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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai

ta;

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

zu nusitroškino čia baptistų ku
nigas C. L. Collins, žinomas 
prohibicininkų organizacijos 
Anti-Saloon League vadas.

šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 6:07. i
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BRIUSELIS, Belgija, kovo 25. 
*—Kasyklų darbininkai sutiko 
priimti algų sumažinimų 
pradedant nuo- balandžio 
nėšio 1 dienos.

WĄSHINGTON, kovo 25. — 
širdies' liga šiandie mirė žymus 
Jungtinių Valstybių laivyno va
das, kontradmirolals Charleš P.Mėnuo leidžiamp™au> ne Policija juos už- 

laupo.
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LIETUVOS ŽINIOS

šis

kon-

sa-
Vokiečių komfašistai

Brueriinc

Iki Velykųi

mė-

orh:
-Ne-

1739 So. Halsted Street

širdį

na 
jų.

Kancleris Bruening pareiškia, 
kad kitaip Vokietija negalė
sianti reparacijų naštos pa
keltiBerlyno fašistų vadas Goebbels 

bus teisiamas už vyriausybes 
narių šmeižimą

das, ... ...........
Plunkett, 67 metų amžiaus

8
[Acme-P. K A. Photo]

Peorijos mieste (III.) trofikas gatvėje turi sustoti ir leisti neregiams su baltomis lazdutėmis pereiti skersai gatvę. Visi 
miesto neregiai buvo dabar aprūpinti baltomis lazdutėmis, o automobilistams įsakyta visados sustoti, kaip pamato priešaky 

baltą lazdą.
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Sovietai Projektuoja
Įvesti Naują NEPą
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Piatilietkos vykdymas jau per daug pri
vargino Rusijos žitooiies, jie ima nebe 
rimti

Sovietų vyriausybė, galbūt,: 
netrukus paskelbs naują “ne- 
p’ą”, naujus pakeitimus ekono
minėj© politikoj taip, kad bus 
vėl leista smulki privatinė pre
kyba ir privatinės krautuvės.

Taip praneša iš Maskvos Wą'l- 
ter Duranty, New York Times 
korespondentas, kuris yra ži
nomas savo palankumu sovie
tams' ir kuris paprastai yra 
gerai painformuotas apie ofi
cialius sovietų valdžios žings
nius.

Duranty sprendžia, kad pas
tarajame Maskvos “Pravdos”,; 
oficialaus kompartijos organo, 
numery pasirodęs ilgas straips
nis apie tai, ką Leninas rašė 
apie pirmąjį “nep’ą”, jo pa
skelbtą Rusijoje 1921 metais, 
tuojau po Kronštadto sukilimo, 
esąs tyčia prašytas tikslu pri-, 
rengti dirvą naujai ekonominės 
sovietų politikos krypčiai.

Leninas savo pastabose, ku
rias dabar “Pravda” staiga pa'-, 
skelbė, be kita salto, kad lais
vas produktų mainas [laisva; 
prekyba], tiesa, laikinai stip
rinąs smulkiuosius prekininkus, 
smulkiąją buržuaziją, bet daug 
didesniu maštabu sustiprinąs 
didžiulę pramonę ir^^ęjctaria- 
tę. ’ ;

Bolševikai, sako Duranty,;gi-į 
riasi, kad didžiulę visų pramo
nių gamybą, kuri buvo Rusijo
je pirm karo, jie dabar dvigu
bo! padidinę. Bet, sako kores
pondentas, jie visai nutyli fak
tą, kad, be didžiulių fabrikų, 
Rusijoje tuomet buvo daugybė 
smulkesnių fabrikėlių ir dirb
tuvių, kurių gamyba buvo taip 
didelė, kad, /bendrai imant, vi
sa' Rusijos produkcija tuomet; 
buvo ne ką mažesnė, kaip 
dabar, praslinkus 18 metų. Rei
kią dar imti dėmesin, kad per 
tą laiką gyventojų skaičius taip 
pat padidėjęs, o iš to, kas da
bar sovietų produkuojama, di
delė dalis eksportuojama į už
sienius.

Krašte tad didėjąs nepasiten
kinimas dėl maisto, dėl rūbų ir 
įvairių kitų reikmenų stokos, 
žmogaus prigimtis galinti pa
kelti daug sunkenybių, daug 
vargoi, bet visam esąs galas.' 
Pats Leninas tą prieš dešimtį 
metų patnatęs ir turėjęs galą 
atgal žengti, paskelbdamas sa
vo “naują ekonominę politiką,” 
sako Duranty. O Stalinas esąs 
stropus Lenino sekėjas.

Nežiūrint visos pažangos, ku
rią padarė naujų fabrikų sta
tymas einant penkerių metų in
dustrializacijos planu, sako 
Duranty, visa eilė svarbių so
vietų pramonių dirba' labai blo
gai ir trukdo viso plano vyk-, 
dymą. Oficialiais sovietų skait-

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

Didėjąs debesiuotumas; nedi-' 
dėlė temperatūros atmaina; vK. 
dutiniai mainąsi vėjai. <

Vakar temperatūra įvairavo.

■mcnims, transpėrtacija padaro 
tik apie - 75% savo dienos už
davinio. Anglies produkuoja
ma tik 53%—57% planu nusta
tyto kiekio. Plieno pramonės 
gamyba taip pat toli žemiau nu
matytos normos, o dėl to ir vi
sos kitos didesnės ir mažesnės 
pramonės nepajėgia savo užda
vinių nuveikti.

Korespondentas baigia įspėji
mu, kad, bendrai, esą dar per 
anksti kalbėti apie penkerių me
tų planą, kaip apie “didį lai
mėjimą’,- arba kaip apie mirti- 

kapitalistinei tvarkai pavo-

rar

Prezidentas Hooveris 
Virgin salose
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Mokesčių mokėjimas
Vilnijoj katastro-

• fingas
VILNIUS.— “Dzienink Wi- 

lenski” praneša, kad mokesčių 
mokėjimo stovis Vilniaus Kraš
te yra tiesiog katastrofingas. 
Mokesčių mokėtojai kaimiečiai 
nemoka nei einamų nei užsili
kusių mokesčių. Kai kuriose 
apylinkės kaimiečiai vietoj pi
nigų, atneša į iždines užkulą, 
paršiukus, atveda arklius'ir 
karves, veršius, kartais' atveža 
šieno vežimus ir maišus su ja
vais. Iždinės, aiškus dalykas, 
negali priimti tų ekvivalentų, 
kad ir dėl to, kad neturi reikia
mų patalpų. Miesteliuose mo
kesčių mokėtojai pirkliai duoda 
sekvestruoti prekes. Provinci
jos iždinės kaip aiškėja', nega
lės inkasuoti centralinės val
džios paskirtų mokesčių 
tingentų.

prarado parlamenti
nį neliečiamumą

/ BERLYNAS, kovo 25.—Sep
tyniasdešimt komunistų ir na
cionalistų [fašistų] prarado sa
vo parlamentarinį neliečiamu
mą, reichstagui vakar sutikus 
atimti jų prerogativas.

Del to buvęs kunigas Ludvi- 
kas Muenchmeyeris, fašistas ir 
artimas Hitlerio bičiulis, kuris 
prieš keeltą mėnesių buvo nu
teistas šešiolikai savaičių kalė
jimo, dabar turės eiti kalėti.

Reichstagas taip pat leido su
imti, jei reikės, Berlyno fašis
tų vadą Goebbelsą, kuris yra 
kaltinamas dėl vyriausybės na
rių apšmeižimo.

Priėmė socialdemokra
tų pasiūlytą mokes

nių įstatymą
BERLYNAS, kovo 25.—Bei- 

chstagas priėmė socialdemokra
tų pasiūlytą bilių, kuriuo mo- 
kesniai pajamoms, didesnėms 
kaip $5,000 metais, padidinami 
nuo dabartinių 5% iki 10%.

Už pasiūlymą balsavo visi so
cialdemokratai, komunistai, Ba
varijos liaudininkai, ir kai ku
rie katalikų centro partijos at
stovai.

Belgijos angliakasiai 
priėmė 5 nuo. algų 

sumažinimą

Francuzų “komsomolai” 
išdaužė kolonijų irti- 

nisteriolangus
PARYŽIUS, kovo 25.— Jau

nį francuzų komunistų būrys 
Vakar vakarą surengė triukš
mingą demonstraciją ir, be ki
ta, akmenimis išdaužė kolonijų 
ministerio namų langus.

demonstrantai pabėgo pir-

ST. THOMAS, Virgin salos, 
kovo 25. —Iš Porto Rikos, Pre
zidentas Hooveris šiandie atvy
ko i Virgin salafe. Jis buvo mi
nių pasitiktas ovacijomis ir gė
lėmis.

Piktos demonstracb 
jos prieš Indijos na

cionalistų vada
Mahatma Gandhi smerkiamas 

.už paliaubas ir už trijų indų 
teroristų mirtį Lahore

Javos ugnįakalnis vėl 
smarkiai veikia

BATAVIJA, Java, kovo 25.— 
Merapi ugniakalnis ėmė vėl 
smarkiai veikti. Kadangi de
gančios lavos sriautai gresia 
pavojumi, trijų pakalnės kaimų 
gyventojai paliko namus ir pa
sišalino į saugesnes vietas.

Austrijos Vokietijos 
muitų unijos paktas 
busiąs padarytas

Paštininkai steigia 
natoriją

Rengiasi deportuoti 
100,000 svetimšalių
WASHINGTON, kovo 25. —- 

Darbo Departamentas rengia į- 
sakymus deportuoji . . arti 100 
tūkstančių svetimšalių, tariamai 
neteisėtu budu atvykusių į 
Jungtines Valstybes.

Augščiausias Jungtinių Vals
tybių teismas išsprendė, kad 
toks svetimšalių deportavimas 
esąs- teisėtas.

Sovietai atsisakė su
mažinti bausmę 14 

menševikų
MASKVA, kovo 25.—Centra- 

linis vykdomasis komitetas at
metė keturiolikos nuteistų 
“menševikų” prašymą sumažin
ti jiems bausmę.

Teismo nuosprendis jiems 
pasilieka, koks buvęs.

Keturiolikos kalinių, figūra
vusių pastarojoj “menševikų” 
byloj Maskvoj, septyni yra nu
teisti 10 metų, o likusieji kiek 
trumpesnėms kalėjimo baus
mėms.

KARAčI, Indijai kovo 25. —- 
Indų nacionalistų vadui, Ma
hatmai Gandhi, šiandie atvykus 
į Karači, indai pasitiko jį dide
lėmis ir * dvejopomis demonstra
cijomis, palankiomis ir labai 
nepąlankiobiiš.

Nepalankias v demonstracijas 
surengė jam radikalieji elemen
tai, jų tarpe “raudoilmarškinių” 
Jaunuomenes Sąjunga. Demon
strantai šaukė: ^Gandhi išdavi
kas L šalin Gandhi!” O vienas 
“raudonJnarškįnių” narys, Bha- 
rat Sabha, pašinįojo vėliavos 
la!zda žiauriai ' “šventam1 žmo
gui” smogti, bet nuo smūgių jį 
išgelbėjo kiti nacionalistų va
dai.

•Radikalus elementai, mat J į« 
širdę, kam Gandhi padarė pa
liaubas su vicekąralium' lordtr 
Irwinu, kam jis norįs bičiųliuo- 
tis su britų valdžia, kurUdabar, 
nežiūrint paliaubų, pakorusi La
hore tris indų revoliiicininkus.

I

Gnunoja rezignuosiąs
Mahatma Gandhi atvyko į 

Karači dalyvauti visos Indijos 
naėionailnio kongreso suvažia
vime, kuris turės patvirtinti, 
arba atmesti, padarytą su lor
du Irwinu sutartį.

Gandhi pareiškė, kad jeigu 
kongresas atsisakytų patvirtin
ti, tai jis rezignuosiąs ir pasi
trauksiąs visai šalin, atsižadė
damas ir nepriklausomybės 
kampanijos.

Penki franeuzai prigė
rė, nukritę su auto

mobiliu į kanalų
♦ “ ’ ‘ ■ • ■- 1 V , . «• »

NABONNĘ, Francija, kovo 
25,-r-Jų automobiliui paslydus 
vieškely ir nukritus į gretimą 
kanalą, prigėrė čia ffaneuzų 
grovas D’Artois, jo duktė, šo
feris ir du,tarnautojai.

• " J v..- , ’ • ■ ' ■ ■ ' ' ■
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Anglijos, . prohibiciųin- 
kams vis nesiseka

LONDONAS, kovo 25
žiūrint, kad neseniai parlamen
tas atmetė prohibicijos įsta
tymo projektą, prohibicininkai 
šiandie vėl buvo pasiūlę bilių; 
užginti bent viešą svaigiųjų gė
rimų reklamavimą. Pasiūlymas 
tačiau buvo atmestas 127 bal
sais prieš 112

30 užmuštų per nera- 
’ mumus dėl trijų 

indų pakorimo
CAWNP0RE, L Indija, kovo 

Žė.-T-Vakar čia įvyko kruvinų 
riaušių, pčr kurias trisdešimt 
asmenų buvo užmušti ir dau
giau kaip šiltita’s sužeisti.

Neramumai kilo iš demonstra
cijų protestui prieš pakerima 
Lahore > trijų indų teroristų, 
Baghato Singho ir dviejų jo 
draugų. , r

Neramumai pagaliau apie vi
dunaktį buvo kariuomenės pa
trempti, bet šiandie vėl prasi
dėjo. Minios užpuldinėja gatvė
se automobilius, ir keletas eu
ropiečių ir indų buvo sužeisti.

Šj kartą ji turbut dė
kinga, kad vyras bu

vo bedievis

Studentų neramumai Is 
panijos sostinėje

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
25.—Vakar .ir šiandie Madride 
įvyko didelių studentų neramu
mų ir susikirtimų su policija. 
Vienus policininkas' buvo už
muštas, o daugiau, kaip dvide
šimt . studentų ir policininkų 
rimtai sužeisti.

1 Neramumai Sevilijoje' ♦ • • •
SEVILIJĄ, Ispanija, kovo 25. • 

—Studentai čia laikė didelę, de- 
monstracįją, reikalaudami am- 
nesti jos visiems politiniamska- 
linkųps. . Demonstrantai paga
liau buvo policijos išvaikyti.
r u >■---------------- *. • . ■■

Mirė kon tr admi r olas
Charles Plunkett

BERLYNAS, kovo 25. — Kai- 
bedamas metiniame Vokiečių 
prekybos ir pramonės draugijos 
susirinkime apie projektuoja
mą Austrų-Vokiečių muitų vie
nybę, kancleris
šiandie pareiškė, kad abidvi; 
valstybės esą pasiryžusios to
kią sutartį padaryti. Muitų su
tarimo buvę pasiekta, kai abie
jų kraštų vyriausybės pama- 
čiusioš, jogei visos kitos ’vals
tybės dar nesančios prisirengu
sios daryti žingsnį tarifų bar- 
jierams nugriauti.

“Genevos prekybos sutarties 
atmetimas vargiai galima kaip 
kitaip išaiškinti,” pasakė Brue- 
ningas. “Reparacijų našta pa-' 
teisina specialią Vokiečių pozi
ciją prekybos politikos srity: 
Nepadidinus eksportų ir nesu
mažinus importų, eksportų per
viršis yra negalimas.”

Anti-saloon lygos vadas 
nusižudė gazu

KAUNAS. — Pašto ir tele
grafo tarnautojų sąjunga A. 
Panemunėj pirko namus ir že
mės sklypą už 27,000 litų. Ta
me name pašto ir telegr. tarn. 
sąjunga savo nariams nori į- 
taisyti sanatoriją.

Panaikino vyr. leite
nantų laipsnus

KAUNAS. — Priimtų minis- 
terių kabineto įstatymo projek- 
ttr“Vj4. leitenanto laipsnis Lie
tuvos kariuomenėj 'panaikintai. 
Lįgšiol buvusieji vyr? teiterian- 
tai bus vadinami leitenantai, o 
šie — jaunesniais leitenantais.

Fish’o komunistų dar* 
bu tyrinėjimai Anglijai 

neturi vertės

MONTGOMERY, Ala., kovo 
25.— Prieš kurį laiką čia buvo 
teismo pa'smerkta viena negrė, 
Laura Wright, kaltinama dėl 
savo vyro mirties.

Jos vyras, Wilbur Wright, 
buvo netikintys žmogus, vadi
nas, bedievis. Prieš mirdamas 
jis kaltino , savo pačią, ir tas 
kaltinimas buVo teismo primtas 
kaip liudijimas.

Apeliacijų teismas, į kurį nu
teistoji apeliavo, dabar išspren
dė, . kad mirštančio bedievio pa
reiškimai Alabamos teismuose 
negalį bųt priimti kaip liudiji
mas. Kąs netikįs į Augščiau- 
sią Esybę, tas negalįs lėgališkai 
prisiekti, o lėgališkai neprisie
kęs liudininkas nesąs kompe- 
tentiškas liudyti.

Apeliacijų teismas krimina
linio teismo nuosprendį atmai
nė.

LONDONAS, kovo 25. —Bri- 
tų vyraiusybė išnagrinėjo 
Jungtinių Valstybių kongres- 
mano Fish’o komisijos, tyrinė* 
jusibs komunizmą Amerikoj, 
darbus ir rado, kad tos komisi
jos surinkti duomenys Didžia
jai Britanijai neturi nė kokios 
vertės.

Taip premjeras Ma'cDonaldas 
šiandie atsake parlamento kon
servatorių atstovui Waldronui 
Smithersui. ’

Smithers proponavo, kad bu
tų paskirta panaši komisija ko
munizmui Anglijoje tyrinėti, 
bet premjeras atsisakė.

dar galima pasiųsti 
LIETUVON pinigus 
telegrama per

Ispanų' komunistai pa 
leisti iš kalėjimo •■•'f.' ■ '

BARCEiLONA, Ispanija, ko
vo 25. —Trylika komunistų, ku
rie buvo suimti ryšy su pasta
romis neramiomis demonstraci
jomis, šiandie tapo paleisti iš 
kalėjimo
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Vilniaus Liaudies Dainose
Liaudies daina yra didžiausias dokumentas, norint pažinti 

tautos praeitį, jos papročius senovėj ir jos prietykius dar tais 
laikais, kada jokie istorijos rekordai nebuvo, galvoje. Daįną^ 
dažnai pasikeisdama variantais ir pritaikoma naujiems įyy-j 
jciams, tęsiasi per šimtmečius, perduodama iš lupų į lupas gi
minės padavimus ir jausmus.

Prof. Mykolas Biržiška savo knygoj “Dainų Atsiminimai 
įš Lietuvos Istorijos“ yra suklasifikavęs seniausių dainų palai-? 
kus į 8 skyrius: 1) Kęstučio ir Vytauto kovos; 2) Švedų Už
plūdimo gadynė; 3) Lietuvos puolimas ir Kasčiuškos sukiti- 
ynas; 4) Prūsų kareivių dainos; 5) DrancUžmečio dainos! &);< 
Lenkmečio sukilimo dainos; 7) Baudžiavos, turkų karai ir 
lenkmečiai, ir 8) Sunkieji laikai.

Lietuvių Mokslo Draugijos Archyve Vilniuje- yra sutvar
kytų virš 15,000 lietuvių liaudies dainų, iš kurtų yra 160 daL 
nų, kur dainuojama apie Vilnių. Tyrinėjimas parodo, kad apie; 
.Vilnių dainuota visuose Lietuvos kraštuose, ir, tose dainose 
atspindi Lietuvių tautos prekyba su Vilnių, karai už Vilnių* 
giminystės ryšiai su Vilnių ii’ kt. žodžiu, visose dainose ViL 
pius figūruoja kaip lietuvių, dzūkų, žemaičių mylimoji sbstihė.

Čia paduodame žiupsnį dainų ir variantų, apie Vilnių; gal; 
musų kompozitoriai ras jose įkvėpimo. Kas nori tas dainas 
plačiau studijuoti, gali rasti proL Biržiškus raštuose.

darkąs JTO 'iikadi 
vjflia,;. $B: dabar randasi šūišnnn 
ir klauso policijos kbr$ų.

Kęišta, kaip lietuvaitės to^ 
kios smalsios prie ’ tų italionų*.. 
Juk tie< -garlekai gali vi$uš pen-' 
tuš hdėsti! -'feėt, sako, dabar 
esą išrasti kokie tai . “kiss 
proof” pentai tai gal, žiūrėk, 
ir nevodija.

—Ptistapėdisi

su 
Lietuva Tėvynė Musų, dainuo
jant “Aušreles” chorui ir sy
kiu Pianu
p-le ’P.■•‘fev^t-khiskaitt:'’'M-es al- 
$Utuikiu$ięjį. HniĮše. Įypgrąino, 
j a u leniės smagi a i j au ni Cice
ro dainininkai darė malonų 
įspūdį į mus savo vykusioms 
dainelėmis..............

>7- Re^orĮej'isf XUh

rašahi tąi!ĮW; pra- 
iipas ir toliau s už

katira pUsė laimės, bet nė vie
na, nė kita pusė nenori nusi
leisti. —B. s.

Bridgeportas
snėivteitijn dn bankai,

Kai mes buvom abu jauni 
Buvom Vilniuj, buvom Kauni.

Vilniaus miestelis gražiai brukavotas, 
Akmenais išklotas, ašaroms mazgotas.

“A ušrelės” koncertas
—(---- —

Cicero “Aušrelė”, nedėlioja 
kovo 22 d., davė koncertų 
‘Lietuvių Tautiškoje parapijo
je. Dvasinė koncerto dalis nu
sisekė vidutiniškai — kreditas 
priklauso ne tiek Cicero jau
niems artistams kiek “Aušre
lės” mokytojui p. Kuzmickui- 
Uktvėrini. Reikia stebėtis, kad 
p. Kuzmickas-Uktveris į taip 
trumpą laiką spėjo “Aušrelę” 
tiek išmokinti.

Atidarant vakarą klebonas 
St. Linkus, pasakė atatinka
mą prakalbą. “Aušrelės” mo
kytojas p. Kuzmickas irgi , pa
sakė keletą žodžių, 
vakaro programą 
dainuojant “Star 
Banner”; publika 
“Aušrelės” choras

Vilniaus miestely zvankios gaselės 
šalimi purvynėlis, purvyne rudzynėlis. 
Tenai vaikščiojo jauna piergelė, 
Vaikščiodama virkavo, vainikėlio žiurėjo. 
O ir išgirdo jaunas bernelis
Naujoj stanioj būdamas, bėrą žirgą šerdamas. 
-— O, cylek, neverk, jauna męrgela, 
Aš surasiu vainikėlį žalios rūtos kvietkeli.

Gale Vilniaus miestelio stovi rūtų darželis, 
O ten vaikščiojo graži panelė 
Skynė žalią rūtelę.
Ir atjojo daug ponų, vis karaliaus bajorų, 
Jie. prašė, meldė gražiąją panelę:
Paskink žalią rūtelę.
— Nė aš skinsu rūtelės, nedarysi! kvietkeles, 
Vai da aš jauna Vilniaus vaitaitė, « 
Da nelygi karaliunui.

“Aušrelė” 
pradėjo su- 

Spangled 
pritarė, 

ir atskiri
solistai sudainavo apie 25 dai
neles. Didžiuma jų išėjo vy
kusiai —. dainuojamos buvo 
vien Vanagaičio ir Šimkaus 
kompozicijos. Daugiausia pro- 
grame pasižymėjo p-lės E. Ba- 
gavičaitė, A. Kungiute, S. ir 
E. Liziulės. P-lė Kungiute gra
žiai pašoko, “Aušrelės” moky
tojas Kuzmickas-Uktveris irgi 
kelioliką dainelių sudainavo.

. t—*—;
Bark Maųor State Bank, ku-?. 

ris randami 7096 So. Chicagb 
ave„ ir OhatHam State Bahk, 
7854 Cottagk . Grove avė., p&7 
gal šėrininkų nutarimą susi
dėjo į krūvą, ir perrinko iš 
naujo višūs direktorius ir pa
didino kapitalą iki $300,000. 
Bankas daro i savo biznį 79th 
St. ir Gottage . (Irove avė. Iš 
depozitorių nė vienas nenuken
tėjo, viskas buvo pilnoje -tvar
koje.

/ Nori apsisiaugotiz
, Dorchesterio ir Brookdales 
apylinkės Piliečių Pagerinimo 
ir Apsaugos Šąjunfett padarė 
nutarimą, kad kiekvienas tos 
sąjungos narys eitų per stubaš 
ir prašytų piliečių pasirašyti 
ant tam tikrų blankų dėl pa
gerinimo apiėlinkes, kad butų 
šviesos sudėtos gatvių kam
puose ir gatvės pataisytos ir 
kad neįsileidus j uodukų, kurie, 
taip veržiasi per gvoltą j, šią 
kolioniją. Vieta yra numatyta 
nuo 7T iki ,75 gatvės ir Wood* 
lawn avė. iki Illinois. Central 
geležinkelio bėglų; Jėi vietos: 
piliečiai parems tubs sumany-.

i Kapinės- vMrkėdoje
•Buvau f ra’šę^ prfteltią metą, 

kad ! kapinės OftkWood,- kurios 
randasi prie^67 gatvės ir Cot- 
tage, Grove avė., buvo patrauk
tos į -teismą už moteriškės pe
lenus, kuri buvo krematorijoj 
sudeginta. , ........./ . '

Nuo - 67; iki 71 gatvių Green- 
wood avė. plote namų savinin- 
kams be jų žinios, kapinės nu- 
savino pp 15 > pėdų; žemįs - nuo 
lotų kįekvionanl. Tad namų 
savininkai patraukė kapines į 
teisiną. Už žemės nusavinimą 
be jokio* atlyginimo. Kartais 
namų savininkai laimi teismą, 
tai kapinės apeliuoja toliaus, 
•tai jbs kartais laimi- Tai taip 
ir tąsosi po teismus ir hežinia

Z. •
I II .1   j.''«in,s ii i'ri'V4l>M>i*iii's I Miiii I ........ .... I. ..

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų /per tiaktj, iki 
mes pradėjom dubti jam po 
biškutį Caštoria po . jo paskuti
nio maitinimo’*, sako Iowa mo
tina. “Jis taftai miegojo nuo 
pirmosios .nakties ir jis dabar 
iš’rodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Elet* 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, koiistipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikrbs Castoria. Šalinkis 
imitacijų.

(Apgarsinimas)

Tarp ChicagPS 
Lietuvių

Bridgeportas
Išbudeliojo makaronų mokyklą

Pora dienų atgal nė iš šio, 
iš to atvažiavo didelis, nauji
telaitis automobilis, dar su

■? toliau, tai jie ir pasidarbavę, 
» kad visus tuos “maldininkus” 
; sukimšo į patrolką tartum ta

baką į pypkę nuvežė į valdiš
ką nakvynę. Tame būrely butą 

> daug ir lietuviukų bei lietuvai
čių.

Kaip ten ir bebūtų, bet poli
cija sugadino biznį: išvežė vi
sus “studentus” ir “studentes” 
ir galų gale patį “proferorįų”. 
Ar tie “studentai” jau turi 
diplomus ar juos policijos sto
tyje gaus, sunku dar pasakyti.

skambalu ir’ sustojo ties vie
nos krautuvės, ne krautuvės, 
namo ne namo durimis.

Iš automobilio pro užpakalį 
išlipo daug vyrų, visi prie uni
formos, su žvaigždėmis, nely
ginant generolai,’ ir vieni per' 
vienas duris, kiti per kitas du
ris, ne nesiklausę, nė nesipra- 
šę, suėjo į vidų.

Greit iš vidaus pradėjo ves
ti, tempti, nešte nešti, stumti
nai stumti po viena, po porą ir 
po visą kekulą vaikinų ir mer
ginų, ir ėmė visus kimšti į au
tomobilį. Automobilis didelis, 
su visais patogumais, tik visa 
bėda, kad į jį įlipti reikia per 
užpakalį. Sukimšo, sulodavo 
apie aštuonioliką dviejų lyčių 
jaunimo— vaikinų ir mergai
čių, suskambino, ir nuvažiavo.

štai kame visas. dalykas. 
Vienas makaronų pilietis iš 
Musolinijos sumanė lietuvių 
kolonijoj pasidaryti biznio ir 
Bridgcportc įsisteigė kažką pa
našaus į įstaigą su dviem ga
lais: iš priešakio atrodo neva 
tai krautuvė, —lange yra ke
letą šluotų ir kitokių menkos 
vertes prekių, o užpakaly— na, 
kas užpakaly, tai tik žino pats 
makaronų pilietis, policija il
tie 18 jaunuolių...

Kaimynai, kurie, matytu. ne
apsiklausydami, policiją^ pak
vietė, pasakoja taip: makapo- 
nietis turėjęs kažką tokio įstei
gęs mokyklą ne mokyklą, kttr 
jauni žmonės susirinktlain’i gie^- 
dodavę ai’ dainuodavę ir, taip,

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru~ 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maištas rūgsta jų(

mažyčiuose vidurėliūose.
Kai tie simptomai pasirodo^ 

duokite kūdikiui šaukštelį Rhi- 
ilips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonKųtės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle Vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesu virškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiajns, 
kūdikių ligoms. ^Vaikai mėgsta, 
jį imti, kadangi jis malonus-, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus drt motinų ir kuclikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygc|ėš 
“Useful Information”^ AdresUo- 
kįt Tiie Phillips Co.. 170 Vartok 
St„ New York, N. Y. Jf bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per. metų.. r•' 1

Moterys daugiau 
nebijo skausmu!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
kiekviena moteris, kuri turi 

savo vaistų Šeputyje bonką Pain- 
Expėllerlt> sti Inkaro vaišbaženk- 
liU, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas', Ncurai- 
tig, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsi sėdantis į kūną 
Peršali linas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai,

Pain-Expelleris su Inkaro vąis- 
baženkliu yra tokis linimentas* 
kuRs naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis, su. "Pain-Ekpellęriu’ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
ilgiai tokį ūmų palengvinimą, ko
kį suteikė milionamę dėkingų Jo 
naųdotp j ų , v i sa m c pąf atily.

Labai eicktyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tiibjaus pa
siekę Sukcpimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas' nuo ’ ' 
dėjimų ir gėlimų w
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar. 70c. 
bonką Pąin-Expellcrio su Inkare 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bilė vaistinėje. Geros 
his vaistas, negu visi brangus be

I sigydymai pasauly.
j Apgr,*--No( 8/

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iš pažiūros 
daik t u.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* iltikro šveičia nedrasky
dama* dantų emale* — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tėpalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., S ai n t 
Lovis, U. S. A.

PROBAK-

visokių sustingimų, skau- 
r gėlimų — tokis žmogus

suteikia 
barzdaskutyklos, 

komfortą 
■ «l 1 a • t

t skutimos 
namie 7
(PROftAK BLADE)

į ' n . '■ "

Saules Spinduliai Minkština

Buy gloves with what 
" it savęs

• Nčra reikalo moafttt 50c ar 
daugiau, kad rauti *W* dantų a. 
košele. Listerine Tooth Pasta, f 
didelis tūbas parstttaoda U* t.
25c. Ji valo ir aprauso dan-- Ą 
tis. Be to taUte *liutaupinU 
$3, už kuriuos ffcUtąt nusipirk- 
tl plrttlnaites ar ka kita.
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Šiluma
Svarina tojų

N Š OK 
pu O6v t R H M f Ht . r:

Lciškitc Zenite išva

maus,
ras.

dei--

L U C KIE S visuomet 
palankūs jūsų gerklei

J ūsų'’ gydytojaus 
patarimas yra : Būk . j 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis ■ 
minkštinančiuose 
saulės spinduliilųsė 
ir laikas ūpo laiko 

.patikrink savo kū
no sveiksti.

Didelis smagumas

in

s AM E PRlą 
* FORO VE R 7 
40 YE ARS
2j ouncesforZscęnts 

pure
PBAKINC 
VP0WDER 

erricient
IT’J DOUBLE ACTINO

ATSIKRATY-
Kiekvienas žino, kad saule nokina - dėl to f‘ŠPRA- 

GINIMO? proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagaminti-iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinės - DAR - IR ^SPRĄGINTI^ - ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiainę žaliame 
tabake “SPRAGINIMU” pasalinami. Jie parduodami kitiems. 
Jų nėra jūsų LUCKY-STRIKE cigąretuose. Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankus jūsų ;

•Xv*iiiiii

KIT LIGŲ PE-
T>TT nospje, harnoje 

ir gerklėje

lyti susikimsusias at
išnaikinti dė

neprileisti ligų.
Labai naikinantis pe
ru?. Raminantis plėves

Jūsų Gerklės Apsauga Priešikhitė|knus prieš kosulį

0-1931.' Ths- AmericanTobačco Co./ Mfrs.

r
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“Savas Pas Sava”c
| — sako biznieriai

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

So. Chicago, III
Darbai negerėja

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 5J Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Illinois Steel Works, kurios 
yra didžiausios dirbtuvės šioje 
kolionijoj, su kovo 4 ir 5 diena 
paleido apie 1200 darbininkų 
visokių Amatų: mašinistų, kar- 
pen dorių ir leiberių ir šiaip vi
sokių amatninkų, o mažos dirb
tuvėlės stovi kitos visai užda
rytos. Patariu kiliems neva
žiuoti darbo čionais ieškoti, 
bu, ant vietos darbininkų -yra 
užtektinai, kurie yra atleisti, o 
naujam atvykusiam nėra ne 
kalbos gauti darbas.

už 30 centų ir tiktai vienai 
y patai tiek teduoda. Tokiu bu
du sutraukia daug žmonių, ku
rie nori piginus nusipirkti, o 
darbininkų nepastatė dauginus, 
tik kaip paprastai būna, žmo
noms tenka i eilę stoti ir lauk
ti po 4 ir 5 valandas iki gau
na. Daugelis užpykę nusįspiau- 
ja ir eina sau.

Paklausta paties vedėjo, ko
dėl tokios didelės eilės žmonių, 
o nepaskubina tavorą duoti? 
Jis nusijuokęs ir sako: Rusijos 
žmones laukia per dienas 
naktis šaltyje iki gauna 
nors nusipirkti, o kartais 
stovėjęs ir nieko negauna,
jus visi gausite nužymėtą por
ciją. Pasirodo, kad juokus da
ro iš žmonių ir praktikuoja to
kią tvarką, kuri tik Rusijoj 
tėra pakenčiama. —K. S.

ir 
ką 
• v 1S-

0

[Acmc-P. £4 A. Photo]

Mrs. MYRTLE BENNETT
Kansas City gyventoja 
nušovė savo vyrą, susikivirči
jus 'su
Prisiekusių posėdininkų teis
mas ją 'išteisino. * /

T“

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Rus Ramiaus
S.L.A. 74 Kps. nutarimų sek- 

rt. A. Pazarskas atsisakė nuo 
sekret. vietos ir jau nemokėjo 
savo duoklių ką yra pasilikę 
keli mėnesiai. Gal visai mus 
apleis ir paliks kuopą ramy-

Balsai oro .bangomis 
iš WCFL kuri

ko-

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir tenduojam 
namus

3335 S. Halsted S t.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Pardubdam Šviežius kiaušiniu* 
ir sviestą

1644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Pazarskas turėjo labai dide
lę gerklę ir nedavė nariams 
ramybes su savo raudonų “su
sivienijimu”; pamate, kad na
rius negali prigauti, tai patsai 
sumanė ir pakėlė sparnus lėkti 
laukan. Laimingos kelionės! 
Mes nariai palikę galėsime pa
silsėti ii’ laimingai dirbti dėl 
S.L.A. labo.

juo lošiant “bridge”

didelio įdomu- 
keletas kamba- 
vra siunčiamos 

orą p platųjį pa-

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939 . .

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

K o kis jo jo t i k s t as
A. Pazarskas “revoliucijos” 

nesukėlęs S.L.A. 74 kuopoj ir 
pinigų negalėjęs gauti iš kuo
pos kasos, padavė aplikaciją į 
vielos švento Zidoriaus artojo 
Draugiją, reiškia nori tenais 
prisirašyti. Gal galės tarpe ge
rų katalikų revoliuciją grei
čiaus sukelti ir aukų gauti 
dėl savo smunkančio komuniz
mo. Minėtos draugijos nariai 
turi apsisaugoti nuo tokių 
makliorių: kur tokie prisirašo, 
taip draugijas nugyvena, kad 
negali nė pašalpų ir pamirtinių 
išmokėti, ba narių sudėtus 
nigus saviems išaukoja.

pi-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Vartoja Rusijos tvarką
Randasi didelė .departmenti- 

nė krautuvė Goldblatt Bros., 
kuri vis daro kas savaitę iš
pardavimą savo tavoro pavyz
džių. Pasiūlo 10 svarų cukraus

Preilą sekmadienį, 22 d. 
vo, netikėtai pakliuvau į 
C. F. L. stotį, kur buvo pildo
mą Budriko radio* lietuviška 
valanda.

Pati stotis 
m o nesudaro: 
rių, iš kurių 
dainos per
šaulį. Mikrofonai, prie kurių 
atsistoję dainininkai gieda ir 
kalbėtojai kalba> man priminė 
kokią tai dievišką ausį, jį ku
rią pasakius žodį, jį perduoda 
plačiam pasauliui. Tai viskas 
kas galima čia platesnio išsi
vaizduoti.

Pirm pradėsiant lietuvišką 
programą buvo kitų tautų pil
domi programai ir man labiau 
puolė į akį tai maža ruda
plauke kreivom kojom itali- 
jonkaitė, kurios gražus malo
nus soprano balsas tikrai ža
vino klausantį žmogų. Bet pa
ti ypata darė prasto įspūdžio, 
ir jei ji butų dainavus ant scę- 
nos prieš publiką, tai aš esu 
tikras, kad jos gražusis balsas 
nebūtų taip aukštai įvertina
mas. Reiškia, kad daugelį kar
tų mes džiaugiąįnės per radio 
gražiuoju balsu, palikdami į 
šalį asmenį, kaip kad mes esa
me linkę daryt, kuomet munis 
artistas linksmina nuo scenos 
pagrindų. Taip ir gerai.

Pirm pradėjus 
programą, žiurau
nusinerė savo švarką, atsisėdo 
prie tos “Dievo ausies” ir šne
ka kaip ir paprastai paskelb
damas programo eigą ir pa
kviesdamas artistus pildyti 
programo. Pirmiausia perstatė 
p-nią Eleną Rakauskienę; ji 
sudainuoja dainų “Mano ber
nelis” ir kitais išėjimais su
dainavo da porą liaudies dai
nų. Kaip jos daina skambėjo, 
tą gali pasakyti tik plačiai 
girdėjusi Chicagos publika, 
bet aš mačiau, kad ji gyvai 
stengėsį. išreikšti dainos dva
sią ir ją perduoti klausan
čiai publikai.

Toliaus pristatoma prie Die
vo ausies Rimkus ir Kriauču- 
nas, jie sudainuoja duetu per 
du atveju, “Pragėriau žirgelį 
ir kamanėles” ir “Ulonai”.

Iš eilės seka artistas Olšaus
kas su kanklėmis, tarsi senas 
vaidila garbina ugnies aukurą 
ir ramiai gieda savo paprastą 
dainą.

Budrikas paskelbia praneši
mus ir pristato J. Pronskų, ku
ris tiksliai padaro pranešimą

ir jo žemaitiškas balsas nu
skamba skersai ir išilgai visą 
Chicagą, pareikšdamas, kad 

28 kovo, 
Lietuvių Auditorijoj įvyksta
šeštadicnio vakare,

Aš jam buvau unijistas per 18 
metų ir niekuomet neturėjau jo
kių nesusipratimų su Unija, ir 
nesipriešinu Unijai, nes musų 
Unija yra viena iš tvirčiausių, 
ir aš nepykstu ant Unijos vir
šininkų, kad man teko pakelti 
visokių nesmagumų ir būti per
sekiojamam, kaip kokiam pra
sikaltėliui.

Mes visi organizavome savo 
Kliubą ir norėjome būti drau
gingi vieni kitiems ir Unijai, 
bet kada laike susirinkimo Liet. 
Auditorijoj buvote užprašyti 
pakelti rankas, kurie norite, 
kad susirinkimas butų tęsia
mas, tai iš virš 100 jąųitorių 
atsirado tik .7, kurie pakėlė rąn- 
kas. Tai patys pasid‘a*rėte ir 
neištikimumą savo Kliubui pa
rodėte, norėdami nusiplauti 
rankas ir visą atsakomybę pa
likti man kaip pirmininkui.

Man, teko daug sunkumų pa
kelti, ir dal* ačiū Unijos virši
ninkams, kad tada iš svetainės 
.sveiki išsiskirstėme. Šioje vie
toje tik noriu padėkoti savo 
draugams, kurie skundė mane, 
buk aš turįs pagelbininkus,"ku
rie dirbą pas mane ant mirusių 
janitorių kortų: skundikas pa
sirodė melagius ir jo šmeižtai 
Unijoj daugiau neberas vietos.

Simanas Rakauskas,
Buvęs Liet. Janitorių Kliubo 

. pirmininkas.

Forrest L. Lull, gerai žino
mas lietuviams, bile reikale su 
parku nėra atsisakęs lietu
viams patarnauti, o pirma, 
taip sakant, • demokratiškos 
landslide, ilgus laikus buvo 
klerku South Chicagos teisme, 
ir mums, lietuviams, yra ge
rai žinomas kaipo musų prie- 
tęlius. Yra vedęs žmogus, jau
nas metuose, auklėja šeimyną, 
moka taksus taip kaip kožnas 
vienas iš musų. Tame yra 
svarbu, kad jį vėl sugrąžintu
me atgal kai^o komisionierių 
West Pullmano parko.

Jo 6 oponentai yra sekami: 
John Fiddelki, kadaise dirbęs 
West 
Sauer 
beris, 
hearn

Trumpame laike bus sušau
ktas susirinkimas pas J. Za J

latorių, ten bus proga apkab. 
boti apie kandidatus, Wcst 
Pullmano parko komisionic- 
rius. — Vietinis.

Red. Atsakymai
Reporteriui: Apie 

varžytines dėl kalbamosios 
rusios turto nedėsime.

Pataisymas

giminių
mi-

lietuvišką
Budrikas

Pullmano banke, Fred 
— West Pullmano bar- 
Hanley-Novak Jr., Mul- 
ir Alex Molan lenkas.

Žinutėj iš 18 kolonijos 
tai kaip buvo išmušta 14 
gų prašo pataisyti, kad Stan
ley Jonaitis, lietuviškos val
gyklos savininkas ant 2114 So 
Halsted, yra nevedęs ir jokie > 
Mrs. Stanlienes neturi.

apie 
lan-

Garsinkitės “N nose

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

g Dienos Ant. Vandenio 

PER CHERBOURG —
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais, Plaukio
jančiais Laivais

EKEMEN
IR

huia
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaite Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loydl

bus didelė programa ir svetys1 
iš Lietuvos pi’of. Biržiška, 
įkaitys paskaitą apie Vilnių.

Po šiam pranešimui S. Rim
kus, gyvai, savo gražiu barito
no balsu 
Dainele”. 
Olšauskas 
si' trys apstoję Dievo ausį, o 
po tam Budrikas pareiškia, 
kad jie sudainuos “Gieda Gai
deliai.” .Tu dainavimas darė 
smagaus įšpųdžio, nes šalę 
gražios harmonijos, Vanagai
tis, nors dabar ir labai rimtai 
užsilaikydamas, bet be savo 
“fonių” neapsiėjo ir kur tik 
galėjo, tai ir įkrėtė. Prie užbai
gos, Vanagaitis ir Olšauskas 
sudainavo ' Budriko himną 
“Dvi dėdienes” ir tuo linksma 
muzikos valanda baigėsi. Per 
visą valandą Budriko radio 
orkestrą, kuriai vadovauja M. 
Juozavitas, grojo lietuviškus 
šokius, o pats Juozavitas vi
siems dainininkams-kėms gy
vai akompanavo. — Kazys, i

Janitorių Kliubo pir
mininko atsakymas

West Pullman.

sųdainavo “Plauk 
Žiūriu, Vanagaitis, 

ir Rakauskienė, vi-

Kandidatai į Parkų komi- ... 
sionierius.

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus 

4131 So. Francisco 
Pbone Lafayette 5824

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitas 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
4 Tel. Republic 7950

Visiems lietuviams janito- 
riams, kurie skaitė “Naujienų” 
70 numeryje Kliubiečio kores
pondencijas, turiu pranešti, kad 
Lietuvių Janitorių Kliųba^ ne
begales veikti nei artimoj atei
tyje nei kada nors.

Man kaip to Kliubo pirminin
kui teko višus tuos sunkumus 
pakelti ir gauti instrukcijas iš 
Ujnijos viršininkų, kad lietu
viams janitoraims yra užginta 
ir tą vardą vartoti. Kliubas 
gali gyvuoti, bet tik pakeičiant 
visai jo vardą ir joks janito- 
rius negali tam kliubui pinjni- 
ninkauti; gali tik tokie, kurie 
yra pašaliniai, ne janitoriai. O 
janitoriai, kurie manote, kad 
Kliubas gali > būti kaip buvęs, 
tai kas dar neturėjote nesma
gumų t'arp Unijos ir savo dar
bo, galite bandyti, aš pavedu tą 
kliubą, nes aš pats apleidžiu to 
Kliubo pirmininko vietą.

Wcst Pullmano piliečiai ir 
pilietės yra susidomėję da
bartiniu laiku, daugiausia po
litika. Kasdieniniai klausimai 
taip sakant užima antrą vie
tą —- priežastis tame, •. kad tąx 
pačią dieną tai yra balandžio- 
April 7-tą rinks ’ West Pull
mano parko komisionierius — 
du turės būt išrinkti ir West 
Pullmano piliečiai — sykiu su 
piliečiais 19 wardo 61 precink- 
to, tars sato žodį kas turės 
būti parko komisionicriais at
einantiems 2 metams.

West Pullmanas yra vienin
telė Ghicagos warda, kuri tu
ri savo parkus, kurie nėra 
globoj jokios Chicagos parkų 
sistemos.

šiame laikė , turime net 7 
kandidatus, kurie vienokiu bei 
kitokiu budu, žvejoja piliečių 
balsus.

Bet lietuviai gerai žino For- 
rest L. Lull dabartinį West 
Pullmano parko komisjonier 
rių, kuris prašo piliečių, kad 
paremtų jo kandidatūrą.

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo. 
' Daug kentejimų tikrybėj nereika
lingi.

Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei
na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab
letei suteikia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie.- Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų į 
Atmindamas vienok, kad greitas SMagu- 
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

BAYEB ASI'IIIIV
Aspirin yra trade žymfi Bayer Fabriko Monoaceticacideflter ot SalicyUcacid

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS, 

SUSTABDYK' JI 
DABAR!

JJRUNUOJANTIS kosulys su
drasko jus, susilpnina. Sustab

dykit jį greitai su Severa’s Cough 
Balsam. Malonus, veiksmingas . Pa
lengvina kvėpavimą ir suteikia grei
tą, raminančią pagelbą. Užtikimas 
per 50. met. Pas jūsų aptiekininką.

Vartok Severa’s Cold Tablets nuo Šalčio23

Kaip Padaryti $ 1000
Į 3 METUS IR 6 MENESIUS

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

pasijusi kaip sutaupiusi i

X

130 W. Randolph St. Chicago

STAR DUST Copyright Mldwe»t Featvte Service

> /

CAT -
DOG-

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

Tel. Grovehill 1038

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų 

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

NORTH
■ G E RAAAN 

lLLOYD,

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintele lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 91224

’i„: ; . Ji(G V. X

Phohe Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktvell
CHICAGO, ILL.

RICHARD

BORN r 
TEPRE 
HAUTE, 

INDIANA

EDDCATED 
IN LOCAL 
SCHOOLS

L.ATER 
WENT TO 
NEW YORK

SOON 
FEATURE.D . 
COMEDIAN 
IN MUSICAL 
COMEOY

S1000.00
Sekretorių galima matyti kasdieną iki 8 vai. vakare, 

1739 So. Halsted St.

B Y WESTPHAL

•'IU25 - 
HOLLYWOOD -PLAYED 

į IN FILbA - • . 
OANCERS IN THE 

DARK

RETURNED 
TO STAGE. 
FORTHREE 

years
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$8.00 peš yeat in Canada
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$8.00 pet year in Chicago

3c per copy
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jo buvusiojo kaizerio sūnus ir 
daugelis kitų reakcijos vadų.; 
•Jie yra pikčiausi demokratijos, 
o ypač sodialietinės demokrati
jos ‘priešai. šitUo atžvilgiu jie.; 
yra artimi bolševikams.

Taigi matome, kaip tuščiai! 
nukalbėjo Marijonų “Draugas”,' 
Versdamas tuosius “nazis” į 
Vieną krūvą su sucialištais;-. •
,,vd«WAwrš'’ apie masK- 

VOS BYLĄ ' >/ :■

gus, o dabartinius -priešus,

Naujienos eina kasdien, Hikifiadt sek- 
madienjus. Leidžia “Naujienų” -Bendro
vė, 1739 So. Halsted S t., Chicago, I1L 
Telefoną* Roosevelt 8500.

-■ ........................ . ■■ ' ■ ................ ...Ui I I. H į į. L ■*

Putli
Trithi 230,
PinffcWi Attia nHtiti riito fivhty

Oidctio kana •• «i«ikymtu
iri*1 'imiK'i.u MĮi'rttl i raMž:*3č:-,;ia..„ r; 11 'įjuMrrč.

PROTINGAS PASEĖDGIMAS

Kansas valstijos legislatura priėmė įstatymą, ku-{ 
riuo įvedama mirties bausmė tam tikriems sunkiems, 
nusidėjimams, būtent, pirmo laipsnio žmogžudystei{ 
ir plėšimui su ginklais rankose. Bet gubernatorius! 
Harry H. Woodring tą įstatymą vetavo.

Gubernatorius pasielgė protingai. Ne dėlto jisai,’ 
žinoma, pasipriešino žmogžudžių ir plėšikų galabijįrttii’ 
elektros kedėje, kad jisai tokiais nusikaltimais nęsipik-< 
tintų. Bet mirties bausmė, kaip rodo patirimas, nesu
laiko žmonių nuo nusikaltimų.

Yra žiauru, kada valdžia suimtą. žmogų, nebega
lintį priešintis, užmuša. Tai nėra reikalinga nei teisin-, 
gumo atžvilgiu, nęi visuomenės apsaugojimui nuo nu-( 
sikaltėlio.

Dar blogiau būna, kuomet teismas padaro klaidą, 
išnešdamas mirties sprendimą. Nužudžius pasmerktąjį, 
klaida jau nebegali būt atitaisyta. O teismų suklydimai 
neišvengiami, kadangi daugumoje atsitikimų jiems tvil
ką savo sprendimą remti ne tiesioginiais nusikaltimo 
įrodymais, bet tiktai išvadomis iš įvairių aplinkybių, 
kurios, teismo akyse, suriša kaltinamąjį su nusikaltimu.

Labai dažnai patys teisėjai nėra tikri, ar teisiama
sis yra kaltas, ar ne. Jeigu įstatymas nustato už nusi
kaltimą mirties bausmę, tai teisėjai tokiame atsitikime 
turi labai sunkų pasirinkimą: arba pripažint teisiamą
jį kaltu, rizikuojant, kad bus nugalabintas nekaltas 
žmogus, — arba išteisint piktadarį, kuriam yra ne Vie
ta būti tarpe laisvų žmonių.

Mirties bausmės įstatymai tuo budu apsunkina tei-> 
singumo vykinimą ir demoralizuoja teismus.

Išmintis ir žmoniškumas yra gubernatoriaus' 
Woodringo pusėje, kuris pasipriešino mirties bausmės 
įvedimui Kansas valstijoje. ' <

BUS DAUGIAU “SABOTAŽO BYLŲ” RUSIJOJE •

Teiegrama iš Maskvos praneša, kad krizis sovietų 
anglies pramonėje aštrėja vis labiau. Bolševikų spauda, 
(kitokios spaudos Rusijoje ir nėra) pripažįsta, kad 
pastaruoju laiku anglies gamyba nukritus 50 nuošim
čių, nežiūrint algų pakėlimo ir kitokių masinančių da-' 
lykų, kuriais valdžia stengėsi- paskatinti angliakašitis 
prie intensyvesnio darbo.

Diktatoriui Stalinui nieko daugiau nebeliks, kaip 
užvesti naują “sabotažo bylą” prieš kokius nors “są* 
mokslininkus”, idant butų įrodyta, jogei anglies pPa-l 
monę trukdo “kontr-revoliucija”, o ne teroristinės dik-! 
taturos supuvimas!

Apžvalga
TUŠČIAKALBIAI

Vokietijos kardinolas Schulte 
ir keli vyskupai išleido gany7 
tojišką laišką tikintiemsiems, 
pasmerkdamas vadinamuosius 
“nacional-socialistus” (fašis
tus). Tame laiške, katalikai įs
pėjami, kad “nacional-socializ- 
mas” esąs pavojingas krikščio
niškiems etikos principams, nes 
jis sėjas rasių bei religijų ne
apykantą.

šitą žinią pastebėjo kuriame 
nors angliškame laikraštyje. 
Chicagos brolių Marijonų 'or
ganas ir bando ją atkreipti 
prieš socialistus. Jisai rašo:

“Socialistai, kokio plauko: 
jie nebūtų, tautiniai, bolševi
kai ar menševikai, nei vienai 
tautai bei valstybei nėra pa<- 
gėidaujami.” t /j > 
Bet asmuo, kuris paraše ši

tą paiką pastabą, tur-bitt žino, 
kad Vokietijos katalikai dedą 
visas pastangas gauti socialis
tų <socialdemokratų) paramą. 
Jeigu ne' Vokietijos socialde
mokratui, tai Vokietiją jau se-

'Na-

Vokietijos socialdemdkraitų 
ce,n tralinis organas “Vorwa- 
erts” įdėjo kovo 10 d. laidoje 
aštrų vedamąjį dėl Maskvos 
bylos prieš menamuosius men
ševikus. Jisai nurodo visą eilę 
begėdiškiausių melų bolševikų 
■prokuroro kaltinimuose ir tėi- 
.siamųjų .“prisipažinimuose”, pa
vyzdžiui: kad menševikų vadas 
Abramovič 1928 m.- važinė
jęs ■} Maskvą; kad kai kurie 
teisiamieji ‘laikę >konf erenci- 
ją BėEyne su Danu (kitu mėnJ 
ševikų vadu, gyvenančiu užsie
niuose); kad vokiečių šoCittlde* 

’mokratų teoretikas Ililferding 
davęs pihigų rusų menševi
kams; kad Vokietijos šosiaide- 
mokratai ir socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas rėmęs 
karo afba intervencijos planus; 
prieš Rtišiją, bet višiems žino-( 
ma, kad jie prieš tokius pla-Į 
nūs visuomet 
vojo.

‘Pažymėjęs
•teismo melus, “Vorwaerts 
ko, kad ’ta humbugiška sovie
tų valdžios byla buvo padary
ta vidaus politikos tikslais. Tą
ja byla Stalinas norėjo, viena, 
diskredituoti opoziciją bolševi
kų partijoje, parodant, kad’ 
•teisiamieji nfeva menševikai 
(jie, buvo pasitraukę iš menše
vikų partijos prieš 10 ar 11 
metų) esą artimi opozicijos 
vadų draugai. Antra, Stalinui 
rūpėjo surasti “kaltininkus”, 
ant*kurių butų galima suvers
ti bėdą už ‘•penkmečio splano” 
nepasisekimą. Priešingai gra
žiems sovietų valdžios paža
dams, kad penkių metų indus
trializacijos planas suteiksiąs 
Rusijos darbo žmonėms gero
vę, juo labiau proghestioja to; 
blano Vykinimas, tuo vis labiau 
didėja darbininkų, tfkittirikų ir 
iriteligeritų 'skurdas. Taigi Sta- 
’lihas stengiasi įrodyti, kad dėl 
šito nepasisekimo yra kaltas 
ne jisai, bet “sąmokslininkai”,' 
susitarę, su kitų šalių “social- 
fašistais” ir “imperialistais”.

Rusijos diktatoriai, vadinasi, 
tą bylą užvedė tikslu apgauti 
visą Rusijos liaudį. Kaipo be
gėdiška žmonių apgaudinėtoj a, 
kuri ‘vartoja melą ir lįaro šlykš
čią ‘komediją; iš teisingumo, 
tisklu paremti savo smurto re- 
žimųį dabartine Rusijos val
džia, sako Berlyno laikraštis, 
“yrą atžagareiviškiausia 
šauly j e.’^

Proletariatas,
Bihiba ir visi tie, kurie eina su; 
juo — : 
darbininkai, 
kitas
tie, kurie eina prieš Bimbą ir 
jo “padėjėjus”, —• -taip pat ne* 
žiūrint, ar tai butų darbinin
kai, biznieriai ar koki kiti žmo
nės.

Klasių kova tuo budu yra 
niekas kita, kaip kova už Bitu-, 
bą ir prieš Bimbą. Teoriją apie 
klasių kovą visuomenėje gali-, 
ma todėl trumpai užvardinti 
“bimbologija”.

.; “Oportunistus” 'šitaip apibudi- 
bha: ;

“Tai yra tie smulkieji biz
nieriai, kurie ipąSiryžb su-' 
traukyti ryšius su revdliuci-' 
niti 'darbininkų judėjimu.” 
Bet * i

“čia mes nededame ant 
tos pačios lentos visus biz- 

’PierittS: dšilife jų teberemia 
Wom Partijos pozic^ų ir su 
Itdldaie mes skaitomas, kaip, 
su kovojančių ‘darbininkų pa-
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vadinasi, yra< jau... Apsirikau Jis ir .padėjo

nežiūrint, ar tai Jbutų! 
biznieriai ar kas! 

O buržuazija yra visi

•taip pat ne*

juo- 
kita, 

“Nacional- 
Sakyt, kad 

(daugskaita žodžio’
organizacija platina

niai butų užvaldęs bolševizmas 
arba fašizmas.

Marijonų organo redakto
rius, matyt, neturi jokios nuo
vokos, kas yra tie Vokietijbs 
“hacional-socialistais” pasivadi
nę elementai, nes jisai sako:

“Vokietijoje pradėjo plisti, 
taip vadinamas tautinis sO-; 
cializmas, kurį platina 
vadinama organizacija- 
zis-. ”
Tai jau daugiau, negu 

kai. “Nazi“ yra niekas 
kaip sutrumpintas 
socialistų” vardas. 
“Na?is” 
“Naži”)
tautinį socializmą, tai yra vis- 
tiek, "kaip sakyt, kad <1krik-de- 
mai” Lietuvoje platina ’krikš*; 
eionių demokratų idėją! '

Vokietį j os Mnac i onal-soCialis- 
tai” tikrumoje nėra joki socia
listai. jie dengiasi “sočialištįį” 
vardų tiktai dėlto,* kad tas 
vardas Vokietijoje /(kąip A 
dąt^člyję k^ų 
yra Idbai J' populeius Vv masčšę. 
Lygiai tokiu pat sumetimu 
Austrijos klerikalai vadinusi 
^krikščioniškais socialais”. / .

Vokiėtįjos “nacionąl-soęiąlis- 
tai”' yra Italijos fašizmo pa* 
mėgdžiotojai. Prie -jų prisidė-

frontai^ 
lietuvių

jungos- traukiniu, kurio 
negalėjo neįsileisti į
grižo Vilniun prie darbo; šiaip 
jie Biržiškai neleido grįžti.

lenkui
Vilnių

Nuo Želigovskio ligi ištrėmimo
Ilgai gindamas prieš lenkų 

pasikėsinimus Lietuvių Gimna
ziją, vis dėlto 1921 m. spalio 1 
d. lenkų prievarta su visa 
Gimnazija buVo pašalintas iš 
jos užimamųjų rūmų.; mokiniai 
buvo lenkų sumušti, pats Bir
žiška su artimaisiais prievarta 
policijos išvestas iš ^gimnazijos 
tumų. Tą patį rudenį Vilniuje 
kova su lenkais pasiekė di
džiausio' smarkumo, nes lenkai' 
prievarta vertė Vilniaus kraš
tą “išrinkti” Vilniaus, seimą ir 
prisijungti prie Lenkijos. Bir
žiškai pavyko sujungti lietu
vių, gudų . . ir Žydų pajėgas 
prieš lenkus, taip jog “seimą” 
1922 m. sausio mėbesį tėrinko 
gyventojų mažuma—rdaiis vietos 
lenkų, atvežtieji iš Varšuvos, 
balsuotojai ir atvarytoji 
■niun iėrikų kariuomenė.

Kai Biržiška ėmė rinkti 
džiagą Tautų Sąjungai

(Tęsinys) 

II '
Kova už Vilnių dviem

Lietuvos ir Vilniaus
Visuomenės reikalams ginti vil
niečiai išrinko 1920x m. balan
džio mėnesį Laikinąjį Vilniaus 
Lietuvių , Komitetą. Jo pirmi
ninku buvo išrinktas Biržiška, 
kuris savo darbahis naudojosi 
patarimais vysk. Matulevičiaus 
:r kt. Biržiška ėmė leisti ir 
redaguoti lietuviškus, lenkiš
kus ir rUšiškus laikraščius, 
kuriuose kovojo su lenkų val
džia. Laikraščiai dažnai buvo, 
enkų uždaromi, pasirodydavo: 
naujais, vardais; Biržiška bu-i 
davo pinigais baudžiamas; kai. 
kartai jis atsisakė lenkams pa- 
3audą> mokėti ir jie užantspau
davo jo baldus parduoti^ lietu
vių visuomene sumetė reikia-4 
mą sumą ir išgelbėjo baldus. 
Norėdama Biržišką pažeminti 
Vilniaus minios akyse, lenkų 
valdžia sugalvojo jį patraukti 

‘tiėsoh “Už bliųžnijimą ^riėšį 
šv. Kazimierą”; mat, Biržiška1 
buvo įdėjęs vieno įkunigo 
Straipsnį prieš lenkų savinimą- 
si sau šv. Kazimiero garbės. 
Tik puikus advokatas garsusis 
Vrublėvskis tesugebėjo jį ap
ginti: teismas"’neatsilaikė prieš. 
jo įrbdymus it Biržišką išteisi- yos dešimts lietuvių ir gudų 
no> / . ' j veikėjų. . ' •

Kai trumpu laikų prieš Že
ligovskį— Vilnių buvo užėmusi 
rusų bolševikų kariuomenė, 
Biržiška leido* prieš juos trimis 
kalbomis laikraščius, redaguo-; 
damas juos užsidaręs su -bro
liu Vaclovu bibliotekos bokjšte.

Lietuvos vyriausybės delega
cijoje Biržiška dalyvavo dėry* 
bose Su lenkais ir pasirašė' 
garsiąją 1920 metų Suvalkų 
Sutartį, kuria lenkai Vilnių pa
liko Lietuvai. Lenkams Sutartį 
sulaužius, Biržiška po ?dviejų! 
mėnesių gavęs žinias lenkus 
suėmus jo žmoną ir brolį Vik- 

’tdrą ir įsispraudęs Tautų Są-

Vii

Susipykę su Butkum, Straz
du, Pruseika ir kinais Savo 
korikurentaįs, ’binibininkai ‘kak., 
tina juos, kad jie pasidavę 
“smulkios buržuazijos” vado
vybei ir išėję 'kovon prieš “re-, 
voliucinį proletariatą”. Kaip( 
jau yra žinoma, “oportunistai”, 
šitą kaltinimą atremia, — iškel
dami aikštėn tą faktą, kad 
bimbinihkų eilėse biznierių yra 
net daugiau, negu pas “oportu
nistus”.

šitą faktą Bimba negali nu- 
ginti, bet jisai sako, kad biz
nierius BiznieriUi ešąs nelygus.^ 
Jeigu biznierius remiąs partk 
jos komisarų politiką, tai *jiSai 
nesąs .blogas ir jį reikią Skirti 
prie “revoliucinio proletariato”. 
Bet jeigu 'bižnlerius komisas

heduok Leninei- atariąs komi
sarų diktatūros priešus, tai 
proletariatas į jį turįs žiūrėt,, 
kaip į aršiausią savo nepriete
lių. '• ®

‘‘Laisvė
ku ‘organu, saVo ^buvusius drau

pagirtusi* ‘bimbįnin

dvejukę.... Nelaimingas aš žhio- 
ps».. Viąą naktį rūpinausi... 
Visą šitą savaitę keturiose kė
liau...

— Ne, ne tu, aš dėl tavęs 
nelaiminga, netikęs vaikeli! Del 
tavęs aš nelaiminga! Skiedrą 
iš manęs tu padarei, išgamų, 
kankintojas mano, nelaimingas 
mano likimas! Verkiu dėl ta
vęs, dėl tokio netikusio,, savo 
sustingusią nugarą .lenkiu, kan
kinuos ir, galima pasakyt, sten
giuosi, o tu nė dėmesio bekrei
pi? Kaip gi tu mokiniesi?

— Aš...aš užsiimu. Visą nak
tį... Patys matote...

^-i Prašiau Dievą, kad mir
tį man prisiųstų, neprisiuntė, 
nuodėmininkei.... Kankintojas 
tu mano! Kitų vaikai, kaip vai
kai, o mano vienas-vienintėlis 
— bet jokio atžymio, jokios 
išeities. Mušt reikia tave ? MUš- 
čiau, bet iš kurgi aš sveikatos 
gausiu? Iš kurgi, Dievo Moti-' 
na, sveikatos gauti?

Motina užsidengė veidą su 
pala ir pradėjo verkti. Vania 
kankinamas nusisuko ir pri
spaudė savo kaktą prie sienos. 
Įėjo teta.

— Na, taip... Mano nujauti
mas...—tarė ji, greitai supra
tus' dalyką, pabalusi pliaukšte-

Visą rytą 
Na, manau, 
.. Ana, taip

me- 
apie 

lenkų suktybes ir kai ką pas
kelbė spaudoje, -lenkai padare 
jam kratą, atėmė surinktąją 
medžiagą ir uždarė jį kalėji
me; buvo taiprpat suimtk ke-

Po kelių savaičių 'kalėjimo 
suimtieji vasario 5 d. naktį bu
vo išvežinėti po /butus dtsivei- 
kinti <su šeimynomis '(lydintie
ji juos policininkai aiškino 
naktį prikeltoms šeimynoms; 
tyėžą suimtuosius sušaudyti), o 
‘paskui traukiniu nuvežti j 'Če- 
‘markaCijos liniją ir nuvaryti įi 
Nepriklausomos Lietuvos pusę. 
Tai buvo garsioji Vilnidus? 
lietuvių ir gudų byla”.

Nito 'to laiko Mykolas Bir
žiška, o taip ,pdt jo brdliai Vac
lovas ir Viktoras gyVena Kau
ne. •

(BUs daugiau)
• •" ■    ■"■■<■  u., -I ,.'■!,,, r .11-11  "m ,1'1 tl

A. Čechovas. x Vertė Ki. 'Šileikis

Atsitikimas su Studentu

Įėjo rankomis. — 
neramumas ima... 
bus kokia nelaime 
ir išėjo...

—- Pasileidėlis mano, kankin
tojas! — prabilo motina.

— Delko tu jį bari? — Už
sipuolė ant jos teta, nervingai 

’nusiimdama nuo galvos skarai
tę rusvos spalvos. Jis niekuo 
nėra kaltos. Tu kalta! Tu! 
Na, dėl kokios priežasties tu ji 
šiton gimnazijon atidavei? Kas, 
tu, dvarininkė kokia? Į dvari
ninkus rengiatės? A-a-a-a... 
Kaipgi, būtinai, taip jus ims 
ir padaryk dvarininkais! Turi 
būt šitaip, kaip kad :aš sakiau 
— atiduot jį pirklybds Jjdtdi- 
gai.4 raštinę, taip kaip ir ma
no KužJia... KuZia^ tai ’ot, peh- 
Ids šimtus į mėtus gauna. Pen
ki šimtai 
pati save tu Užsikankinai iri 
berniuką užkankinai SU ;SaVo 
tokiu mbkihijrnu, Itad sau nidko 
gero iš to neturėti. Suliesėjęs 
berniukas... kosti... pasižiūrėk: 
•trylika- metų jam, o atbodo 
kaip tiktai dešimties metų. ’

— Ne/ Naštų te, ne mieloji! 
Permažai aš jį plakiau, kan
kintoji tą savo! Reikia plakti, 
ot kaip! O-o-o jėzuitas, inagb- 
metas, kankintojas mano! ~ 
užsimojo ji ant sunaus. — 
Pliekt reikia tavej !bet sveika
tos aš neturiu. Jau pirmiau s 
pian sakė, kada jis dar mažas 

■ i < - n, i ■: i nOTfifi i * ii * * 11

- ar tai juokai? Ir

’—? . ■.........7-— :
buVo: “&ušk, mušk”.,. Nepa
klausiau, nusidėjėlė. Dabar ir 
galvoju. Palauk tu! Aš tau iš
lupsiu kailį! Palauk...

Motina pagrąsiųo šlapia kūm- 
|čia ir verkdama nuėjo į ren- 
dauninko kambarį. Jos gyven
tojas, Eutikejus Kuzmičius Ku- 
parosovas, sėdėjo prie stalo ir 
skaitė ““Šokių Vadovėlį”. Euti- 
kejuS Kuzmičius — žmogus iš
mintingas ir apsišvietęs. Jis 
kalba sau panosėj, prausias 
muilu, kuris kuo tai kvepia ir 
nuo įkurio' visi čiaudi; pasnin
ke jis valgo mažai ir ieško ap- 
sišvidtusios žmonos, o priegtam 
skaitosi pačiu išmintingiausiu 
žmogum. Dainuoja jis tenoru.

— Tėveli! — kreipėsi prie 
jo motina ašaromis apsiliejusi. 
— Bukite-taip geras, įkirski- 
te mano sunui... Padarykite 
man gera! Neišlaikė, nelaime 
mano! Ar jus tikėsite, jis ne
išlaikė! -Negaliu aš pati jį nu
bausti dėl savp nesveikatos... 
Paniurkite jį vietoj manęs, bu
kite tiek geri ir malonus, Su
tikėjau Kuzmič! Pagodokite 
sergančią moteriškę!

Kuparosovas susiraukė, iš
pūtė nosies šnerves Ir giliai 
atsiduso. Pagalvojo jis, pabarš
kino pirštais į stalą ir dar kar
tą atsidusęs nuėjo pas Vanią.

— Jus, taip sakant, moki
na! — pradėjo jis. šviečia, 
rodo jums kelią į gyvenimą, 
nepaklusnusis jaunas žmogau! 
Bet kodėl jus?

Jis ilgai kalbėjosi, išpasako
jo Visą užduotį. Prisiminė apie 
pamokas, apie, švietimą ir tam
sumą. . . ;
' — T-aip, jaunas žmogau!

Užbaigęs pasakojimą, jis nu
siėmė savo diržą ir nusitrau
kė Vanią už rankos.

— Su jumis kitaip negalima!
— pasakėm jis.

Vania nuolankiai pasilenkė 
ir įkišo savo galvą jam tarp 
kelių. Ružavos, atsikišušios jo 
ausys, krutėjo po nauju, meg
ztiniu apsiaustu ant senio pil
vo stipriose letenose.

Vania neišlaikė nė vienos pa
mokos. Vakare, susirinkusi šei
myna nutarė atiduoti jį į dar- 
bo įstaigą. •

(Galas).

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus •
./i

Viadte šptleta**—Me Ir t5c puodukai ir 
dudStf. CMdrAi’a ^Muttėrole (len<ve*- 

af -foniM) 35c.
retesnis nei Mustard Plaster.

*... ‘"K

“Kodėl Prarastas Vilnius”
-paraši UNTULIS

Vania Ottepėlevas rengėsi, 
prie graikų - kalbos egzaminų. 
Išbučiavo jis - visus šventųjų- 
paveikslus. Jo viduriuose kaž-; 
kas lyg riedinėjo, per širdį vė-; 
jas vaikščiojo* o pati širdisį 
tvaksojo ir alpo iš baimes .prieš 
nežinia • ką. į Kas atsitiks su. 
juom šiandie? Trijukė ar dve
jukė, šešis 'kartus jis ėjo pas 
motiną, kad palaimintų, o išei
damas į mokyklą, prašė tetą 
pasimelsti už jį. Eidamas gim- 
nazijon, jis padavė pavargėliui: 
dvi kapeikas, tikslu, kad tos’ 
dvi kapeikos išgelbės jo ” neži
nojimą, ir, kad jam Dievas 
dttos, jog nepateks tos Skaitli
nes, kurios vMinasi “tessaro- 
kpnta”| Ir “dMdkai F<^uW««ą

Vania mirkčiojo akimis, titb- 
kreipė veidą į šalį ir pradėjo 
verkti. Motina pabalo, išsižio
jo ir pliaukšterėjo delnais. Kel
naitės, kurias ji taisė, iškrito 
-iš jos rarikų.

v — Kogi tu verki?, Turbdt 
užkląu^egzamino neišlaikei ? - 

sė ji.
— Dve.^mįkčiOdiimUs... Dvd 

jakę gavau...
—. Taip It žinojau! Ir nu 

jautimas maho telks 'buvo! — 
•pasakė 'mdtfha. — zAk, Viešpa
tie-! Kaipgi tu neišlaikei ? Ko: 
dėl ? dėl 'kokios priežasties ?

— Graikiškai.... Aš, mama... 
Paklausė mane, kaip bus seka 
mas dalykas nuo “fero”, o aš.. 

;aŠ /vietoj ’to, kad pasakyt ,|foi 
somai”, pasakiau “opsomai”. 
Rą^Xpo'Up^Wįė^įsI nėši ‘̂ • 
Šo,'paskutinė •B<eliaba? įyra‘ 

kanas jis, 6 veidas <btivo išba-f ilga, aš, aš...apakau..mžmiršaU, 
“ * ’ <kad čia ilgas alfUbdtas, ėmiau

ir pastačiau būdvardį. Paskui
jęs. Aplink paraudusias akis ša
kinėj oši ^kWuliai. ; ,,

— 'O kajp? Kas? Kiek ga- ArtaksersOvas liepė perskaityt
Vhi? — ėidama tarife lOVOs Už- balsias dalis... *A v _

... • » m į i i ■ .. i. a
Aš perškttičiau

lausė jį mbtiha

' >Kdela>i(*nas kas įdomauja 4r kam rupi šiandie Vilnius 
iuretų perskaityti šią labui įdomią ir gabiai

paradytą ‘knygely.

■ ’' : ■/ v

Kryžiuočių ‘politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie ąmapšfkrikštytip ,

II. Popiežių .politika, lietuvius‘naudoja sprięš štačiali- 
!kiūs, hiagometonUSj protestonus ir eretikus.

iltį. ‘Bajorams: Tetikų IteVbai, atlaidai ir nepaliaujami 
'kuŽUi, o valatiečiants — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vpvgas lenkino.

VI. Velniai, Ragahos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir ndkaltus. į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarų.
IX. Tegu meldžias^ vargsta ir vargdieniais miršta.

X*. Taip klydo Lietuvos iidklaidingieji.
KAINA 1<C25 CENTAI.

~ 'leidžia 'Naujienų Bendroue.

I

■ .Tuojaus išeis iš spaudos — 
Siųskit hiioney orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

; CHICA«O, ILL.
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Komitetas
Ofi$o adresas:

Bridgėport Furniture Cornpany, 
3224 South Halsted Street

Tek Victory 165>
Pirmadieniais, Trečiadieniais. 

Penktadieniais valandos: 9 iki 
11 ryto tiktai.

L. B. š. Komiteto valdyba;
Dr. A. K. Rutkauskas, pirm., 

4442 S. Western Avė. Tel. La
fayette 4146.

A. Tulys, vice-pirm., Mid- 
west Pharmacy, 4143 Archer 
Avė. Virginia 1784.

Emilija Šukiene, nutar. raš
tininkė. Yards 3707.

Maria Jurgelionienė, iždinin
kė. Roosevelt '8500.

Stanisolvas Norvilas—Aptie- 
kdrius, iždo globėjas, 4624 S. 
Western Avė. Lafayette 4300.

W. J. Kareiva' (biznierius), 
Green Valley Products, 4644 S. 
Paulina SU Boulevard 1389, iž
do globėjas.

Elena Bercher. Victory 
raštinės vedėja.

Gerbiami ir Gerbiamos, 
aukausite maisto, avalo,
ar pinigų, savo 'atikas galite pa
likai visomis dienomis by kurią 
vtUandą musų ofise, Bridgeport 
Fnrhiture Gb., 3224 S. Halsted 
St. Tel. Victory 1657.

1657,
t

kurie
rūbų,

Labdarybe
Daug turime gerų žmonių 

ne visus žinome.
tik

lietuviai, kaipo /tauta, 
patys pasigaminti vis- 
mums būtinai reikia..

Mes, 
turime 
ko, ko 
Nūn siaučianti , bedarbe visus 
įtikino kad organizuoto veiki
mo, labdarybės srityje reikia. 
Tautinis veikimas, be labdary
bės, neįmanomas. '

Kurierilš 'teko mūsų pavargė
liams pagalbos ieškoti tarp sve
timtaučių, tie atsimena, visur 
ir visuomet įkyrų paklausimą: 
“Kodėl nesiunčrate jūsų bėdinų 
į jūsų tautines labdaringas 
įstaigas?” Pasisakome, kad 
mes tokių įstaigų neturime. 
Tuomet tenka aiškinti musų 
tautos, iš numirusių... prisikėli
mą ir visokio kultūrinio išsivy
stymo begalinę Stoką ir tt. ir tt.

Ne musų visuomenės kaltė, 
kad labdarybė tebetuni “vysty
kluose”. Kas pavartys kelių 
praėjusių mėnesių “Naujienas”, 
įsitikins, kad labdaringa dva
sia musų tautoje žydėti žydi, 
štai “Naujienų” Bendrovės dar
buotojai, prieš 1930 Kalėdas, 19 
asmenų skaitliu j e, $86.00. su
metė labdarybės, reikalams. 
Ana, kovo 4, 1931' “Naujieno
se” skelbiamas labdarys A. J. 
P., net savo vardo viešai ne
paskelbęs aukavo $15.00 musų 
bedarbių nuo bado gelbėjimui. 
A. L. T. Sandaros 100 kuopa; 
S. L. A. 260 kuopa; Lietuvių 
Politikos Kliubas, Kazimiero 
Varnio Varduvių svečiai; Ele
nos Kazlauskienės svečiai ir 
pavienis J. V. (aprašymas 
“Naujienų” lapkr. 26, 1939), 
suaukavo apie $109 labdarybės 
reikalams. Turiu po ranka 
šimtus lietuvių pavardžių tų 
asmenų, kurie aukavo pinigais 
nuo $1.09 iki.$5.Q0 ir daugiau. 
Ant tų šimtų lietuvių opinijos 
remiasi tolesnis musų labdary- 
bžs organizavimasis. Labdary
bei pritaria mūšų įžymus, vi-4 
suomenei gerai žinomi, darbuo
tojai kaip va: ponas Varkala. 
“Naujienų” No. 3, pirmadienio 
sausio 5, 1931 laidoje, bedarbių 
šelpimo komitetu-darbuotes ąp- 
rašyme skailome: "Ponas Var- 
kaĮa*> išbuvo mūsų Oftee 
są rytą pamatęs kiek Įneš tu
rime daug darbo • pasižadėjo 
muips- pagelbėti kie'kvtik jis ga
lės. Štai musų pirmojo teatro 
tėvas B. Vaitekupas, chicagie- 
čiams žinomas mėgėjas-artis- 
tas, Joiiiškiečių tarpe,, dai'buo-

jasi labdarybės idėjai, Ma 
E. Plungis, 8756 S. Ada St. 
šimtais svarų, mėsą, cukrų, bul
ves, ant karto duodama, 
ponia ' B. Geležjnienė,

Arba 
8121 

Drexęl Aye., ątkartotinai para-, 
dė tyriausios labdarybės sieląs 
Musų duonkepiai: ponai B. 
Steponavičių, 738 W. 31 St,; 
Liudviks Paplauskas, 3357 So.- 
Auburn Avė.; ponia U. Bersiu^ 
2616 W. 69 St.; New Procesą, 
Bakery, 3491 S. Morgan St,; 
Gtama’s, 4380 Archer Avė,; 
ponas M. Kavaliauskas, 2457 
W. 46 Place man žadėjo duoti 
duonos veltui visiems, kurie 
nuo Liet/" Bedarbių šelpimo 
Komiteto valdybos parodys jga- 
liavimo kortelę duonos gavimui 
veltui. Ne visų musų įžymių 
labdarių pavardės man žino
mos. Ateityje aš budriau da
bosiu mukų labdarių gerus dar
bus ir kiek man bus galima, Ve
siu sąskaitas, jųjų vardus-pa- 
vardes 
knygose, 
biamieji “Naujienų 
jai, labdarybės organizavimui 
yra pamatas. Mes įvardintųjų 
labdarių valią pildydami, įkur- 
sime nuolatines pašalpos įstai
gą Chicagoją. Tylintis^

4 kunigus ir reikale nęgaji ma
tyti nė vieno. Taip ir išėjau 
nieko nepasiekęs.

*— Senas Parapijonas.
« i

NAUJIENOS, Chicago, III.
■............:.

Avė, kur tapo suimta gėrimų 
už $100,000, b4 to daugybė vi
rimo prietaisų, vežimų ir alaus 
sandėlius.

CHIGAGOS f _
Užmušta trys žmones 

kolizijoj

užsirašysiu labdarių 
Kaip matote, per

skaityto -

Bridgeport

švento Jurgio klebonijoj

Lingle užmušėj’us matė 
liudininkai

Tėvas ir trys vaikai važiuo
dami automobiliu ties Chicago 
Soo Line susidūrė su traukiniu 
ir visi tiyš tapo užmušti. Už
muštieji yra Klikner Johių Ma
ry, Fern, Roy.

Graboriai
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Cbicago, III.

Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 • 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 
kamp. 

Valandos:
8 

Rei.

■ Dabar einančiame teisme pas 
teisėją Sabbath prieš Lingle 
užmušėjus, liudininkai tvirtina 
matę kaltinamąjį Leo Brothers 
.ir ginklų pardavėją Foster už
mušimo vietoje priė Ęandolph 
gatvės tunelio.

Valstijos prosekutoriai turi 
rankose daug liudininkų, su kū
rių pagelba tikisi įrodyti, kad 
Brothers yra tas pats, kurs nu
šovė Lingle. Jei pasiseks Bro
thers apkaltinti, tai, sako, bus 
pirmas kartas Chica’goje, kada 
bus nuteistas gengsteris už 
žmogaus užmušimą, šiaip jau 
'eilė mėtų, kaip gehgįandas šei
mininkauja su kulkosvaidžiais 
ir šautuvais, ir nė vienas 
nebuvo apkaltintas.

Norėdamas nusipirkti šv. Jur
gio bažnyčioj sėdynių tikietų 
užėjau į kleboniją ir prie durių 
paskambinau varpeli. Paskam
binau sykį, ^skambinau kitą ir 
trečią, nieko nesimato, niekas 
neatidaro. Palaukus kurį laiką 
išeina tarnaitė, atidaro duris, ir 
klausia, ko aš noriu. Atsakiau, 
kad noriu užsisakyti tikietus 
sėdynėms bažnyčioj. Tarnaitė 
užprašė Į vidų.

Palaukęs kurį laiką klausiu 
tarnaitės, ar nėra kunigo klebo
no arba kas gali man išrašyti 
sėdynės tikietų. Tarnaitė at
sakė, nežinanti, kur kunigai iš
vaikščiojo ir patarė dar pa
laukti, kol sugrįš parapijos 
knygvedis. Palaukiau liki 1:45 
po pietų ir ilgiau laukti nega
lėdamas vėl klausiu tarnaitės: 
Jei dabar atsilankytų parapijo
nas ir pareikalautų kunigo prie 
ligonio, kas butų?

Tarnaitė atsake: tada pajėš- 
kotume kurio kunigo, gal ir su
rastume, o jei nesurastume, tai 
šauktume svetimtautį kunigą.- 
Tai tau ir gadynė, pamaniau: 
švento Jurgio parapija išlaiko

dar

Capone alaus fabriką 
iškrėtė

Cicero padarytas raidas ant 
vienos stipriausių Capones’alaus 
fabrikų vprie 1642 Soutji 48th

ANTANAS KOMARAS

Persiskyrė su šiuo pas 
kovo 23 dieną, 8:00 valandą Į 
vakare 1931 m., sulaukęs pusam
žio, gimęs Plungės parap. ir mie
ste. Amerikoj išgyveno 30 me- I 
tų. Paliko dideliame \nuliudime 
gimines ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi pusseserė 
Ona Gudžionienė

Kūnas pašarvotas, randasi 4319 I 
So. jTalman Avė

’ • “ ’ ' * < • -K. ,|

Laidotuvės'’įvyks sųbat.oj,_. ko
vo 28 dieną, 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pafpaldos už velionėm sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į '. Šv. 
Kazimiero kapines. 

■ . .

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

Nubudę - liekame,

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel.j Yards 1741

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGp, ILL.
-................-............ . ' - ■ .

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotavėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti,

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Lietuvės Akušerės

į'i

. v”

/iii

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

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwauk.ee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospcct-1930

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soutb Ashland Avenue 

Ofiso valandou
Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 iki 3 po plet.

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

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

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonai 
I

Cicero 3724

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rtz. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomfa Ir šventad. 10—12 diena-

Oti«o telefonas Virginia 0030 
Hoz. Tol. Van Enron 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedSllom nuo 10 iki 12 die

na. Namu ofisas North Sids 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro

t Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Phone 
/ Hemlock 

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,.
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

fe-

E

MUVMMn

Mis. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Tberapy Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phoiie Boulevard 4139 
M,'MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

,. ; • Koplyčią dykai
710 Wėst 18th Street

’ Tel Canal 3161
---------- r— '—i--------- ;--------------- i,

J. F. BADŽIUS
PIGIAVSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Akiu Gydytojai

9252

prie 
duodu 
eleetrie

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

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. 
Residence Phone Hemlock 7691

seris. Froziną, Adelę ir Oną;

Ajį

SI

JUSŲiGRABORJAI 
Didysis Ofisas

, 4605-07. South Hermitage Avenue

JUSTINAS ANTANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- 

j-vo 25 d., 2:25 vai. ryto 1931 
m., sulaukęs 47 metų amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr.,- Švėkšnos 
parap., Balženų kaime. Amerikoj • 
išgyveno 25 metus. Paliko dide- 

■f liame nubudime moterį Petronėlę 
po tėvais Astrauskaitę: dvi duk
teris, Luciją ir Virginiją; du su- 
nu., Justiną ir. Benediktą; tris .se- 

/ sens. Froziną, Adelę ir Oną; tris 
svogerius, J. Endzelį, Stan. Pet
raitį ir Vincentą Pazirą; brolj 
Stanislovą, Argentinoj. o Lietu
voj tėvelius, brolį ir seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 3327 W. 
Hirsch St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 28 d., B vai. ryto iš namų į 
Sv. Mykolo ' parapijos bažnyčią, į 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į §v. Kazimiero kapi- i 
nes.

Visi a. a. Justino AntanaviČfos į 
giminės.^ draugai ir pažįstami esat, 
ntiosirdžjai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jain , pįisku- 
t,nL Patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Žmona, Dukterys, Sūnus \ 

. .u ■ ' ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

nus Eudeikis, tel. Yards 174J.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn Room 1113 

Teiefonas .Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta /- 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj 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
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Sėt. ir , Pėtnyčioa rak.

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Victory 4088

LOVEIKIS
KVIETKiNINKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEID

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS J DIENA (ii?f NAKTĮ į 
l^^yisupmet-tei^ širdingą*.simpatingą ir rainų j 
pątarnaviiną, Kuomet jis yrar labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & W
« - ■ J ■ - . )

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą
akįų karšti.., nuima kataraktą, atitaiso! ’ trumparegystę ir . toliregystę. Prirengia I PhoBe Boulevard 7042
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

virš Marshall Drug store, arti 47 St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal tutartj

Tel.

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal autartį

127 N. Deąrborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
* Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Duokite savo akis išegzaminuoti.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
TeL Boulevard 6487

Tel. Rcpublic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
' DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

Įvairus Gydytojai

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidnrmiescyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

’ C o r. VVashlngton and Clark Sti. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.
- ■' ........... ............. ...... ...... i'‘" 1 ... ......t

Phone Canal-6222

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

Vai.: 1 -43 ir, 7^-8 j' Ned 10-f-12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maplewood A'CZ.

Telefonai Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BĖRTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Waliota Street

DR.HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shqre 2238 ar Randolph '6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 
K OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. rytet nuo, 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7, iki 800 
vakaro- Nedėl. nuo 10 tikimi 2, dienų

Phone Midvay 2880
i ■ r-i- .................. ...............- ---------- ---------------------- ---------- —

DR. G* L. MADGE
DĘNTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Pelei sunkių laikų kainos nupigintos

Sidabro FilJingal------------------------------- M.OO
Parcftliaho Piningai .—---------------------  2 00
Auksines Crowns     0.00 
Brjdge 
Platės

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Saile St Room 730 
TeL Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

TeL Prospect 8525
'  —"■■'I        "■■'"■■■ nj  

Paul M. Adomaitis
Advokatas

. Ofisai . vidurmiestyji

Ona North atte Rldgi.
One North Salia St.

(Cot. La Šalie and Madiion SciO
Offoo Tel State 27Q4i 4412

x....į.......  o.vo
$0.00 už dautį 

______________ _ $20.00 ir uUti. 
Traukim&a be akauimo

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

<4631 So. Ashland Aoe» 
Te!. Boulevard 2800 

Rez. 6519 So. RockweU Sų . 
TeL Republic 972}

ilwauk.ee


Kovo 28 d. iškilmių programa Naujienų

kovo 26, ’31

Prof. Mykolui Biržiškai rengiamojo vakaro-koncerto Lie
tuvių Auditorijoj, šeštadienį, kovo 28 d. tvarka, kurią bend
rais bruožais nustatė Iškilmių Komitetas susirinkime kovo 20 
d., bus tokia:

Lietuvių Auditorija atsidaro nuo 7 vai. vakaro.
Programa prasideda nevėliau kaip pusė aštuntos vai.
Įėjimas 25 centai asmeniui. Jokių rinkliavų nebus.

VAKARO PROGRAMA
1. Vakaro vedėjas atidaro programą
2. Chicagos Lietuvių Pirmyn# choras

kalba
4. Bijūnėlis, Northsidės jaunuolių meno uit 

muzikalį vaizdelį “Gėlių šokis”
k

ka

6.

8.
9.
10.

Baltgudžių atstovo principine prakalba
Baltgudžių Stygų Orkestrą \
Aušrele, Cicero jaunuolių dainos draugijėlė,
Ukrainiečių
Ukrainiečių
“Birutė”

atstovo principine prakalba, 
Moterų Choras

Pertrauka
*

11. Sveikinimai Vilniui per prof. Biržišką
12. Prof. Biržiškos kalba.

dainos '

DALYVAUS KOVO 28 D. PROF. BIRŽIŠKOS IŠKILMĖSE

Tai “Birutės” choras, kuris jau gyvuoja 24 metai. Per tą laiką daug chorų susitverė, gyvavo ir pranyko, 
bet “Birute” vis stiprėja ir žengia pirmyn. Šiandien ji turi apie 70 rinktinių dainininkų, kurie dainuoja 
tikrai šauniai. “Birutė” mielu noru sutiko dalyvauti 
vo 28 d., Lietuvių Auditorijoj. Reikia dar pridurti, kad 
čio dainą “Vilniun trauk”. Kartu su “Birute” dalyvaus

prof. Biržiškos iškilmėse, kurios įvyks šeštadienį, ke
tose iškilmėse “Birute” padainuos naują p. Vanagai- 
ir p. Gedraitis, tenoras.

Kovo 28 d. Vakaro 
Rengimo Komitetas

“NAUJIENOS”: P. Grigaitis,. 
K. Augustas, Marija Jurgelio
nis, Lilija žilvičiutė, J. Prons- 
kus.

reikalingumą. Po Waitchcs kal
bos, musėt kipšas pakukždėjo 
Ątigustui BarčiUi pastatyti 
klausimus pirmininkui, kas tas

Aš manau, kad ne greičiau 
bus tas išgvildenta, kaip tik po 
rinkimų. Tonji’s laimes, bus

kas tas 
ir ką jisyra Central 

bei komisijos 
nuveikė? Barčius pranešė, kad 
p. Waitches bei sakant roselan- 
diečiai atstovaują 400, balsuoto
jų demokratų (ačiū Barčiui, kad 
dar paliko 100 suvirš ir Repub- 
likonams 9 varde). Tas už
klausimas sukėlė kalbų, pasi
aiškinimų, net pasidaro susirin
kime tokia atmosfera, kaip ir 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me, bet po visų barnių, vis tiek 
Barčius težino tiek, kiek pir
ma tų klausimų pastatymo.

Štai kur gera ir pel
ninga proga

Reikalingas partneris prisi
dėti prie įrengimo puikiausio 
DARŽO su MAUDYNĖMIS ir 
kitais pasilinksminimo pato
gumais. Vięta randasi netoli 
CHICAGOS, kur yra patogu 
privažiuoti iš visų kraštų mie
sto automobiliais ir gatveka- 
riais. žemė suvirš 100 akrų 
puikiausiu mišku ir tekančiu 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudy-

kokia randasi Opielinkėj 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 tuoj aus.

M. RpZENSKI & CO., 
6812 So. Western Avė., 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI

parodyta, kad atstovavo, o pra
laimės,—tad vieni tušti žodžiai. 
Bet vis galų ga'le Stulpinas lai
mėjo. Jo įnešimas uždaryti su
sirinkimą tapo paremtas.

—Ten buvęs.

CLASSIFIEŪ APS. į

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU merginos apsivedimui. Esu 
vaikinas, 38 metų, turiu biznį kitam 
šteite. Atsišaukit tos, kurios neturit 
vaikų, Box 1281, Naujienos, 1 739 S. 
Halsted St.. Chicago, III.

NORTH SIDE: K. Čepu kas, 
Dr. A. Montvidas, Juozas Vilis, 
J. Mickevičius.

SOUTH SIDE: Dr. A. L. Da- 
vidonis, adv. Kazys Gugis, A. 
Zalatorius.

Prof. M. Biržiška 
Chicagoje

Mes mokame *
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigds 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus pet

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
.... n _

Perkam Mortgečius ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo' bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

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

REIKALINGAS barberyš dirbti ant 
commisino arba ant savęs, 25 52 W. 69 
St. Boulevard 0127.

Help \V anted—Female
Darbininkių Reikia

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

-------- O......  -

REIKALINGA veiterka. Kambarys 
ir valgis.

506 W. 39th St.

Furnished Rooms
Tel. Roosevdt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago. III.

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

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas

2318 W. Washington Blvd.
Tel. West 5970

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

Pašaukit vakare
Prospect 2233

x arba ypatiškai matykit
5604 So. Mozart St.

BRIGHTON PARK: Dr. A. 
Rutkaskas, A. Yusas.

CICERO: K. P. Deveikis, F. 
Lukoševičius, J. Uktvcris-Kuz- 
mizkas.

MARQUETTE PARK: J. Gry
bas, K. Mačiukas.

* ROSELAND: A. Norbutas.
; ADVOKATŲ DR-JA: adv. A.
A. Olis, pirmininkas.

DAKTARŲ DR-JA: Dr. A. Ų. 
Graičunas, sekretorius.

CHICAGOS LIET. CHORAS 
PIRMYN: A. Vilis, pirm. • i
BIRUTĖS CHORAS: Dr. K. 

Kliauga, pirm.
JONIŠKIEČIŲ KLIUBAS: 

Julius Butautis, pirm.
F. T. Puteikis, draugijų vei

kėjas.
’ PAUL DAUBARAS, Janito- 
rių Kliubo veikėjas.

UKRAINIEČIŲ KOMITETAS: 
Dr. V. Kisilevski, Mr., J.t Mas- 
ley, Mr. L. Trahnybik, Mr. D. 
Mysik.

BALTGUDŽIŲ , KOMITE
TAS: J. J. Voronko, ‘ Makary 
Ablažei, Ignacy Labač, F. Mi- 
chailovski.

Vakar prieš pat 5 vai. vaka- 
re atvyko į Chicago Vilniaus 
Vadavimo S-gos pirmininkas 
prof. Mykolas Biržiška. Jį pa
sitikti Grand Central stotyje 
susirinko nemažas būrelis inte
ligentijos, visuomenės darbuo
tojų ir biznierių, prieky su 
Lith.-Am. Chamber of Com- 
merce prezidentu p. Elias. Pa
darius keletą pasveikinimų, 
svečias tapo nuvežtas į Hamil- 
ton kliubą, kur Liet. Chamber 
of Commerce suruošė jam pa
sitikimo pokilį.

Pokilyje dalyvavo 30 žmonių. 
Sveikinimo kalbas pasakė P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, pral. Krušas, kun. Alba- 
vičius ir kiti.

Iš politikos lauko
Demokratiškų politišenų Lietu

vių sekcijos susirinkimas

Gavau laišką, kviečiantį mai
ne kaip veikėją tarpe lietuviui 
atsilankyti kovo 18-tą, kai 7:30 
vai. vakare į City Hali Square 
Bldg.

Daktaras
Kapitonus

Specialistas iš

WISSIG, 
’ Pasavlinlanui kam 
Seno - Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfiJUSIOS ir NEIAGTDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, rdumatizmų. galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydl 
tslotančiiu ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdis 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nno vtk. Nedėliomia nuo 10 ryt. iki 1 v. 

^42M We0t 2$ St, kampas Me^e^'Ą^į^ Grawford S573

Laiške prižadėta man, kad ne 
tik turėsiu progą savo akimis 
pamatyti Tony , Cermaką, bet 
dar ką pržiada Demokratų par
tija lietuviams, jei Tony’s taps 
Chicagos majoru.

žingeidumo apimtas nusita
riau būti, nes norėjau matyti, 
pirma Tony, o antra, lietuviš
kus politišenus.

Apie 8 vai. susirinko būrelis 
lietuvių, apie 30 žmonių, ir 2 
moterys, tarpe jų man pažįsta
mų matėsi Chesnus-Česnulevi- 
čius, K. Jurgelionis, J. P. Wait- 
ches, Stulpinas, Barčus, Pel- 
džius ir keletas kitų.

Advokatas Chesnul atidaro 
susirinkimą, pareikšdamas, kad 
kongresmanas Sabath prakal
bės į mus. Sabath kalba žino
ma daugiausia apie - Cermako 
kandidatūrą. Papasakojo, kad 
jis (Sabath) Tony Cermaką 
padaręs, kuom jis esąs šian
dien, ir kaip Tonys mylys lietu
vius, nes jis esąs “foreigneris”, 
ir jei lietuviai balsuos visi už 
Tony, tad jau šiur lietuviams 
bus džia'bų. Priminė dabar, 
kad šerifo ofise esąs vienas lie
tuvis, nors ne taip jau ten au
kštą džiabą turįs, bet vis jau 
džiabas, ir neužilgo kitas jau
nas lietuvis gausiąs už County 
Highway policiuoną. Apgailes
tavo, kad pats" Tonys negalįs 
būti čia su mumis, nes Šiandien 
Thompsonas “akiuzinęs” Tony 
Cermaką savo kalboj dėl ko to
kio nešvaraus, tai dabar Tonys 
esąs buzy su spauda, kuri re
mia Tony ir su Strategy board, 
suką galvas, kaip atremti tą 
šmeižtą. Pabaigai savo kalbos 
kongresmanas priminė, kad 
Tony neužmirš lietuvius, o lie
tuviai neturį užmiršti Tony, o 
jei sykiais, pas Tony ir užeitų, 
taip sakant, lapse of memory 
(pamirštų) tokiame' atsitikime 
tad praneškite, girdi, man (Sa
bath), o aš priminsiu jam. Tuo 
kongresmanas baigė savo kalbą.

Advokata's Chesnul-česnulevi- 
čius daro taip sakant atsakymą.

Aš neperprataii, hr jis (česnul) 
kalbėjo už savęs, ar atstovavo 
visus susmilkusius? Savo ke
lių žodžių tarime Chesnul gė
rėjosi malonybę, Demokratų, 
nes vienas jau šerifo ofise, o 
antras bus.' Hį^į^yay policmo- 
nas, ir kad kongresmano kal
ba nušvietusi jam kelią, ir da
vusi inspiracijos, energijos dir
bime už Demokratų tikietą, už 
Tony Cermaką.

kongresmanas Sabath, atsi
prašo, nes turįs antrą susirin
kimą, tai Ukrainiečių, ir, be 
abejonės, kongTęsmanas papa
sakojo Ukrainiečiams kaip To
nys juos mylįs, tik nežinau ar 
apie džiabus, ar Ukrainiečiai 
yra ant tiek “laimingi”, kaip 
Lietuviai. •

Kongresmanui apleidus susi
rinkimą prasidėjo. tikras lietu
viškas; gal butų išėjęs kaip an
glai sako “dud”, jeigu Stulpi
nas butų pravedęs s*alvo suma
nią uždaryti susirinkimą, bet 
nepavyko. Chesnul savo kalboj 
pasakė, ne angliškai— bet ,savo 
prigimta kalba. Girdėjote, ma
tėt, patys, ir dabar tik turim 
dirbti, kad Tony išrinkus ma-. 
j oru; girdėjot, kad nepamirš ir 
musų, bus džiabų, jeigu ne 
Highway dept., tai jau be abe
jonės Street dept., o kita viską 
komisijos su Central komitetu 
atliks. v

, Po Chesnul kalbos, kurs pir
mininkavo ,atsistoja' k. Jurge- 

llionis, advokatas, poetas, .įstatų 
žinovas, prie to dar senas De
mokratas, pasako susirinku
siems, kad lietuviai negali būti 
užga'nėdinti džiabais Highway 
bei Street dept., bet turi gauti 
Elective ofisą. Nors Chesnul 
ir nelabai tiko (pono Jurgelionio 
atsistojimas, bet ką padarysi: 
į už save didesnį ųegali kibti.

Po Jurgelionio kalbos, Ches
nul susiprato— pakvietė J. P. 
Waitches kalbėti. Tas roselan- 
dietis, kurs suorganizavo ,Gie- 
resnės Valdžios Kliubą (Demo
kratų kliubą) Roselande, kal
bėjo apie organizaciją ir jos

Chicagos Liet. Choro Pirmyn prakti
ka įvyks ketvirtadieny, kovo 26 d. 
Melcįžio svet., 2242 W. 23rd Place, 
8 vai. vak. Dainininkai ir dainininkės 
visi susirinkite. Šeštadieny, kovo 28 d. 
reikės dainuoti* Chįcagos Liet. Auditorių 
joj, kur yra rengiamas pasitikimas prof. 
Biržiškai. >• —, Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelio įvyksta svarbus susirinkimas 
kovo 27 d., 7:30 v. v., B. Liutke
vičiaus name, 9756 Indiana Avė.

Gerbiami Scenos Mylėtojų Ratelio 
nariai kviečiami pribūti penktadienį į 
susirinkimą, turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt.

Laik. rašt. Antanas Jocius.

West Side. — Kudirkos dr-ja turės 
bunco party ketverge, M. Mddažio sve
tainėj. Nauji nariai, ne senesni 25 m. 
amžiaus, atsilankę į bunco party bus 
priimami dykai. — Rengimo Kom.

Bridgepojt. Svarbus bučerių ir 
groserninkų susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, kovo 26 d.,' 8 v. v., Ch. Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
tos sryties biznieriai kviečiami atsilan
kyti. nes bus svarstoma kaip pigiau par
davinėti ir palaikyti kostumerius. Kitos 
tautos eina pirmyn, o ines kažko lau
kiame. Laikas ir ityums stoti prie dar
bo. Ateikite į susirinkimą — viską iš
girsite. . > ------ Valdyba.

ĮCLflSSIFIEūADS

Educational
Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTKS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PASIRENDUOJA kambaris dėl vai
kino garu šildorpas, 4517 S .Rockwell 
St., 1 lubos 

------- —o- ——

KAMBARYS dėl vedusių ir nevedu
sių, su visais patogumais. Atsišaukite 
vakarais po 6 v. 6826 S. Talman Avet

iufor PASIRENDUOJA 2 po _4 kamb. 
flatai, 1—6 
elektra, gasas, maudynės, $14 iki $19. 
3632 S. Parnell Avė. Matykite E. A. 
Basener, 2116 W. 22 St.‘Canal 2138.

kambarių. Dekoruoti,

Financial

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso
/ Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos ■ 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.*

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
pigiai. Biznio gatvėj, gera vieta dėl 
lietuvio. Renda su pagyvenimu $35. 
3 262 So. Morgan St.

PARSIDUODA 14 kambarių Room- 
ing House pigiai. Visi kambariai iš- 
renduoti, geroj vietoj, patįs pamatysite. 
28 N. Halsted St.

PARDAVIMUI delicattessen ir saldai
nių krautuvė. 4 pagyvenimui kamba
riai. 112 E. 103rd St.

PATARIMAS
Pątariam 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 tuo jaus, o anglis pri

statysime tuo jaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

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

PAUKŠČIAI
(Poultry)

Laisvės
norite

Naujie-

PARDAVIMUI ar mainymui bučer- 
nė, moderniškai įrengta, daranti didelį 
biznį Parduosiu labai pigiai.

5445 S. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

F0X RIVER VIŠ- 
TUKAI

50,000 vištukų išperinama kas savaitę. 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

i

Musų 14 metų patyrimas išmokino 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukUs.

mos

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
'telefonas 1537

Perykla 
713 Grace: 
telefonas

FOX RIVER 
HATCHERY

Elgin, III. '

St.
5410

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra as 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. . Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tek Lafavette 0455 
-- O--------

DIDELIS BARGENAS
1. Naujas kampinis 4 flatų mūrinis 

namas, 3 karų 
randa 
Cash

2.

garadžius. Mėnesinė
Kaina $17.000 ——

Specialistas gydymeAChronlBku ir naujų U. 
gų. Jei kiti negalfijo jumis Išgydyti, atšilau* 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsl* 
imsiu jus gydyti, sveikata jtfma sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jura 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po'galutino iBegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

1 iioj nuo 10 ryto iki 1 po pietį}

St

Business Sėrvice 
, yiyM    '

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apakaitliavimaa. Mes atliekam* 
oeriansi darba mieste Kedzie 8463.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

fizturiai
Turi būti iškelti tuojaus. 
bargeną. 2256 W. 47th 
2312.

GROSERNĖS ir bučernės 
pardavimui. 
Parduosiu už 
PU

$210.00.
$3000.00.

5 flatai ir 
namas. 3 karų garadžius. mėnesinė ren
da $285.00, kaina tik $25.000 — 
Cash $4,000.00.

3. 2 flatų mūrinis namas po 6-6 
kambarius, 2 karų garadžius. Mėnesi
nė renda $140.00, kaina tik $12,000 
-—Cash $2500.00.

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

Turi būti parduoti į 10 dienų

Savininkas

J. PAULIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2 storai, naujas muro

Lafayette Phone Hemlock 5967




