryti tam laikui į vie
nuolyną atgailai.

S
%

i

£

11

&

&

f

■ B

? 7"''

z-’- ’• ■

.. ............... ,»■■■<■

III?

........ ■* '.<■
--------  .A

i.«...<■■■■■ i u.i dj .i»-t.'ni. ■■'■■ ,■ ■ ■■■...............F. m.

Chicago, III., Penktadienis, Kovas-March 20 d., 1931

" , h ',

fe

U'. tai

r- . ;v •• <» . _ ,

The Lithuanian Daily News
Entered as Second-class mattėr Mafch 7, 1914 at the’Post Office at Chicago, III., 

’ " , under the Act of March 8, 1879 , •
,' ■ ’ T ,... '"• .’■ *. ■ ' >, ' į t • , •

, ■ .V . '. ■ •■ : \ -i ■ . , v ■ < ■ ' ■ . A .. ; .
--------r.-4--------------------- ------i__. z.. ,,•------- , *-.*... ■ -------- a...k U— I,,',.,., ..1 I .... in .>.XiX.MIII ■ n. >..n ■■ i .■ni. »■»■* - ’ —- —-

K •■■•’•

i '<
*' /i

%7

jgsg

■

s

•K:
B

|f||

■ <m

®s < B
’ ■ w J

, fe

mmm i b ■ 
‘ ’ ’ ’ ’ ■■■■■'

[Acme-P. y A. Phbt«]

Ruonių gaudomas laivas Viking, kuris andai buvo sprogimo sudraskytas Newfoundlando pa
kraščiuose. Kiek žinoma, nelaimėje žuvo 25 žmonės. Kiti 120 žmonių buvo įšgelbėti ir atga

benti i Horsc salą. Daugelis j u yra sužeisti.
i • k ...................

No. 67

Zuericho miesto ad
ministracija pateko 
į socialistų rankas 

ii.'i , t
- Rinkimuose i seimą sp»ęiąlistąi 

gavo 63 vietas prieš buržua
zinių partijų 56 ir komunis
tų 6

ZUERICHAS, Šveicarija, ko
vo 19. — Zuericho, didžiulio 
Šveicarijos miesto, rinkimuose 
socialistai laimėjo didelę perga
lę. Iš 125 vietų miesto seime 
socialistai gavo 63, vadinas, ab
soliučią daugumą.

Visos buržuazinės partijos 
bendrai gavo 56 yietas, o ko
munistai tik 6.

Rinkimų padariny, visa mies
to administracija pereina' i so
cialistų rankas, ir Socialistų In
ternacionalo centras dabar bus 
perkeltas j Zuerichą, kaip ofi
cialiai socialistų miestą.

Nuteistas rykštėms už 
pačios mušimą

BALTIMORE, Md., kovo 19. 
—John Kovalski, 40 metų am
žiaus, apkaltintas dėl savo pa
čios mušimo, tapo teismo nu
teistas įkirsti dešimt bizūnų 
prie plakamo stulpo.

Marylande tebeveikia 1882 
metais išleistas įstatymas, ku
riuo einant panašus nusikalti
mai baudžiami rykštėmis.

. * ■ i

14 žmonių prigėrė 
franeuzų laivui

sudužus ■
■i ■ , -- - *n -r-t rm * f }

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 18. 
—Užsigavęs į uolas ties Heiha- 
no sala’, sudužo franeuzų gar
laivis Changkiang, plaukęs iš 
Honkongo į Šanchajų. Nelai
mėje keturiolika žmonių žuvo.

Kiti apie šimtas pasažierių ir 
įgulos žmonių buvo franezų ka
ro laivo Marne išgelbėti.

Vokiečių fašistai ke
ta grįžtreichstagan
Neleisią patvirtinti vyriausybės 

padarytos su 'Lenkija preky
bos sutarties

BERLYNAS, kovo 19.—Dau
giau kaip pusantro šimto fa
šistų ir nacionalistų atstovų, 
kurie prieš kiek laiko pasitrau
kė iš reichstago, vakar pranešė, 
kad'jie grįšią į posėdžius tikslu 
neleisti ratifikuoti Vokietijos 
padarytos ’svr Lenkija -'prekybos: 
sutarties.

i'.n. 11, >i ■■ i, i ■m——. ........... ..  < —r—

Pasaulinio karo bomba 
užmušė 3 mulus, su

žeidė 6 kareivius
VIENA, Austrija', kovo 19.— 

EI Basono priemiesty, Albani
joje, sporgo bomba, gulėjusi 
ten žemėje nuo pasaulinio karo 
laikų. Sprogimo buvo trys ar
mijos mulai užmušti, o šeši ka
reiviai skaudžiai sužaloti.

Trys Italijos aviatoriai 
žuvo juroje

PIS A, Italija', kovo 19. — 
Trys Italijos karo aviatoriai, 
tarp jų pulk. Umberto Madda- 
Iena, šiandie žuvo, jų hidropla- 
nui nukritus į jurą netoli nuo 
Pisos miesto. Kiti du žuvusių 
yra leitenantai Fausto Cecco-, 
n i ir Giuseppe Damonte.

Pulk. Madda'lena pasižymėjo 
1928 metais suradimu gen. 
Umberto Nobile ir kitų gyvų iš
likusių dirižablio1 Italija katas
trofos aukų per ekspediciją į 
žiemių ašigalį.

Du pasmerkti kartu
vėms už galvažudybę
CALGARY, Alberta, kovo 19. 

—'Mike Radko ir B. Jbnes ta
po čia teismo pasmerkti pa
kart už galvažudybę. Praeitą ru
denį jie užmušė vieną taksi šo- 
šerį.’ Trečias jų sėbras, Ąlbert 
Allen, nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Bedarbis nužudė ketu
rias savo seseris ir 

pats nusižudė
■ —— -------------- .. ■ /.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
19.—Leopoldo Mendez, kuris 
neseniai buvo sugrįžęs iš Jung
tinių Valstybių, netekęs ten 
darbo, nužudė čia keturias sa
vo seseris, paskui pats nusižu
dė. ' Tragedija įvyko, motinai 
išėjus nupirkti maisto.

. Daug žmonių sužeista 
per gaisrų teatre

• ■■■ W*».!,i.iP.<hiiįiii'<‘* ’ r..

CALLAO, Peru vija, kovo 19. 
—Viename krutamu jų pavei
kslų teatrų čia vakar vakarą 
užsidegė filnui prožektorio ląs
toj ir dėl to žmonėse kilo pa
nika. Besigrūdant laukan, dau
gelis buvo sužeisti, jų tarpe ke
turiolika' asmęnų pavojingai. 
Ugnis pavyko greitai užgesin
ti.

Komunistai! š pere 
fašistusBaniburgo 

parlamente
HAMBURGAS^ Vokietiją, ko

vo 199.— Komunistų atstovai 
Hamburgo seime, kertša'udami 
už savo'draugo, atstovo Ernsto 
Henningo, nužudymą^; vakar 
smarkiai sumušė fašistų atsto
vus? ' ■'

Tuščia Henningo vieta seime 
buvo papuošta raudonomis gė
lėmis. Kai; seimas susįrinko po
sėdžio laikyti, komunistai Urmu 
puolė savo kolegas fašistus ir 
ėmė juos mušti ir spardyti. 
Kliuvo ir tiems, kurie bandė be
simušančius skirti. Keletas bu
vo rimtai sužeisti.

Seimo pirmininkas Leuteritz 
buvo priverstas šaukti policiją 
tvarkai atsteigti. Septyni ko
munistų atstovai buvo pirmi
ninko vienam mėnesiui paša
linti iš posėdžių. j

Stiprus žemes drebė
jimas Filipinuose

___ _
Supurtymai padare nemažos ža

los Luzono miestuose; žmo
nių taip pat sužeista.

MANILA, Filipinai, kovo 19. 
—-Kai kurios Filipinų salų da
lys šiandie buvo smarkaus že
mės drebėjimo supurtytos. Ke
letas žmonių buvo sužeisti 'ir 
padalyta. stambios žalos. , , 

s Stipriausiai nukentėjo Luzo
no vsdipš ^piestai—Laoagąs,, Bąį 
kara, Batakas ir kiti. Bažny
čių bokštai nuvirto, taip pat 
sugriuvo senų mūrinių trobe
sių. Supurtymai buvo'jausti ir 
Maniloje. 1 \

{ ——, ■—A- || 1,1 ip . ‘

Sovietai boikotuoja 
Rachmaninovo muziką;

ji esanti reakcinga
MASKVĄ, kovo 19. —Mask

vos ir Leningrado konservatori
jos paskelbė boikotą Sergejaus 
Rachmaninovo, žymaus rusų 
pianisto ir kompozitoriaus, mu
zikai. Jo kurinių nebus leista 
Rusijoje spausdinti ir griežtį, 
nes jie esą reakcingi ir pavo
jingi ‘‘ypačiai aštrioj klasių ko
voj muzikos fronte”.

Rachmaninovas dabar gyve
na New Yorke. ",

•. —...— -

Siamo karalius važiuo-

Vokiečių komunistų 
riaušės Duesseldorfe
DUESSELDORFAS, Vokieti

ja, kovo 19. — Vakar čia per 
komunistų surengtą demonstra
ciją įvyko riaušių ir susikirti
mų su policija. Vienas buvo 
užmuštas, o du policininkai ir 
keletas civilių' žmonių sužeisti.

Vokietija projektuo
ja Įsteigti 40 valaib 

dy darbo savaitę
BERLYNAS,/ koov 19. — 

Reichstagas (Vokietijos parla
mentas) priėmė rezoliuciją, kad 
tuojau butų sutaisytas įstatymo 
projektas įsteigti visoje Vokie
tijoje keturių dešimčių valandų 
darbo savaitę, kaip priemonę 
nedarbo padėčiai pagerinti.

—  —— — t

Šitaip bolševikai ve
jasi ir pralehkia

Ameriką
MASKVA, kovo 19..— Kaip 

sovietija genasi ir lenkia Ame
riką matyt kad ir iš šių kelių 
skaitmenų, paimtų iš Lenino 
vardo žemės ūkio mokslų aka
demijos pranešimo:

1928 metais Sovietų Sąjun
goje raguočių gyvulių buvo 
skaitoma 70,667 tūkstančiai gal
vų, o 1930 metais beliko tik 
52,572 tūkstančiai. Vadinas, per 
dvejus metus bendras raguočių 
skaičius sumažėjo 26 nyd&

Panašus vaizdas ir avių au
ginimo ūky: 1928 metais- So*. 
Yib’tų Sąjungoje' buvo '198,592 
tūkstančiai avių; dabar jų yra 
tik Š9,860 tūkstančių, vadinas, 
sumažėjo 34 nuoš.

Su kiaulėmis dar blogiau, iš 
26,120 tūkstančių kiaulių 1928 
metais, 1930 metais beliko 12,- 
183 tūkstančiai, vadinąs, suma
žėjo 54 nuoš.

Japonijos parlamento 
stenografai gavo muš- 

■ ti — sustreikavo ;
TOKIO, Japonija,, kovo 19.— 

Opozicijos nariai, Japonijos par
lamente vakar žodžiais ir kumš- 
čiomiš atakavo parlamento ste- 
nografus, kaltindami juos fal
sifikavimu stenogramų. Kai ku
rie jų buvo gerokai apkulti.

LIETUVOS ŽINIOS

Ieškantiems darbo Bel
gijoje

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad daug jaunų lietuvių krei
piasi į Lietuvos konsulati) Bel
gijoj, prašydami jiems parūpin
ti jurininkų vietas belgų lai
vuose uždarbio tikslu arba kad 
galėtų atlikti jurininkų prak
tiką ir paskui stoti į jūrinin
kystės mokyklą. Dabartiniu 
metu tai yra visai neįmanomas 
dalykas. Dabar Belgijoj vieš
patauja nedarbas: svetimšaliui 
ne tik negalima darbo gauti 
laivuose, bet ir šiaip jau f*ab!i- 
kuosę ar kur kitur.

Jurbarke atidaryta val
džios gimazija

Jurbarko “Saulės” gimnazi
ja, “Saulės” draugijai atsisa
kius ją toliau laikyti, švietimo 
ministerio įsakymu nuo sausio 
2^ d. buvo uždaryta. Nuo tos 
pat dienos direktorius ir moky
tojai atleisti iš tarnybos.

Nuo vasario 1 d. įsteigiama 
Jurbarke valdžios gimnazija ir 
atidąromos joje visos astuonios 
klasės. Tos gimnazijos direk
toriaus pareigoms eiti tarnybos 
reikalui paskirtas nuo vasario 
1 d. Mariampolės apskr. II ra
jono pradžios mokyklų inspek
torius p. M. Kviklys.
j

. .............  iyi . ...................
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Chrilinės metrikadjos 
~ obalsis kaime

• \ i < ....

Lietuvos kaimas taip domisi 
civiline metrikacija, kad vien 
tik apie tai ir kalba*. Kunigiš
ki laikraščiai daug rašo apie 
metrikaciją kaipo apie “bedie
višką išmislą”, bet kunigai ty
li, nes bijosi iš kaimiečių susi
laukti aštrių atsikirtimų.

Katalikų kunigai nori ir to
liau žnjones ; laikyti šešiolikto 
amžiaus globoje ir neduoti 
jiems kultureti ir dorėti.

Kaimai laukia -nekantraudami 
kultūringo įstatymo— civilinės 
metrikacijos.—Rokiškis.

Pasaka-be-galo apie 
busimus “džabus”

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai’ dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus 
ar sniego po pietų ar vakarę; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai žiemių- vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 37° F.

šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 6:01. Mėnuo leidžiasi 
7:29 vakaro.

NEW YORKAS, kovo 19.— 
Kalbėdamas čia John W. Philp, 
generalinio paštų viršininko 
asistentas, pranašavo, kad per 
ateinančius dvejus metus nuo 
50 iki 60 tūkstančių darbininkų 
gausią “džabų” valdžios staty
bos darbuose, nes statybos pro
gramų! vykinti/ ateinantiems 
dešimčiai metų esą paskirta ar
ti 504 milijonų dolerių.

Hooveris kelionėje j 
Karaibų vandenis

OLD POINT COMFORT, Va., 
kovo 19.—Karo laivu Arizona, 
prezidentas Hooveris ir, jo par
tija šiandie išplaukė į Karaibus 
—į Porto Riką if. Virgin salas.

Laivo katilas sprogo, 
užmušė jurininką

■ .... , i. . r 1

ABERDEEN, W‘a'sh., kovo 19. 
—Gauta pranešimas, kad moto
riniame norvegų laive George 
Washington įvyko garinio kati
lo sprogimas ir kad vienas ju
rininkas buvo užmuštas, o ant
ras pavojingai sužalotas. Lai
vas buvo' apie 10 mylių nuo 
Grays Harboro.

Aktorė nori $100,000 
širdžiai gydytis

/ ‘1 i ..«į

LOS ANGELES, Cal., kovo 
19.—Krutamu jų paveikslų ak
torė Rozelle, 21 metų amžiaus, 
apskundė vaidybos mokyklos 
direktorių Robertą Majorą, rei
kalaudama iš jo $100,000 savo 
sužeistai širdžiai lopyti.

Rita sako, kad Majoras ža
dėjęs ją Vesti, ir nevedęs.

Kiek žmonių užmušama 
New Yorko mieste »

NEW YORKAS, kovo 19. — 
Oficialiu pranešimu praeitais 
1930 metais New Yorko mieš- 
te buvo užmušti 6,525 asmenys, 
arba 251 daugiau, ne kaip-me
tais prieš tai. To skaičiaus 
498 atsitikimai buvo žmogžu- 
dybės. ,,šešiolika vyrų nuaudė 
savo pačias, b šešios pačios' w1 
žudė savo vyrus. Nusižudymų 
buvo 1,47L , - * ■=■

Nova Scotia užpustyta 
14 colių gilumo . 

Iii I |J‘ Į Iii .

’HALIFAX, Novą Scotia, ko
vo 19.—Nova Scotia aplankė 
smarkios pūgos, privertusios 
sniego 14 colių gilumo. Susisie
kimas traukiniais sutrukdytas. 
Visos kasyklos Glace Ray ra
jone sustojo. '

: i ii'ijijį /i. l'i.

Įkrito ekėtėn, prigėrė
Vasario U <J. Melagių km., 

Kėdainių valsč., pil. Joanua Bo- 
bihaitė, fcsemdaįna iŠ kūdros 
vandenį, įkrito į eketę ir pri
gėrė. ■ • / r.

ja į Ameriką operacijai
■ ■ ■ ' \ 1, \ * 7 1 ■< ■ ■ ■ •1 j 11

BANGKOKASr Siamas, ko
vo 19. -r- Karalius Pradžadhi- 
pokas ir karalienė Rambaibarni 
šiandie iiškeliavo į Jungtinės 
Amerikos Valstybes. .

Pradžadhipoko viena akis yra 
apvilkta, t^ad jis nori Amerikoj 
padaryti • operaciją kataraktai 
nuimti. / z

Amerikos misijonierių 
užmušėjai suimti '

.... .. . 1..... .
NANKINAS, Kinai, kovo 19. 

Iš Junnanfu praneša, kad pro
vincijos vyriausybei pavyko su
imti kiniečius, kurie pereitą 
sekmadienį nužudė dvi Ameri
kos adVeniistų misi jonieres, 
Mrs. WKitė ir Mrs. Miller.

/ • A« w
‘ ' 1 1 ' ' n,r'“ "

Kalininas vėl išrinktas 
sovietų prezidentu

MASKVA, kovo 19.— Sovie
tų Sąjungos prezidentu naujai 
visos sovietų sąjungos kongre
so išrinktas} centralinis vykdo
masis komitetas vėl išrinko M. 
I. Kalininą.

Protestuodami dėl tokio ne
mandagumo, stenografai pa^ 
skelbė streiką, bet po ilgų per- 
traktaciją davėsi perkalbami ir
šiandie vėl grįžo į savo vietas, dieną ir mirė.

Užmušė per vestuves
KAUNAS. — Vasario 15 d. 

Da'ugšių km., Vilkijos valsč., 
pas pil. Daukšą Adomą vestu
vėse kilo muštynės, kurių me
tu liko sunkiai sužalotas pil. 
Stasys Stankus. Stankus kitą

Velykos
Jau čia pat. Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia jū
sų pasveikinimo. — Palinksminkite 

. juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu 
ar telegrama per

NAUJIENOS
'i 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai

*
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KORESPONDENCIJOS
" T ■'

i.. M. ■ i. n.

Detroit, Mieli
Kaip mes rengiamas pasitikti 

prof. M. Biržišką •

Detroito Lietuvių Draugijų 
Taryba ir Lietuvos Vyčių 102 
kuopa kovo 20 d. Lietuvių Sve
tainėj rengia prof. M. Biržiškai 
pasitikimo vakarienę. O seka
mą dieną, kovo 21 d., bus pra
kalbos su programų. Programo 
išpildyme, dalyvaus Ukrainiečių 
Choras ir Vyčių 102 kuopos 
choras.

Kaip iš visko matyti, yra de
damos pastangos, kad parengi
mas butų sėkmingas. Prie ren
gimo prisideda net ukrainie
čiai. Bet mes turime ir tokių 
lietuvių, kurie elgiasi gana ne
kultūringai. Pavyzdžiui, mes, 
rengimo komisijos nariai, nu
vykome j ,šv. Petro parapiją 
j r pradėjome teirautis, ar yra 
susikūręs koks nors komitetas, 
su kuriuo męs galėtume pasi
matyti. Išreiškėme taip pat pa
geidavimą, kad kunigas prane
štų per pamokslą apie rengia
mas Biržiškai prakalbas bei bu
tų leista prie bažnyčios išda
linti plakatus. Alums tuoj at
kirto, kad, girdi, mes čia esa
me katalikai.

Mes atsakėme, kad tai labai 
gerai. Vilniaus reikalas yra vi
siems bendras. Prie rengimo 
prisideda Šv. Antano ir Šv. Jo- 

taip

kaip
Ka-

no parapijų lietuviai, o 
pat ukrainiečiai.

Kur buvęs, kur nebuvęs 
šoks kun. Misevičius ant
zio Bučio ir pradėjo ji vadin
ti bolševiku. Įsikabino Bučiui 
i petį ir pradėjo šaukti: šalin, 
šalin! Būtis paprašė kunigo nu
siraminti, sakydamas, kad pa
skaitytų plakatą, iš kurio bus 
matyti, jog kalbės prof. Bir
žiška Vilniaus klausimu-. Bet 
tai nei kiek nenuraMįno kuni
gą: jis nepaliovė rėkęs. Girdi, 
ar profesorius, ar kas kitas, 
— man visvien.

Toks lietuvių kunigo pasiel
gimas buvo tiesiog keistas. 
Bet tuo tas incidentas neužsi
baigė. Kunigas net per pamok
slą liepė savo parapijonams ne
imti plakatų. Tačiau išėjo vi
sai priešingai. Para pi jonai-mie
lai ėmė plakatus ir daugelis jų 
pasakė net ačiū.

Vadinasi, žmonės jau moka 
atskirti juodą nuo balto. Mes 
komisijos nariai esame dėkin
gi šv. Petro parapijos nariams, 
kurie nepaklausė kurstymo ir 
pasielgė dženteimoniškai. Tai 
parodo, kad jiems rupi Lietu
vos reikalai.
Komisijos nariai:

Kazys Būtis 
Kazys Valužis.

Kenosha, Wis
Martino Kasparaičio moteris 

atvyko iš Lietuvos

Aš manau, jog gal ne vi
siems yra žinoma, kad Kaspa- 

 i... . ..

t 

raitis praeitą vąsarą. lankėsi 
Lietuvoj ir .apsivedė su “Va- 
rinte”.

Kovos 14 dieną raci n iečiai 
surengė jiems “surprise par- 
ty”, arba kaip mesiją pavardi
nome “veselę”. Mes, kejioshie- 
čiai, nuvažiavom pas Vijūną, 
kuris liepė mums eiti Į Dzende- 
lietOs svetainę. O svetainėje ra- 
dio /grojo, muzikantai maršus 
griežė ir publikos jau buvo ptK 
sėtinai. Stalai parėdyti kviet- 
komis, o publika kaip pradėjo 
važiuoti iš Milwaukee, So. Mil- 
waukee, Kenoshiaus ir Wauke- 
gano, tai, rodosi, ir galo nebus.

Apie. 9:30 vai. vakaro atve
dė jaunikius; pasitiko su mar
šu ir gaspadines su duona ir 
druska. Jaunikiai pradeda šokį, 
publika lydi aplodismentais ir 
taippat pradeda šokti. Persta
ta savo moterį visiems vesel- 
ninkams. O jaunikio moteris 
visai neatrodo iš Lietuvos, bet 
tikra “lady”.

Publika linksminos iki 11 va
landos. Po 11 gaspadines pra
dėjo nešti ant stalų valgius. 
Apdėjo stalus visokiais valgiais 
ir gėrimais, bei vešelijos kek
sas (wedding cake) pastatyta 
šalia jaunikiu, — už juos pa
čius didesnis keksas.

To vakaro rengėjas Kapočius 
prašo publikos, kad eitų vaka
rienės. Kapočius paaiškino to 
vakaro tikslą. Paskui jis pra
šo paties jaunikio arba to va
karo kaltininko, kad pasisaky
tų kuo esąs prasikaltęs. Jauni
kis sako: tiek šį vakarą esu iš
sigandęs, kad negaliu nieko 
daug ir ką pasakyti. Sako, aš 
pats niekados nebūčiau tikėjęs, 
kad aš tiek turiu daug drau
gų ne tiktai savo mieste, bet 
ir tarpe kaimyninių miestų.

Paskui Kapočius i atnėša ’ di- 
džiausį baksą — kokių 5 pėdų 
ilgio ir 5 pėdų pločio, — ih į- 
cteikia jauną jai bei liepia atriš
ti ir parodyti visiems kokią 
doyaną gavo. Kaip pradėjo vy
nioti, tai tiktai vis vieni po
pieriai ir vis surišta. Praėjo 
apie 15 minučių, o ji vis dar 
tebevynioja. Visi žiuri, kas čia 
dabar bus. Jaunikis kreipias į 
Kapočių, ar kuinus turįs pa
ieškojęs. Jaunikis manė, gal 
beibuką ras įvyniota. O kaip 
visai mažas beliko, tai jaunoji 
bijos ir bevynioti. Atiduoda 
jaunikiui. Bet tasai atsisakė 
priimti. Tai jaunoji raudonoje, 
kaista, ir vis bijo baigti vynio
ti. Pagalios, kaip pabaigė vy
nioti, tai atrado laikrodėlį ant 
rankos (wrist watch). Jaunoji 
tąsyk pasidarė linksma, atsi
stoja ir padėkoja visai: publi
kai. Po to Kapočius paaiškino, 
kad tas radio su. gramūfonu. 
kurs ant estrados grojo,. — tai 
irgi jauniesiems dovana.

Tas radio yra pirktas • uuo 
pono Lulevičiaus. Publika gėrė
jos juo. Sako, 
kad tokiame 
lietuvis galėtų 
puikius radio.

Tuoj vakaro rengimo kotai
............................................. .............................. ......... . ........ ......... ..............
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riait fttfe < ką. įpirkti pas saVo 
lietuvius. Vifepa, kad jie laiko 
gerus ir pigius ^aije-tus, o an
tra, — jeigu .prisieina kokia 
auka ar kolekta, tai vis bėga
me -pas tuos pačius lietuvius. 
Jeigu mes remsime, taL jie. bus 
gąriąu: pasiturinti, ir, reikalui 
atsitikus jie ir mumis parems.

'Po vakarienės prašo svečią 
eiti į > apačią į Virtuvę. Ten esą 
garimai. O toj virtuVėj pasta
tyta Ž bartenderiai. Tiktai pi
la alų ir pila, kiek kas tik no
ri. Apie 12 valandą nakties at
važiuoja iš Chicagos vienas 
automobilius. Jie nusiminę. Mes 
manėme, kad jie tokios dide
lės veselės nėra matę ir sako
me: gal musų prisibijote. Bet 
paskui pradėjo aiškinti, kad jie 
3‘ automobiliais išvažiavę ir ti
kėjos pasiekti apie 9 valahdą 
vakaro. O tiktai vienas auto
mobilius atvažiavo. Sako, gal 
su jais atsitiko kokia nelaime 
tokiame prastame ore, ar gal 
paklydo. Jie pabuvo apie va-

mes nemanėme, 
mažame mieste 
užlaikyti tokius

Stepping
to Clcanlincsš "

■ KB»

Stdntš

■*—

tartas Ėifekša. M&r
^•įOdsaui nuo

#ažy-

—>■ 
lietuviui 

ilni” ne-
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šos, a? kow
nėlaimė. Mums ląbai Ijkp ųe- 
smagu, Itad negalėjote pribūti.

Publika pradėjo.skirtis 6 va
landą ryto. Of'įiti dąr išbuvo 
iki 12 vai. dienos. -Visi tik-ir 
kulbėj o tarpe savęs kokj “good- 
time” turitae.

Tikrai niekas iš musų nebu
vo taatęs -tokioj parės (vese- 
lėš), kaip kad Šioji. Ataiskir- 
dami su jaunikiais, visi tiktai 
aprašo: Kasparaiti, įdirbk Visuo
menišką darbą, kaip kAd iki 
šiol kad dirbai. Bet jisai atsa
kė: esą aš dabar dar daugiau 
galėsiu dirbti, hes mes esame 
du. O abtta, man dabar dar 
daugiau pridavėte energijos. ,

Man bunaht toj veselėj te
ko išgirsti labai nemalonų da
lyką. Ant manęs waūkfeganie- 
čiai ir milwaukiečiai y Užsipuo
lė, kata aš per “Vilnieš” kon- 
testą Užrašinėj usi “Vitaį”, Aš 
aiškinau, kad aš apie tai nie
ko nežinau ir aš tokį laikraš
tį, kaip *‘Vilnį’? - nesu niekam

landą laiko ir grįžo atgal. Sa- siūliusi. Bet aš visados sakiau

Giria Šį Naują
Stebėtina Maistą 

f Daugelis, kurie kentėjo per daugelį , 
[metų nuo įvairių ligų praneša apie pa
stebėtinai greitą atgavimą sveikatos po 
Vartojimo naujo stebėtino maisto C9I0- 
naid. Ši nepaprasta gyduolė permaino 
žarnų turinį, sustabdo gasus, rugijmą, 
puvimą ir savęs nuodijimą ir pagelbsti 
gamtai atsteigti normalį vidurių valy- 
mąsi. Coloaid sustapdo perinimąsi ligų 
perų storojoj žarnoj, kurie, kaip da
bar autoritetai pripažįsta, yra kalti už 
daugiau kaip 80% visų musų ligų. Jis 
yra nepavaduojamas gydyme skilvio, 
inkstų ir kepenų pakrikimų, galvos 
skaudėjimų, colitis ir panašių ligų.

Jeigu jus norite atgauti savo sveika
tą ir ją palaikyti — pabandykit šį ne
paprastą naują maistą šiandie. Jis at- 
steigė tūkstančiams ir turėtų tą patį pa
daryti ir dėl jus. Paprašykit savo ap- 
tiekininko Colonaid šiandie. Tai bus 
geriausias sveikatos investmentas, kokį 
jus kada nors esate padarę.

yakąrą išėjau pasivaik-Aną 
ščioti. žiuriU, bėga uždusęs 
mąno senas draugas. Na, sa
kau," kur taip greit bėgi, gal 
‘‘ptaąklįo” lošti ? Atsako, kad 
jis* esąs užįmtas, rimtesniais 
įląlykafe, negu “pinakliu”. Ne
jaugi, sako, negirdėjai, kad 
štatasloviniai kovo 22 d. ren
gia teatrą? Aš dabar einu į 
repeticijas.

Paskdi jis man pranešė, kad 
tėataas busiąs lėnkų tautiškos 
bažnyčios svetainėj, kuri ran
dasi Vegg Avė. ' ,

. *1

Węll, pareiškiau aš, gavėnios 
laike rengti teatrą lyg ir ne
pritinka. Draugas atsakė, jog 
beveik visi sekmadieniai užim
ti, todėl ir prisiėjo tenkintis 
kovo 22 d.

Teko dar patirti, kad vaka
ras BUS labai smagus. Veikalas 

gaitis su savo štabu Atvažiuos esąs labai juokingas ir publi
kai tįkrai patiksiąs. Vaidini
mas prasidės 7 vai, vakaro.

— “Naūjieiių” skaitytojas.
--------------------- -----------L'iį... . ....................... i----------------

fe M.randasi kelios 
takios Ifasparįęnčs. Aš dalyva- 

.‘‘Naujienų”...konteste,.
T‘‘WSaJJ|nos” rengs kk

vau.
> KM 
tą-koį 
vausiu

1 h

Dailės Rątėils opere
tę, kuri bus pastatytą balan
džio 19 d. SyėnU Petro sve
tainė jė. Aš prašyčiau, kad vi
si apieltakės miestų lietuviai 
nėiengtumėt nieko ant tos die
nos. Mes su drauge Puriene — 
jau p-er Kasparaičių veseliją iš- 
pardavėm daug tikietų mil- 
waukiečiams, raetaiečiatas ir 
taipgi waukegąniečiatas.

Juozas Mačiulis iš Waukegan 
užkvietė mus, kad mes atva- 
žiuotutaėm j jų parengimą, ku
ris įvyks balandžio 18 d. Vana-

APSAUGOKITE

Vaikus
Skaudanti Gerklė
Jiems Pavojinga—

iŠ Chicagos.' Mes prisižadėjome 
UtVėžiuoti. '

tįMrKaspaHfenė.
. ...... . 11........

GEVER A’S Antisepsol greitai pa- 
šalina gerklės skaudėjimą. Turė

kite jį visada sustabdymui gerkles 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikai kasdie juo plauna gerklę. Ap
saugoki juos nuo rimtų ligų. Už- 
tikimas per 50 m. Pas aptiekininkus

i Severas
ANTISEPSOL

Ką neiskia NAUJAS
III MIIIOK l’ACK

Rantei Ciguretu Rūkytojams
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PAtYGINKIT Camel 
■bite kuriais kitais

cigaretų pakelį tomą tarpe Camel cigaretų sudėtų į Humidor 
: Pakelį ir kitų < parastų sausų cigaretų.

'Visų pirmiausiai jus galite jausti skirtumą, 
kuomet kočiojate i cigaretų tarpe savo pirštų. 
Gamei ^igarfetai ne subliuskę ir čvelnųs. 
Šausi cigarctai sūbliuska pirštais' paspaudus 
ir byra iš jų tabakas.

Jei laikydami prie abiejų ausų po cigaretų 
juos i kočiosite tarpe, savo pirštų; be jokios 
abejones girdėsite sirtumų.

Tikriausias išbaiidymaS, aišku, yra.jų rū
kymas. Ir štai kti’r naujasis Humidor Pack 
įrodo tikriausių naudų ir palaimų rūkytojui.

Kuomet jus užtraukiate šaltų, kvepiantį 
Camel cigaretų djįtaų, tik tuomet jus patiriate 
švelnumų ir magiškų malonumų tų puikių 
tabakų, iš kurių mišinio musų cigaretai pa- 

- daryti.
Sėt kuomet jus užtraukiate .durnų iš su

džiūvusio cigareto, matote patys-kokis jis ne- 
skanus ir apysurls yra, palyginus su Gamei 
cigaretais, ir taip {aštriai užgauna jūsų gėrklę.

‘ Jei jus esate reguliaris Camel cigaretų rū
kytojas, tai jau turėjote pastebėti kų ištiktųjų 
■reiškia cigaretų užlaikymas tinkamoj padėty.

Bet jei jus dar nebandėte Camel cigaretų 
naujame Humidor Pack sudėtų, tai jus dar 
turite prieš save malonaus išbandymo gali
mybę Pono Nicotino globoje, laikomų jums.

perkelkite tik vienai dienai saVo prisirisimų 
prie Camel cigaretų ir tuomet vėl grįžkite prie 

/savo senosios meiles, jei galėsite,

q R., j.? reynglds Tobacco company

ralio drėgnumo kiekybe.
Hūtaidot- Pack šitUi Užtikrina. Jis apsau

goja įtaiku Camfel cigaretų tabakų nuo išdžiū
vimo ir praradimo jo skanaus kvapsnio.

išskiriant; pigų tabaku du kiti {aktoriai 
cigąrėtUOsfe gali sugadinti rūkytojui malo-

Smulkios ddiėlės
25 DllENŲ CIGARĖTŲ DRĖGNUMO SUMAŽĖJIMO 

PARODYMAS. (jLplama uornia 50 pakelių)
.Paprastas Pakelis 
Stiklinio Pavidalo Popib'o] 

Įvyniotas Pakelis 
Reouliarii Cellophahe 

įvyniotas Pikelis

tAMELHUMIDORFACK 
' ' ijdidplrahi bu Orį išspa- 
. . džlančiu ų^lipinimn.
į.bientfc T .•

w . su Šiuos cigaretus gautumet su jų pilna nėtu
kuriais kitais cigaretais ir atkreip

kite domę į skirtumų supakiavimo technikoj.
Pastebėkite, kad Camel cigAretai yra visiš

kai įvynioti į išlaukinį permatomų viršelį, 
padarytų iš drėgnumų palaikančio cėllophane 

, ir i užlipinti orų išspaudžiančiu budū kiekvie
nam viršelio susijungime, - 

i Mes Šitų išlaukinį 
‘ lukštų vadiname Hu 

midbr Pačk (drėgnu 
mų palaikantis pake- «® 
lis), jis skiriasi nuo ta 
paprastam Cellfephane 
įvynioto pakelio ir 
nors jis yra tik tolo- I® 
nytis lukštas, tačiau 
labai daug reiškia rū
kytojui ęjįgaretąis pa
siteisinimo žvilgsniu.

Pavyzdžiu, reiškia,

nuniį: ,
i.i : - ■'> >. ’■

w

tiaPčių1 dūlkitį, jei pa- 
silieka tabake dėlei 
neatatinkamų Valymo 

•• mėtddtp ^gridužia ir 
ititjiėja plonutę įėr- 
klės odą.

Sausas tabakas, ne- 
CAMEL HUMIDOR fACK ]•

ĮTynlątas drėgnumu palilkAnčloj tCKęS S a V O TiatUrallO 
drėgnumo del'p e r- 
džillUimo bar dėl išga- 
tidvimo. "suteikia ktir- ausio IZ d., 1931.; 0 t J.

aboratorijos išdirbtas viršųj - telpantis S™ UUiną, KUTIS de
gina gerklę su kiek- 
Sietlu užsitraukimu.

jbąfgh ^esting LaVordtot^ Raporte No. 150473 
•yL ' Saįišio 12 A, 1931.;

Pittshurgh tąsting ,Lc _
PraUinys aiikiai jums (parado^ Jtad lik Camel Huinidur 

Mntf iiitois iiitdiktiPakeli* (drėgnumą palaikantis) tegali jW i.
Šiaušia gertai© padėly pasilaikančias cigaretus.riavimas sulaikytas 

ir kad Salt Lake City 
mieste dabar galima 
gauti lygiai geri ,C a ta fe 1 feigaretai, kokius prašalinus ŠiiubsUfaktoriusmUsų dirbtuvėj 
gaūna Winston’Salem mieste gyvenanti jų 
rūkytojai* - . ' ‘ r—- / ’ r

■ .’ ■ w • ■■’. ■ . . .... •;» ’ ‘

Kuomet Camel cigaretei yrą> padarytu
mieinio^ sUsidedančio iš i“,. ,‘?i" ‘ 
ir iš pilniausiai išta ” 
norint pilnai naudotis rsno^ioht^ 
labai svarbu ir būtinai reikėti

• iš skaniausio Turkiško 
ok'usio vįętįqio tabakų, tai

hP jus

■ - ^cs naudojame vi*
1 < r sas .priemones, kad

...if,... , . . .. .. ., „7 __ jo
Winston*Saletti (mieste. ' . .

į - . ’ : ‘ -

Speciąlis oru trapkioutis vąlyrpo .aparatas 
ptašafiha Mikės iš' tabako *ir. dabar naujas 
Humidor Paęfy neleidžiutabąkui išdžiūti.

.aparatas

T-L ' <• _fyf •. ■ VĮ ’ ''*•,■»■' v jj - V-4’.

'■• t Yf a visai ?įįfl®W 'dalyku; paijkrinti
•. '. . ’ '... ■ 1 ' • ... z'. ‘ , • ‘

skir WinstoU’-Sįąlern, N. C.
C*, i V' ■ ■ 

. ■ ■ <

t lis!
.. <‘T’ 1V :
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“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

................ ... * ■■ . ■

Tarp Ghicagos
Liefuviiį

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

mos

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.' ,
Tel. Victory 3486

Kazio ir Anelės Ste
ponavičių koncertas
Kovo 25-tą dieną Lietuvių Au

ditorijoj, 8 vai. vak. įvyksta 
musų dviejų gerbiami! jau
nuolių, dailės skleidėjų kon
certas

' BAGDONAS BROS
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Kadangi mes tankiai esame 
linkę kalbėt apie savo jaunuo
lius, su pageidavimu, kad jie 
kuo daugiaus eitų prie mus, 
kad jie, dirbtų kartu su mumis 
musų tautinį ir kultųrinj dar
bą, čia tokius Amerikoje gimu
sius lietuvius jaunuolius mes 
turim ypatose Kazio ir Anelės

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Greęn ValUy Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

ge
ri a-

yra 
lai-

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago je 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius , 
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

NELEISKITE 
Šalčiui įsisėsti j jūsų 

vidurius!
Laikykite savo vidurius 

liuosus laike šalčio. Tiktai 
daktaras žino to svarbumą. 
Pasitikėkite, kad daktaras 
riau žino kas turi būti 
romą.

Štai kodėl Syrup Pepsin 
tokia pastebėtina,pagelba
ke šalčių. Tai yra receptas 
šeimininio daktaro, kuris spe
cializavosi vidurių pakrikimų 
srity. Nesmagumai delei šal
čių yra visuomet sumažinami 
kai jį vartojama; jūsų siste
ma laikoma liuosa nuo fleg
mos, gleivės ir rukšties atma
tų. šaltis tampa lengviau nu
galėtas.

Kada tik viduriai būna rei
kalingi pagelbos, Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin tiktai at
liks tą darbą. Jis negnaibo ir 
nesirgdina; bet jo veikimas 
yra nuodugnus. Jis pašalina 
visas rūgstančias atmatas ir 
nuodus; pagelbsti jūsų vidu
riams patiems sau pasigel- 
beti.

Paimkite šaukštą šio šeimi
ninio daktaro liuosuotojo 
kaip tik šaltis prasideda, ar
ba sekamą kartą, kada pa
dengtas liežuvis, prastas kva
pas, aitrumas, galvos skaudė
jimas, gasuotumas įspėja kon- 
stipaciją. Duokite jį vaikams 
laike šalčių, ar kada tik jie 
karščiuoja, būna pikti, pakri
kę. Nėra nieko kas kęnktų 
kam; jis turi tik liuosuojan- 
čias žoles, tyrą pepsiną ir ki
tus švelnius priedelius. Delei 
jo skonio ir delei jo veikimo 
jis patapo greičiausia parduo
damu' liuosuotoju, kokį aptie- 
kos turi!

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam 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

Dr. W. B. Caldvvevl’s 
t

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

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

AMERIKOS
PILIETIS

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Pbone Lafayette 5824

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderi arba krasos 
ženklelius.

Steponavičių. Jiedu abudu per 
eilę metų nuo savo jaunystės 
dienų dirba kiek tik įsigali dai
lės ir meno darbą. Anelė Sala- 
veičikiutė-Steponavičienė, savo 
graSiu balsu yra sudainavus 
šimtus musų lietuvių liaudies 
dainų. Ji pradėjo dainuoti dar 
būdama visai jaunutė mergelė, 
ir ji dainuoja mums ir šian
dien su pasišventimu, kur tik 
mes ją deriamai kviečiam. Pra
eitą sekmadienį mes turėjom 
progos klausytis jos puikiai su
dainuotų dainų Budriko radio 
valandoje. Ji su puikiausiu pa
sisekimu sudainavo “Kad aš 
našlaitėlė” ir “Visur tyla” ir 
padarė maloniausio įspūdžio į 
radio klausytojus. Reikia tikė
tis, kad ji savo rengiamam kon
certe duos susirinkusiai publi
kai dar puikesnių dainų su dar 
geresniu prisirengimu ir išpil
dymu. . sale to, Anele darbuo
jasi mokydama “Bijūnėlio” vai
kučių mišrų chorą. / /

Kazys Steponavičius darbuo
jasi meno srityje irgi iš savo 
jaunų dienų. Būdamas darfco 
vaikinėliu pats turėjo sau visą 
laiką pelnytis pragyvenimą, ir 
tuom pačiu laiku lavintis mu
zikoje. Jis neatidavė ir neati
duoda savo gabumus svetim
taučiams, bet jis atėjd; pas mus 
kaipo lietuvis .•■■ir dirba tarp 
musų dailės if7kultūros darbą. 
Jis yra vadovavęs keletą cho
rų ir visur turėjo gero pasise
kimo. D'Abar vadovauja “Pir
myn” Čikagos Lietuvių Chorą

* * ■ ‘ ,1 ‘

ir Simfonijos orkestrą. Ir to- 
P * V ?.

dėl ji£ abu: yra verti nuo mū
sų dideles paramos.

< 'Kazys L.

Cicero
Atkočiūną automobilis užmušė

Pereitą sekmadienio vakarą 
tapo sunkiai sužeistas automo
biliui užvažiavus Leonas Atko
čiūnas, 35 m. amžiaus, gyve
nantis 1446 So. 49 Avė., beei
damas 49 courtu prie 15 gatvės. 
Užmušėjas buvo Walter Patu
ki, 5239 West 30th plaee, Ci
cero. Jis užvažiavo Atkočiūną 
einantį šalygalyiu!

Nuvežtas į county ligonine 
Atkočiūnas mirė kovo 17 d. Jo 
laidotuvės įvyks rytoj, kovo 
21 d.

sveikinti už

Lietuvos Kareivių Draugija 
sveikins M. Biržišką

Kovo 15 dieną atsibuvo* Lie
tuvos Kareivių mėnesinis susi
rinkimas, kuriame apart savų 
reikalų priimta pakvietimas 
vykti Chicagon Lietuvių Audi
torium, Kovo 28 dieną ir ten 
kartu su kitais
Vilniaus atvadavimo kovotoją 
Prof. Mykolą Biržišką. Draugi
ja išrinko tris delegatus ir 
siunčia savo uniformos skyrių 
su naujutėms gražioms vėlia
voms. Reikia pasakyt, kad ši 
draugija nuo jokio progresy- 
vaus-tautiško darbo niekad ne
atsisako. Remia kiek gali.

EPIDEMIJŲ —
Kiekvienas šaltis ^palieka jūsų sistemoje kelis 
nejaučiate ir tada lengvai patampate auka 
Riebios sultys išvirtos iš šaknų, lapų, stiebų

Pašalinkit tą šaltį!
APSISAUGOKITE NUO

ŽIEMOS LIGŲ
ligų perus. Jus galbūt to 
net lengviausios epidemijos, 
ir kvietkų, kurie sudaro

BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ ARBATĄ 
greitai sunaikina šaltį, jei išgerti karšt) einant gulti. 

GERIAU BŪTI TIKRAM. NEGU GAILĖTIS
DEL APSISAUGOJIMO netenka gailėtis. Bulgariška Žolių Arbata ge
riama visos šeimines mažiausia du sykiu į savaitę kada epidemija siaučia 
šalyje, palaikys juš gerame fiziniame stovyje. Pardavinėjama aptieki- 
ninku visur, 35c, 75c., $1.25, ar per paštą viena didelė dėžutė (šeimi
nes didumo) $1.25. Adresuokit Marvel Products Co., 106 Marvel 
Building, Pittsburgb, Pa.

/ ' • » f
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North Side
Kazimiero Žuko laidotuves

Tankiai

parengime, 
pakvietimą

apie 
Lie-

Chicagiečiai imkite pavyzdi 
Ciceriečių

Garsinkitės “N-nose”

vaigštantys, patogus traukiniai visomis va
landomis, djęną ir vakare.. Gerame ore, pras- 
tame te ."važiuokite, saugiai, patogiai ir l 
LAIK4WWtrikinTu traukiniu.

ftr1'
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CHICAGO SOUTH SHORE 
« SOUTH BEND RAILROAD

Į RYTUS

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

8200

CHICAGO AURORA 
8ELGIN RAILROAD 
(The Sunset Lines)

Į VAKARUSĮ ŠIAURĘ taškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Del tvarkraščių, kainų it informacijų ant visų trijų geležinkelių telefonuokit RĄNDOLPH 

CHICAGO, NORTH SHORE 
« MILWAUKEE RAILROAD

Kada Ciceriečiai rengia va
karą, tai jie štai kaip daro: 
Prieš rengimą vakaro išsiunti
nėja pakvietimus į kitas drau
gi jąs dalyvauti 
Draugija gayus
priima ir iš kasos paskiria tam 
tikrą sumą pinigų ^pavyzdžiui 
$10.00),, išrenka komitetą. Pi
nigus paskirtus per draugiją 
komitetas sunaudoja prie baro 
arba iš kalno už paskirtą su
mą nuperka bilietus (įžangos). 
Pasirodo, jeigu pakviesta pen
kios draugijos, jos atneša jau 
$50.00. /Tokiu budu nuostolis 
nųo> vakaro nėra galimas. Žino
ma, tokia sistema naudojasi vi
jos draugijos apart bažnytinių, 
lies jos mano, kad turinčios sa
vo'federaciją -—joms nėra rei
kalo' su kitais vesti jokių drau
gavimų; Chicagiečiai turėtų pa
mėginti irgi taip rengti vaka
rus.

Važiuokite 
myliu į 
valandą .

70 *

Electric Interarbana 
Motor boach Roatea

fTJOMm

MOCMAB

Jus Greičiau 
Nuvažiuosite

SU

Elektrikiniu

Taipogi “Aušrelė” kuri 
metus laiko buvo po globa 
tu vos Kareivių -Draugystės, da
bar savistovi jaunuolių draugi
jėlė, irgi sveikins Prof. M. Bir
žišką su savo dainelėms.

Berods ir Raudonos Rožės 
Kliubas irgi prisidės prie 
iškilmės. —Reporteris.

Neseniai pasimirė Kazimie
ras Žukas ilgą' laiką gyvenęs 
North Side pas savo kaimynus, 
kurie ir jo laidotuvėmis rūpino
si. Žukas paliko du brolius čia 
Amerikoj. Vargas žmogui sen
berniui mirti, nes nieko nelieka, 
kas jo'gailėtųsi, tik visi ar tai 
giminės ar svetimi žiuri, ką 
mirdamas paliko.

— Laidotuvėse buvęs.

Pamt
Ready Mixed 

! f

Galionas už $1.65

Fiat
Paint »

4

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

•r-a ūit:

< i 'A A

Garsinkitės “NAUJIENOSE
' ' • J . • .r ' ■ ✓ *

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

HARDWARE & WALL PAPER
whole!sale ir RETAIL

20Q įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

MARGUTIS už s1.00
1

Galite pasiųsti laiške $1.00 ir gausite Margutį ištisus aštuonis mėnesius be 
atsikvėpimo. Adresuokite taip:

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Didelis pasirinkimas knygų, muzikos, dainų, rekordų ir 

laikraščių iš Lietuvos

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO, ILL.
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Naujienos eina kajdjen, išskiriant Rk- 
madienios. Leidžia “Naujienų” Bendro*

Užatakymo kaimu 
Chicagoje — pairai

Metame ---------- --------- . .
Pwei metų . -I— . . IĮ* I II I......
Tome mžnetiame ----- — - .
Dviem mėnesiams .-------
Vienam mėnesiai_____ ________

Chicagoj pet. iifleliotojuei 
Viena kopija —-------------- -- .

.u* f

Suvienytose ^Yatatijpae, Cbkafoj, 
v pairai 

i Metama 
Pašei A«euj 
<Tęm> miaeaiame----
Dvi^n aiinęsiams 1.15
Vienam jpfaegivi -Z5

Lietavon . it kirai ažsleniaoM 
(Aliotam)

Metams (8.00
Pašei metų 4.00
Trims mėnesiam*

.Pinigus ucikia siųsti .paira Moncy 
Orderiu kartu sn aŽsakymo.

Neužginčijama taip pat' nė tas 
šėrininkų daugumos pareiški
mas, kad partijos diktatoriai 
“gengsteriškaįs budais’.’ slopi
na opoziciją komunistų laikraš
čiuose, kurie f atsisako pasiduo
ti ;partijos kontrolei. Vietoje to, 

;jisai -tik šaukią, kad “Centro 
lĘiuro” priešai einą prieš par
tiją, kuri “vadovauja milžiniš-

2 53*So koms Amerikos darbininkų ko- 
— J*?! ivoms”.

BRUSEIKOS SVYRAVIMAI

Telefoną* Rooteveh 8500.
~k ' i u.*    i'^«l Į  »" .u-i.Įį,. . ■■ i.

PASKUTINE INDIVIDUALIZMO TVIRTOVE

Bostono laikraštis “The Christian Science Moni- 
tor” sako, kad Jungtinės Valstijos tai — “paskutinė, 
individualizmo tvirtovė”.

Tiesa, tarpe didžiųjų pasaulio valstybių nė vienoje 
kitoje individualizmas nėra taip stiprus, kaip Ameri
kos Jungtinėse Valstijose. Valdžia -čia stengiasi visai 
nesikišti į ekonominį krašto gyvenimą, pavesdama vis
ką privatinio biznio iniciatyvai. Ji nesirūpina net eko
nomiškai silpnųjų, t. y. beturčių, <padėtim.

Bet visiškos biznio laisvės jau ir Amerikoje nebė
ra. Valdžia, sakysime, prižiūri geležinkelių kompanijų 
biznį: be jos leidimo geležinkeliai neturi teisės kelti 
mokesnį už važiavimą ir prekių transportą. Valdžia, be 
to, prižiūri trustus, neleisdama jiems trukdyti kompe- 
tiėijos (konkurencijos) laisvę prekyboje. Ji reikalauja, 
kad butų švarus maisto produktai, kurie yra pardavi
nėjami žmonėms.

Yra da ir ryškesnių nukrypimų nuo .individualizmo 
principo. Pavyzdžiui — paštas, kurį turi savo rankose 
valdžia. Valstijos vieškeliai priklauso ne privatiniems 
žmonėms, bet valdžiai; miestuose valdžios nuosavybė
je yra gatvės, vanduo, mokyklos, tiltai, vieši knygynai, 
parkai ir daugybė kitokių daiktų.

Taigi ir Amerikoje, šioje “individualizmo tvirtovė
je”, palengva įsigali kolektyvizmas.

NEGARBINGAS ĮSTATYMAS

Tennessee valstijos legislaturoje yra įneštas suma
nymas panaikinti įstatymą, kuriuo - draudžiama viešose 
mokyklose dėstyti evoliucijos mokslą. Sumanymo auto
rius Robert M. Murray sako, kad tas įstatymas daug 
pakenkęs valstijai, padarydamas ją viso pasaulio pa
juoka.

“Pagarsėjo” Tennessee valstija ypatingai nuo to 
laiko, kai jos miste Daytone buvo iškelta byla mokyto
jui Scopes dėl anti-evoliucinio įstatymo peržengimo. 
Geriausi Ąmerikos advokatai uždyką gynė tą mokyto
ją, kovodami prieš protestoniško klerikalizmo fanatiz
mą, ir viso pasaulio laikraščiai padavė jų kalbas.

Nors mokslo laisvės gynėjai Daytono teisme pra
laimėjo, bet pasaulio opinija parėmė juos, o ne evoliu
cijos priešus. To padarinys yra dabartinis Murray’,o 
sumanymas Tennessee legislaturoje.

Bimbininkų ir oportunistų 
kovoje Pruseika ilgą laiką mė
gino < pataikauti abiem pusėm. 
Bet šitai savo ant dviejų ke- 

^įdžių sėdėjimo taktikai jisai 
fpakenkė, prieš kiek laiko pa
skelbdamas straipsnį prieš 
.Bimbą. Už tą straipsnį parti
jos i centras iššaukė jį į New 
Yorką ir pareikalavo pasiaiš
kinimo. Pruseika buvo prispir- 
,tas prie sienos ir pasižadėjo 
daugiau ‘“partijos” neužkabi
nėti ir pasiduoti komunistų in
ternacionalo nuosprendžiui jo 
ginče su “Centro Biuru”.

Tečiaus, vos praėjo trys die
nos, kai Pruseika savo žodį su
laužė, išeidamas viešoje prakal
boje prieš bimbinius. Iš tilpu- 
sio “Laisvėje” “Centro Biuro” 
straipsnio dabar patiriame, kad 
Pruseika savo nusistatymą pa
keitė, pasitaręs su savo vien
minčiais oportunistais -Brook- 
lyne ir Chicagoje. Straipsnyje 
sakoma:

“Iš sykio pasiulymą priė
mė ir d. Pruseika ir pasiža
dėjo Komunistų Internacio
nalo nuosprendžiui pilniau
sia pasiduoti. Bet paskui, 
pasitaręs su savo šalininkais 
Brooklyne ir Chicagoje, su
sigriebė ir pareiškė, kad 
Centralinio Komiteto pąsiu- 
lymas jam nepriimtinas. 
Tuomi‘ d. Pruseika atvirai 
pareiškė savo nepasitikėji
mą Komunistų Internaciona
lu. Tuomi jis sulaužė savo 
prižadą, duotą Komunistų 
Partijai.”
Vadinasi, Jokubonis, Butkus 

ir kiti Bimbos priešai įkvėpė 
“drąsos” Pruseikai ir ištiesė 
jo nugarkaulį. Jei ne jie, tai 
Pruseika, kuris jau buvo atli
kęs išpažintį centro komitete, 
butų nusilenkęs Bimbos dikta
tūrai. .

BANKROTŲ PARTIJA

“TAUTŲ GLOBĖJAI”

šeštasis Sovietų Sąjungos’ kongresas, priėmė Są- 
jungon naujai sukurtą Azijoj respubliką — Tadžikis
taną. Tai yra septinta respublika sovietų federacijoje.

Paviršium žiūrint, atrodo, kad Maskva tai tikra 
“tautų globėja”, po kurios sparnu yra prisiglaudę visa 
eilė laisvų tautų, susijungusių federacijos ryšiais. Bet, 
žinoma, nieko panašaus tenai nėra. •

Tos visos tautos ir tautelės, kurias valdo Maskvos 
diktatoriai, jokios laisvės neturi. Kurios jų buvo jau 
įgijusios laisvę — kaip, pavyzdžiui, Gruzija — tapo 
bolševikų pavergtos. Po bolševikų jungu dejuoja Uk
raina, milionai baltgudžių ir kitokių tautų, kurios mie
lai nuo Rusijos atsiskirtų, jeigu tik galėtų. Bet- jeigu 
tik kas tose tautose pakelia balsą apie nepriklausomos 
valstybės įsteigimą, tai tuojaus atpyška bolševikų žval
gyba su raudonąja armija “kontr-revoliuciją naikinti”.

Sovietų Sąjunga yra tikrumoje tokia. pat imperija, 
kaip kad buvo Rusija carų laikais, tik su tuo skirtumu, 
kad vakarų pusėje nuo jos yra atskilusios kelios tau
tos, kurias bolševikai buvo persiįpni užkariauti.

-------......
BIMBOS < ATSAKYMAS 

OPORTUNISTAIį‘ ’

“Laisvėje” įdėta ilgas komu-, 
nistų partijos lietuviu /$$itro 
Biuro” (t. y. Bimbos) atsaky
mas “Laisvės” šėrininkų dau
gumai j šios pareiškimą, iš-
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leistą su Jokubonio, Kuodžio ir 
Butkaus įparašais. Atsakymas 
labai skystas. Pareįškimo auto
riai yra varlinami “sklokinin- 
kais”, ‘'kąjhtjnistų 
prizais”, ir. tfįjtJ,.

i bet' prieš < j ų iškeltus faktus 
nįėkoįiąiškans > nepasakoma. |

'Charakteringa , yra tai, kud 
“Centro Biurais” visai ne 
bando užginčyti, jogei komu4 
nistų partijoje šiandie t£rą0ą- 
likę<tUk šimtas wHršunvWrių.

kas išrapavimas’ par duot na-k i užgriebt i knygas, ^fiustaaldyt 
mą. Bet pardavę tą namą kai * kuriems ' galvas Ir išar-

tnupirko nei šiam nei tani dyt suvažiavimą.’ (Pabrauk-
1 tikusią ‘vėrauzę’ ant trylik- • ta originale. — “N.” Red.) 
(tos gatvės,ir už poros savai- Bet: pasirodo^ kad toki geng-
čių po tokio ‘pelningo’ par- steriški kovos budai - prieš oĄ>-

ir pirkimo išleido žiniją tai ne naujiena komunis
tų partijoje, šėrininkų pareiš
kime pasakojama, kad su vienu 
opoziciniu komunistų laikraščiu 
toks darbas jau buvo atliktas^ 
ir Bimba grasinęs tokiu pat 
budu apsidirbti ir su “Vilnies” 
oportunistais. “Laisvės” šėri
ninkų daugumos rašte skaito
me: -

“Kad šitokiu gengsterišku 
budu jie galėjo 
statyti 
nebuvo 
jai gal 
laikas
pranešta, jog tūlos kalbinės 
grupės laikraštis atsisakė 
pasiduot technikinei Parti
jos kontrolei (kokią dabar 
užkorė ant ‘Laisvės’) ir kad 
paskui ‘oportunistai tą laik
raštį nubankrutino’. Tai taip 

* buvo pranešta ‘Laisvėj’. -Bet 
kaip ištikro buvo? Jei tikėt 

, Siurbei, tai šlykštesnio dar 
lyko dar nesame girdėję. 
Mat, prieš Centro Biuro va
dovybę yra sudilęs ne tik 
Brooklynas ir jo ąpielinkė, 

| bet taip pat įr Chįeaga. Ten 
‘Vilnies’ spaustuvei Partija

davimo
per ‘Workerį’ ir kitus laik-1 
raščius atsišaukimą, kad jei
gu tuojaus . nebus sukelta 
30,000 dolerių, tai ‘Daily 
Workeris’ turės užsidaryti 
duris, nes nesą iš ko leisti. 
Tai kur dingo, tas ‘didysis 
uždarbis’, kurį gavo parduo- Į 
darni namą? Negana to. Po 
to ‘pelningo pardavimo’, 
Centras įsako visom kalbi- 
nėm įstaigom (ir ‘Laisvei’), 
kad nuo šiol jos turės mo
kėti randą už Centro Komi
teto raštinę, nes ant 125-tos 
gatvės jau viskas nubankru- 
tyta, savininkai Centrą veją 
laukan? Neužilgio pareika
lauja iš ‘Laisvės’ 1,000 dole
rių, nes kompanija atkabino 
telefoną, kadangi Ce,ntras 
neįstengė užsimokėti užsivil
kusios skolos 700 dolerių...

“Vienu žodžiu, kur tik ne
pažvelgsi — visur bankru- 
tas ir bankrutas. Tuo gi 
tarpu Partijos nariai buvo 
taksuojami dienos uždar
biais. Tuo gi tarpu mėnesi
nės narių mokestys tapo pa
keltos nuo 50 c. mėnesiui! 
ant savaitinio nuošimčio ska- įsiskolinus net kelis tukstan-
lės — du nuošimčiu savaiti- čius dolerių. įKad užtrint tą
nio uždarbio. < O ‘i). Worke- skolą, tai gudresni politikai
ry’, ‘Laisvėj’, ‘Vilny’ ir ki- išgalvojo ‘baltąjį šovinizmą’,
tuose laikraščiuose nuolatos apkaltino juomi daugelį ‘ViL
buvo prašoma aukų, nuola- nies’ darbininkų .ir kai ku-
tos keliamas gvoltas, nuola-1 riuos redaktorius; Strazdą
tos skelbiama gyvas' reika- 
las sukelti naujus dešimt- 

;t tūkstantinius fondus!”
Kadangi visų priemonių 

tenkinti nepasotinamus 
bankrutų partijos apetitus 
vo negana, tai, girdi, centras 
užsimanė paimti į savo rankas

rengtis pa- 
ant savo, tai mums 

naujiena. Skaityto- 
atmena, kaip, tūlas 
atgal, ‘Laisvėj’ buvo

“Tai mat,
tai’ ‘nubąnkrutavo’ saVci 
laikraštį — bimbinio i tipcį 
gengstepai sudaužė jų spąu- 
siuvę! <0 ‘Laisvėj’ buvo raj 
šyta, buk be Partijos kon
troles .jie negalėjo..jį išlaiky
ti! •

,(‘Kuriam pasaulio kraite 
TOiiųo .didesnius vęidmai- 
nius?” /* į

. ■ J : . -I
Labai įdomi istoriją. Dabar 

žinome, kąd komunistų partijos 
diktatoriai užlaiko mušeikų bū
rius, kurie užpuola ir sumuša 
tų diktatorių oponentus.

Bet jeigu komunistų partija 
yra išsigimusi į šitokią šlykš
tybę, tai kaip gali ‘-Laisvės’* 
šėrininkai, kurie kovoja prieš 
Bimbą, norėt, kad tas laikraš
tis dar vis pasiliktų “ideologi
nėj partijos kontrolėjė”?

Vadinasi, jie nenori tik 
“techniškos” gengsterlzmo kon
trolės, bet gengsterizmb idleolo- 
gijiąi jie nesipriešina!

Čia pasireiškia visa idėjinė 
Bimbos priešų ubagystė. Savo 
idėjų jie, nabagai, neturi

Vergauja Bimbos "idėjoms”. 
Tik bėda jiems ta, kad Bimba* 
nori kontroliuoti ne vien jų 
tuščias galvas, bet ir jų šemo- 
lę r (kuri dar ne visai tuščia). 
Del to višas “faitas” tarp jų 
ir eina.

Vadinamoji “Laisvės” šeri- 
ninkų suvažiavimo < dauguma 
kovoja prieš komunistų parti
jos vadus (kuliuos reprezen
tuoja pas lietuvius Bimba) ne 
dėl .teisės -laisvai .protaut ir 
gint savo įsitikinimus, bet tik 
dėl , ‘?bizniškos autonomiją”. 
Idėjiniu , atžvilgiu jie j buvo ir 
nori pasilikti Fosterio, Amtej- 
rio, Bimbos ir kitų komisarų 
.vergai; -bet jiems .rupi apgint 
savo “raudonojo” kromęlio ne
priklausomybę. Tai jų idealas!

Ryto paduosime daugiau me
džiagos iš to įdomaus “laisvie- 
čių” dokumento.

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

Jie Kaina 10c.

nies’ darbininkų 
riuos redaktorius 
nutarė * išvyt iš darbo,> kaipo 

; lyderį ‘šovinistų’ ir ‘oportu
nistų’. Tačiaus ‘Vilpies’-di
rektoriai tokiai .bimbinei 
machinacijai nepaąięfavė ir 
atsisakė atstatyt Strazdą 
(jau atstatytas! — “N.” 
Red.). Koks mėnuo atgąl 

uaisvę” ir j oš’ biznį. I čia, Brooklyne, Centro Biu-
“Tai štai kokių nuotikių ™ .posėdy Rimbai (perkunuo- 

akivaizdoje”, , skaitome ščri-| J ant ant ‘Vilnies’ ‘oportunis-
hinkų parėjėkime, “jie at
siuntė savo ^kontrolės komi- 

J v .

sijas ir pradėjo rinkti litera
tų ir technikų štabą, kad 
turėtų iš ko sudaryti apara
tą leidimui ‘Laisves’ iš Cent
ro !” 1

pa- 
tos 
bu-

GENGSTERIšKOS PRIEMO
NĖS KOVOJE SU OPOZICIJA

“Laisvės” šėrininkų daugu
ma aprašo, kaip Bimba su ko- 

“Laisveš” šėrininkų dangų-1 munistų partijos centro pagel- 
ma savo pareiškime, be ko ki- ba privertė “laisviečių” šulus 
ta, aprašo, kiek yra hubankru- pasiduoti “partijos kontrolei”, 
tavę visokių įstaigų Amerikos čia patiriame, kad kovųje dej ‘ 
komunistai. Jie' pasakoja: knntrnlės komunistų laikraš-

“Buvo rusų komunistinis šiuose partija vartoja'net te- 
dienraštis ‘Novy Mir’. Da-Yorą ir “gengsteriškas” prie- 
bar jis eina tik kartą į ’ sa- ■ mones. Ji turi tam tikrus mu- 
vaitę. Vengrų komunistinis šeikų būrius (‘defense corps’), 
‘Uj Elore’ turėjo savo locną kurie jėga užpuola opoziciją, 
spaustuvę, be kitko — net jeigu ši geruoju nenusileidžią. ' 
6 linotype mašinas, stereo J Štai ką randame Jokubonio, 
■typą ir t. t. Gyvavo gerai. Kuodžio ir Butkaus išleistame 
Bet, pagal ‘bendrą .planą’ dokumente:
vengrų spaustuvę nukraustė “šeštadienį, , vasario* 7 d. 
į Centrą, ‘ant Union Sąuare’d (iš vakaro, prieš “Laisvės” 
Dnbar to laikrkščio . padėtis šėrininkų susirinkimą.—“N?’ į 
negeresnė už ‘Daily Wor- „Red.), tuojaus po rpietų, su- 
kerio’. Buvo žydų ‘Freiheit’; 
■turėjo savo namą ir , visas 
mašinas; gyrėsi turįs 30,000 
skaitytojų. Bendrai su ‘Daily 
Workeriu’ 
rus, kur sueidavo tukstan-| 
čiai darbininkų ir likdavo 
tukstančiąi dolerių pelno. 
Kur dabar tas ‘Freiheit’ na
mas? Namas nubankrutuo- 
tas, jame jau nėra ‘Frei-j 
heito’. Buvo' sukelta šimtas 
tūkstančių dolerių ir įsteig
ta Partijos spaustuve Chi
cagoje. Kur ji dabar? Nu- 
bąnU^tyta. Buvo sukelta 
kitas šimtas tūkstančių do
lerių, nupirkta didelis na-

i^f čia ^džiąma *DŽily.^Vor- 
j ketis’/ pbfą^i^kalbių 
. .laiRraščįų.
'! ritįniąa? ^iesį (dįširil

...
dįfto; 'j«įg įįuvę iKŠdai feo 

. . mt du Įimtu i tūkstančių do
lerio- Tai esą buvęs ‘biznis*

tų’, kad jie jo .neklausą, 
Siurba užklausęs Bimbos: 
‘Na, kam čia taip šturmuot. 
Jeigu vilniečiai neklausys, 
tai ką tu jiems padarysi?’ '

“ ‘Neklausys!’ sušukęs 
Bimba. ‘O ar nežinai, kas 
apie pusę metų atgal atsiti 
ko su kitu panašiu laikraš 
čiu, kurį buvo užgriebę opor 
tunistai? Mes ten nusiuntė
me ^keletą husky (starkių) 
vyrų, iš defense corps, ir kad. 
davė, , tai ištaškė ir tuosį 
oportunistus, ir jų špaustu-

, 1 ■!
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siTenka pašitariman Buivy
das, Kairys,: Krasauskas, Jo- 

1 i 1 I *kubonis, Siurba, Paukštys ir 
Butkus, čia Siurba daro pla- 

rengdavo baza-| tų pranešimą, ką jis girdė
jęs nuo bimbinių ir Partijoj. 
Girdi, ‘jie (Centro Biuras ir 
Amteris) nutarė sudaužyt 
‘Laisvę’, kaip priešų laikraš
tį, jei neįstengs užgriebt su
važiavimą.’ Ir Siurba daro 
išvedimą: ‘Jeigu gi mes ati
duosime ją (‘Laisvę’) Lim
biniams, tai, aišku, jie ją už
smaugs ; bet tuomet mes ne
imsime ant ' savęs- jokios mo-. 
rališkos atsakomybės už 

/ ‘LaišvįsV likimą.. ; O Jeigu ne^ 
< dųosiine, iJstai.... sųvažiaviine 

; kils muštynės, diįfe-

jie nutarė turėt sumwhiiizwo- 
: tus saVo \ corps’iis’
(‘apįigyųįmo bųlįiįs’), ir'ųdęi 
tįk pasirodys, j kad jų direk- 

. torių sąrašas nepraeina 
padarys v puolimą, stengsim

te j vijįi 
.pąęda-

... -a

'Išleisk savo 
į dolariUB , r
' < , ■■ tcR’Ą./*, > ■;
,kur. juoBiiuždiybiį

Važiuok: 
Amerikos v / 
.Laivais*

UNITED S
CHICAOO OFFICE 

'Charlen Kteileli'.fGen. Ajęt, 
, 21G No. Mieli foru*. AvO.

j t r

^SSSSĮSSK

Illinois Vaikas 
Stebina Motiną

■;MANO sunaus pilvas tankiai būda- Į 
‘ * vo pakrikęs ir jis nemažai ken

tėjo nuo šalčių”, sako Mrs. Frank V. 
Shccts, 49;26 W. Division Sc., Chicago. 
“Jis kąrščjuodavo ir jo kvapas buvo 
prastas. Aš radau, kad jis turi užkie
tėjusius vidurius.

“Mano motina vartojo California 
Fig Syrup dėl mus, todėl aš nuspren
džiau duoti. ir savo suniii. Ąš tikrai 
nustebau pamačiusi kaip greit jis sustab
dė „karščjavim^ išvalė jo vkyjpą ir lie- 
žuyj,k sureguliavo jo vidurius j padarė jj 
Vėl < stiprų ir flnęrgjškų vaikų^.

Greitas, saugus būdas išvalyti ir sure
guliuoti vidurius vaikų, turinčių aitru?* 
mą, galvos skaudėjimą, užkietėjimą, yra 
California Fig Syrup. Duokite jo prie 
pirmo* ženklo prasto -kvapo, padengto 
liežuvio, nerangumo, karščiavimo. Kiek
vienas Vaikas mėgsta jo tirštą . vaisių sko
nį ir jis veikia be gnaibimo ir nesiųa* 
gurno. Jį vartojant padidėja apetitas: 
pagėrę ja Vvįrški»|inasi .silpnam pilvui 
vi4Utuams ^pridwajiįas' akstinas, ir *stip
rumas. ą ■' ; k ■
^ Per /ftpnliįias sdešjmt ^metų.. daktarai na- 

taidayo* ^ugmėnų • p^ktą?. Tty 
fdsis .visuomet’ .yra i^atžynįėfaš?^<JdŽįu 
Galifornia. ržįulekif jo kada ; perkate, 
nes ^itaip galime gauti imitaci|ą.L * |

FORNIA
FIG SVKOJJP

■14

4

■ Specialės Ekskursijos
i I LIETUVĄ

j Praleisk ^Linksmas Velykas savo
' ■* 't: mylimoj gimtinėj.

LEVIATHAN * Kovo 11-28 dd.
/ .(Per-Cherbourg)

AMEFtlCA - * - Kovo 18 d.
(Tiesiog į Hamburgą) 

Daugiau iftfortnacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika
lavus pas vietinius agentus arba pas,

S LINES
GENERAL OFFICES

45 Broadway 
Ncw York City

$89.75
: f

Naujas Brynswick ilOBl modelis ąp 4 Q "J g
Scrccn Grid tdbbįtiis, kaina $158,«už ■ <3

. tįk $5.00 tereikia Rmikėti ■ 1

’B.rUnstvięk Screen Gridi\modelis, gra- CtįTFCl 
žus jcabįiįetas; 9 lubų Už ... ....... ..... .

Naujas ^adio drPhonografas kru- 00

$79.00

Buvo $158.00 dąbar už ’ 
su tūbomis*.. ......... .....

voje uz ..... .....J........ ..j...
Naujas f?hfįcp>-9 tūbų į 

v v nz

Didejis ilupigitunras ant Zenith,. General 
M<>tors ir Vietorg Kadiu .

Jus dabai*? pigiai galite (įsigyti gera' radio
į,( ■ zr'-t'. f i į \ ■ - Jį « į

JOS. F. BUDRIK.Inc.
, rSt. MDhicago, III.

y .■ 5EIŽL. 78167—4705‘‘

« % S

LAXAtIV£>tONiC/or CHlLOttEN ĄS
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Penktadienis, kovo 20, 1931
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Graboriai

Lietuvės Akušerės

9:30 v.

III

SVARBI ŽINUTĖ
AKUŠERKA 

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

1724 So. Loomis St.
18 ir Blue Island ’e.
10 to 12 A. M., 2 to 4
7 to 8:30 P. M.
Pbone Fairfax 6353

Ofiso va ndos:
9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki

4608 South Ashland Avė.
Netoli *6tb St. Chicago.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4 631 Sguth Ashland Avenue 

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

’ iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 17 
Rez Telepbon* Plaza 3 202

- v- v
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Joliet kalėjimo valgomasis
Vaizdas iš sukilimo Joliet kalėjime. Matomas degantis kalėjimo valgomasis kambarys; nufoto 

grafuotas tuo tarpu kai kaliniai rungėsi su sargyba.

Grabonąl
telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lam*. . Kaina - prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišankti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

1439 fe. 49 Court, Cicero. IU.
Tel? Cicero 5927

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office
kamp-

Valandos:
8 

Re*.

Lietuviai Gydytojai
’iet 6600 South Artettan Avtntu 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Aventu 

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

Nedčlioj pagal sutarti

B U T K U,S 
Undertaking Co. 
, ;P. v B. Hadley Lic.

. Koplyčia dykai
710 West 18th Street

tel Canal 3161

Lulevičius
GRABORIUS iR 

BAL’SAMUOTOJAS 
f Patarnauju laidotuvė

se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halstęd St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Vidikas- 
Lulevičienė

Rezidencija Tei Midway $512 it 
Wi1mette 195

Ralph C. CupleOLD
CHIRURGAS

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

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 13 Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109. South Albany Avenue

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.

Nedčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefonas ^irglnls 0030 
Bez. Tol Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
___ _ . . pietų. 2 Iki 4 ir
8 vakaro. Nedalom nuo 10 iki 12 die

nia. Namų ofisas North 81de 
3413 Pranklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

---------------------;■■■■ ■ ............... ..........................  ; 
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riaušininkus su geležinėmis laz
domis, paskui atskubėjus var
deliui Hill išdtiota ginklai, iš 
kurių pradėjo šaudyti. Vienas 
kalinys Barney nušautas, du 
De Vaney ir Fa'rrare sužeisti, 
šeši sargybiniai sužeisti. Kuo
met kariuomenės dalis atvyko 
su visu karišku pasiruošimu, 
sukilimas jau buvo v pusiau ap
malšintas. ■ ■ •

Ofiso Tel. Victory* 6893 
Rez. T ei. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas irf Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos; l—-3 po pietų 7—8 <ak 
Nedėliomu ir šventad 10—12 diena

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

; kambarius, 
virtuvę ir kepyklą, ir viską lau-, 
žydami,* naikindami, kaliniai 
patys savo celėse degino savo 
gulyklų matracus, nebežiūrėda
mi, kad visam kalėjimui degant 
ir patys greičiausia turės su
degti.

Sukilimas Joliet .ka- kalves< valgyklos 
Įėjime

Jau plačiai pranešama apie 
naują sukilimą Joliet kalėjime 
pereitą trečiadieni, kur. apie 
1600 nusikaltėlių, išsiveržę iš 
savo celių arba tuo tarpu buvę 
lauke, dirbtuvėse, valgykloj ir 
kitur pakėlė audrą ir uždegė ka
lėjimą iš sykio kokiose dešimty 
vietų. < Vienu momentu padegė 
furiiiture dirbtuvę, batų dirbtu
vę, skalbyklą, rūbų siuvyklą,

Sukilimas prasidėjo lygiai 
1:30 popiet sulig tam tikro sig
nalo. Nuostolių bedaryta’ už 
$360,000. Priežastis ta pati, 
kaip ir pereitą šeštadienį,-—? ka
lėjimo administracijos žiauru
mas, perpildymas, nepakenčia
mos sąlygos. Sukilimą vedę bro- 

jliai Rei n beartai, kurie buvę jau 
Į iškasę ilgą tunelį kaliniam iš 
i kalėjimo pabėgti.

Sargyba iš pirma gainiojo

Sniegas atėmė dvi gy 
vybes

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulcvard 8413

1327 So. 49tb Ct. 
z >•

1 Telefonas

Cicero 3724

LEONAS ATKAČIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 7 dieną, 6: 1 5 valandą ^yay 
kare 1931 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Linkuvos pa r a p., Uniųnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus; Pa
liko dideliame nuliudimV 'moterį 
Eaųpnfc .suųų Brojnislov^, Jycolj* 
Ignacą, brolienę Marijoną, pus- | 
brolį Juozapą Palevičių, tris pus- ' 
seseres -— Agotą Skrickienę, Jė- 
vusę Ivanauskiene ir Elžbietą Bar- ' 
dauskienę, o Lietuvoj brolį Joną 
ir dvi seseris — Agotą Balčiūnie
nę ir.Teodorą Rimukienę. 
nas pašarvotas, randasi ,1444 
49th Avė.-, Cicero, III.

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

Visi a. a. Leono Atkačiuno gi- Į 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- ’ 
kutinį patarnaViml ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę

Moteris, 
Brolienė *
Laidotuvėse patariiauja grabo

rius J Lulevičius, Tel, Victory 
1115.

Ku-
So.

ko-

MATEUŠAS TOLEJKIS
,’rsiskyrė su < šiuą pasauliu 

kovo1 19 dieną. tf'rl f : >5 ’ valandą 
ryte 193 1 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap.. Kalkiškių dva-

Amerikoj išgyveno 21 mc- 
Paliko dideliame nubudime

' Trečiadienio sniegas- buvo 
priežastis dar dviejų gyvasčių 
netekimo: užsimušė J. B. Thor- 
pe ir Lupę Regas automobilių 
susidūrimuose?

Vienas trišdešims •'metų bu
vęs aklas ir nesenai atgavęs re
gėjimą, John Fish ėjo skersai 
gatvės ir nenuskąitė kaip* greit 
automobilis atbėga, ’ir tapo per
muštas ir sužeistas.

Westchester

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag-
blankets ir 
Moterims ir 

patari -

Phone 
Hemlock

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patstnavjmas lai
dotuvėse ir kokiam? rei
kale visuomet eiti «ąži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
, CHICAGO. ILL.

a

Valandos 11 ryto Iki 1 po
iki

Akiu Gydytojai
A. K. Rutkauskas, M. D

4442 South W estetn Avenue 

Tel. Lafayette 4146

Advokatai

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., 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 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

i

H

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So, Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 00.98

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

. Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo,' svaigimo, 
akių aptemimo, nervuorumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South
Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
u‘ ’- 'Valandds — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak

La Šalie Street
Tel. Randolpb 0331Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard. 7589 , ,

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

v- įM 
?SPIGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu- kiti todėl, kad 

i priklausau prie gra
bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Jau pradėtas darbas prie tiesimo tre
čių bėgių Westchester divizijos elevato
riaus tarp Mąrshfield ir Laramie gatvių, 
kas 'žirniai sutrumpins kelionės laiką 
tarp Westchester ir Chicago. . Daugiau 
kaip pusė reikalingos žemės išpirkta. 
Daug namų bus nugriauta ar perkelta. 
Visi pienai jau išdirbti ir kaip tik visa 
žemė bus išpirkta, bus tuojaus pradėtas 
tikrasis statybos darbas

Pravedus Šiuos bėgius kelionė tarp 
Westcbester ir Chicago susitrumpins 
dvyliką minučių

re.
tus.
dvi seseris — Barborą ir Stefani
ją. du broliu — Joną ir. Stanis
lovą. du švogerius — Antaną 
Agentą ir Prancišką Mikužį ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Emili
ją Lapinskienę ir brolį Juozapą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 444 7 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ko
vo 23 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Ta n. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos ' už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mateušo Tolejkio 
, giminės, 'draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Broliai, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ri'us Eudeikis, Tel. Yards 1/41.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Iki 3 vai kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis. nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Micbigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise į>aga1 sutarti

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

I 
I■

Tel.

John Kuchinskas8

■

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

st.

2330 
9

liekame, , .

Sūnūs, Brolis, 
ir Giminės.

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

DR. C. MICHEL
LIETUVIS ’ AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau

4654 S.* Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Garsinkites -Nuošė”

Musų pastatytas paminklas Šv. Kazimiero kapinėse

H A YES - MONU MENT COMPANY.
':. -i * 2724 Wėst4111i: Street '

/ Skyrius priešais didžiuosips yartus Holy Sepukhre kapinjųJ ‘ 

*'Aidžių 'Akmehs,( paminklai. ' Aukščiausia kokybe. Žemos kainos. 
Oidžbusia$ paminklų pasirinkimas Chicagojc Tel. BEVERLY 0601

Daktaras
Kapitonu z

Specialistas iš

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

\WISSIC,
PaBimlinlama kart 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGASVtRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT, KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudSjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negaleio jus ifigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
.jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli tnętų ir iigydl 
tūkstančius ligonių, Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

. nuo 10 ryte iki Į vai. it nuo 5-8 vak. Nedeliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cralvford 5573

. ...... , . ...^ ......................................

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

• f. '

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

m

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. *Halsted Street 

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

1910 So. Michigan Avenue
Tel. Kcnvood 5107 

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

AMBULANGE PATARNAVIMAS • DIENĄ ir NAKTĮ >, 
\ Mes visuoiiiet t eiki ame į šitdingą;1 įidipktii.ig^ ir rdimi Į 
patąiųmviihą, > kiiomgt$jis fyča rldriiMisilli ’/tėikalingaš4

■ , ‘ ' T'■ ; JUSŲ GRABORIAI
■ ■ ' - • Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc.Avenue
Visi T^efopaitl YARDS -’l 741 ir 1742

*A';‘

Pbone Canal 6222

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

Val.: l—-3 ir 7—-Bi/^Ied. 10<—12 ryto 
Rezidencija\ 664.0 So s. Mapletvood Avė.

i Telefonas Republic 7868
J - »

.M.,......,,. . . , V' .... i...............

Ofiso ir Rez; Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

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

Rez. 3201 South' Wallace Street

ii

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedčlioj pagal sutartį

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt S t.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGĘLIS
' . DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Mashington St. . 

Cor. Wasbington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 I tith St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunaa Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 .labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir-nuo 7 iki 8i30 vaL 
vakaro Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway: 2880 ■

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tek Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tek Prospect 8525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 2414 

One blorth La SaUe Bldg>. 
One Nortb La Šalie SL 

(Cor. La SaUe and: Madiaon Sts^) 
Ofiso Tel State 2704i ( 4413i

DR. G. L. MADGE
• f bĘNTISTAŠ ‘ 

4930 W. !3th St. .Tel. Cicero 49
Belo! euilidų laikų kainos nuplautos , 

Sidabro Fillljurai'-----------------------------------$2.00
J’arcellano Fillingai - ------------------------ — 2.00
Auksinės Crowus ........... —y 
Brldge___________ ___________ r $0.00 už d sotiPlatee------ ------------------ . ėT $20.00 ir uugl.

Trauktinas be skausmo

JOSEPH J.-GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rw. 6515 So. RocktveU įStt { <Tel. Republic 9713 r 1.
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Temykite Kovo 28 dieną
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

Be kitų naujenybių didžiajame vakare-koncerte 
bus viena, kurią specialiai sukomponavo komp. A. Va
nagaitis, tai Birutės Choras sudainuos naują dainą- 
maršą “Vilniun Trauk!” Daina-maršas yra parašyta 
Fausto Kiršos, žinomo Lietuvos poeto. Muziką p. Va
nagaitis pritaikė kaip tik tinkamą dainos dvasiai. Kiek
vienas lietuvis turės tą dainą ne tik girdėti Birutę dai
nuojant, bet ir pats atmintinai išmokti, nes girdėjusieji 
sako, kad yra tikrai įkvepianti.

šeštadienio “Naujienose” bus jau galima paskelbti 
svarbiausius programos punktus ir kaikuriuos svar
biausius kalbėtojus bei sveikintojus, taip pat sąrašą 
veikėjų, kurie sudaro Komitetą t.am didžiajam vakarui- 
koncertui surengti. v j

Visų skaitytojų, bendradarbių ir draugų prašoma 
paaiškinti visuomenei, kad šeštadienį, kovo 28 d, ren
giamasis didysis vakaras-koncertas yra Chicagos lietu
vių pažangiosios visuomenės privilegija, kad kiekvienas 
tą dieną atsimintų ir jai pasiruoštų.

Visi ir visos bukite gatavi šeštadienio vakarą, ko
vo 28 d., 8 vai. vykti į Lietuvių Auditoriją, Bridgeporte.

| dainininkę paniekino. Iš šitų 
dainelių, kurias mums padaina- 

(Vo galima buvo spręsti, kad’jai 
priklauso vieta geresnių daini
ninkų. grupėj ir ne bereikalo 
didžiajame Budriko koncerte, 
kuriame ji dainavo, kontesto^ 
sprendėjų buvo apdovanota puk 
kia dovana, kaipo rinktinė dai
nininkė.

Išrodo, kad tie Maskvos gar
bintojai, kurie taip toli nuėjo, 
kad net jau menininkams šie- 
kia laisvą žodį užgniaužti, nie
ko nepadarys ir dainininkė kaip 
dainavo, taip ir dainuos mums 
mėgėjams gražias lietiivišk'ąS 
dainas. '

Dar turiu pasakyti, kad tą 
vakarą praleidom linksmai, ir 
p. B. Rudžius, Keistučio Kliubo 
stambus šulas, kuris pas Pu
niszkus gyvena, mus neužmiršo 
pavaisinti, tik jau, žinoma, ne 
su basliu per nugarą. Ačiū jam.

. 1 4^'1

- Vakaruškos

“Birutės” choro 
vakarėlis

ko vo

Klube, įvyks 
šeimyninis pasi- 
vakarėlis. Prie 
“Birutės” jauni-

Ateinantį šeštadienį, 
(Mareli) 21 d., vakare, Univer- 
sal State Bank 
“birutiečių” 
linksminimo 
šios progos
mas nuoširdžiai užkviečia savo 
rėmėjus ir pritarėjus ‘atsilan
kyti, kad arčiau pasipažinus ir 
kartu linksmai valandėlę laiko 
praleidus. Bus gera muzika, 
šokiai ir užkandžiai. Ruošia
mas vakarėlis žacla būti dėl vi
sų atsilankiusių tikrai links
mas ir smagus. _. ,

—“Birutės” Jaunimas.

Sužinojau, kad Keistučio 
Kliubo Dramos mylėtojai ren
giasi prie savo vakaruškų, bet 
kurį vakarą bus tas šurum bu- 
rum, tikrai nežinau, tik žinau, 
kad aprinkta vieta, rodos, p. p. 
Sakalauskų namuose, adresu 
7004 So. Talman Avė.

Kas bus tose vakaruškose, 
valgiai, gėrimai, muzika, ar 
šiaip koks programėlis, to irgi 
nežinau. Kurie iš Keistučio L
Kliubo Dramos Mylėtojų kan
trybės pritruko, gali kreiptis 
minėtu adresu, manau, bus 
aiškinta.—J. A.

Roxy Chicago j

ir

pa

Brighton Park
Kas buvo ir kas bus

va-Vieną gražų .sekmadienio 
karą kur buvęs kur nebuvęs už
sukau ir pas pp. Puniszkus, ku
rie netik man, bet ir daugeliui 
brightonparkiečių yra gerai ži
nomi kaipo geri darbuotojai ir 
verti pasitikėjimo žmonės, tu
rinti iš pusės su ppzZabukais 
gražų nuosavą namuką, adresu 
2605 W. 43rd Str. Jau bus keli 
metai kaip p. J. Puniszka dar
buojasi prie vietinės lietuvių 
finansinės organizacijos, bū
tent “Mid-West . ^Home Loan 
Associatiop”, kaipo antrąsis 
finansų sekretorius. Be to jis 
priklauso ir į kitas kelias lie
tuvių draugijas, kurios jį skai
to garbės nariu už neėmimą

pašelpos per tam tikrą laiką. 
Turi, rodos, porą auksinių gra« 
žiu žiedų ,nuo tų draugijų, ku
rios jam dovanojo.

Mrs. Puniszkienė taipgi yra 
pavyzdinga šeimininke ir be 
kitų draugijų ji nuolatos dar
buojasi Moterų Draugijoj “Ap- 
švieta” ir taip pat turi aplai- 
kius gražią dovaną už neėmimą 
pašelpos per 10 metų ir dar pa
reiškė, kad ir prie Keistučio 
Kliubo su savo sesute O. Kačo- 
rauskiene trumpoj ateity prisi
rašys. Tai gera žinia/

Besikalbant,
dainininkė p. A. Zabukienė, jau
niausia sesutė Puniszkienės 
ir Kačerauskįenės. Kadangi aš 
per laikus esu mylėtojas dainų, 
dainininkų ir visų tų geresnių 
scenos darbuotojų, kurie karts 
nuo karto mus lietuviškus pro
letarus 'palinksmina ir tuomi 
priduoda mums daugiau ener
gijos vėl grumtis su kartais ir 
labai nepalankiom gyvenimo 
apystovom, dėlto man buvo žin
geidi! pasikalbėti su dainininke 
Zabukiene, bet kas iš. kalbos, 
jei dainininkės negirdi dainuo
jant?

Galbūt ji suprato, kad 
mylime dainas, tai ne ilgai 
kus sėdosi prie piano ir 
skambino ir dainavo, o 
klausėmės, džiaugėmės ir
kom plojom. Tarp daugelio ki
tų lietuviškų dainelių padaina
vo ir tą bolševikų draudžiamą
ją, kitaip sakant nekošernąją 
“Marš marš kareivėliai”, už 
kurios padainavimą kiek laiko 
atgal “Vilnies” “raštininkai”

mes 
tru- 
pati 
mes 
ran-

TIKRAS SEIMYNISKAS BUDAS
Ant visų nesveikumų skilvio.

Kiekvieoam name turi rastis visados po ranka, 
kokis geras nekenkiantis būdas kad tuojaus galė
tum pavartoti atsitikus reikalui. Kiekvienoje 
šeimynoje kokia ūma liga gali greitai atsitikti. 
Daugiausiai ligų atsitinka iš skilvio. Greitas val
gymas, persivalgymas, o kartais ir pats maistas 
padaro skilvį nesyeiku, nuteikdamas atmušimą, 
gurguliavimą, skausmą, gazų skilvinių ir Lt., kad 
ir mažas nesveikumas vienok reikalauja page
rinimo, pataisymo. t , P,

NOVAKO SKILVI NEI LAŠAI
yra senu budu, kuris per 4aug metų vartojimo , 
pasidarė geriausiu greitam prašalinimui skausmų 
paeinančių iš priežasties kaip viršui paduota.
Jie yra vartojami per 46 metus ir paliko šaltiniu 
užgančdinimo nesuskaitomų šeimynų, kurių na
muose jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bepavojingas kaip dideliem*, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma mislis kad kuris šeimy> 
noje nesijautė gerai buvo:

NOVAKO sklLVINEI LAŠAI.

Kaina mažo buteliuko 35 c 
Kaina didelio butelio 65c

Rekomenduojamos- ir Parsiduoda pas

JOHN NOVAK’S PHARMACY
1724 South Ashland Avenue

Artą! . i ,T

.. ......

jus pabėgote iš Wešt Pullman 
Park svetainės į komunistišką 
nuovadą?

/Komisarai yra informavę pa- 
močnykus, kad nebus galima 
gauti čarterio, todėl komisarai 
ir buvo pradėję piauztis tarp 
savęs ir mėtyti ♦ vieni kitus iš 
partijų, kad nariai pamirštų 
apie sojuzą ir iškolektuotus pi
nigus. Pastebėję pasekėjai bu
vo pradėję reikalauti likusios 
dalies pašalpos. Pamočnykai 
tiešija narius, kad neturį pi
nigų. Ęodel komisarai turi pi
nigu 
Mat agentas 
trus, kaip paprastas suklaidin
tas/ pasekėjas; Verta kiekvie
nam suklaidintaną nariui pabu
sti, ateiti ar į susirinkimą, ar
ba finansų raštininkui priduot 
savo mokestis. K.

. ..................   I ....... . .........
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SPORTAS
Požėla papildė Blackstocką

Užvakar Coliseume įvyko di
delės ristynės. žmonių susirin
ko labai daug. Tęko ristis ir 
Karoliui Požėlai, kuris tą pačią 
dieną atvyko iš St. Louis. Rito
si jis1 su Marshall Blačkstock. 
Oponentas atrodė jaunas ir 
tvirtas vyras, bet Požėla su juo 
tiesiog žaiste žaidė.
nių minučių tąsymoši Black- 
stock jau buvo priplotas prie 
matrąso. - \

Svarbiausiojoj poroj 
čempionas'Jim Londos su rusu
Kvariani. Londos' turėjo pra
kaituoti apie pusantors valan
dos, kol įveikė milžinišką rusą; 
ir tai tik po to, kai rusas iškri
to iš ringo ir skaudžiai užsiga
vo petį.

Po aštuo-

neprašytiems agentams, 
nėra toks kan- ritosi

šiandie lietuvių ristikų 
susirėmimas

Birute
you want to enjoy your-

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

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

Niękur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis1 pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

Penktadienis, kovo 20, 1931 .... , ........
Tnnmg 11 iri ■—m'■inmiii i m

CLASSIFIED ADS.|

Furnished Rooms
Tel. Roosevelc 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

.Mes mokame
G I .

už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės, r

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

? GERIAUSI KAMBARIAI
Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. ''Del ženotų porų su kitehenetu 
$6.50. Arti strytkarių it eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd.
Tel. West 5970

RENDON ruimas, šviesus. vienam 
vaikinui su ar be valgio. 4453 South 
Richmond St.

KAMBARYS ant rendos už $6.00, 
1 lubos, prie pat 47 St.

4639 S. Hermitage Avė.

RENDAI kambarys vaikinams ar 
merginoms, su valgiu arba be valgio, 
2ros lubos 7259 S. Talman Avė.

Pereitą sekmadienio vakarą 
Chicago Civic Opera auditori
joj davė programą publikai ir 
National Broadcasting Compa- 
ny garsusis New Yorko Roxy 
teatro promoteris Mr. Roxy su 
visa savo rinktinių artistų ar
mija ir 120 žmonių orkestrą.

Tai buvo naujiena Chicagai, 
ir publika, kurios tarpe matėsi 
dauguma įžymesnybių iš Chica
gos teatrų rateliiį, tttrėjo ko 
pasimokinti. Roxy teatro šei- 
myiia, kaip ją ir pats promote
ris užrekomendavo ,buvo kas 
asmuo—tas retenybė. Tai ta
lentingai parinkti artistai indi- 
vidualai, kiekvienas ir kiekvie
na skirtingesni kuria nors ar
tistine savybe, bet visi gabios 
režisūros tertp garmoningai su
lieti į vie.ną meno kūną, kad 
ir visa jų teikiamoji programa 
buvo nelyginant upės sroveni
mas, karts nuo karto iškįlant 
vis įvairesnėmis bangoms, at
skiriems artistams avanscenon 
išeiilant. Nebuvo to progra
mos numerio, kurs nebūtų bu
vęs skirtingas kuriuo nors in
dividualiu netikėtinumu, tačiau 
visa tai liejosi į vieną bendrą 
dainos ir muzikos srovę.

Dairiausi, kur musų lietuviš
kieji žvaigždės, kompozitoriai, 
promoteriai, “brangieji artis
tai”, dainininkai, juokdariai? 
O, jie tą vakarą silkes kepė. Jie 
viską moka, viską žino, o lietu
viškai publikai
ruošti šilavos ubagų atlaidus, ir 
prijuokinti geriau ne kaip koks 
Roxy amerikonus. Išskiriant 
pp. Olį su žmona, daugiau nė 
vienos lietuviškos dusios nesi
matė.—N epadauža.

Do 
self? If you do, come to “Bi
rutėms” sočiai or “šeimyniškas 
vakarėlis” Saturday evening, 
March 21st, at the Universal' 
Club, 814 West 33rd St.

Although “Birute’s” mem- 
bers do spend ą great deal of 
time preparirig for eoncerts and 
operettas which reųuire hard 
and serious work, human nat- 
ure. demands relaxation, and 
as a result, a sočiai is' arranged 
for the enjoyment of the mem- 
bers and ’ their friends. For 
•this evening, seriousness is 
cąst aside and only fun, danC- 
ing, refreshments, and other 
forms of pleasant amusęment 
will prevail and eohtinue into 
the wee b9urs of; the morning.

We want to 4hjoy ourselves 
and we want yįfti, dear reader, 
•to help us do so by joining us 
Saturday evening.

We’ll be seeing you!
/ /Genevieve.

šaindien Universal Atletikos 
Kliube įvyks lietuvių ristikų su
sirėmimas. Daug kalbama apie 
Bancevičiaus užsimojimą į pu
sę valandos paguldyti net tris 
ristikus. Per pusę vahlndos jis 
žada paguldyti Glazauską, J. J. 
Bagdoną ir St. Bagdoną.

Risis taip pat Louis Minge- 
a su Aču ir Adomas Widzes 

su Bložių. Apie Adomą reikia 
pasakyti, jog trumpoj ‘ateityj 
jis risis su Talaberu, kuris prieš 
porą metų buvo laimėjęs vidu
tinio svorio pas’aulio čempio
natą. Adomas dabar jaučiasi 
labai gerai ir mano pakočioti 
Talabarą. .

Beje, šiandien ristynės kliube 
prasidės apie 8 vai. vakaro.—N.

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

Siunčiame pinigus Liętuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalas per

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

CHICAGO
Tel. .Boulerard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

jie žino su-

West Pullman
Suirimas Sojuze

i PiiJma komi^arai ; sakydavo, 
kad juos priešai trukdo orga
nizuoti sojuzą. Dabar pasakoja 
per gazietą, kad sniegas. Kovo 
7 d. neįvyko susirinkimas. Skyr 
re kitą dieną specialiam susi
rinkimui, tur būt ar likvidavi
mui sojuzo ir pasikolektavimui 
pinigų. Mat pamočnikai užuo
dė, kad keli nariai , pradėję 
dirbti. Tūlas pamočnykas per 
gazietą giriasi kad kuopa esan
ti teisėta, kitus vadina pabė
gėliais. Jeigu jūsų sojuzo butų 
■teisėta kuopa, tai kam ją per- 
organizavot? Pabėgėliai ne mes 
su SLA. 55 kp. esame, bet jus 
su raudonuoju sojuzu. Ar ne

. ..................... . •

PRANEŠIMAI

Daug studentų daly 
vauįa $50,000 

konteste

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

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

Joniškiečių L. K. Kliubo susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį, kovo 22 
d., 1:30 vai. po pietų, G. Krenčiaus 
svetainėj, 4600 ’S' Wbdd St. Malonėkit 
visi nariai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kuriuos turėsit aptart, 
taipgi atsiveskit ir savo draugus pri- 
sirašyt prie Kliubo ’

Fin, rast. A. Rimdžius.

Perkam Mortgečius ir Bona* 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
(nŠiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES ČVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ

c—rar

i

, Educational
Mokyklos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4426 So. Whipple St.

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

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkmenų, iš prie
žasties ligos. P19 W. 3 5 St.

PASIRENDUOJA 2 kambariai dėl 
vaikinų, su valgiu ar be valgio, 734 W. 
35 St., 2 lubos. Peter Nober

PROGA
Turi būti paaukota priimta mainui 

bučernė ir grosernė, kuri randasi prie 63 
gatvės .tarp Western ir Kedzie Avė. 
Viena iš geriausiai įrengtų sankrovų vi
soj apielinkėj. Ledo ihašina, du šaldo
mi kaunteriai. 2 naujos svarstyklės,^ 2 
registeriai, geležiniai rūkytojai, extra šal
dytuvas, užtektinai didelis, kad gali su
talpinti kelis vežimus mėsos. Įrengimas 
kainavo virš $8,000. Parduosime už 
mažiau kaip trečdalį kainos, už cash 
ar išmokėjimais. Duosime gerą lysą, 
arbą*. parduosime ar mainysime su na- 

I mu.
Telefonas Grovehill 1680

1 arba rašykite 2621 W 71 st Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

r,Pasak R. J. Reynolds Tobacco Co., 
Winston-Salem, N. C., kontesto Štabo, 
$50,000 konteste dalyvauja daug kolegi
jų studentų, kad laimėti didžiuosius 
prizus ir tuo budu apsimokėti sau už 
mokslą. Labai daug atsakymiį į kom
panijos kontestą dėl naujų Camel ciga- 
retų pakelių pagerinimų yra gauta iš 
augštųjų rhokyklų studentų.

Kontesto laiku tūkstančiai laiškų atei
davo kas valandą į kontesto raštinę. 
Nors kbr/testas užsibaigė kovo 4 d., bet 
tikimąsi, kad laiškai plauks dar per ke
letą dienų Manoma, kad konteste da
lyvauja labai daug studentų, kad laimėti 
$25,000 pirmą prizą, nes labai daug 
studentų savo atsakymuose pažymėjo, 
kad jie lanko kolegijas Manoma, kad 
kitą tiek ar dar daugiau visai nežymė
jo ar jie Jjmko kokią' mokyklą

Kaip matytu studentams daugiausia 
rupi pragyvenimas ir apsimokėjimas už 
mokslą, kas matyt iš pastabų, kad jei 
jie laimėtų dovaną, tat ją panaudotų 
apmokėjimui už mokslą Nesirado nė 
vieno studento kontestanto, kuris butų 
pažymėjęs, kad jis pinigus Sunaudos ko
kioms nors, kad ir lavinimos kelionėms

Beveik visos kolegijos dalyvauja kon
teste. Daugiau kaip 400 universitetų 
sujudo, nes beveik kiekviename studen
tų dienraštyje tilpo dideli kontesto skel
bimai. Kontestas yra klausimu: “Ko
kia svarbi permaina nesenai tapo pa
daryta vyniojime Camel pakelio, turin
čio dvidešimtį ciga^ętų ir kokia iš to 
yra nauda rykytojui? Kad pravesti tą 
kontestą į septynias dienas garsinimams 
tapo išleista vienas milionas dolerių. Ma 
noma, lead tai buvo smarkiausia trumpa 
laikė garsinimų kampanija, kokia ikišio 
buvo keno nors pravesta

Šiuomi pranešu visiems tiems žmo- 
niems ir draugijomis kurios užėmė ma
no daržą ateinančios vasaros piknikams 
kad mano daržą nupirko miestas dėl 
Forest Preserve Prašau atsiimti savo de
pozitus, nes piknikams vietos nebebus. 
Steve Svilainis,' 87th ir Kean Avė., 
Justice’ Park, III.

.r, ___
RAŠYKITĖS DRAUGIJON

Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi
nės Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkėse, nuoširdžiai kviečiami rašy
tis į šią Draugiją Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus. Pašal
pa yra trijų skyrių: $6, $10, $16 sa
vaitėje, pomirtinė $250 Nariams mo
kama pašalpa gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų rybose, pomirtinė it 
kitur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pa
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją ir 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pas kiekvieną šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į kontesto vedėją — MickeviČių,- 
3653 So Halsted St. Tel. Yards 4754.

Chicagos 'Lietuvių Dr.-jos Valdyba,
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskįs, vice pirmininkas 
X. Saikus, prot. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas
N. Smalelis, kontrolės sekretorius 
j. Mitskus, iždo globėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas

, J>;Dauginis, maršaska.
Dr. St. Biežis. Daktaras Kvotėjas 
Adv. K. P. Gugis, Legalis Patarėjas

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

f • *

Dienomis ar vakarais. Del iafor 
■■aciju šauk *rha rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE.

672 Weat Madison Street

Financial
__ '_____ Rnąpwi»p»wĮcoĮo«>

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

FARMA, FARMA, MICH. VALST.
Parsiduoda arba mainysiu ant namo. 

Lietuvių apgyventa apielinkė, labai link
sma' vieta, prie didelio kelio ir arti 
prie miestelių; kas kaip nori, ar. su gy
vuliais ar be gyvulių.

120 akrų geros žemės
80 akrų dirbamos
40 akrų ganyklų ir miško.
Per* Vidurį farmos bėga gražus upe

lis. triobos visos naujos, ant cementinių 
pamatų, visi patogumai kaip mieste.

10 karvių melžiamų, 14 priaugančių. 
3 jauni arkliai, 7 kiaulės, 100 vištų ir 
visos reikalingos mašinerijos.

Prašome atsišaukti
910 W 32nd Place

Chicago, 111.

REIKALINGA išdirbta ar neišdirbta 
farma, netoli Chicagos, prie vieškelio. 
Pageidaujama 80 iki 150 akrų. Mai
nui duosiu gerą ir pelningą prapertę 
Chicagoje. Rašykite

MR. JOHN TAGLE, 
2621 W. 71st St., 

Chicago, III.

Exchange—Mainai

Mickevičių,

/ -

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

Laisvės
norite

Naujie-

IŠSIMANO puikus naujas namas i 
bučernės biznį. 6142 So. Fairfield Avė., 
Republic 1598.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio WCRI Stoties 
1490 kilpcycles

Nedėlioj, kovo 22 d
nuo 3 iki 4 vai. po pietų 

Kalbės
F. ZAVIST

temoje:
: “Dievo Karalystė”
P. S. Ieškokite WCHI Sto- 

ties prie pat krašto ant jūsų 
atimtuvų. '

Kiekvieną sėkmadienį nuo 
3 vai. po pietų.

SpedatletM gydyme chroniškų ir nai 
gų. Jei kiti negalėjo jumis 16gy< 
kykit pas mane. Mano pilnas i

Business Service
Biznio _ Patarnavimas _

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogu* 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur 
Dykai apskaitliavimas. “Mes atliekam* 
geriansį darbą mieste. Kedzie 8463

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.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS K INSURANCE
Perkam, pardaodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kar yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parapinam L ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. ,
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafavette 0455

Garsinkitės “N-nose”

kykU pas mane. Mano pilnas ifierzamlnavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakysPO _ . .. .'i.... . .

Situation Wanted
Darbo leiko

yra

20

r
Ofiso 
pietų.

galutino Ižegzaminavimo—kai jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 

. nao 5 iki 7:30 vakaro. Nedė
lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St

po

ESU be darbo ilgą laiką. Galiu 
dirbti prie janitoriaus arba važiuosiu 
ant ūkės už valgį ir .guolį. A. Končius, 
3930 W. 67 St. Tel Hemloęk 7691.

x Help Wanted—Malė
Darbininku reikia •' •

REIKALINGA opereiterių prie mo- 
Arlauskas ir 

Cicero 1813.
teriškų kautų, tuojaus, 
Zakar, .4857 W. 14 St,

DIDELIS BARGENAS į
1. Naujas kampinis 4 flatų mūrinis 

namas, 3 karų 
randa $210.00. 
C|sh $3000.00..

2. 5 flatai ir
namas, 3 karų garadžius, mėnesinė ren- 
da $285.00, kaina tik $25.000 —• 

ĮCash $4,000.00. ,

3. 2 flatif mūrinis namas po 6-6 
kambarius, 2 karų garadžius. Mėnesi
nė renda $140.00, kaina tik $12,000
—Cash $25,00.00. t

Namai randasi prie Marųoette Parko, 
tarp 66—71 So. Artesian St.

K

Turi būti parduoti į 10 dienų

Savininkas

J. PAULIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2433 W. 69 St.
Phonę Hemlock 5967

garadžius. Mėnesinė
Kaina $17.000 —

2 Storai, naujas muro




