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Vyriausybe nepirks 
farmerių kviečių jų 
kainoms išlaikyti

Farmeriai turėsią sumažinti 
kviečių auginimų arba savo 
derlių parduoti pasaulio rin
kos kaina

VVASIIINGTON, kovo 28. — 
Federalinė farmų komisija pra
nešė, kad josios vadinamoji ja
vų stabilizacijos korporacija pa
liaus bandžius dirbtiniu budu 
išlaikys kainas grūdams ir tuo 
padėti f armėnams, nes toks, 
darbas valdžiai per daug bran
giai pareinąs. Farmeriai dabar 
turėsią arba sumažinti kviečių 
auginimą, arba savo kviečius 
parduoti tokiomis kainomis, ko
kios pasaulio rinkoj viešpatau-. 
ja.

Stabilizacijos korporacija per 
1929 ir 1930 metus yra supir- 
kus apie 200 milijonų bušelių 
kviečių, mokėdama už juos far-, 
meriams nuo 12 iki 20 centų bu
šeliui brangiau, ne kaip pasau
lio rinkos kaina. Tie kviečiai 
laikomi supilti įvariuose sande
liuose.

Sako Peruvi jo j kilus 
nauja revoliucija

ARIKA, Čilė, kovo 23. —At
einančios per sieną iš Peruvijos 
žinios sako, kad ten žmonės ne
patenkinti nė laikinio preziden- 
to Samanezo Ocampo vąįtfžia 
ir kad Punoj kilęs p^ujas re- 
voliucinis judėjimas.—į

Kai Kurie kariuomenės vadai; 
pietų Peruvijoje • esą ypačiai 
nepatenkinti karo ministeriu; 
pulk. Gustavu Jiminezu, kurio’ 
paskyrimui jie iš pat pradžių( 
buvo priešingi. ,

7 farmerio vaikai ; 
žuvo liepsnose i 
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HOLDERNESS, N. II., kovo? 
23.—Vietos farmerio Louiso; 
Avery gyvenamuose namuose; 
praeitą naktį dėl nežinomos' 
priežasties kilo gaisras. Ligi' 
gaisrininkai atsiskubino pagal
bon, namai sudegė. Liepsnose? 
žuvo septyni farmerio vaikai,' 
kurių vyriausias buvo 20 metų, 
o jauniuasis penkių mėnesių am-, 
žiaus.

Pats šeimininkas, jo žmona* 
ir kiti šeši vaikai ištruko iš ug-. 
nies, bet taip pat skaudžiai ap
degę. t ;

Bolševikijos komunistų 
partijai priklauso vos ?

1% gyventojų
MASKVA, kovo 23. — Sovie-į 

tų Sąjungoje komunistų parti-j 
jai priklauso tik vienas nuošįm-- 
tis visų krašto gyventojų.

Iš 160 milijonų visos Sovie-j 
tų Sąjungos gyventojų komu-) 
nistų partijai priklauso vos l^j 
milijono žmonių. >

■-ORHS,; į
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra-' 
našauja:

Gali būt lietaus; nedidelėj 
temperatūros atmaina; vakarį 
krypties vėjai. į

Vakar temperatūra įvairavo^ 
tarp 36° ir 53° F. į

Šiandie saulė teka 5:48, lej< 
džiasi 6:05. Mėnuo leidžiasi; 
11:58 vakaro. < ?

Daugiau žemės drebėji
mų Jugoslavijoje

’ BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 23.— žemės drebėjimas 
pietų Serbijoje vis atsikarldja. 
Stiprus supurtymai šiandie dau
giau namų sugriovė, žmonės, 
bijodami grįžti į namus, gyvena 
lauke.

Anglija įspėja Aust
riją mesti muitų su
tartį su Vokietija

Projektuojamoji muitų vieny
bės tarp abiejų kraštų sutar
tis esąs Tautų Sąjungos pro
tokolo laužymas

LONDONAS, kovo 23. —An
glijos vyriausybė įspėjo Austri
ją, kad ji nedarytų projektuo
jamos muitų vienybės su Vo
kietija sutarties.

Įspėjimas paremtas 1922 me
tų protokolu, kai Tautų Sąjun
ga' reorganizavo Austrijos fi
nansus ir Austrija sutiko vi
siems kraštams duoti lygų tari
fo traktavimą.

Anglijos vyriausybės nuomo
nė yra, kad projektuojamoji 
Austrų-Vok iečių muitų vienybė 
yra tos sutarties laužymas.

Trys valstybės reika
lauja iš Austrijos 

pasiaiškinimo
VIENA, Austrija, kovo 23.— 

Franci jos ministeris Clausel, 
Italijos ministeris Auriti ir' Če
koslovakijos ministeris Vavrec- 
ka vakar padarė vizitą Austri
jos užsienių reikalų ministeriui 
Johannui Schoberiui ir pareika
lavo smulkesnių pasiaiškinimų 
dėl projektuojamos Austrų-Vo- 
kiečių muitų unijos sutarties.

Prancūzai, čekoslovakai ir 
italai įtaria, kad ta sutartis esąs 
pirmas žingsnis į politinę Aust
rijos Vokietijos vienybę.

835,000 auto , nelai 
mių per metus; 
32,000 užmuštų

NEW YORKAS, kovo 23, — 
Travelers Insurance kompani
jos paskelbtomis žiniomis, 1930 
metais Jungtinėse Valstybėse 
atsitiko daugiau kaip 835,000 
automobilių nelaimių, kuriose 
32,000 asmenų buvo užmušti ir 
962,000 sužaloti. t

Užmuštų skaičius buvo 4.5 
nuoš. didesnis ne kaip 1929 me
lais.

Sinclair Lewis iš tikro 
yra geras vyras — 

sako Dreiseris
KANSAS CITY, kovo 23. — 

Rašytojas Theodore Dreiser, ku
ris andai per vieną pokylį Nevv 
Yorke davė per žandą savo ko
legai Sinclairui Lewisui, Nobe: 
lio laureatui, kalbėdamas čia4 
vakar pasakė^ kad Levvis, iš 
tikrųjų, esąs geras vyras. Bet 
ituomet Levvis jį įžeidęs, ir to 
įžeidimo jis negalėjęs* sailsai 
nuryti. Levvis. apkaltinęs jį 
plagiarizmu, kurio jis niekados 
nepapildęs.

<‘Bet tuo visas dalykas dabar 
pabaigtas,” pasakė Dreiser. 
HLewis yra žinomas kaip agre
singas žmogus, bet aš j j mėgs
tu ir manau, kad jis mane taip 
pat mėgsta.” *

Berlyne nusišovė Technolo- 
gijos Instituto prof. Fr. Kock, 
radio specialistas.

[Acmc-P. & A. Photo]

Nevv Yorko Įvairių protestonų sektų pryčeriai tašo gubernatoriui Franklinui: »D. Rooseveltui 
skundus prieš burmistrą Jimmie Walkerj, kurį] jie kaltina dėl blogo savo, kaip miesto šeiminin

ko, pareigų ėjimo.

Pastangos priversti 
extra Kongreso sesi
ją nedarbo klausimu

VVASHINGTONAS, kovo 23. 
—Socialistų partijos ir įvairių 
pažangių ir liberalinių organi
zacijų vadų laikoma čia konfe
rencija šiandie priėmė tam tik
rą programą, kuriuo siekiama 
priversti sušaukti nepaprastą 
Kongreso sesiją nedarbo klau
simui spręsti.

Delegatai, socialistų partijos 
vadui Normantii ThomaSiri ’ va
dovaujant, t tuo j am pradėjo eilę 
konferencijų *su politiniais' va
dais, reikalaudami nepaprastos 
sesijos.

Senato republikonų lyderis 
Watson, su kuriuo pirmiausia 
laikyta pasikalbėjimas, atsakė, 
kad jis nemanąs nedarbo si
tuaciją esant taip bloga', kad 
dėl to reikėtų šaukti nepapras
ta sesija. Bet jis pasikalbėsiąs 
su Prezidentu Hooyeriu, kai jis 
grįšiąs iš Karaibų.

Konferencija nutarė taipjau 
prašyti neseniai įvykusios 
Washingtone liberalų konfe
rencijos vadų padėti išreika- 
laut nepaprastą Kongreso se
siją.

Ispanų respublikonų 
vadai nuteisti eit

Į kalėjimų
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

23.—šeši respublikonų vadai, 
kaltinami dalyvavimu įvykusia
me praeitais metais revoliuci
niame sukilime lakoj, šiandie 
buvo vyriausio tribunolo nu
teisti šešiems mėnesiams ir vie
nai dienai kalėjimo. ■

Tūli paties vyriausio tribuno
lo nariai privačiai maldavo, kad 
kaltinamieji butų visiškai' ištei
sinti.

Tolstojaus duktė atsisa
ko grįžti j RUsiją;

3 nori į Kanadą
TOKIO, Japonija, kovo 23.— 

Esanti čia m-lle Aleksandra 
Tolstoi, garsauš rusų ‘ rašytojo 
Levo Tolstojaus duktė, gavo iš 
sovietų vyriausybės įsakymą 
grįžti į Rusiją, bet ji pareiškė, 
kad į Rusiją nebegrįšianti dėl 
to, kad sovietai persekioja Jus
lios Polianos pradžios mokyklų 
sistemą, kurią jos 'tėvas įstei
gė. Ji daranti pastangų gauti 
Kanados vyriausybės leidimą at
vykti į Kanadą pas' tusų ducho- 
borus, kurie-ją labai kviečią.

įW^

Padegėlis Trockis rei
kalauja $11,000 nuo

stoliu atlyginimo 
■ 1 < /' • :i • • i

ISTANBULAS, Turkija, kovo. 
23.—Sovietų valdžios ištremtas 
į Turkiją Leonas Trockis, ku
rio vilą Prinkipo saloj neseniai 
sunaikino ugnis, apskundė vi
los savininką, reikalaudamas iš 
jo $11,000 nuostolių atlyginimo. 
Troykis sako, kad gaisras kilęs 
dėl to, kad krosnis buvus ne
tvarkoj, o savininkas, atsisa ?s 
taisyti.

Tuo tarpu vilos savininkas 
Arab Izzet Paša, skundžia Troc- 
ki ir reikalauja iš jo nuostolių 
atlyginimo. Izzet Paša sako, 
kad gaisras, kilęs dėl Trockio vi
rėjos neatsargumo.

Didelė ekspresinio 
Anglų traukinio 

katastrofa
LONDONAS, kovo 23.— Lon- 

dono-Glasgbvo geležinkelio lini
joje susikūlė ištrukęs iš bėgių 
garsus Royal Scot ekspreso 
traukinys, vienas gericiausių pa
sauly.

Nelaimėje, kiek žinoma, šeši 
asmenys užmušti, daug kitų su
žaloti. LokomotyVbs. mašinis
tas ir pečkurys buvo negyvai 
garo sušutinti.

Katastrofa įvyko netoli nuo 
Leighton Buzzard stoties, Bed- 
fordshire.

Prezidentas Hooveris 
atyko į Porto Riką

. SAN JUAN, Porto Rika, ko
vo 23. —Jungtinių Valstybių 
Prezidentas Hooveris šiandie at
vyko į San Juaną kaip 12:30 
vidudienio. Paradu jis tuojau 
buvo palydėtas į gubernatoriaus 
rumus.

Prieš tai Prezidentas buvo 
sustojęs Cayey mieste, kur vie
na moteriškė bandė įteikti jam 
prašymą/ žvalgybininkai pa
ėmė iš jos popierių. Moteriškė 
—jos varda's Zęnaida de Mon- 
serrate— prašo malonės savo 
sunui, kuris yra Jolieto kalėji
me, nuteistas 11 metų tariamai 
už papildytą Chicagoj žmogžu- 
dybę. '

Katastrofingi potvyniai 
Portugalijoje
Į .. .................... ■■

LISABONAS, Portugalija, 
kovo 23.— Del smarkių liūčių 
vidurinės Portugalijos dalyse 
kilo katastrofingi potvyniai. 
Keletas žmonių prigėrė.

t f ■ -• S

Austrai kviečia kitus 
Europos kraštus dė
tis muitų sutartin
VIENA, Austrija, kovo 23.— 

Į protestus prieš jos projektuo
jamą muitų vienybę su Vokie
tija, Austrijos vyriausybe šian
die atsakė pakvietimu kitų Eu
ropos valstybių, kad jos prisi
dėtų prie jų bendram muitų 
barjerų panaikinimui.

br. Johanu Schober, Aust
rų užsienių Reikalų ministeris 
ir vice-kanęleris, pareiškė, kad 
Austrija ir Vokietija nemalio 
daryti nė kokios sutarties, ku
ri išskirtų kitas valstybes. Prie
šingai, sako Dr. Schobcr, Aust
rija ir Vokietija kviečia visas 
kitas Europos valstybes dėtis 
projektu o j amon muitų vieny
bėm

4 žmonės užsimušė 
dviejose aeroplanų 

nelaimėse
LOS ANGELES, Cal., kovo 

23.—Vakar čia atsitiko dvi ae
roplanų katastrofos, kuriose ke
turi asmenys žuvo.

Wilbert Wadliegh, 35, apysa
kėlių rašytojas, ir jo žmona 
Lorene, 32, užsimušė, jų aero
planui nukritus žemėn. Jie bu
vo ką tik pakilę i orą.

'Netrukus po to nukrito iš 
400 pėdų ‘a'ugštumos kitas ae
roplanas. čia užsimušė Miss 
Aline Miller, 22, pilotas, ir j oš 
pasažierius Ivan de Villiers, 
krutamu jų paveikslų oro akro
batas.

Lenkų lakūnas žuvo
VARŠUVA, kovo 23; Gro- 

vas Zigmantas Pulaskis, žymus 
lenkų aviatorius, su savo nau
jos konstrukcijos lėktuvu nu
krito Varšuvos gatvėje, pats 
užsimušdamas ir užmušdamas 
du praeiviu. •

Dvi mergaitės sudegė
MINEVILLE, N. Y„ kove 

23.—Gaisre, kuris vakar’čia'su
naikino vienus namus, žuvo dvi 
gyventojo Jos. Montha mažos 
dukterys, 

--------—;____
Aviacijos nelaimė

ST. LOUIS, Mo.,‘kovd 23. — 
Jų aeroplanui nukritus žemėn iš 
200 pėdų augštųmos, užsimušė 
čia pilotas Bowers ir jo sužie
duotinė Miss Elizabeth Eslin

9 asmenys nusinuodijo 
svaigiais gėrimais

NEW YORKAS, kovo 23. — 
Per perėitą šeštadienį ir sekma
dieni New Yorko mieste butle- 
geriškais svaigalais nusinuodi
jo ir mirė devyni asmenys, jų 
tarpe penki vyrai ir dvi mote
rys.

ADF griežtai kovos 
bandymus sumažinti 
algas darbininkams

WASHINGT()N, kovo 23. — 
Wiliam Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Įspėja, 
kad organizuoti darbininkai esą 
prisirengę visomis savo pajėgo
mis kovoti bet kuriuos bandy
mus mažinti algas.

Pasak jo, tam tikri bankinin
kai ir kai kurie fabrikantai, 
apžlibę pelno troškimu, stoja už 
algų mažinimą, bet algų mažini
mas tik pailgintų krizį. Norma
li padėtis greičiau busianti pa
siekta, jei darbininkai gausią 
geresnes algas ir galėsią dau
giau prekių pirkti.

Anglijos vyriausybė 
nedarė nė kokio Įspė

jimo Austrijai
Chicago Daily News kores

pondentas Londone, Carroll 
Binder, kablegrama kovo 2$ 
dieną praneša, kad jis esąs ofi
cialiai painformuotas, jogei Ari^ 
glijos vyriadsybė nedarius ri6‘ 
kokio įspėjimo Austrijai dėl jos 
projektuojamos muitų unijos 
su Vokietija.

Anglijos vyriausybė vis dėlto 
esanti susidomėjus ta sutartimi' 
ir paprašius Austrijos ministe- 
rį Londone smulkeshių infor
macijų. Ji norinti patikrinti, ar 
proponuojatna muitų sutartis 
neąpsilenkia su St. Germain su
tartimi arba su Gonevos 1922 
metų protokolu.

Britų angliakasiai pri
ėmė mažesnę algą

LONDONAS, kovo 23. —Bri
tų angliakasiai sutiko priimti 
mažesnę algą, vietoj proponuo- 
tos “spread over” sistemos, ku
ria jie butų turėję dirbti 90 va
landų per dvi savaites, vietoję 
7j/2 valandų dienoje. Tuo budu 
kasyklų streiko išvengta'.

Velykos
Jau čia pat. Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia ju
si! pasveikinimo. — Palinksminkite 
juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu 
ar telegrama per

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

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

Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai

LIETUVOS ŽINIOS
k,

Kuru Krupavičiui ir 
Meškauskui nuimtos 

bausmės
KAUNAS. — Kun. Krupavi

čiui buvo uždrausta išvažiuoti 
iš Garliavos parapijos ribų. 
Dabar šis draudimas nuimtas.

Prieš kurį laiką Kauno karo 
komendanto nutarimu, Juozas 
Meškauskas buvo išsiųstas 6 
mčn. į koncentracijos stovyklą. 
Jis padavęs malonės prašymą. 
Dabar, kaip teko' patirti, jo 
prašymas patenkintas, ir p. 
Makauskas šiomis dienomis iš 
stovyklos paleistas.

Bandys Kaune įvesti 
elektros autobusus

Kauno miesto valdyba dabar 
renka žinias užsieniuose elekt
ros į autobusų įvedimo mieste 
klausimu (elektros autobusai 
varomi elektros joga, ( kaip ir 
elektros tramvajai, tik be bė
gių). Jei tas klausimas bus iš
spręstas teigiamai, tai miesto 
valdyba mano 1932 m. Įvesti 
Kaune bandymo tikslu viena 
antraeilę elektros autobusų li\ 
niją — Ukmergės plentu, Paro
dos g-ve ar į Viliampolę.

Policijos vadas įmaišy
tas falsifikuotŲ pa

su byloj
KAUNAS. — Telšių polic. 

vadas Repččkinas suimtas ir 
atgabentas į Kauno kalėjimą. 
RepėČkiną tardo svarb. byl. 
tardytojas Ir žaly#, Rėpėčki- 
nas Įmaišytas pasų falsifikavi
mo byloj.

Nori pirkti SSSR miško
Klaipėdos krašto baldų dirb

tu vės.rašo krašto direkcijai me
morandumą, kuriuo prašo, kad 
leistų jiems pirkti iš SSSR Klai
pėdoj. apdirbamo miško, pirkti 
baldams dirbti medžiagos.
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Chaplin Briando svečias
PARYŽIUS, kovo 23.— Filmų 

komikas Charlie Chaplin šiandie 
buvo Francijos užsienių reika
lų ministerio Briando svečias.

'Davatkų įstatymas tebeveikia. 
—Sekmadienį Baltimorėj buvo 
areštuoti penki asmenys už 
šventos dienos nešventimą. Du 
suimti už nusipirkimą duonos, 
o trys—uį lapelių dalinimą.
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Prohibicijos aukos Visokios žinios

PiSięlos1 su Steele -Mtjtilfe > 
sčsi 45 JtniriUt®, -KHaarigi 'lai- 
kas pasibaigė,, tai’, tapo ristynės 
paškėlbt^s dygiomis. ^niOniųi 
buvo susirinkę apie 10,000.

Labai linksma, kad lietuvių 
risti kas taip pasižymi.

Kadangi man pavieto šeri
fas gerai pažįstamas, tai kar
tu su juo turėjau progos ap
lankyti ir apžiūrėti neseniai 
pastatytą kalėjimą. Man buvo 
labai įdomu pamatyti, kaip ten 
gyvena kaliniai.

Tiesiog gaila pasidaro, kai 
pažiūri į už geležinių 
Uždarytus žmones. Pirmiausia 
metasi į akis tas faktas, kad 
tarp kalinių randasi labai daug 
jaunuolių, ■— nuo septyniolikos 
iki trijų dešimčių metų am
žiaus vyrukų. Paklausiau šeri
fo, dėl kokių prasikaltimų jie 
(daugiausia patenka į kalėjimą. 
.Gavau atsakymą, jog daugiau
sia nusikalsta 
tatymams 
patenka i 
mus.

Plėšimai 
lesą padidėję dėl 
žasčių: vieni plėšia todėl, Jkad 
prisitraukia munšaino, o kiti 
dėl skurdo. Kai žmonės nebe
gali gauti jokio darbo ir netu
ri iš ko gyventi, tai jie eina 
[vogti, šio pavieto istorijoj, pa
reiškė šerifas, dar niekuomet 
nėra buvę tiek daug kalinių, 
kaip dabar, 
nesistengia pasiliuosuoti, 
dangi jie neturi nei namų, nei 
ko valgyti.

Apžiūrėję kalėjimo kamba
rius, nuėjome i virtuvę. Mat, 
norėjau pamatyti kokį maistą 
gauna tie vargšai, 
kyti, kad maistas 
tas. Viėn tik jau 
atstumiantį įspūdi.

Po to nuvykau i 
ninę. Ligonių tiek, 
jog

prohibicijos iš- 
ir daug jaunuolių 
kalėjimą už

dabartiniu 
dviejų

Musų miestas jau pradeda 
susilyginti 9I1 didžiuliais mies
tais. Sekmadienio vakare, kdVo 
15 d., apie 10:30 valandą va
karo apiplėšė p. J. Pivaroną, 
Garden teatro savininka. I * ■

P-nas Pivaronas, uždaręs tea
trą, paėmė iš kasininkės p-lės 
S. Radziukės dienos įplaukas. 

g r ' Pinigus^ nešė į raštinę, kuri 
randasi antrame aukšte. Priė 
pat durų jį pasitiko banditai. 
Jie grąsindami revolveriais pri
vertė atidaryti saugiąją šėpą. 
Priegtam 'dar skaudžiai sumu
šė. Paėmę dviejų 'dienų įplau
kas. (apie $800), banditai pa
spruko.

Reiškia, ir musų miestas pra
dėjo “progresuoti”. Apiplėšimų 
pasitaiko vis daugiau ir dau
giau. Patartina lietuviams biz
nieriams prie savęs 'kaip gali
ma mažiau pinigų laikyti, nes 
neprašyti “svečiai” gali bile ka
da atsilankyti.

Išvažiuoja į Lietuvą Kazys 
‘Petrulis

Žinomas Šio miesto biznie- 
rids ?kazys Tefijulis, kuris laL 
ko mėsos krautuvę, gegužes 
mėnesyj išvažiuoja į Lietuvą 
vakacijas pmleisti. Jis žada 
aplankyti svarbesnius Lietuyps 
miestus, ir kurortus. Prie, pro
gos užsuks ir į Vilnių. Laimin
gos jam keliones.

Visą 'jam pUtarnavima dėl 
kelionės suteikė Walter Do- 
mash Redl Eštate ofisas, 841 
Brodlilyn st.

'nietft df VuKŠcruplildus lįfeifeons 

machih&Hons fyd ^UreJ^litį*
s4jfwfft>rį^‘y Wat tms ar-' 

tiele is (ledicated.
' Tt ^unlikėly <"that ,'the pre- 
vailing serįtiment ‘will 'ėncour- 
dge/at Tėhšt ih the near future, 
the taking of Waterbury Liths 
for a ride as thę Citizens Lith-

1930. Many ^are štili bewildered 
•ftom !ląšt jyėąr When they at-‘ 
tende.d thė ’37th aminai ban- 
tĮiįdt. ’lt w»s ndt 'dri.tii the 
•fdlld^įnį? fitidrtilng wt the 
Bifič^rs ahęl /ihembers dis- 
fČdv^rėd Jthtft a įčdiip ihė ^race” 
Ihad ;beėn ma’de oVėr 'riight by
their fellow member and Al-

plėši-

laiku 
prie-

Daugelis jų visai 
ka-

Turiu pasa- 
labąi pras- 

katilai daro

Musų kolonijoj randasi ir la
bai svetingų bei gėfų lietuvių. 
Praeitą sekmadienį buvome pa
kviesti pas ponus Pranaičius 
ant linksmos vakarienės. ’P-nąi 
Pranaičiai surengė puotelę sa
vo vyresniosios dukrelės gimi
mo dienoj. Mat, Elenai suka
ko lygiai 12 metų amžiaus.

Turiu pasakyti, kad mes vie
šėjome gana linksmai, žmonių 
buvo daug, — net netilpo prie 
stalų. ( Valgymų ir gėrimų bu
vo visokių. Baliavojonie net dvi 
dienas. 'Kaip mums bedarbiams, 
tai buvo labai gerai.

Svečiai sunešė nemažai dova
nų panelei Pranaičiutei. Mes ta
riame ačiū pQnams Pranai- 
čiams už jų di'dėli vaišingumą,,

Į The Engiish Coiumn j
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sectląn," the least reputable and 
sąnitary, was the only place in 
the city where they were al- 
lowed to live in , $vith safety. 
Yes, old broken down houses 
with broken windows and bang- 
ing shutters, having no -im- 
provemerits whatever, adornėd 
with obnoxious out-houses, to- 
gėther with vicious and hbštile 
neikhbors was the lot our 
early Lithuanian settlers in 
Waterb,ury. Industrially they 
were Offered only the hardest 
and filthiest jobs often maim- 

’ing them for life because of 
the dangers attached to* such 
Wofk. lRacial prejudice, Sočiai 
recognition, political rights, 
were just a few *of their prob- 
lemš. <

Būt they were a goocl 
sturdy, level headed people 
who trodded on overcoming all 
obstacles until today they en- 
joy the distinetion in Water- 

’bury of ranking with all other 
races and surpassing many.

Their reputation after so 
many hardships is one they 
guard most zealously. They 
have toiled hard, received much 
humikation and abuse and štili 
survived to come to the, front. 
Of such materials are the 
uanians of Waterbury 
from.

‘One can readily see 
these pioneers and mentors of 
Lithuanian history .and trad- 
ition cannot so easily be taken 
for a ride by any ambitious 
youngsters or others. With 
■them “The Mills of the Gods 
Grind 
From 
ėlined 
to be

&

who said, “You may fool some 
of the people all of the time, 
Ali of the people some of the 
time, būt You can’t fool all of 
the people all of the time”.

The Lithuanian Church is 
an institution, their political 
$nd fraternal clubs are insti- 
tutions, 'būt above all, Lith- 
uanian Ihteligence is the big- 
gest Institution of them all. 
Without the lašt one none of 
’he others would exist in • A * '
Waterbury and when anyone 
strikes at the biggest and most 
impdrtant of thėm all, The In
stitution of Lithuanian Intelli- 
gence, whether it is to “sėli 
them put” or “take them for 
a ridfe” that person is thread- 
ing on most delicate ground.

The Lithuanians are getting 
fed up on these “ridės”. They 
are no longėr in sympathy 
with those who are constantly 
putting mock exhibitions on 
for the entertainment of the 
American public. There is a 
sufficient representation of 
Liths in the mills, factories, 
officeš, sčhools, commercial and 
professional life to demand 
action against any attempts to 
disparage or expose to con- 
tempt the good name of their 
race in 'the city of Waterbury. 
It was Shakespeare who wrote 
dMehd thy ways lest it mar 
thy fbftune”. To thėse’drivers 
who have profited by tdklng 
their fello\vmen for those 
“ridės” from time to time ;in 
the past, it is hoped that they 
take more i sėrioušly the words 
df the old English writer for 
every day the political com- 
plexion is changing in Water- 
bury. ; • ’ • — .¥•

^Vdre ;therfe kndw ’tKftt Wė ; 
•hėbriifiįh ‘iidr thė Šhę^lff -ilid! 
not speak) štili much can be 
&aiį of the soųnhness of :suchj 
a movė wiihout inviting at 
'least other Lithuąiiians for šb 
important an ocašsion.

Oiit of the- fiftė'en thousand 
or so ‘LithUaiiilah Utihdbitarits 
-there arė -štili liv-ing, since 4heį 
‘Fėbčuary cėlėbratibn^nny hum-j 
ber of “real, dyed-ih-WOpi”> 
'Lithuanians, well kridv/n as'the' 
Jnėritors of Lithuhnian histdfy, 
rmd tradition in this city tvhOiSe 
prominėnčė, wbuld have adčlėcl 

’mtich color to, an ocasšion ‘dfr 
this kind. :i t

Much discussioh was creątėd? derman who published thru the 
also pertaining to the Chūrbh ėntire Amėfican press, accounts 
in the affair. It is well recog-< 
hižėd that thė ’ St. Josėph’s 
parish has a perfect private 
right to uridėrtake any ’form 
of demonštration whatėvėr ’bė,- 
neficial to its intėrėsts. Dmibt, 
howcver is ekpręssed by many 
df its memberls a s to thė Wis-i 
dom of the St. Jdseph’s ChUtoh< 
which enjoys an unblemišhėd 
and highly respėcted rėpiit'as 
tion whėrever it is fknbWn, to; 
find ręfleętįpiis, thru ’ho Tadlt 
of its own, cast ųpon its sacred 
pertais. Likewise Father Va- 
lentiejus would not toleratę 
such reflections as they/wbuld 
be most inčonsįstęnt with the 
vęry fine wor^ he, kas done 
and the 'tremendous energy hej 
hast devoted totvard the Lith-

• - j. - ‘ 1 '*’'■<.r >«. 

uanians of this colony.
Therefore, it, is with an eyę 

toward the ydąngęrs which maV, 
befall Father- Valentiejuš or 
his Parish, thru the enėroacli-

together with hfs portpiit, df 
the 400 or more menibers who

*, J ' 'z* h

turned out to do him honor as 
a result df bis eleetion at that 

į time. Whąt a bylieji of suckers 
for him —. 4(j0 of 'them and 
tydw. Hė is štili laųghing up 
hfs sleeve to think that upon 
The sėčond or thifd višit to, 
tlie čliib as a membėr he got 
thė ėntire Amėricah public to 
believe thdt 'the‘ėlUb'.'jUŽt simp- 

’ly tiifnedėiitih šwarms for 
him. They couldn’t resist him. 
They'fell all over him. Just 
imagine, — 400 of thėm. Yes, 
100 sūėkėrs taken for a ride.

Well let us see. Did he get 
away with it. Yės. ‘He thirik’s 
so, būt the, Lithuanians do nbt. 
They Tėmėmber for a long 
time. They can štili tell you 
how ’thėy were šocially persė- 
eutėd ih YVaterbury when they 
•first ctoe here about 40 years 
ago. And how the Railroad Hill 

.... ’ -- ii.. ;■ it, .i 'į

Lith- 
made

that

According to all Waterbury 
newspapers, there was held -a 

celebration on March 8, 1931, 
commembrating, the 13th . An- 
niversary of the Independėnce 
of Lithuania. The affair took 
place at St. Josėph’s Audito
rium hvhere the program in- 
cluded a play, folk songs by 
the choir, and speeches appro- 
priafye for the ocasšion. The 
speakers, as mentioned, werc 
Alderman John B'eh'dler, Dep
uty Sheriff John Jenusaitis, 
the pastor of the chtirch, and 
-a ‘prominėnt’'btisiness man of 
Waterbury. . /

Sučcėšsful as ’thė affair ap- 
peared to be, it Was fdst an- 
oihėr one of thdš'ė eV’ėhtš,;Which 
has 'furnišhecl much llUmof to 
our American friends, together 
v/ith numerous commerits, cri- 
ticisms, and discuSsions thru- 
olit Lithuanian life in Water- 
bury. ‘

The event bears moot test- 
imony to an artiele which aį)- 
peared in Naujienos recently 
ėntitled “What is Wrong with 
the Lithuanians in Waterbury” 
in which ’the, pdlitical situation 
was admirably portrayed by 
the writer of that, artiele.

It is štili a matter' of me- 
mory that about the' middle of 
February 
American 
accounts 
hopor, of
dependence for Lithuania at 
which officials of our City go- 
vernment, iheluding the Mayor, 
together with prominent Lith
uanians from 1 all wajks of life, 
not to omit such out of town 
guests a.s Attorney ?F. J. Ba- 
gbčius ąnd bthers partiėipated. 

• <In view of all this, it'no\v 
appears that Alderman 'Bėnd: 
ler and Deputy Sheriff Jenu
saitis who took part in the 
Fėbruary affair, have ventured 
to štage a' demonštration (only 
in the riewspaperš) ’ of 'their 
dwn, usihg the , St, Josėph’s 
iParįšh ėvent and the trusting 
.parishionėrs as political lever- 
age in behalf of' thėmselves.

Such beha'vior mąy be ąatis- 
fying to političianš;' būt ad to 
the parishionets,;ant|. the Lith- 

! uanian pttblic at - iaYge,’ the šit- 
uatidn is most ahnoyi'ng and 
ėųuivalėnt to “taking thėm for 
a ri,d.e«”

Even though they did spėąk 
at .the St. Josęph’s celebration

I

Slowly būt Sūrely”, 
therrf our politically m- 
young rųay find a lesson 
learned.1 It was Lincoln

"M1 £ Km,
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Darbininkas bedarbis.

St. Louis, Mo
Požėlos ristynes.

'viso

Šiluma Švarii

ir extra
'Ci Į Į

of this year, the 
nęvvspapėrs carried 

0f a celebration in 
the 13th year - of in-

<Wg ‘ Vietos ‘ laikraščiai rašo : h 
žmonės kalba. Visi -prjpažįąta.

Kdvo T7« d. mes turėjome 
progos pamatyti garsų lietusių 
ristiką ‘Karolį Požėlą. Ritosi 
jis su Ęay Steele, kuris Vra 
Vienas geHausių pasaulio risti-
kų. ’Požėla dirbo tiesiog žAibo _ 
greitumu ir paliko šiame mies- ■ 
te Iąpdi gėro Įspūdžio. Apie ji fti.:

miesto ligo- 
kad atrodo, 

visas Clevelandas serga.
Serga visokiomis ligomis. Te
ko kalbėtis su keliais 
lais. Jie sako, jog labai dide
lis žmonių skaičius serga nuo 
munšaino gėrimo. Kai kurie jų 
esą jau tokiame blogame sto- 
vyj, kad jų nebebusią galimą, 
pagydyti.

Užėjau ligoninėj ir kelis lie
tuvius. Vieni sako, kad jie 
daug geriau jaučiasi ir greitai 
tikisi iš ligoninės išeiti. Kiti 
mano, jog jiems dar ilgokai 
teks pagulėti.

/

Su kuo tik nekalbėjau, .visi 
tvirtino, kad Amerikoj dar nie
kuomet tiek daug žmonių ne
sirgo nuo alkoholizmo, kaip 
dabar. Daktarai seko, jog at
veža daug žmonių, kurių pro
tas nuo munšaino gėrimo yra 

. pamišęs. Daugelis jų jau 
begalės pasitaisyti.

Kas seniau girdėjo, kad
gėrimo tiek daug žmonių sirg
tų proto ligorhis ? Kas be ko, 
pasitaikydavo tokių atsitikimų 
ir seniau, 
prohibicija 
blaivybės 
jog dabar

bet ne tiek. Kai 
tapo Įvesta, tai 

davatkos tvirtino, 
jau nebereikės tiek

daug kalėjimų ir policijos. Na, 
o kas šiandien dedasi? Kalėj i-

> • ' ■ n 1 ,

mai pilni, ligoninėse trūksta 
vietos, žmogžudysčių skaičius 
nuolat didėja. Prie viso to iš
leidžiama milionai. dolerių vyk
dymui neįvykdomo prohibicijos 
Įstatymo.

Milionai Amerikos dolerių 
plaukia į Kanadą, iš kur but- 
legeriai gabena degtinę. Kas 
vasarą tūkstančiai 
važiuoja į Kanadą 
ir geros degtinės 
Tam tikslui yra

šių metų pradžioj buvo per
keliami mokiniai i aukštesnę 
'Waąhington mokyklą. Toj mo
kykloj mokosi nemažai ir lie
tuvių vaikų. Kai kurie jų pa
sižymėjo savo gabumais. Iš 309 
tapo išrinkti 34 gabiausi mo
kiniai. Tarp tų pasižymėjusių 
randasi ir sekami lietuviai: Jo
nas Grinius, nVillie Petrauskis, 
Jonas Waupshas ir Petronėlė 
Jiitkaitė.

Jonas Grinius yra labai iš
mintingas vaikas, — mokosi ge
rai ir klauso savo tėvų. Tas 
pat tenka pasakyti ir apie Pet- 
rauskį, kuris jau dabar liuošu 
laiku pasidaro sau pragyveni
mą. Jonas Waupshas, manau, 
irgi užaugs geras žmogus. Jo 
sesutė jau ) mokytauja Vienoj 
viešoj mokykloj.

ptie P. Jutkaite yra dar vi
sai jauna mergaitė, bet moko
si labai gerai.'Priegtahi ji yra 
šauni pianistė ir gražiai dai
nuoja.

Pr. Jutkus atvyko iš Lietu
vos beveik be jokio mokslo. B^t 
jis buvo gabus ir greit išmo
ko amatą. Dabar jis yra ’gal 
geriausias “tooj makėr” — ma
šinistas Tnlahd Steel ’kdmpanL 
joj.

Sakoma, kad obuolis nuo 
obelies toli nerieda. Šiame at- 
vėjyj tas posakis pilnai tinka: 
tėvai gabus, gabus ir jų vai
kai.

LUCKlES 
visuomet 
Ė>tdankū5

,-r^.r .." \.i, j,

iOsŲg^kloi

J.ū s ų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke,'atvirameorr, 
kvėpuok giliai; fi- 

- kiniai ‘mank&tinkis 
minkštinančiuose 
saulės spinduliuose 
ir laikas htfo lifiko 
patikrink ^fi
no-sveikata.

amerikiečių 
gero alaus 
išsimaukti.

išleidžiamos
dideles sumos pinigų.

Bet musų įjolitikiėriai 
to nemato ir nenori matyti, 
Jie vis dar ^nenori prisipažihti, 
kad prohibicija Aipertl&i dafo 
■didžiausią skriaudą. ’Lafkas JĮJ>u- 
tų piliečiams susiprasti irapa
rei kalanti, kad tas ; netikęs 
prohibicijos įstatymas butų

. atšauktas. —*John Jarus.
.. ..................................................

Kiekvienas žino, kacl satile nokina - dėl 46 
“SPRAGINIMO” ptoceso naudojami Ūltra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų

■ - Derliaus Grietinės- DAR- IR “SPRAG1NT1” ”''' 

slaptas Šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie J 

parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare- 
tuose. Nenuostabu, kad LUCKlES visuomet palankus jusij
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Jūsų Gerklės Apsauga - Prieš knisimus -1 prieš kosulį 
1’9311; ttc^erkan^oba'c^o'C^Mfrę.
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“Savas Pas Savą” 
— sako biznieriai

'/ •

r ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2121

f BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486U___________ /

r BAGDONAS BROS.
FURNITURE & PIANO MOVING 

Local K Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yar* 5069

r W. B. JUČUS -
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

f M. J. KIRAS
RE AL ĖST ATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yard, 6894 f

' W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tek Republic 8899

r Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

’ MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS; Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Aatomobiliu,
806 W. 31 St. Victory 1696

r F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832v.

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street 
___________ ->
r SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Šis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Westem Avenue 

Tel. Grovebill 1038

r KAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond ------------------------------/

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojarųe naujus 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824 ;

Mytologiški padavi
mai apie Vilniaus 

pilies įsteigimą
Kitas tos pat legendos 

riantas, kun. Juozo Tumo, 
užrašy- 
Didysis 

dėl savo 
Didžiu

va
ilo

dos, pačiame Vilniuje 
tas, šitaipos skamba. 
Lietuvos kunigaikštis, 
darbštumo pramintas
Lietuvos ūkininku, sumanė pa
sistatydinti tokią tvirtapyli, 
kad joki priešininkai negalėtų 
jos paimti. Sumanyta — pada
ryta: toks tai buvo kunigaikš
tis. Išsirinko labai gražius Pa
nerių kalnus ir ant aukščiausiojo 
ėmė vežti 'didžiausias tašytas 
uolas ir degtas plytas. Vargo 
buvo neišsakomo. Į vieną ve
žimą reikėjo pajungti bent de
šimtis jungų jaučių. Pagaliau 
visą medžiaga paruošta. Pama
tui padėti raudonomis žiotimis 
žiopso plačiausi perkasai. Prie 
pat jų krašto stūkso kalnai ak
menų, belaukiančių tik valan
dos, kuomet nuriedės gilumon 
ir prisiims visą sunkenybę sta
tomųjų mūrų. O' jų tarpe vie
nas tikras milžinas akmuo, 
gausiąs atgulti į pat kertę.

Vilniaus pylis turės būti dar 
niekur neregėto stiprumo, nes 
ji gaus ginti visą Didžiojo ku
nigaikščio šeimyną: čia nori
ma padaryti sostapylis’. Ir ne
tik kunigaikščių gyvybę, —

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl,daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimč; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet, veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Usefųl Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 170 Vąrick St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

(Anizarsinimas)

AMERIKOS
PILIETIS

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

GARSINKITE®
NAUJIENOSE

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL. s-

Siųskite money orderi arba krasos 
ženklelius.

.. ■L—į,
NAUJIENOS, Čhicago, III. 
... į..,..  

I . - •
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gins viso krašto laisvę ir šlo
vę. •

Gražus tai kraštas tie Pane
riai: kalnais kuprotas, upėmis 
gembėtas, miškais pasišiaušęs 
nųošglys. Jo negalėjo.t nepaser
gėti kunigaikščiai, 
žygiai, garsus ir 
svajotojai.

Didžiojo akmens 
dėtų 'atjojo patsai 
buriu dvasiškių, 
matniųjų kunigų: vaidilų, žinių 
ir burtininkų, vedinas. Ir tarė 
kunigaikštis. kunigams:

—Galingųjų Lietuvos dievų 
tarnai, jų valios ir norų aiškin
tojai, kvapnaus gintaro ir rie
biųjų gyvulių atnašautojai, pa
sakykite dabar man, kas pla
čioje mano kunigaikštijoje vi
sų labiausia patiktų jiems at
nešti-, idant jie per amžių glo
botų tuos mums ir darytų juos 
Lietuvos priešininkams neįkan
damus ?

t

Sunkiomis giliomis mintimis 
apsiniaukė seniausiųjų ir gu
driausiųjų kunigų gymiai. Su
siraukė išmintingosios kaktos, 
užsimerkė akyliosios akys. Gi
liai galvoja, iš ugnies buria, 
tariasi savo tarpe, atsimena 
senų sbnolių papročius. Paga
liau atsako savo viešpačiui:

—Didis Lietuvos valdove! 
Tu pats esi dievų išrinktasis 
jų tarnas. Jų norus ir pats ga
li patirti. Bet jei būtinai musų 
klausies, tai žinok: Lietuvos 
dievams visų maloniausią atna- 
šas butų, jei išsirastų tokia 
lietuve motina, kuri pirmutinį 
ir vienatinį savo įsčios vaisių 
-— sūnelį gera valia gyvą pa
dėtų *po šituo didžiuoju kertės 
akmeniu.

Nustebo Lietuvos valdovas. 
Nustebo ir visi jo dvariškiai. 
Taip, tikrai. Tai butų<brangiau- 
sis atnašas.^Įįk^š . kur jo gau
ti? Nuo pąt pradžios pasaulio 
darr nebuvo girdėta tokio atna- 
šo. Vis dėlto liepia visiems bur
tininkams ir kitiems, mažie
siems dvasiškiams apeiti visą 
Lietuvą, besiklausinejant, begu 
neišsiras tokia tėvynės mylė
toja, tokia jos priešininkų sve
timtaučių nemėgėja, kuri ap
siimtų net tokį savo kraujo ir 
savo širdie^ atnašą dievams 
dovanoti. 

. - ’ z •

Neilgai teprisėjo kunigams 
klajoti. Vokiečių Lietuvoje taip 
nekęsta, jog jau trečią dieną 
kunigai rado tokią lietuvę mo
tiną našlę. Atvedė ji savo vie
natinį sūnų jaunikaitį, jos se
natvės aprūpintoją. O buvo 
tai jaunikaitis netik gražus ir 
motinai geras, bet dar ir išmin
ties vyras. Nesipriešino jisai 
motinos valiai ar ten kunigų 
skelbiamai dievų valiai: tiktai 
norėjo ištirti, ar tai tikra yra 
dievų valia?

Ir prašė kunigaikštį, kad 
jam leistų triskart . paklausti 
kunigus: jei jie atsakys tinka- 
mai, bus tai nebeabejotinas 
ženklas, jog dievų valią tikrai 
žino; jeigu atsakys netinka
mai, bus tai ženklas, jog tik 
savo prasimanymus skelbia. 
Kunigaikščiui sutikus, jauni
kaitis paklausė kunigus, kaip 
jiems rodos, kas yra visame 
pasaulyje — 1) .už viską sal
desnis, 2) kas yra už viską 
lengvesnis ir 3) kas yra už 
viską kietesnis?

Neilgai tegalvoję, kunigai at
isakė: Visų saldžiausis pasauly
je bus laukinių bičių korys, vi
sų lengviausis, žinoma, bus me
dinoj o paukščio pūkelis, o visų 
kiečiausias — kunigaikščio kar
do plienas, kuriuo jis, sudro
žęs raiteliui per galvą, gali jį 
per pusę perkirsti lig pat bal
nui.

—Neteisybė! Drąsiai atsako 
išminties vyras. — Aš žinau 
daiktų dar saldesnių; dar leng
vesnių, dar kietesnių

garsus kar- 
švelnadušiai 

t

ke rtėn 'pa- 
šeimininkas 
pačių praš-

vesnių, dar kietesnių. — Nau
jau; bene ką? «a Gi mbtiųos

pienas kūdikiui už medų Sal
desnis, gi kūdikis ant motinos 
rankų už pūkelį lengvesnis, gi 
mano motinos širdis už plieną 
kietesnė, jei neplyšta, atiduot 
dant mane taip baisiai nukal
kinti.

Ir pripažino kunigaikštis ir 
Visi jo dvariškiai ir susirinkę 
žmones, ’ jog išminties vyras 
tiesą pasakė; jog tai i_. 
Lietuvos dievų noras tokio 
našo. Ir liepė jaunikaitį 
leisti.

Ir vėl 'įsakė kunigaikštis 
nigams teirautis, kokio gi 
našo ' Lietuvos dievai reikalau
ja; kad jos sostapylis butų ne
sugriaunamas ? Kas iš visų 
Lietuvos turtų butų dievams 
visų maloniausis?

I vėl apsiniaukė giliu rūpes
čiu visti kunigų veidai. Vėl jie 
galvoja, buria, ahiašus degi
na, senų senolių papročius at
simena. Tris dienas, tris nak
tis nevalgę, nemigę, pagaliau 
atsakė savo viešpačiui:

—Didis Lietuvos valdove! 
Maloniausis Lietuvos dievams 
atnašas štai kada bus. Jei Lie
tuvos dievai neprisiėmė, kad 
senovės papratimu po keitės 
akmeniu atgultų jaunikaitis, 
tai aišku, kad po tuo-pąt ak
meniu turi atgulti mergaitė, 
lygiai graži, kaip ir jokio blo
go neišmananti, Nes toks yra 
senų seniausis netik lietuvių, 
bet ir kaimynų paprotys, kad 
norint pastatyti stipras mūras, 
reikia po juo užkasti gyvas 
žmogus. ' \

Ir įsakė kunigaikštis burti
ninkams ir kitiems mažie
siems kunigams suieškoti pa
čią nekaltąją mergaitę visoje 
Lietuvoje ir atvesti į Vilnių, 
kad taptų dievams atnašu už 
visos tėvynės laimę ir laisvę. 
Neilgai teprisiėjo kunigams 
klajoti. Lietuvoje mergaitės 
kuo ne visos buvo gražios ir 
nekaltos. Bet kurią atvedė, bu
vo gražumu lygi Lietuvos lau
kų žiedui; josįakeles žydrumu 
buvo lygios Trakų ežero gil
mėms. Ir matės bloga nieko 
nenuvokianti.

Baltais sužadėtinės rūbe
liais, žaliu rūtų vainikėliu ant 
galvos, laukinių žiedų, glėbeliu 
mažutėse rankytėse, šypsoda
masi ir vien tik savo apdaru 
ir gėlytėmis džiaugdamasi, ji 
ramiai sau atsistojo griovio 
gilumoje, kur turėjo nuriedėti 
anoji didžioji kertės uola, lyg 
visai nenuvokdama, jog jai 
kas bloga gali atsitikti. Visų 
širdį į save palenkė. Visi su
drebėjo užjautimu. Bet ką 
padarysi, jei tai tokia'pačių 
Lietuvos dievų valia.

Kapų tyloje, visi akis ?emyn 
nuleidę, karštai skubėdami, 
šimtu rankų užkabino uolą ir 
stūmė ją į gridvį, kad tik 
greičiau nutiktų tai, kas neiš
vengiama. Ir visi apmirė, nu
stėro. Tik kunigaikštis neiš
kentė. šoko prie krašto, žvilg
terėjo žemyn ir visas veidu 
nušvitęs, linksmai sušuko:

—Visų maloniausi atnašą 
Lietuvos dievai patys sau iš
sirinko!

Griovyje šalia uolos stovėję 
gyva lietuvaitė. Kaip ir pirma 
švietė nekaltu nerūpestingu
mu. Tik akelėse spindėjo du 
diemantu — dvi ašarėli, kad 
akmuo, krisdamas, išmušė iš 
jos rankų visus kvepiančius 
žiedelius ir ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės atnašo 
Lietuvos dievams butą užvisa 
maloniausio, ir Vilniaus pylis 
buvo stipriausi.

Sako, paskui kunigaikštis tą 
nekaltybės mergelę vedęs, o 
anąjį išminties jaunikaitį pa
sidaręs kunigaiščio tarybos 
nariu. .

nebus . ' T 
at?
pa

ku* 
at-

ATSIKRATY- J 
KITLIGŲPE- " 
T>TT nosyje, burnoje 

ir gerklėje <

Leiskite j Zonite išva- <
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe- t
rus, neprileisti . ligų.
Labai naikinantis pe- 4 
rus.. Raminantis plėves 1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių 
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Janitorių Kliubo tei
smas su Unija

Byla pasibaigė kovo 18 dieną
• * '' ■ *. ■ '

Liet. Janitorių Kliubas jau 
gyvuoja nuo 1928 metų ir turė
jo gana gerą pasisekimą ar tai 
parengimuose ar šiaip draugiš
kame veikime, suruošdavo sma
gių susirinkimų, pramogų, pa
silinksminimų,- žaislų. Perei
tą lapkričio mėnesį Janitoriai 
turėjo puikią vakarienę Univer- 
sal Kliube su muzikos progra
ma ir gražiomis prakalbėlėmis, 
kurių tarpe kalbėjo ir ponas J. 
J. Elias, Universal State Bank 
prezidentas. Prakalbose buvo 
pabrėžiama, kad janitoriai ge
rai organizuoti ir vienybėj 
veikdami galėtų daug gera sau 
nuveikti įr kad galėtų net savo 
biznio agentą turėti, kurs lie
tuvius janitorius atstovautų 
linijos ofisė. Unija tam nebu
vo priešinga ir gera valia tai 
buvo galima atsiekti.

Tačiau keli tamsuoliai tuojau 
kitaip išsiaiškino tą dalyką, ir 
žinodami, kad patys tokio agen
to vietos negalėtų gauti, o ga
lėtų gaut senas kurs Kliubo vei
kėjas, sumanė Kluibui pakenk
ti.

Kadangi janitoriai tokiu kan
didatu numatė tik patį Kliubo 
pirmininką p. Rakauską, kurio 
negalima ■ nė į vieną, nė į kitą 
pusę pakreipti, kurs eina tie
siai ir teisingai, yra blaivus ir 
nerūkantis, yra janitorius per 
18 metų ir visuomet sąžiningai 
dirba, tai tie tamsuoliai norėjo 
ir jam pakenkti: sumanė ap
skųsti Unijai musų Kliubą ir 
jo pirmininką p. Rakauską,' 
buk tai p. Rakauskas turįs su
organizavęs būrį lietuvių jani
torių' ir einąs “Uniją nugriau
ti”, pats poręda’mas bu,ti vadu.

Kadangi, buv sušauktas Lie
tuvių Auditorijoj didelis janito
rių susirinkimas su tikslu dar 
daugiau lietuvių janitorių gau
ti į Kliubą, tai šmeižikai išaiš
kino Unijai, kad tai esąs susi
rinkimas prieš Uniją. Laimei, 
Kliubo pirmininkas buvo pa
kvietęs kalbėtojus ir iš Unijos 
viršininkų, ir apie tai pagarsino 
janitoriams prijaučiančiame

dienraštyje “Naujienose”, va
sario 21 d. Taip jau į tą su
sirinkimą buvo kviesti Rėpubli- 
konų kalbėtojai. (

Janitorių Unijos pirmininkas 
gavęs musų Kliubo pirmininko 
pakvietimą ir pats turėdamas 
tai dienai išvažiuoti iš Chica- 
gos užmiršo apie pakvietimą 
pranešti Unijos sekretoriui; 
reiškia, kiti Unijos viršininkai 
nieko nežinodami apie pakvie
timą ir turėdami melagingą 
skundą, supyko ir atvykę musų 
susirinkimai) sustabdė.

Kuomet Kliubo pirmininkas 
p. Rakauskas pristatė Unijai 
visus dokumentus ir Unijos ad
vokatas juos peržiurėjo, tai 
rado, kad viskas buvo daroma 
sąžiningai ir teisėtai ir kad 
Kliubas .oieturi nieko priešingo 
prieš Uniją. Tačiau kada ir po 
to kaikurie Unijos bosai pra
dėjo jėškoti priekabių prie pir
mininko p. Rakausko, tai paty
rinėjus priežastis, patirta, kad 
tame reikale yra intrigų ir iš
davikų rankos. Kas tas toks 
yrą, janitoriai jau žino; tai 
buvęs paties p. Rakausko ge
ras prietelis, kurį p. Rakauskas 
yra gelbėjęs pinigais ir darbą 
padėjęs gauti ir į Janitorių 
Uniją rekomendavęs. Tai jam 
tas “prietelis” dabar ir “atsige
rino”, norėdamas, kad Unija 
p. Rakauską arba nubaustų ar
ba iŠ darbo išmestų. Tačiau 
skundiko darbas neišdegė.

Kliubas laikinai yra’ sustab
dytas, tačiau . pasiliks veikti 
kaip veikęs. Laukiama greitoj 
ateity grąžinant Kliubo čarteri 
ir kitus , reikalingus dokumen
tus; jų sugrąžinimas užsitęsė 
tik dėlto, kad juos reikėjo iš
versti į anglų kalbą.

Pirmininkui p. Rakauskui, 
tiesa, tie nesmagumai kainavo, 
bet Kliubą jis garbingai apgy
nė, ir ačiū jam, veiksime kaip 
veikę.—Kliubietis.

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANCIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema" nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jię atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuo&e namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

(Apgarsinimas)

PAIN-EXPELLER

IKSKčF Milijonai 

tračių žmonių kalba i 
SEra Hto tiekio llnimentp ktv !

I veiktų taip urnai, taip pa- ! tenkinančiai kaip PAIN - EX- I 
PBLLERIS. Jie naudoja ji nuo ! 
Ferialimų, Skausmų, KrutinAJa, 1 
Galvot Skaudėjimų, Pečių Geli- ■ 
mo, Skaudamų Muskulų, Sustln- ’

galbos.

ant pakelio fra Jūsų apMucotojų.
Savo turiniu brangi ir įdomi kny*

Panriduoda visos* vaistinėm.
Kaba 35 Ir 70 centų bačka,

tr CO.
BROOtOVN, N.M

i

Iš 18 apylinkės

Per vieną valandą keliose gat
vėse išmušė 14 langu

—* - - '

Kovo 22- d. rytą apie trečią 
valandą gengė kokių tai kerš
tininkų išdaužė 14 Jahgų aš
tuonioliktos kolonijos apylinkėj.

Užėjau į lietuvišką valgyklą 
2114 So. Halsted St., pasitei
rauti, kas atsitiko, kad tiek z 
langų išdaužyta ir net dviejų 
valgyklų langai viename bloke 
išmušti. Mrs. Stanlienė neži
nojo tikrosois priežasties, bet 
ji spėja, kad tai butą* keršto 
darbo, nes tai atlikta tą pači \ 
naktį ir per vieną valandą iš 
mušta 14 langų.

Vieni kalba, kad kokia tai ap- 
draudos kompanija turėjus ne
susipratimų su darbininkais, k:- 
ti kalba, kad taį yra bedarbių 
kerštas. Bet tikros teisybės nie
kas dar nežino.—Senas Petar ;.

Prierašas: Prie užvakarykš- 
čios žinutės apie išplėšimą Si
ručio valgyklos, tenka pataisy- 

kad tai buvo ne Siručio, bet 
Tarulio valgykla.—S.P.

ti,
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SPORTAS
Požėla vėl atvyktsa Chicagon

Kiek teko patirti, šios savai
tės pabaigoj Karolis Požėla bus 
Chicagoj. Rodosi, kad kovo 30 
d. jam teks ristis Coliseume.

Rytoj risis Adomas Widzes
. Rytoj Mozart svetainėj, 1534- 
36 Clybournc Avė., Adomast 
Widzes susikibs su Lou Talla- 
ber, buvusiu vidutinio svorio 
pasaulio čempionu. Adomas yra 
gerame stovyj, todėl ristynės 
bus įdomios.

Tą patį vakarą risis ir St. 
Bagdonas su John Marshall.

—N.

Paint
Rcady Mixed

Galionas už $1.65

Paint
Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Enamel - 
Paint

. Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

aHARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL . , 

’ 200 įvairių rusių nuo 5c iki' $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREĘT, . 1 • ' TEL. VICTORY 72«1

Kaip Padaryti H 000
I 3 METUS IR 6 MENESIUS

Prisirašyk prie NAUJIENŲ SPULKOS užsisakydamas 10 
Šerų, mokėdamas po $5.00 savaitėje ir ne ne

pasijusi kaip sutaupiusi

SI 000.00
Sekretorių galima matyti kasdieną iki 8 vai. vakare,

1739 . So. Halsted St. \

A

Musų tautiečiai, ar girdėjot;' kad 1931 m.
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios Murdės 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. j
susidarys stora 700 psl.^aų ,viršum didelio formato iliustruoju/knyga. ‘

_ “KULTŪROJ"'Vatd įžymiausi Lietuvos pažangi&ios visuomenės ’ 
vieke jai, n^okslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt. y' ?1 .

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užpftnnmeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad i,Kulturos,, žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kcdzie 8902

3514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO, DLL. ,,

P
01 .
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naujienos, CMcago, g

Jie ją?n

$8.00

Money
Orderio karto

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
AMERIKOS TURTĄ!

IŠPLAUKIA

Ibury, St.

KOMISARIATO DIKTATŪRA

NAUJIENŲ Skaitytojams

zva

- Kaip Ediso- 
žmones, kurie

$117.50
$193.00

darbininkų kla- 
gintų sykiu v ir

yrą pir- 
ręikąlų 
jie yra

jisai net
milio-

SUSTOK 
KOSĖJĘS!

APSAUGOK SA 
i VO VAIKUS

žmogus 
klausimų:

NEWYORKO
GEGUŽES

nų” Bendro* 
Chicago.IlL

kad jie mie
kad žmo

žmogus, tuo 
idealui atrodo 
jie mąno, kad 

žmones pa
tai butų pui- 

, nes tuomet 
revoliucija” ir

TREČIOS 
KLESOŠ 
KAINOS:

jeigu jie neturėtų ma
gina į minias”. 
? Į tas, kurios

Miego 
Eksperimentai

»5 Liberty St,, 
Anaonla.Cęnn.

Mollis*'# 
1730 — 24th 9t., 

Detroft, Mich.
Mikolainis, P.

1M Sąnds St., >Brookl>^ A. X.
Pasirodžius spaudoje prekybos sekretoriaus La^ 

monto pranešimui, kad Jungtinėse Valstijose šiandie, 
esą daugiau kaip šeši milionai bedarbių, kilo visuome
nėje balsų, kad prezidentas privaląs sušaukti nepapras
tą kongreso sesiją tai-padėčiai apsvarstyti.

Kol kongresas posėdžiavo Washingtone, valdžios 
atstovai kalbėjo, kad bedarbių esą daugių-daugiausia 
apie keturis milionus. Jeigu kongreso posėdžių metu 
butų buvę žinoma, kad bedarbių skaičius siekia šešių 
milionų su viršum, tai’ kongresas vargiai butų galėjęs 
toki rimtą faktą ignoruoti.

Visa eilė pažangesniųjų senatorių ir atstovų dabar 
sako, kad nepaprasta kongreso sesija yra būtinai rei
kalinga. Ir šiai nuomonei tenka pritarti. Ne dėlto jai 
reikia pritarti, kad yra pamato manyti, jogei naujasis 
kongresas bus daug palankesnis bedarbiams, negu tas, 
kuris išsiskirstė kovo mėnesio pradžioje. Bet niekas ki
tas, kaip kongresas, negali išspręsti tokį svarbų visam 
kraštui reikalą. Jeigu kongresas pasirodys nekompe- 
tentiškas šitam reikale, tai bus. naudinga, kad žmonės 
tatai žinos.

REIKALAUJA NEPAPRASTOS KONGRESO 
SESIJOS

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek 
nūdienius. Leidžia “Nanj“ “ 
vė. 1739 So. Halsted St. 
Telefonas Rooseycjt 8500.

DRISKIŲ PROLETARŲ 
IDEOLOGAI

žmogus apie vienų trečdalį sa 
vo gyvenimo praleidžiu be 
miegodamas 
naš miega.
miega stovėdami arba su at 
merktomis akimis.
teorijos. - 
su miegančiais.

nepaštebe j o atidaryto 
Nęląbai seniai panašus

168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

“Amerikos Lietuvis1
14 Vernon St.,
, Woręęstęr, Mais.

Baltutis, P. P.
st-

- Monfe>, Ma#s.
Bogden, J. G.

nistus renkasi vadus, .bet ( Va
dai renkasi narius. Kurie nat
riai kelia balsą prieš vadus, tie 
būna išmetami lauk. Kada iš
kyla peštynes tarpe vadų, tai 
ne nariai sprendžia, kuriai epu
šei pritarti, bet „vadai stengia
si narius pakreipti savo pusėn

truko precizijos ir jie darė kur 
kas daugiau klaidų, negu pa
prastai. Dr. Laird priėjo išva
dos, jog studentų darbas yra 
našiausias, .kuomet jie miega 
apie astuonias' valandas.

Lyginai tokios' pat ■ nuomo
nes laikeri ir Dr. ?Johnson,, ku
ris daug laįko pašvente miego 
tyrinėjimui. Jfs su pagalba 
tam tikro prietaiso surado, kad, 
bendrai imant, miegantys žmo
nės 'kas dvylika minučių su
kruta. Vieni kruta ir vartosi 
miegodami daugiau, kiti ma
žiau. Juo žmonės mažiau kruta 
ir vartosi, tuo miegas yra gi
lesnis. Dr. Johnson mano, jog 
ateityj gal bus galima miegą 
pagilinti. Vadinasi, . miegoti

6820 Supęrior Avė., 
Cleveland, Ohio

N-
395 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
K,ęh.

Komunistu ideologija yra ne 
industrinio proletariato, bet 
“lumpen-proletariato”, proletą- 
rų driskių idęologįja. Pasitu
rintį dąrbinipką * aębą pasitu
rintį fąrmerį .komunistai neap
kenčia taip pat, , arba dar la
biau, kaip kapitalistą. Juo la
biau nuskurdęs 
jisai komunistų 
tinkamesnis; ir 
jeigu visi darbo 
virstų ubagais, 
kiausias dalykas 
tuojaus kiltų “ 
išsipildytų visi komisarų troš
kimai.

Kaipo proletarų driskių ideo
logai, komunistai yra revoliu
cingi, bet jų revoliucingumas 
yra utopiškas, nes iki bado ir 
desperacijos davesti beturčiai 
visuomenės tvarką pakeįsti ne,- 
gali. Nauja visuomenės sistema 
kils ne iš minių skurdo, bet iš 
ekonominio visuomenės vysty
mosi.

ver
1914 iki 1929 m 
lionais dolerių.

Jeigu tą turtą valdytų visi .Amerikos gyventojai 
bendrai, tai kiekvienam jų butų priklausę 1929 metais 
po $2,977. Į tą skaičių tečiaus įeitų ne tik suaugę žmo
nės, vyrai ir moters, bet ir maži vaikai ir nemečiai. 
Padalinus krašto turtą tiktai tarpe žmonių, kurie sa
varankiškai uždirba sau gyvenimą, gautume tris arba 
keturis kartus didesnę sumą, vadinasi, apie $10,000. 
Tai yra palyginti stambi suma.

Tikrumoje tečiaus Amerikos turtas yra paskirsty
tas visai kitaip, žmonių, kurie turi po $10,000 yra ne
daug. Yra milionai žmonių, kurie beveik nieko neturį, 
ir yra mažas skaičius lobininkų, kuriems priklauso mi
lionai dolerių. Ir turtas tų, kurie turi daug, auga vis 
sparčiau ir sparčiau.

Suprantama, kad amžinai šitokia turto paskirsty
mo sistema negali gyvuoti. Su tuo šiandie sutinka dau
guma protaujančių žmonių, bet ar dauguma žmonių 
protauja, tai klausimas.

na i * pasaulio bolševikų” gina 
driskių proletarų reikalus. Bet, 
kaip pagyrų puodams dažnai 
pasitaiko, jisai savo pasigyri
me apsilenkia ..su tiesa, saky
damas, kad komunistams joki 
kiti reikalai nerupi, kaip tik. 
proletarų.. Tikrumoje komisarų 
reikalai komunistams yra svar
besni, negu proletarų. Rusijoje 
komisarai turi daugiau galios 
ant proletariato, nėgu kad tu
rėjo caro- činovninkai. Tenai 
gyvuoja ne proletariato, bet 
komisariato diktatūra. )

Amerikoje komuništų parti
ja visuomet buvo ir yra komi
sarų kontroliuojama organiza
cija, kurioje ' proletarai tai — 
tik komisarų pastumdėliai. Ko
misarams isusipeŠus, partija 
skyla; jiems susitaikius, ji vie- 
nŲąsi. Niekad nebuvo -taip, kad 
tos partijos politiką nustatytų 
paprastą njąrių (“rank and 
file”) minia.’ Visuomet ji buvo 
ir yra padiktuojama iš viršauk.

Visas Jungtinių Valstijų turtas 1929 metais buvo 
tas $361,800,000,000. Per penkioliką metų, t. y. nuo 

jisai padidėjo daugiau, kaip 158 bi-
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PIDELĖ EKSKURSIJA

Anksčiau ar vėliau kiekvie
nas žmogus turi mirtų žmo
gaus gyvenimas palyginamai 
yra trumpas. Priegtam mes 
apie vieną trečdalį savo gyve
nimo praleidžiame bemiegoda
mi. Kai kurio tad ir sako, jog 
reikia ieškoti priemonių miego;, 
sumažinimui. Girdi, jei žmo
nės mažiau miegotų, tai jų 
produktifigumas žymiai padi
dėtų. Reiškia, jie galėtų daug 
daugiau nuveikti nei dabar.

Miego problema mokslinin
kai jau nuo seniai domisi, o 
ypač pastaruoju laiku. Jie ban
do patikrinti tvirtinimus tų 
žmonių, kurie, sako, jog visai 
nėra reikalo kas dieną miego
ti astuonias valandas. Thomas 
A. Edison, pavyzdžiui, sako, 
jog jis galįs apsieiti su ketu
rių valandų nftego. Daugelis ir 
kitų pasižyniejusių žmonių 
tvirtina, jog-jiems pakanka še
šių valandų miego. \

Yra net žmonių, kurie sako, 
jog jie visai nemiega. Sakysi
me, Vengrijoj gyvena Paul, 
Kern, kuris esą per pąskųti- 
ąius penkioliką metų1 nei kąi,’tą 
nemiegojęs. New Jersey valsti
joj randasi Albept E, Herpin, 
kuriam neseniai sukako 78 me
tai amžiaus. Jis tvirtina, kad 
nemiegojęs per visą savo gy
venimų. r . ’

Daktarai ir psichologai žiuri 
skeptiškai į tuos tvirtinimus. 
Prieš kiek laiko Dr. George E. 
Vincent save) lekcijoj bandė iš
aiškinti, kodėl Edisonas apsiei
na, su mažiau miego, negu ki
ti žmones. Edisonas, pareiškė 
Dr. Vincent, bėgiu dienos daž
nai po kelias minutes snaudžia. 
Tokiu budū laike 24 valandų 
jo miegojimo kvota susidaro 
beveik/ tokia pat, kaip ir pa
prasto piliečio. Kitais žodžiais 

. sakant, Edisonas miega su per
traukomis, bet^ miega maždaug 
tiek pat, kaip -'ir kiti žmonės.

Apie žmones, kurie tvirtiną* 
jog jie visai be miego gali ap-. 
sieiti, tenka labai paabejoti., 
Reikia žinoti, kad miegąs mie
gui nelygu. Kai kurie žmonės 
ir patys nežino 
ga. Yra atsitikimų 
nes miega stovėdami, arbą su 
atmerktomis akimis.

' Pasitaiko, kad kareiviai už
minga bemaršuodami, Nežiū
rint* į tųi, jie eina miegodami. 
Nėra abejonės, kad panašia 
atsitinka1 ir su “šokių moroto.-r 
nų” dalyviais. c

Prof. Donald A. Laird savo

vykinti?
Bet Krasauskas,, rašydamas 

įą .nęsąmoųę, tųręjO galvoje 
Visai prąlriįšką klausimą: ,kas 
bus, kuomet iš/ęomutlistų par
tijos pabėgs arba-bus “išvaly- kur dėl

k tariate išganymui yra reika
linga, negu visi Rusijos darbi- 
n’-kai ir ūkininkai ir inteligen
te , sudėti į daįktą, tai aišku, 
kad 4<yra nesvarbu, ar proleta
rai ir kiti žmonės pritaria Sta
linu pblitikai, ar ne. Jie turi 
jo klausyti!

Tpip pat yra nesvarbu, ar 
lietuviai darbininkai pritaria, 
ar re, Bimbos politikai: jie tu
ri ją remti, nes jisai yra vy
riausių komisarų pastatytas 
liet vių proletariatui “vado^ 
vauti”. . <

Mclodec, tovarišč Krasaus
kas! z

jpje bepaliks tik komisaras 
Bimba su keliais savo pamoč- 
niką's? Argi tuomet jie, tie 
.kopiisarai, turės eiti pieno ve
žimus “draivinti” ir dirbtuvė
se “džabų”! ieškoti? '

“Ne, ir dar sykį ne!” atsako 
į šilą klausimą Bimbos adju
tantas. Nors, visi mariai butų 
pašalinti iš partijos, bet kol 

• ia įfomisarai, tol proletariatas 
turi jų klausyti.

' Tai yr(a logiška. Iš-tiesų, jei
gu vienas diktatorius Stalinas 
Rusijoje žįno geriąu, kas pro-

Antradienis, rkovo 24, 1931

Bimbos pamočnikas, komisa
ras B. Krasauskas, duoda 
“Laisvėje” vėjo oportunistams 
ir “sklokinipkams”, kurie ne
pripažįsta, kad šimtas komu
nistų turį teisę kontroliuoti 
tukstantineš lietuvių darbinin
kų organizacijas. Jisai jiems 
pasako ve kokį pamokslą:

“Aš noriu paklausti tų po
litinių ‘galvočių’: o jeigu vi
sai neliktų lietuyių narių 
Komunistų Partijoje Jungti
nėse Valstijose, tai kieno 
vadovybę turėtų sekti lietu
viai klasiniai sąmoningi dar
bininkai? Ar jie dėlei to ne
galėtų sekti Kompartijos po
litikos klasių kovoje?... Jei 
ir visai neliktų lietuvių Ko
munistų Partijoj, tai visvie- 
na Komunistų Partija, gin
dama visos 
sės reikalus 
lietuvių darbininkų reikalus, 
o todelei lietuviai darbinin
kai privalėtų sekti, Kompar
tijos politiką.

“Principo, nė taktikos kla
sių kovos nepakeičia skait
lius esančių lietuvių narių 
Kompartijoj, delei ko turėtų, 
musų organizacijos atmesti 
Kompartijos. ■ vadovybę, jei
gu nęra tam priežasčių, kla
sių kovos principu/ parem-

moksliškai. Tame atvėjyj žmo 
gui pakaks šešių valandų mie 

1 K. A.

čia tai bent pasakyta bolše
vikiškai ! Nežiūrint, ar bent 
vienas lietuvis darbininkas pri
klauso komunistų partijai, bet 
lietuviai darbininkai turi pasi
duoti komunistų vadovybei!

Tavorščiiis Krasauskas, žino
ma, parašė nesąmonę, nes nė 
jis pąts nemano, kad lietuviai 
darbininkai da seks paskui ko- 
muristus, kuomet jau j bus iš 
komunistų partijos išmesti ar- 
įa -pasitraukę \••visi-ilietuviai. 
Jeigu nebus ne vieno lietuvio lĮHnygdj ^Šleen” j priveda ' viėri 

....... ..... S
migo ‘ bęatdvėdąrias . pįie vairo 
Rezultatas buvo tas, kad trati 
kinys atsidūrė upėj, nes .piaši 
nistas 
tilto.
^įsitikimas įvylęo ir Lerijdjoj*
’mašinisto užmigimo 

lietuviai i eiliniai nariai I siisidtltė O taia

Tai yra didelio formato stora knyga, at
spausdinta ant labai geros popieros, ku
rioj telpa Vilniaus istorija* senovės Vil
niaus žehilapis ir ,virft dviejų šimtų pa
veikslų gražiausių istoriškų vielų Vilniuje 
ir jo apielihkese. Daugelis tų paveikslu 
yra spalvuoti.
Sis aĮbuinas bus kiekvienam brangiausia 
aidintis ir gražus namų papuošimas, įdo- 
įdus parodyti kiekvienam atsilankančiam 
sycejųi,
Šių a|bunių t tiri me į tik nedidelį skaičių ir 
tik kol jų išteksime, galėsime pardavinėti 
ųž šįą Žemą kaii^ą. Todėl norintys įsigyti, 
Šį gražų laibumą pasiskubinkite, patys aš- 
Įncniškai užeidami į “Naujienas,” ar per 
paštą užsisakydami* prisiunčiant kartu ir 

fpinigus. '

visokioms demagogijos ir tero- (prie to jąų beveik priėjo) 
yo 'priemonėmis. Tas komisarų 
“b.unčįus’A, kuris laimi pešty
nėse, užde.da nąriąma savo dik-’ 
Batūrą, nežiūrint ąr 
pritaria, ar ne.

Žodžiu, komunistai 
moję eilėje komisarų 
gynėjai. Kaipo toki, 
laisvės įr demokratijos priešai, 
atžagareiviai. * \

Bet komisarai negalėtų gy
venti 
sįų. Todėl jie 
Į kokias minias 
lengviausia duodasi jiems val
dyti! Tos minios susideda dali
nai iš smulkios buržuazijos, 
kuri savo desperacijoje simpa
tizuoja “revoliucinėms” bolše
vikų frazėms, dalinai iš neor
ganizuotų ir neturinčių jokio 
pastovaus nusistatymo betur-

Vienas “Laisvės” skaityto
jas, John Gradis, parašė Bim
bai šitaip:

“Jus ginate driskių prole 
tarų reikalus.” 
Bimba jam atsako:

“Žiūrėkite, kaip 
aiškiai pastatė 
Jis neina su mumis, tai yra, 
su Komunistų Partija 'todėl, 
kad ji ‘gina driskių proleta
rų reikalus.’ Jr tas tiesa: 
mes giname proletarų reika
lus. Tai vienatiniai' reikalai, 
delei kurių mes kovojame. 
Vienatiniai reikalai* UŽ ku
riuos galvas pasiryžę pagul
dyti milionai pasaulio bolše
vikų. Gradžiui nepakeliui su 
tais kovotojais.”
Gradis parašė tiesą fįtavpo-: 

zicija, kurios laikosi bimbinin- 
kai, kartu su oficialiais komu
nistų partijos vadais, yra dris
kių proletarų pozicija, klek ji 
iš viso liečia proletarus.

Bimba to neneigia 
giriasi tuo, kad jisai ir

kad automobilistai važiuoja 
miegodami, yra paprastas da-' 
lykas.

Tokiuose atsitikimuose žmo
nės patys nežino, kad jie mie
ga. Kolkas mokslininkai yra 
linkę manyti, kad žjnogui yra 
reikalinga miegoti aštuonįas 
valaAdaš, jeigu jis nori tinka
mai savo darbą atlikti. Tačiau 
tuo pačiu laiku nenustojamą 
vilties, kad ateityj bus galima 
šiek tiek sutrumpinti miego va
landos. Sakysimė, Dr. H. M. 
Johnson ir kiti tyrinėtojai sa
ko, jog sutrumpinti miegą ga
lima padidinant jo intensyvu
mą/ Dažnai juk tenka girdėti 
apie “gilų miegą”, žmogus sa
ko: “miegojau, kaip negyvas”. 
Tai reiškia, kad jis miegojo gi
liu arba intensyviu miegu. Ma
nomą, kad 'šešių ar septynių - 
gilaus miego valandų žmogui 
galėtų pilnai pakakti.

Dėl miego teorijos mokslinin
kų nuomonės skiriasi. Seniau
sia teorija yra ta, kad miegas 
pareina nuo kraujo sumažėj|i- 
mo smagenyse. Kad laike, mie
go smagenyse kraujo, yra ma
žiau, tą faktą tyrinėjimai pil
nai patvirtina. Tačiau musų T 
aikais manoma, jog ne kraujo 
sumažėjimas smagenyse pagim
do miegą, bet kaip tik priešių-' 
gai: miegančio žmogaus širdis 
ęčiau teplaka ir todėl mažiau ! 
kraujo tesiunčia į smagenis,.
' Kita teorija yra tą, kad mie

gą pagimdo tam tikrus “ner- 
r.vų centras”', kuris randasi že- 
mutinėj smegenų daly j. Vokie-, t 
čįų fiziologui Dr. V. Demole ; 
pasisekė užmigdyti kates ir 
triušius įleidžiant į. tą nervų , 
centrą kalkių skiedinį.

Prof. Fernando Sanford su
kūrė naują miego teoriją. Jis 
sako, kad miegas yra natura- 
iis ritmas. Kas dieną elektrifj- 
kacija daiktų prie žemes pa
viršiaus persimaino: dieną ji 
yra teigiama, o naktį ' neigia
ma. Gyvūnai net tamsiame 
kambaryj jaučia, kada yra die
na, o kada naktis. • ■ i

Tačiau dauguma mękslinim. 
kų laikosi tos nuomonės, jog- 
miegas pųreina nuo to, kad 
musų kūne atsiranda nuodų. 
Tie- toksinai arba uuoAai pa
gimdo nuovargį, kurio pašali-- 
mimui reikalinga miegoti. Mat,! 
laike miego tie nuodai yra su
naikinami arba pašalinami įš 
musų sistemos.

Kurį tų teorijų yra teisin
ga, — tikrai negalima pasaky
ti. Aišku tik vieną, jog be mie
go žmogus negali apsieiti. 
iPfof. Fred A. Moss prieš kiek 
laiko?; darė eksperimentus su 
studentų gruįe.' Stųdehtai su
tiko Išbusi 169 .valandų 'be mie
go. Eksperimentui pasibaigus,, 
visi studentai jautėsi r silpnės* 
ni; jų girdėjimas žymiai atb.u^ 
ko. (Kai kurie nėt ėmė klajoti*

Maždaug panašų eksperimen-
. su.. stu^enĮais.
Donald Ą. Laird. ' Eksperimen- 
t,Ui pasibaigus, studentams bu
vo leista miegoti: vieniem# tris' 
Valanda#, kitiems keturias im 
t,t; Pasirodė, ^kad po keturių 
valandų miego studentai jautė* 
si 'visai neblogai, -— jie galėjo 

įr>mokyri#; Tariau jiems

Stulpinas, V. M.
3255 So. Maistai St., 

Chlcago, III.
“Sandara”

3236 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Trečiokas, A. S.
197 Adams St., Ncwark, N. J.

Urbšas, J. J.•197 Oak sLtawrcnce, Mass.

“Vienybe
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St..
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Avc., 

Bridgeport, Conn. 
Vainora, K. J.

Franklin Sav. Bank & 
Trust Co., Pittsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. 12th and Carson Sts., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, T. T.

Viesulą, K. J.
1128 WasMngton S b, 

Norvvoocig
ZoĮp,J.J.

4559 So. Paulina St., 
Chlęflųgo, UL‘

Subscription Ratui
$8.00 pet yeai in Canada
$7.00 per year outside of Cbicaąo
18,00 per year in Cfaicago

3c per cpgy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at th< ?om Office 
of Chicago, Iii. under the act of Maich 
)rd >879

PO VADOVYSTE
Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
NORTH GERMĄN LLOY,P Ekspresiniu greituoliu

S. S. E U R O PA
Greičiausiai plaukiojančiu laivu 
Iš New Yorko į Klaipėdą 
Į Klaipėdą ir atgal : :

Sųv. Vaisi. Tąksos Atskirai.
Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 

prižiūrami atsakomingų konduktorių
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Patarimų klauskite pas

NORTH 
GERMAN 
LLOYI>

VILNIAUS 
ALBUMĄ 

Tiktai už $2—
Vieton paprastos to Albumo kainos $4

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

■■■ •'^cHjC Ae ©

r J^EATSARGUS kosėjimas na-1 
muose '‘greitai apkrečia liga 

vis? šeiminą. Greitai sustabdykit 
kosėjimą su Severa’s Cough Bai
sam. Užtikimas per 50 metų. Sau
gus, veikmingas, palengvina kvė
pavimą, suteikia greitą, raminan
čią pagelbą. Pas aptiekininkus. 
Vartyk Severa’s Cold Tablets nuo šalčio

UilHlcypo Icghui
Chicagoje — paltui

Metama $8.00
Pumi metų .................................. 4.00
Trims mėnesiam* -„-fMrnui1Į..--f 2,Q0
Dviem mėnesiame — ----   1.50
Viej^m menini .75

...........3«
Sakaitei........ y.............  18c
Miųesj^i TWW^M»fjr)TWr.

Suv|eagt^e Valstijos^ ue ęhlcagnj, 
paltus

Metanu .......».TJr.y..,.....r....... 87.00 
Pusei metų
Trims mėnriiams 1,75
gvie<n minėsim, ------ l.g

. Vifnąm .mėnesiui
Lietuvon it Airaa pžsieuiuoae 

(Atpigintą)
Metams .—
Pusti tm<tų
Trims mėntfjąms

; įvairius Dalykus
MIEGAS

NORTH 
i Ė RA\AN 

LtOYD
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DedarKią šelpimas
V ; J,A ..f į.

Ofiso adresas:

3224 Wh *ĖaWted Street 
Tel. Victęry 1657 

Ofisas atdaras " ' 
Panedgliais, Seredomis ir 

Pė tnyčiomis
Valandoj: nuo 9 iki 11 ’ryto 

tiktai

i i

Lietuvių Bedarbių Šelpimo ir 
Viekšnieeių Jtliubo Šeimy- 

’jiiškas Vakari lis su šokiais 
fir 'Progfainų Labdarybės 
Naudai.

* i Į-lll■

Bus drtrOrtids‘pastangos gau
ti Garbės ’Steėią, Viekšiiietį 
profesorių vM. 'Biržišką šiame 
vakarėlyje • dalyvauti, ir tokiu 
būdu įduoti muši] silpnoms jė
goms pa'drasinimo ir ištver
mės. Jau ^bilietai (tičkets) 
Liet. Bedarbių šelpimo Komi- 
teto, ir Viekšnieeių "Kliubo na
rių pardavfnėjUtiii i po 50c. Ma
nom bus anglių 5 bedarbių šei
moms, jėi ^vakarėlis bus skait
lingai lankomas. Tas bedar
bių naudai rengiamas pelnas, 
o mūšų jaunimui‘šokių vaka
ras, su vakafierte ir dar viso
kiais gėrimais, saldainiais ir 
šalta-košc (ice-cream), paten
kins VišUs. ^Labdarfams bus 
proga arčiau susipažinti, drau
giškai aptarti tolesnį labdary
bės tobulinimą, musų varg
dienių aprūpinimui, ir musų 
visuomenės garbės apgynimui.

'Lietuviai, kaip ir kitos Ame- 
rijc gyvenančios tautos, moka 
savus nelaiminguosius patys 
aprūpinti, be “salveišių” 
“Ku-Klux’ų” pagalbos.'

Taigi, Gerbiamieji ]

ar

musų 
Labdariai, iš anks|o pasižymė
kite laiką ir Vietą. 'Lietuvių 
Bedarbių Naudai šeimyniškas 
Vakarėlis įvyks Balandžio- 
April ‘19, 1931, Mažoje ‘Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St., ‘pradžia 6 vai. vakare, 
įžanga 50c.

Dr. A .K. Butkaus kas,

Už santaiką
vairoBūnant prie ‘šelpimo 

reikia visko išgirst ir mAtyt. 
Taigi šiame darbe man teko 
artimai susidurt su pavyzdin
gai gyvenančiom šeimynom ir 
kartu ‘ su ypatom, 'pas-kurias 
UČra ideališkos 'meilės; "sąžines

DOMININKAS SUClLL/\ 1 
Persiskyrė Su ’5i6o /pasauliu 

kovo .23 'dieną. '9:3'0 vaKridą* 
ryte 1'911 m. sulaikęs • pusės am
žiaus, .gimęs Raseinių apskr. Ty- 
tavėnų piitap. 'ir ‘ mieste. Ameri
koj išgyveno 21 metus. Paliko 
dideliame nuliudįme moterį Jus
tiną. * po tėvais * Bartkiėwiczowna, 

" t¥is šunns —— Ą'lbiną, ‘Aleksandrą 
ir Joną, dvi marčias — Barborą 
ir Oną. augintinę Jadvygą Joni- *, 
kienę. žentą Prancišką Joniką, 
anųkus ir gimines "Kurias 'pašar- . 

'Voras, randasi Etldcikio koply- v 
čioj. 4 605 S. Hefmitagc 'AVe.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko- i 
vo 26 dieną. 8 ‘ vai. ryte iš kop- ' 
Tyčios į Šv. "Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už Velionio sie
lą. o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 

'Kazimiero kapines.
Visi a. a. Domininko Sucilla 

giminės, draugai ir < pažįstami esat 
nuoširdžiai -'kviečiami 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- i 
tinį • patarnavimą ir atsisveikinimą. £ 

Nitlindę liekame,
Moteris, Sūriai, Marčios, 
Augintinė, Žentas, Anūkai ; 
ir Giminės'.

Laidotuvėse ‘ patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

Z
r

i

ir Atsakomybės. Pertai 
•progos rtašnu šiuos žodžius į 
Visus tuos, ką gyvendami ig
noravo visa tai, 'be- ko Nugy
vent nėra galima ir taipgi į 
tuos, ką yra' persiskyrę arba 
taip mano .padaryt. Lai šie‘ma
no moralybės išsireiškimai su
taiko visus ir pagimdo juose 
tą, ko truko dėl jų sugyveni
mo.

Išnešk naują gyvenimo 
rezoliuciją

'Kiekvieną ’ iš mus ganita yra 
-apdovanojusi meiles instink
tais ir ‘ta meile suveda du as- 
mėniu krūvon. Pirm susituoki
mo -juodu prižada viens antrą 
mylėt, o jei negalės sugyvent, 
t£m yra išėjimas. :Persiškyrę 
naują meilę ‘tvers ir geresnių 
šūgy vertimo t progų ieškos. Taip 
sakant, 'Žmonės veda ir mėgi
na, gi nepasisekus prižadus 
SUar'do ir atgal naujus daro — 
naują gyvenimą tveria. Kartais 
tam tvėrimui ir ardymui nėra 
nei galo. *Nėra galo todėl, kad 
pas juos -nesiranda dvasinės 
meilės. Ir kaipo tokie negali 
sugyvent. Juk mylėt dvasia ir 
mylėt jausmais yra du skirtin
gu dalyku. Taigi instinktyvė 
meilė be dvasinės, ideališkos 
meilės, negali .palaikyt vedu
sius 
me. 
ras 
kos.
šventimo meilė yra surišta su 
sąžine ir atsakomybe. Jos vier 
na kitą auklėja, budina ir ke
lia aikštėn padaryto prižado 
žodžius: 'mylėt, neapleist ‘ir 
būt ištikimu gyvenimo draugu 
iki mirtis perskirs.

pilnoj sutarty visame ka- 
Tad mes ir turime, perski- 
del ideališkos meilės sto-
Kartu ši prakilni, pasi-

Neturint savyj arba neger
biant tas tris seseris, ženybi- 
nis gyvenimas yra suiręs. Na 
ir mes pradedam viens antrą 
peikt, nesąmoningų priežasčių 
ieškot. Gal dėl to, kad esame j 
kitą įsimylėję, arba gal kad 
vienas kuris yra nepilnos svei
katos, . arba senatvės susilau
kęs. Ignoravimas visa to, kas 
tau pirm apsivedimo buvo šven
ta ir brangu; skyrimasis todėl, 
kad -tavo pažystamas skiriasi; 
svajojimas apie, dar nepatirtą 
laimingesnį gyvenimą yra ne- 
apsisvarsčiušio asmens darbas. 
Juk turime faktų, kad ne vi
sų persiškyrėlių yra laimingas 
antras ženybinis gyvenimas. 
“Su viena- nesutiko, manai, kad 
su antra sugyvens’’. Tai yra 
plačiai Vartojama tarmė.

Civilė valdžia ' tiki į perski- 
ras ir jų ^reikalaujantiems su-

MM

JONAS ■ SLEZEVICH
'Persiskyrė su šiuo "pasauliu 

: koVo 22 dieną, 6:45 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr. į: 
Vainuto 'parap. ir mieste. Ameri- i 
koj ‘ išgyveno 27 metus. 1 Paliko J. 
dideliame nuliudime du broliu — < 
Juozapą ir Vincentą, dvi "pussc- a 
seres — Stanislavą ir Oną, du 
švogeritis — Vladislovą ^Gaida- 
mavičią ir Stanislovą Skirmontą 
ir gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Emiliją ir dvi seseris —t Marijo
ną ir Konstanciją.

Kūnas pašarvotas, randasi 3548 , 
S. Union , Avė. *

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 5 
25 dieną. 8 vai. ryte iš namų į 

’šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
' kurioje atsibus gedulingos '"patalai- 1 
dos už velionio sielą, o. iš ten 
bus nulydėtas į Šv. jKazitaiero 
Kapines.

Visi a. a. Jono Slezevich gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

•' laidotuvėse 1 ir suteikti jam pasku
tinį < patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Urbi tai, Pusseserės, Š vogė r tai 

■ ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja i grabo

rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

..A 
...................

LOVEIKIS
■1 ‘T

Pristatotne į Visas Miešto "Dalis 
VeštUv&ns, iBankietams i‘ir ^Pagrabams 

^Vainikai
3316į S. ’HnBted St. Td. Botil^ard 731į4

teikia ją. Trtsųle; laimi -tas, 
pas *kurį daugiausiai i pinigų. 
Teisybė turi !but nupirkta, mes 
be pinigų jai nėra vietos. Taip 
suklaidintais, akim apdumtais, 
liudininkais, o tankiausiai pa
pirktais kaltasai laimi Teisme 
ir liėka ištėisiritas prieš Visuo
menės akis.' ' ‘ ; ;.

Kai kurios krikščionių baž
nyčios mepripažįsta perskirų, 
nes jei esi vedęs, tad vien tik 
mirtis tegali perskirt. Vesti 
antrą vienam nemirus butų 
dvipatystė. Sykiu gyvent, jėi 
negalima sutikt, irgi riėra būti
no reikalo. • ' i

Yra šeimynų, kurių gyveni
mas esti be vilties, bet tenai 
štėkoja pas 'vieną arba antrą 
ideališkos meilės, sąžinės ir at
sakomybės, be kurių sugyvent 
nėra'galima. Tad mano žodis 
yra tiž sutartiną vedusių gy
venimą. Visi mes turime, gali
mybių tą padaryt, jei tik Vy
kinsime padarytus prižadus 
prieš sviėto ir nematomos esy
bės akis. Lai'neranda vietos 
persiskyrimai dėl tokių niek
niekių, kaip “uždainavimai 
operoj” arba dėl jsimylėjimo į 
jaunesnę arba gražesnę ypatų. 
Visa tai yra nesąmoningo, ne,- 
kulturiško asmens darbas. Ir 
tu, kuris , esi palikęs savo na
mus, perkrAtyk savo sąžinę, o 
radęs save kaltu, nuspręsk to- 
liaus nedaryt klaidų. įnešk 
naują gyvenimo rezoliuciją ir 
pagal ją gyvenk. —ŠUltė.

JUOZAPAS i VIČIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 20 dieną, 11 vai. vak. 1931 
sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
męs Kretingos apskn, Darbėnų 
parapijos, Dirgalių kaime. Ameri- l 
koj išgyveno 18 metų. Paliko di- i 
deliame : nuliūdime moterį Anta
niną, po tėvais Sudintaitę, dukte
rį Stanislavą, 2 švdgeriu — Sta
nislovą ir Petrą Sudintus, pus
brolį ir giruines, Lietuvoj seserį 
Oną. Narys ‘Lietuvos ‘Didž. “Ku- l. 
nigaikščio Gedimino Draugijos. J 
Kūnas pašarvotas,,, randasi 11320 
So. Calumet Avc. H

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 25 dieną, 8:00 vai. ryte . iš > 
namų į ‘Visų Šventų parapijos 4 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdų-* 
lingos pamaldos už velionio sielą, 
o ‘‘iš ten bus nulydėtas į Šv. 'Ka- 1 

'zimiero kapines. 'į'
Visi a. a. .Juozapo Vičiulio . 

giminės, draugai ir pažįstami esat ’ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti I 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku 
tini patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, • Dltktė, švogetiai, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yirds T741.

■it tHumiif i>

VWISSIG,
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PaBauiirdanMt karu
Seno Krajaus

v®

Daktaras
Kapitonu

Specialistas dš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENEJuSIOS ir nemgtdomos jos yra 
Specialižkai gydo ligas, pilvo,įplaučių, inkstų ii piislis, užnuodijim;! 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus4 nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą- ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ‘ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali . padaryti. Praktikuoja per daugeli mėtų ir iigydfl
tdkstančlui ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 

, <buo\10‘ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 trak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki A v.
4200 West 26 SU kampas Keeler Ava,; Tel. Crawfordz5573

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS* EJENĄ: ir NAKTĮ J 
-Moš.yisUomet teiki^um širdingą, simpatingą irf:raiiių j 

i pdtrttnaviiuą, 'ktioitfėt jis yra dabiausiai reikalingas, i 

J. F. EUDEIK1S « 00.
•JŪSŲ- GRABORIAT v

■ y t Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitag-e Avenue

Te/efflhgi: ‘YĄRDŠ ' 17.41 ir 17^2^ _

NAUJIENOS, Chicago, Iii. ’
........ a ,.W.

Grriborisi
Tėlefdrtas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto  jas
• - ' - ■ -• • i ' “ •■ •

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu , automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
■ f ' - ■■

CHICAGO, ILL.

B U T K U S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
'Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMŪOTOJAS
Patarnauja laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
' Chicago, III.

Tel. Victory 1115

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

9252

prie 
duodu 
elcctric

Phone 
Hcmlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatmcnt ir mag- 
netic blankcts ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203
Į ' '

Botilevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

'Cicero 3724

Phone Boulevard 4139 
' A. MASALSKIS’

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet, ėsti sąži
ningas ir * nebrangus to
dėl, 'kad neturime »iš
laidų užlaikymui sky
rių. r 1

3307 Auburn Avė
1 CHICAGO. ILL.

O. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
jugeriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

> priklausau *prie gra
bų išdirbystčs.

OFISAS: ' 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
•Tel. Vittory 4088

:f'-* •7v

GARSINKITES
NAUJIENOSE

_____• ■ _______ , _____ ___________________

— - •     u-

Graboriai

S. D. LACHAVO
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse knopigiaasia. 
Reikale meldžia atsišaukti, c mano 

darbą bosite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy £5 Midwifc 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

vnc n*c*TMi

Akių Gydytojai

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

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

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

Phone Boulevard 7589

Tel. *Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampis Halsted S t.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 
^SPECIALISTAS

Žvairas-krcivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tek Boulcvard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki -12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakate .

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

Tel. Keuwo6d 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

. Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned.,10—12 ryto 
Rezidencija <6640 So': -Mdpletbood At'd.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

fkez. 3201 South Waltace 'ŠtreeJ

Lietuviai Gydytojai v
M»^WWWWWWWWrfW^**WW**»^*Oa^WWWWW**W*-*--a*M*«*******

Rez. 6600 South Artesian Avenų» 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswjck 0597

Telefdna# Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

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
Ofiao telefoną* dirgini* 0030 
Bez. Tel Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Valandos 17 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 f “ ‘ --------iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North. Side 
3413 ’Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki f):M0 vakaro

Lafayette 4146

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

Tel.

VALANDOS:
nuo
nuo

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

z 4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulcvard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro., 
Residence Phone Hemlock" 7691

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas ,

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tol. Prospect T 028

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

Nedėlioj pagal sutartį 

- Pbone Boulcvard 8483

>DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Rcpublic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

............  ■ —T1’-------—. .......................... ... .......

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Ig RUSIJOS -

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

'•Gydo staigias'ir chroniškas ligas vy
rų, motetų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir "kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 (V. I8th St., netoli Morgan 

Valandos: nuo 10—ii2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

St.

J

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 - iki 12 vai. ryte, nuo - 2 iki 4 
vai. po pietų'Ir nuo 7 iki'-8:30 vaL 
vakaro- Nedėk nuo 10 iki 12 v.'dienų 

Pbone Midvay 2880
....  —...........    —........... -'-.i

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
DeleL sunldų laiku kainos nupigintos

Sidabro FUI!neri  :---------------- f---------  $2.00
Porceliano Fiillngal , , ......—... 2.00
Auksinas Crowns ........ ............ ........
Bridgo __________ _ ■ , . $0.00 už dantį
Platės_____________j___ i—■ $20.00' ir augt.

Traukimas be skausmo ‘

' 5.

Įvairąs Gydytoją!
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir ;Blue Island ’e.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
(145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

. Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmett» '195

Ralph C. CupIęr,M.D. 
CHIRURGAS <

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

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

/

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas r moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
'Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

•Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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 vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare ' 
jjOlis—Utarn., Ketv. ir Subatoa vak. 

Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—-namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn -St
Ketvergais ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd' St 
Arti Leavitt St.

Felefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki .6

A. A. SI.AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
•Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 Wa»hington St.

Cor. Washington and Clark Su. 
Ofito Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BOKDEN
• (John Bagdžiunas BordenJ 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbonc Raifdolpb 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. fRepublic 9600

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

•Tel. Prospect 8526

Paul M. Adomaitis
Advokatas

. . Ofisas ▼idurmiestyjs 
Room 2414

■ One Nortb La Salia Bldg.
One Nortb La Šalie St.

(Cor. La Salk tad Madisonr 6ts»)
Ofiso Tel Sms ?2704i ?4412

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

-4631 So. Ashland Aoa, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. ■•6515 • So. Rockvvell Slį, 
T<L Republic 9721
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Kovo 28 dieną
Visi rengiasi kovo 28 dienai

Didysis vakaras — koncertas — prakalbos Prof 
Biržiškai rengiamas šeštadienį kovo 28 d.

Lietuvių Auditorijoj

■■i.^—iiii.» Augliu —>įimiui ama

kad '‘Birutės” 
pastaruoju laiku žymiai padidė
jusi. Tuomi “Birutės” ?inipa- 
tizatęriii ir lietuviškojo meno 
ugdintojai gali tik pasidžiaugti. 
/ —. Kep. V.

* ‘ ~ f
. i

“Naujienų” Bendro
vės valdyba

■..................   i ■ ■■■■—

šeima skaičiumi

mynų kalbėtojų žodžiuose iš
girsite apie tokią pačią padėtį

Istoriškojo vakaro rengimas 
eina ne vien tik tarpe Chica- 
gos lietuvių, bet lygiai su tq- baltgudžių ir ukrainiečių, ken
kiu pat pasiryžimu eina pi:s 
kitas dvi tautas — ukrainie
čius ir baltgudžius.

Tautinio meno paroda
Visi žada sublizgėti . savo 

tautinėmis spalvomis ir pasiro
dyti tautinio meno ypatybėmis, 
būtent — ukrainiečiai deleguo
ja vienų* Merginų Chorą, visos 
tautiškuose kostiumuose. Svar
biausioji kalbėtoja nuo ukrai
niečių Mrs. A. Diakun, kuri 
kalbės angliškai, taip jau žada 
pasirodyti ukrainietiškose spal
vose. Baltgudžių Stygų Orkest
rą iš vienų vyrų, bus apsiren
gę baltgudžių tautiškuose ko
stiumuose. Taip jau musų Chi
cagos Lietuvių Choro Pirmyn, 
Birutės Choro, Aušrelės ir Bi
jūnėlio Chorų jaunuoliai de
monstruos lietuviškas tautines 
spalvas. Taip kad vakaras bus 
kaip ir trijų tautų liaudies 
rankdarbių, meno, dainos, mu
zikos ir savybių paroda.

Nusistatymas už Vilnių
Kalbėtojai išreikš savo

stovaujamų grupių nusistaty
mus dėl Vilniaus ir pageidavi
mus, kaip ir kokiu budu Ame
rikoj gyvenanti lietuviai, balt- 
gudžiai ir ukrainiečiai patari^' 
Lietuvai Vilnių atkovoti. Kai-

tančių po lenkų ir bolševikų 
okupacija, ir visų svarbiausia 
— ką pasakys prof. Biržiška, 
tą vakarą susitikęs su plačiau
sia Chicagos lietuvių visuome
ne ir lietuviams draugingais 
kaimynais.

Laikas ruoštis šeštadienio 
vakarui. Visus kitus reikalus 
tą vakarą prašome iŠ kalno 
padėti į šalį. Tai nepasipelny- 
mo vakaras, nes įžanga tik 25 
centai, Auditorijos išlaidoms 
padengti.

“Naujienų” Bendrovės direk
cija, kuri buvo išrinkta visuo- 
tinra'me/šerininkų susirinkime, 
laikė savo pirmą posėdį kovo 
mėn. 21 d. šitame posėdyje bu
vo išrinkta direkcijos valdyba 
tokiu sąstatu: P. Grigaitis1-— 
Prezidentas, A. Rypkevičius— 
Vice-Prezidėnlas, J. Jasiulevi- 
čius— Antras Vice-Prezidentas, 
Nora Gugis—Sekretorius, ir K. 
August—Iždininkas.

Vakarų ir Pikninkų komisi- 
jon išrinkta': K. August, A. Le- 
chavičius ir V. Rušinskas.

Adv. Mitchell kritin 
goj padėtyj

at-

Svarbus pranešimas 
skaitytojams

Nuo ryt dienos “Naujienose,” 
pradės eiti prof. Mykolo Biržiš
kos plati biografija. Kadangi 
jo asmuo ir visas praeitas gy
venimas yra labai tampriai su
rištas su Vilniaus likimu ir jo 
biografijoj yra paliesti visi 
svarbiausi epizodai kovų už 
Vilnių, svarbu kad kiekvienas 
skaitytojas tuos “Naujienų” 
numerius turėtų ir atydžiai 
perskaitytų. Besirengiant į šeš
tadienio vakarą, kovo 28 d. di- 
dyjį apvaikščiojimą, reikia bū
ti susipažinus su musų svečio, 
prof. Biržiškoj asmeniu ir su 
ta idėja, už kurią jis ir mes 
visi esame pasiryžę dirbti.

Lietuvis advokatas Michell, 
kuris apie trys savaitės laiko 
atgal tapo sunkiai sužeistas jo 
automobiliui susidaužius su ki
tu, randasi kritingoj padėtyj. 
Jis yra šv. Kryžiaus ligoninėj po 
priežiūra Dr. Karaliaus ir kitų 
lietuvių daktarų.

Kuomet žaizdos jau ima gy
ti, tai dabar pradeda rodytis 
pavojingesni simptomai. Pereitą 
sekmadienį Dr. Karalius, Dr. 
Davidonis, ir Dr. Biežis apžiu
rėjo ligonį ir nustatė, kad li
gonis turys smagenų uždegimą. 
Daktarai susirūpinę ligonio pa
dėtimi ir daro visa kas galima.

NAUJIENOS,. Chicago, III.'
Cicero lietuviai mažėja

Vadinas, -pradedam eiti ma- 
žyų, Atkočiūną palaidojtfn n; 
jo daugiau nematysim. Anta
nas čekatauskas su šeimyna 
apleis Cicero gal ant visuomet; 
grįžta senon tėyynęn Lietuvon, 
kur mano ramiai ūkininkauti. 
Linkiu geriausių pasekmių, bet 
drauge ir/apgailestauju, nes 
tokių ramių ir taikių musų tar
pe mažai turėjome. Taip gi 
SLA. 301, kuopą netenka 'dviejų 
gerų narių: tėvo su dukterim. 
Ilgai minėsime.

čekatauskai gyvena p. J. 
Barščiaus name, 1333 So. 48 
Ct. Lieka 5 kambariai, gana 
patogus; kam reikią, gali atsi
šaukti. Savininkas gyvena ant 
pirmų lubų.

Dar viena “nelaiitiė”
Paskutinėmis dienomis aplei

do mus ir visą Cicero musų 
Juozas Uktyerįs - Kuzmickas. 
Grįžo atgal į saVo seną buveinę 
Chicago; bet aš tikiu, kad Juo
zas tankiai lankys Cicero, nes 
čia liko daug jo draugų ir jo 
mylimoj i/Aušrelė.

Aną vakarą Biržiškai vakaro 
rengimo susirinkime 'lea’s , tai 
pastebėjo Juozui, sako — tupastebėjo Juozui, sako 
jau esi chicagietis, tai ko gi 
“stikini” už tą Cicero. Juozas 
atšovė “Never mind, kad aš ir 
chicagietis dabar, bet mano šir
dis Gicęroje!” Teisybę pasa
kei, Juozai. Kas Cicero sykį 
gyveno, tas čia širdį palieka.

“N.” Rąšėjas.

Cicero

Nelaimė patiko 
lietuvius

Jonas Slezevich užmuš- 
tas, Stančikas sužfeiš 
tas gatvekariui užga 
vus automobilių.
Pereitą šeštadienį Jonas Sle- 

zevich, 48 m., 3548 S. Union 
Aive., važiavo su savo darugu 
Stančiku pastarojo automobily. 
Važiavo 47 gatve. Bevažiuo
jant skersai .Halsted gatvę 
ant jų užvažiavo gatvekaris, ku
ris sudaužė automobilių, o Sle-; 
zevich ir Stančiką Sužeidė. Grei
tai atvykęs p. Eudeikio ambu- 
lansas Slezevich nuvežė į ligo
ninę prie 54 ir Morgan gatvių, 
kur Slezevich po kelių valandų 
pasimirė, o Stančikas tapo nu
vežtas į savo namus.

Velionis Slezevich buvo ne
vedęs, paliko du brolius ir gi
minių. ’-Kaip vakar pas Eudei- 
kį turėjo įvykti koronerio, tyri 
rinėjimas, bęt kad Stančikas 
negalėjo atvykti, tai atidėta iki 
balandžio 19 d.j New City> po
licijos stoty, 47 ir Paulina-gat. 
Slezevich laidotuvės bus rytoj, 
kovo 25 d., iš namų į šv. Kry
žiaus bažnyčią ir į šv. Kazimie
ro kapines.; Laidotuvėms pa
tarnaus graborius Eudeikis.

publika, bent 95 nuošimčiai jos, 
buvo pilnai patenkinta juos. 
Publika dažnai davė aplodis
mentų artistams ir nuolatos 
garsiai kvatojo.

Programo turinį sudarė vy
kusiai atlikti dialogai, pasikal
bėjimai, o daugiausia “nerim 
tos” liaudies dainelės, kurias iš
pildė artistai. Liaudies dainelių 
artistai nesigailėjo patiekti 
publikai. Kaip sakoma, “ma- 
karonizmo” šiame vakare nebu
vo. Jo nėra paprastai Dzimdzių 
rengiamuose vakaruose. .

Nors didžiąją dalį programą 
atliko pp. Vanagaitis ir Olšaus
kas, bet turėjo ir keletą jaunų 
pagelbininkų. P-lės Norvidaitė, 
“farmerio duktė”, “farmeriš- 
kai” pašoko. Be jos buvo du 
jaunuoliai vaikučiai— Norbutas 
ir šemeta, kurie pagrajino kele
tu lietuviškų ir kitokių muzikos 
gabalėlių ant italų styliaus ar
monikų. Jie taip sugabiay ir 
taip gražiai grajino, kad publi
ka nenorėjo juos paleisti nuo 
scenos, iššaukdama kelis kartus. 
Tai nepaprastai gabus pavyz
dingų • tėvų vaikučiai. Geisti
na butų juos dažniau pamatyti 
lietuviškoj scenoj.

šiuo kartu artistai patenkino 
“nerimtojo meno” mėgėjus, ku
riems, reikia prisipažinti, ir aš 
priklausau. Kitą vakarą artis
tai .rengia balandžio pabaigoj, 
Civic Teatre.—V. R.

Butvilai grįžo iš Floridos

Dzimdzių vakar as 
pavyko

Rengtas Dzimdzių vakaras 
art. J. Olšauskui pereitą sek
madienį, Lietuvių Auditorijoj, 
visais atžvilgiais geriausiai pa
vyko. Publikos prisirinko pil
na Auditorija, kad kai kuriems 
ir sėdynių pritruko. Sakoma, 
nemažai žmonių grįžų namo nuo 
Auditorijos durių, kai sužinojo,, 
kad jau nėra vietų atsisėsti.; 
žmonių buvo netik iŠ Chicagos* 
apielinkių, bet ir iš tolimesnių į 
jų, miestelių, šis skaitlingas 
publikos atsilankymas į Dzim
dzių jvakarą, nežiūrint bedar
bės rir gavėnios laiko, parado^ 
kiek daug Amerikos lietuviai; 
pamėgo artistus A. Vanagaitį ir 
J. Olšausku - •

Kai dėl pačio programo, tai' 
’ .A • • . *.'*’

“Birutės” šeimyniš 
kas vakarėlis

Pereitą šeštadienį, Universal 
Kliube įvyko “birutiečių’ pasi
linksminimo vakarėlis su ♦ už
kandžiais, kuris buvo skaitlin
gas jaunimu ir linksmas. Vaka
rėlio surengimu daugiausiai 
rūpinosi “Birutės” sekretorė, 
p-lė G. Zelnis, kuri ir skaniais 
užkandžiais pavaišino svečius. 
Jaunimas linksminosi, žaizda- 
mąš įvairias žaismes ir šokda
mas šokius, 
ų • , - . a • .

Kai kas naujo galima paste
bėti “Birutės” šeimynoje, bū
tent, kad rengiami panašus va
karėliai darosi skaitlingesni jau
nimu ir ^gyvesni. Be po, paste- 
bjma, jog senesnieji vis rečiau 
įr rečiau lankosi į vakarėlius ir

,Senas Cicero pilietis p. W. 
G. Butvilą su šeimyna po dvie
jų mėnesių vakacijų grįžo visi 
sveiki, praleidę vąįęągįjąs Flo
ridoj, ir visi kupini energijos 
pradėjo darbą. Pats p. Butvi
lą tuojau stojo į Spulkos dar
bą, kurį daug metų jau yra dir
bęs, vargęs. Spulkos direkto
riai su išsiilgimu laukė jo grįž
tant ir neveltui, nes visi gavo 
lauktuvių. Dabar visi žada 
dirbti su didesniu upu Spulkos 
ir visuomenės labui. Naujas 
bertainis prasideda su pirma 
balandžio mėnesio. Kas dar 
nepradėjo taupytų dabar galite 
tuojau pradėti. Reikia taupyti 
uždirbtus centus. Spulkos ge
riausia ir saugiausia vieta bie- 
dnuomenei susitaupyti senatvei 
ar nelaimei.

Kitų tautų spulkęs labai 
tvirtai stovi ir bujoja; musiš? 
kės kad dar ir, jaunos ,spulkos, 
taip jau nepasiduoda. P. But
vilą grįžęs sako, kad bankai 
daugely šalių bankrutuoja,: o 
spulkos niekur dar neatsitiko, 
kad butų bankrutavę. Tad 
neatidėliodamas stok šiandie į 
Spulką. Ofisas, yra 4917 W. 
14 St. Atdara kas ketvergo va
karą. ‘1 ■' Koresp.

Atkočiūną atsiminimus
Pas mus įvairybių nestoka, o 

nelaimės taip gi neaplenkia. 
Visus šiurpas krato, matant a. 
a. Atkočiūno užmuštą kūną* Ta 
nelaimė atsitiko prie jo namų. 
Papuolė po automobiliu ir liko 
sutriuškintas. Už poros dįenų 
mirė, kentėdamas neapsakomas 
kančias. Užgeso jauna gyvy
bė, palikdamas verkiančią žmo
ną Pauliną ir jauną sūnų, gi
mines ir daugybes7 draugų. Ve
lionis buvo malonus, su visais 
draugiškai sugyveno^ visi' ap- 
gailetsauja, deja tas nieko ne
begelbės. Sykį iš gyvųjų tar
po atsiskyręs, jau daugiau ne
begrįš. Mes gyvieji turime 
visuomet būti pasirengę *nelai- 
mei ir jos saugotis. Kiekvie
nas vis planuoja ateičiai. Tu
riu, sako, tą ir tą padaryti, 
turiu parvažiuoti Lietuvon, o 
kitas pats nejaučią, kad gal 
viso to greit nebereiks. D.

Po trapąti
,.,..,4nw■ ,1

“Draugo” broliukai senber
niai (zokohinkai) pradėjo per 
radio mokinti vedusius žmo
nes, kaip gyventi * apsižėnijus 
ir kaip auginti vaikus. Aš tik 
sakau, kas su tais žmonėmis 
darosi: vis griebiasi ne už sa
vo amato Ką/gi tų, broliuk, 
gali išmokinti u Ženotus, kaip 
gyventi apsižėnijus, kada pats 
gyveni su eielubatu! Vargas, 
kada kai pyrhgus pradeda 
Šančius kepti, o batus — siū
ti pyragius, sakb Krylovas.

Gegužis vėl afišina Petronė
lę. Visai panašu, kaip kad 
tas čigonas save vaiką: Sykį 
ūkininkas pagąVo čigoniuką 
benešant jo viŠtį. Kur buvęs, 
kur nebuvęs, atsirado ir čigo
niuko tėvas, senis čigonas, ir 
prddėjo vaikui pilti į užpaka
lį Ūkininkas ir klausią: Nu
gi, čigone, už ką tu muši jį, 
kad tu pats kaltas, kad vaikas 
vištas įprato nešti? čigohas 
ir sako: Pante, aš jį mušu 
ne, už tai, kad jis vištas neša, 
bet už tai, kad nešdama!? ne
moka paslėpti I 4 Ponas Gegu
žis iy tylėjo, nors žinojo, kad 
SLA^ ižde padaryta $25,000 
nuostolių, bet kai kiti tai pa
tyrė ir iškėlė, tai jis puolėsi 
“jėšmininką barti”.

Šančius kepti, b batus

“Sandara” gavusi 
nosį už savo “poziciją” SLA. 
link, —r vieną iš ądy. Bradchu- 
lio ir^Jurgęlionio, kitą iš pa
ties Gegužio, dabar trečią iš 
SLA. Kontrolės Komisijos pir
mininko p. J. Griniaus, sako
si “gynusi” Gegužį dėlto, kad 
visi kiti jį kaltiną. Jš tiesų, jei 
“Sandara” prįklausp prie Su
sivienijimo, ji verta yra gauti 
pilną pomirtinę.

kelintą

Kas'sakė, kad nėra skirtumo 
tarp žmonių ir gyvulių? |Gy- 
yulį paleisk nuo jungo, jis 
bėgs džiaugdamasi ir laižyda
mas, o žmogų paliesk nuo 
darbo jungo, jis v eis namo 
verkdamas.

I iii—Iii.li.l^ii Ii limiiiifĮii ■ 1 ■ ........
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komunįstai turi ir savo geng- 
steriųs arba mušeikų korpu
sus,' kurie reikalui; čsąnt ir 
mitingos : išvąiko, ; ir daiktus 
sudaužo, ir > renegatams pa
kaušiu? suskaldo. Reikia 
laukti, kad ir aukas renkant 
komunistai tuo korpusu pla
čiai pasinaudos. —Pustapėdis.

Roseland
Itaip roselandieęiui atrodo pa 

vasaris, Bružo restorane

Subatoj, koyo 21 d. pradžia 
pavasarių. Oras gražus ir ne 
šalta. Adomas Čelna, susodi
nęs į savo gražų Hudson pp. 
Staškauskus ir mane 
pavasario parodyti.

išvežė 
Bevaži

nėjant sustojome prie 2100 W. 
59th st., kur p. Bružai Idiko 
restoraną ir hotelį. . Restora
nas šviesu^, gražiai įtaisytas. 
Bružas ir jo moteris Elena 
Bružienė linksmi, smagus, 
smarkiai bėgioja patarnauda- 
dami, svečiams. P. Bružienė : -Tpaprašė mus sėstis. Gavome 
ko karšto atsigerti P. Bružai 
sako, kad jiems nėra bedar-

Tf : ' -..J' ;.V •nT ■ ■ . - <' ' .

Antradienis, kovo 24, 1931
59th St. Jis daug pasekmin
gų biznių yar jau turėjęs. Gal 
šihrhė biznyje turės ir pasise
kimo^ jGdod luck. Re p.

• Iš politiško lauko
Marr/uette Parko Lietuvilų De

mokratų Kliubo nepaprastas 
susirinkimas

-............. ........................ .

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamat visas reikalas per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

rankas darbo, bet ir pasisam
dė. Dirba visi keturi.

Vėliau sustojome prie 4707 
Cottagė Grove restorane, kurį 
laiko p. Staškauskienčs trys 

‘pusseserės, Dargikės. čia ga
vome gardžius pietus. Resto
ranas nemažas, švarus, darbo 
turi penkios moterys. Kostu- 
meriai svetimtaučiai, lietuvių 
čia negyvena, tai tik vienas 
lietuvos detektyvas užeidamas 
suvalgąs rūgštų kopūstų.

Lietuvių yra sumanių,
tarpe svetimtaučių gerai biz
nį daro. " ’ i P. Pivorunas.

ir

... ...
“Vilnis” pranešė, kad Kara

liaučiuj vokiečių fašistai -sų- 
> Vadinas, ir 

rašistai raguoti. Maskvoj ko
munistai norėjo subadyti

badė vieną žydą, 
rašistai raguoti.

Trockį, bet tas, matyt, iš anks
to žinodamas komunistų ra
gus, pabėgo gyva?. *

-........ .. ....— 7

Musų “progresyviųi” * smar
kiai progresuoja* Iš “Lais
vės” ir ‘‘Vilnies” peštynių šu 
savo gengėmis -paaiškėjo,; kad

Atsisveikinimas
Chicago

su

savo 
pažįs- 

tamiems, taip gi savo kaimy
nams, kdO išyažiuoju. į *Lietu- 
vą Rengiuosi apie1 balandžio 
24 d. Jei kas norite, kad ką 
nors parvežčiau pyrago gimi
nėms, artimiesiems ir asme
niškai pasveikinčiau, prašau 
atsilankyti pas mane, nelau
kiant paskutinių dienų. 'Ži
noma, dovanas galima ir per 
ptistą siųsti, bet nėra taip 
malonu, kaip kada žmogus su
sieini asmeniškai ir viską pa
pasakoji ir dar amerikonišką 
dovanėlę parduodi.

Sudievu, mano Draugai ir 
Draugės, pažįstamų ir kaimy
nai. Draugavome per ilgus 
metus gyvenant Chicagoj, 
daug turiu pažinčių, 24 metus 
pragyvenau ne kur kitur kaip 
ant Town of Lake 9 metus ir 
Brighton parke 15 metų.

Taip gi sudiev Jums “Nau
jienos”. Prisiųskite man lai
kraštį į Lietuvą, nes Jūsų ne
skaitęs negalių būti,

< Frank Andreikas v 
; 4521 S. Washtenąw avė.,' 

Chicago, III.

šiuo pranešu visiems 
giminėms, draugams ir-

Kadangi rinkimai miesto gas- 
padoriaus ir kitų- svarbių val
dininkų artinas, tad Marųuette 
Parko Lietuvių Demokratų 
Kliubas šaukia' nepaprastą susi
rinkimą, kuris’ įvyks antradienį, 
kovo (March) 24 d., š^-n ., kaip 

 

7:30 V. vakare, 6812/So. Wes- 
tern Avė. šiame 
bus aptarta kaip (geriau prisi
rengti ir susiorganizuoti, kad 

 

išbaldavus demokratą miesto 
gaspndorių p. Cermak ir* kitus 
valdininkus į svarbias vietas. 
Mes pilnai esame įsitikinę, kad 
kiekvienam lietuviui jau atgri
so Thompsono režimas, kuris 
privedė miestą arti finansų su- 
įrimo ir tuo pačiu kartu apdėjo 
namų savininkus didžiausiais 
mokesčiais (taxes), ir dar vis 
kraują didesnius, kad privedus 
prie to, kad bus atimama dar
bininkų . namai už. negalėjimą 
užsimokėti perdidelių taksų. 
Kad Užbėgus už akių tai nelem
tai padėčiai ir vargams, būti
nai yra reikalinga permainyti 
mietso gaspadorius ir kiti val
dininkai. Kad to atsiekus, rei
kia stipriai susiorganizuoti. 
Tad kviečiam atsilankyti į pa- 
miesto gaspadorius ir kiti val- 
šyti prie kliubo. Įstojimas tik 
50 centų į metus. Bus kalbė
tojų iš meisto.—Kliubietis.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
[nšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBA
I i—.i.i.. ............................................................n......... ..  .........

sirinkime

PRANEŠIMAI
Steponavičių koncertui kovo 25 d., 

Liet Auditorijoje, tikietus galima gauti 
“Naujiehose”. Kaina 75c. ir $1.

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republit 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Ąve.

Reikalingi agentai

SpedailBtaa gydyme chronl&ku ir nauju U 
ffų. Jei kiti negalSjo jumis iftgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl- 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—kas jums
■ ■-.• ■ ’. '

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

Kambarys 1016
< * Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS

.......  •

Garfield Park
■ { ■ : -j • ' ' '

k ... .............................. ... .

Garfield Park Liet. Vyrų ir 
Moterų Pašelpimo Kliubo su
sirinkimas kovo 8 d., delėi 
sniego audros negalėjo įvykti. 
Sekamas kliubo susirinkimas 
bus balandžio 12 d4, Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. :

Dieną prieš tai, šeštadienį, 
balandžio* 11 <į, toj pačioj sve
tainėj, bus kliubo balius. Bus 
puiki lįętuviška muzika, užr 
kandžiai, gėrimai ir tt. Įžan
ga tiktai 50c. Neatsilankę 
nariai bus nubausti ų po 50c. O 
pribuvę draugai ir draugės 
bus pamylėti. — Jos. Waske.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
Rietą' nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

I po 
Nedė-

—...... . ..................... . ..... ....

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTTS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų iauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

Financial 
FinangabPaskolM

PINIGAI -
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.
— ... . --O-. -

-----o-----
PERKAME Lietuvbs 

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

Laisvės
norite

Naujie-

Business Service 
     ųignlo Patarnavimas 

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

/

Partners Wanted
Pusininką Reikia

F ’ • ->
BIZNIO PROGA. Ieškau partnerio 

bučemės bizniui, arba parduosiu, {mo
kėjimui priimsiu ir automobilių.

1156 W. 59 St.

Situation Wanted
Darbo leiko

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

Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
'Darbininku reikia

REIKALINGAS vyras į boi-, 
lerių ir veldinimo biznį. Rei
kalingas mažas investmentas. 
Gera proga pasidaryti pinigų 
žmogui, su ar be patyrimo, 
šaukite Canal 3820 dėl susi
tarimo.

Furmshed Roo
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 it aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas

2318 W. Washington Blvd.
, Tel. West 5970

Juozas Bružas 
biznyje

Gerai žinomas bznierius Jos. 
Bružas nupirko biznį. Tūlą 
laiką buvo be jokio biznio, 
dabar turi furnišiuotus kam
barius ir restauraciją, 2100 W.

For RentMes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negii visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $$0.00 už $100 
vertes Boną ir $40 už $50 
vertės. \

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

Prirengiame dokumentas ke
liauninkam. parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 

\ per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

*"Siunčiapie pinigus Lietuvon.• ♦

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO. ILL.
t

PASIRENDUOJA 2 po 4 kamb. 
flatai, 1—6 kambarių. Dekoruoti, 
elektra, gasas, maudynės, $14 iki $19. 
3632 S. Parnell Avė. Matykite E. A. 
Basener, 2116 W. 22 St. Canal 2138.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė.

2507 W. 47tb St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Snuth & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotns, farmas, biznius visokios rųiiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra aa 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

T<L Lafayette 0455v
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