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Sensacingi franeuzų 
komunistą lyderio 

pareiškimai

Trys automobiliai susi
dūrė; daug sužeistų

Maskva nieko taip negeidžia 
kapi kad Vokietijoje įsigalė 
tu imperialistines sroves

Sftll-

vy- 
vie-

žinomas franeuzų komunis
tas Laportas, sąyo laiku vaidi
nęs žymų vaidmenį kominter- 
ne, dabartiniu metu nusikratęs 
komunizmu, padarė, vienam aus
trų laikraščio korespondentui 
Paryžiuje sensacingų pareiški- 

. mų apie Sovietų sąjungos 
tykius su. Vokietija’.

Pasak Laporto sovietų 
riausybė snaudžianti ir tik
uo žiūrint, kad gadintų ir iki 
aukščiausio laipsnio aštrintų 
santykius tarp Vokietijos ir 
Francijos. Jis prisimena savo 
buvimo laiką 1923 m. Vokieti
joj, kai komunistų organo “(Ro
te Fahne” redakcija buvo ga
vusi iš Stalino laišką, kurį Ra
portas skaitęs drauge su Tel- 
manu. Laiške buvo rašoma: 
“mums labai svarbu, kad Ber
lyne vyrautų ne štrezemano ar 
Loebės politika, o kad įsigalėtų 
imperialistinės srovės. Tik ta
da, kai Vokietija nustvers už 
gerklės savo vakarų kaimyną, 
bus nuplauta Lietuvos Brastoj 
padaryta gėda”.

[Liet. Brastoj 1918 b. bol
ševikai pasirašė negarbingą tai
kos su vokiečiais sutartį]

šią politiką sovietų vyriau
sybė atkakliai vedanti ir todėl 
nieko taip ji )£aip I
sąjungos su.. nacionalistais. šią 
politiką ypač remta kaikurle 
raudonosios armijos karininkai 
su Budenyj ir TuChačevskiu 
priešakyj.

Kad pasiektų savo tikslo, so
vietų vyriausybė išvysčiusi 
energingą veikimą ir, pasak La
porto, sukurta Berlyne šnipų 
ir agitatorių organizacija netu 
ri sau lygios niekur kitur. Da
bartiniu metu sovietų vyriausy* 
bė atkakliai skleidžianti gan
dus, kad esą Vokietija visais 
budais stengiasi sukliudyti 
Francijai užmegsti santykius 
su sovietais, o vokiečių laikraš
tis “Germania” rašo apie Fran- 
cijoj pasirodžiusią Rolleno kny
gą “Sovietai”, kurioj be ko ki
ta kreipiamas dėmesis į kaiku- 
rių grynai imperialistinių Ber
lyno ir Maskvos užsienio politi
kos tendencijų lygiagretiškumą. 
Laikraštis pastebi, kad nors ir 
kaip ši pastaba nemaloni, ta
čiau visiškai nuneigti ją negali
ma.

Jauna mokytoja gėrė 
munšaino; mirė

EAST ST. LOUIS, III., kovo 
24.— Nuo nuodingo munšaino 
mirė čia pradžios mokyklos mo
kytoja Miss Dorothy Strecker, 
21 metų amžiaus. James Smith, 
32, kuris buvo ją nusivedęs j 
“spykyzę”, ir tos slaptos smuk
lės savininkė, Mrs. Julia* Niek, 
tapo suimti.

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

Bendrai gražu ir kiek šal
čiau; vidutiniai ir smarkesni 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ir 42° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 6:06.
1 zOO ryto.

Mėnuo leidžiasi

BALTIMORE, Md.„ kovo 24. 
—Washingtono bulvare, netoli 
nuo Elkridge, Md., šiandie su
sidūrė trys automobiliai ir try
lika asmenų buvo sužaloti. Trys 
jų tapo nugabenti, į ligoninę 
k ri t ingo j padėty.

Indijos nacionalistai 
protestuoja deLtrijų 
teroristų pakorimo

Pasitraukė iš seimo posėdžio — 
Gandhi smerkia mirties nuo
sprendžio įvykdymą nusikal
tėliams

NEW DELHI, Indija, ko
vo 24.—Del to, kad vakar va
karą Lahore buvo pakarti 3 indų 
teroristai,—Gaghat Singh, Ra j 
Guru ir Sukhdev, — mirties 
bausmei pasmerkti dėl nužudy
mo 1928 metais vieno policijos 
valdininko, indų nacionalistų 
partijos nariai šiandie,. protes 
tuodami, apleido legislaturos 
seimo posėdi. Netrukus po ir 
posėdis buvo uždarytas.

Nacionalistų partija skiriasi 
nuo visos-Indijos nacionalinio 
kongreso, kuris seimą boikotuo
ja.

Nacionalistai tikėjos, kad, dėl 
vicekaralįa'us lordo Irwino ir 
nacionalistų vado Mahatmos 
Gandhi padarytų paliaubų, mir
ties nuosprendis nusikaltėliams 
bus pakeistas. Jie tad jaučiasi 
labai nusivylę.

Gandhi, prieš iškeliavimą j 
Karači, pasakė,- kad britų vy
riausybe turėjus gražiausios 
progos laimėti revoliucinės par
tijos simpatiją, bet ta proga ji 
nepanorėjus pasinaudoti. Atsi
žvelgiant į neseniai padarytas 
paliaubas, vyriausybės prieder- 
mė buvus egzekucijas bent su
spenduoti neribotam laikui.
'Iš Kal'ači praneša, kad ten 

įvyko didelė indų demonstraci
ja protestui prie pakorimą La
hore trijų politinių nusikaltė
lių.

Komunistų fanati 
kas paskerdė tris 

savo gimines
FORT FRiANCES, Ontario, 

kovo 24. — Antanazy Usciski, 
komunistų fanatikas, vakar 
mirtinai subadė čia savo bro
lienę, Mrs. Niek Strayką, 38 me
tų amžiaus, ir jos dvi dukteris, 
Olgą, 19, ir Eleną, 8 metų, ir 
sužalojo jos 14 metų amžiaus 
sūnų. ,

Usciskis įsiuto, kam brolienė 
kritikavo jo komunizmą.

fe

Naujas sukilimas Peru- 
vijds armijoje patrem- 

tas; 40 nukautų
LIMA, Peru vi ja, kovo 24. — 

Šiandie buvo sukilęs .prieš pro
vizorinę Ocampo valdžių penk
tas kariuomenės pulkas Santa 
Catalinoj. Sukilimas tačiau bu
vo urnai lojalios kariuomenės 
likviduotas, nors ir su didelė
mis aukomis. Keturiasdešimt 
ar daugiau sukilėlių krito. Po 
to tuojau buvo paskelbta karo 
padėtis.

Ispanijos Alfonsas grį 
žo j Madridą

MADRIDAS, kovo 24. — Is
panijos karalius Alfonsas, ku
ris buvo išvykęs į Londoną ap
lankyti savo sergančią uošvę, 
princesę Beatrisą, šiandie grįžo 
f Madridą. j •

Chicago, III., Trečiadienis, Kovas-March 25 d., 1931
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Prezidentas Iloovcris su savo kabineto nariais, septy niasdešimt pirmam kongresui išsiskirstant.

Austru socialdemo- 
kratai remia muitų 
uniją su Vokietija

■ ži-

VIENA, Austrija, kovo 24.— 
Austrų socialdemokratų parti
jos konvencija šiandie kaip vie
nu balsu priėmė rezęliUciją rem
ti Vokiečių ir Austrų vyriausy
bių projektuojamą muitų vie
nybę.

Vokietija dar nė kokių 
protestų negavo

BERLYNAS, kovo 2<
niomįs iš užsieriiij reikalų mi
nisterijos, Vokietijos vyriausy
bė jokių oficialių protestų dėl 
proponuojamos Austrų Vokiečių 
muitų vienybės nėra gavus.

Italija nugina žinias 
apie jos protestą

ROMA, kovo 24. — Italijos 
užsienių reikalų ministerija 
šiandei pareiškė, kad praneši
mai, busią Italijos ministeris 
Vienoj, kartu su Franci jos ir 
Čekoslovakijos ministeriais, pa
daręs protestą prieš Austrų-Vo- 
kiečių projektuojamą muitų 
vienybę, esą visai nepamatuoti.

Pasak vieno italų diplomato, 
Italija laikantis draugingo nu
sistatymo tam projektui ir dėl 
jo nepraTandanti galvos taip, 
kaip Francija.

Sovietai susirūpinę 
dėl savo anglies ga

mybos kritimo

MASKVA, kovo 24. — “Pa
dėtis darosi labai rimta”, susi 
rūpinusi sako sovietų spauda, 
kalbėdama apie padėtį Doneco 
anglies kasyklose. *'

Spauda pripažįsta, kad pa
staruoju laiku anglies gamyba 
nukritus 50 nuošimčių.

Nežiūrint valdžios dedamų 
pastangų savo programą pilnai 
įvykinti, vasario mėnesį ang
lies gauta 17 nuoš. mažiau, ne 
kaip sausio mėnesį. Mėgini
mas kasti 'atiglis mašinų pagal 
ba davė tokių vaisių, kad ang
lies gauta 46 nuoš. mažiau, ne 
kaip programų numatyta. Per 
pirmą kovo mėnesio savaitę die
nos kasinys buvo 93,500 tonų, 
vietoj programų numatytų 182,? 
000 tonų.

Norėdama pamasinti: darbi
ninkus kasyklą darbui, vyriau
sybė išdidino jiems algas, pa- 
geririps gyvenamus butus, davė 
įvairių jiems privilegijų, tačiali 
dalykai dėl to nepagerėjo.

i;,
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LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos Latvijos žur

nalistų susirinkimas
KAl’NAS.—Kovo mėn. KaiH 

ne įvyks Lietuvos ir Latvijos 
žurnalistų atstovų pirmas susi
rinkimas, kuriame bus išrinktas 
bendras spaudos komitetas. To- 
kį komitetų numato pasirašyta 
Lietuvos Latvijos spaudos vie^( 
nybė.

Tautininkų sąjunga jau 
pakeitė programą

Sprogimas golfo bolių MOįerij feisill lygy 
fabrike Detroite ! - \ 'r Joj

DETIjOĮT, Mieli., kovo 24.— 
Bond Golf Bali kompanijos fab
rike čia praeitą ■ naktį Įvyko 
naftos sprogimas, kurio fabri
ko trobesys buvo suardytas ir 
du darbiriinkai 
žeisti,
devyni kiti artimesni namai pa
degti.

Sprogimo ir ugnies padaryti 
nuostoliai siekia 100 tūkstan
čių dolerių.

bes įstatymas Japo 
nijoje numarintas

Lenkas kaltinamas dėl 
merginos nužudymo

skaudžiai nu
kilusio gaisro buvo dar

TOKIO, Japonija, kovo 24.— 
Atstovų rūmų neseniai priim
tas įstatymas, kuriuo turėjo būt 
suteiktos Japonijos moterims 
lygios su vyrų pilietinės teisės, 
šiandie tapo ponų rūmų atmes
tas.

Tai jau antrą kartą Japonijos 
ponų rūmai tokį įstatymą palai
dojo.

Peruviios sukilėliai
V

pasidavė valdžiai
PilsųdsMiįs grjžta iš Ma

deiros namų linkui

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 24.—La Nacion gautas iš 
Areąuipos, Pertivijoje, praneši
mas sako, k'a'd..kariuomenės da
lis Punoje, ligšiol vis dar kė
lusi maištų prieš naujų provizo
rinę Ocampo valdžių, vakar su
sitaikė ir pasidavė. Tuo budu 
krašte tapo atsteigtas visiškas 
ratoumas.

Trylika komunistų agitatorių 
buvo suimti ir uždaryti Bolog- 
nesi kreisery Mollendo uoste.

FUNCHALAS, Madeira, kovo 
24.—Lenkijos maršalas Pilsuds
kis, keletą mėnesių praleidęs 
Madeiros saloj, šiandie lenkų 
karo laivu Wicher išplaukė na
mų-' linkui. Pakeliui jis sustos 
Romoj ir Neapoly.

ERIE, Pa’., kovo 24. — čia 
areštuotas lenkas Antoni Wie- 
czorkiewicz, kaltinamas dėl nu
žudymo merginos Marijos So- 
laskos, 22 metų amžiaus, vieno 
McKean, Pa., apielinkės farme- 
rio dukters.

Merginos kūnas biivo išgrieb
tas iš Erie ežero. Jos kojos bu
vo suvaržytos grandiniu, o ant 
kūno buvo žiauraus mušimo 
žymių. Gydytojų tačiau nusta
tyta, kad mergina mirė ne nuo 
mušimo, be po neteisėtos ope
racijos. • - -

Velionės motina papafcakOjO 
policijai, kad tarp' dukters ir 
Wieczorkiewiczi'A‘us, kuris yra 
vedęs žmogus ir turi keletą vai
kų, buvę artimų santykių.

Bombos sprogimas
Meksikos Miesto teatre

Europos federacijos 
komisijos mitingas 

’ ■ /

Laivo propeleris su 
kapojo į gabalus 

14 turkų
ISTANBULAS, Turkija, kovo 

24.—Praneša, kad Zonguldako 
uoste vokiečių laivo “Mexico” 
propeleris sukapojo į gabalus 
keturioliką turkų uosto darbi
ninkų.

Pasak pranešimo, darbininkai 
su savo valtele prisiirė prie ra
miai stovėjusio “Mexico”, bet 
netikėtai laivo mašinos buvo 
paleistos, ir ėmęs smarkiai suk
tis propeleris kapote sukapojęs 
visus buvusius valty žmones.

Britai bijo neramumų 
Indijoje; mobilizuoja 

kariuomenę

PARYŽIUS, kovo 24.—Fran
cuos užsienių reikalų ministe
rijoje šiandie prasidėjo vadina
mos Europos valstybių federa
cijos komisijos konferencija, 
Aristidui Briandui pirminin
kaujant. Dalyvauja Anglijos 
užsienių reikalų ministeris Hen- 
dersonas, Danijos, Lenkijos ir 
Šveicarijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai ir Vokietijos atstovas 
Simsonas.

Konfeerncijos uždavinys bus 
sutaisyti svarstymų programą 
busimam Genevos plenariam su
sirinkimui gegužės mėnesį.

Konferencijoje nieko oficia
liai neprisiminta apie projek- 
t uo j amą Austrijos-Vok ieti j os 
muiti^ vienybę, tačiau korido
riuose tik apie tai ir buvo kai- 
bama.

MEKSIKOS ‘ MIESTAS, kovo 
24.—Vietos Goya’ teatre vakar 
vakarą sprogo bomba. Sprogi 
mas pramušė sienoj skylę, bet 
šiaip žhlos nedaug tepadarė, 
žmonių taip pat niekas nebuvo 
užgautas.

Stiprus žemės .drebėji
mas Italijoje

NEAPOLIS, Italija, kovo 24. 
—Regia Calabria! provincijoje 
buvo jaustas stiprus žemės dre
bėjimas. Supurtymai tęsėsi 
apie pusę minutes..

KARAČI, Indija, kovo 24.— 
Del pakorimo trijų indų tero
ristų ’Lahore, indų nacionalis
tuose prasidėjo stiprus virimas. 
Britai bijo neramumų ir dėl to 
mobilizuoja kariuomenę. Kara
či miestas šaindie atrodo kaip 
ginkluota stovykla.

Britų iždo kancleris 
Snowden pasveiko

LONDONAS, kovė 24.—Phi
lipSnowden, britų iždo kancle
ris, kuris nuo šid mėnesio pra
džios sirgo inflUenzą ir cystitu, 
jau žymiai pasitaisė.

'F
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Dinamitavo elektros 
įmonės vandens 

įvadus
__________ ’■

OAXACA, Meksika, kovo 24. 
—Dviejų dinamito sprogimų 
buvo čia sunaikinti Oaxaca Po- 
wer & Light kompanijos įmo
nės vandens įvadai;

Kompanija*, versdama kaltę 
streikininkams ir bijodama 
daugiau smurto aktų, kreipėsi 
į vyriausybę, prašydamas ka
riuomenės apsaugos.'

Streikas kompanijos įmonėj 
trafukiari’' jau kelinta diena. 
Streikininkai reikalauja, kad 
butų priimti . atgal kai kurie 
darbininkai,,kuriuos kompanija 
pašalino iš darbo.

s

KAUNAS.—Kauno ir apskr; 
viršininkas įregistravo pakeis
tus tautininkų sąjungos įstatus. 
Ta proga tautininkų s-gos cent
ro komiteto pirm. Lapėnas “Žy; 
dų Balso”, (“Id. št.”) korespon
dentui pareiškė, kad taut. sai
ga laikantis katalikiškos mora
lės. Pakeistuose • principuose 
esą numatoma’ steigti įvairius 
rumus—moterų, ūkininkų, pirk*- 
lių, amatninkų ir kt.

Be ko kita lapenas kores
pondentui pareiškė, kad pasku
tiniuoju laiku voldemarininkai 
prašę grąžinti jiems vietas ir 
pasižadėję lojaliai bendradar
biauti su vyriausybe. Lapėnas 
griežtai užginčijęs gandus apie 
ministerių kabineto persitvar
kymą.

Pardavė miško
KAUNAAS.— Vasario 25 d. 

Miškų departamentas iš varžy
tynių pardavė pagaminto miš
ko medžiagos 3793 ktm. už 
109.248 lt109,248 11. Priedo Drie taksos 
kainos gauta apie 2&%. Be to, 
stačių ąžuolų parduota 12,529 
ktm. už 220,707 lt. Pirko vietos 
lentpiuvininkai.

Italija protestuoja 
prieš jugoslavų 
demonstracijas

I talijosROMjA, kovo 24. — Italijos 
vyriausybė instruktavo savo mi- 
nisterį Belgrade, kad jis pro
testuotų Jugoslavijos vyriausy
bei dėl tariamų antLitališkų 
demonstracijų bažnyčiose, ku
riose esą laikomos pamaldos “už 
išvadavimą slavų brolių Italijo
je?’ t

Protestas padarytas taip pat 
Vatikane.

Fašistų laikraščiai, pranešda
mi apie tas jugoslavų bažny
čiose pamaldas, sako, kad tai 
esančios “neapykantos Italijai 
maldos.’’

4

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

■' f
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 
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LSS. ŽINIOS
Po konferencijos
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Antanas Jucius.

KAINA TIK 25 CENTAI

Detroit, Miėh

Watcrbury, Ct

—**

Chicago

palieka jūsų 
Jus galbūt 

i- 
epidemijos.

AMERIKOS 
PILIETIS

Tokios ko 
tokių pa j ė

biau politiškai, kad galėtumėm 
sėkmingiau kovoti už darbinin
kų reikalus.

Lai gyvuoja Socialistų parti
ja ir Lietuvių Socialistų Sąjun-

j, išpūtimo, skil- 
ilyos skaudėjimo, coli- 
'* ir 'kepenų paįrimų it 
stačiai tapo hustcbihti

stiprią socialistų 
Socialistų parti- 

lietuviai, tos parti- 
- Lietuvių Sočialis- 

Kada. mes' busime 
organizuoti politiškai,

ATSIKRATY
KITE JO!

SKAUDANTI 
GERKLE YRA 

PAVOJUS.

Chicago, III.

Adams St., Newark, N. J
St., La\vrence, Mass. .
Bank St
St., Bręoklyn, N. Y.
Carso, Pittburgh, Pa.

Norwood, Mass
Chicago, III.

Prof. Biržiškos prakalbos 
pavyko Bonai

25 minutes. Ant galo, visa pub
lika sustojo ir, vargoninkui 
John vadovaujant, užtrauki 
Lietuvos himną. Lietuvos ir 
ukrainiečių himnus dainuojant 
atsistojo net Maskvos davat
kos. Jie nepaklausė komisaro 
Bacevičiaus įsakymo kelti ler- 
mą. Matomai, pabijojo, kad 
kartais publika neužsirustintų.

Tiek vakarienė, tiek prakal
bos puikiai pavyko. Į prakalbas 
įžangos buvo imama 25 centai.

Jeigu jus turite šaltį, 
tuojaus. Jeigu ne, 
vieną apsaugą prieš šalčius, 
vojingi. >

Kiekvienas mažas šaltis 
sistemoje kelis ligų perus, 
to nejauČite ir tada jus lengvai patam 
pate auka net lengviausios 
kurios ištinka žiemos mėnesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Grynų 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinam^ 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. Riebios sultys 

I išvirtos 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos.

Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
šeiminos mažiausai du sykius į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovy
je. Pardavinėjama aptiekininkų visur, 
35, 75c, $1.25, ar per paštą viena di- 
relė dėžutė (šeiminos didumo) $1.25. 
Adresuoki! Marvcl Products Co., 106 
Marvcl Building, Pittsburgh, Pa.

Atsisteigė L.S.S. 51 kp. iš
14 nariu.,

Kovo 21 d. Lietuvių Svetai
nę prisirinko pilna žmonių. Vi
siems buvo ‘įdomu išgirsti iš 
Lietuvos atvykusio svečio. Va
karo vedėjas adv. Uvickas, pra-j 
taręs kelis žodžius, pristatė 
kalbėti prof. Biržiška. Visi su
žiuro. Atrodo, Biržiška gana 
sumenkęs žmogus. Kalba jis 
gerai, balsas, persiduoda neblo
gai. Tik truputį perdaug skubi.

Savo kalboj prof. Biržiška 
jokių partijų nejudino,— kal
bėjo išimtinai apie Vilnių. Kal
bėjo apie pusantros valandos. 
Laike pertraukos estradoj pasi
rodo ukrainiečių choras. Cho
ras didelis ir dainuoja gražiai. 
Publikai labai patiko. Aplodis
mentams nebuvo nei galo. Vė
liaus Biržiška prabilo į ukrai
niečius rusiškai. Kalbėjo apie

sunaikinti šalčius
Riebios 

šių žievių, šaknų, lapą

Kovo 9 d., Chicagos centra- 
linės kuopos iniciatyva buvo 
sušaukta Lietuvių Socialistų 
Sąjungos konferencija, kuri į- 
Vyko Universal kliubo kamba
riuose. Delegatų buvo gražus 
būrelis. Butų buvę daug dau
giau, bet ištikusi sniego aud
ra sutrukdė transportaciją, to
dėl daugelis darbuotojų negalė
jo atvykti.

Bet, kaip sako, iš mažo debe
sio gali būti didelis lietus. Taip 
ir čia. nors nedidokas būrelis 
darbuotojų tesusirinko, tečiaus 
Visi buvo pilni energijos, blai
vų minčių, kupini gerų suma
nymų dėl darbininkų klesos la-

Aš taipgi 'išgydaų piptųn] be pei 
lio, a? išlikimo jš darbo Šimtai liti 
dijifnų iŠgydHų, fcatbhkintų -paderi 
tų randasi yrašeinėje;.

' PASITARIMAI" DYKAI 
VISOSE LIGOSE

3 95 Broadway, So. Boston, Mass 
, 797 Bank St., Waterbuty, Ct, 
95 Liberty St., Ansonia, Ct.

24th ,St., Detroit, Mich.

Būtina ir labai pagel- 
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.

NIEKS NETIKI, 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo , Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais it 
dabar Stengiasi palaikyti su ją ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo priniinėnis Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kulturįnimo, iŠrąšydand paninėms laikraštį. Tokia dovana 
savo Rimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laijcraitis 

‘“Lietuvos. Ūkininkas”
vientntėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ii) mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdotnuipu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina Visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. - ’, . .. • ' .

•Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines. - ;

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną '.lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį,. ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti bė laikraščio! . . " ■ t .

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas0 mokės tinkamai ištikus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuanią, Kaunas' Gedimino gat. 88 N r.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 d oi., pusei metų 1 dol.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL. 
9

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

ioriuni d. iVlilU’
riuiii d. Kausi uš

Galima palinkėti kuopai ti
sėkmingos darbuotes.—Nary

LSS. 116 kp., seniau buvusi 
labai veikli, per kiek laiko bu
vo paliovusi veikti. Bet šio-i 
mis dienomis kuopa atsisteigėi 
ir yra pasiryžusi dirbti vėl sa
vo senuoju ruožtu, nes ji su-, 
sideda iš veiklių narių, kurie,

i •,< v |

jei tik panorės, galės* labai; 
daug nuveikti.

Kuopos pirmininku išrink
tas d. F. Lavinškas, organiza-* 

nas, sekreto-

mes toli nenueisi- 
prasidėti su jais ne- 
Tik tiek gerai, kad 
labai mažai. Mano 
organizuojant kuo

pas, reikia stengtis gauti na
riais tokius, kurie kad ir buvo 
pasitraukę įš LSS., bet nėra 
susitepę. Su veidmainiais toli 
nenukeliausi, bus kaip su tuo 
velniu išėjus riešutauti: ne
teksi nė tarbos, nė riešutų. 
Yra užtektinai rimtai protau
jančių žmonių, kuriems neru
pi jų pačių pilvai, bet kurie su 
atsidavimu dirba visuomenei. 
Tokius pirmiausia*/ir turime 
traukti į savo kuopas.

Tveriant kuopas, patarčiau, 
stengtis ne daug kuopų suor
ganizuoti, bet kiek galint 
skaitlingesnes nariais. Dabar 
yra tokis laikas, kad kiekvie
nas nori būti kokios nors or
ganizacijos nariu. Tai jei so
cialistai • nėsusiorganizuos, tai 
darys kili — musų priešinin
kai. Bolševizmo svaigulys jau 
praeina ir žmonės pradeda at
sipeikėti. Jie nori imtis rimtes
nio darbo, nes pamatė, kad 
su demagogais netoli eisi. Tai* 
gi, draugai, nesirūpinkite, kad 
kuopoms nebus kas veikti. 
Kad tik butų* kam, o veikimo 
visuomet atsiras.

Tad kurie pritariate socia
listiniam veikimui ir norite 
jam pasidarbuoti, nieko ne
laukę sušaukite susirinkimus 
ir organizuokite kuopas, o pa
sekmes bus geros.

—: Tiesos Perkūnas.

gKAUDANTJ ilgesnį laiką ger
klė yra pavojus sveikatai. Var

tokite SeVcra’s Ąntisepsol. Atsikra
tykite jo, greitai. Per 5 0 metų šis 
užtikimas plovimas suteikė pagelbą 
nuo skaudančios gerklės. Plaukite 
su juo kasdie. Pas aptickininkus.

Severas"

1GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N au j i enose.

Gerb. senieji socialistai, ku
rie savo nusistatymu tebesate 
socialistai ir nu^ socialistinių 
idėjų nesate nukrypę, malonėj 
kitę atsilankyti į LŠS. 116 kp. 
susirinkimą, kuris įvyks sek
madieny, kovo 29 d. 1:30 vai. 
po piet, pas draugą, Strazdą, 
7445 Prairie Avė. Visi kas no
rite būti . L.S.S. į ir Socialistų 
partijos nariais, ■ nesivėlinkit, 
bet bukite, susirinkime laiku.

—Sekr, F. Laviiikskas.

Kovo 8 d. turėjo įvykti Chi
cagos ir jos apielinkių lietu
vių socialistų konferencija. 
Bet kad tą pačią dieną Chica- 
goje turėjo įvykti ir sniego au
dra, tai pasidarė lenktynės, o 
kaip paprastai būna lenktynėm 
se, tik vienas tegali būti lai
mėtojas, o antrasis pralaimi. 
Taip buvo ir čią. Audra lai
mėjo ir konferencijai teko ge
rokai delei to nukentėti. 

t

Tečiaus man ši konferenciją 
geriau patiko, negu keli metai 
atgal laikytoji. Tečiaus mano 
tikslas nėra aprašinėti konfe
rencijos eigą, noriu tik vieną 
kitą konferencijoje pakeltą 
mintį paliesti

Visųpirma man nesupranta
ma nickurių išreikšta mintis, 
kad nebus kuopoms darbo. 
Esą sutversime kuopas, bet ką 
jos veiks, kokius darbus toms 
kuopoms duosime? Išrodo, 
kad suorganizuoti kuopą yra 
tarsi nusamdyti darbininką, 
lodei ir svarstoma ką jis turės 
dirbti. Apie kuopų veikimą aš 
ir noriu kalbėti.

Aš manau, kad nereikėtų ir 
kelti klausimą ką kuopos 
veiks. Viena, nesuorganizuosi 
kuopos ten, kur nėra dirvos 
veikimui. Antra, kur bus dirva 
LSS. kuopai veikti, bus ant 
vietos ir veikėjai. Tie, kurie 
stengsis suorganizuoti kuopą, 
tie ir žinos kas pas juos gali
ma veikti. Sava vieta, savo 
aplinkybės, savi, reikalai, savi 
vietiniai veikėjai supras vieti
nius reikalus ir progai pasitai
kius žinos, kaip juos išnaudoti 
savo organizacijos tikslams. O 
kur vietiniai nepajėgs savo 
jėgomis viską atlikti, jie žinos 
kur kreiptis, kad gauti para
mos. Pavyzdžiui, susikuria 
kuopa iš 10 narių, reiškia, yra 
dešimt žmonių, kurie nori vei
kti visuomenės naudai, o pas 
juos visus jau yra ir pienų to
limesniam veikimui. Tokie, 
kurie nesupras ar nenorės 
LSS. kuopoje veikti, tokie pas 
mus ir neis, nes jie' paprastai 
turi savus reikalus ir savo vei
kimo srytį.

Kuomet visų konferencijos 
dalyvių buvo pareikšta min
tis, kad (įlabar yra laikas ir 
gyvas reikalas įverti LSS. kilo

tai kam čia baidytis ką 
veiks? Ateis rudens pa

rengimai. Gali būti įvairiau
sių parengimų — koncertų, 
teatrališkų vakarų, kai kur 
prakalbų. Kai kurios kolonijos 
gal ir nepajėgs koncertus, te
atrai! us vakarus vien sa»vo pa
jėgomis surengti 
Jonijos žinos ku 
gų gauti. Mes, lietuviai socia
listai, tokių pajėgų turime už
tektinai, bet joms nėra kur 
dirbti. Kięk musų tokių pajė
gų tarnauja 'vienutėms, ku
rios siekiasi tik asmeninės 
naudos, o vienok musu (Irau- 
f v

gai nesigaili ne laiko, nė ener
gijos, ne išlaidų. A s tikiuos, 
kad tokie draugai dirbs savo 
organizacijai dar su didesniu 
atsidėjimu Tik visam tam 
darbui yra reikalinga širdis, 
kurioj gimtų geri sumanymai 
kolonijoms, geri' patarimai 
kuopoms, o jau kuopos pačios 
žinos kaip tvarkylis ir kaip 
derinti savo veikimą su vietos 
sąlygomis. į

Tveriant kuopas, aš vienų 
norėčiau duoti patarimą, tai— 
žiūrėti 
Luti draugais 
jais. Aš gerai' žinau, kad yra 
tokių, kurie pirmiau visomis 
keturiomis^ stengėsi pakenkti

už kiekvieną treat- 
iis metodas pašalinimo pa- 
negtažių kojų gyslų yra 

Jis yra be skau- 
’tikras. Jntns bus 

kaip šios dideles- 
išnyksta, kad niekad 

Sutikimai, 
atdaros žiaz- 

gys’omis. Pa-? 
; švarios ir švelnios kaip 
Aš vartojau šį metodą 

sėkmingai nuo to laiko,

........

LSS;,' jų sugdąutk aukojo ne-į 
mažas sumas pinigų tokiems 
laikraščiams, kurių vienatims 
tikslas buvo griauti LSS. Bėt 
dabar tie žmonės vėl bando 
šlietis prie LSS. — ųe iš n’uo^ 
širdumo, bet reikalo spiriami. 
Su tokiais 
me, tai ir 
užsimoka, 
tokių yra 
nuomone,

MARGUTIS
Išeina kas mėnesį nuo 

tų didumo.
IROL1S, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio.

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).

Išbraukė »o<siatisliį kandi dalus

Be jokios arškios ptriožas- 
ties Ciiicagos Rinkimų Tary
ba, naudodamasi savo nerybo? 
ta galia, išbraukė iš balinto 
višus "socialistų; ir visų kitų 
mažesniųjų pąHijų kantl'idė- 
tus į mayorųs ir įįtas valdviė- 
tes. Liko tik ' republikonų ir 
doiuokratų kandidatai.

Skundą padavė vienas poli- 
tikieriiį' ' ' lūvys
menkų pavfetd džiabelį. Matyt,

Čia nekalbėsiu plačiau apie 
konferencijos nutarimus, tai 
Užimtų perdaug vietos. Noriu 
jtik išreikšti keletą savo min-

leksyhf!«, sekretorium j. Kar
ikas, iždininku draųgns Kru- 
likas, centrąlinio komiteto ats*j 
tovu J. 'Smilgius. I veikenčia 
komisiją išrinkti šie draugai: 
V. ■ šnieškus, A. ’ Aleksynienč. 
M. Aleksynienč, S. Naudžius ir' 
jauna musų darbuotoja A. M.

Nors kuopa ir atsisteigė, bet 
padaryta nutarimas, kad iki 
įvyks konf erenci j a mokestis 
pasilaikyti ; kuopos ižde. Tas 
nutarimas padaryta dėlto, kad 
tikrai nežinia ■ kokias mokestis. 
narai turės mokėti, ir da prie 
\am konferencija numatoma už 
kokių dviejų ar trijų mėnesių 
ir tąsyk susitvarkysim pilnai.

Nors susirinkimas pasibaigė 
ape 4 /v., bet draugai nenorėjo 
skirstytis, vieni kalbėjosi, kiti 
diskusavo taip, kad rodos viena 
šeimyna, kuri' gailisi vienas 
nuo kito atsiskirti. Ir ištiktų
jų tai yra be gato linksma su 
tokiu būreliu Vienminčių kartu 
(dalyvauti, ypatingai kaip 
draugas Paukštys, draugas J, 
Karsokas — lėti ir rimti vyrai, 
bet nusistatę kaip akmuo už 
socialistines idėjas, todėl ir pa
sikalbėti su tokiais žmonėmis 
yra linksma.

Kaip čia nekalbėsim, bet mu
sų mieste L.S.S. 51 kp. ateity
je turės sulošti žymia, rolę vien 
dėlto, kad jau pirmutiniai na
riai, kurie susirašė yra veik 
išimtinai veikliausia jėga musu 
kolionijos veikime, todėl nėra a- 
bejonės, kad jie . savoj organi
zacijoj dirbs da •daugiau. Tai
gi jau ateinančioj LSS. konfe- 
rencijaj mes dalyvausim ne 
kaip nuo palaidos grupės, bet 
jau nuo organizuotos kuopos. 
Todėl labai butų malonu girdė
ti'ir kitų miestu draugus, kad 
panašiai pasielgtų, tąsyk ir 
šaukiama ' ’ konferencija bus 
daug gyvesnė lrJ'raportai bus 
aiškesni ir draugai gaus dau
giau energijos ’ veikime. Kol 
mes abejo jam apie kokį daly
ką, tol rodos negalima nieko 
gero nuveikti, bet kaip tik pra
dedam ką nors, veikti, tai pasi
rodo kod jau nėra taip sunku. 
Todėl .draugai’ neatideliokim,’ o 
stokim visi petis į petį ir dirb
kim su pasišventimu, o ateitis, 
bus mųsų. V’* ■

.. —L.S.S; 51 Kp. Narys. J

Šekmadieny, kovo 15 d. tapo 
sušauktas sočialistiškai. nusis
tačiusių žmonių mitingąš pas 
draugą T. Aleksyną. 1:80 po 
pietų susirinkimą atidarė S. 
Naudžius. Trumpais žodžiais S. 
Naudžius paaiškinęs sušaukto 
mitingo tikslą paprašė, kad su
sirinkimas išsirinktų tos dienos 
pirmininką. - Pirmininku tapo 
išrinktas draugas J. Smilgius, 
o sekretorium drg. M. Aleksy- 
nienė. Pirmininkas D. J. Smil
gius trumpai pakalbėjęs pap
rašė, kad išduotų raportus iš 
įvykusios Chicagos konferenci
jos. Pirmas raportuoja S. Nau
džius nurodydamas, kad konfe
rencija nepavyko taip kaip bu
vo tikėtasi, nes audra ir snie
gas sutrukdė delegatų atvyki
mą į konferenciją, bet nežiū
rint to visgi atsilankė .apie 25 
delegatai, su kuriais tapo pasi
tarta apie organizacijos reika
lus. Kadangi buvo numatoma, 
kad groitoj ateity kita konfe
rencija turės būti šaukiama ir 
atsižvelgiant į tas aplinkybes, 
kokias tą dieną teko susitikti 
Chicagoj, turėjom skubintis 
ant stoties, kad laiku pargryš- 
ti, tai pabaigos nebuvo galima 
sulaukti. Antras raportuoja I). 
T. Aleksynas irgi panašiai, 
jis sako linksmas esąs, kad 
draugus ' yra geras ūpas 
Steigti L.S.S.

Kuomet raportai tapo 
imti, buvo pakeltas klausimas, 
ar verta atsteigti Grand Ra- 
pids’e L.S.S. kuopą.. Po trum
pų diskusijų vienbalsiai nutar
ia atsteigti. Tuoj kaip bema
tant draugai sumokėjo mokes
tis ir pridavė savo vardus ir 
antrašas. Pasirodė, kad 14 narių 
susykiu prisirašė ir da apie 
tiek pat numatoma greitoj at
eityj a prisirašys. Knoiuet sek
retorė tai paskelbė, drauguose 
pasidarė da geresnis uipas, 
taip kad visas susirinkimo lai
kotarpis buvo gana g’yvąs ir 
visi draugai organizacijos da
lykus rimtai svarstė. y .

Vėliau prieita prie pastovios 
valdybos rinkimo, r Išrinkti Jie 
draugai: organizatoriui^ T. A-

Dauguma Ligų Paeina 
Delei Storosios

Žarnos Pakrikimo
Nuo suradimo, kad pilnai 80% visų 

ligų gali paeiti nuo nuodų, kuriuos pa
gamina pūvantis maistas storojoj mėš
linė j žoęnoj, tūkstančiai ardo naują svei
katą ir laimę vartodami 'Colonaid, nau
ją stebėtiną maistą, kuris permaino žar
nų turinį, sustabdo gasus, rūgimą, pu
vimą ir savęs nuodijimą, pagelbsti gam
tai atsteigti normatį vidurių valimąsi ir 
palaiko storąją žarną Švariame, sveikame 
stovyje.

Kenčįantieji nyo gasų 
vio pakrikimo, 
ris. inkstų, pust 
panašių ligų, 
gr.citli atgavimu sveikatos vartojant Co
lonaid.

Jeigd jus norite būti sveikas, gaukite 
pakelį, Colonaid iš savo aptiekininko 
šiandie ir leiskite šiam naujam stebėti
nam maisto produktui padaryti tai dėl 
jus, ką jis yra padaręs dėl tūkstančių 
kitų.

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Ir du doleria 
mentą. 
didčjusių 
pagelba įčirškimo 
smo. išaugus ir 
smagu pamatyti, 
negrąžios gyslos 
daugiau nebesugryšti. 
skausmai, ųųovargis ir 
dos išnyksta kartų su 
lieka kojos 
kūdikio . . 
nuolares ir _ 
kaip aš jį suradau virš dvylika metų 
atgal

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
moterų.

Ruptura Ilgyd®ma

VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS 
16 iki 32 ...............

“TAS
Pinigus siųskite paprastam Jąiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Rainos už $1.00

\7 solo dainos, 15 duehfc 8 chorui dainos ir du trio, telfra vie
nam sųsiuviny. Visos daindš linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite įš Margučio; Siųskite,$l;D0 paprastam laiške.

Dr.E.N.FUNT
32 No. State St. 

kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 0 ryto iki 4:00 po 
nįetu. Tanedėly ir Ketverge

NAUJIENOS, 'CKĮcago,. M ........... ,
,.l—...I . ' 11 ■<■«>»** 1 •• ' 1    

kąd Už ^ęčįų stov<j« abi 
buržuazil^s Skun
dais buvo paremtos tuščiau
siais ir fantostįškaiė priekaiš
tais. Bet Taryba uė neklausė 
ntožųjų partijų advokatų aiš- 
dnimų, ir viską almetė dagi 
ie svarstymo. Išrodo, kad vis
tas buvo sutarta iškalno ir pa
darytieji neva “tyrimai” bu
vo tik farsas .1* 1 - 1 ,71 • *. 1; ' *į ■ ■' 1 ' -

Žiemos Epidemijos
Daugelis tūkstančių serga Europoj' ii 

Japonijoj. Dabar rytinėse Jung
tinėse Valstijose

išvarykit j 
tai vartokite kiek 

Jie yra pa

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

Antroji Ekskursija į Lietuvą 
į (Kartu* su Liet. Agentų Sąjunga)
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Detroit, Mich.

Draugai ir draugės! Jau lai
bas atbusti iš miego, kurį mie
gojome per 12 metų ir laikas 
pradėti išnaujo dirvonus akėti 
ir sėti, o atėjus laikui ir vai
sius rinkti. Nebenuleiskime 
daugiau rankų, neužnuskit iš
naujo, bet visi dirbkim kr.s ką 
galim dėl paskleidimo sa
vo idėjų. Tverkime LSS. kuo
pas kur tik randasi nors keli 
sveikai protaujantys dra li
ga i-ės; platinkim savo litera- 
tiirą; kalbinkim kiekvieną pri
sidėti prie LSS.; kas galime, 
rašykime savo spaudai, ar žo
džiu platinkime socialistines i- 
dejas; tverkime, chorus, dra
mos ratelius; steigkime mo
kyklas vaikučius lavinti; duo
kime savo gabesniems nu
liams progos pasilavinti kal
bėt, diskusuot. Taipgi skie- 
pinkime sveiką socializmo 
mokslą tarp jaunuomenės, ’k'dd 
ji galėtų užimti musų vietas 
ir butų gera kovotoja. Musų 
daugumas jau sęstame, gal ne
beilgai teks būti kovos lauke, 
tad yra reikalinga rūpintis, 
kad kiti užimtų musų vietas ir 
kad jie toliau tęstų pradėtą ko
vą ir privestų ją prie galutinos 
pergalės.

Atsiminkime, kad darbinin
ką klesa Jungtinėse Valstijose 
yra < psileidusi ir toli atsilikusi 
nuo kitu šalių darbininkų. Mes 
čia turime laisvus rinkimus, 
turime teisę dalyvauti tuose 
rinkimuose ir nors mes darbi
ninkai, sudarome absoliučią di
džiumą balsuotoų, vienok ką 
mes turime musų krršto kong
rese, ką mes turime valstijų 
legislaturose? Kiek mes turime j p 
ten savo užtarėjų? Delko taip 
yra? Dėlto, kad Amerikos dar
bininkai nėra susipratę, nepa
žysta savo klesos reikalų, nepa
žysta patys savęs. Jie aklai se
ka visokius apgavikus ir už 
stiklą alaus, dolerį ar supuvusį 
cigarą savo balsą atiduoda pi
gios rūšies politikieriams— re 
publikonams ar demokratams, 
kurie prieš rinkimus viską pri
žada, bet po rinkimui aršiausia 
gina kapitalistų reikalus ir 
darbininkus, kurie už juos bal
savo, vaišina buožėmis.

Draugai darbininkai-ės, kad 
to daugiau nebūtų, mes turime 
sukurti savo 
arganizaci ją
ją, o mes, 
jos skyrių - 
•tų Sąjungą 
stipriai 
tada mes turėsime savo klęsos 
draugus ir įstatymdavyštese. 
Tada ir už ekonominius reikalus 
bus lengvesnė kova. O ir patys 
jausmės atlikę savo darbinin
kišką pareigą.

Kol kas gi turime padėtį 
daug triusp, c|aug\ darbęr kad 
visą tą atsiekti. Reikia būti or- 
gąnizuotieni ne tik ckdiiOinihė- 
se- organizacijose, bet dar la-

trečiadienis, kovo: 25, • 1931
„.t.;,,. .. .. » .a..... ,

Nors Biržiška atrodo suvar
gęs ir silpnas žmogus, bet su
kasi labai vikriai, tarši 25 me
tų vyras. Jo kalba paliko labai 
gero įspūdžio. Kalba taktiškai 
ir moka savo poziciją išlaikyti.

; —F. Lavinskas
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Trečiadienis, kovo 25, 1931

Draugi jos konle.stas

Bolševikų/ Atmušimas
VE

Rašo Julius Mickevičius

velionis

New Process Baking Co.
Spartus draugijos augimas P. Chaleickas; visus

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tek Canal 1678 ir 1679

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tek Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Vafley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
§<s deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant lmq morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Weatern Avenue 

Tel. Grovehill 1038

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local K Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 21.68 .

Metropolitan Wet Wash 
<. Laundry Co. . , 
? Vienatine lietuvių skalbykla’
♦ Chicagoje " '• ‘

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SP1TLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

.M

“Savas Pas Savą” 
j — sako biznieriai

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
, OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Perkėlimas sostinės 
į. Vilnių

Sulig šiol susipažinus su to
mis padavomis, kurios yra li
kę apie Gedimino pylies įstei
gimą, dabartės reikia kreiptis 
prie to didžiojo, kunigaikščio 
sostines iš Trakų Vilniun per
kėlimo, kas atsitiko, rodos, 
apie 1322-23 metus. Re abejo, 
visiškai teisingai pastebi Jul 
Kračkovskis Vilniaus miesto 
aprašyme, kad ‘ “istorijos Vil
nius atsirado ir susikūrė lik 
nuo Gedimino laikų, nuo 1322 
metų, bet ir to atmesti negali
ma, kad mažos, išsisklaidžiu
sios sodybos toje vietoje, ku
rią šiandien Vilniui užima, 
buvo daug anksčiau XIV šimt
mečio. Greitas miesto kilimas 
Gedimino laikais, jojo augi
mas, žydėjimas, daug, tary
tum, iš karto pasirodžiusių 
trobų,, jojo ypatinga svarba 
ir Trakų pirmesnės Lietuvos 
kunigaikščių sostines pralen
kimas “ vislab tai liudija, 
kad ir vieta prie Vilnios su 
Neriu santakos buvo jau ži
noma nuo' senovės ir kad čia 
butu sodybų daug anksčiau, 
negu oficialiai buvo ši vieta 
paskelbta didžiosios kunigaik
štytės sostine.” “Sunku — sa
ko EI. Dobrianskis,— manyti, 
kad taip didelis kaimas, kokiu 
jis pasirodo prie Gedimino, 
galėtų įvykti umu laiku, prieg 
tam puštoje, giria apaugusio
je, vietoje. Reikia manyti, kad 
1923 metais Vilnius tapo tik 
Lietuvos kunigaikštytes sosti
ne, nes iki tam laikui Lietu
vos kunigaikščiai gyveno iš 
pradžios Kernavėje, o paskui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas tai yra Chicagos 
Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pa

šalpos

įsteigta 
bet kadangi 

praeitais 
nebuvo 
panašią 

lietuvius 
nes

Nauji žmonės—naujos 
draugijos

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. įsisteigė kovo 20 d., 1909 
m., šiaurvakarinėje’ Chicagos 
miesto dalyje. Tiesą pasakius, 
šita’ Draugija buvo 
kiek ankstėliau,
nebuvo įregistruota, 
laikais jos gyvavimas 
skaitomas. Steigti 
Draugiją Chicagos 
vertė būtinas reikalas,
draugijos kurios iki tų. laikų 
gyvavo, neatsakė dienos dva
siai—Chicagos pažangios lietu
vių visuomenės. Iki minėtam 
laikui, Chicagos lietuvių. pa
šaipiuos draugijos didžiumoje 
buvo” po bažnyčios įtekme arba 
kurios ir nebuvo tiesioginiai po 
bažnyčios įtekme, buvo po įtek
me karčiamninkų. Tiesa, ♦tuo
laik irgi buvo pašalpinių drau
gijų, kurios nešiojo gražius var
dus: Simano Daukanto, Gedi
mino, Lietuvos Brolių ir kelio
likos kitų, bet jos nesirūpino

Del tų, kurie žudo 
svarumą ar stiprumą

2mončs, kuriuos vargina žudimas savo 
svarumo ar etipnųno,, netekimas miego, pra
stas apetitas ir kurie nuolatos “ jaučiasi pa
vargę ir sumenkę, turi imti Nuga-Tone Ir 
pastebėti kokis didelis pagerSjimas . seks jau 
tik už kelių dienų. Sis puikus sveikatos ir 
stiprumo būdavo to jas priduoda jums geresnį 
apetitų ir nugali konstipacijat nevirSkinimų, 
gasus ar išpūtimų pilve ar viduriuose ir pa
našias silpninančias Ugas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš kūno nuo
dingas atmatas ir tuo nugali konstipaciją, 
inkstų ar pūsles įdegimų, galvos skaudėji
mų, kvaitulius ir panašias ligas. Tūkstan
čiai vyrų ir moterų rado Nuga-Tone kaip tik 
tuo, kas jiems suteiks geresnę svelkataų ir 
didesnį stiprumų. Jis sutelkįa pollsingų, at
gaivinanti miegų, sveikus raumenis suliesu- 
siems kūnams. Būtinai pabandykite. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit Jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio. , , ,

(Apgarsinimas}

Balinskis 
sako, kad 
XIII šinit-

Trakuose. M.
Vilniaus aprašyme 
Vilniaus buvimas 
mėlyje esąs neabejotinas, bet 
tikroji jojo istorija praside
danti vos 1323 indais, kuriais 
Gediminas, Lietuvos ir Gudi
jos karalius-iš čia rašęs savo 
laiškus į popiežių ir vokiečių 
vienuolius ir miestus, vadin
damas Vilnių savo karališku 
miestu, lodei turėjęs būti iš 
senovės įžymus miestas.” Ki
tas Lietuvos istorikas, J. Jaro
ševičius rašo: “Už Vilniaus 
atsiradimo istorijos dalą pri
imama 1321 arba 1322 m., ka
da Gediminas, pabaigęs lai
mingai žygį Pietų Rusijoj 
(1320 m.) iš Trakų perkėlė 
sostinę Vilniun. Pylios taisy
mas galėjo būt pradėtas kiek 
anksčiau, nes sunku manyti, 
kad vienais metais tiek mūrų 
galėta pastatyti. Kad tas ku
nigaikštis jau 1323 m. iš tikro 
tonais gyveno, tam turime 
diplomatijos prirodymų jojo 
atsišaukimuose į popiežių Jo
ną XXII, į įvairius vienuolių 
ordomis ir į Hansos miestus ir 
taikos derybose su Livonijos 
magistru ir Rygos arkivysku
pu tais pat metais Vilniuje 
rašytuose. Tačiaus negalima 
manyti, kad Gediminas visiš
kai puštoje vietoje butų stei
gęs Vilnių, švintaragio slėnis, 
gulįs prie Vilnios santakos su 
Neriu (čia klaidingai pasaky
ta: przy ujšciu Wilenki do 
Wilny czyli Wilii), nuo senai 
pašvęstas stabmeldžiu lavonų 
deginimui, galėjo būt apgy
ventas daug metų pirmiau, 
negu pylis įsteigta ir todėl ru
sų kronikų tvirtinama, buk tai 
Vilnius jau XII šimtmetyje 
buvo.” 

švietimo darbu—vien užsiimda
vo rengimu balių, piknikų ir 
t.t. Tas įrogręsy^iško nusista
tymo lietuviams atrodė keista, 
kad draugijos nesirupiiia ren
gimu prelekcijų, referatų, pra
kalbų ir t.t. Lietuviai atke
liavę Amerikon po 1905 m. di
džiumoje buvo persiėmę revo
liucine dvasia. Kas iki tų lai
kų buvo Amerikos lietuvių su- 
budavota— jauniems, energin
giems ir dar biški prasilavinu
siems imigrantams senųjų dar
bas nepatiko. Tokių energinškų 
imigrantų, ypačiai socia’listiško 
nusistatymo, Chicagoje buvo 
gana daug. Jauna imigrantų 
spėka, pilna energijos ir jud
rumo buvo pasirengusi Ameri
kos lietuvių gyvenime aukštus 
kalnus versti. Pirmiausia’ tie 
jauni gyvybės ir judrumo pilni 
naujos šalies gyventojai bandė 
eiti į senąsias organizacijas ir 
jas taisyti sulig naujo kurpa
lio, bet deja, ta’s darbas nesi
sekė—senų organizacijų vadai, 
didžiumoje karčiamninkai, ma
žai prasilavinę, bet su daug am
bicijų, kad organizacija’ butų 
tvarkoma taip, kaip, kad jų kar- 
čiamos biznis reikalauja, atstū
mė jaunąsias spėkas, nedavė 
progos dirbti pašalnos organiza
cijose švietimo darbo. Neliko 
kitos išeities kaip tverti naujas 
organizacijas, kurios buvo nors 
ir savišalpos organizacijos, bet 
kiltesniais tikslais. Kiekviena 
tokia susitvėrusi draugija rū
pinosi, kiek galima daugiausia 
surengti prakalbų, paskaitų, li
teratūros išplatinti. J draugi
jas buvo primama Vyrai ir mo
terys (į senąsias draugijas mo
terys nebuvo priimamos— senu 
supratimu vyrams atrodė, kad 
moterį turėti organizacijoje bu
tų pažeminimas vyrui).

C. L. D. S. P. įsisteigimas
Panašioms priežastims ver

čiant susitvėrė ir Chicagos Lie
tuvių Dr-gija S. P.

Šiaurinėje miesto dalyje gy
vavo trys pa’šalpinės lietuvių 
draugijos, būtent: Gedimino, 
Lietuvos Brolių ir šv. Mykolo 
—visos trys pažangiems lietu
viams; kurie norėjo organizaci-

NAUJIENOS, Chicago, T1Į

jose skleisti šviesą, šios drau
gijos nebuvo tinkamos, šenęji 
“gvardija* jas tvarkė ir Valdė 
senovišku budu. Kilo mintis 
vietos progresyviško nusistaty* 
mo lietuviuose kurti naują pa
šalpos organizaciją. Northsi* 
diečių sumanymą parėmė ir ki
tų dalių Chicagos miesto lietu
viai. Nutarta šaukti susirinki
mą. Nutarta—Padaryta. Susi* 
rinkimas įvyksta. Vardas pri
imtas Chicagos Lietuvių Dr-gi- 
ja Savitarpinės1 Pašalpos. Drau
gi j on priimami vyrai ir mote
rys, pašalpos įvedami du sky
riai $5.00 ir $9.00 savaitėje, 
pradedama rengti prakalbas, 
paskaitas ir t.t. Reiškia, drau
gija susitvėrė, pradėjo pilnai 
gyventi savo gyvenimu.

Sekamą susirinkimą buvo nu
tarta, kad Draugija’ butų da
limi SLA. Reikalas pavestas 
susižinoti su SLA. centru — 
Vincui* Karaliui.. /Vincas Kara
lius, senas* Amerikos lietuvių 
švietėjas 1895-6 m. leidęs Balti- 
mąreje laikraštį “K'a’rdą”, 1897- 
8 m. leidęs “Draugiją” ir “Ga
lybę”, vėliau “Spindulį”. Dabąr 
senas lietuvių darbuotojas gy
vena Cicero, III., nors ir senas 
savo amžių, bet atydžiai seka 
lietuvių gyvenimą).

Sekamą susirinkimą drg. V. 
Karalius perskaitęs laišką nuo 
SLA. centro sekretoriaus že- 
montausko, kad musų Draugi
ją su džiaugsmu prima į SLA. 
ir skiria kuopai numerį 226- 
tą. Kilus SLA. vaidams, Drau
gija po metų laiko atsimetė nuo 
SLA. Į trumpą laikotarpį į 
Draugiją buvo susirašę apie 200 
narių, bet iškilus kai kuriems 
nesusipratimams. nariuose 
Draugija buvo kiek nupuolusi 
nariais, bet laikui einant, Drau
gija šiek tiek nariais vėl paki
lo, bet iki 1924 metų nebuvo 
daugiau kaip 210. Tiktai nuo 
1924 m. prasidėjo svarbiausia 
Draugijos augimo laikas na
riais ir pinigais ir nuo čia da
rosi Draugijos, naujos istorijos 
lapas.

Kadangi šitą Draugija buvo 
suorganizuota ir valdo vau j įi
ma socialistų ir šiaip sau prog
resyvių lietuvių, kurie bendrai 
darbavosi su socialistais, tai 
kilus nesusipratimams L.S.S. 
tarpe socialistų ir bolševikų, 
buvo įnešta suįrute ir į Chica
gos Lietuvių Draugiją S. P. 
Bolševikų nusistatymas buvo, 
kad kiekviena draugija kurio
je jie priklauso turi būt valdo
ma jų, arba jeigu nėra jiems 
galima užkariauti, tai apleisti. 
Draugijoje prasidėjo tąsynės 
už vadovybę. Spėkos buvo 
veik lygios, bolševikai buvo 
labai agresyvus. Melai, šmeiž
tai, kitų niekinimai ir net kiau
rus įtarimai —buvo jų kovos 
būdas. Dar pastebėtina, ka(Į 
toj kovoje bolševikus rėmė 
kai kurie jų suklaidinti bepar- 
tyviai žmonės, o socialistams 
prigelbėjo šiek tiek sandarie- 
čiai. Kovai davė pradžią socia
listų sumanymas, šiek- tiek pa
keisti Draugijos konstituciją— 
įvesti trečią pašalpos skyrių, 
kad mokėti $16.00 savaitėje ir 
duoti daugiau galės Draugijos 
valdybai ir įvesti valdybos rin
kimus referendumu— siun
čiant visiems Draugijos na
riams balsavimo baliotus. Ko
vą laimėjo socialistai— kons
titucija buvo pataisyta. Bolše
vikų atakos buvo galutinai at
muštos. Prasidėjo organizaci
jos sėkmingas laikotarpis au
gimo nariais ir pinigais.

Kaip pirmiau bu^o minėta, 
kad syk, kada ėjo su bolševi
kais rietenos už Draugijos va
dovybę, geriau pasakius, kada 
ėjo kova, kad atlaikius Drau
giją kad bolševikai nepasiimtij 
po savo kontrole, Draugija tu
rėjo 210 narių ir apie $5000 
pinigų. Praėjus peštynių štur
mui, laike 6 metų Draugija 
priaugo iki 800 narių ir $25, 
000 pinigų. Dabar šita Draugi* 
ja yra viena iš didžiausių sa*

višalpos lietuvių organizacijų 
Chięagos mieste.

ši tas Draugijos kontestas-yra 
rengiiunas tikštu, kad sutrau
kus kiek galimą didesnį skai
čių lietuvių ypačiai jaunimo ir 
Chicagos lietuvių intelegentiš
kus spėkas— daktarus, advo
katus ir kitų profesijų žmones. 
Neabejotinai^ kad šitas konlcs- 
tas bus visąpusiai sėkmingas. 
Sekamas Draugijos žingsnisSekamas Draugijos 
bus vykdyti gy.venimon Drau
gijos kontcstitucijoš 3.-čią para
grafą: “Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpines Pašalpos 
rūpinasi lietuvių švietimo ir 
kultūrinimo darbu, aktyviai re-' 
mia dailę ir sportą bei viską 
tą kas yra Draugijos narių 
skaitoma kiltu ir naudingu 
darbu lietuviams.”

Todelgi, Chicagos ir artimų 
apielinkių lietuviai, esate nuo
širdžiai kviečiami rašytis į Chi
cagos. Lietuyių Draugiją S. P. 
Taipgi Chicagos lietuvių inte- 
lektualės spėkos yra pageidau
jamos į musų organizaciją. Vi
si lietuviai sveiki fiziniai ir 
protiniai iki 45 metų amžiaus 
esate musų Draugijos laukiami 
svečiai. Prašymą galite priduo
ti įsirašyti Draugijon pas bile 
vieną šios Draugijos narį arba 
kreipkitės į šios Draugijos kon- 
testo vedėją J. Mickevičių, 
3653 So. Halsted St., Tel. 
Yards 4754.

Kad butų aišku kokie šios 
Draugijoj yra mieriai, tvarka 
ir narių pareigos talpinam iš
tisai visą Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. Konstituciją. 
Prašome Chicagos lietuvių vy
rų ir moterų perskaityti aty- 
džiai, susipažinti ir likties šios 
organizacijos nariais.

Teisybes Mylėtojų 
Dr-stės apžvalga

Laikas bėga žaibo greitumu. 
Daugelis lietuvių dar prisime
na kaip 1897 metais A. ir J. 
Byanškai, "J. Chmeliauskas, P. 
Chaleckas šitą draugistę orga
nizavo.

Nors patys žymesnieji tvėrė
jai ir fundatoriai šitos drau
gystes jau persiskyrė su šiuo 
pasaulių, bet jų darbas yra va
roma^ pirmyn.

Draugija auga ir bujoja. 
Manoma iki Naujų metų suda
ryti 500 narių ir $14,000 kapi
talo.

Neveizint kad dabartinių 
laiku siaučia bedarbė , ^nariai 
rūpestingai mokasi duokles. 
Apart to beveik kas susirinki
mas įstoja naujų.

Reikia žymėti kad balandžio 
(april) 12ta yra rengiamas 
balius Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Svečiai atsilankiusiė- 
ji j balių bus priimami vel
tui.

Todėl kurie dar nepriklauso
te prie musų draugystės— pri
sirašykite. Atsiminkite, kad 
rytoj ar poryt, gali jumis pa
tikti nelaimė, liga ar mirtis, 
Musų draugystė primutinė pri
bus jums į pagelbą. Prie šitos 
draugystės gali priklausyti vy
rai ir moterys, be, skirtumo ti
kėjimo H’ .politiškų įsitikrini- 
mų.

Kovo 3 d. mirė musų drau
gystės veiklus narys Kazimie
ras Butkus. Kadangi 
buvo draugiško budo, jis ilgai 
pasiliks inusų atminty. Gaila it 
liūdna!

Neparseniai dar veikė musų 
tarpe A. Byanskas, J. Chme
liauskas, P. Chaleickas; visus 
juos nelemtoji mirtis išplėšė iš 
musų tarpo, šiandien jų jau 
nėra. Sekretorius užbraukė jų 
vardus su keliais brūkšniais, o 
draugystės veikime pasidarė 
didele spraga.

Dabar musų draugystės vir
šūnėse figūruoja S. Chapas, J. 
Yushkevičius, C. P. Plioplis, P. 
Kilevičius, Kasparas ir J. 
Byanskas.

Suglajiskime draugai pečius 
ir užpildykime spragą. Lai gy 

metais dau-
pasidarbavęs S.

nenuiltančiai

vuoja musų Teisybės Mylėtojų 
Draugystė!

Pastaraisiais 
ginusiai yra
Chapas, kuris 
veikė pagal savo išgales. Ant
roj* vietoj stovi J. Yushkevi- 
čius, kuris eina iždininko par
eigas. Apart to dalyvauja įvai
riose komisijose. Drg. J. Yush- 
keviečius turi Real Estate 3647 
Archer Avė ir yra susipažinęs 
su teismiškais dalykais. Drau- 
gai-es turėtų kreiptis $as jį su 
visokiais reikalais.

Sekretorius S. Narkis, 
2559 W. 38th Place.

Marąuette Pąrk
Stanley P. CKekan paskirtas 

Ridge State baJnko kasierįaus 
pagęlbininku

P-nas Stanley "P^ Chekan 
.(Chekanapškas) per kiek laiko 
dirbo Chicago Lawn 'State ban
ke (63 ir Kedzie Avė.), kur jis 
įsigijo daug draugų ir pažįs
tamų. B;et šiomis dienomis jis 
tapo perkeltas į Marųuette 
Parką. Būtent,; į Ridge State 
banką, ktiris randasi prie 71 ir 
WesternAve. Tame banke jis 
dabar eina kasieriaus pagelbi- 
ninko; pareigas.

P-aš Chekan turi daug paty
rimo ir visuomet yra pasiren
gęs patarnauti lietuviams ban
kiniuose reikaluose. Banke jį 
visuomet galima matyti nuo 9 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais gi jis ten randasi 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
karo.

Vietos lietuviai, kurie turite 
kokių nors bankinių reikalų, 
kreipkitės minėtomis valando
mis į jį, o jis jums mielai pa
tarnaus.

Prie progos reikia pridurti, 
kad Ridge. State bankas yra 
gerai vedama, finansinė įstaiga. 
Ji yra p. John Bain bankų 
grandinės narys. Viso Chicagoj 
John Bain kontroliuoja tryliką 
bankų.—N.

GREEN MILL
k DUONA

Suraikyta
VAIKAMS parėjus iš mokyklos, duok šios suraiky
tos Green Mill Duonos apteptos su sviestu ir uogo
mis. Lengva prirengti, nereikia raikyti.

i ,

Pavalgęs vien tik Green Mill Duonos, busi sotus. 
Juo. daugiait vaikai 'valgys Green Mill Duonos, tuo 
labiau jie bus sveikesni.
Jūsų groserninkas užlaiko Green Mill Duoną. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mums, atvežime

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

949 West 34th Street
Phone BOULEVARD 1048

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. .Kedzie 8902

z3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lobu Avė. 
CHICAGO, ILL.

Bridgeport
6 mergaites ir 13 vyrų areš
tuoti alaus f kitę. įraukia teisme;

r šešios jaunos mergaites ir 
tryliką vyrų areštuoti alau 
finte prie 3252 Wallace st. po 
licijos skvadui užpuolus vaka. 
dieną, ir visi areštuotieji ati 
duoti Stock Yards teismui v.ž 
neleistiną elgesį.

Areštuotosios mergaitės yr? 
S t ei 1 a Radich, 20 metų< iš 3037 
Poplar avė.; jos sesuo Mario, 
18 metų; Mary Alexander, 17 
metų, iš 3327 S. Union avė.; 
Helen Moran, 18 metų, iš 36SC 
Emerald avė.; Gertrude Stan
kus, 19 metų, iš to paties ad
reso, ir Josephine Zambrowski 
18 m., 3037 Poplar avė.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

ATVYKSTA ARTISTO

KARUŽO TEATRAS
į Chicago

4 dideli aktai, juokingi ir stebėtini, 
pažiūrėti bus įdomus dalykas.

Karuža pasakys bile kuriam žmogui 
kaip surast savo laimę. Jeigu turi 
mintyje kokį dalyką, klausk Karužo 
— jis atspės apie kelionę, gimines, 
ženatvę. ar jūsų pati ar vyras arba 
mergina ar vaikinas yra teisingi. 
Nedaro skirtumo ką norite žinot, 
klauskit Karužos — jis viską žino, 
viską mato ir viską pasako.

KOVO MARCH 25. 7:30 vak. 
Šv. Mykolo parap. svet.. North Side.
KOVO MARCH 29 d. NEDĖLIOJ 

7:30 vai. vak.
Šv. Antano parap. svet.. Cicero 

BALANDŽIO (APR.) 5, VELYKŲ 
dieną. 7:30 vai, vak.

Aušros Vartų parap. svetainėj
BALANDŽIO (APR.) 12 d.

West Pullman
BALANDŽIO . (APR.) 15 d.

Marouetttc Park
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Tuo gi tarpu kitose valstybėse visuomenės opinija yra 
palanki tam Vokietijos ir Austrijos žinksniui.

Austrija po karo paliko maža valstybėle su 7,000,- 
000 gyventojų, kurių trečdalys gyvena milžiniškam 
mieste, Vienoje. Ekonominiu atžvilgiu ji negali sava
rankiškai gyventi, kadangi jos didelei pramonei nėra 
pakankamos rinkos šalies viduje. Susijungimas su Vo
kietija butų jai išganymas. Tą visi žmonės Europoje 
supranta. Bet Franci ją, ir ypač jos militaristus, . ima 
baimė, kad Vokietijū nesustiprėtų per daug. Į muitų 
sąjungą jie žiuri, kaip į pradžią visiško Austrijos įjun
gimo į Vokietiją. Iš to ir kilo dabartinis triukšmas.

Nulemiantis balsas šitam dalyke tur-but priklau
sys Anglijai, ir reikia manyti, kad dabartinė Anglijos 
valdžia nerems Francijos militaristų.

Vilnių, Biržiška liko kaip jos 
įgaliotinis su būreliu lietuvių 
kariuomenes (komendantu 
Škirpa), kuri Gedimino Pilies 
jokšte iškėlė Lietuvos vėliavą, 
o Biržiška nuvyko į lenkų šta- 
ją ir jų vadovui gen. Veitkai 
perskaitė protestą prieš Lietu
vos sostinės pasigriebimą ir 
šaudymą darbininkų, tą pro
testą taip pat išlipindamas 
mieste lietuvių, lenkų ir gudų 
raibomis. Lenkai nutarė Bir
žišką suimti, lietuvių komen
dantą nuginkluoti, bet nebesu- 
skubo maskolių kariuomenei 
įsiveržiant į miestą (komen
dantūra iš vakaro pasitrau-

GRAFTO INVESTIGACIJA NEW YORKE Mykolas Biržiška
New Yorko valstijos legislatura nutarė padaryti 

nuodugnią investigaciją visose New Yorko miesto ad
ministracijos šakose, pasiremdama tais kaltinimais dėl 
grafto, kuriuos prieš mero Walkerio valdžią iškėlė 
New Yorko piliečiai. Už nutarimą balsavo republiko- 
nai, o prieš jį balsavo demokratai. Dėlto, kad republi- 
konai New Yorko valstijos legislaturoje turi daugumą, 
tai nutarimas praėjo.

Kitų didmiesčių (pav. Chicagos) administracijų 
padėtis yra laimingesnė, negu New Yorko, nes papras
tai ta partija, kuri kontroliuoja miestų administraci
jas, turi daugumą ir valstijos legislaturose. Todėl, ne
žiūrint kiek grafto yra tų miestų valdžiose, jų niekas 
netirinėja.

Biografija

KVIEČIŲ PERVIRŠIO KLAUSIMAS

Federalinė farmų komisija dar vis nesugalvoja, ką 
daryti su kviečiais, kuriuos ji supirko, norėdama palai
kyti aukštas kainas rinkoje. Iki šiol buvo supirkta apie 
220 milionų bušelių, ir manoma, kad iki liepos mėn. 1 
d. komisija turės supirkusi 250 arba 275 milionus bu-

Už tuos kviečius buvo mokama farmeriams tarp 
12 ir 20 centų, o pastaruoju laiku net 30 centų bran
giau, negu pasaulio rinkos kainos. Federalinės farmų 
komisijos tam tyčia įsteigta Stabilizacijos Korporačija, 
kuri darė tuos supirkimus, buvo pasirengusi parduoti 
kviečius užsieniuose, nepaisant' kiek iš to pasidarytų 
nuostolių valdžiai. Bet kitos šalys ėmė grūmoti uždary
siančios duris Amerikos prekių importui, jeigu Ameri
ka bandys eksportuoti kviečius pigesnėmis kainomis, 
negu už juos buvo mokama.

Taigi kas belieka farmų komisijai' daryti? Tęsti 
kviečių supirkinėjimą toliaus nebegalima, nes nėra 
sandėlių jiems supilti ir valdžiai toks' darbas brangiai 
pareina. Komisija dabar pranešė, kad jos Stabilizacijos 
Korporacija paliaus veikusi O farmeriams ji pataria 
sumažinti kviečių sėjimo plotą, kad nebūtų kviečių per
viršio. Valdžia tuo budu prisipažinę kad ji neįstengia 
padėti farmeriams. ! . • :

Bet pramonininkams valdžia niekuomet neatsisakė 
pagelbėti. Kad jie galėtų imti aukštas kainas už savo 
produktus, buvo nuolatos keliami muitai importuoja
moms užsienių prekėms. Ši aukštų muitų politika yra 
svarbiausia farmerių nelaimių priežastis. Viena, f ar
mėnai moka brangiau už industrines prekes, negu kad 
jie gauna už žemės ūkio produktus. Antra, aukštos kai
nos pramonėje stimuliuoja trustų kūrimąsi ir augimą. 
Stambusis į trustus susimetęs kapitalas kontroliuoja 
prekybą ir susisiekimą, taip kad farmeriai negali ne 
žinksnio žengti, idant nepatektų į 'jo nagus ir nebūtų 
jo apiplėštas.

Tik muitų sumažinimas (o toliaus ir visiškas jų 
panaikinimas) pramonės prekėms panaikintų tą kainų 
nelygybę, kuri šiandie yra tarpe žemės ūkio ir indust
rijos produktų, ir duotų galimumo farmeriams pasi- 
liuosuoti nuo stambiojo kapitalo jungo. Bet valdžia 
apie tai nė nekalba.

Tuo gi tarpu ji turės galvosūkio dėl tų dviejų šim
tų milionų bušelių, kviečių, kurie yra supilti Stabiliza
cijos sandėliuose. Kur juos dėti? Senatorius Borah pa
taria juos arba padovanoti kiniečiams,
badą, arba sunaikinti. Padoriau visgi butų 
daujančius, negu naikinti duoną.

Mykolas Biržiška gimė 1882 
metais, rugpiučio 24 d. Viekš
niuose, kiaulių (dabar Mažei
kių) apskrityje, gydytojot An
tano Biržiškos sūnūs; 1895-
1901 metais išėjo Šiaulių gim
naziją, 1901-1907 m. ^Maskvos 
universiteto teisių fakultetą.

Metais 1901 įstojo į slaptą 
Maskvos lietuvių studentų 
draugiją, kurios buvo vice
pirmininku, pirmininkaujant 
Jurgiui šlapeliui, dabar gyve
nančiam Vilniuj. Sekamais
1902 metais caro valdžios tapo 
suimtas ir paskirtas dviem 
metams ištrėmiman į Vakariu 
Sibirą, tačiau ištrėmimas tapo 
pakeistas puse metų kalėjimo 
(sėdėjo Maskvoje, Vilniuj ir 
Kaune). Pašalintas iš universi
teto, bet tą patį rudenį priim
tas atgal.

Metais 1905 vasario mėnesį 
dalyvavo visuotiname studen
tų streike ir apsigyveno Vil
niuj, dalyvaudamas revoliuci
niame judėjime ir tautiškame 
lietuvių darbe. Nuo 1903 metų 
ome dalyvauti spaudoje lietu
vių, lenkų, ir rusų kalbomis, 
aiškindamas lietuvių tautos ir 
darbininkų kovos klausimus, 
o taip pat saviems ir sveti
miems pasakodamas lietuvių 
literatūros istoriją.

Nuo Vilniaus Seimo ligi 
Valstybės Tarybos

Rudenį 1905 metų dalyvavo 
Didžiajame Lietuvių Seime 
Vilniuj, aiškindamas lenkiškai 
kalbantiems Vilniaus darbi
ninkams Seiifio darbus ir nu
tarimus. Nuo 1906 metų reda
gavo (su Vincu Kapsuku) 
“Naująją Gadynę” ir (pats 
vienaš) lietuvių laikraštį len
kiškai kalbantiems darbinin
kams, “Echo.”

Baigęs universitetą, grįžo į 
Vilnių ir 1907-1908 m. redaga
vo (su A. Janulaičiu) “žari
ją ”
Matulaičiu, 
Petkevičaite 
nias,” 1910^ 
nę.”
Dirbdamas visuomeninį dar

bą dalyvavo Lietuvos Social
demokratų Partijoj (1905-1917 
m.), kurioj nuo 1907*m.» ru
dens buvo Centro Komitete. 
Tuo pat metu skaitydavo pa
skaitas iš lietuvių literatūros 
istorijos Lietuvių Mokslo 
Draugijoj ir ^Rūtoje”, Vilniu
je; “Dainoje” Kaune; “Varpe” 
Šiauliuose.

Didžiajam karui prasidėjus 
ir Žemės Bankui, kuriame M. 
Biržiška dirbo, I evakuojantis 
iš Lietuvos, jis nesutiko išva
žiuoti ir likosi Vilniuje. Metais 
1915 drauge su S. Kairiu ir A. 
Janulaičiu stojo į Centro Ko
mitetą Lietuvių Draugijos dėl 
Karo Nukentęjilsiems šelpti, 
kurios pirmininku buvo A. 
Smetona. Komiteto buvo pa- 

, statytas direktorium pirmo
sios lietuvių, gimnazijos, kuri 

, įdatoĮr^ ‘ęhęveikįa.yytaii- 
lo■ Didžiojo gimnazijos vardu. •‘Sį.;/ : ", ■ . '■ - ■ 7-.. V- ■ ’
'Lietuvos nepriklausomybę

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(M. P. Brazausko fotografija 

Waterbury, Conn.)

Stankevičium; to komiteto 
rupesniu 1917' mietais sušauk
ta Lietuvių Konferencija Vil
niuj.

Konferencijai išrinkus Vals
tybės Tarybą, dalyvavo joje 
su S. Kairiu, J. Vileišiu ir ki
tais. Tų pat įmetu gruodžio 
mėnesį Biržiška išstojo iš L. S. 
D. partijos, kurios nutarimas 
atšaukti jį ir Kairį iš Tarybos, 
jo nuomone buvo naudingas 
tik lenkams ir maskoliams; 
K. dėl to buvo net pašalintas 
iš partijos.

Metais 19184,sausio mėnesį 
Biržiška drauge su Kairiu, Vi
leišiu ir S. Narutavičių buvo 
pasitraukę iš Tarybos, reika
laudami, kad ji nesutiktų duo
ti jokių pažadų Vokiečių val
džiai Lietuvos vardu,
siekę, vasario 16 dieną aš 
jie grižo į; Tarybą 
drauge su visais pasirašė 
tuvos nepriklausomybės
kelbimo aktą, Antrą kartą 
tie patys išstojo iš Tarybos 
liepos mėnesį, protestuodami 
prieš, primetimą Lietuvai 
Uracho karaliaus.

Biržiška dar kartą grįžo į 
Tarybą rudenį, kai vokiečių 
revoliucija numarino Uracho 
klausimą ir susidarė pirmoji 
(Voldemaro) vyriausybė. Pa
siūlytas jam pirmojo švietimo 
ministerio vietos Biržiška ne
priėmė, būdamas šalininkas 
Amerikos sistemos, kuri išski
ria švietimo dalykus iš tiesįo- 
ginio valdžios veikimo, bet

Vilniuj įsigalėjus bolševikų 
valdžiai, V. Kapsuko įsakymu, 
Biržiška buvo suimtas, bet įro
džius neveikus prieš rusų dar
bininkų reikalus, po kelių die
nų jis buvo paleistas ir vėl 
grįžo prie visuomenės darbo. 
Bolševikų valdžiai stengiantis 
pašalinti iš mokyklos tikybos 
dėstymą, Biržiška per kelis 
mėnesius gynė savo vedamąją 
gimnaziją, o taip pat sekė, 
kad kunigai nesukurstytų mo
kinius ir šie neišbėgiotų, taip 
kai: atsitiko su Mokytojų se
minarija Tikyba buvo pas
kelbta šalinama prieš pat mo
kinius paleidžiant Velykoms, 
o kitą dieną bolševikų valdžia 
jau buvo nuversta Pilsudskio 
kariuomenės. Tuo budu pa
vyko išsaugoti Lietuvių gim
naziją nuo sugriovimo.

Bolševikų viešpatavimo me
tu Biržiška palaikė santykius 
su socialdemokratais V. Požė
la ir V. Biclskiu, kurie dalyva
vo bolševikų valdžioj ir kurių 
informacijomis Biržiška įspė
jo Lietuvos valdžią apie gre
siantį’Vilniui lenkų pavojų ir 
reikalavo skubesnio jo atva
davimo, bet vokiečiai sukliu
dė besiartinančiai į Vilnių 
Lietuvos kariuomenei užbėgti 
lenkams už akių. Lenkai įsi-

(Bus daugiau)
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Senelių prieglaudos 
reikalu

kurie kenčia 
maitint ba-

TRIUKšMAS EUROPOJE

Vokietija ir Austrija susitarė sudaryti 
jungą”, 
šalis.

1908 m. (drauge su S. 
J. Vileišiu ir G. 

“Vilniaus Ži- 
t)ll m. “Visuome-

Tai pa
ryto 

ir

pas-

“Sandaros” No. 10 kažkoks 
Farmerys rašo apie p. J. Ba- 
chuną ir jo pasižadėjimą pa
aukoti 10 akrų žemės senelių 
prieglaudai.

Jei tas rašėjas .nėra farme
rys, tai pusė bėdos, kad taip 
rašo. Bet jeigu jis iš tiesų yra 
farmerys, tai galima tik tiek

pasakyti, kad tai žioplas far
merys. Jis sako: “Bachūnas 
aukauja 10 akrų smiltyną, o 
ten pastačius senelių prie
glaudos namą p. Bachūnas pa
gerintų savo biznį.”

Ta žemė, kurią p. Bachu- 
nas nori paaukoti, gal yra ge- 
riausis sklypas jo visoj far- 
moj. Jeigu ten butų iš tiesų 
smiltynas, tai aš sakyčiau, kad 
ji tiktų kapams, kur butų gali
ma ką nors palaidoti ir pasta
tyti iš bulvių tešlos paminklą. 
Bet kadangi tai yra derlingos 
žemės gabalas, tai kapams aš 
jį nerekomenduoju. V ’

O įtarimas, kad p. Bachu- 
ųas turi tikslą iš senelių prie
glaudos daryli biznį, yra ne 
tik žioplas, bet ir juokingas. 
Kiek man žinoma, p. Bac.hu- 
nas finansiškai laikosi labai 
tvirtai. Tarp lietuvių nedaug 
tesiras tokių, kurie taip tvir
tai stovėtų. Biznį jis daro iš. 
svetimtaučių, kurių suvažiuo
ja tiek, 4cad dažnai jis ir vie
tos pritrūksta.

Antra vertus, p. Bachūnas 
tą 10 akerių žemės nelaiko 
bakse uždaręs. Kiekvienas gali 
ją savo akimis matyti, kur ji 
randasi, ir kaip ji atrodo. Va
dinasi, pamatyti, . ar tai yra 
smiltynas, ar ne Priegtam ir 
su p. Bachunu kiekvienas ga
li pasikalbėti ir iš jo paties 
patirti, kaip jis į tą reikalą 
žiuri. Man jis maždaug taip 
pareiškė: Tą žemę aš. noriu 
atiduoti senelių prieglaudai. 
Gal atsirastų ir daugiau žmo
nių, kurie tokiam tikslui su
tiktų paaukoti žemės. Bet tai 
dar nėra viskas. Reikia čia ir 
.parankamų. O pas mane pa
rankamų, rodosi, yra. Aš duo
čiau seneliams keletą šimtų 
vištų, kurias jie galėtų prižiū
rėti. Iš prieglaudos aš pirkčiau, 
kiaušinius. Seneliai galėtų au
ginti daržoves ir parduoti 
man. Daržovių aš kas metą 
sunaudoji! už kelis šimtus do
lerių. Mano farmoj randasi 
golfo laukas. Vasaros metu 
tvirtesni seneliai galėtų šiek 
tiek užsidirbti, nešiodami gol- 
f intakams lazdas ir šiaip teik
dami kitokį patarnavimą. Jei
gu prieglauda butų gerai tvar
koma, tai ji galėtų su labai 
mažomis išlaidomis pasilaiky
ti.

Tad matote, kokį “biznį” 
p. Bachūnas nori daryti iš 
senelių.

Toliau “Sandaros” Farme
rys sako, kad SLA preziden
tas Gegužis nekreipęs domės 
į p. Bachuno pasiūlymą todėl* 
kad žinojęs su kokiais išroka- 
vimais visa tai yra daroma. 
Esą dėl to jis ir tylįs.

Well, nieko tame nėra iiuo-

stabaus. P-nas Gegužis gerai 
žinojo ir apie Devenio pasko
lą, o tik tylėjo. Tylėjimas tai 
p. Gegužio politika. Jis viską 
žino, ir tuo didžiuojasi. Tik 
kai jam pasidaro karšta, jis 
pradeda kalbėti ir apsimeta 
nežinėliu.

Aš nesuprantu tik vieno da- 
Ivko: kodėl “Sandara” tveria 
tvorą apie Gegužį, kad jo nie
kas negalėtų nei pirštu palies
ti. Del kitų ji visai nesisieloja, 
— gali juos į maišą sukišti ir 
tai “Sandara” nei gu-gu. (Gal, 
sakau, Gegužis sergančiai 
“Sandarai” prisiuntė Dekonio 
mosties pasitepti, kad bent 
kiek atsiliuosuotų kaulai

— Pustapėdis.

NAUJAS numeris “Ko
vos” No. 5 atėjo. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Marąuette Park
TUBUčIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES IV.OS. CORP.

52 E..107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbiką ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausį atstovų.

SAMEPRlą.
40 YE AR* 
2; ouncej for Sįcents 

pure,
I/įTBAKINC
I1VP0WDER

er/icient
IT’5 double actihc

MllLIONS OF POONOrvr£D>XV;
I; ’ į.-.. ■ Ol> R GOV E R M M £:kT. '

“muitų
, t. y. panaikinti muitų sieną, skiriančią tas
Visoje Vakarų Europoje delei to kilo didelis 

triukšmas. Franci ja, Čechoslovakija ir Italija oficialiai 
pareikalavo iš Austrijos informacijų v apie fą sūtartj, 
norėdamos patirti, ar 'Austrija nėra peržengusi kurios 
nors taikos sąlygos, kurią Santarvės valstybės po karo 
privertė ją pasirašyti.

Tų trijų šalių spauda atakuoja Vokietiją ir 
riją, kaltindamos jiedvi užsimojimu atgaivinti 
rinį vokiečių imperializmą ir sugriauti Versalės

są- 
dvi

. kuriant.
,, ■ . ♦

Metais 1916 ' dalyvavo (po 
S. Kairio) slaptame lietuvių 
politikes centre: su A. Smeto
na, J. Šauliu, P. Klimu ir kuii.

kiantis Tarybai iš Vilniaus ir 
į Vilnių ėmus briautis len
kams - maskoliams, susidarė 
Sleževičiaus vyriausybė, jis 
įėjo į vyriausybę drauge su 
Kairiu (Biržišką kaip švieti
mo miništeris), tuo norėdami 
pabraukti reikalą visiems pa
laikyti Liatuvos valdžią pavo
jaus valandoje. '

Sutikęs dalyvauti valdžioje, 
kurios Vilniaus dienos nega
lėjo būti ilgos, Biržiška pas
tatė' sąlygą,. nkad jam nebūtų 
WrontaIfclMj$ų! pasilikti yjl- 

j,įkai ' vadžiai; ‘ teks į tra^k- 
tiš 'į Kaliną.'.V 

į 1 • • •- • ■ -
Lietuvos vėlidva Gedimino

GARSINIGTĖS NAUJIENOSE

YourTbroal Protecuon- 
agatast Irritation-iigainst Cou^h

aroąh^* “Its toasted

S U N S H INE

hįcI&UM the ttfe

HEAT pyW*M£S, 
that's u>hy

bokšte
f

Medais 1919’ sausio 1 d. len
kams Vilnių užgriebus ir Lie- 
tftvps vyriausybei apleidus

Čia nurodoma dabartinis Lucky Strike krautuvių langų papuošalas, kuris išstatytas krautuvių 
languose visame krašte. Dabartiniu laiku vis daugiau ir daugiau vyrų ir moterų rūko Lucky 

į Strike cigaretus, nes jip iš patyriųjų t žino, jog Luckies visuomet palankūs jų gerklėms. Kiekvie- 
" nas žino, kad saulė nokiria ir minkština — dėl to/Spraginįmo procese naudojami Ultra Violeti
niai Spinduliai. Lucky Strike pagaminti iš geriausių tabakų -• Derliaus Grietinės — be to — jie 
*‘Spraginti” tikslu, tam tikru karščio procesu, panaikinti tabako šiurkštumus ir erzinančias gerklę 
ypatybes. Šie šiurkštumai parduodami kitiems. Jų nėra jūsų Lucky Strike cigaretuose. Kiekvie
nas žino, jog šiluma svarina ir todėl Spraginimas yra tiesioginė protekcija jūsų gerklei — prieš 
šaltį.* Nenuostabu, kad 20.679 gydytojai yra pareiškę, kad Luckies yra mažiau erziną negu 
kiti tabakai, (Advertisemenfl



Trečiadienis,-kovo 25, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikų augintojų kon
ferencija

šeštadienj, kovo 28 d. Pal
mei’ House Grand Ballroom, 
nuo 10 vai. ryto įvyksta Ghi- 
cago Association for Child 
Study and Parent Education 
konferencija, kuriai priminin- 
kauja Dr. Kari Menninger, 
Kansas unversiteto profeso
rius.

Konferencijoj bus perskaity
ta. šie. referatai: Kaikurie emo
ciniai sunkumai jauniems tė
vams prisitaikant prie vedusių 
gyvenimo; Kaikurie vedusiųjų 
gyvenime nepasisekimų šalti
niai; Lyties auklėjimas ir gim
dytojų auklėjimas; Kolegijų ir 
un versi tetų auklėjimas šeimy
niškam gyvenimui; Harmo
ningi gimdytojų interesai ir jų 
pažiūros į. vaikų klausimą; šei
myna: kur link?; Sugriautas 
gyvenimas; Asmenybės proble
mos moterystėj ir šeimynoj.

yra parinkti žy- 
profesoriai.

Lektoriai 
mus sociologai, 
Konferencija tęsis ligi popiet.

Chicagos teatruose
WiB Rogers komedijoj “A. 

Connectacut4 Yankee” MicVic- 
kers teatre. Tai yra kombinaci
ja Mark Twaino ir Will Rogers 
humoro, iš kurių padaryta fle- 
na juokingiausių veikalų.
Rogers čia lošia senovės anglo 

rolę, atsidūrusio dvidešimtame 
amžiuj. Tai y fa imtacija pasa
kingo Anglijos karalius Arth- 
uro.

Charlie Chaplin veikale “Ci
ty Light” United teatre tebe
eina. Tai- yra ko' žiūrėti. Vis-

mama

BRONISLOVAS MORKŪNAS

♦

Motiejų ir Advertą ir

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

šiuo ' pasauliu 
12:(0 valandų

randasi 
Disease 

California

sie« 
Šv.

gi- 
csat 

dalyvauti

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Radžius, Tel. Victory 
4088. i

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington and Clark S te 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

šiuo pasauliu
8:00 valandą

pašarvotas, 
Contagious 

31 St. ir
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiescyja 
Room 1502

i

..j*

.Į' ..

ANTANAS KOMARAS

Persiskyrė su 
kovo 23 dieną, 
vakare 1931 m., sulaukęs pusam
žio. gimęs Plungės parap. ir mie
ste. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. . Paliko dideliame nubudime 
gimines ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi pusseserė 
Ona Gudžiontene

Kuna? pašarvotas, randasi 4319 
So. Talman Avė

Laidotuvės įvyks sukatoje ko
vo 28 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Komaro 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami <* *, 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame,

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja' grabo-' 
rius Eudeikis. Tek Yards 1741

Marijona Stehno 
pa temis Verigaite

Persiskyrė su,šiuo pasauliu kovo 24 d., 5:30 vai. ry
to, 1931 m., sulaukus 23 metų amžiaus, gimus vasario 12 
d., 1908 m., Chicago, III. Paliko dideliame nubudime vyrą 
Vladislovų, dukterj. Marijoną, sūnų Norbertą, motiną Bar
borą, tėvą Pranciškų, dvi seseris — Oną ir Placidą, du 
broliu — Joną ir Vincentą, švogerį William Kossner ir 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 4515 S. Wood St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, kovo 27 d., 9 vai. ryte « 
ir namų į St. Rose of Lima parapijos bažnyčią, 48th St. 
ir So. Ashland Avė., kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. ». f \ ' , ; d .. ||

Visi a. a. Marijonos Stehnos gimines, draugiai ir; pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ,
Vyras, Vaikad, Tėvai, Broliai, Seserys ir Gimines. » v

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

kas paties ChapUno sukurta,, 
net muzika jo komponuota. 
Veikalas* yra be žodžių; siuže
tas, kaip miesto valkata įsimy
li į aklų gražuolę ir jai norė
damas pagelbėti išgyti eina pi
nigų uždarbiauti, bando bok
suotis, gauna darbo arklydės 
valytojo, prisitaiso prie vieno 
turtuolio, išgauna pinigų, įduo
da mergaitei, galop nekaltai pa
tenka į kalėjimų, ir kada tam
pa paleistas, mergaitė jau yra 
išgijus ir jiedu susitinka 
gražuolė, jis valkata.

ji

SPORTAS
Vakar atvyko j Chicago

Jack Sharkey

Vakar buvo laukiama atvyks
tant Jack Sharkey, pagarsėjusio 
lietuvio boksininko. Sharkey šią

KASPARAS TEIŠERSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną, 6:45 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Šilavos parap., Palapiškės 
vienkiemy. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų. Priklausė prie 
draugijų. 4 Wardo Politikos 
Kliubo, Teisybės Mylėtojų ir 
Tow. Narodowego Litewsko-Pols- 
kiego Wolnosc. Paliko dideliame 
nubudime seserį Elzbietą Jankan- 
tienę ir Jankantienės dukterį He
leną ir žentą Adomą Vanagus, 3 
pusbrolius — Alphonsą, Tamošių 
ir Antaną Tcišerskius. 2 pussese
res ir gimines Amerikoj. Kūnas 
pašarvotas, randasi Masalskio kop
lyčioj. 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ko
vo 28 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame
Sesuo, Pusbroliai, Pus

seserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo-- 

rius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139

Persiskyrė su 
kovo 24 dieną, 
ryte 1931 m., sulaukęs 15 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marijoną, tėvą Motiejų, du 
broliu — 
giminės.

Kūnas
Municipal 
Hospital, 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
kovo 25d., 11 vai. ryte iš ligoni
nės bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Bronislavo Morkū
no gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Molina, Tėvas, Broliai 
ir Giminės.

y ■ :

vąsąrą rengiąsi boksuotis Chi 
cagoj su Louggran-Griffiths 
rungtynių' laimėtojų. Tuo rei
kalu dabar su juo ir bus ve
dama derybos.

šiandien Tallaber-Widzes 
ristynes \

šiandieiv Mozart svetainėj, 
1534—36 Glybourne Avė., 
Adomas Widzes risis su Lou 
Tallaber. Adomas yra pasiry-

DOMININKAS SUCILLA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną, 9:30 valandą 
ryte 1931 m, sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių apskr. Ty- 
tavčnų parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 21 metus. Paliko 
didėliame nubudime moterį Jus
tiną, po tėvais Bartkiewiczowna, 
tris sūnūs — Albiną,’ Aleksandrą 
ir Joną, dvi marčias — Barborą 
ir Oną, augintinę Jadvygą Joni
kienę, žentą Prancišką Joniką, 
anukus ir gimines Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koply
čioj, 4605 S. Hcrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 26 dieną, 8 vai. ryte iš kop
lyčios 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
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, <,
Moteris, Sunai, Marčios, 
Augintinė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ęudcikis, Tel. Yards 1741.

JUOZAPAS VIČIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 dieną, 11 vai., vak. 1931 
sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
rnas Kretingos apskr., Darbėnų 
parapijos, Dirgalių kaime. Ameri
koj išgyveno 18 metų. Paliko di
deliame nubudime moterį Anta
niną, po tėvais Sudintaitę, dukte
rį Stanislavą, 2 švogeriu — Sta
nislovą ir Petrą Sodintus, pus
brolį ir gimines, Lietuvoj seserį 
Oną. Narys Lietuvos Didž. Ku
nigaikščio Gedimino Draugijos. 
Kūnas pašarvotas, randasi 11320 
So.- Calumet Avė.

• Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 25 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
iiamų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. /

Visi a. a. Juozapo Vičiulio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

’ Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, švogeriai, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab6- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG
Paataslinlanui k*n

r Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP IMSISENfiJUSIOS ir NBI8GYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, uŽnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jum* , gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigyd® 
tūkstančiui ligonių. Patarimas dykai. OFISO/VALANDOS: Kasdie
nuo' 10 ryte iki 1 vai. ir ntio 5-8 vak. Nedėliomii nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampa* Kęeler Ave^ Tel. Crawford 5573

........................——u....... i

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■s’?1

H.
W's

AMBULANCE PATARNĄVlMĄS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meą. visųoinet teikiame širdingą,5 šiinpatingąi ir rąinu | 
^atariiaviiuą? Kubnlet ' jis - yra labiausiai reikaliiiįas.j 

J. F. EUDEIKIS & ©0.
X ‘ * • .t * * 1

SUSŲ GRABORIAI
*......... Didysb Ofisas

4605’07 South Hermitag'e Avenue
Vįsi Telefpnai: YĄRDS 1744.\it 1742
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žęs laikytis iki paskutinių jų. Ri
sis taip pat ir St. Bagdonas su 
MarshahlĮu, "
Griffiths-Loughvano rungtynes

Kovo 27 d. Chicagos Stadiu- 
me * įvyks labai įdomios bokso 
rungtynės. Susirems Griffiths 
su Loughranu. Kaip vienas, 
taip ir kitas yra geri boksinin
kai, Tų rungtynių laimėtojui 
Šią vasarą teks susikirsti, su lie
tuviu Jack Sharkey.—N.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
tems. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuves Akušerės

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

ir. mag-
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boalevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 4139 
■ A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Uiidertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: , 5 .

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

B

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

Graboriai
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja laidotuvė
se visOse miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
. Veltai.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS :

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

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 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hcmlock

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

Akiu Gydytojai

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Sp^cialč atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

kampas 47 St.
TcL Boulevard 6487

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Pbone Canal 6222

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

Vai.:, 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencijai 6640 ’ So. Mapletpood Ate.

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.

Rez. 3201 South Wallace Street

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenae 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strest 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

/
— i— ■■ auimtei.i —■ ................... .... .. ....................

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

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. 

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefoną# Vlrglnla 0080 
Ros. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142. Archer Avenae
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 

uą. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:3a Iki 0:80 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:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Residencc Phone Hemlock 7691

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Republic 2266 — Hcmlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

įvairus Gydytojai

DIL HĖRZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas 4r Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soyth Aehland 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,dr epo 7 įki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo .10 iki 12 v. dieni 

Pbone Midway 2880

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th’St. Tel. Cicero 49
Delei sunkių laiku kainos uupiffintos

Sidabro Fllllniml —-u-----------------------  $2.00
Parceliano Fiuinaal ------------ , ■ 2.00
Auksinas Crowns       — ■ 6.00 
Bridęo —- ------- -----------------$6.00 už dant-į
Plati  r:------- r—i »»O.00 U au<».

Traukimas be ak a u amo

Įvairus Gydytojai___
I Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office
kamp.

Valandos:

Rcs.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Miluiaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midvray 5512 b 
Wilmett» 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS

Oakleyit 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdėliais ir Ketvergiu 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexe1 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1-—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieni.

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 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

■

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Oiis—:Utarn„ Ketv. ir Sukatos vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose'!- nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 Šast 107th St 
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

I

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
.Telepboue Randolph 6727 

Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 6-8
Telepboae Rooeevelt 9090 

Namie 8-8 ryte. TeL Republic 9600

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tek Central 6390 VaL 9—<
Rezidencija 6158 S. Talman A v 

TeL Prospect 8525.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisą* vidurmlcstyje 
Room 2414 

One North Let Šalie Wd^ 
&ie Nortb La Šalie 6t. 

(Cor. La Saite and Madiaaa StO 
Ofiso Tel State 2704; 4412

JOSEPH J. GBISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AAlctnd 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockuM 
Td. Republic 9723,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunosios Birutės 
tėvų vakarienė

šeštadienį vakare, kovo 2Į 
d. "Sandaroj” įvyko Jaunosios 
Birulės tėvų šeimyniška va
kariene. Well, kas čia nauja, 
kad Jaunosios Birutės tėvai 
suvalgė po sendvičių ir išgėrė 
po puoduką arbatos ir išsi
skirstė. Bet ne tame dalykas, o 
štai kame: |

Kodėl rengėjai slapstėsi nuo 
tėvų su savo parengimais, o 
paskui pyksta, kad tėvai nere
mia jų rengiamų vakarienių? 
Juk tai daugiau negu sarmata, 
kad iš 60 Jaunosios Birutes 
narių vos tik trys tėvai atėjox 
vakarieniauti! O juk tėvų yra 
priskaitoma apie trisdešimts. 
Kodėl rengėjai arba valdyba 
negali pranešti per “Naujie
nas” apie savo parengimus? 
Kitados Jaunosios Birutes pa
rengimai būdavo gausiai lan
komi ne tik birutiečių bet ir 
pašalinės publikos ir už tokias 
anų laikų pasekmes didesnė 
dalis kredito priklauso “Nau
jienoms.” Aš esu tikras, kad 
nėra tos Jaunosios Birutes šei
mynos, kuri neskaitytų “Nau
jienų.” — Svečias.'

Šiandien Anelės ir 
Kazio Steponavičių 

koncertas

KAZYS STEPONAVIČIUS
šiandien, trečiadienį, kovo 25 

d., 8 vai. vakare Lietuvių Au
ditorijoj, Bridgcporte, įvyksta 
mums labai gerai žinomų meno 
veikėjų Steponavičių koncertas.

Kad Anelė ir Kažys turi tik
rų draugų ne tik tarpe lietuvių 
visuomenės, . l^et ir pas kitas 
tautas, matyt iš to jau fakto, 
kad į jų koncertą apsilanko vi
sa Phi Beta SoTnrity, tai yra 40 
merginų, Konservatorijos stu
denčių, Anelės draugių, ir di
džioji dalis Latvių Darbininkų 
Apšvietus Draugijos.

šis koncertas yra žymiai 
skirtingas iš kitų tuo, k*ad šie
du musų jaunieji menininkai jį 
rengia su tikslu pasidalinti su 
savo meno draugais ir dainos 
bei muzikos mylėtojais, visu,, ko 
jiedu yra pasiekę per ilgus me
tus muzikos moksle.

Ponia Salaveičikiutė-Stepona- 
vičienė iš kūdikystes dienų yra 
pasišventusi lietuviškam menui, 
pirma deklamuodama, paskui 
dainuodama! nesuskaitomuose 
musų, kolonijų koncertuose, , ir 
dabar pasišventusi mokina mu
sų jaunuomenę, ir pati užima 
bene pirmą vietą musų geriau
sių solisčių eilėje.

Taip pats Kazys (Charles) 
Steponavičius turi ilgą kreditą 
iš pat pirmųjų jaunystės dienų 
chorų istorijoje ,ir dabar vado
vauja vienam didžiausių Chica
gos chorų, Chicagos Lietuvių 
Chorui Pirmyn ir paties savo 
sutvertam Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrui.

Steponavičiai iš meno turtų 
nekrauna, ir šį koncertą rengia 
idėjos tikslais. Jie nori su mu
zika ir daina prisidėti prie pa
kėlimo musų jausmų ir geres
nių draugiškų ryšių.

Steponavičius reikia įvertinti

>-■ ■■ /v ;

■ ' KOVO 28- DIENA ' '
Įvyks didysis vakaras-koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Kalbės prof. Mykolas Biržiška

Tai Chicagos Lietuvių Pirmyn choras, kuris ateinanti šeštadieni dalyvaus Lietuvių Audi
torijoj ir savo skambiomis dainomis pasveikins prof. Biržišką. Apie Pirmyn chorą daug nėra 
reikalo kalbėti: chicagiečiai žino, kad jis per ši sezoną po vadovyste p. K. Steponavičiaus 
padarė labai didelį progresą. Pirmyn choras padainuos tam vakarui atatinkamas dainas.

Kovo 28 d. Lietuvių Auditorijoj bus tikrai svarbus įvykis. Ten Chicagos lietuviai turės 
progos išgirsti prof. Biržiškos kalbą Vilniaus klausimu. Turės progos patirti, kaip gyvena mu
sų broliai vilniečiai ir kas yra daroma, kad atgauti Lietuvos sostinę Vilnių.

Ir tai dar ne viskas. Dalyvaus “Birutės” choras, baltgudžiai, ukrainiečiai, lietuviškų drau
gijų atstovai ir šiaip visuomenes darbuotojai.

Tai bus didelė iškilme, kokia retai kada tepasitaiko. Todėl būtinai atvykite.

ir į jų gražų gestą atsiliepti, 
skaitlingai apsilankant jų pir
majame koncerte, šį vakarą 
Lietuvių Auditorijoj.

—Senas Petras.

Burnside
Jie meluoja

SLA 63 kuopos raudonieji 
atskilėliai gaudo narius ir 
jiems meluoja, kad buk SLA 
centras uždėjo extra mokestis 
ir nariams reikės mokėti po $1, 
o kiti dar pariebina, kad po $2. 
Tai yra pačių bolševikų prasi
manytas melas. Reikia pasaky
ti tikrą teisybę. Kurie priklau
so prie SLA, tie jokių -extra 
mokesčių nemoka, bet raudo
nieji, norėdami gauti i savo 
raudoną gardą daugiaus narių, 
tokius paskalus ir leidžia, kad 
pagavus kokį narį į savo sojų- 
zą. Bet tam jų garde pradeda 
labai nemalonių dalykų dėtis. 
Jau jie patys kalba, kad tikrai 
reikės saviems uždėti po $3 
extra, ba pinigų nėra, o reikia 
teismo lėšas padengti. Mat pas 
juos reikia suprasti antraip: 
jie pirma skelbia kitiems, pas
kui apsisukę patys sau turi pa
vartoti extra mokestis. Taip 
sveiko proto žmones nesielgia, 
bet bolševikai viską gali, ba 
jie savo proto nevartoja;1 jiems 
kiti turi duoti įsakymus.

Patys prisipiažįsta
Raudonojo sojuzo gardo 

dai jau prisipažįsta patys,
čarterio jie neturi ir negali 
gauti, keli mėnesiai atgal jie 
visiems pasakojo, kad čarteris 
jau gatavas; kuo tolyn, pradeda 
jau atšalti su tuo čarteriu, tai’ 
jiems “Vilnies” štabas turi, iš
kepęs naują skymą: paversti 
vieną vietos pašelpinę draugiją 
į savo sojuzo kuopą ir naudoti 
jos pinigus ir čarterį! Reiškią, 
bus raudonasis sojuzas sudėtas 
iš visokių pašelpinių draugijų: 
ir po jų čarteriais jie slapstys 
sis. Tai labai gudrus naujas 
skymas pinigams gaudyti. Ką 
gi kitą jie išmislys toliaus? 
Draugijos turėtų apsisaugoti, 
kad dėl tokių skymų nereikėtų 
atiduoti Leninui dūšią.

Kitiems siūlo

gerai darbininkams, kaip tik 
sviestu yra patepta, bet pasa
kyk, kad i Rusiją veža dabar
tiniu laiku dykai, tai kode! ne
važiuoti, kad tenais labai ge
rai, — tai toki, spiaudo ugnim.

Man labai keista išrodo, jei 
žmogus esi koki 2 metai be 
darbo ir tikrai žinai, kad te
nai gerai, tai kodėl nevažiuoti, 
kuomet veža dykai? Mat jie 
yra tokie fanatikai, kaip kuni
gai. Kunigas dangų parduoda 
kitiems, o patsai jojo nenori nū 
matyti. Taip pat ir su musų 
kvailais bolševikais: jie kitiems 
siūlo važiuoti i matųšką Rusi
ją, o patys susivaržę diržais 
pilvus ir alksta, laukia malonūs 
iš kapitalistų, kada dirbtuves 
atidarys ir gaus darbą. O pa
tys matuškos Rusijos gėrybių 
nenori, kurias jie kitiems siū
lo.

ta policija ir vietos gyventojai 
ieškojo, bet nesugavo. Juodu
kas spėjo pasislėpti. —-K. A.

Prof. Biržiška atvy
ksta Chicagon

šiandie pavakare prof. My
kolas Biržiška atvyksta Chica
gon. Jisai čia žada pabūti iki 
balandžio mėnv 15 d. ir atlai
kyti Chicagoje ir aplinkiniuose 
miestuose eilę paskaitų apie Vil
nių.

šeštadienio vakare, kovo 28 
d., yna rengiamos prof. Biržiš
kai dideles prakalbos ir kon
certas Lietuvių71 Auditorijoje.

Cicero

Susižeidė

ligonbutyje.
turi automobilius ir 
turėtų geriaus apsi-

va- 
kad

die-

Vietos du lietuviai, paėmę 
keletą lašų “ant drąsos” norė
jo kur da kitur važiuoti, bet 
važiuojant kažin kokiu budu 
pataikė į gatvekarį, sudaužė 
savo automobilį ir abudu tapo 
sužeisti; vienas lengviaus, ki
tas gana sunkioje padėtyje 
randasi; abudu randasi South 
Chicagos

Kurie 
važinėja-,
saugoti, nevažiuoti greitai, to
kiu budu bus išvengta daugelis 
nelaimių. >

Darbai nesigerina
Dirbtuvės vis taip stovi už

darytos nuo praeito me,to; nie
kas tikrai nežino, ar kada jos 
bus atidarytos ar ne. Nekurie 
vis daro spėjimus, kad tą ar 
kitą menesį pradės darbai eiti; 
taip laikas ir bėga, — kaip 
darbų nėra taip nėra, tik vie
tos bolševikams tai tikra dar- 
bymetė: vaikščioja per stabas 
ir pasakoja, kad tą ir tą die
ną bus didelė “revoliucija” _ ir 
bus galas kapitalistams.: Pama
lę savo liežuviais ir vėl lenda 
į skiepus, kad liežuviai nenu- 
plyštų.

Apiplėšė
Ant kampo Burnside avė. ir 

Lawre.nce avė. dienos laiku 
apie 10 vai. ryto atėjo į krau
tuvėlę didelis juodukas ir ra
dęs jauną vaikiną, apie 18 m. 
senumo, išsitraukė didelį peilį 
ir pareikalavo pinigus atiduoti. 
Vaikinas nusig'ando: ar nuoVaikinas nusigando:

Kartais pasitaiko gražių 
nų, tai daugelis bedarbių susi
renka ant bent kurios gatvės 
kampo ir kalbasi apie visokius 
reikalus. Kartais pasitaiko ga
na juokingų dalykų, ar tai tik- peilio mirti arba pinigus ati 
ri bolševikai arba jųjų uode- duoti? 
gos, vis neapseina negyrę ma- ba tiek ir turėjo registeryje 
Juškos Rūsijos, kad tenais taip Juodukui prasišalinus pašauk

*4
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na laiką, o kaip tik dirbtuves 
nedirba pilną laikų, tai ir vi
sas judėjimas apmiręs. Kada 
pasitaisys, niekas 
Tuo

Trečiadienis, kovo 25, 1981
...  — --------------------- ■ > — —-

neatsako, 
tarpu reikia skursti.

— Dirbantis.

CLASSIFIEDADS.
PAUKŠČIAI

(Poultry)

Laiškai Pašte
laiškai .yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tejnil nueina I

f šie 
Kam 
vyriausiji paštų (Čląrk ir Adams 
fijatviu) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kvr padėta iškabk “Adver- 
tised Wind w” lobęj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku? 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

535 Paviliauskienė Teklia
539 Sargei u i Roseland 

Šatas Alena 
Sermuksnis Jonas 
Slicpką Lukas 
Sauskienei Vara

540
544
546
550
553 Vilimas V

Štai kur gera ir pėl 
ninga proga

Reikalingas partneris prisi
dėti prie įrengimo puikiausio 
DARŽO su MAUDYNĖMIS ir 
kitais pasilinksminimo pato
gumais. Vieta randasi netoli 
CHICAGOS, kur yra patogu

sto automobiliais ir gatveka- 
riais. žeme suvirš 100 akrų 
puikiausiu mišku ir tekančiu 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudy
nės ir pasilinksminimo vieta, 
kokia randasi apielinkėj Chi
cagos. Įrengus tokią vietą ga
lima drąsiai tikrint, kad bus 
pelningas biznis. Vienam yra 
gera proga prisidėti prie 
virš minėto biznio, turint 
apie 12,000 dolerių. Platesnes 
informacijas suteiksime pri- 
vatiškai. Atsišaukite tuojaus.

M. ROZENSKI & CO. 
6812 So. Wcstcrn Avė. 

Chicago, III.

A. A. L. Atkočiūno laidotuves
■ ■ i i> VU 4

Pereito šeštadienio rytmetį 
oras gražus, saulutę šviečia; 
dar <8:30 jau minia žmonių ap^ 
stojus namus, vidun įsigrūsti 
nebegalima. Grabnešiai iš Si
mono Daukanto Draugystės 
su dideliu vargu išneša gražų 
grabą. Velionio žmona Pauli
na alpsta, nepaeina, žiūrint

O kaiku-

Vaičiūnas, 
ir 76 aub-

baisu ir griaudu, 
rienis tai nieko.

Bažnyčioj kun. 
atlieka ceremonijas 
tomobiliai pradeda liūdną
procesiją šv. Kazimiero kapi
nių link. Pakelėj prie stop 
šviesų procesija persiskiria, 
užlenda svetimtaučių pagra- 
bas, ir užpakaly likusieji nu
važiuoja paskui jų į šv. Mari
jos kapines, paskui susipratę 
grįžta, bet. susivėlina. Kaiku- 
rie susinervinę.

Pavasaris aušĮa, sniegas bai
gia tirpti, paukščiai jau čiul
ba, suka lizdus. Garnys ir sa
vo pareigų neužmiršta: Štai 
pereitą savaitę aplanke p. Riš
kumis, '1520 So. 48 Ct. ir pa
liko gražų sūnų.

' --i r1 l’r.t—-re ■ .-, 4; ’
Nespėjus Atkočiūną į>aUi- 

dpti, staigiai mirė jaunas naš
lys Kiseliunas, gi nedėlios 
priešvakary amžinai užiręerkė 
akis Pranas Kiseliunas, senas 
vietos gyventojas. Priklausė 
Lietuvos Mylėtojų Draugystei, 
V. ž. P. Rimbui, buvo stiprus 
žmogus kai buvo jaunesnis.

— Ciceronas.

Atidavė pinigus $30,

Kaip visur taip ir pas mus, 
visi paliesti depresijos, nusi
minę, visų akys atkreiptos į 
Western Electric Co. dirbtuvę, 
nes ta dirbtuvė palaiko visą 
apylinkę. Deja, vietoj eiti ge
ryn, eina'blogyn, atleidihėja 
darbininkus^ kiti dirba nepil-

PRANEŠIMAI
Steponavičių koncertui kovo 25. d., 

Liet Auditorijoje, tikietus galima gauti 
"Naujienose”. Kaina 75c. ir $1.

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Lorig Avė. 

Reikalingi agentai
t , ...............  .

A Chicagos Liet. Choro Pirmyn prakti
ka įvyks ketvirtadieny, kovo 26 d. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place, 
8 vai. vak. Dainininkai ir dainininkės 
visi susirinkite. Šeštadieny, kovo 28 d. 
reikės dainuoti Chicagos Liet. Auditori
joj, kur yra rengiamas pasitikimas pręf. 
Biržiškai. — Valdyba.Valdyba.

Westchester
Edward J. Hennessy, narys 

Schuyler, Dunbar ir Weifeld, tapo iš- 
naujo paskirtas Westchester miestelio 
advokatu. Tas pareigas jis ir pirmiau 
ėjo per du metus. Būdamas miestelio 
advokatu jis priruošė ir pagelbėjo pra
vesti įstatymus apie tvarkingą statybą 
ir .zonų restrikcijas, kurie yra skaitomi 
vienais iš pavyzdingiausių visoje šalyje.

firmos

Storoji Žarna—prie
žastis daugelio ligų 

f’- ------ ---------
Daktarai suranda, kad storoji mėšli

nė žarna yra šaltinis iš kurio prasideda 
daugelis ligų. Joje užgimsA ir išsi
vysto daugelis labiausia įkirių ir at
kakliausių ligų. r 
keti ligų šaltiniui, randama ir budai pa
šalinti tų ligų priežastis, o 
priežastis, suprantama, išnyksta ir ligos. 
/ Dabar tapo išrastas "Colonaid”,/mok

sliškas maistas, kuris yra užregistruotas 
Washingtone 
vaistų įstatymo 
sti storojoj žarnoj pasidauginti būtinai 
reikalingiems acidophilus perams, kurie 
paskui sunaikina toj pačioj žarnoj 
kenksmingą rūgimą.

Kiekvienas kenčiantis nuo vidurių pa
krikimų, konstipaėijos, inkstų ir kepe
nų paįrimp ir panašių ligų, turėtų tuo- 
jaus , išsirašyti nemokamą Profesoriaus 
Charles A. Fohrman knygelę "The 
Story of Colonąid”. Rašykite Norwood 
Pharmaceutical Company, 2041 W. 
35th St., Chicago, ir ji prisius jums 
tą svarbią knygelę dykai.

Dabar pradėjus aiš-.
i-

pašalinus

mok-
1

sulig tyraus maisto ir 
, Tas maistas pagelb-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

F0X RIVER VIŠ- 
TUKAI

50,000 vištukų išperinama kas savaitę. 
Visi} geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Speciaiifltaa srydyme chroniškų ir nauju 11- 
<ų. Jei kiti neralffjo jumis lėrydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ifieffzamlnavi- 
mas atidengs jusi) tikra ligą ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryfc. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, t>et pats pasakys 
jo galutino i&egzamlnavimo—kas jums yra,io galutino i&egzamlnavimo—kaa jum#

Dr. J. E. Zaremba
Z0 IV. Jackson Blvd... netoli State 

„ Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto »ki 1 po pietų
--------- ---o-------------

St.

PO
Nedė-

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $10 už $50 
vertės.

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

7 CHICAGO, 1LL.

Musų

58

r
Atmink Savo Naudai,

kad vesdamas visus reikalas per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmautom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED AUS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTtS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del 

maciju šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE, 
672 West Madison Street.

------- O-------

iufor-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis minėsiąs: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose1 mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. HA.

Financial
‘ Fipap ________

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»—

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos 
parduoti, 
nas, Box

Bonus. Kas norite 
kreipkitės j Naujie- 
No. 1258.

14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

S. SprinR St. 
telefonas 15 3 7

FOX RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 54 10

Business Service 
rtiznio Patarnn vlmaa

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

U 56 W. 59 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

----- o—
REIKALINGAS barberys dirbti ant 

commisino arba ant savęs, 255 2 W. 69 
St. Boulevard 0127.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris sortuoti sku
durus. Patyrusi. M. Chapftian, 2300 
So. La Salk St.

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1:50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St

Chicago, Iii.
—Ou—

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

<NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

23 18 W. Wasbington Blvd. 
Tel. West 5970 

-------- a

2 KAMBARIAI (miegamas ir kiči- 
nukas) rendon dėl vedusios poros ar pa
viene. Namas yra naujas, su visais 
moderniškais parankumais.

Pašaukit vakare
Prospect 2233 

arba ypatiškai matykit 
5604 So. Mozart St. 

-O—

-------- O------- -
PASIRENDUOJA kambaris dėl vai

kino garu šildomas, 4517 S ;Rockwell 
St., 1 lubos

iPASIRENDUOJA 7 kambarių fia
las, karštu vandeniu šildomas 3238 So. 
Union Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui gro
sernė.

2507 W. 47th St.
---------O--------

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

—O-------- .

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

Real Estete For Sale 
Nam&i-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co<
/ REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam,' mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųliea 
Nėra skirtumo apielinkis ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir f ratai 
patarnavimas.

JęL Lafayette 0455




