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Oficialiomis žiniomis 
Jungtin. Valstybėse 
yra 6 mik bedarbių
Senatorius Borah ir kiti reika

lauja sušaukti nepaprastą 
kongreso sesiją nedarbo klau
simu.

Kaina 3c

Akrone sąmoks- 
baigiamą statyt

sujudino vai

Chicago, III., Pirmadienis, Kovas-March 23 d., 1931 No. 69

Vokietija ir Austrija 
susitarė dėl ekono
minės unijos sąlygų

‘Jo didybė’ kaizerio 
sūnūs gavo policijos 

lazdų

-------------------------- .-------------------- -------------1.

Garlaivis ųžęjo ant uo
lų; 200 pąsažierių 

išgelbeti
LIETUVOS ŽINIOS

mėnesį 
buvo

senato- 
ku d jis

VVASHINGTONAS, kovo 22. 
— Prekybos Sekretorius La
ment vakar oficialiai paskelbė, 
kad šių metų sausio 
Jungtinėse Valstybėse 
6,050,000 bedarbių.

Del šito pranešimo 
rius Borah pareiškė,
reikalausiąs, idant butų su
šaukta nepaprasta Kongreso 
sesija nedarbo problemai spręs
ti.

Vadinama People’s Lobby, 
kurios pirmininku yra prof. 
John Dewey, šaukia pirmadie
nį [šiandie] konferencija ap
svarstyti priemonėms, kaip pri
versti sušaukt nepaprastą Kon
greso sesiją nedarbo klausimu.

Senatorius Wheeler, kuris 
praeitos Kongreso sesijos gale 
reikalavo, kad butų paskirta 
100 milijonų dolerių bedar
biams padėti, kalbėdamas apie 
Lamonto dabar paskelbtą pra
nešimą,
Kongresas 
oficialius 
niekados 
nepriemęs 
priemonių

Senatorius Connally pasaką, 
kad “toks oficialipranešimu 
paduotas bedarbių Skaičius yra 
pasibaisėtinas. Tai feiškia, “kad 
nedarbo paliestų yra mažiau
sia 20 milijonų asmenų?’

Abejojama tačiau, kad Pre
zidentas Hooveris šauktų ne
paprastą Kongreso sesiją. ;

Washingtone jau kal
bama apie įstatymą 

prieš komunistus
WASH1NGTONAS, kovo 22. 

»— Susekimas 
lo sunaikinti 
ten milžinišką 
tybių dirižablį
džios sferas Washingtone. Gir
dėt, kad ateinančioje Kongreso 
sesijoje, bus pasiūlytas anti- 
sabotažo įstatymas, ‘kuris duo
tų .teisingumo departamentui 
galios arčiau sekti komunistų 
darbuotę.

Ryšy su pasikėsinimu sunai
kinti baigiamą statyti dirižab
lį buvo areštuotas vienas me
chanikas ekspertas, Paul Kas- 
say, komunistas, buvęs Vengri
jos oficieras.

Sutarimas esąs pirmas prak
tiškas žingsnis į Briando pro
fanuojamą ekonominę Euro
pos vienybę.

Nuvyko j fašistų demonstraci
jas Karaliaučiuje ir parsive
žė kiužą galvą.

GRĘENOCK, Škotija, kovo 
:. — Į čia tapo pargabenti du 

Cariadian Pa-

pasakė, kad jeigu 
butų žinojęs tuos 
skaitmenis, tai jis 

nebūtų išsiskirštęs, 
kurių nors bendrų 
bedarbiams padėti.

Egzekucijai korimas 
geriau, ne kaip nuo- : 

dingosios dujos
PHOENIX, Ariz., kova 22.^ 

Valstijos gubernatorius George 
Hunt atsisakė pasirašyti legis- 
laturos priimtą bilių, kuriuo' 
nusikaltėlių žudymas korimu 
turėjo būt pakeistas nutroški- 
nimu nuodingosiomis dujomis^

Papa Pijus pasmerkia 
seksuali auklėjimų

ROMA, Italija, kovo 22. —'• 
Osservatore Romano, -Vatika
no organas, paskelbė dekretą, 
kuriuo katalikų bažnyčia pa
smerkia naujovės seksualio 
auklėjimo metodus ir eugeni
kos teorijas.

Teisiamieji Ispanijos 
revoliucininkai gra
so nauju sukilimu

Teisme atakuoja monarchiją ir 
pareiškia, kad tik respublika 
tegalėsianti Ispaniją išgelbėti

kad 
įsta- 
kita, 
teisė

Du lakūnai prigėrė ____ I_ l .
PANAMOS MIESTAS, kovo 

22. — Panamos kanale žuvo du 
Jungtinių Valstybių laivyno la
kūnai, Paul Avril Wilson ir 
George Van Wegan, jų aetoplą 
nui nukritus į vandenį.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
22. — Vyriausiam armijos ir 
laivyno tribunole, kur dabar 
yra teisiami ispanų respubliki- 
ninkų vadai, vakar tapo apkal
tinta Ispanijos monarchija, o 
ne gruodžio mėnesio revoliuci
jos vadai.

Rolių pakitėjimas buvo sen
sacingas. Prokuratūra, kuri išį 
pat pradžios nebuvo per daug 
agresinga, vakar popierinėj se
sijoj buvo visai nustelbta ag
resingais kaltinamųjų puoli
mais monarchijos, kurią jie 
smerkė kaip neteisėtą valdžią 
ir kartu grasė nauju sukilimu.

» ■ •
Svarbiausias kaltinamųjų, 

Alcala Zamora, “provizorinis Is
panijos respublikos preziden
tas”, garsiai pareiškė, 
“kur nėra nei teisės, nei 
tymo, ten nelieka nieko 
kaip pavartoti jėgą, kad
ir įstatymas butų at%,teigti.”

Ir publika, kurios teismo rū
mai buvo kimštinai prisikimšę, 
triukšmingomis ovacijomis jam 
pritarė. ,

Antras kaltinamųjų, socialis
tas ir filosofijos profesorius 
Fernando de Rios, pareiškė, 
kad jis didžiuojąsis, jogei esąs 
čia teisiamas. “Mes turėsime 
revoliuciją ir joje dalyvausime 
iki laimėjimo. Tik respublika 
tegali Ispaniją išgelbėti”,* pa
sakė jis. ] . ]

Panašiai kalbėjo ir kiti kalti
namieji* ir publika kiekvienam 
jų kėlė ovacijas. Teismo pirmi
ninkas gen. Burgeutte nuolatos 
daužė plaktukų į stalą, reika
laudamas tvarkos ir grūmoda
mas publiką pašalinti iš teismo 
rūmų, bet tai nieko nepadėjo.

Teismo nuosprendis galbūt 
dar šiandie bus paskelbtas. Ma
noma, kad Zamora gaus ne 
daugiau, kaip šešis mėnesius 
kalėjimo, bet kad pagaliau ir 
ta menka bausmė bus jam do
vanota.

BERLYNAS, kovo 22.— Vy- 
riausybė oficialiai'pranešė, kad 
Vokietija ir Austrija susitarę, 
dėl muitu vienybes tarp abiejų 
valstybių sąlygų.

Sutarties smulkmenos kolkas 
nepaskelbtos. Ją turės dar abie
jų kraštų parlamentai patvir
tinti, o tai ims apie tris mėne
sius laiko.

, Į tą sutartį žiūrima kaip j 
pirmą praktišką žingsni i 
Franci jos užsienių reikalų mi- 
ništėrio Briando proponuojamą 
ekonominę visos Europos vie
nybę.

Apie sutartį vokiečių vyriau
sybė. jau pranešė Anglijai, 
Franci j ai ir Italijai, o netru
kus bus pranešta taipjau ir ki
toms centralinės Europos val
stybėms.

Svarbiausi sutarties punktai 
yra toki:

Pirmą, muitai prekėms, ga
benamoms tarp Vokietijos ir 
Austrijos, panąikinami, išski
riant keletą tam tikrų Vokieti
jos produktų, kuriems muitai 
laikinai dar paliekami.

Antra, Austrijos ir Vokieti
jos muitai importams iš kitų 
kraštų turės but'4-bendrai nu-; 
statyti. " ,

Trečia, abidvi valstybės gali 
daryti prekybos sutartis su ki
tomis valstybėmis, jei tik to
kios sutartys nepareina į kon
fliktą su Austrų-Vokiečių su
tartimi.

Ketvirta, ekonominiams gin
čams išlyginti turi būt jsteig- 
tas tam tikras ' arbitražo teis
mas, kuriame Austrija ir< Vo
kietija butų lygiai atstbvatija- 
mos.

Sutartis daroma trejiems me
tams, i .
Francija, Čekoslovakija 
priešingos Austrų-Vo

kiečių sutarčiai
PARYŽIUS, kovo 2Ž’.— Frau- 

euzai protestuoja prieš Austri
jos-Vokieti jos muitų vienybės 
sutarimą. Francuzų vyriausybė 
žiuri į ją, kaip į sprendžiamą 
žingsnį į “anšlusą”, vadinasi, 
politinį Austrijos-Vokieti jos su
sijungimą.

Girdėt, kad Franci jos užsie
nių reikalų ministeris Briand 
davęs žinot Vokietijos ambasa
doriui yori Hoęschui, kad jeigu 
Vokietija-Austrija- neatsižadė
siančios savo sutarties, tai 
Francija atšauksianti savo pre
kybos sutartį su Vokietija. Tai 
reikštų kaip ir Franci jos pa
skelbimą ekonominio karo Vo
kietijai ir Austrijai.

čekoslovakai taipjau smar
kiai protestuoja prieš Austrų- 
Vokiečių sutartį, kurią jie irgi 
laiko pirmu žingsniu į politinį 
abiejų kraštų susijungimą.

[Acnic-P. 3 A. Photo]

HERMANN MUELLER
Vokieti j os ' socialdemokratų va
das ir buvęs valstybės kancle
rius, mirė šių, metų kovo 20 
dieną.

Iškilmingos apeigos 
reichstage Muellerio 
atminimą pagerbti

BERLYNAS, kovo 22.— Tai 
jau iš tikro gadyne: Hohenzo- 
llcrnų majestotui nė vokiečių 
policija nebeturi pagarbos. Vie
ną jų, ekskaizorio sūnų Augus
tą-Vilhelmą, ji dagi lazdomis 
apkūlė. v

“Jo didybė,” ' Augustas Vil
helmas, kaip ir. pridera Hohen- 
zollernui, patapo uolus hitleri- 
ninka's-fašistas. Vakar- jis, kan
tu su Berlyno fašistų vadu 
Goebbelsu, nuvyko į Karaliau
čių dalyvauti fašistų demon
stracijoje, nežiūrint, kad tokia 
demonstracija buvo policijos 
užginta. Ten, geležinkelio sto
ty, policija atakavo fašistų de- 
monstrantus, ir keletas jos laz
dų smūgių kliuvo per galvą pa
čiam “jo didybei” ir Goeb- 
belsui. Abudu grįžo į Berlyną 
su guzais galvose.

22 
šimtai asmenų, 
cific garlaivio. Montclare pasa- 
žierįų] jje buvo išgelbėti, gar
laiviui Montclare per tirštą rū
ką užėjus ant uolų Firth of 
Clyde įlankoje.

Du laivai susicįurė
DOVER, Anglija, kovo 22.— 

Per tirštą rūką jurųj, ties Dun- 
geness, susidūrė Anglies gabe
namas laivas Registran *su ita
lų garlaiviu Norma. Pastarasis 
buvo skaudžiai sužalotas, bet 
žmonių niekas nenukentėjo.

f :--------------

Rygoje komunistai 
puolė socialistų 

mitingą

Nubaudė fabrikantą
" Saliamoną

KAUNAS.—Saliamono taba
ko savininkui policija sustatė 
protokplą, kad jo fabrike nėra 
darbininkams atsigerti virinto 
vandens, nėra muilo rankoms 
nusiplauti ir bendrai nehigįenos 
atžvilgiu fabrikas neatsako 
sveikatos departamento nusta
tytoms taisyklėms.

Kauno I nuov. taikos teisėjas 
Saliamoną Mozę nubaudė 
lt. arba 4 paras ‘arešto.

Darbo, laikas miesto 
vivaldybėj

130

sa

Protestuoja prieš Len
kų radio propagandų 

prieš Vokiečius

Bandė sutrukdyti rusų sočiai 
lemdkrato Dano kalbą 
Muštynėse daug asmenų 
žeista.

su

KAUNAS. — Pastaruoju lai
ku miesto savivaldybėje kelia
mas klausimas apie darbo va
landų pakeitimą. Norima nu
statyti darbo valandas nuo 9 
iki 13 vai., paskui padaryti 2 
yal. paatrauką pietums, ir vė
liau nuo 15 iki 18 vai. Mano
ma, jog toksdi darbo paskirsty
mas turės padidinti darbo sėk
mingumą, nes faktinai ir da
bar daug tarnautojų priversti * 
dirbti po piet negaudami už tai 
papildomo atlyginimo.

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

IŠ viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 490 F.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 6:04. Mėnuo leidžias 
10:49 vakaro.

Girta žmona, susipykti 
si su vyru, nusižudė

Oficieras ir sūnūs suim
ti kaip banditai

Pagerbimo apeigos įvyko ir 
Prūsų landtage, kur vienas 
komunistas tačiau išprovoka
vo skandalą?,

BERLYNAS, kovo 22.
Vokietijos reichstage ir Prūsi
jos landtage,-vakar įvyko gedu- 
los apeigos mirusiam eks-kanc- 
leriui Dr, Hermannui Muelle- 
riui, socialdejnokratų vadui, pa
gerbti.

Dauguma narių atvyko į 
reichstagą gėdulos rūbais. At
mintinėse nedalyvavo tik ko
munistai, fašistai ir nacionalis
tai. Gražią kalbą apie velionięs 
nuopelnus pasakė reichstago 
pirmininkas Loebe; socialdemo
kratas.

Buvusio \ kanclerlaus vieta 
reichstage buvo krautinai pri
krauta gėlių, ir pirmininko 
Loebe kalbos klausėsi visas mi- 
nisterių kabinetas. Respublikos 
prezidentui Hindenburgui at
stovavo jo Sekretorius Meiss- 
rieris.

Pagerbimo apeigose Prūsijos 
seime (landtage) dalyvavo ir 
vienas komunistas, tyčia, ma
tyt, atvykęs skandalo padaryti. 
Kai visi kiti seimo nariai atsi
stojo velionės atminimą pa
gerbti, komunistas < pasiliko sė
dėti, kaip prie kėdės prikaltas. 
Kiti seimo nariai; pasipiktinę, 
spiovė i jį.

Dr. Muelleris pirmą kartą 
Vokietijos kancleriu buvo 1920 
metais, o antiką kartą nuo 1928 
iki 1930 metų, iki jį pakeitė 
dabartinis kancleris Bruenin- 
gas. Dr. Muelleris buvo social
demokratų vadas, profesija 
laikraštininkas. Jis buvo vienas 
Vokieti j,os įgaliotinių Versalės 
taikos konferencijoje, ir pasi
rašė sutartį.

Dr. Muelleris mirė praeitą 
penktadienį. Jis buvo 54 metų 
amžiaus.

BERLYNAS, kovo 22.— Vo
kietijos vyriausybė padarė Len
kijai protestą dėl to, kad len
kai savo radio stotis vartoja 
anti-vokiškai propagandai.

Revoliucijos Dukterys 
sergą radikalais

* PEORIA, III., kovo 22. — 
Kalbėdama čia Mrs. Grace 
Brosseau, Amerikos Revoliuci
jos Dukterų vadas, sieloj os dėl 
radikalizmo plitimo Jungtinėse 
Valstybėse ir atakavo kai ku
riuos universtetų profesorius, 
jų tarpe De Pauw universiteto 
pbezidentą Dr. G. Bromley Os
maną, kad -jie “draugauja su 
socialistais ir komunistais.

Tuo pačiu laiku, kai Mrs. 
Brosseau kovojo radikalizmą, 
Dr. Oxman kalbėjo 1,500 Illi
nois Mokytojų Asociacijos Peo- 
rijos skyriaus narių apie naują 
patriotizmą.

Kalinino brolis mirė 
trėmime Latvijoje

Ll . - n .

RYGA, Latvija, kovo 22. — 
Vakar čia ligoninėj mirę Pau
las Kalininas, ištremta^ Sovietų 
Sąjungos prezidento Michailo 
Kalinino brolis. Rygoj jis dir* 
bo 'kaip “džianitorius”.

Ligoninės administracija te
legrama pranešė soviėtijos pre
zidentui apie jo broilo mirtį, 
bet iš jo jokio atsakymo iie- 
gavo. ,

JAUNAS. — Vasario 18 d. 
Šančiuose, Juozapavičiaus pr. 
9į, pil. Marė Kriščiunienė, su
sipykusi su savo vyru, peiliu 
perpiovė sau krutinę ir neužil
go mirė. Policija, tirdama atsi
tikimą, nustatė, kad Kriščiūnie- 
nė buvo neblaivi. <

VANCOUVER, B.' C., kovo 
22. — Vakar čia buvo suimti 
kaip banditai maj. W. Haddock, 
žymus vietos biznierius, ir jo 
sūnūs. Juodu apiplėšė vieną 
vietos kepyklą.

. i . Ir.-;------ „'j-

North Staffordshire, Angli
joje, buvo jaustas žemės drebė
jimas. žalos nepadaryta.

Bedarbių neramumai 
Peruvijos sostinėje

........ .\ ! •
LIMA, Peruvija, kovo 22. —- 

Vakar čia' įvyko nerami bedar
bių, reikalaujančių iš valdžios 
pašalpos, demonstracija. < Susi
kirtimuose ąų policiją vienas 
bedarbis buvo užmuštas, daug 
kitų sužeisti.

Lietuva pakviesta daly
vauti dviejuose kon

gresuose
KAUNAS. —Balandžio 18— 

18 d. Alžyre įvyksta tarptauti
nis bibliotekorių ‘ kongresas. 
Kongreso organizatoriai yra pa
reiškę pageidavimo, kad kon
grese dalyvautų Lietuva vienu 
ar dviem atstovais.
V Tarptautinės kolonialįnės pa
rodos proga Paryžiuje liepos 22 
—31 d. organizuojamos vadina
mosios Journėes Mėdicales Co- 
loniales. Organizacinis komite
tas pareiškė pageidavimo, kad 
Lietuvos medicinos mokslinin
kai dalyvautų tame kongrese.

Honohihi žuvo Jungt, Valsty
bių armijos > s ąyiatoriųs Įeit. 
Baker* jo., lėktuvui nukritus į 
jurą.

Jį

■

RYGA, Latyija, kovo 22 
Devyni socialdemokratai 
daug komunistų buvo sužeisti 
per muštynes, įvykusias čia 
masiniame socialistų mitinge, 
kuriame rusų socialdemokratų 
vadas Dan kalbėjo apie nese
niai įvykusį Maskvoje, menševi
kų procesą.

Susikirtimas įvyko, orgąni* 
zuotai komunistų bandai puo
lus mitingą tikslu neleisti Dft- 
nui kalbėti. Salėj buvo numes
ta ir smirdančių bombų. KeliM na-Universiteto rektorius, prof.

Pųbaltės .mokytojų kon
gresas Kaune

tas buvo rimtai sužeisti

Belgijos klerikalinių 
studentų 'riaušės

, LOUVAĮNAS, Belgija,, kovo 
22. — Nebodami draudimo, va
kar vietos katalikų universiteto 
studentai surengė triukšmingą 
demonstraciją, pasibaigusią 
riaušėmis ir muštynėmis su po
licija. Studentai padegė du ve
žimu, užpuldinėjo praeivius, iš? 
daužė burmistro namų langus 
ir visokių kitų eibių darė, iki 
buvo raitos policijos išsklaidyti. 
Keliolika studentų suimti.

KAUNAS. — Birželio 29 ir 
30 dd. Kaune įvyks Pabaltės 
valstybių mokytojų kongresas. 
»iorganizuotas to kongre- 

bės komitetas, į kurį įei*

Čepinskis, Humatitnrinių xėfok- 
sių Fakulteto liekanas;* :pri>f. 
Krėvė - Mickevičius, Gamtos 
Matematikos Fakulteto dėka* 
nas, prof. Z. žemaitis ir, mies
to burmistras p. J. Vileišis. Be 
to, į šį komitetą dar įeis latvių 
h‘ estų atstovai.

. ...... I-------—> .

į " •• • ' • 'į.;

Ir rabinai svarstys civi
linę metrikaciją

KAUNAS. -^Lietuvos rabinų 
sąjungos taryba neužilgo svars
tys civ. metrikacijos įvedimo 
klausimą Lietuvoj.

Stiprios kaitros siaučia Ęalfc 
forui joje. Vakar Los Ange
lėse ir kitose vietose tempera
tūra siekė iki 98 laipsnių F.

San Francisco mieste nusižudė 
J. V. laivyno Įeit. kom. Emory 
Winship, tariamai dėl to, kad 
žmona jį pametė.

Parduotuvių darbiniu- 
kams — 1 vai. pietums

Kauno miesto taryba priėmė 
privalomą nutarimą, kad visos 
Kauno miesto parduotuvės dar
bininkus—pardavėjus turi leisti 
1 vai. pietiums: nuo 12^ iki 
13 V* vai.

• • ./y r .: . . . j
K.1 ” .• ■

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

.4 ’/ .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras k asdie nuo 7 iki 8 valandai.

’ Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai• i r »* . i ■ \ *
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MUUUM*.

Toronto, Kanada
Siuvėjų streikas

darbo

•Visur buvęs

Visko po biski

NAUJIENŲ SkaitytojamsVILNIAUS
uz

$3.00

*5(L

ma

svengiamas 
Skausmas!

’#!<•«« Rtoievelt Rd. 
arti St.'Loub Avė;
CHICAgO, ILL.

Jau šešta savaite, kaip Old 
Ben No. 18 kasyklos maineriai 
paskelbė streiką^ kuomet kom
panija prikabino notą, jog už
daro kasyklą

Maineriai 
dviejų dienų 
reiškė, kad

J. Vailokas 53 metų j Berhice 
Vaitkiute 21 . metų mergina, 
Zose B.ačiuškienė 51 metų.

Vieton paprastos to .Albumo kainos $4

jau nusipirkę du ark- 
rengia’si prie artojaus

Šių albumų turime tik nedideli skaičių ir 
tik kol jų išteksime, galėsimą pardavinėti 
už šią žemą kainą. Todėl norintys įsigyti 
šį gražų albumą pasiskubinkite, patys as
meniškai užoidbmi 
paštą užsisakydami, prisiunčiant kartu 
pinigus. * .

teko patirti, SLA. 212 
Dailės Ratelis rengiasi

:TW

kuopos 
prie puikaus vakarėlio, — sta
tys scenoj operetę “Beprotna
mis”. Nežinau, kur musų Ste
ponavičius, Ratelio choro moky
tojas, ir ištraukė tokiu keistu 
vardu, operetę.

Operetė bus pastatyta balan
džio 19 d. Šv. Petro parapijos 
svetainėj

Važiliėdatnas pro šąli, susto
jau pas savo gorūs pažįstamus 
ponus Gečius (Gethes), kurie 
prie' 41 kelio turi, rodosi, 20 
akerių ūkį. Pas ūkininkus ga- 
ijfna gautį pigiau kiaušinius. 
Tad šiais blogais laikais ir ten
ka pirkti, kur pigiau.

Gėčių ūkis gana gražus ir ne,- 
toli miesto. Atrodo, kad jiems 
ūkininkauti sekasi gana gerai. 
Ponia Gečienė jau išmoko kar
ves melžti ir vištas auginti, o 
Gečius

Tai yra didelio formato stora knyga, at
spausdinta ant labai geros popieros, ku
rioj telpa Vilniaus istorija, sendvės Vil
niaus žcmlapis ir virš dviejų šimtų pa
veikslų gražiausių istoriškų vietų Vilniuje 
ir jo apielinkėse. Daugelis tų paveikslų 
yra spalvuoti.
Šis albumas bus kiekvienam brangiausia 
atmintis ir grąžus namų papuošimas, įdo
mus parodyti kiekvienam atsilankančiam 
svečiui.

ALBUMĄ
Tiktai

Kovo 14 d. mano geras drajiP 
gas pakvietė prisidėti prie rem 
giamos M. Ktįąparaičiui Spartės. 
Atsisakyt!^ ir nebuVo pa
ranku. Nuvykome į Raeine pa
daryti partiokipimą, kaip reikia 
vedusiemh Ruimingai gyventi.' 
Dalykas toks, kad pereitą Va
sarą Kasparąjtis aplankė Lie
tuvą, kur jis susirado sau pa
čiutę. Prieš kiek laiko atvyko 
jo Žmona, tąd ir buvo sureng
ta jaunaVedžiams partė. Sve
čių dalyvavo pusėtinai daug.

Už' blaivybes griekus nubau
sti tavorščius Maikis Navickas 
ir Prane Bagdonienė. Pmigiš- 
ka bausme, — po $300 ir pa
kiltos į dėdės Šamo klioštorių: 
tavorščius Maikis 3 'mėnesius, 
o Mrs. Bagdonienė 6 mėnesius. 
Sako, buvo lab&i daug sunaf- 
kinta ir Dievo dovanos: narni- 
neles ir bavarsko. Pranės bu
vęs alus labai nusisekęs, bpt 
beširdžiai valdžios agentai to 
nepaisė. Viską išdaužė, ištaš
kė. Šie nabagai šio pavasario 
vyturiukų čiulbesių jau negir*

Atminčiai Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pirmininko profesoriaus Mykolo Biržiškos 
lankymosi Amerikoje, “Naujienos” teikia 
savo skaitytojams puikųjį >

žmones tankiai yra perkanti! su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą! “

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutini skausmą. Kam atidet 
palengvinimą " iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko;

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti, jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Kovo 16 d. angliakasiai tu
rėjo specialį susirinkimą, kuria
me nutarė dar kartą kreiptis i 
minėtus' lokalus ir prašyti jų 
paramos. Jeigu parama nebus 
gauta, tai 18 kasyklos dąrbi- 
ninkai bus priversti priimti 
kompanijos pasiūlymą. Vadina
si, kompanija pasilaikys nuo 
kiekvieno anglies tono' po 15% 
centų ir pati šaudys anglį su 
“corduku”.

Kaip visur, taip ir musų ko
lonijoj randaši visokiiį pažiūrų 
ir įsitikinimų piliečių. „Vieni jų 
yra veiklesni, kiti iškalbingesni 
•ir tit. Ypač savo' iškalbumu yra 
pasižymėjlisi viena lietūvių šeil 
mynęle. Kokių ji’ 'įsitikinimų^ 
tai šiuo laikir negalėčiau pasa
kyti. Toj šeimoj įšitikinimai 
mainosi beveik taip dažnai, kaip 
oras. »Pų'ma buvo karšti para; 
pijonai, paskui virto socialis
tais, vėliau komunistais ir t'.tį 
Užaugino jie gražią dukrelę- 
kuri prieš kiek laiko apsivedė 
it šliubą ęmė bažnyčioj. Tai 
tėveliui ir- motinėlei labai ne
patiko. Dabar bėginėja nuo vie
nos kūmutės prįe kitos ir skun
džiasi, kad dukrelė negerai pa; 
steigusi.

CHAS JOSEPM
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinM^ą mieste- 
liūs 
nas

Kovo 9’ d. vietinis komisaras 
(taip pas ųius yrą vadinamas 
Lyros choro pirmininkas B. 
Sprindis) priėmė moterystės 
'stoną. Jis apsiVędė Šu buvusia 
chicagiete ponia Jurgaitiene, 
kuri pastaruoju laiku buvo ap
sigyvenusi KenOshoj.

Kaip teko patirti, tuoj, po 
apsivedimo jaunavedžiai' išva; 
žiavo į uR|i kurį prieš kiek lai
ko-nusipirko Sptindis. Rei
kia pasakyti, kad Sprindis bu
vo pusėtinai stambus veikėjas 
tarpe Stalino parapijonų. To
dėl Lyros choras jam surengė 
išleistuvių partę. Man irgi te
ko paragaiiti tos paries storą 
sandyičių, 'kiltį padarė mano 
gera draugę*'

Nors, kaip sakiau, Sprindis 
tarpe stalincų • buvo stambus 
veikėjas ir, galima sakyti, vie
nas rimčiausių, vienok iš par- 
tės įspūdis pasiliko nekoks. Va
karienė buvo gana prastai pri
rengta, o apsiėjime taip pat 
truko mandagūmo. Priegtam 
naujas choro pirmininkas visą 
laiką aimdhavo, kad, girdi, ne
tenkame stambaus veikėjo. Tai, 
matyti, jaunavedžiams darė ne
kokį įspūdį.

Aš jaunavedžiams linkiu lai
mingo gyvenimo Jųjų akyj.

Kovo 15 d. Lietuvių Kapinė
se tapo palaidotas Juozas Lut- 
kauskas, 58 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos jis paėjo iŠ Metelių 
parapijos. Paliko tris seseris ir 
daug giminių Chicagoj. Į lai
dotuves iš Chicagos buvo at
važiavusi Akramavičių šeimą. 
Ponia Rožė Akramavičienė yrą 
velionio sesuo. U

Velionis Juozas Lutkauskas 
buvo senas šio miestelio gyven
tojas. Jis buvo nevedęs. Pasta
ruoju laiku gyveno A West 
Frankforte. Priklausė prie 
Johnston City DLK Keistučio

Bedarbei nesimatyt, galo ir 
dar vis daugiau bedarbių pasi
daugina, nes angliakasyklas jau 
irgi pradeda uždarinėti. Šią, žie
mą angliakasyklos menkai ir 
dirbo. Uždarė SSpring Creek, 
Sangamon No. 2 ir Andrew- 
Čorea. Bedarbių armija pasidi
dino ant 900. Angliakasių uni
joje bandoma padaryti susitai
kymas. Lewisas jau atleido ne- 
kuriuos jam dirbusius ir agen- 
tus-organizatorius. Atleistieji 
nuo lengvo ir pelningo darbo 
agentėliai, dabar keikia sąvo 
buvusį bosą. Pakol tie agentė
liai Lewisui buvo . reikalingi, 
sako, padarydavę į dieną po 
$12 ir daugiau. jBęt. ka{p leng
vai pelnydavo, taip lengvai ir 
išleisdavo. “Ėasy come, easy 
gO”, -— tai dabar neturi nei 
darbo, nei pinigų. Daromai tai
kai, ne visi angliakasiai prita
ria. Kalbama apie sušaukimą 
konvencijos ir kad konvencijo
je, butų apkalbėta ir leista na- 
Tiams referendumu balsuoti; 
daryt taiką* su unijos grioviku, 
ar ne?

pieSkas W
Sako; kaalJ nsftt-

Sfi'eižisfti .liestų, tai Vadovai tu- 
rčtlį kiį Teilcti.

Bet tie, jų vadovai juk revo- 
liuėij^p jaū ir pradėjb, ir fai- 
tas eina' ir rytiniam ir vaka
riniam frdntuoše.

!— Gerulių Ainis,

[Acme-P. A. Photo]

JOHN P.<BARNES 
chicagietiš, prezidento Hbove- 
rio paskirtas federaliiniu teisė 
jti šiaurės Illinois distriktui.

Lietuviai mirė. Juozas Jus- 
čiūs amžiaus 40 metų. Paliko 
žmona ir 8-niš mažus vaikus, v • • ■

Kelios dienos atgal, čia lan
kėsi iš Chicagos Mrs. Pukienė 
Ji visur išgyrė dienraštį “Nau
jienas”, kad labai daug jos pa
gelbėjo ir sušelpė bedarbius lie
tuvius. Sako, tokį laikraštį Vi
si lietuviai turėtų remti ir skai
tyti, — ypač darbininkai žino 
nūs. Sako, “Naujienos” yra ge
riausias ir teisingiausias lietu
vių’laikraštis. ‘ <

Kaip dalykai išsivystys uo
liau, — pranešiu vėliau. Čia 
turiu pasakyti -tik tiek, kad 
musų miestelio lietuvių, ypač 
tų, kurie dirbo 18 kasykloj, pa
dėtis yra tiesiog baisi. Vyrai 
tiesiog kaip ąžuolai, o neturi 
iš ko gyventi. Amerikonai 'dar 
gauna šiokią tokią pašalpą iš 
Salavęišių armijos ir iš kitų 
labdarybės įstaigų. Mes lietu
viai reikalaujame darbo. Me$ 
netinginiai — duokite mums 
darbo! »

Miestely tapo įsteigtas “soup 
kitehen”, kur moterys ir vai4 
kai bei kai kurie vyrai gauna 
sriubos ir pietus. Tam reikalui 
yra renkamos aukos.

Pavasaris jau čia pat. žmo^ 
nes kasinėja žemę daržovėms 
sodinti. Tik visi dejuoja, kad 
neturi pinigų sėkloms nusipirk
ti. Kai kurie sako, kad gausi
me sėklų iš valdžios. Bet kol 
kas neturime.

atsisakė daryti 
“skin-up” ir pa- 
piketuos kasyklą 

tol, kol bus išpildytas jų rei
kalavimas: padalinti lygiai dar
bą tarp kitų Old Ben kasyklų 
Siame distrikje.

Buvo gauta pasižadėjimas, 
kad ir kiti lokalai prisidės prie 
streiko. Du lokalai jau buvo ir 
prisidėję, būtent, lokalas 8 iš 
,West‘ Frankfort ir kasykla No. 
J4 iš Buckner. Tačiau kuomet 
No. 15 kasyklos lokalas atsisa
kė prisidėti prie streiko, tai ir 
pirmieji lokalai nubalsavo grįž
ti į darbą. Dabar ten dirbama 
kiekvieną dieną, o kasykla No. 
18 piketuojama be paliovos.

Kovo 5 ir 6 d. buvo piketuo
jamos ir kitos kasyklos, — nu
meriai 8, 14 ir 15. Tačiau kom
panijos mušeikos kartu su 
Franklin pavieto šerifu apsiau
tė kasyklas ir nieko neprilei
do. Mušeikos buvo tinkamai 
apsiginklavę. Kurie neklausė į- 
spėjimų, tai gavo ir apkulti. 
Tarp nukentėjusių buvo ir lie
tuvių.

užrašinėdamas Naujic- 
pardavtnėdėlriaš ■ kily- 

šiomis dienoms! bus Au
rora, S t. Charles, . Rockford, 
Kcwanee, Moline; Rock Islahd, 
Peoria ir Spring Valley. I?rąŠb- 
mi draugai ir rėiūčjai jj p^; 
remti. • - k,

Streikas tebesitęsia. Mirė 
Lutkauskas

šv.t, Lenino . vaikeliai pusėti
nai susjrupinę savo Sojuzo li
kimu'..Sako, gal ir. negerai pa
darėme, SLA. pamesdami. Gir
di, dabar mokame pinigus ir 
nežinom ar už tai ką nors gau
sime, ar ne. Vistiek, girdi, ga
li velnias būti jeigu musų val
dybai nei čarterio neduoda.

Komisarų peštynės ir eilinius

_ v i

Pruoitę vasara Snitj;
LtetUVftj., Sug^j. 

ię v?I kibo j biznį, kuris jiems- 
S&ęa jįėrftj s«ta8i; Miiloftų, Kad 
musų lietuviams’ sekasi.

NAUJIENOS
173 ^ S o. Ha isted Str eet 

CHICAGO

nijis, .kurtę turt biznį po ad
resu 4420 21st Avė. Kiti. vie
tos biž|iięri01 skundžiasi, kad 
prasti laikai, bet Beniai, 
tyti, daro • gaila gerą biŽhj, nes 
jgų mtkjJĮirko naują ęuitomobb 
ijų.’ Tiūmppj ateityj jie žada 

sąVo namie, 44'1
21st Avd., valgomų daiktų 
krautu^^'iįr'•

Kovo 14 d. čia pasimirė An* 
tanas Butautas, kuris sulaukė 
vos 38 metus amžiaus. Paliko 
moterį ir keturis kūdikius. Ta
po palaidotas Green Ridge ka
pinėse be jokių bažnytinių ap
eigų, nors gimines esą ir no-* 
rėję kuriigo patarnavimo. Ta; 
čiau kunigėlis atsisakęs pakly
dusį ant gero Kelio atvesti.

Butautas Amerikoj išgyveno 
apie 20 metų.

Prieš kiek laiko čia prasidė
jo didelis siuvėjų streikas-. 
Streiką paskelbė 70 šapų. Iki 
šiol 20 šapų , jau susitaikė su 
savo darbininkais. Tos šapos 
pripažino uniją ir pakėlė dar
bininkams algas. Likusios šal
pos bando dirbti su skebų pa
galba. Kol kas skebų daug ne
siranda, ir atrodo, kad strei
kas bus laimėtas, jeigu tik 
darbininkai laikysis vienybės.-

Iš lietuvių streiklaužių kaip 
ir nėra, išėmus kelis komunisj- 
tus. Didžiausias streiklaužisį 
kurį bosas kas rytą ir kas va* 
karą veža savo automobiliu) 
yra Sūnų ir Dukterų Pašelpi* 
nes Draugijos pirmininkas VinA 
eaš Churinskas.- Kitas buvęs 
formonėlis dabar vaikščioja po 
stubas ir kalbina darbininkus 
grįžti į darbą. Yra dar kėli ir 
kiti'. A’ ' ■

Taigi dabar matote, kaip mu
sų komtihistai užtaria darbi
ninkų reikalus. Tikrumoje jie 
yra kapitalistų agentai ir ske
bų ■ organizatoriai.

Streikeris.

AS PI RKV
Fabriko Monoaeeticacidester oi Salicylicacld

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knyg-yne

VIREJE, įkeista 1926 metais. Apdaryti. $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai. ,

MAISTAS TR-VALGIŲ GAMINIMAS. Dt J. Kvedaru $1.50 
Mdkyldoms ir' Šelmininkčrtis vadovėlis. it pamokymai i 
kaip/ gaminti sveikus ir skanius Valgius sveikiems, 
vaikams irTigdnlžinfts.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOŠ ........... ........-......
M., šioje 735 puslapių knygoje telpft daviniai pirmo Jdetu- 

i- vos žmonių surašymo. Surašyta visi LietųvOs kailnai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų,* kiek 
yra ūkininkų, kaip toli gelęžinkoUo stotis ir aYČiati-

■ siaspaštaa;
KAUNO. ALBUMAS - . .V,. ..... y. J,,.

Knyga pavėikslmir fotografijų Kauno miesto;- 
apyniuose tomuose

lietuvių kalbos rašyba Z..V...z..-./...........
■ t Rašyboj'" vadovėlis su rašybos žodynėliu.

Namų darbai,;naminė sųskaitybė ir:bltidžOtas. Kaip 
pigiai šfeimyM' užlaikyti; - ? J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET \vibwiwwwhbhi 

. TeL.Kcdzie . 8902„a......j. $7.00 
.50 

Išleista

Stiprumas
. . Md' dienos darbo!

ĮMONĖS, kurie, sunkiai dhba Bowman'
Piene . randa greitą, spinduliuojančią 

energiją. Šis riebusi geresnio skonio pjėnaš 
yra gausus stiprumą .budavojančiaįs eleiųen* gi U 
tais. Tai yra pačios Gamtos sveikatos jyįąi- jm 9 Vi 
stas’puikiausioj, tyriausioj formoj. Napdo- 
kitės; savo namuose Bowman Pieno teikia- Į m \
ma nauda. Gerkite ji taipgi kada dirbate. į į/IL JĮ
Jiš priduos gyvumą : visam požpiečitii.' Kiek- • n-fA
vienas Bow,mano pienininkas mielai jus ap- ■ |R| 
rūpins, ' .. . I lw Įlh

GARSINKITES “NAUJIENOSE"
2 * * . f 7 *

j I I ■■Ui.t ■ I    —..— .I 1^, -MTr/rKiy ,

VIsom • apttekoso--3Sc ir 65c puodukas ir 
dudek. Chiidrep's Mustortjle (fengves-

ifffi Mitstarik Plaster.
_ ...  ilim-TTr-n-----f-^rr-^rr-----T"*****

193 Gwid Street
■' • 4 -7^* ..7 d . * 7 ’.i-'.y-t

TelefoiMs SUPĖRIOR 6800 I

BOVMAN 
D A I R Y C O M P A N

M ILK’
GeresnioSkonio. Pienas

I n'........................................ ..... Iisiii’iiirįliilijisiiissi ii iownwi.li I •■uliniMinis*

...,'i....n i^Xįnį..,..' į...... , i

BAYER
Aspirin yra trado žymč Bayor

KORESPONDENCIJOS
:1 I MBBrtiinl I I liiiiiil    

. * . L .i \ ' r < ■ '

Draugijos. Draugija dalyvavo
jo- laidotuvėm ..........

Lai- lengvą ilsė
tis ^tbjf žemelį

— Ji Alikoniš.

s.. VADOVĖLIS

imynų užlaikyti
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“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITUS, Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel.' Virginia 2121

mus

Mytologiški padavi 
mai apie Vilniaus 

pilies įsteigimą

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam seterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

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

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
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tek Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. v 

Vienatinė lietuvių ekalbykla 
Chicago je

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

Dabar reikia paduoti kitą 
padavą apie tos pat pylies įkū
rimą, likusį sulig šiol vietos 
žmonių tarpe. Tos padavos tu
rima dvi versiji, kurių pirmoji 
1870 m. tūlo N. Samoilo Smur- 
gonyse nuo vieno seno žmo
gaus užrašytoji, štai kaip pa
sakoja: Kartą kunigaikštis Ja
učia — klaidingai paduota 
ažuot Gedimino — medžiojo su 
savo palydovais toje vietoje, 
kur Vilija j Vilnią (sic!) įte
ka. (Tikrumoje Vilhia įteka 
Vilijon). Jis su pasistebėjimu 
žiurėjo į gražią apylinkę ir ta
rė: Aš noriu čia miestą steig
ti, bet norėčiau tikrai žinoti, 
ar gera ir laiminga išrinkta zši 
vieta. Paklausta žynių — vai
delių, ir jie pareiškė taip die
vų valią. Miestas busiąs garsus 
ir laimingas — pasakė žiniai — 
jei miesto murai bus pastatyti 
tiep Vvienu vaiku, vieninteliu 
sūnumi, kurs gyvas palaidotas 
ir aukotas butų tuo tikslu .mo
tinos gera valia. (Panašių pa
sakų apie žmonių aukas, sta
tant dideles trobas, pylis, til
tus yra ir kitur žinoma, ypač 
ant Balkanų pusiausalio. Taip 
apie pylį “Trojanov grad” 
(turk. Hissar) pietinėje Traki
joj netoli Filipopolio pasakoja
ma, kad ją tik tuomet pasise
kę pastatyti, kai buvus įmūry
ta sienos pamatan jauniausio 
meisterio pati; tokia pat legen
da pasakojama ir pas serbus 
apie Skutario pylį, apie tilto 
“Kadin most” ant Strumos ne
toli nuo Kiustendilio statymą 
ir pas naujagraikus apie tiltą 
ant up.
— apie 
nyčią).

Daug 
ieškant
kažin kur gale viešpatystės 
(Lietuvos kunigaikštystės) ras
ta viena moteriškė, kuri buvo

Artos ir pas rumunus 
Curtea de Ardžiš baž-

laiko praėjo veltui be- 
tokios motinos. Galop

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
0AKLAND 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

mases, 
atsteigti 

varto-

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Astuonios iš Dešimties 
Ligų Prasideda

Žarnose
Yra tiksliai pripažinta, kad 80% 

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

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

SK0LINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

• Pbone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO, ILL.

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 Ricbmond

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 tvarkų, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas , reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

GARSTNKITeS
NAUJIENOSE

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

•>

išspar-

v
3845 South Parnel avenue, kur buV0 vaikučiai, aprengti tokiais

North Side
Iš “Bijūnėlio” Parengimo

operetes 
išpildyta

Dabar 
klausė

Albinas 
ir rim-

Kovo 19 d. vakarą, du vagys 
joję i minkštų gėrimų užeigą,

MRS. HENRY BELES. 3027 lOth AVĖ., BIRMINGHAM. ALA,, sako: 
"Kurtus, nepasiliaujantis strėlių skaudėjimas veik visai neleisdavo man dirbti 
prie namų ruošos. Mano inkstai veikė nereguliariai ir man tankiai skau
dėdavo galva ir užeidavo kvaituliai. Vartojimas Doan’s Pilis pabalino man 
visus šluos pakrikimus ir aš nežinau kaip it atsidekuoti už tą gerą, kuri 
mah jos padarė. Aš visuomet rekomenduosiu poan’a”.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 do[., pusei metą 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

427 Randolph St

Domi* s Pilis .uC
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Garsinkitės“Nnose”

f*

Ši L . . . r. . .. - .
karštų, padidina cirkuliacijų, atšildo su
stingusį kraujų ir pašalina nuodus iš 
jūsų sistemos. Puiki dėl konstipacijos. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgariškų Žolių Arbatų.
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Jus Vargina InKstai?
Veikite Greitai dėl Inkstą 

Nereguliarumą,
AR jus vargina nuolatinis strėnų' 

skaudėjimas, pūslės įdegimas ir ke
lintasis naktį? Jei taip, tai susidomč- 
kit! Pagelbėkite savo inkstams su 
Doan’s Pilis.

Sėkmingos per daugiau kaip 50 me
tų. Patariamos visame pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur.

' 50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’s:

de

Ruky 
tojų

pasiryžusi tokio ankšto tikslo 
deliai pildyti dievų valią ir pa
aukoti vienintelį. sūnų, 10-ės 
metų vaiką.
' Miesto įstęįgimo dieną buvo 
paskyrta didele iškilmė. Susi
rinko svarbiausi viešpatystės 
vyrai ir didi žmonių minia. Ži
niai ‘atvedė vaiką^ kurs buvo 
gėlėmis dabintas. Ir štai, • aky- 
mirkoje, kada ji norėta die
vams aukoti, kreipėsi jis į ku
nigaikšti šiais žodžiais: “Kuni
gaikšti, aš netikiu, kad tokia 
butų dievų valia”. Vainas bu
vo, kaip dėl savo metų, labai 
protingas ir išmintingas. — 
Kaip tu netiki, juk žiniai ap
reiškė dievų valią — atsiliepė 
Jagela. — “žiniai nesuprato 
dievų valios”, tarė Vaikas, sa
vo mintį patvirtindamds. “Lei
skite man, kunigaikšti, užduoti 
žiniams tris klausimus,’ jeigu, 
jie tikrai atspės, tai aš tikė
siu, tuomet galės jie dievų va
li^ pildyti.” Kunigaikštis suti
ko ir vaikas uždavė šituos 
klausimus: “Kas y r lengviau- 
sias ant žemės, kas saldžiau
sias ir kiečiausias?”

žiniai apmanstė, galop atsa
kė: Lengviausias už viską — 
pūkai, saldžiausias — medus, 
kiečiausias — akmuo, žiniai, 
tai tarę, žiurėjo į aplink sto
vinčią minią, linksmi ir paten
kinti. O vaikas stovėjo čia jau, 
galvą ^nulenkęs. Čia esantieji 
žmones lygiai stebėjosi deliai 
vaiko klausimų, kaip ir žinių 
išminties. Visi, žinoma, tikėjo, 
kad klausimai išrišti. Tuo tar
pu viskas nutilo, 
kaip, ar taip yra?
kunigaikštis vaįjco. — “Netaip
— atsakė vaikas •— žiniai ne
suprato mano klausimų, jie ne
atspėjo, kaip lygiai ' nesuprato 
dievų valios: lengviausias už 
viską ant žemes'(yra — kūdi
kis ant motinos rankų, saldes
nis už kitus — motinos pienas 
ir kietesnė už visą kitą ant že
mės — širdis mano motinos, 
kuri vienintelį sūnų paveda au
kai.” Žmonės stebėjosi vaiko 
protu, kunigaikštis įsitikino, 
kad žiniai skelbė dievų valią 
ne, pagab tikrąją tiesą, žiniai, 
kad savo reputaciją gelbėtų, 
tuojau paaiškino, kad jie apsi- 
rykę: reikėję ne vaiką, tik 
mergaitę aukoti (Jie tikėjo ar 
manė, kad mergaitė bus ma
žiau išmintinga). Buvo pa
skelbta ir pašaukimas išsipildė
— praėjus nekuriam laikui 
rasta mergaitė. Vcl buvo pa
skyrta iškilmes diena. Nelai
minga auka buvo atvesta ir 
gėlėmis padabinta. Buvo nutar
ta mergaitę su įgėlių puokšte 
rankoje pastatyti - ant pakriau
šės kranto ir iš viršaus ant jos 
paristi akmenis, kurie puldar 
mi turėjo mergaitę sutrėkšti ir 
po sayimi palaidoti. Ir žiūrėk, 
atsitiko stebuklas: akmuo, pul
damas, patraukė su savim tik 
gėlių puokštę, ją. iš nelaimin
gosios rankų išplėšdamas. Ak
meniui puolant, visi aplink sto 
vintieji iš baimės akis užmer
kė. Praėjo valandėlė. Imta žiū
rėti vietos, kur mergaitės sto
vėta: ji liko nepažeista, čia 
matė visi dievų valią ir džiau
gėsi. Tokiu budu miestas buvo 
ant gėlių įsteigtas ir nuo upės 
Vilnium pramintas.

(Bus daugiau)

HERBJE
UŽMUŠA ŠALČIUS 

grynų žolių gyduolė, išgerta labai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
' ■ ■........ - ■

Plėšikai užpuolė Luobiij 
krautuvę. Mirtinos im

tynės su revolveriais.
Plėšikas peršovė Luobiui ranką

navo l)-nia A. Steponavičienė. 
Ypatingai gražiai pašoko bale? 
tą jauna, bet labai idjcri nrięrį 
gaite, p-lė Lucija Antanavičių* 
tė, akompanuojant p-lei Wau- 
nettai Kauliniutei.

Po muzikalio programo, prar 
sidėjo ir vaidinimas operetes 
“Musmirės”. Pasirodė estrado-* 
je “Miško Laimes” rolėje p-le 
Ona Valulis, gražiuose, lyg pe
teliškė rūbuose, eidama mišku 
lazdele užgavo didelę gėlę, ku
ri suskambėjo tris kartus taip, 
kaip skamba' varpas. Iš miško 
pradėjo bėgti pulkai /‘grybų”: 
“baravykai”, “voveraites” ir 
“musmirės”. Visi tie, “grybai”

užeigos savininkas yra p. A. 
Luobis? ; . "

Vienas banditas metėsi ant 
paties p. Luobio, o kitas puolė 
į užpakalinius’ kambarius, vytis 
Mrs. Luobienę, _ kad pabėgusi 
nepašauktų policiją.

Prisivaręs prie registerio p. 
Luobį plėšikas bandė šeiminin
kauti, bet Luobis nutaikęs mo
mentą išmušėi vagiui iš rankos 
retolverj. Turėjęs čia pat sa
vo šaudyklę p. Luobis suspėjo 
ją pasigriebti ir šovė stačiai į 
plėšiką, bet pasirodė, šaudyklė 
senai vartota, neišdegė. Ban
ditas tuo tįarpu prisigavęs prie 
savo revolverio pagriebė jį 
nuo žemės ir šovė tiesiai į p. 
Luobį. Laimei, pataikė tik į 
ranką. Nors rankoj kulka iš
nešė stambų gabalą mėsos, ta
čiau daktarui gerai prižiūrint, 
ranka pagys.

Banditai, pasinaudoję ta pro
ga, kad p. Luobis neteko ran
kos, pasigrobė iš registerio apie 
$50 ir pabėgo. —Senas Petras.

I

Apiplėšė Siručio val
gyklą

Kovo 20 d. vakarą į K. Si
ručio valgyklą prie 35 ir Hal
sted gatvių, priešais Ramoves 
Teatrą, įėjo vagys ir atėmė iš 
registerio visus pinigus išsine
šė. Kiek registery pinigų buvo, 
neteko patirti. Senas Petras.

Užperėito sekmadienio vakare, 
kovo 15, Meldažio salėje, North 
Sidės jaunuolių draugija “Bi
jūnėlis” turėjo antrą iš eilės 
šią žiemą parengimą, šį kaitą 
jaunuoliai pasirėdė jau su di
desniu veikalu, tai operetė 
“Musmirės”, šis muzikalia vei- 
kaliukas susideda iš dviejų ak
tų, pritaikintas jaunuoliams, 
kuris vaizduoja mišką ir gry
bus.

Pirm vaidinimo - 
“Musmirės”, buvo
koncertinė dalis. Vakaro vedė
ju buvo p. J. Kaulinas. Gana 
sugabiai piano-solo atliko p-le 
Ona Juškaitė, gerai northsidie- 
čiams žinomų pp. Juškų dukre
lė. Taipjau gana gerai padai
navo porą dainelių’ jauna p-lė 
Julia Milakniutė. Jai akompa<- 
—.. —......... .

•turi laimės rasti grybų. Bet 
rado ii: jis. Renka musmires 
■ir džiaug&ąmašis šoka, kad la
bai gražus, raudoni grybai. Jam 
paaiškina, kad šie grybai yra 
negeri, tai numetęs juos ver
kia. Vyresnieji vaikai 
do musmires kojomis.

Reikia pasakyti, kad 
Smalelis turi gabumų 
tos drąsos. Jisai gali būti ge
ras vaidila, jeigu tiktai turės 
progos scenoje dažniau pasiro
dyti.

Beje reikia pasakyti, kad pp. 
Mankų dukrelė Irena, labai gra
žiai padeklamavo. Tikrai gerai.

Buvo linksma ir ęražu pasi
klausyti šių jaunuolių vaidini
mo. Suaugusių vaidinimus me ; 
daug kartų esame, matę, be. 
jaunuoliai, gerai mokinam’, 
kaip p-ia Steponavičienė kad 
mokina, sudaro kur kas kito
kį įspūdį.

Publikos buvo nelabai daug. 
Gal dėl blogo oro, o antra, ku
rie turi savo mašinas, tai grl 
pabijojo, kad nebus kur “pai 
kint”. Tiesa, su “parkinimu”, 
tai nekaip gerai tebuvo. Publi
ka, galima sakyt, susidėjo i 
imtinai iš northsidiečių.

— š.

kostiumais, kad atrodo kaip tik 
grybai/ Baravykų roles vaidi
no berniukai, ruduose ir žiluo
se kostiumuose; musmirių ir 
voveraičių roles vaidino mer
gaitės. “Musmirių” kostiumai, 
tai tikrai * gerai- atrodė: raudo
nos galvos su baltais taškais, 
kaip kad' Lietuvos musmirės.

Visi šitie “grybai”, atbėga 
prie “Miško Laimės” ir dėkoja 
jįai, kad ji juos augina, sutei
kia šiltą orą, kad apsaugoja 
juos nuo priešų — grybų mė
gėjų. šoka ir dainuoja. Miško 
Laimė palaimina juos visus ir 
visi dainuodami- išsiskirsto po 
mišką. Nežiūrint gražios nuo
taikos, atsiranda ir agitato
rius, nelyginant politikoj, tai 
miško ragana, kurios rolėje bu
vo p-le Estellė Žiliūtė. Pasėko
je to, ragana, užkariauja “mus
mirių” simpatiją sau, žadėda
ma padaryti jas “nepriklauso
mas”. Duoda joms nuodų, ku
rių pagalba visi grybų mėgėjai 
būną priversti saugotis musmi
rių. Tokiu budu šita grybų rų- 
šįs ‘“splitina” nuo gerų grybų 
ir lieka paniekintais ir kojo
mis spardomais.

Reikia pasakyti, kad p-lė Ži
liūtė savo rolę gerai atliko.

Po trumpos pertraukos, pra
sideda antras aktas, šis akte- 
lis yra labai gražus ir senti
mentalus. čia jau nedalyvauja 
pirmieji' “grybai^, o tiktai ke
turi:' Joniukas—Albinas Sma
lelis, Onytė—Helen Kungis, An
tanėlis—Albertas Benitskis ir 
Tumienč—Aldona Jurgelionis. 
Estradoje miškas. Ant samanų 
matosi išdigę grybai: baravy
kai, voveraitės ir ypatingai 
gausiai musmirių. Minėti vai
dintojai, basom kojom, renka 
grybus ir džiaugiasi, kad daug 
jų randa, kuriuos tariasi nu
nešti ir padovanoti genelei ;Tu- 
mienei. Mažutis Antanėlis ;ne-

Didelis smagumą*

Pypkės ir
Cigaretę

Laimėkite $2,500™
arba Buiek Sedana ir $ 1,000.00 Cašh

Ar Jus Galite Rasti 5 Veidus? 
ŽmohėB, • kurie važiavo šiuo automobiliu, išlipo iš karo. Jų veidai yra parodyti 
tvairioso vietose visame paveiksle. NieRurie veidai yra aukštyn kojomis, niekurie 
žiuri šonu, niekurie žiuri tiesiai j jus. Jeigu jus galite surasti 5 ar daugiau veidų, 
pažymėkite juos, iškirpkite paveikslų ir prisiųskite man kartu su jūsų vardu ir 
adresu, žvalios akys juos suras. Ar jus galite rasti?

Mes duodame daugiau kaip $5,000 išdalintus į 140 prizų, kaip naujų dideli 
pienų garsinimo musų biznio. Taipgi tūkstanti dolerių speclalemls dovanomis. Pir
mesnėj kampanijoj Mr. C. H. Essig, farmeris iš Argos, Ind., laimėjo $3,500: Mrs. 
Edna Ziler iš Ky laimėjo $1,950. Daugelis kitų ląimėjo didelius piniginius prizus. 
Dabar dar geresnė kampanija su dar daugiau prizų. Musų naujoj kampanijoj kas- 
nors laimės $2,500 —- kodėl* ne Jus?
4Es» Jeigu jus prisiusite savo atsa-

Kitę kyma dabar ir aktyviai daly- v^*^.s»***»'** vausito, jus tikrai galėsite 
w a Sfautl specialu cash dovanų.OIClIlVllv Jus galite laimėti Buiek 8 

Sport Sedanų, kuri pristatys artimiausias jums parda
vėjas, ir $1,000 extra už greitumų —- arba $2,500 
jeigu jus norite visus caub. Jeigu atsitiktų lygus skai
čius, bus išduoti du prizai. Nežiūrint kur jus gyve
nate. jeigu jus norite laimėti $2^,500 , pirmo prizo pi
nigus, prisiiiBKite atsakymų šiandie dėl smulkmenų. 
Ar jus galite rasti 5 veidus paveiksle?

Alan Grant, Mgr.,
Dept; 2140, CHICAGO, ILL,

$1,000 Extra 
uz Greitumą

Jeigu jus busite greitus, 
aS duosiu jums $1,000 
extra jei jus laimėsite 
pirmą prizą. Nesiųskite 
pinigų. Nereikia nė cen
to justi pinigų, kad lai
mėti.

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO 

PLATINA IR '.
REMIA

Velykoms

$89.75
$89.75

Buvo $158.00 su tubpmis 
dabar už ...... ...................
Naujas Brunswick 1931 modelis su 4
Screen Grid tūbomis, kaina $158, už

Tik $5.00 tereikia įmokėti

Brunswick Screen Grid modelis, gra- C "T O 
žus kabinetas, 9 lubų už .................... .
Naujas Radio ir Phonografas' kru-' .• fSČ-OC 
voje už ..... t............ ........

Naujas Philco, 9 tūbų $79.00
Didelis nupiginimas ant Zenith, General 

Motors ir Victors Radių
Jus dabar pigiai galite įsigyti gerą radio

JOS. F. SUDRIK,Ine.
3417-21 S. Halsted St Chicago, D1

TEL. BOULEVARD 8167—4705
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Published Daily Eitept Suaday. by 
the Litbuahian I N«ws' Pub. * Co., Ine.

1739 South Haltted Street 
Telephone Rdoseoilt ’8500

Editor i P. "GRIGAITIS

Subscriptfon Ritėti
$8.00 'pet yelt in'Clnada
$7.00 -per year lomride of Chitago
$8.00 per year in 'Chicago

3c per copy ’

Boceied ai Second Clau Matter 
Marcb 7tb. 1914. lt the Pom Office 
of Chicago. - III., ttflder the tet of Marcb 
kd 1879

Užairtkymo kuinai
Chicago je — pairai

Metama ---------- -------- . $8.00
Pašei metų----- ------------ ------------ 4;qq
Trim* mineriaiha . . «2.00
Dviem mineaiama -------  . 1.50
Vienam mtaerini —■.■<...■ (75

Chicagoj ?per >Unėlidrajna> 
Viena kopija   .. 3c
Savaitei ---------- -- „... .
Minėtini 75t

/SaVhnytoM

Metams ....
Piuei metq
Trinia mineaiams 

r Dviem ailnetiama
Vienam >'mtaetiui i

Naujienoj eina kasdien, {lakinant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
ve, 1739'So Halsted Su Chicago. IU. 
Telefonai Rooaevtit 8500.

-
3;50 

_ 1.75 
_ H125 
____ .75

Lietuvon it kitur ūžeieniuou 
f (Atpiginu) j

r Metami- -------    $8.00
'Pašei 'metų '4.00
Trinu minėsianti 2.50
Pinigui teikia liųiti , palto Moncv 

Orderio kanu - tu užtakymu.
■t ............. -.."f1 -:T-"Tr-rr-ss.

TARP LITERATŲ

Garsus Amerikos rašytojas Theodore ?Dreiser kirto 
per žandą Skitam, dar garsesniam »rašytojui, Sinclairui 
Lewisui. Pastarasis viename bankiete • pasakė, kad 
Dreiser “pavogė” 3,000 žodžių iš jo'žmonos knygos/

Gavęs už tą įžeidimą antausį, Sinclair‘ Levris, ku
ris yra Nobelio prizo laimėtojas už literatūrą, pareiš
kė spaudos atstovams, kad jisai ne tik neketinąs trauk
ti Dreiserį atsakomybėn, bet ir nenorįs, kad publika in- 
teresuotųsi jo “privatiniu kivirču” su Dreiseriu.

Ir, iš tiesų, kokia čia butų nauda, jeigu du didėli 
literatai imtų gaišinti savo laiką tąsynėms,po teismus? 
Amerikonai yra praktiški žmonės.

....................... 1 - . . x ę 

nusidėjimus. Vokietijos ^tž^g'areiviams tatai buvo -pui
ki proga pataisyti savo ‘ nusmukusių»reputacijų. Oie šau
kė: Matote, kad revdliucija niėko gero kraštui nėdave; 
nors Vokietija atsisakė nuo kaizerio, bėt pergalėtojai 
vistiek/jai neturi pasigailėjimo. Trtigi atšteigkime mo- 
narchiją!.............................. ./ !

•Didelį triukšmų-kėlė ir komunistai, šaukdami kar
tu su monarchininkais apie “tėvynės. garbę”, nors jiems 
rūpėjo *ne'tėvynė, bet tiktai suirutės tęsimas, nes/.jie 
tikėjosi, kad toje suirutėje gali laimėti bolševizmas.

Padėtis buvo desperatiška. Kaip priimti tokių tai
kų, kuri iš tiesų reiškė sunkių naštų ir didelį pažemi
nimų kraštui ? Bet, antra vertus, <kaip jos nepriimti, 
kuoiųėt priešo -armijos -yra pasirengusios maršuoti 
kraštosvidun ir jį okupuoti? Jei Vokietija nebūtų suti
kus • pasirašyti Versalės taikų geruoju, tai jų butų pri
vertosios tatai padaryti franeuzų, anglų ir belgų ka- 
nuolės; ir šitoje nelygioje kovoje Vokietija butų dar 
daugiau nukentėjusi. Kad išvengti šitos naujos kata
strofos, Vokietijos respublika nutarė pasirašyti, ir 
Hermannas Muelleris apsiėmė būti priešakyje delega
cijos,'pasiųstos tuo tikslu į Versalę. Jis nepaisė to, kad 
nacionalistai ir komunistai staugė, pravardžiuodami jį 
“tėvynės išdaviku”, “Antantės čėbatlaižiu” ir‘kitaip.

Tik labai stiprios valios žmogus galėjo atlikti tokį 
žygį, ir šiandie yra kiekvienam aišku, kad tik šitokių 
žmonių dėka Vokietijos /respublika buvo išgelbėta.

VISGI PROGRESAS

Nežiūrint viso fašistiško ir komunistiško triukšmo, 
kuris šiandie yra keliamas Europos šalyse, darbo žmo- 

' nių judėjimas nestovi vietoje. Prieš keletą dienų buvo 
praneštu, kad dideliam Šveicarijos pramonės mieste 
Zueriche socialdemokratai laimėjo miesto rinkimus, 
pravesdami absoliučią daugumą atstovų i miesto tary
bą. Iš 125 vietų miesto taryboje jie gavo 63 vietas. Vi
sos buržuazinės partijos gavo kartu 56 mandatus, o 
komunistai tik 6.

Dabar atėjo žinia, kad dar didesnę pergalę social
demokratai laimėjo Švedijos sostinėje, Stokholme. Į 
miesto tarybą praėjo 60 socialdemokratų, o visų kitų 
partijų tik 40. Socialdemokratai dabartiniuose rinki
muose gavo 100,500 balsų, kuomet per rinkimus 1927 
metais jie buvo gavę 65,000.

Reikia pastebėti, kad šios dvi šalys buvo neitralės 
didžiojo karo metu. Karas jų nenuteriojo ir nesudemo- 
ralizavo, ir todėl jose nei fašizmas, nei komunizmas ne- 
tarpsta.

SUGAUTAS “SABOTAŽNINKAS”

Pranešama, kad Akrone esąs susektas pavojingas 
“sabotažninkas” 
dirižablio statymo, tyčia dirbęs taip, kad dirižablis nie
kuomet negalėtų pakilti į orą.

-Paul Kassay <esąs vengras komunistas ir dalyva
vęs sovietų valdžios įsteigime Vengrijoje.

Amerikos teišingumo departamento agentai sakosi 
jau seniai daboję jį, kuomet jisai užėmė brangiai ap
mokamo mechaniko vietą prie dirižablio statymo Ak
rone. Mechanikais persirengę, tie agentai dirbę šalia 
jo ir sekę kiekvieną jo judėjimą ir galų gale įsitikinę, 
kad jo tikslas esąs dirižablį sugadinti. Kassay buvęs 
suareštuotas ir prisipažinęs.

Gana keista istorija. Viena/ kuriam galui tas me
chanikas turėjo gadinti dirižablį? Argi dirižablio su
gadinimas butų kokiu nors budu galėjęs prisidėti prie 
“kapitalizmo nuvertimo”? Antra, labai įtartinas daly
kas yra tas “prisipažinimas”. Daug apie panašius “sa- 
botažninkų prisipažinimus” esame pastaruoju laiku 
girdėję iš Rusijos. Kada sovietų valdžia nori suversti 
ant ko nors kaltę už savo nepasisekimus ir klaidas, tai 
jos žvalgyba suranda “kaltininkus”, kurie “prisipažįs
ta” ir prisiima ant savęs atsakomybę.

Atrodo, kad ir šiame atsitikime kam nors rupi sa
ve nuplauti, todėl bandoma suversti bėdą ant ateivio, 
kuriam yra sunku nuo kaltinimų apsiginti. Savo hum- 
bugiškomis bylomis prieš “sabotažninkus” t Maskva ran
da pasekėjų.

Paul Kassay, kuris, dirbdamas prie

STIPRIOS VALIOS ŽMOGUS
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Mirties valanda
Kaip prietaringi žmones žiuri 

į vidurnaktį. — Lovos pa
vojingumas. — Kokiomis 
valandomis daugiausia žmo
nių miršta? —^Mirtingumas 
ir valgymo laikas. — Ligo
nis gyvena nuo vieno įvykio 
iki kito. — Tyla ne pagelbs
ti ligoniui kovoti su mirtimi.

Pas žmones yra giliai įsigy
venęs įsitikinimas, -k,ad vidur
naktis turi kokią tai misteriš
ką reikšmę. Su tuo laiku yra 
surišta . įvairių įvairiausių 
prietarų. Paprastai sakoma, 
kad vidurnaktyj yra papildo
ma tokie darbai, kurie bijosi 
šviesos." Jei prietaringiems 
žmonėms tuo laiku tenka eiti 
pro kapines, tai, kaip yra sa
koma, jiems ir plaukai ant 
galvos atsistoja. Dažnai pasi
taiko, kad jie mato visokius 
“vaiduoklius.” Žinoma, jie 
mato tai, ko tčn visai nėra.

Mistikai taip pat tvirtina, 
kad dvyliktą valandą nakties 
daugiausia žmonių miršta. Vi
sa bėda su jais yra tik ta, kad 
jie savo tvirtinimus nepare
mia faktais. 1923 m. “Scienti- 
fic American” žurnalas suma
nė patirti, kokia valanda mir
tingumo atžvilgiu yra pavojin
giausia.
pavestas

Ir kas 
dė, kad 
valanda
šia pavojinga, kadangi tuo lai
ku žmonių mirtingumas pasie
kia minimumo.

Sakoma, kad Mark Twain 
kartą pareiškęs, jog pavojin
giausi vieta pasaulyj yra lova, 
kadangi statistikos duomenys 
rodo, i kad lovoj daugiausia 
žmonių miršta. Prisilaikant

Tyrimo darbas tapo 
Mary McFaddcn.
gi pasirodė? Pasiro- 
misteriška dvylikta 

nakties yra mažiau-

Berlyne numirė vienas stambiausiųjų pokarinės 
Vokietijos politikos veikėjų, socialdemokratas Her
manu Mueller. Jisai du kartu buvo Vokietijos'kancle
ris (ministeris pirmininkas), ir abu kurto ■; labai sųn-, 
kiais momentais, kuomet šiliai gražino' dįdėli/plojai. V

Žymiausias Muellerio darbas tai VerMlės taikos
* i

pasirašymas. Vokietija tuomet stovėjo ant kryžkelės. 
Santarvės valstybės, sumušusios kaizerišką 'Vokietiją, 
užmiršo visus savo gražius obalsius.apie “demokratijos 
gelbėjimą” ir padiktavo vokiečių respublikai žiaurias 
taikos sąlygas, padarydamos ją atsakingą už .'kaizerio

Vergės' taikos
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‘Firmadienis, kovo 23, ‘4931

KAIP BIMBINIAI UŽKARIAVO “LAISVE”
Ii į [į, .n , .to”, kad gazų ir ašarų bombų kvapsnys visai netinka jo išlepintai uoslei; tad vieton eit demonstracijon sykiu su “kitais darbininkaisrdelegatais jis nusitarė t geriaus nueit knygynan ir tup laiku iatvtdijuėt “marksizmą”,, kuomet 'kiti Jkovčsi su policija. Neveltui vienas “Lais- yės*’ *suvažiavimo dalyvis ■ pa- tėi^ke, 'kad. kuomet ateis galu- •tinė .kova ir darpininkai išsilies 4 .gatves, rtai pirmutiniai pabėgs tokie * Burtbos, žaldokai ir Krancfevičiai. ;Jau ir dabar eina ^gandai, kad pats .Bimba pirmutinis išnešė ‘kudašių iš demonstracijos prie Salaveišių Armijos krautuvės vasario mė- nčsį‘Brooklyne. Tame nei dyvo nebūtų,-nes‘koks didelis revoliucionierius -Bimba, ’jis pripa- rodė savo byloje- Montelloje, at- sįš&kydamas teisme prisipažint, ar jis yra bedievis, ar dar turi dūšią. Kuomet už tokią jo drąsą kiti‘ Centro Biuro nariai ėnjė svaidyt ‘ kritikos : žodžius, tai jis pasiaiškino, jog negalėjęs i pasisakyt esąs' tikinčiu, nes tuomėt butų; padaręs gėdą<dar- rinitĮkų j udčj imu i; bet negalė- ęs pasisakyt ir bedieviu esąs,oj o j pasėdėt... ,

. t
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—4(Pabaiga)
• . ■ i-Bimbienė tik mėnuo atgal buvo nusispiovus ir išėjus iš Partijos. Smerkė Partiją visu r į kur tik gavo progą. Tik dabar jos ,ex-vyras 'Antanas, 'kada jam»reikėjo direktoriuose (pert nykščiuose) padaugint savo balsuotojų skaičių, tai meiliai’ mirktelėjo Jievutei > akim, parj J nešė iš distrikto raštinės kny-| gutę ir ta moteriškė — jau vėl komunistė!'Jankaitis ir Buivydas — renegato agentai

. įArba štai Jankaitis.-Tai toks Ipat Hillmano mašinos “bernas”, kaip ir Jankauskas, užf laikomas iš Amalgameitų ■ Uni* jos iždo. Tai tas .pats, kuris; kaip dabar išsiaiškino, nešda/ vo “renegatui' Jankauskui” informacijas apie tai, ;kas dedasi “Laisvėje” ir . kitur — ir . viską tą darė jaur po to, kaip ; Centro ’ Biuras savo manifeste uždraudė komunistams bendra* darbiauti ‘Darbe” ir liepė šalintis nuo Jankausko. Tiesa,

-kada
v

> [Acme-P. « A. Photo] ' J jis rašyt nerašydavo, bet su Kansas valstijos gubernatorius Buivydu nueidavo į Amalga-Hairy WMdririg, !kuris .aridai meitų raštinę, atsisėsdavo ,gal.vetavo legisląturos priimtą mir,- diktuodavo “Renegatui Jankau1 ties bausmės įstatymą. 1 skui”, kas, 'kaip ir kur • dedasi, -------- - . t, — .. .... o tas susirašydavo ir paskelbkime mirė'7 valandą vakaro, pav° Savo laikrašty.buvo 1,109. i Dar didesnis skąi- gioj vietoj reikia pažymėt, čius mirė II valandą ryto; bu- j<jg .taip pAt jau paaiškėjo/ krtd tent, 1,254. Buivydas, ' kuris pri-Kodėl taip yra? ’ Nejaugi statydavo ‘Jankauskui medžią- skaičius 12 turi kokią taikinis- “šampatimui komunistų.” Įtertšką jėgą atitolinaiiti ^ntil- Jis, o''-nė‘ kas' kitas, davė Jan- | tį ? Senovėj gal taip ir ' butų | kauskrti ir tą “Komtitristb” numerį (pasiskolinęs nuo Bim* bos) J kuriame Auįartėtis išvadinęs Andrulį oportunistu, ir net kontr-revčliuCioniermm, o bMizarą tokiu oportunistu, “kurį tik grabas ištaisys”. (O bim- biilių suklaidinti žmones nešioja pantaplinį prtštą, ibuk Jankauską informuodavęs‘Butkus!) -V. Bovinas Partijai per ilgą laiką veik jokio ' darbo nedir- suinažėjia. bo, - bet kadangi iš .senai jis bu- Tas pat atsitinka ir vldurdiei Vo fųsterinės frakcijos-harys, nyj. O kaip tik tud*laiku ligo- tąi Jį 'šiaip taip toleravo ir toninėse eina prisiruošimas prie lerupja. . , .pusryčių bei pietų, žinoma, Garsusis “revoliucionierius” varįu butų teisinga sakyti, Abekas 1917 metais buvo išva- kad valgymas atitolina mirtį, žiavęs 'Rusijon revoliucijos Tiesa, kai kuriuose, atsitiki- “gelbėt”, bet ipaškui susidėjo inuose gal taip ir yra, — vai? su 'baltagvardiečiais, per jų gis sustiprina ligonį. Bet ne Įtekmę : gavo hdarbą ' prie 'Ame- visuomet: ant mirties patalo Tikos Raudonojo Kryžiaus Vla- gulinčiam > ligoniui dažnai pdivostoke ir 4š to Kryžiaus ma-maistas yra tikri nuodai. Jonės sugryžo Amerikon. Reje;Valgymo laikas pagelbsti Ii- jMu su Bimba j yra pasmerkę goniui tuo,'kad jis sukelia j. kiekvieną asmenį, kuris turi doimimą. Tai yra savotiškas automobilių, fkajp Wžujų, is- įvykis, Pas ligonį tampa su- Įmainiusį principus ant auto- žadinta valia ir pasiryžimas mobiliaus rato”; o dabar patys kiek galima ilgiau gyventi, vazinėj a saW automobiliais i? ■Kuomet tos valios gyventi ne? nuolatos' dreba, ikad '-tūla ban- ra, ta i ■ niirtis tampa nėišvehį ka nesubankruty tų! giania.'Ligonis gyvėna ne lis Jei direktoriuose i įdėta vie- vienos valandos į kitą, bet pas kitas ir t darbininkas, tai nuo vieno įvykio iki kito! tik dėl ‘dėkdračijos.Kiekvienas ’įvykis sužadina jo Kai dėl alternatų, tai jie vL įdomumą ir sitkelia pasiryžk | si nelegališkai išstatyti, T iną i laikytis < prieš įnirtį.Prisiartina vakaras. Ligonis VIr kasgi pasirodė? Pasirodė, sukaupia, paskutines jėgas, kad daktarų nuomone apie kad kaip nors sulaukus ryto* tai, jog anksti rytą daugiau- jaus. Jis deda visas paštam S(ia žmonių miršta, yra: teisiu- gas, kovoja su mirtimi, ga. Didžiausias mirtingumas Tikslas atsiektas, — štai jau įvyksta 1 valandą ryto, < o pas- ir dvylikta valanda.4Nėra ko kui laipspiškai mažėja. Bet belaukti. Aušra dar toli. Slau- iki šeštos valaudosrrytoihiirčiiį snaudžia kur nors į kam- skaičiits pasilieka gana <lidc- pQ įlindusi. Gatvėj pasiliauju hs. ( ■ triukšmas. Viduj užviešpatau-Mažiaušia žmonių iš paduo- ja tylą.4Bet tyla hepagelbšii to Skaičiaus mirė laikotarpyj sunjdąi sergančiam kovoti su iiu<Jjl2 vai. p landos po pietų įr landos vakaro čio.Į Tąi ; y r aį laf^ai (įduipus : reiškinys/ Bet Jaiy-kąs į’ra Kis;'^idurtKenis ir vidurnaktis pasižymi hepa- prastai mažu >rtiirčių Skaičiumi. McFadden .paduota lentelė rodo, kad perH923 m. Map- hattąne vidurdienio laiku nįi- re 878 žmones, 4yj lik 801. Tuo tarpu žnionių,

Selineider surinko žinių net 
apie 57,000 Berlyno gyventojų 
mirtį. /

Dauguma tų tyrinėtojų pri
ėjo išvados, kad mirčių re
kordai nieko tikslaus nepasa
ko. Girdi, mirtis yra pripuo
lamas dalykas ir visai nesi
skaito su dienos valandomis. 
Jai viena valanda yra tiėk 
jau gera, kaip ir kita. Tik vie
nas Dr. Marsh, pasiremdamąs 
savo surinktais daviniais, , pa
reiškė tą nuomonę, kad dau
giau žmonių fnii'šta anksti ry
tą, nei bite kuriuo kitu laiku.

Per kelis metus toj srityj 
nieko daugiau nebuvo daro
ma, nors' pas daugumą dakta
rų buvo įsitikinimas, kad sun
kiai sergantiems žmonėiiis 
ankstyvas rytast yra pavojin
giausias. Pavojingiausias tuo 
atžvilgiu, kad anksti rytą 
daugiau žmonių miršta nei ki
tomis valando^nis.

1923 m. Mąnhattane, kuris 
yra New Yorko miesto dalis, v 1 7
buvo užrėkordudta 31,384 mir
tys. Sveikatos departamentas 
turi' statistikos biurą, kur mi
rimai yra tiksliai rekorduoja- 
mi. Savo tyrimams Mary Mc- 
Fadden ir naudojosi to biuro 
rekordais bei daktarų išrašo
mais mirčių paliudijimais.

Pasirodė, kad 1923 m. Man* 
hattane buvo nužudyta, nusi
žudė arba šiaip žuvo nuo 
nclaimmgų atsitikimų 2,649 
žmonės. Vaikų, nesulaukusių 
vienų metų , amžiaus, mirė 
apie keturi tuksiančiai.

Tos dvi mirčių grupės tapo 
iš bendrp skaičiaus išimtos, 
lyginai kaip ir tie mirimai, 
apie kuriuos nebuvo galima’ 
surinkti tiksliu žinių. Liko tad 
studijavimui ir analizavimui 
24,742 žmonių mirtys. Kiek
viename atsitikime buvo pa
duota mirties valanda.tvirtinti, kad vidurnakčio valanda,'kuomet viena diena pasibaigia ir , prasideda kita, yna sveikiausia.* Gal žmonės, * kurie guli ant mirties patalo, kovoja visais budais, kad pratęsti gyvastį iki sekamos dienos ? Niekas to nežino. Niekrts taip pat:-negali duoti tikslaus atsakymo, kodėl vieną valandą mirtingumas yra didesnis'nei* kitą, nors surinkti statistikos duomenys duoda. teisės daryti tani tikrus spėjimus. Bet apie tai vėliau.Prieš šį paskutinį tyrinėji* mą buvo bandynnj ir ąnksčiau igit^nlįlitalctų ^pįę4ivą- jįcndą. 1 1890 7m; Dr.'John>F. Burns surinko davinių apie 15,000 žmonių mirtį, o * 1901 m. Dr. Howard D. Marsht paskelbė 231439 mirčių rėltortlus.Panašių tyrimų buvo daio- nšajmįrt|k Amei’ikdj? bet ir Anglijoj bei Vokietijoj. Dr,,

Ne savo pačių 
reikalai. XA11 right!

galima manyti, nes tada žmo-| nes tikėjo įvairiais > burtais ir prietarais. Bet šiandlėn 3 taip dalykus • aiškinti butų tiesiog I juokinga. • l)ad (kur gi reikia ieškoti atsakymo?Tikslaus atsakymo nėra. Galimas daiktas, kad mirtin- i gumas yriu arti surištas su valgymo laiku. , , ■ j' Pastebėtina tai, kad tarp šeštos ir septintos valandos ryto ' 'mirtingumas

dįenos iki 2 va- miriiimi. Laikas i bėga baisiai ’ -huo 8 via- nuobodžiai, ; lėtai, Ligonis džn .. iki vųlurnak- i^kisitrj^d^ta-.snaus-' 
■ jti. -įJohatspia^a jis^mžMuilnie-Į Ar tas * aiškinimas / yravrtęi? siugąs? ^Ni^šJtikrar«n(^^ pasakyti. Vienas tik dalykas yra tikras, —^‘būtent tas,'kad šutihkti statistikas 'dm)Ą<ehys rodo, -jog po vidurnakčio t mlr-M. A.o Vidum ak tipgumns 'žymiai padidėja.

M; i A

, > J. , -‘f Laistos” bfertdrtpvės .konstitii- I ėijoj tdkio dalyko, kdip Alter- ’ natai/.visai nėra. Bet\savo įnirtime limbiniai ne tik nepaišė konstituėijOs, o dar papildė Ibiaurią -klastą: nes nei Šerienė/ nei'Pėtkįenenebuvo šė- rininkėnds, o jaš vis tiek pastatė j alternatus/ Taigi dabar išeina, kad ^Laisvę” gali valdyt ir tie, kurie prįe jos bend- [ rovės visai nepriklauso, bile. tik pučia-į f Bimbos dūdą. Nors Petkienė po suvažiavimo nusipirko šėrą, bet Šerienė *dar ir dabar jokio Šero neturi.̂visai neseka buvo “ręukotų” ir pančiąkų spekuliantėlis.Aleksynas
vertimą yraį pašventęs- tik t darymui skuhdų^donosų Partijos įstaigoms,. įęt niekad l. jokio rinito Partijos darboj nėra dirbęs. O kaila syk nuvažiavo AVashbjgtonan, kaip delegatas bedarbių konferencijon, tai žmogus tuojaus “susipra-

Musų klerikrtlai rengiasi įkąrą. Kunigai, marijonai, naudai -iškepti vklerikų -kadrui vis shiarkįau pradeda mosikuoti kryžiais, saukdami davatkas į **karą” * prieš pažangiuosius lietuvius. Nepakantos ir aklojo šovinitmo tulžis .plūsdama >iš marijonų liogerio, jau randa pasekėjų ir pas kai kuinuos parapijų klebonus.štai 'Cicero švento Antano klebonas kun. Vaičiūnas taip skėlbia savo’lapely:“Svarbiausia kataliko susipra- tušio užduotis nėrėmti šaVo pinigais nėi vieno savo priešo i ir nesilankyti į jų pramogas” (Mano pabraukta) “. Suminėjęs klerikališkuosius laikraščius jis skelbia: “Viši kiti laikraščiai yra *ne vien prteštikėjimiški, prtėš ‘katalikiški, 'bėt ir prieš tėvynės tikrąją mėilę’.'Šioj ’ vietoj tik toaklaušiu visų ■jupeliuotų “patriotų”, ką jie stato ^pirmoj vietoj: tėvynę *av Romą? Parsidavę ir prisiekę svetimam suverenui (Vatikano valstybės despotui, popiežiui), baubais ir teroru versdami savo pasekėjus lietuvius pinrtoj vietoj statyti katalikybę (inter- načlonnlę organizaciją), ‘ atiduo- dabni lietuvių statytas .bažnyčias,. mokyklas, ligonines if parapinius namus airišiams, jie dar drįsta sau monopolizuoti “tikrąją tėvynės •mėilį”! *‘ Visokiais triksais tie'Uniformuoti 'Vatikano ‘kareiviai stėn- ugiasi užgrobti-lietuvių tautinį, kultūrinį lir * socialinį j gyvenimą, bėt sykį iš jų išsivadavusieji jau vįsam amžiui juos pažįšta ir- žino, <kaip j jų -kumpus n»‘gus atmųštį. Norite karo, ilgaskverniai ?-dMes gatavi!> vĮJar viena kaltininkų ^kategorija * ' ‘t Ligi šiol SLA. preaddeųtas p. Gegužis4 turėjo išradęs ‘tris 'kaltininkų kategorijas, tai /buvo ' tikrieji kaltininkai, . nėtikrieji kaltininkai ir nežnomieji kaltininkai. Dabar jau ir ’ ketvirtą kategoriją -išrado (Skaityk jo tiradą t prieš JurgeJiutę), būtent -—jDiėvui du^ią kdlta mergaitė ir Dievui dūšią kąlias bernaife * Surdute4*dabar ‘'kad tokie gudrus, !kur SDA. $25,000 pinigų dingo? Jie nugrimzdo toje armijojb tikrų, netikrų, nežinomų ir ' Dievui ■dūšią -kaltų kaltininkų? Puikiai moka ponas tie? Gegužis komoflažuotis! ar 
—^Nepa Įdauža.



Graboriai

Lietuvės Akušerės

9252

Advokatai

Akių Gydytojai

rvto

8 vakare

Phone Boulevard 4139

Tel.

HemĮock 2-010

MHM

Lietuviai Gydytojai

-4>:

Antanas Srebalis Praktikuo

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Reikalai

Patarnauja 
gimdymo, 
massagc, 
treatment 
nctic

Lietuvių 
Komiteto 

įsitikinau
au- 
kad

tai it vienos 
lietuviai.

Kasoj buvo .....
Išlaidų padaryta

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Valandos:
Nedėliotais ir šventad

Pirmadieni^,: kovo Ž3, 1931

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

šaulyje jgatis pagarbos pras

8: Ned. 10—12 ryto

kaip sumaniai 
Kučin- 

Jievos ir

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St

Telefonas 
Victory 1115

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie- 

tij ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Phone Canal 2118 
Valandos

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

*3103 S Halsted Si 
| Chicago, III.

Tel. Victory 111*

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
n W. Washington St. 

Cor. Wasbington and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park- 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 8525

A. K. Rutkauskas, M. D
B. Š. Komįt. pirm

Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

prie 
duodu 
eleetrie

mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

Persiskyrė 
1931 
Rietavo pa ra p 
klausė 
Kliubo 
moterį Barborą, sūnų Adolph, brolį Pranciškų. 2 seseris 
švogerį Pranciškų Montvidus, Oną ir švogerį Juozapą Svetikus ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoje 2 seseris — Marijoną Galdikienę ir Barborą' Nes- 
teckienę ir gintines.

nirto, ir pašalpos teikejhs to
bulino: tikrąjį žmoniškumu už
grūdino. Kaip butų geistina, 
kad tų? pavyzdingųjų lietuvių 
bent pavardes žinotume. Vieša
me susirinkilne juos- kviestame 
į susirinkusius .pakalbėti,* sa
vus patyrimus ir kitiems- papa
sakoti; Dabar, it gelių skanu
sis kvapas, sąvo atgyvenęs dingi- 
sta be pėdsakio, taip ir musų 
geriausių lietuvių labdaringi 
darbai, negana įvertinti, kituo
se prakilnybes neišauklėję, per- 
anksti užmiršimui nulemti. Mu
sų labdariai turi kitieips būti 
pavyzdžiu per visą amžių. It 
žiburėliai, prakilnybe šviesda
mi, tamsumoje klaidžiojantiems 
parodys kulturinį kelią, per 
darbą, per organizaciją,, per to
leranciją ir savųjų meilę, iš
augins vienybę ir tautos gar-

Tel. Rcpublic 2266

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS

2417 West 63rd Street 
(arti V^estėrn Avc.)

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

MOTERŲ
___ ^GYDOMOS JOS YRA 

_ [ų, inkstų ir pūslės, užnuodijtmų
___  _____,t r______ , reumatizmų, galvos ekausmus, ekaua- 

. roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
iti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 

jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir Hgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 y* 

4200 West 26 SU kampas Keeler Avė., Tel. Cmvford 5573

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisus vidurntiescyjs 
Room 2414 

On* Nortb La Saite Bldg. 
One Nortb La Salk St.

(Cor. La Šalie and Madison Sta.)' 
Ofiso Tel State 2704: 44-12 !Marijoną Galdikienę ir Barborą\Nes- 

Kunas pašarvotas, randasi 2§4>6 W. 45th St.
Laidotuvės įvyks Antradieny. Koy> 24 dieną, 9:30 vai iš ryto iš 

namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Antano Srebaliaus giminės, draugai ir pažįstami esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sūnūs, Brolis, Seserys, Švogetiai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
464 kampai

TcL Boulevard 6487

Pbone Armitage 2622

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

šelpimo1 reikalams lieka $35.35
Širdingai ačin visiems šios 

savaitės labdariams. šulte.

Bedarbiai ir labda 
darybe

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

bedarbius ir šiaip vsfrgan pa
kliuvusius šelpiame. Vieną ku
rią šeimą musų labdariai kara
liškai globoja, o kitas dar di
desnės pašalpos reikalingas šei
mas praeina, it butų* svetimos 
tautos nelaimingieji. Aukštai
čiai, žemaičiai, pruslietuviai, 
dzūkai, stačiokai, guokai, kap
sai, zanavykai 
motinos vaikai

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Pbone Hemlock 7691

šiuo pasauliu Koyo 20tą dieną, 1 Otą valandą ryte 
sulaukęs apie 44 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Telšių apskr., 

Daugiklių kaime. Amerikoj išgyveno 24 metus. Pri- 
prie Liet. Politikos ir Pašelpos Kliubo. Liet. Keistučio Pašelpos 
ir Amerikos Liet. Piliečių Kliubo. Paliko dideliame nubudime 

Kosta nei ją ir

DR. CHARLES SEGAL
20 metai

Phone 
Hemlock

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

ONA ELBRIT (MILLERIENĖ) 
po tėvais Juknaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 20 d., 11 vai. naktį, 
1931 m., sulaukus 52 m. amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Paižemio kaime. Amerikoj išgyveno .27 
metus. Paliko dideliame nuliudime vyr^ Kazimierą, ir gi
mines. Kūnas pašarvota® randasi 4034 So. Artesian Avė.

laidotuvės įvyks utarninke, kovo 24 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Onos Elbrit giminės, draugai ii\ pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame Vyras ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741. *

Jeigu mes negalime tiek nau
dingo darbo atlikti kiek atliko 
Simanas Daukantas, Basanavi
čius, Vileišis (Petras), ar nūn 
mus aplankantis Garbingas Li
teratas Mikas Biržiška, tai ne
reikia rankas nuleidusiems bai
gti savas dienas, vien vaikiš
kais ‘ žaislais užsiimdinėjant ’. 
Jeigu mes visi sutartinai veik
dami išauginsime musų tauto
je* praktišką labdarybę, tai bus 
visų sudėtinis garbingiausias 
žiedas. Visi bukime labdariais 
dvasioje, o lietuvio vardas pa-

Of iso it Rez. T ei. Boulevard 5 913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street 

•»

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

. Rez. 3201 South Wallace Street

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-krcivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABOniUS* 

i
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano , 
darbo busite ožganėdintL

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

c. 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

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy £4 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Kaip puikiai 
Gerb. Ponia Uršulė G 
skienė aprašė , Gerb 
Jono Plėčkaičių šeimos sušelpi- 
mo būdą, įvykusį Vns. 28, 1931, 
o aprašytą “Naujienų” No. 63, 
Pirmadienio, Kovo 16, 1931 lai
doje. 70 asmenų kartu šelpia 
vieną šeimą. . Tai organizuoto 
darbo miniatura. Tai pavyzdis 
visiems Chicagos lietuviams, 
pasiturintiems 100 lietuvių glo
boti vieną bedarbių šeimą tik
rai priderančiai. Labdaringas 
darbas prakilniausius jausmus 
žmoguje atgaivina. Anot Po
nios Kučinskienės: “Vakarie
niaujant viena iš rengėjų, įtei
kė Plečkaitienei dėžutę....atida
rius....rado apie $160.00. Pleč
kaitienė verkdama ačiuoja vi
siems....bet ii’ visų svečių aky
se matėsi ašaros”.

Ko tie geradariai verkė? Jų
jų ašaros jųjų pačių sielas gry-

Geradariam primenama, kad 
visokios rųšies pagalba musų 
bedarbiams yra priimama kas 
dien nuo ryto iki vėlam vaka
rui. Gi maisto ir rūbų bedar
biams dalinimo laikas skiria
mas nuo 9 iki 11 ryto, Pirma
dieniais, Trečiadieniais ir Penk
tadieniais.

Bevartydamas 
darbių šelpimo 
kautojų sąrašą, 
lietuvių labdarių yra visa ga
lybė, it miške medžių, tiktai 
mes neorganizuotai savuosius

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1
Rezidencija .6640 So. Mapletvood Avė, 

Telefonas Repnblic 7868

4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir. nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ ' 

; Laidotuvėse patarnau 
jų geriau ir pigiau: 
tiegU kiti tc»dei, kad 
priklausau prie gra- 

1 bų išdirbystės.
• OFISAS: 

668 W. 18th' Street 
Tel. Canal 6174 

BĮjMifr SKYRIUS:
iCV 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

JOHN B.BORDEN
(John Bagdžiunaa Borden) 
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 Repnblic 9600

• - v JŪSŲ GRABORIAI"
1 ' .» Didysis Ofisas v

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi' Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Pelnyčio, kovo 20 d., 1931 m.
Jau mėnuo laiko kai bedar

bės Kubilienės sunus negalėjo 
lankyt rnokyklą iš prielasties 
neturėjimo kuom apsiaut. Ta
čiau šiandien nudžiugo gavęs 
porą gerų batų, kuriuos drg. 
A. Preibi malonėjo a t vežt į be
darbių raštinę. Jis ir dau
giau avalynės aukavo.

Kadangi T. Edikausko na
mus aplankė netikėta mirtis, 
tad dabar palikęs su penkiais 
vaikais ir neturėdamas pragy
venimui reikmenų, kreipiasi 
prie geradarių maldaudamas 
pagelbos arba’ gal atsiras žmo
nių kurie galėtų paimt ir už- 
laikyt jo vaikus, nors po vieną, 
iki tėvas gaus darbo.

šiandien Ignacas Bakšys, 
6645 So. Talman avė., auka-

$5.00 
$39.50 
.. 9.15

9 iki 11 valandai tyte:
6 Mkt 8 valandai rakate 

apart Ivcntadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Bonlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pulk 6377 
'Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St
Ketvergaią ofisai uždaryti.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 Sol RockioeU Sh 
T& Rftrttlc 9723.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

įvairus Gydytojai

DL HERZMAN
- Iš RUSUOS —

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.

s Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV, 1 Hth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Skote 2238 ar Randolpb 6800

Rezidencija Tel Midway 5512 t> 
Wilmett» 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak.. Utaminkais ir 
Pėtayčiomis I iki 4 v. v.

Tel. Yards 1829

DR. ' G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras

Panedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet, teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, Įcuomet;jis yra labiausiai reikaliughs.

J. F. EUDEIKIS & 00.

A. A./SLAKIS
ADVOKATAS1

WISSIG
PMftttltaianui kuru 

Seno Krajau

DANTISTAS
4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 

Delei sunkių laikų kainos nupintoj 
Sidabro FiUinirai--------- ;---------------—-
Papęeliano Fjlliniral -------- ---------------- «-00
Auksines Crotfna — -----n..■ —y
Bridge - - » i_________ ____$00 ui (Jauti

A. K. Rutkauskas,. M. D
4442 South Wcstcrn Avenue ’

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuč 6 iki 9 valandai vakaro

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

Kcnwood 5107

JUOZAPAS VIČIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 20 dieną, 11 vai. vak. 1931 
sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
męs Kretingos apskr., Darbėnų 
parapijos, Dirgalių kaime. Ameri
koj išgyveno 18 metų. F’aliko di
deliame nuliudime moterį Anta
niną, po tėvais Sudintaitę, dukte
rį StanisLAvą, 2 švogeriu — Sta
nislovą ir Petrą Sudintus, pus
brolį ir gimines, Lietuvoj seserį 
Oną. Narys Lietuvos Didž. Ku
nigaikščio Gedimino Draugijos. 
Kūnas pašarvotas, randasi 11320 
So. Calumet' Ave^'

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 25 dieną, 8:00 vai; ryte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus- gėdęp 
lingos pamaldos už velionio sielą; 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero' kapines.

Visi a. a. Juozapo Vičiulio 
giminės. draugah‘ir- pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dūkti, švogetiai, 
Pusbrolis it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Ofiso Tel. Victory 689"Y 
Rez Tel. 0rexel 0101

DR. A. A. ROTH
Ruxa» Gydytojas it Chirurgas

, Specialistas moteriškų, vyriškų . 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas' 3102 So. Halsted St.. Chicage 
arti 3 1 cb Street

po pietų. 7—8 vok
12 dieną

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn.. Ketv. ir Snbato* rak 
Vasalle——Pan.. Ser. ir Pėtnyčioa rak

Daktaras r
Kapitono

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS V 

NEŽIŪRINT K AIP UŽSISENfiJUSI 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučii 
kraujo, odos, ligas,, žaizdas, reumat 
mus nu;
Jeigu

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via., po pietų. 1 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM-. 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

PETRAS KAZANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 20 dieną. 5:45 valandą ry
te. 1931 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Šaduvos mieste. Paliko didelia
me nuliudime 2 dukteris — Ire
ną ir Bronislavą, sūnų Stanislovą 
2 broliu — Kazimierą ir Jurgį ir 
gimines, o Lietuvoj 2 brolius, 2 
seseris ir švogerį. Kūnas pašar
votas, randasi 1727 Union Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 25 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje "atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio , sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines

Visi a. a. Petro- -Kazanansko 
giminės, draugai ir pažįstatp^ 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą it atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Dukterų* Sūnūs, Broliai 
ir Giminia

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Lietuviai Gydytojai
Rea -6600 South Artesian AvennT 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.A. MONTvib, M. D.

West Towrt State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison S t.

Va!.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Wcst 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

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 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

ĮyaiTųs Gydytoft*.___
•Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
Isamp. 18 ir Blue Island ’t.

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

Re*. Pbone Fairfax 6353

Graboriai_______ _
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
rN u • A Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
. CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
On»o telefonas '•Irginia 0080 
ttez Tel Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandom 13 ryto iki 1 po pietų, S Iki 4 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dl

Namų ofisas Nortb SidiJ 
3413 Frankltn Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:30 vakaro

•
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CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Iš politiško lauko

Rengėjai

mėnesines

ir augsciau

Mes mokame

Furnished Rooms

JUSU PATOGUMUI

T* L. Lafayette 0455

Auditorijos Bendro 
vės nauja Valdyba

Alydai. Naujienų Skolinimo 
ir Blidavujimo Bendroves na-

Laisvas 
norite

Naujie-

P. Petrai
J. šku

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

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

Pil. Bukšnaitis, šios ekskursijos 
* ' ’ 9 ■ f — 9

1
kaipo rašytojas,

vidutine 
$60.00, 

$16.50 mėnesiui;

esąs 
centraliniame

Janitorių Unijos su 
tartis su Real 
EstateBoard

‘NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE !

i — Mickevičių 
Tel. Yards 4754

Unija paėmė Kliubo nutari
mus iš viso Kliubo ' gyvavimo 
laiko ir juosė nieko priešingo 
nerado, bet dar Kliubui tų nu
tarimų negrąžino. O* kas link 
Kliubo kasos tiek tūriu pasa-

ekskursijai rengiama
Bus

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St’
Tek Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 E. 107th St. 
Tel. Pullman 5950

Lietuvių Politinės Organizaci 
jos Cook Aspskrity 

susirinkimas

NEPAPRASTAS VAKARAS-KONCERTAS 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Perkam Mortgečiu* ir Bonu*.
Skolinam pinigu* ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernasti* ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

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

Pirko savo

Lietuvių Janitorių 
Kliubo nariams 

žinoti 1

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

Bancevičius paguldė tris 
ristikus

Pažangioji visuomenė renkasi pasveikinti Vilniaus 
atstovų, prof. Biržiškų

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

BIZNIO PROGA. Ieškau partnerio 
bučernės bizniui, arba parduosiu, (mo
kėjimui priimsiu ir automobilių.

1156 W. 59 St.

Namo taisymo komisija pra
nešė, kad namas yra visai 
tvarkoj ir nėra reikalo taisyti. 
Pirkimo komisija nupirko ang
lių ir kt. reikmenų. Raportas 
priimtas.

, , Nuo pereito vasario koncer
to rengimo komisija išdavė ra
portą, kad pasisekimas buvo 
neblogas ir Bendorvei liko pel
no.

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą . ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkite^ 
j artimiausi atstovu.

GERIAUSI KAMBARIAI 
Miegami kambariai nuo $2.00 j savai- 
tęr Del ženotų porų su kitebenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir elevtitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

Marųuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Anelės ir Kazio Ste 
ponavičių kon

certas

Pijus Bukšnaitis lydės 
Didžiąją Eskursiją į Lie
tuvą Cunafil'dė Laivu 
Lancastria 1 Specialiai 
plaukiančiu iš New 
Yorko tiesią: į Klaipėdą

Educational
______ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

672 West Madison Street.

PARSIDUODA Barber Shop. gera 
vieta, 4 kambariai gyvenimui, renda 30 
dolerių. Priežastis 
mą. Ą. Zalagenas, 1951 Canalport Avė.

nėšiui, vis skaitant 
nės raudos $60.00, 
rendos už flatą.

Už dalį $60.00
rendos janitorius tegaus ata 
tinkamą algos dalį.

šį pirmadienio vakarą, kovo 
23 d. lygiai 7:30 vai. Lietuvių 
Auditorijos mažojoj svetainėje 
įvyksta Lietuvių Politinės Or
ganizacijos Cook Apskrity eili
nis susirinkimas. •' Nariai kvie
čiami apsilankyti ir atsivesti 
naujų draugų prisirašyti. Die
notvarkėje yra keletas gyvų 
dalykų aptarti bžgamais politi
kos klausimais. ...

R. A. Vasalle, pirmininkas 
Juozas Sereikia, sekretorius

REIKALINGA mergina dėl lengvo 
namų darbo. Turi kalbėti angliškai. 
Kambarys, pragyvenimas ir alga. Nėra 
vaikų. Atsišaukite po 6 v. vakare. 
P. Goldenson, 1815 So. Avers Avė.

Kovo 16 dieną tapo pasirą^y- 
ta sutartis tarpe Chicago Real 
Estate Board ir Chicago Fiat 
Janitors’ Union lokalu No. 1.

Sutarties pirmame skyriuj be 
kitko kalbama šiaip:

Sekcija 1b: Visiems namams 
keturių (4) ar daugiau augštų 
(stores), nedegamos medžia
gos, esamosios algos ir darbo 
sąlygos pasilieka tos pačios iki< 
to laiko, kol tam tikras Komi
tetas iš Chicago Real Estate 
Board ir iš Chicago Fiat Jani
tors Union bendrai susitars dėl 
sureguliavimo bazių pasto
vioms algoms ir darbo sąly
goms, .aiškiai suprantant, kad 
algų skalė turi būti paremta 
janitorių atliekama tarnyba, o 
ne pelnu iš liečiamų nuosavy
bių. Toks Komitetas turi būti 
paskirtas ir susirinkti ne vėliau 
kaip gegužės 1 d., 1931 m.

Kituose sutarties paragrafuo
se išdėstomos teisės ir parei 
gos janitarių ir namų savinin
kų arba agentų ir janitorių at
lyginimo nuostatai, taip pat, 
kokie turi būti j ani toriams

Buvo dar daug sumanymų 
kas link paįvairinimo ir laimė
jimų piknike. Pasirodė vie
nas iš geriausių dalykų išleist 
automobilį. Darbas palikta 
komisijai, kol ji’suras kas ge
riausia, kad pranešti kitam di
rektorių susirinkime.

Pasirodo, Auditorijos Bend
rovė stovi geram stovyje ir val
dyba veikli. F. J. A.

' ■- /‘V’■

NAUJIENOS, phieaso, III. '

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

crramatikoB, dntaksSs. aritmetikoa, 
knyervedystės. rtenosrrafijos. ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks- 
tančiaPlietuvių išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi gy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. tM.

Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL 
Ruimai $1.50 it aukščiau savaitėje. 
' Patogi vieta pakeleiviams.

1606 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalus pA

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia __

REIKALINGA opereiterių prie mo 
teriškų kautų, tuojaus, Arlauskas i 
Zakar, 4837 W. 14 St., Cicero 1813.

Chicagiečiai ir tolinjesnių kolonijų lietuviai! Tė- 
mykite ateinantį šeštadienį.

Ateinantį šeštadienį, koto 28 d. Chicagos pažan
gioji visuomenė sykiu su “Naujienų”'Redakcija rengia 
dideles iškilmes. Susidaręs iš 25 asmenų Iškilmių Ko
mitetas sykiu su baltgudžių ir ukrainiečių atstovais 
pereitą penktadienio vakarą susirinkę sykiu išdirbo iš
kilmių programą.

Tai bus didysis vakaras-koncertas Vilniaus atsto
vui, prof, Mykolui Biržiškai pasveikinti. Vakaras-kon
certas įvyks Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte, šešta
dienio vakarų, kovo 28 d. Auditorijos salė bus atidary
ta nuo 7 vai. vakaro, o pačios iškilmės prasidės nevė
liau pusės aštuntos.

Koncertinę dalį išpildys penki chorai, būtent Biru
tės choras, Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, Bijūnė
lio (Northsidės jaunuolių) choras ir Aušrelės (Cicero 
jaunuolių) choras ir Ukrainiečių Moterų Choras. Nuo 
baltgudžių programoj dajyvaus Chicagos Baltgudžių 
Stygų Orkestras.

Kalbės pats svečias prof. Biržiška ir atstovai nuo 
visų trijų tautų
Taip jau visa eilė draugijų atstovų bei visuomenės vei
kėjų sveikins Vilnių prof. Biržiškos asmenyje.
....Tas vakaras bus Chičagfcs pažangiosios demokra

tinės visuomenės, ir dviejų lietuviams artimų kaimyni
nių tautų pasirodymas Vilniaus atstovui su savo dai
nomis, muzika, ir atviromis širdimis. Amerikos lietu
vių sostinė Chicago privalo tinkamai pasitikti Lietuvos 
sostinės Vilniaus atstovą!

Kviečiami tą vakarą susirinkti visi, kas tik gali. 
Tai bus šeštadienio vakaras, kovo 28 d. Lietuvių Audi
torijoj. Ligi pasimatymo

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spulkos' knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas rapėrtas’ dėl val
džios auditorių. ,

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

T. Rypkevičia, sekretorius.

Chicagos Lietuvių * Auditori
jos Bendrovės direktorių susi
rinkimas įvyko kovo 9 d. Di
rektorius peršaukus, pasirodė, 
kad dviejų nebuvo. Nutarimai 
visi priimti. Finansų raštinin
kas p.t J. P. Evaldas raportavo 
apie įplaukimus ir išmokėji
mus. Pasirodė, kad yra’ įplaukę 
neblogiausia; išlaidos atmokė
tos ir dar liko ant rankų. Ra
portas priimtas vienbalsiai. 
Knygų peržiūrėjimo komisija 
sutiko su fin. raštininko rapoiS

SPECIALIAI

ŽEMOS

Chicagos 
Dainų painokos atsibus panedėly, 
23 d, Meldažio svetainėj, 7:30 
vakare. Visi Choro nariai malonėkite 
būtinai susirinkti laiku taipgi kurie my
lite dailę kviečiame prisidėti ■ prie Chi
cagos Lietuvių Choro. Valdyba.

Marųuette Park, Lietuvių Demokratų 
Kliubo susirinkimas įvyks kovo 24 d., 
7:30 vah vakare, 6812 So. Western 
Avė. kviečiam Lietuvius Demokratus 
atsilankyti ir prisirašyti prie Kliubo. 
Įstojimas mažas. Bus gerų kalbėtojų.

-— Valdyba.

Nors esu aktyvus kliubo na
rys ir seku kliubo reikalus* bet 
ir pats to nežinojau. Gaunu iš 
vieno janitoriaus telefonu pa
plausimą, kas dedami kliube, ar 
kliubas, girdi, turės sustoti gy
vavęs ir tt. ? Sako, kas bus 
daroma su kliubo kasa, buk 
diubo pirmininkas p. Rakaus
kas turės padengti Unijos jam 
uždėtą sumą ir dar turės savo 
pridėti arba nariai turės jam 
sumesti, nes pirmininkui gana 
daug kainuosią su Unija. Esan
ti uždėta’ bausmė už suorgani
zavimą Lietuvių Janitorių Kliu
bo, kurs einąs prieš dabartinę 
Ujiiją^ r • .

Aš labai gerai žinau, kad 
Kliubas neeina prieš Uniją, o 
priešingai, pats stoja už Uniją 
ir jos palaikymą. Kliubas gal
būt negalės gyvuot tik1 deltoj 
kad kuomet buvo šauktas Kliu- . • * J
bo narių susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoj, tai tas susirinki
mas buvo sustabdytas Unijos 
atstovo, nežiūrint kad Unija 
buvo kviesta’ į susirinkimą pa
kalbėti. Tame susirinkime 
Unijos viršininkas pareiškė, 
kad Kliubas einąs prieš Uniją 
ir už tai Kliubo pirmininkas p. 
Rakauskas buvo patrauktas 
prieš Unijos Eksekutyvę Tary
bą kaip už organizavimą nau
jos unijos prieš dabartinę uni-

Kovo 20 d. Universal Atleti
kos Kliube įvyko lietuvių risti- 
kų ’ susirėmimas. “Dzūkas” 
Bancevičius buvo apsiėmęs per 
pusę valandos paguldyti tris ri
stikus. Bet tikrumj su savo 
oponentais jis apsidirbo į į2 
minučių. Daugiausia jam (rū
belio padarė. St. Bagdonas, ku
ris atsilankė apįe TO minučių. 
Tai rodo, jog “dzūkas” yra la
bai gerame st^vyj ir su juo 
šposų krėsti negalima. Pavyz-

kyti: Kliubas turi til
$1.60 pinigų, o p. Rakauskas 
yra pasiturintis Žmogus, tai 
kad Kliubas ir duotų jis tų pini
ngų neimlų. Jis liek daug (Ur
bo Kliubo naudai, tai ir dabar 
mokės Kliub'ą apginti nuo in- 
triganų 
aiškėja 
dėl kai 
skundų
dai ir iškėlė visą nesusipratimą 
tarpe Unijos ir Kliubo ir sykiu 
p. Rakauskas dėl to daug ne
malonumų apturėjo. Galima 
butų ir daugiau pasakyti, bet 
paliksiu pačiam pirmininkui p. 
Rakauskui; jis baigęs reikalus 
mums geriau nušvies.

Kliubietis.

džiiui, Glazauską paguldė jis į 
mažiau nei vieną minutę laiko.

'Beje, reikia pridurti, kad bu
vo atvykęs ir lenkas *iš North 
Sidės, kuris sekamą penktadienį 
kliube risis su Bancevičium. 
Lenkas deda $50, kad jis Ban- 
cevicių paris. Pažiūrėsime.

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

f ; ------- ------- ... •
Šiuomi pranešu visiems tiems žmo- 

niems ir draugijoms 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,

Ateinantį trečiadienį, kovo 
25 d. turėsime dviejų jaunų 
menininkų, perdaug jau visiems 
chicagiečiams gerai žinomų 
Anelės ir Kazio Steponavičių 
koncertą. Koncertą, kaip ir 
patys rengėjai pabrėžia, rengia 
ne pasipelnymo tikslu, nes kas 
nežino, kad iš koncertų niekas 
dar šioje šalyje, nėra pasipel
nęs. Jie rengia su kitu tiks
lu, būtent norėdami patiekti 
savo draugams ir muzikos mė
gėjams savo geraiusia, ką ga
li, kad tuo budu per dainą ir 
muziką dar arčiau susipažinus 
ir susipratus. j

Meno pasaulis visiems pri
klauso ir menininkai yra vieni 
iš tų žmonių, kurie dalinosi su 
savo visuomene visu ką turi— 
savo įkvėpimu, talentu, dovano
mis. Visuomenė atsiteisia me
nininkams katučiais, ir abieji 
patenkinti . Svarbiausias kon
certų tikslas yra suteikti žmo
nėms malonumo vaalndėlę. To
kių valandėlių Chicagos lietu
viams nori ir pp. Steponavičiai 
patiekti ateinantį trečiadienį, 
kovo 25 d.

ir skundėjų, nes kaip 
visa ši byla iškilo tik 
kieno žemos rūšies 

prieš Kliubą. Tie skun-

Specialč ekskursija į Lietuvą išplauks 
iš Nevv Yorko; Gegužės-May 27, o iš 
Bostono Gegužės 28, ,stačiai į Klaipėdą 
Cunardo ląivu LANCASTRIA. Šią 
ekskursiją lydės ir tvarkys > sugabus ke
leivių vadas PIJUS BUKŠNAITIS 
Cunard Linijbs tarnybos 
biure New Yorke.

Vykdama šiuo specialiu 
pėdą, Lancastria sustos 
Plymouthe ir Cherbourge.

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus. '
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

1

Reikalingi agentai

REIKALINGAS vyras į boilerių ir 
veldinimo biznį. Reikalingas mažas 
investmentas. Gera proga pasidaryti 
pinigų žmogui, su ar be patyrimo.

Šaukite 
Canal 3820 

dėl susitarimo

duodamieji gyventi butai.
Algų skalės atrodo taip: Nuo 

dviejų f altų namo po $12.00 
mėnesiui, remiantis 
flato renda mėnesiui 
trijų fltaų 
nuo keturių flatų namo $19.00; 
nuo 5 f altų namo po $21.50 mė

nuo viduti- 
ligi $200.00

turu į Klai- 
pakeliuj tik 

Į Klaipėdą 
ji plauks tiesiu keliu per Kiel1 Kanalą, 
kurio gražumas bus priediniu ekskur
sijos paįvairiavimu keliaujant į Lietuvą.

Lancastrioje šiai
daug palinksminimų ir pramogų 
lenktyniavimai įvairiuose žaidimuose ant 
denių, kuriuose dalyvaus ir keleiviai; 
bus koncertai, šokiai ir tt.

Sulig paskiausių davinių manoma, 
kad šioje ekskursijoje bus keleivių keli 
šimtai 
palydovas turi daug draugų ir pritarėjų 
Amerikos lietuviuose 
muzikas ir įvairių organizacijų- Veikėjas

KAINOS
. T

Del Prieš 
Velykinių Pirkėjų

------- ANT-—-
LOVŲ UŽDANGALŲ

SPRINGSŲ
MATRASŲ 

PLIENINIŲ LOVŲ 
ir SKARVADŲ

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite"

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

;1 1 iiiafeB.aftl,. tfrvrri .Ai, i,

20 W. Jackson Blvd., netoli State St 
Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedč 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

RAŠYKITĖS DRAUGIJON
Chilagos Lietuvių Draugija Savitarpi

nės Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir' mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkese, 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
vienytu Valstijų rybose, pomirtinė ir 
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 
3653 So Halsted St. ‘

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba,
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Saikus, prot. sekvetorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas
N. Sm.alelis, kontrolės sekretorius 
J. Mitskus, iždo globėjas / 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 
J. Dauginis, maršaska.
Dr. St. Biežis, Daktaras Kvotėjas
Adv. K. P. Gugis, Legalis Patarėjas

Specialistas gydyme ciironlAkų ir šauta U 
g-ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
maa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
□o galutino i&egzamlnavimo—kas jums

Naujos" mados Simmons^ springsų 
matrasai, dailus, tvirti ir teikianti 
labai malonų -pailsį, kaina tik

$16.75
Išrinkta nauja Valdyba

Toliau eita prie Valdybos Di
rektorių rinkimo. • Nominuota 
pirmininkas, buvęs pirm. A. J. 
Zalatorius pareiškė, kad už . jį 
nebalsudtų ir atsisakė toliau, už
imti pirmininko vietą, tačiau 
balsuojant liko iiuominuoti p. 
Zalatorius, V. Krikščiūnas ir J. 
Balčiūnas. Zalatorius ištraukė 
savo kandidatūrą. Antrosę no
minacijose pastatyti kandida
tais Balčiūnas, Krikščiūnas ir 
P. Petraitis. Pirmininku iš
rinktas J. Balčiūnas; Pirminin
ko pagelbininku V. Krikščiū
nas; Iždininku Povilas Petrai
tis; Nutarimų raštininku A. 

Į Kaulakis; Finansų raštininku 
senasis rast. p. J. P. Evaldas; 
Maršalka J. Antanaitis; mena- 
žerius senasis Ben. M. Butkus; 
Knygų peržiūrėjimo komisija: 
•F. Sutkus ir J. škudas.

Baigus rinkimus eita vėl 
prie reikalų svarstymo. Busi- 

•mam piknikui Černausko dar-

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

• ' ; HEMLOCK 8400 

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

'fcftrfątrnr.iit .r .vr ig.i;r nf n- r- -ryt.

Einančia!
FipftnRai-Pa*kolo*

PINIGAI

T’ry* fi'M "g »   — -

Kovo 28 dieną

Šilko rayon ąuilted lovų uždangalai 
sykiu su dailiu pagalviu, pasirinkimas 
visokių spalvų, yerti $12.00, suma
žinta kaina tik

$7.95
Puikios plieninės lovos, pasirinkimas 
gražiausių padarymų už labai suma
žintas kainas priešvelykiniam iš
pardavime, nuo /

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559’ So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Real Estate For Sale 
N a m a i - Že m e Par d a v i m pi

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2 n d mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgafe knf- 
vomis išlygomis. Teisingas ir frdr.ai 
patarnavimas.

$2.45
Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų

Peoples
FURHITURE CO.

Skarvadų setai, dabar galite įsigyti 
Peoples Krautuvėse už pusę' kainos. 
100'šmotų setai, verti $35.00, dabar 
už

$17.50
32 šmotų skarvadų setai verti $5.00, 
dabar už

9

7,q birželio 28 d. išrinkta konu- 
sija iš 3 direktorių 
tis, A. Tamošaitienė ir

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Business Chances
-----

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




