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Illinois Legislatura Priėmė Bilii] 
Panaikint Prohibicijos Vykdymą

Jei gubernatorius bilių patvirtins, prohibi 
ei jos įstatymo vykdymu valstijoj bus 
palikta pačiai federalinei valdžiai žino
tis ’1 ,

•’ . X
- ■■■■"- 1 " ■’ Jl^ ■ ‘ ri ”, ..................... i

SPRINGFIELD, III., kovo 26. jau buvo anksčiau priėmęs 91 
-—Klausimas, ar Illinois valsti
ja mes savo prohibicijos vyk
dymo įstatymą, ar dar paliks, 
pareis dabar iš to, kaip pasi
elgs gubernatorius Emmerso-
nas.

Valstijos senatas vakar dvie
jų balsų dauguma— 26 prieš 24 
—priėmė vadinamą O’Grady- 
McDermott bilių, kuriuo valsti
jos prohibicijos vykdymo įsta
tymas ir kratų ir suėmimo ak
tas panaikinami. .

Tą įstatymą atstovų butas

balsu prieš 66, tad dabar jis ei
na gubernatoriui patvirtinti, 
arba atmesti.

Jei gub. Emmersonas pa
tvirtins, tai Illinois bu.: šešta 
valstija, panaikinusi savo pro
hibicijos vykdymo įstatymą ir 
visu prohibicijos reikalu palikus 
žinotis pačiai federalinei val
džiai. Kitos taip padariusios 
valstijos yra Montana, Neva
ria, Wisconsin, New Yorkas ir 
Massachusetts.

■ii

[Acme-P, 55 A. PhocoJ 
r v V',. . ' : ' * * ' ■ . »

Valstijos milicininkai, pašaukti pastaroms kalinių riaušėms Joliet-Statesville, III., kalėjime pa 
: trerįiptl. ■'

Lakūnė buvo priversta 
nusileisti Afrikos ty

ruliuose
TIMBUKTU, Senegalija, Af

rika, kovo 26.—Vokiečių lakūnė 
p-lė Elly Beinhorn, kuri per ke
turias dienas^ buvo, prapuolus 
kelionėje iš Bammaku, vakar 
pėsčia' atvyko į Timbuktu, tris
dešimt mylių ėjus per Įkaitusius 
Afrikos tyrulių smiltynus. Ji 
buvo priversta nusileisti tyru
liuose, aeroplanui sugedus, o 
paskui iš smiltynų nebegalėjo 
į orą pakilti.

P-le Beinhorn išskrido iš Ber
lyno sausio 4 dieną ir etapais 
buvo nuskridus į Portugalų Va
karu Afrika.

: ----------------- T-------

Kanados bedarbiai 
kelia riaušes prieš 

svetimšalius

LIETUVOS ŽINIOS

Sovietų vyriausybė 
dar labiau suvaržo 
maisto kortu davima

Lokomotyvą užgavo 
tramvajų; 33 sužeisti

Gandhi .įspėja Indų aero

Nuo šio laiko laisvų profesijų 
žmones ir namų darbininkai 
nebeturės teises kortų gauti

CHARLOTTE, N. C., kovo 
26.—Southern geležinkelio lo
komotyvą užgavo čia vieną 
tramvajų. Trisdešimt trys 
tramvajaus pasažieriai buvo su
žaloti, daugelis jų pavojingai.

nacionalinį kongresą 
priimti paliaubas

■v • •'

Mahatma 'apgailestauja kruvi
nus neramumus, įvykusius 
Cawnpore tarp indusų ir mu
sulmonų

HELSINKIS, Suomija', kovo 
26.—Vakar per metinę Suomių 
oro apsaugos draugijos parodą 
susidūrė are, 2,000 pėdų augš- 
tumoj, du aeroplanai, kurie 
tuojau užsidegė. Abiejų lėk
tuvų pilotai, Įeit. Artola ir Sa
lonėli, žuvo. . '

Austrijos Vokietijos 
muitų vienybė esąs 
ne Gėnevos dalykas 

i

Bruening pareiškia, kad projek
tuojama sutartis esanti gry
nai ekonomine, o ne politi
nė ■

Maskva, kovo 26. —Sovietų 
vyriausybė dabar dar labiau su
varžė maisto kortų dalinimą.

Be tų milijonų beteisių gy
ventojų, kurie dėl savo užsiė
mimo, ar pirmeąnį> užsiėmimo, 
arba dėl savo kilmes, niekados 
maisto kortų ~ negaudavo, nuo 
šio laiko jų nebegaus nei lais
vų profesijų žmonės, kaip an
tai advokatai, gydytojai, den- 
tistai, mokytojai, stenografai, 
siuvėjos, kurpiai* vežėjai ir visi 
kiti, kurie yra ne organizacijų 
darbininkai, bet namie dirba. 
Jų darbininkai, jei tokių turi, 
ir namų tarnai, tarnaitės taip
jau negaus kortų.

Fizinio darbo darbininkai 
gauna kiekvienam savo šeimos 
nariui 28 uncijas duonos dienai. 
Kitų kategorijų darbininkai 
gauna tik 14 uncijų.

Užgynė darbininkų mitingus 
fabrikuose

Vyriausybė taip pat išleido 
dekretą, bendrai komisarų ta
rybos pirmininko Moltovo ir 
diktatoriaus Stalino pasirašytą, 
kuriuo darbininkų mitingai 
fabrikuose darbo metu nuo šio 
laiko užginami.

Ispanų policija kak 
tinama dėl žiaurumų
Studentų federacija reikalauja 

pašalinti policijos galvą

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
26.—Naciorialinė Ispanijos Stu
dentų Federacija įteikė vyriau
sybei reikalavimą, kad gen. 
Molla, generalinis policijos'di
rektorius, butų pašalintas iš 
vietos. ■,.<

Studentai kaltina policiją dėl 
provokacijos ir neapsakomo 
žiaurumo su studentais per pro
testo demonstracijas, kuriose 
vienas asmuo buvo 
apie penkiasdešimt 
sužaloti.

Du universiteto
skyriaus profesoriai taip pat pa
darė protestą vidaus reikalų 
ministeriui, sakydami, kad 
menką studentų triukšmelį po
licija pavertė tragedija, papliū
pomis

užmuštas ir 
kitų rimtai

medicinos

šaudydama į mokyklą, 
yra taip pat ir ligoni-

ne.

Dviejų laivų susidūri
mas vandenyne

- /

NEW YORKAS, kovo 26. — 
Atlanto vandenyne ties Barne- 
gatu, N. J., per tirštą rūką su
sidūrė naftos gabenamas laivas 
Raritan Sun su krovinių laivu 
Pacific Cedar. Pastarasis, 
smarkiai, sužalotas, buvo par
vilktas j New Yorko uostą. Ra
ritan Sun nedaug nukentėjo.

Del studentų neramu 
mų, universitetai Is

panijoje uždaromi

MADRIDAS, kovo . 26.— Del' 
iš naujo kilusių plačių studentų' 
demonstracijų prieš valdžią, 
Madride, Valencijoj ir Sevilijoj 
universitetai šiandie tapo už
daryti. Manoma, kad tas pats 
bus padaryta' Salamankoj ir 
kituose miestuose.

O R H
Hooverio giminaitis ga 

vo $21,500 už koją

6
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt lietaus ar sniego; 
daug šalčiau po pietų; stiprus 
rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 37° F.

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 6:08. Mėnuo leidžiasi 2:03 
ryto. ' ,

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 26.—TommyAVat'son, 16 me
tų amžiaus berniukas, Herberto 
Hooverio Jr., Prezidento" atmaus, 
švogeris, laimėjo čia bylą su 
miestu,, kurį jis skundė už ne
tekimą kojos. Kojos jis nete
ko praeitą lapkričio mėnesį ne
laimingame atsitikime su traim 
vajumi. Augščiausio teismo 
sprendimu, miestas vakari jam 
sumokėjo $21,500 atlyginimo,

KARAčI, Indija, 'kovo 26. — 
Pasikalbėjime su Exchange Te- 
legraph agentūros atstovu, Ma
hatma Gandhi atkartojo, kad 
jeigu nacionalinis visos Indijos 
kongresas almėsiąs paliaubas, 
jo padarytas; su vicekarajiumi 
lordu Ir\yihU, tai jis bent lai
kinai pasitrąųksiąs jš„ Indų po
litikos....  v .

Gandhi pareiškė, kad įvykdy
mas mirties nuosprendžio Gag- 
hatui Singhui ir dviem jo drau
gam nepalietęs jo nuomones dėl 
ramaus ginčų su, Didžia'}a Bri
tą n ija išsprendimo. :

Mahatma apgeilėstavo kruvi
nas neramumus Cawnpore, i- 
vykusius antradienį ir trečia- 
difenį per kuriuos trisdešimt 
asmenų, buvo užmušti ir apie 
200 sužeisti. Jis pareiškė, kad 
tokios riaušės ėsančibs pavoj in
gos taikai, kuri dabar įsikūrus 
tarp nacionalistų ir britų vy
riausybės.

“Aš turiu vilties*, kad Cawn- 
pore vietos vadai susipras ir 
pasistengs urnai atsteigti ■ ra
mumą,” pasakė' Gandhi. “Tie, 
kuriems taip skubu, atgauti In
dijai laisvę, neturėtų užmiršti, 
kad tokios fanatiškos piovynės 
tik dar labiau apsunkina galu
tino tikslo—laisvės — atsieki- 
mą.” ■' i i-. v

80 asmenų užmušta per 
riaušes Cawnpore i

CAWNpORE, i Indiją, kovo, 
26.—Ligoninių rekordus patik 
rinus pasirodė, kad per7 vakar 
ir užvakar ' įvykusias riaušes 
tarp indusų ir musulmonų viso 
buvo; užmušta aštuoniasdešimt 
asmenų, jų tarpe 48 musulmo
nai ir 32 indušai. ,

Kruvinos riaušės prasidėjo, 
kai įndusų nacionalistai bandė 
priversti musulmonus uždaryti 
savo krautuves dėl protesto 
pireš pakorimą Lahore trijų in
dų teroristų, pasmerktų mirties 
bausmei už y*no policijos val
dininko nužudymą. •

Suėmė dar du kon- 
spiratoriu nužudyti 

Mussolini
~—

‘ ROMA, Italija, kovo 26. — 
Slaptoji policija, pranešė, kad 
ryšy su . sąmokslais -- -nužudyti 
premjerą Mussojinj &Pę suim
ti dar du “konspiratoria’i”, Er.- 
silio Belloni ir* Luigo Delfini.

Pasak policijos, abudu suim
tieji esą 'draugai; Michele Schir- 
ru, naturalizuotoi Amerikos; pi
liečio,, kuris buvo suimtas vasa
rio 3 dieną ir kuris dabar lau
kia teismo.

Belloni ir Delfini esą grįžę 
Italijon iš Šveicarijos netrukus 
po to, kai buvęs suimtas Schir- 
riu, ■ '. ?

BERLYNAS, kovo 26. —Ne
žiūrint Anglijos patarimo, kad 
Vokietija’ ir Austrija savo pro
jektuojamą muitų vienybės su
tartį pirmiau duotų ateinan 
čiam Tautų Sąjungos tarybos 
susirinkimui apsvarstyti, abie- 
j ų valstybių vyriausybes nusi- 
staČiuąios sayp projektą vykin
ti be niekur nieko.

Vokietijos., kancleris Brucn- 
ingas pasakė Anglijos ambasa
doriui Rumbildui, kad projek
tuojama’ muitų vienybės; sutar
tis esanti; visai Geiievos proto
kolo ir St. Gięrmaine sutarties 
ribose, ir kad abiejų kraštų vy
riausybės nematančios priežas
ties, dėl ko Tautų Sąjungos ta
ryba turėtu ’ tą dalyką svars-. 
tyti. Sutartis esanti grynai- 
ekonominė, o ne politine.

MONTREALIS, Kanada, ko
vo 26.—Pastaruoju laiku kana
diečiuose darbininkuose ėmė 
pasireikšti pikta nuotaika' sve
timšaliams darbininkams, šian
die tatai dagi pasireiškė veiks
mu. Minia kanadiečių bedar
bių padarė demonstraciją tieš 
viena statybos medžiagos komj- 
panija, piktai reikalaudama, kad 
visi svetimšaliai butų atstatyti 
iš darbo ir priimti savi bedarį- 
biai.

Kompanijos viršininkas šovė 
į grūmojančią minią, ir vienas 
demonstrantų buvo rimtai su
žeistas.

Žinote, kas Washingto- 
ne įstatymus leidžįa? —

Baltintojai ,

v j 
i,

a, '• - . '

Sudegė fabrikas

Garlaivis paskendo 
' \ įgulos žmonės 

išgelbėti
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

26. — Gautas čia iš Londono 
pranešimas sako, kad Atlanto 
vandenyne, apie 420 mylių į 
žiemių vakarus nuo Kanarų 
salų, paskendo italų/krovinių 
garlaivis Ryta. Visi jo ketu
riasdešimt įgulos žmoniųbuvo 
franeuzų garlaivio Verdun iš? 
gelbėti. .> H /

Gyveno iš labdarybės, 
mirė turėdamas kiše

nėje $10,600

RHINELANiDER, Wis., kovo 
26.—Vakar včia ' ligoninėj mirė 
vienas John Juhalo, 60 metų 
amžiaus pavargėlis. Per ligus 
metus jis gyveno Rhinelandery 
ir, kaip pavargėlis, buvo miesto 
šelpiamas, Dabar, jam mirus, 
Juhalo kišenėse rasta $200: gy
vais pinigais ir banko knygelė, 
parodaųti daigiau kaip $10,40^ 
depozitų. 7 ■

J H .v?

Gaisras miestely pada
rė $1,000,000 žalos

GR ANVILLE, N. Y., kovo 26. 
Vakar čia siautė didelis: gais
ras, snaikinęs dešimt biznio tro
besių miestelio centre. Aštuo- 
ni kiti trobesiai taip jau stip
ria nuo ugnies nukentėjo. Ug
nies padaryti nuostoliai, kaip 
apskaičiuoja, siekia, arti milijo
no dolerių.

$200,000 gaisras Ohio'
; SPRINGFIELD, Ohię,‘kovo 

26,—Kilęs čia, miesto , centre 
gaisras sunaikino septynis biz
nio namus. Padaryti nuosto- 

’liai siekia apie 200 tūkstančių 
dolerių. •,

J. P. Morganas padarys 
, vizitų Mussoliniui ,y

■ ........ . .................

NEAPOLIS, Italija^ kovo 26. 
—Amerikos finansininkas J. P. 
Morgan, kuris • vakar atvyko į 
čia iš Anglijos, specialiu trau
kiniu išvyksta į Romą, kur jis 
padarys vizitą premjerui Mus
solini.

COFFEYVILLE, . Kan.,-kovo 
26.—į-Kilęš dėl nežiriomos prie
žasties gaisras suhaįkino čia 
Northkopipahi- 
još fabriką; Niįbbtoliai siekia 
apie $200,000. Y r -

Natūralizacijas kMtėjhš' Chi- 
cagoje, George Maėkay, egza
minavo svetimšalių kandidatus 
j Jungtinių Valstybių piliečius. 
Vienas kandidatų, buklus vyras, 
visus klausimus teisingai atsa
kė, kol pagaliau jis buvo Mac* 
kay paklaustas:

—Kas musų įstatymus lei
džia?

—Baltintojai Washinglone— 
tie, kurie viską baltina, — at
sakė kandidatas. >

Gal jis ir turėjo teisybės, bet 
kvotėjas liepė jam eiti namo 
dar pasimokyti ir ateiti tik po 
šešių mėnesių naujiems egzami
nams. . f

Bavarijoje jaustas že
mės drebėjimas

FUESSENAS, Bavarija, ko- 
vo 26.—Vakar čia buvo jaus
tas žemės drbeėjimas. Keletas 
namų buvo apgadinti.

Lietuvos gydytojų eks
kursija Prancuzijon
KAUNAS- — Lietuvių Pran

cūzų draugija, norėdama pa
laikyti glaudesnius kulturinius 
ryšius su Prancūzija, šiais me
tais žada suorganizuoti keletą 
ekskursijų į Prancūziją ir tuo ’ 
reikalu jau vedamas susirašinė
jimas su atatinkamomis orga
nizacijomis ir įstaigomis.

Pirma ekskursijų numatytą 
Velykų metu ir taikoma gydy
tojams. Lietuvių Prancūzų d-ja 
gavo pakvietimą iš “Societė 
Medicale de olimatologie et 
d’hygiene” aplankyti I*ietią 
Prancūzijos įdomiausias terma- 
lines gydymosi stotis. Lietuvių 
Prancūzų d-ja pakvietifną pri
ėmė ir savo ruožtu kviečia tuos 
gydytojus, kurie norėtų susi
pažinti su šiuo klausimu, daly
vauti ekskursijoj. Sąlygos iš
imtinai patogios.

Numatoma aplankyti per 20 
geriausių gydymosi ir sveikatai 
taisyti vietų.

Ekskursijos metu bus daromi 
moksliški pranešimai ir paskai
tos, bus lankomos sanatorijos, 
ligoninės ir klinikos, euritminės 
gimnastikos mokykla ir higie
nos įmonės. Gydytojai turės 
progos pažinti St. Raphael, Le 
Cannet, Juan-les-Pins, Antibes, 
Grasse. Be to, bus aplankyta 
Monte-Carlo, Nica, Nice-Men- 
ton, kur teks apžiūrėti pagar
sėjusio dr. Voronovo laborato
riją. Gydytojai gali dalyvauti 
su šeimomis; taip pat gali da
lyvaują stu<įeutės įr studentai 
medikai. Ekskursija truks dvi 
sftvąįtes. , Išvažiavimas iš Kair* 
no numatornaH koTo 26 ......

Važiuoja į SSSR.
KAUNAS. — Į SSSR.važiuos 

ja 14 asmenų; jų tarpe trys 
trečiafrontininkaiK keli ateiti
ninkai ir k. Ekskursiją veda’ p. 
B. Sruoga. .

9 negrai kaltinami dėl 
mergaičių puolimo

SCOTTSBORO, Ala., koyo 26. 
—čia tapo suimti ir kauntės 
kalėjime uždaryti devyni neg
rai, kaltinami dėl dviejų mer
gaičių išžaginimo.
j Ties kalėjimu tuojau buvo su
sirinkus apie trijų šimtų asme
nų govėda bandyti negrus iš
veržti iš kalėjimo ir linguoti, 
bet jai nepavyko. Kalėjimo ser
gėti tapo atsiųsta milicijos kuo
pa.

Iki Velykų
dar galima pasiųsti 
LIETUVON pinigus 
telegrama per

■i

l'.fc“

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ispanų armijos aviato
rius užsimušė

--—■■--r;-"";— •

MADRIDAS,. Ispanija; kovo 
2^-^ĮCuatro' Ventos'< aerodrome 
šiapdię ^užsimušė armijos ląkų- 
nąš Įeit.' Emilio. Esparza.' Jam 
ką tik pakilus į orą, staiga iš-

Hunas parašiuto- netpi^jo.

Anglų rašytojas Ben- 
nett arti mirties

< LONDONAS, kovo 26. —Ar- 
nold' Bennett, ‘ Žinomas angly 
rašytojas; kritingąi sėrgąs' yį/. ką- tik pakibs | orą, Ste 
<fcšr jam d)uvo ^ądaxyta krito aeroplanp
perleidimo operacija. >

A-
7

f 's. . ’.’j. A . i
'A /

•

Ofisas atdaras lęaądie nųp 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais pųp 9 1 valandai.
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Vaizbininkų Keliai mai

GARSINKITeS naujienose

16196F

16183F

The lidland National Bank
16189F

16182F

CENTURY OF PROGRESS ALREADY W0LL UNDER WAYVON CHICAGO’S ŪKE FRONT 16170F

16178F

16172F

16158F

Iš Apdraudos Srities 16180F

16163F

16179F

16203
16204
16202

me- 
visą 
yra

Tele-Focal radio 
gražų balsą ir

esančiais industriniais
kooperavitfto' dvasios

ir phonografas, kom- 
pasiekia visas stotis, 

$235.00

BUKUS C. DAWES 
President

Wis- 
— Lietuviu 
dar gal ki- 
Vaizbos Bu- 
parodymas 

pajėgumo ir

Huge Entranco Hali of 
Admlnistratioh Bulld- 
ing, for prerfair exhibits.

verti
Tuo 

klausimą

Bcrięį^i^C distriktas, su greta 
Midland National Bank dėl

Tr augšto kolibro jo vadovų.

Nitu ji Columbia gražus rekordai gaunami 
Budriko Krautuvėje.

Rekordus siunčiame ir į kitus miestus.

ai p per 
Lietuvių 

ew 
Vaizbos 

vadinamu 
Centru pryšaky.

[Acmc-P. tt'A. Photo]

, , VIVIANGORDON
liudininke New Yorko policijos 
ir teismų grafto skandale, ku
ri vėliau buvo ..rasta Van Cort- 
land parke pasmaugta.

jau buvo pirmiau 
iškeltas: “Po- Eko- 
Konferencijos,—Kas 
Tame straipsnyje 
“Visi be išimties

Saugumas'
< '; ■ l^iprunia^ /

/ Patvarumas

iLENOX B. LOHR 
Managor

Kada 
palik- 
žino- 

pirmą

Klausykit lietuvių valandos kas nedėldienį 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų i§ stoties WCFL. 970 kyl. 
.Jau treti metai yra duodami šie programai, lėšomis 

Jos F. Budriko Korporacijos.

posėdžius (d 
vieną Bostone) ir 
organizacinio 
santykius su 
minomis 
pu daro
Amerikos lietuvių jaunimo 
sūrinių ekskursijų 
organiza vimui 
ruošęs

Iš tų Lietuvos 
žodžiu vra aišku 
vos komersantai 
pasitiki mūsiškių 
ninku jėgomis ir 
Bet paklauskime patys savęs 

didelio pasi 
tarpu pali 
be atsakv

PARDAVĖJAI RADIO, PIANŲ RAKANDŲ 

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 3167 fr 470$

A. K. klausia: Turiu polisą 
ant $5.00.00. Moku kas savaitę. 
Agentas iškolėktavd už kėtu- 
rias savaitės ir daugiau nesi
rodo. 1

Atsakymas: Tamsta privalo
te savo apdraudą mokėti, ne
žiūrint, ar agentas ateis, ar ne,. 
Jeigu agentas ant prižadėto 
laiko neatėjo, reikalinga pra
nešt artimiausiam skyriui 
(dažnai toks skyrius pažymėtas 
ant viršelių jūsų mokamos 
knygutės). Jeigu ir po to agen
tas neateipa, patys turite ar 
nusiųsti paštu ar nuvežti mo
kesti. Mokestis turi būti mo
kama kas savaitę iš kalno; ir 
jeigu mokestis nebus užmokė
ta pe 
m et 
spenduojama) 
s uotą’ 
Galim 
skola

ievyne
Skyriuje 
skyriaus vetfėjaė Dr 
J. Karalius v i ėjoj e

tikros blankos, kad esate,.svei* $75.00 nuolaidos už Jūsų seną radio ar viktrolą. Dykai 
pridėsime 12 rekordų, gražų suolelį ir lempą. Šis pa- 
siulijimas yra tiktai iki Velykų. Pasinaudokite proga.

ekonomisto 
, kad Lietu- 

labai daug 
čia vaizbi- 

pastangomis.

yra 
Ekon. Centro 
Visa tai dar 
pradžia: 
pasini pinti 
studijų tų 

kurie 
lietuviškųjų 

Čia E!

avartę iš 
mokestis nebu

• keturias savaites, tuo- 
yra “lapenojamar,; (su- 

O—fcrdtf “iap- 
apdraudes negdusite. 

atnauj inti užmokant
pasirašant ant tam

Apie dvi savaitės atgal šia
me skyriuje aš rašiau, kad 
apdraudos kompanijos nepri
ima riebių žmonių, ir jeigu 
priima, tai tokiems žmonėms 
yra mokestis už apdraudę 
aukštesnė, negu nprmabam 
žmogui. Aš .išreiškiau viltį, 
kad musų daktarai parašys 
ką nors apie žmogaus’ 'riebu
mą — kaip medikai žiuri į

Naujas Calumbia 
binacija, išduoda 
groja rekordus labai garsiai 
Kaina .........................................

klausimus” rašo

savo rc- 
į Lietu- 

Konferenciją, 
vasarą žada įvykti

Nieko nebuvo girdėtis. Mu
sų medikai nieko' nesakė. Btį 
štai papuola man į rankas 

j koyo 20 dienos, 
žmonių sveikatą”, 

Antanas 
‘Al’sąky-

ar esame 
tikėjimo? 
k imt* ši 
nio.

Tiesa, 
Centras 
ro pastangų 
atlikti, o jo pareigos yra 
žinoma, labai svarbios 
sakomingos: vadovauti Ame
rikos lietuviu ekonominei 4>r- 
ganizuotei ir stiprinti dktfftcr- 
mi'nius santykius su Lietuva. 
Ek. Centras jau turėjo tris 

ew York’e ir 
atliko daug 

biznio, užmezgė 
Lietuvos ekono- 

sferomis, o šiuo tar- 
pirmuosius žingsnius 

va-
Lietuvą 
jau pa

leidi nį 
tik kukli 

Centrui 
suorganiza- 
ekonominių 
artimiausiai 

ateivi jų 
. Centrui 
pasikvies- 

išeivi- 
o j u 

svetimtaučius.
Centro

IŠBUSIANČIOS CHICA.GOJE PARODOS 
prezidentas; Lenox R. Lohr 
jos NuAie. , Apačioj

Massachusetts 
Connecticut 
ryla n d, 
consin, 
Vaizbos 
tų štatų, 
tai butų 
lietuviu elemento v 
kulturingumo”.

Matydami priešais save sa
vo pareigų (idealo) viršūnę, 
nesidairydami bandykime kop
ti aukštyn. Tegu tjk^ esamas 
kiekvieno Vaizbos Buto bran
duolys savo štato ribose dar
buojasi ir žodžiu ir raštu per 
šiuos ištisus metus, — ir ga- 
le metų tam tikro štato visų 
Vaizbininkų suv a ž i a v i m a i 
(konferencijos) bus' įvykęs 
faktas. Tat visi vaizbininkai 

pirmyn! Ekonominės de
presijos laikas baigiasi. Tat 
bendromis pajėgomis baigki- 
me jį greičiau.

J tuos vaizbininkų - suvažia
vimus bus sunešti visų lietu
viškųjų kolonijų vietos eko
nominiai reikalai ir klausi
mai, ir tie klausimai bus 
svarstomi ir sprendžiami-. Vie
la tokioms konferencijoms 
tiktų (gal su keliomis išim
timis) štato sostinė. Ten bu
tų priimta išankslo paruošta 
Vaizbos Buto konstitucija ir 
tada tik įvyktų dabartinių 
Vaizbos Butų reorganizacija 
tais pagrindais, kuriuos pa
tiesė pirmoji Amerikos lietu
vių ekonominė konferenciją.

P. Ža d e i kis, L. (tk K.

Štaiy'nv’įscaiga sukurta, ant patogumo Brighto# Payk 
ap.ie:inkcįj.Jr_ąnt rnjinęla^ąifho musų klientams, {darti^ęIĮs ; jtU,r.i^ . yra 
niusų savininkai.

, ■■ . ' plotais, žino 
it s u gabu m o

P. L. , klausią k Agentas man 
užrašė $1,000 pomirtinę 
drauda ir sakė, /kad po 20 
tų mokėjimo aš gausiu 
tūkstantinę, bet ant poliso 
pažymėta “20 Years Pay Life”. 
Ar tiesą agentasr'sakė?

Atsakymas: Ne. Jus turite 
20 metų mokėjimo kontraktą. 
Reiškia, jus mokėsite per 20 
metų, kas metą' jdsų premiją- 
mokėstj; Po 20 metų jums ne
reikia daugiau mokėti, — jau

Kai A.. L. Ekon. Centras, 
kupinas geriausių norų, sto
vėdamas plataus dirvono ga
le, bando arti vieną vagą po 
kilos, — tegu atskiri Vaizbos 
Butai nemano, kad jie jau 
yra atlikę savo užduotį ir ga
li ramiai ant patalų ilsėtis. 
Kiekvienas Vaizbos Butas kaip 
savo vidujinės organizuotės 
žvilgsniu, taip ir savo veiki
mo planuose, yra autonomin- 
gas kūnas, veikiąs savo šta
to ribose ir sulig savo, štato 
įstatymų. Ekonominis Cent
ras iš formulės pusės yra tik 
koordinacijos priemone bend
ruose Vaizbos Butų reikaluo
se. Ekonominis Centras nega-

L. Ekonominis 
savo išgalės dū
savo pareigoms 

kaip

Šiaulių Polka ir Pavasario Polka
Polka Jovalas ir 1-2-3 Birt... Kupletai
Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos 

PENSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 
ir Yurgis Aranskas, Tenoras

Mergytės Išėjimas
Mahanojaus Moterėlės
Tamošiaus Polka
Panelės Patogumas į • . x 3

16187F ' Pii/są UžpUolimas ‘ ; ą, r,-,-
Vaikclio Polka

BUDRIKO RADIO ORKESTRĄ - 
16184F Užburta Pilis — P’olka

Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS. Tenoras 

Su Orkcstros Akompan.
Po Močiutės Vartais
Visi iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lietuvnikaitė, Vedėja

Kunigunda Polka 
Pelėda Polka ‘ 
šabas Gud — Polka 
Lakštutė Polka i z

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Įdainavo A. ŠaukeviČius ir Marijona Urbas 

61005F Lietuviška Vcselia, Dalis penkta 
Lietuviška Vcselia, Dalis šešta 

VANAGAITIS ir OLŠAUSKAS 
61006 Plaukia Nemunėlis

Leiskit į Tėvynę
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Našlio Polka .
Mano Polka . .
ŠiaučĮaus Polka ' .
Jievutės Polka

WORCEŠTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Panemunis Polka 
Karolina Polka 
Einik Polka
Lietuvos Kareivių, Polka ' • ,
Dviejų Žodžių, Polka
Lietuvos Kvictkos, Valčas

KANSTANCIJA MENKELIUNIUTĖ ir E. STANKŪNAS 
Su Orkestrą Akompan. 

Valio Dalgelė! • .
Geismai ir Svajones 
Atneša Diedas Kukulių Vicdrą
Šia Naktelę Miego Nemiegojau \ ,

PENSYLVANIJOS ANGLEKASIAI •
Vištyčio Valcas
Kibartų Polka
Butkiškių Polka 
Storų Bobų

darbų 
tenka 
irimu 
klausimu 
liečia 
Amerikoje 
tenka pasiieškoti 
ti į talką rimčiausias 
jos ekonomines pajėgas 
trūkstant 
Iš kitos gi puses, i 
pareiga yra gilinti 
ekonominius santykius su lAe- 
tuva, ieškant praktiškų san- 
darbininkavimo formų. Čia 
Ek. Centras neprivalo pralei
sti progos parinkti, 
šią vasarą pasiųsti 
p r ez e n t a n t ą-s t c bė t o j ą 
vos Ekonominę 
kuri šią 
Kaune.

Storų Bobų — Polka
' K. MENKELIUNIUTĖ ir A. VELIČKA 

Su. Orkestrą Akompan.
Saulė. Leidžias
P'rirodino Seni Žmones • ‘

STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestros Akompan.

16176F Muzikantai Rėžkit Kazoką
Atsimeni Tą Dieną

“Per didelis riebumas reiš
kia ligą, ir dėlto apdraudos 
kompanijos riebių žmoiiių ne
nori. Jei tamsta sveri tris šim
tus svarų, tai aš į S.L.A. (Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koj) ant tūkstančio dolerių po- 

vaisiai | mirtinės neptiimčiau. Neuž
miršk, kad riebus žmonės il
gai negyvena. Dar, rodos, ne
buvo atsitikimo, kad trijų 
šimtų svarų žmogus sulauk
tų šimto metų. Visi šimtame
čiai paprastai nė dviejų šim
tų svarų nesveTįa.”

Daktaras Karalius pasižadė
jo trumpoj at^itjje parašyti 
straipsnį apie riebumą bei nu
tukimą. Gerai, labai gerai. 
Reikėtų daug tuo klausimu 
kalbėti, nes musų lietuvių 
tarpe gal išnyktų mintis, kad 
riebus žmogus yra sveikas.

Butų gerai, kad daktaras 
parašytų ir “Naujienų” ap
draudos skyriun tu6 klausiniu 
straipsnelį.

Adipinietrątion Btfilding of Century o.f. Progresą, .Ųhięago, com^leted and oCcupied by oporajibg 
departments, two and one-half years before the fair Vili open.

Rufus C., Daw 
renginio manažerik. Viršuj — 

jau pabaigtus stutj'li ijhėcžery didelis JAdhtiiiisli'iicijds ildihas.

Dar nėra motų, 
pirmąją Amerikos 
Ekonominę Konferenciją 
lYork’e buvo įkurta 
Sąjunga si 
Ekonominiu 
Vaizbininkų darbo laukas 
gryna ekonomika. Sis svar
aus žingsnis susilaukė visuo
tino pritarimo ne tik čionai, 
Jiet ir Lietuvoje, “šitai gra
žiai Amefikoš lietuvių inicia
tyviai džiaugsmingai pritaria 
\isos Lietuvos ekonominės or- 
jganizacijos bei įstaigos ir vy
riausybės sferos” — skaitome 

m. “Tautos Ūkio” žurnale 
(Nr. 1). Kai Lietuvos-Ameri
kos prekyba dėl daugelio prie
žasčių nesivysto, tai įvairiems 
trukumams pašalinti “reikia 
jorganizuotis kaip Lietuvos ek- 
Športcriams taip ir Amerikos 
jim porteriams. Amerikiečiai 
tuo reikalu jau pirmi prave
da kelią. Nėra abejonės, kad 
jr Lietuvos komersantai jau 
'artimiausiu laiku pasistengs 
tinkamai tuo pačiu reikalu 
susiorganizuoti” — rašo toliau 
tas pats “Tautos Ūkis”.

• " 1 't

UŽMUŠA ŠALČIUS

Ši grynų žolių gyduolė, išgeria labai 
karšta, padidina cirkuliaciją, atšildo su
stingusį kraują ir pašalina 'nuodus iš 
jušų sistemos. Puiki dėl konstipacijos. 
Jūsų aptiekininkas sąžiningai rekomen
duos Bulgarišką Žolių Arbatą.

d Ohicago
Archer A vėrine ir Sacramerito

Kapitalas ir perviršis $350,000,00
Tųytįas virš $2,000)000.00
PO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

Ii atlikti atskirų V. Butų pa
reigų, kaip Ir atskiras V. Bu
tas negali Ek. Centro roles 
lošti. Kiek atskiri V. Butai pa
rodys vietinio pajėgumo, tiek 
tas atsispindės ir Ek. Centro 
Veikime. .Juk Vaizbos Kutai 
įkūrė Ek. Centrą, o neatbu- 
lai. Tat lietuviškos išeivijos 
ekonominio judėjimo 
pareina iš atskirų Vaizbos Bu
tų savo reikalų supratimo, — 
kitais žodžiais: nuo kiekvie
no atskiro štato visų vaizbi
ninkų moralių, ir materialių 
savybių. įsižiūrėjus į atskirų 
Vaizbos Butų vidujinės orga
nizuotės stovį negalima nepa
stebėti, -kad dabartiniai Vaiz
bos Butai yra tik užuomazga, 
gal dešimta dalis to, kuo 
Vaizbos Butai turėtų ir ga
lėtų būti ištikrųjų.

Tat savo organizacijos plė
timas ir stiprinimas yra iš, 
eilės pirmoji ir svarbiausioji 
visų vaizbininkų užduotis, šis 
reikalas 
spaudoje 
nominės 
Toliau?” 
skaitome 
biznio ir profesijų žmonės tu
rėtų patys savo iniciatyva su
jungti savo neskaitlingas pa
jėgas į vielos Vaizbos Butus... 
ir įsteigti per suvažiavimus 
skaitlingas ir galingas lietuvių 
ekonomines organizacijas šta
tų — Pennsylvanijos, Illinois,

New York’o, 
New Jersey

Ohio, Michigan 
Indiana 
Butų, ir 
— Tokie 

akyvas

i sj. Eina kiekvieną šeštadieni, bendradarbiaujant J ę
’ --- --------------------- K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSKU1 ----------------------------- — R !
• ' ' . . . , . . ’ <

jūsų polisas išmoktas, 
atsitiks nelaimė ir kam 
ta, t^s gaus tūkstantį, 
ma, kad kaip grsit jus 
mokestį sumokėjote, taip greit 
jūsų tūkstantinę gatava.

O. K-nė klausia: Jeigu žmo
gus pats sau galą pasidaro, ar 
gauna pomirtinę ?

Atsakymas: Taip. Bet reikia 
žiūrėti, ką jūsų kontraktas sa
ko apie tai. Matote, yra kom
panijų, kurios uždraudžia žu
dytis per vienus metus laiko. 
Kitos per dtp metu.

čia mąų prisįmena. pasakai
tė. Turtuolis turėjo mlliortą ir 
pusę apdt’flttęlos. Išgyveno me
tus laiko. Užsimokėjo savo 
duoklę ir manė sau galą pasi
daryti ir pusantro milijono do
lerių apdraudą palikti labda
ringiems tikslams. Pasižiūrėjęs 
į polisą ir pradėjo rašyti laiš
ką: koks jis nori būti geras ir 
ką labdarybė tuH- daryti, rįes 
jis jau baigiąs gyvenimą. Jam 
berašant priėjo jo sesuo iš už
pakalio ir perskaičiusi laišką, 
pasilėijlo juokais. Jis nesupra
to, reikalavo pasiaiškinimo. 
Tuomet sesuo jam pasakė štai 
ką: “Jeigu nori taip žudytis, 
tai dar palauk metus. O jeigu 
dabar žudysiesi, tai visas pa
saulis žinos, kad tu didžiausias 
beprotis, nes tau nusižudžius 
labdarybė negaus nei cento.” 
Sesuo parodė jam dalį kontrak
te, kur sakoma, kad du metu 
turi gyventi. Turčius nusispio- 
ve, ir daugiau nemanė žudytis. 
Saugojosi, kad kvailo darbo ne
padaryti.
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KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

ver

M

Naudžius

Windsor, Ont
Bedarbiu demonstracija

SUSILPO?

ar ne as

Paint Varnish

Kaip Padaryti $1000
Chroniški Ligoniai

J. Maskaliunas

Chicago, III

STAR DUST

WISCOh|£lk/

gerus 
supy-

kad 
ten-

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO. ILL.

Fiat 
Paint

Enamel 
Paint

< /I9ZO\ 
To 

YORK 
TO STUOY 

©ANKING

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Vertes $2.50

Galionas už $1.49

FREDrjc

Ready Mixed

Galionas už $1.65

kritikuo-
savo sa-

G ariau
1 kakta

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

SOON
MUGH 

commhnT
grkduKTed

F ROM

ne mes

Pavojus!
GREITAI 

SUSTABDYKITE 
GERKLES 

SKAUDĖJIMĄ

duok faktais 
kibirkštys iš akių

Kaslink prisirašymo prie S. 
L. A., — kad aš prisirašiau 
27 metais, tas tiesa. Jus daug 
seniau prigulite. Kai kurie sa-

CONlR^-r 

parkmounT

cialius įstatymus, kurie neata- 
tinka šių dienų progresui.

— Gynėjas.

30© Vs/iTH 
0CUASCO — 

c/iaracTer part 
IN ' DE.0DRBAO 4

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Kova už būvį amžiais tęsia
si ir progresuoja. Pirmiau ko
vota ginklais, dabar jau žod
žiu, pagal mokslo nurodymus, 
norima pakeisti pasenusius so-

FLORENCC ELORIDGE 
- PLAYS.O IN f 
' PAR* S ©OUNO 
and'marriage 

PUAY-GROUND 
GOOO IN - 
'fooTlighTs and 

Foous *,

S. P. Kazwell and Co
R E AL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

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

pasijusi kaip sutaupiusi

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

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

Tek Grovebill 1038

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Chicago  je

• 6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

©ORN IN. 
RACINE, 

VJIS »
AUG.3l?ie9ė

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824

kosi, kati ir. kuopą suorganiza
vę. Bet kiek aš sužinojau — 
o ateityj gal ir 60 kuopos isto
riją parašysiu, tai kuopą su
organizavo socialistas R. Gau- 
bas, kuris dar ir dabar prigu
li. Jus prisirašėte daug vėliau. 
Taigi tos garbės meldžiu ne- 
sisavinti sau. Bet tai nesvar
bu, kuris kada prisirašė, — 
svarbu šiandieninis veikimas.

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399
' Res. Tel. Yards 3408

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

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

laikraščių iš Lietuvos

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

darni visus demonstrantus gat
vėmis iki City Hali. Čia buvo 
keletas prakalbų, buvo nusių
sta delegacija pas miesto ma- 
jor’ą, kuris pranešė, kad City 
Hali daro, kas galima, kad pa- 
rūpintis darbą arba duoti pa
šalpą reikalingiems. Demon
strantai nepatenkinti miesto 
major’o- pažadais nutarė siųsti 
delegaciją su kelių šimtų be
darbių parašais patvirtintą re
zoliuciją į Ottawą.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
•Tel. Boulevard 9122

Kovo 23 d. čia buvo sureng
ta bedarbių demonstracija. Po
licija davė leidimą ir keletas 
policininkų "darė tvarką, išves-

PAINT

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
v Tel. Republic 7950 >.

W. J. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam Šviežius kiaušiniu, 
ir sviestą i

1644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

klės skaudėjimą pirm negu išsi
vystys į rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su Severa’s Antisepšol. 
Per 50 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pas aptiekininkus.

Severas 12

neva kritikuodamas 
‘Tėvynę” sako, kad 

esą Naudžius atgiedojo grau
džius verksmus. Well, aš turiu 
pasakyti, kad ponas Antanas 
su savo kolega Grcičaičiu ne
labai senai organizavo neža- 
liežninkų parapiją, tai tuos 
graudžius verksmus aš palie
ku jiemdviem.-Toliau sako, kad 
tartum vienas S. Naudžius su
kūrė 'ir išauklėjo S.L.A., ir da
bar tą. jo visą.darbą viršinin
kai nori pražudyti.

Taip, taip, Antanai, jeigu 
mano vieno žūtų, tai butų pu
sė bėdos. Bet kuomet žūsta 
tūkstančių žmonių sudėti pini
gai, tai mes, tie tūkstančiai, ir 
kalbame apie < tokius dalykus. 
Sakai,- kad ateinantis Seimas 
tą nelaimingą Ažųnario-Devė- 
nio paskolą galutinai išspręs. 
Aš sakau, kad jau dabar ji iš
spręsta. Jei skaitei sekreto
riaus P. Jurgeliutės atsakymą 
Gegužiui, tai ten juk aiškiai 
pasakyta, kad neapsimoka dau
giau iškaščių daryti, nes tie 
$25,000, kurie duota Ažuna- 
riui-Devėniui visvien jau žuvę. 
Taigi ateinantis Pittsburgho 
Seimas visa ką galės padary
ti, tai paskirti dar kelis šim
tus dolerių tam, kuris pasta
tys kryžių ant tos paskolos. 
Mes reikalaujam sušaukti ne
paprastą seimą ne dėl Ažuna- 
rio-Devėnio paskolos, bet kad 
sutvarkyti dalykus taip, kad 
ateityj daugiau taip neatsitik-/ 
tų. Kas gali užtikrinti, kad iki 
Pittsburgho - seimo viskas 'eis 
tvarkoj ?

Antanas neva kritikuodamas 
mane bando ap-ginti Pildomąją 
Tarybą, “Tėvynės” redaktorių, 
paskui eina į kuopos reikalus, 
taip kad iš jo to rašinio išei
na tikras “čapsu”. Na, ir kri- 
tikuokis tu su tokiu žmogum, 
kuris toliau savo nosies. hieko 
nemato. .

Antanas sako, kad aš prie 
S.L.A. prisirašiau tik 27 me
tais ir per tą laiką jokio re-

$1000.00
Sekretorių galima matyti, kasdieną iki -8 vai. vakare,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
, 12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Stebėtiną Maistą
Daugelis, kurie kentėjo per daugelį 

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

Jeigu jus norite atgauti savo sveika
tą ir ją palaikyti 
paprastą naują maistą šiandie.

čia prie progos noriu duoti 
ną iš Lietuvos ūkininko 
vyzdį.
• Ūkininkas pirmą kartą 
siuntė savo sūnų dirvą arti. 
Artojas užkliuvo už akmens ir 
nulaužė žagrę. Supykęs jis ak
menį apsuko su virve ir užka
binęs arklius nuvilko ant gro
bės kranto, kur žemė nedirba
ma. Pasitaisęs žagrę ir vėl aria. 
Ateina tėvas ir klausia sunaus, 
kur tas akmuo. Sūnūs sako: 
išvilkau ant.grabės kranto, kad 
jis man daugiau nekliudytų. 
Tėvas pastebi sunui, kad jis 
Visą savo gyvenimą apsilenk
davo to akmens, o, tu tik pir
mą kartą išėjai arti ir užkliu
vau Sūnūs, sako, akmuo jokios 
naudos gulėdamas dirvoj , ne
duoda, tai tegul jis guli, 'kur 
žemė nedirbama.

Taip yra ir su senais orga
nizacijos nariais. Jei nenorite, 
ar nemokate veikti, tai užleis- 
kįte vietą tiems, kurie pilni 
energijos ir noro darbuotis, ir 
nekliudykite' jiems dirbti. Tą
syk nereikės bereikalingai gih-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Musų fašistuojantys tauti
ninkai, pamatę savo parašytą 
neva kritiką prieš S. Naudžių 
“Tėvynės” No. 10 šitų metų, po 
kuria pasirašo S.L.A. Naryą 
Antanas, tryna rankom ir 
džiaugiasi: na, kad davėm, tai 
davėm tam Naudžiui. Jis dau
giau nedrįs “Naujienose” rašy
ti, kad reikia sušaukti nepa
prastas S.L.A. Seimas ir t.t.
1 Aš į tą Antano polemišką 
korespondenciją, jokiais fak
tais neparemtą, visai nekreip
čiau domės. Bet kadangi jis 
savo kritikoj paliečia ir tokius 
dalykus, kurie mano rašiny, 
tilpusiame “Naujienose”, visai 
nebuvo minimi, todėl randu rei
kalo padaryti Antanui kelias 
pastabas. Pirmiausia 
jant kitą, turi kožną 
kinį paremti faktais, 
sakant 
taip, kad 
lėktų.

Antanas 
mane per

Si Ekskursija yra Autorizuota Visų Lietuvių Agentų.
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St., John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., P. P. Bal 
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bile nario Lietuvių Agentų Susivienijimo

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam- mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. 
Tel Yard, 6894 ‘

pabandykit šį ne- 
Jis at- 

steigė tūkstančiams ir turėtų tą patį pa
daryti ir dėl jus. Paprašykit savo ap- 
tiekininko Colonaid šiandie. Tai bus 
geriausias sveikatos investmentas, kokį 
jus kada nors esate padarę.

ĮAcme-P. W A. Photp]

Princese Ingiui
•Švedijos kronprinco duktė/ ga 
vus gailestingos seselės diplo 
mą Raudonojo Kryžiaus tarny. 
boję.

alaus darbo nedirbau. Štai aš 
pastatau kelis klausimus', į ku
riuos prašau Antano atsakyti. 
Sakai, kad .aš net viešuose su
sirinkimuose vadinu jumis fa
šistais. Pasakyk kur? Bet jei
gu ir’ vadinčiau, tai aš turiu 
ir pamato. Dvi diktatūras mes 
turim pasaulyj, — bolševikišką 
ir fašistišką. Kaip viena, taip 
ir kita diktatūra pamynė žmo
nių leisvę ir jų išleistus įsta
tymus, ir prievarta liaudį 
čia klausyti diktatorių. O 
dang'i jus neprisipažįstate, 
esate bolševikai, tai jums 
ka paskutinis vardas, nes jus 
įstatų laužytojus ne tik valsty
bėj, bet ir organizacijoj

WHOLESALE IR RETAIL
200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už1 rolę. 

Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, * TEL. VICTORY 7261

AR JŪSŲ. NUGARA
Prasta nugara ' galbūt įspėja 

pakrikusius inkstus
JEIGU kenčiate nuo strėrią skaudėji

mo, pūslės įdegimo ir kėlimosi nąk- jį 
tį, susidomėkit! Pagelbėkit savo inkš- 
tams prie pirmo pakrikimo ženklo, 
Vartokite Doan’s Pilis. i&žįj

Doan’s Pilis

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai'* užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

Antra, sakai, kad aš 
ir energingus jaunuolius 
kinęs ir atstūmęs nuo, kuopos 
veikimo, čia jau yra grynas 
melas. Kasgi suorganizavo jau
nimą, ar ne mudu su draugu 
T. Aleksynu? Kas uždirbo jau
nuolių iždui daugiau, negu du 
šimtu doleriui
Ir kaip tik jus paėmėte jau
nuolių skyrių apie su 100 na
rių ir virš 200 dolerių iždu va
dovauti, tai kas atsitiko? Ne 
tik jaunuoliai ižde pinigų ne
turi, bet ir paties jaunimo jau 
nėra. Tiesa, pasiliko keletas 
rimtesnių jaunuolių, kurie ne
sekė paskui jūsų vadovaujamą 
jaunimą. Tie ir šiandiė dirba 
kartu su mumis. Argi yra lo
giška tokią kaltę primesti 
man? Jeigu aš nedirbu jokio 
realaus darbo S.L.A., tai pa
sakyk, ponas Antanai, ar bu
vo nors viena komisija, kurion 
aš nebūčiau buvęs išrinktas ir 
joj nedirbęs. Kasgi per tuos 
penkis metus rengė visokius 
parengimus ir ^padare S.L.A. 60 
kuopą taip gyvą 
su savo draugais? Jus jau bu
vot su visa kuopa atsidūrę bol
ševikų rankose, bet kuomet aš 
ir mano draugai Stojom į dar
bą, tai tas bolševikiškas rėži
mas tapo . iš kuopos prašalin
tas. O dabar už tai šmeižtais 
atsimokate, ir su kritikomis 
nubėgote į “Tėvynę”, nors ma
no buvo rašyta “Nau j ienose” i 
Matyt, norit pasirodyti, koki 
jus ištikimi Pildomąja! Tary-

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunitu gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Oidžmsh Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 16 
Laivu United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKSKURSIJA TURĖS SMAGIAUSIĄ KELIO
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
’U ” ■ . f ■ ' • ......  ■ "

LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 
130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.

248 Washington St., Boston, Mass.— 27 Wbitehall St., New York, N. Y.

Sekminkos per daugiau kaip 50 me- y;
tų. Patariamos visame pasaulyje. Pat- r 
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų viešai pataria Doan’^:
---------1-------------- :-------- 5---------------------- -------------------------------------------- ---------------------

VVALTER SOUTH. 520 COFFEY ST., INDIANAPOLIS, IND., Rako: “Ma
no inkstai veiku nereguliariai ir šlapinimasis buvo mažas ir deginantis. . Aš 
jaučiaus luošas ir pastyręs Ir mano strėnos nuolatos skaudėjo. Galvos 
skaudėjimai ir kvaituliai taipjau nuolatos mano vargino. Doan’s Pilis buvo 
kaip tilc reikalingos, nes po ju vartojimo greitai atgavau 'gerų sveikatų ir 
tokiu paailikmi”. ,

ANTISEPSOL
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PROHIBICIJA VEPAMA Iš ILLINOIS

Illinois valstijos senatas priėmė O’Grady-McDer- 
mott bilių, kuriuo; atšaukiama Illinois valstijos prohj* 
bicijos ir jos vykinimo įstatymai Tų patį bilių* jau buw 
pirmiau priėmęs valstijos atstovų, butasj Tuo budu da* 
bar belieka gubernatoriui Emmersonui bilių pasirašyt 
kad jisai įeitų galiom Manoma, kad! gubernatorius jį. 
pasirašys arba bent jo nevetuos.

Taigi galima laukti, kad neilgai trukus ši valstiją 
ne vien faktinai, bet ir juridiniai- pasitrauks iš “sau
sųjų” valstijų eilės* Tatai dar, žinoma^ nereiškia^ kad 
prohibicija- joje visiškai išnyks. Be Illinois, yra penkios 
Valstijos, kurios jau atšaukė savo prohibicijos įstaty
mus; o dar viena valstija, Mąrylandį niekuomet prohi
bicijos įstatymo nebuvo priėmusi. Tose valstijose te- 
čiaus, kaip veikė, taip ir tebeveikia federaliniai prohi
bicijos įstatymai. Nuo to, kiek federalinė valdžia suge
bės ir norės prohibicijų vykinti, priklausys ir Illinois 
valstijos “šlapumas”.

Federalinė prohibicija Amerikoje, reikia manyt, 
dar ilgokų laikų nebus išbraukta iš įstatymų knygų, 
nežiūrint to, kad jau ir šiandie dauguma žmonių yra 
jai priešingi. Prohibicija tapo įrašyta. į Jungtinių Val
stijų konstitucijų, o norint konstitucijų pakeisti reikia 

' ne mažiau kaip 36 valstijų pritarimo. Todėl, 
kongresas nutartų atšaukti 18-jį amendmentų, 
galėtų prohibicijos panaikinimų sutrukdyt 13 
kuriose “sausieji” kontroliuoja legislaturas.

Greičiau, negu konstitucijos taisymo keliu, prohi* 
bicija galėtų būt panaikinta valdžios atsisakymu jų 
vykinti. Jeigu kongresas neskirtų pinigų prohibicijos 
vykinimo reikalams, tai ji, kad ir pasiliktų įstatymų 
knygose, bet išnyktų.. gyvenime. Tečiaus yra labai daug 
politikierių, kurie daro gerų gyvenimų iš prohibicijos, 
ar tai imdami algas už jos vykinimą, ar lupdami ky
šius iš jos laužytojų. Šitie politikieriai kovos, kol galės, 
kad valdžia nesilenktų krašto nusistatymui.

jeigu ir 
tai dąr 

valstijų,

"" ■ ..... .....—TT . .
> tąutose ne visi vienaip galvoja, ir, kas svarbiau^ 
sja, ne visų reikalai yra vienodi. Su kuo pas juos mes 
galėsime eiti kartu, ir kaip eiti? Aiškiai čia nenusista- 
ta, mes nė nepasijusime,/kai pradesime steigti “karo 
sujungs”, kuriose, gal būt, visai ne mums priklausys 
sprendžiamas balsas. ’ / ,

Sakoma, kad Vilnius turįs būt vaduojamas kulto 
rįniu darbu. Bet kokiu? Juk matome, kad ir Lietuvoje 
vieni šaukia “kultūros kongresus” o kiti juos prakeik 
kia. O ar ekonomija nėra kultūros pagrindas? Of at be 
politikos gali būt išspręstas-toks klausimas, kaip ViL 
niaus atvadavimas? Bet ekonomijos dirvoje žmonių 
reikalai priešingi r pav. imsime dvarus, kuriuos valstie
čiai ųori parceliuoti, o dvarininkai ne. Gi politikoje 
turime tiek srovių, kiek spalvų laumės juostoje. |

Prof., Mykolui Biržiškai atvykus Amerikon, mums! 
rodosi, yra gera proga šiuos visus klausimus paųagri*- 
nėti. Vien tik stiprinti ndrąį kad Vilnius grįžtų Lieto 
vai, negana. Jausmus yra lengviausia sustiprinti gie
dojimu ir agitacinėmis prakalbomis? -—-ką amerikiečiai 
moka ir patys atlikti neblogai. Bet nurodyt, kuris ke
lias yra tikriausias musų tikslui pasiekti, tai jau reikia 
didelio ir specialio žinojimo. Čia. musų gerbiamo svečio 
patarimas amerikiečiams yra reikalingas.

Jei demokratija nėra tuščias žodis > vidujinėje val
stybės santvarkoje, tai ir Lietuvos kovoje su imperia
listine Lenkija dėl Vilniaus demokbatijoš principai' turi 
būti musų keliarodis. 0 jeigu nė, tai kodėl ne?

ką amerikiečiai

Apžvalga
AR GE-PE-U NUGALABINO 

LIUDININKĄ?

MyKolas Biržiška
Biografija

paskir-
Aušros

VILNIAUS VADAVIMO KELIAI

Daug kartų buvo rašyta ir sakyta, kad visos lietu
vių visuomenės srovės taip pačioje Lietuvoje kaip ir 
išeivijoje, stoja už Vilniaus sujungimų su Lietuva; Šituo 
pagrindiniu klausimu lietuvių visuomenėje skirtumo 
nėra. Net ir musų bolševikai šiandie jau nelaiko “nu
sidėjimu proletariatui” reikalaut, kad lenkų valdžia: 
kraustytus! iš Vilniaus.. Bet kada mes pradedame kal
bėti apie budus- ir priemones, kuriais to tikslo turi būt 
siekiama, tai musų nuomonės ima skirtis.

Daugelis mano, kad Vilniaus plausimu pas lietu
vius ginčų neturėtų būti, ir jeigu jie iškyla, tai reikia 
juos pasmerkti ir, kaip galint greičiaus, nutildyti. Bet 
vargiai tai butų sveika. Kur yra nuomonių skirtumų, 
tenai reikia diskusijų ir gvildenimo — tiktai tuo budu 
yra surandama tiesa ir visapusiškai išaiškinama da-r 
lykas.

Mums rodosi, kad Lietuvos demokratija iki šiol; 
nepakankamai rūpinosi išąiškinimu tų punktų Vilniaus: 
klausime, kuriais jos nusistatymas yra kitoks, negu 
demokratijos priešų. O kad Lietuvoje demokratijos 
priešų esama,, tai juk niekam nepaslaptis. Demokrati
jos priešai tenai dabar yra net per daug stiprus.

Imsime tik vienų pavyzdį. Per eilę metų,, po Želi
govskio smurto žygio, Lietuvoje vargiai kas galvojo 
apie kitokį kelių Vilnių atgauti, kaip karu — arba ka
ro grasinimu. Tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo paskelb
tas karo stovis, ir jo buvo laikomasi iki pat garsiojo 
Voldemaro su Pilsudskiu susitikimo Ženevoje. Paskui 
karo stovis tapo staigiai, be jokio prisirengimu ir /be 
jokių kompensacijų atšauktas. O šiandie jau refyasz ate 
sakomingas visuomenės darbuotojus, viešai kąlb^amas 
apie Vilnių, nepasako, kadi “ne kardu mes tikimės ate 
vaduoti Lietuvos sostinę”.

Jeigu karo stovis galėjo taip.i^e,niekur 
atšauktas, jeigu? kardas nėra pasitikėtinas V v^avinjb 
įrankis, tai kokios buvo ir yra tos pastovesnės/ir tik
resnės priemonės šitoje kovoje? Ir kodėl jos buvo, ig
noruojamos? ’ ‘ ■

r šiandie daug kalbama apie bendradarbiavimų su 
baltgudžiais, ukrainiečiais ir žydais-. Puiki idėją; Bet

Rusijos socialdemokratų laik
raštis Berlyne, "Socialističes- 
kij Vestnik”, iškėlė aikštėn vie
ną be galo įdomų dalyką sąry
šyje su 14 vadinamų menševi
kų byla, neseniai pasibaigusių 
Maskvoje. Sovietų prokuroras 
Krylenko visai neparodė teis
me Michailo Brouašteino, ku
rio vardas buvo minimas kal
tinimo akte ir kuris tyčia mi
nėtos bylos reikalams buvo at
gabentas į Maskvą, žvalgybos 
kajėjiman.

Kaltinimo akte, prokuroras 
Krylenko sako, kad Brounštei
nas kartu sh Abramovičium 
buvę tarpininkaitarpe Rusijos 
social4emokratų delegacijos, už
sieniuose ir tariamos slaptos 
sąmokslininkų organizacijos 
("Sąjungos biuro“) Rusijoje. 
Taigi 14-os byloje jisai turėjo 
būti labai svarbus asmuo. Jo 
svarbumų padidina, dar ta ap
linkybe, kad Brounšteinas yra 
tikras, o ne prasimanytas men
ševikų partijos narys.

Pavasarį 1929 m. Mięhail 
Brounštein partijos reikalais 
slaptai nuvyko iš Berlyno į 
Maskvą, bet už keleto mene
sių buvo suareštuotas ir žval
gybos nutarimu, be teismo 
sprendimo, pasmerktas penke- 
rieius metams kalėjimo. Apie 
“sąmokslą prieš valdžią“ ir 
“sabotažų" tuomet dar nebuvo 
nė kalbos. Brounšteinas (jo 
partinė pavardė buvo Valerja- 
nov) buvo nubaustas už socia
listinę agitaciją ir priklausimą 
nelegalei partijai.

Ųž dviejų savaičių, prieš pra- 
sidesiant 14-os bylai jisai bu
vo iš tolimo Verchneuralsko 
atgabentas į “vidujinį“ GPU 
(sovietų žvalgybos) kalėjimą 
Maskvoje. Iš to aišku, kad val
džia norėjo jį panaudoti bylo
je. Bet teisme Brounšteinas 
nepasirodė, nei kaipo kaltina
mas, nei kaipo liudininkas. 
Kaltinimo aktas sako, kad per 
Brounšteiną “sąmokslininkai“ 
Rusijoje palaikydavę ryšius su 
menševikais užsieniuose; 14 tų 
neva sąmokslininkų buvo tei- 
siami, bet jų bendradarbi žval
gybą kažin kodėl laike paslėp- 
tą nuo teismo. Kodėl ji tarp 
darė?

Čia gali būti tiktai vienas 
f žvalgyba negalėję 

tyd O. 
iįV^tĮ?taąįįe kaip ; ji (no
rit

Kaip žinoma, visi- nekalti
namų jų f toje ‘garsioje" byloje 
“prisipažino" prie visko, ką 
tik prokuratūra sugalvojo 
jiems prikisti. Jie ii® tikę pasi*

sake esą "menševikai“, kuo
met tikrumoje 12 jų jau prieš 
dešimtį metų' pasitraukę iš par
tijos ir nutraukę su ja visus 
ryšius, o 2 niekuomet nebuvo 
partijai priklausę; jie ne tik 
patys save,kaltino sąmoningu 
kenkimu sovietų pramonei, bet 
jie tiesiog prašyte prašė teis
me, kad valdžia juos sušaudy
tų. Suprantamas dalykas, kad 
Krylenko butų mielai pašaukęs 
į teismų ir Brounšteiną liudy
ti, jeigu jisąi butų sutikęs to
kiu pat bud.u save apkaltinti. 
Toks jo liudymas butų turėjęs 
juo didesnės reikšmes, kad 
apie jį nėra jokios abejonės, 
jogei jisai priklauso menševikų 
partijai. ,

Bet sovietų tardytojai, ma
tyt, neįstengė jį prispirti me
luoti prięš save ir prieš savo 
partiją. Todėl valdžia negalėjo 
jį suvartot savo humbugiškam 
teismui. ' 1

Tatai 'betgi yra tik viena 
klausimo-’ pdsė; Jeigu Brouriš- 
teinas, buddmas žvalgybos na
guose, atsisakė liudyti teisme 
taip, kaip žvalgyba norėjo, kad 
jisai liudytų', tai ką ji jam pa* 
darė? Gal būt, ji jį. nužudė 
Stalino budelių norams? Social
demokratų laikraštis stato Ru
sijos valdžiai klausimą:

“Ar Brounšteinas dar te
bėra; gyvas? O gal jisai bu
vo iki mirties 
už tai, kad 
duoti teisme 
mus, kokių 
žvalgyba?”
Bolševikų inkvizicijos urvuo

se yra išlieta daug nekaltų 
žmonių kraujo. Atrodo, kad 

' vienintėlis asmuo, kuris butų 
galėjęs 14-os byloje duoti teis- 
miii žvalgybos nepadiktuotus 
parodymus, tenai irgi tapo nu
daigotas. ' v

nukankintas! 
jisai atsisakė 
tokius parodys 
iš jo reikalavo

■***

. ' [Ącmc-P. « A. Photo] 

. / uD^Nlfe FLORES- 
teroristai, bandęs nužudyti 
Meksikos prezidentą Rubio, 
teistus 20 metų kalėjimo.
t-

nu* 
i

(Tęsinys)
III

Kaune Biržiška buvo 
tas I Katino (dabar
Berniukų) Gimnazijos direkto
rium, nuo ko jis tik 1'980 m. 
gruodžio 1 d. savo prašymu 
yra \ atleistas po 15 metų di
rektoriavimo dviejose lietuvių 
gimnazijose, Vilniaus ir Kau
no. 1922 m. ligi rudens redaga
vo “Lietuvą“, nuo ko atsisa
kęs per \kelerius metus visai 
nebedaly vavo' spaudos darbe. 
Dar 1919—1921 m. sukoręs 
Vilniaus lietuvių mokslo kur- lietuvių il
sus, jis taip pat 1920—19211 
m. retkarčiais atsilankydamas 
Kaune, paskaitydavo ir Aukš
tuosiuose Kauno Mokslo Kur
suose, kuriems 1922 m. išau
gus Lietuvos Universitetu bu
vo ten pakviestas lietuvių lite- 

I raturos ’ profesorium. 1922— 
1925 m. buvo tp universiteto 
humanitarinių mokslų dekanu, 
1925—1926 m. universiteto
prorektoriumj 1926—1927 m.
rektorium.

Kaip universiteto atstovas 
dalyvavo 1925 m? Mokslo Aka
demijos sukaktuvėse Leningra
de ir Maskvoj, 1926 m. Gudų 
akademinėj konferencijoj (lai
kė paskaitų 
te) Minske, 
universiteto 
ei jo j Latvių 

į-'tu ir Taline, Suomių Elsinkyj, 
1929 m. Latvių universiteto 
sukaktuvėse Rygoj ir slavistų 
suvažiavime Čekų Prahoj, Mo- 
ravų Brne ir Slovakų Bra
tislavoj.

Nekalbant apie l’/a—2 tuksr 
tančių straipsnių, ir straipsne
lių visuomeniškais klausimais 
(daug 1906—1911 ir 1919— 
1922 m., pažymėtina 4 tomai 
lenkiškų straipsnių Vilniaus 
reikalui "Vilniaus Sargyboj“), 
Biržiška i yra ■ išleidęs per 20 
mokslo knygų ir mokslo vado
vėlių, kaip štai Lietuvos ge
ografiją, Lietuvos istorijos pra
džiamoksli, Ad. Mickevičiaus, 
Duonelaičio ir A. Barono raš
tus mokyklai, Musų raštų isto
riją, Dainų vadovėlį, Rinkti
nius musų senovės raštus, Dab 
nų literatūros istoriją, Dainų 
keliais, Musų dainų istorijos 
atsiminimus ir kt„ taip pat 

I dar lenkų ir rusų kalbomis iš 
tos pat lietuvių literatūros is* 
tori jos.

Atsigaudamas nuo įtempto 
Vilniaus darbo ir lenkų, jam 
suduoto smūgio trėmimu, taip 
pat. Vilniuj atpratęs nuo parti- 
nio darbo, Kaune Biržiška ,ku+ 
rį laiką bemaž visai susilaikė 
nuo politinio visuopieninio dar* 
bo ir tepalaikė ryšius su vil
niečių toliau varomu darbu, 
Kai 1925 m, balandžio men. 
įsikūrė Vilniui Vaduoti Sąjun
ga, Biržiška buvo išrinktas tos 
Sąjungos pirmininku, kuriuo 
perrenkamas ligišioliai; 1930 
m. visuotinasis V. V. S. susi
rinkimas išrinko kun. Kemėžį 
ir Biržišką savo garbės na
riais? ,

Vadovaudamas Sąjungos dar
bui Nepriklausomoj Lietuvoj, 
Biržiška ne kartą daro paskai
tas Vilniaus reikalu Kaune ir 
provincijoj, palaiko straipsniais 
Sąj ungos organą “Musų Vil
nius“ ir t t. Sekdamas vilnie
čių kovą prieš lenkus it' lenkų 
dygius prieš pajungtas tautas 

lietuvius, gfudus ir ukrainie
čius, Biržiška 1927—1930 m. 
kelis kartus buvo apsilankęs 
Vilniuj, pasiekė Varšuvą ir 
ukrainiečių Lvovą, o Krąkuvoj 
net viešą paskaitą paskaitė 
universitete. Lenkai vis- laukė 
iš Biržiškos ' kokio pasisakymo 
už Lenkiją, tam leįdo pas sa
ve ir vis nesulaukia* 'Savo pa
žintos ir apsilankant- į Vilnių 
papildytos .ir patikrintos vil
niečių spaudoj žinių, jis per 
tris metus parengė, o V, V. S.

Minsko universite- 
1927 m. Lietuvos 
profesorių delegiu 
Rygoj, Estų, 't'ur-

1930 m. išleido (B. šeinio sla- 
pyvarde) Vilniaus ir Seinų 
krašto lietuvių gyvenimo ir 
kančių 19ip—1928 m. istorijų 
“Vilniaus Galgota“, pusseptin* 
to, šimto puslapių knygų su 
pusketvirto šimto atvaizdais.

Biržiškai, Dr. J. Purickui, 
prof. Z./Žemaičiui, kun. J. Tu
mui-Vaižgantui ir kitiems nu
statant visuomenėj patį vada
vimo darbų, be V. V. S., par 
staraisiais keleriais metais įs-( 
teigta, kelios draugijos: lietu
vių ir žydų kultūrinio bendra
vimo, lietuvių; ir ukrainiečių, 

’■ gudų (tebestejgiar 
ma), SSSR tautų kultūrai pa
žibti (nekomunistų draugija, 
kuri stengiasi objektyviai pa
žinti buvusios Rusijos tautų 
kultūrų); toms draugijoms 
Biržiška" pirmininkauja. ,

Be Vilniaus darbo, Biržiška 
tedalyvauja tik kultūros orga
nizacijose, kaip štai Vytauto 
Didžiojo komitete, 
Daukanto paminklui
Pųpilėj komitete (gražus pa
minklas komiteto rupesniu pa-' 
statytas 1930 m. rudeni) ir Va
lančiaus paminklo komitete.

Vilniaus darbo ir bendri lie- 
kulturos reikalai atvarė 

Biržiškų trims mėne- 
į Amerika.

(Galas)

Simano 
statyti

tuvių 
dabar 
siams

Didis Prieš-Vclykinis

RADiO
Išpardavimas

dabar eina abiejose

Peoples 
Krautuvėse

Į Kainos Numažintos
I Daugiau Kaip. Pusę!

KADA VAIKAS 
PAGAUNA ŠALTĮ 
dabok jo vidurius 
Vaiko šaltis tankiai gali bū

ti sustabdytas į kelias valan
das duodant jo viduriams tin
kamų priežiūrų. Dr. Caldweli 
tai tankiai įrodė laike savo 47 
metų pfaktįkos.

Dr. Galęhvell pagarsėjo kai* 
po specialistas moterų ir yaL 
kų ligų. Jo rekordas, kad jis 
patarnavo 3500 gynimų ne- 
pražiidant ne vienos motinos 
ar kūdikio gyvasties, manoma, 
yra vienatinis Amerikos medi
kai ėj istorijoj.

Jo praktikoj vartotas liuo- 
subtojas -4 junginys tyrų žo* 
lįų, pepsino ir kitų švelnių 
priemaišų yra idealis kiek
vieno vaiko? viduriams. Jus 
turite šio garsaus daktaro už- 
tikrinimą, kad jis yra saugus 
net mažiatisiam r kūdikiui. 
Kiekvienas ’ vaikas mėgsta jo 
syrupo skonį* Jis veikia grei
tai*; bet negali gnaibyti.' 
' Dr.’ Caldwell’s Syrup Pepsin 
pašalins visas sirginančias at
matas kada vaikas pagauna 
šaltį. Jis pašalina galvos 
skaudėjimų, aitrumų, išpūti
ma ir> t,, t, paeinančius nuo 
konspiracijos, Jis palaiko vi
durius atvirus vaikų ligose.

Turėkit ..Dr. Caldvvell’s Sy- 
rup Pepsin po ranka, kad pa
naudoti kada kuris jūsų šeiini- 
nos narys būna reikalingas 
saugaus, tikro liuosuotojo. Jis 
yra geras visiems amžiams! 
Visos aptiekus turi dideles 
bonkas.

.........................*"*"....... "" '*”
■ Pu. W. B. Calowell’$

SYKU P PEPSiN

ver-naujas Brunswick Radio
$158, dabar I

Šis 
tas 
už
$175 Kennedy Kombinacijos radio

.su Gnmafo- $85.00
$200 Knights Kombinacijos radio
su Gramafo- $98.00
$175 Columbia Kombinacijos radio 

i su Gramafo-
nu ..

$250
30-A

$129
Į Radio

$150 RCA* Radiola.
18 ................................

$150 RCA Radiola
17 ............................

$100 Buckingh, Ra
dio ......... .....................

$95 Atwater Kent
Radio ..........................

S80
dio

$85
dio

'$75
.dio

$70 
dio

Visi 
tra.

$89.00

$90.00
R.C.A. Radiola §7gBQQ

$65.00
$55.00
$50.00 
$45.00 
$39.50 
$27.50 
$25.00 
$20.00

setai yra dcl vartojimo su clek- 
Pilnai gvatantuoti teikti už- 

gančdinim?,. arba pinigai grąžinami. 

Lengvus išmokėjimai suteikiami vi
siems ir nerokuojama jokie ekstra 
mokesčiai.
Gera nuolaida už senus radio į mai
nus ant naujų.

Krautuvei Atviros Antradienio, Ket
virtadienio ir Šeitadienio vakarais. 

^Kurie greičiaus atsilankys, gaus ge- 

» resnj pasirinkimą. Todėl 
paskubėkit!

Peoples
Furnhure Co.

2536-40 W. 63rd St. ‘
■ HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171 

CHICAGO. ILL.

Majestic

Cub Ra-

Steinitc Ę.a-

Freshtr.an Ri‘

Croslcy Ra-

*1

tovrEyES
Night and Mptning to fceep 
them Clean, Clear and Healthy

Write fov Frec “Eye Care** 
or “Eye Beoacy” Book

Marias Con Dept. II. S.,9 B. OW®SU,Chic«Co

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

Gyląs ir Skausmus *

Visom aptiekose—3Sc fr GSc puodukas ir 
dūdelė. Children's Mustcrolo (lengves

nė forma) 3Sc.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster,

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. Garsinkitės “N nose”
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Vilnius Liaudies Dainose
Aš ty radau mergužėlę.
Man mergelės meilus žodžiai,

Aš važiuosiu Vilnion,
Aš ty rasiu mergužėlę.
Aš nuvažiavau Vilniaus miestan, Man mergelės baltų, krėslų
Aš ty radau mergužėlę,
Sau jauniausių lelijėlę.
Aš inėjau seklyčėlėn,

Ir jai daviau žalio vyno. 
Oi, mergele lelijėle, 
Tai dar busi gi tu mano.

Užaugino mane motinėlė, 
Išnešiojo ant baltų rankelių, 
Nežinojo ant kokio vargelio. 
Ir apvilko šilko mundiereliu, 
Užsodino ant bėro žirgelio, 
Liepė joti j Vilniaus miestelį. 
Kai aš jojau per Vilniaus mies

telį,] 
Pasilaužiau putino šakelę, 
Pasišėriau sau bėrą žirgelį.

Kai aš jojau per Viliaus mies
telį,] 

Susitikau tris jaunas paneles. 
Viena ima, nuo žirgo sodina, 
Antra ima tfž baltų rankelių, 
Trečia veda, seklyčion vadina. 
— Nedabokit manęs, panai teles 
Aš ne jūsų esu bernaitelis, 
Aš karaliaus esu žaunierėlis.

Važiuosim Vilniun, — kalėda, Rėdzysim mergelį —* kalėda.
Pirksim stangelas — kalėda 
Pirksim stangelas, — kalėda,

Rėdzysim mergelį, — kalėda 
Laisium žmonėsna kalėda.

O iš kur tie seni svečiai, sesele mano?
O iš kur tie seni svečiai, viešnele mano?
Ar iš
Ar iš
Tavęs
Tavęs

Vilniaus didžio miesto, sesele mano? 
Vilniaus didžio miesto, viešnele mano? 
jaunas jie jieškoja, sesele mano, 
jaunas jie merginos, viešnele mano.

su Jonuku “mundravot” išėję.Onytė
Jie išmundravoja po Vilnios miestelį 
Ir pasidaboja Vilnios kaminyčių.

Panyte mano, liūdna širdis tavo, 
Pasakyk dėl manęs, iš kur piršlių lauki? 
Piršlys iš Krakių, maršalka iš Šakių, 
O mano bernytis iš Vilniaus miestelio.

Vilnius jaunuomenes apdainuotas
Trys berneliai kortom ėjo, 
Kol mergelę prikalbėjo, 
Už skomelio pasodzino,

žaliu vynu apgirdzino, 
Int karietą, insodzino . 
Vilnios miestį nuduzgino.

Tu nujok, nužvąngėk į Vilniaus miestelį 
Tu viliok, kalbinėk Vilniaus šįnkarkėlę.

Velniaus kėlės išbogena.
^Vęlniąnsu mieste vaikšęiodanj
* Su berneliu kalbėdama:

Oi, berneli, bernožėli, 
Nier pas j ūso, kap pas muso. 
Pas mus kėlė brukavote, 
Pamin’ soknes aptavotas.
Pas jus seinas do lentinas

Er vaikioką kap liečinas. 
a i Pas jnus rūta garbanoto -

Er panelės vainekoutas; ' 
Pas jus osnis garbanote 
Er. vaikioką kaltunoute. 
Pas mus opės vynu teka 
Er brolelė dalė šneka.

verpei u plonu po pluoštelį, 
auščiu kietu po šuvelį.Aš

Tekėčiau toli par du šimtu mylių
Užu pačios Vilnios,
Kur saūlela teka, mėnuolėlis rieda.

neprastas tėtušio sūnelis, 
neprastą ir mergelę vesiu 
vienturtis tėtušio sūnelis, 
vienturtę ir mergelę vesiu, 
nupirksiu Palangoje žirgelįAš

Iš Vilniaus aš vesiu mergelę.
žvengs žirgelis Palangos vij-te- 

lės,] 
mieste
lio.]

Nebatžvengsi Palangos mieste
lio,]

Nebatverksi Vilniaus pilalės. 
žveng’ žirgelis grynų avižėlių; 
Verk’ mergelė rūtų 
Nebatžvengs žirgelis

(Profesoriaus M. Biržiškos 
atvykimo į Chicagą progą šį 
Dr. A. L. Davidonio straipsnį 
perspausdiname. — Redl).

Apvaikščiojome Didžiojo Vil
niaus Seimo 25 metų sukaktu
ves ir drauge taipgi paminėjo
me 25 metų jubiliejų Liet. 
Soc. Sąjungos .Amerikoje.

Koks keistas supuolimas, 
kad mes džiaugiamės atgijimu 
naujosios Tautinės Lietuvių 
kultūros ir podraug' lenkiame 
savo galvas 'pagarbai prikilnios 
tarpte u tiškos idėjos Socializ
mui, kuriam musų įsitikinimu 
priklauso ateitis. Mums užme
tama, kad mes internacionalis
tai ir kaipo tokie, esame prie
šai tautinės kultūros išsiplėto- 
jimo. Anaiptol ne priešai ! Mes 
tikime, kad Socializmas atneš 
pasauliui daugiau laimės, užsi- 
ganėdinimo ir produktyvišku- 
mo konstruktyviam darbe, bet 
podraug mes jaučiamės ir esa
me lietuvių kultūros gynėjais. 
Nors kai kamdr sunku supras
ti, kaip vienas ir tas pats as
muo gali grožėtis didžiu galin
gu ąžuolynu ir net pamėgti jo 
pavėsį ir tuo pačiu laiku my
lėti margą/ jaukų žolynų dar
želį. Nors jus, ponai, užginči
jate, bet mes žinome ir mato
me vaisius kultūriškoje Lietu
vos dirvoje, išaugintus patva
riu darbu musų srovės pasekė
jų. .Atrodo, kad mums lemta 
sulošti dar svarbesnę rolę atei
tyj. Mes irgi sekame gyvus į- 
vykius Lietuvoje, bet reaguo
jame į juos šiek-tiek kitaip, 
negu jus.

Dabar, kada ir 'Klaipėdos 
krašte pasigirdo apsvaigusių 
Hitlerininkų šauksmai ir kada 
žiaurus legijonininkas kumš- 
čia grūmoja mums Vilnijoje, 
vėl pradėjo gręsti pavojus mu
sų jaunutei, dar nesuaugusiai 
kultūrai. Bet mūsiškiai nemie
ga^ Sveikinantis', t ym ■. Lietuvos 
Socialdemokratijos žygis, susi
artinimo su savo vienminčiais 
Klaipėdos krašte. Iš interviu 
su Lietuvos laikraščių kores
pondentais matyti, kad vadas 
Klaipėdos social-demokratų, 
Jurgis Pannarš, nors ir būda
mas vokiškos orientacijos žmo
gus, vis: tik geriaus supranta 
teisius pažangiosios lietuvių 
darbo visuomenės norus.

Mes nesame zoologiško pat
riotizmo šalininkai. Mums ne
rupi ‘Litwa 
za’, ir mes 
papročių ir 
Mes norime
tT ir gauti mums priklausančią 
privilegiją, musų jaunutei kul
tūrai ugdyti. Jog ir mes ka
daise "davėme nemažai lietuviš
kos kilmės žmonių ir Vokieti
jai, ir Lenkijai, kurie daug pa
gelbėjo sutvirtinti jų kultūras. 
Gal be jų paspirties kultūrinė 
pažanga jų kraštuose ne taip 
sparčiai butų ėjusi pirmyn. 
Lenkų .kalba, be lietuvių kilnjės. 
rašytojų pasidarbavimo gal1 ne
būtų taip sklandi, iiv daina; taip 
melodinga, kaip kad ji yra dą- 
bar. a *

Mes nepavydime nei Lenki
jai, nei Vokietijai jų turtų ir 
gerbūvio, o* gal ir dabar duo- 
tumėm savo žmones jiems tal
kon, tik - nelaimė, kad“ mes 
šiandie taip biedni—musų, są
moningų. lietuvių tik saująlė 
teliko; mums patiems saviškių- 
neužtenka prideramai savo kul- 

’turinhfs lauktis įšditbti ir išno
kinti jų vaisius.

Mums' •sunku, ' į talką, nieks 
mums neina. Musų kultūra 
kenčia ir tankiai nukamuota, 
suvargus ir heteisingą žodį iŠ-< 
taria ipusų^ šykštiems kajiįiy- 
nams. Nežiūrint td, mes nors 
iy skurdžiai; visuomet sūpran- 
tąme sveiką galybę Vokietijos 
Įki>lturcXą ir turiningą grožį lėn- 
kų padangos*» Mes net jaučia
me-priedermį apginti jų ek- 
zistavimą, je^ tik, pikta ranka

od morza domor- 
ne bruksime savo' 
kalbos svetimiems, 
tik teisės egzistuo-

Nebatverks mergelė
Verk’ mergelė Vilniaus

vainikėlio, 
grynų ' 
avižėlių,] 
rūtų , vai

nikėlio.]

Suskambėjo langeliai 
Ir parjojo broleliai, 
O kur buvot, broleliai, 
Bene Vilniaus miestelyj? 
Ką girdėjot, broleliai,

Vilniaus miestelyje?
Vilniaus miestelis 
Gražiai maliavotas, 
Ašarėlėms -išmazgotas.

Bernytis atjojo prie vartų sustojo, 
Mergytė išėjo jįjį pasveikino.............
Bernytis žadėjo į Vilnių išjoti, 
Mergytė pradėjo balseliu raudoti:

Ak, Dievulaičiau, ■ tu mano, 
Manei ding mylėti jau gana.
— Cit neverk mergyte, tu, mano širdelė, 
Kaip aš iš Vilniaus pagrįšiu, 1 
Tavę mergelę paimsiu.

Aisiva mudvi, jauna sesele, 
Aisiv’ in Vilniaus miestelį, 
Pirksiva mudvi, jauna sesele, 
žalių rūtų sėklelių.
Sėsi va mudvi, jauna sesele, 
Po stiklelio langeliu.
Ketai sėjau, tai tankiai dygo, 
Rūtelė išbujojo

Skuode kuodelis, Kaune ratelis/ % 
Ant vandens mestuvėliai, 
Pamarė’ staklės, Nytaujoj nyteles/ 
šeduvo’ skėtelis, Kriguvoje pakojėlėš, 
Vilniuje šaudyklėlė.

užsimotų sunaikinti1 Vokietijos 
mokslą ir lenkų meną.

Mes mėgstame puošnią, svei
ką kvepiančią pinaviją, prilyg
stančią Vokietijos kultūrai, 
grožėj ames žydrių, išdidžiu, 
graįkščiu, kaip lenkaite, DeL 
phinijos žiedu—bet mylime ir 
savo laukines gėleles. s

Kiek džiaugsmo sukelia mu
myse skaisčiai pražydusi anks
tyva purena, ir kaip raminan
čiai į muš veikia vaizdelis bal
tos, nekaltos kukliai Lietuvos 
gojuje pražydusios vištakojos. 
Prisišliejus musų girių kampe
lyje, lengvo vėjelio supama, 
neturtinga, bet žavėjąnti, y poe
tinga vištakoja pina mumyse 
daug gražių svajonių —nura
mina mus. O musų sunkaus, 
kerštingo pavydaus gyvenimo 
sūkuryje J jog yra reikalingas 
ir žiupsnis filozofijos ir biskis 
poezijos, išsklaidinimui kasdie
ninės prozos. Delei to mes ir 
jaučiamės turį teisę savo pa
prastas gėles mylėti.

Taip, mes įkainuojame . gro
žybę pinavijos, grožimės skais
čios Delphinijos žiedu, — bet 
kada girto hitlerininko purvi
nas batas ’ užmina, sutriuškina 
musų mielą vištakoją, ir kąda> 
apsvaigęs legijonininkas iš
spardo musų kuklius žiedelius, 
mes sušukę, perpykę, ? užmirš
tame ir kvepiančias pinavijas 
ir puikią skiauterę delphinijos. 
Mes tada tik jaučiame gilų, 
skaudų liūdesį, ir tuo momen
tu, jeigu mums kas kaišioja 
svetimas ir turtingas grožybes, 
mums tas dar daugiaus suner
vina. Tokiuose skriaudos mo
mentuose mąstome: “Mes juk 
daug nenorime; kada musų gi
minė buvo turtinga ir didi, ta
da mes jums ir gabių vyrų tal
kon davėmč, o jus ant mus 
būdami dabar patys tokie tur
tuoliai, pykstame, šnairuojate 
ir net grumojatę, jei,mes savo 
miško gėleles pasiūlome /są^vo 
praturtėjušiems,, nuo musų pa
sišalinusiems gijpinėms”.,

Sveikuose momentuose mes 
daug malonės ..įsigyjame be
skaitydami Mickevičiaus lapus, 
nors jie ir parašyti ne musų, 
bet lenkiška kalba; daug pra
kilnių minučių sukelią mumyse 
ir gęnialis Goethę. Bet dėl j/ų 
mes visgi nenorime atsižadėti 
augštų, kuklaus ; Kudirkos ir 
darbštaus, simpatingo Basana
vičiaus idealų.

Mes tik. geidžiame, kad ir* 
lietuviai savo kalba, ryškiau, 
sklandžiau galėtų išsitarti, kad 
ir jų daina sutartiniau pra- 
skatnbetų, .kad musų miškai ir 
pievos nenustotų savo grožės, 
išnykus juose žavėjančioms gė
lėms. Mės jas prezervuoti po- 
rime, bet ne ‘ iškulturintUs žie
dus’ naikinti, j Musų širdyse 
kerštui ne vieta.

Lietuvių pažangioji darbo vi
suomenė gerai nusimano, kad 
daugclyj iš musų kaimynų, 
turtingų ,, oranžęrijų. savininkų; 
tos pačios kaip ir mumyse kil
nios mintys bujoja, nes ir jų 
mokslininkai iŠ meno kūrėjai 
vien geras ypatybes stengiasi 
išauginti ir skriausti silpnesnį 
nemokina. Ir logika,? ir dora 
yra tik viena, tik jos įvairio
mis kalbomis skelbiam*. Pa
žanga. mintyse ir pajautfinuose 
vien'tik tobulumo siekia. N&- 
trukšmaukime vyrai, bet artina 
kįmės prie susitarimo, nežiū
rint, kad musų- “urąrpatriotai”, 
UŽgirdę mūšų nuoširdžius pa
siūlymus, pigit) Šukių sukuryj, 
kerštą skelbia, r

Mes tikime į. progresą, į švie
sesnę ateitį. Mes" jaučiame, 
kaip>prie ta> .jau artinamės. įii- 
norne, kąd;u>ąžangą ■, galėsime 
pasiekti* takĄėinant tblerantiš- 
;kumo, tėisėtumo keliu, simpa
tingai atsižvelgdami j visų ge
rovę, bet nė pagieža irf sukto
mis diplorpatijos machinaci
joms. *

Neprivalome vartoti priemo-

nių, kurias mes smerkiame ir 
kurias miisų prįejssti taip iie- 
teisingai vartoja.
vieną sykį atkartojame, 
esame šalininkai draugiško su
sitarimo su mums priešingais 
kaimynais, ir pabrėžiame, kad 
mums ir skaudu ir gaila maty
ti Lietuvos piemenis ir kerd
žius neišmintingai besišvais
tant savo ilgais botagais.

A. L. Davidonis.

Todėl dar
jog

Tari Chicagos 
Lietuvių
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Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedam; raš

tai iš politinių organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant į jų nu
sistatymų skirtumus).

Iš Chicagos Lietuvių Demokra
tų veikimo

Chicagos lietuviai demokra
tai yra pilnai susiorganizavę dėl 
veikimo už Anton J. Cermak 
ant Chicagos majoro. Kovo 18 
d. 8 vai. vakare įvykos Chica
gos Lietuvių Demokratų Cent- 
rąlio Komiteto Nepaprastas su
sirinkimas, 139 N. Clark St., 
Chicago.

Ant minėto susirinkimo at
silankė nemažas būrys deelgatų 
iš beveik visų Chicagos lietu
vių kolonijų. ; Sekančios lietu
vių kolonijos buvo skaitlingai 
atstovaujamos: Bhidgeporto,
Marųiiėtte Park, Roseland, WeSt 
Sidė, Ųorth Side, ir Brighton 
Park. Tik nebuvo iš Town of 
Lake ir 18th St. ir Union Avė. 
Tos dvi kolonijos turėtų su- 
brusti ir veikti dėl išrinkimo pa
tyrusio, gabaus ir atsakančio 
miesto majoro vietai Anton J, 
Cermak, *

Tamė, susirinkime buvo labai 
plačiai išaiškinti svarbiausi De
mokratijos principai, ir A. J. 
Cėrrpak platforma’, gabaus kon- 
.gręsmąpOi A 5 ‘Jistr/HlP U*”1-. 
Adolph J,: Sabatli. Kongresma- 
nas A. J. Sabath yra nenuils
tantis kovotojas U. S. Kongre
se už visų ateivių teįses, taip 
pat ir Už lietuvių teisės, Jisai 
per sUVįrš 204 metų kaip ko-' 
voja prieš įvairius šovinistus, 
kad neįvedus .ateivių registra
cijos, tąi yfa pasportų siste
mos, kas duodą; šiokiją tokią į- 
vairiems politikoje prasikaltė
liams* šioje šalyje prieglaudą. 
Po jo * kąlbos- buvo dar trumpos 
diskusijos, apie ateinačius rin
kimus. Kur ir kada surengti 
didžiįųsį visos Chicagos lietu
vių demokratų mass-mitingą, 
pavesta valdybai.

Congressman^ A. J. Sabath 
pabrėžė, kad' Demokratų parti
ja yra arčiau darbininkų reika
lų, negu Republikonų. Praeita
me kongrese 'Demokratų par
tijos atstovai kaip kongresp, 
t'aip ir senate visais btidais dar
bavosi, kad suteikti bedarbiams 
pašalpas, kad" suteikti įvairių 
viešų darbų. Vieni iš jų pasi
sekė, kiti ne. Bet l^emokratai 
nenuleidžia rankų, ir dirba ir 
dirbš ir ant toliau dėl labo dar
bininkų klesos.

įw>«l^lW..>|!.|i..
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t iasirts Lietuvių
i Rengia Lietuvių Republikonų Organizacijos 
s i, . /• * COOK COUNTY , į

Nedėlioj, Kovo-March 29,1931,2:30 po pietų
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3331 So. Haisted Street -f

šis Masinis Susirinkimas bus labai įvairus, nes jame bus gražus progrUmae, kurį 
/ išpildys p. A. VANAGAITIS, J. OLŠAUSKAS ir VISA VANAįGA|čIO ’GRUFfc.

Taipgi kalbės kandidafas į Chicagos majorus IVzn. H.Thohtįįįšon,.. Jatnės A. 
įiearns—kandidatas į miesto kasiefius, Pat riek Shčridan •^•.įabdidatiųj į mie
što klerkus ir kiti augšti valdininkai. Taipgi iš Lietuvių kalbės' adk Fran'k! Mtist, 
adv. J. Borden, adv. J. Grish, Dr. A. ■Zunontas ir kiti.

Visus Lietuvius širdingai kviečiame 1 atsilahkyti' ir išgifstr grąžtų1 kalbų i n pui
kaus prograiuo. Įžanga visiems DYKAI. - ' v \ ' -

Republikonų Organizacijos ’GolfUfIgt ĮĮt/riiUclu^
-------------- i------------ ----............................................ .. '_____ ____ __ ___ _______ _

r , v
tut.į.'V .'i’.*:.. ..u ." • !>> 'w.»i arti--."

Vienu žodžiu, Chicagos jie- Ąprii S- dieną 2 vai.
tuviai turi sykį ant visados pa- 1
mesti savo senus prietaru^, ka^ 
tiktai Hepublikriai gali suteikt? 
gerbūvį kraštuiį arba valstijai 
•ar miestui. Bet, kad Demo
kratai tai vot, girdi, * atpeša 
prastus laikus. Dabar mes tu
rime Republikonų valdžią, ir 
Washingtofie ir musų valstijos 
ir miesto. O kaip tie laikai yra 
taip jau geri? Milijonai žmo
nių be darbo vaikšto, muitus di
džiausius pakėlė ant iš kitur į- 
vežamų prekių. Del to kitos 
valstybės irgi • pakėlė aukštus 
muitus, ir pasekmė to viso, nei 
Ąmerika begali kitiems par
duoti, nei nuo Amerikos kitos 
valstybės benori ką pirkti. 
Pasekmė to viso, fabrikos pra
dėjo stoti, ir milijonai darbi
ninkų liko paleisti nuo darbo.

Todėl, jei mes norime geres
nių laikų ir jei mes norime at
gauti savo senus darbus, ir su
laukti gerbūvio, tąi kas tiktai 
galite balsuoti, turite balsuotį 
ateinantį April 7 dieną už Ail- 
ton J. Čermak, ant Chicagos 
majoro.

Chicagos Lietuvių Demokra
tų Centrai Komitetas, of /Cook Skdbimai Naujienose 
County, praneša, kad visos Chi- dUOda daUdą deltfo, 
cagos lietuvių Demokratų di- kad pftČios NaUjieilOS 
džiulis mass-mitingas įvyks yrM ftaUdillgbS.

Apni & dieną 2 vai. po pietų ir 
tęsįą iki 6 vai. vakąro. Visos 
kolonijos yra* kviečiamos at
vykti sū savo automobiliais į 
Chięagbs LįetuVįų Auditorium, 
8133 S. Haisted St., minėtą 
dieną, dalyvauti bendrame su
sirinkime. *' ' ..J

ClįičągDs lietuves moterys ir
gi nutarė smarkiai veikti dėl 
Aųton J. Cermak. P. Elizabpth . 
Šatkauskas, savininkė Mildos 
Jeatro ir p. Jbsephine Norkus, 
aktyviai dalyvaują Lietuvių De
mokratę Centre, .ir organizuoja 
įvairius lietuvių moterų* kliu- 
fetis už Anton Cermak.

Tbdel kurios kolonijos dar 
neprisidėjo prie' šio smarkaus 
lietuvių demokratų veikimo, tai 
malonėkite atsišaukti į General 
Headųuarterfi, 155 N. Clark St., 
i- floor. Lithuanijia Division. 
Tel. Dearborii 1515 Extension 8.

Chicagos Lietuvių Demokra
tų Central Komitetas,

Adv. Chaš. V. Chesrtul, pirm.
Vt M. Stulpinas^ raštin.

' W‘,S. Haisted St.
; Tel. Victory 6122.

' ' - ‘ <!
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does Ali cleaning

•• ' "..O '
v > V; -■ . ■ • . . J . . X ,

Old Dutch turi daugelį nep4|ygiftW^ą;>>rapku2J^f dį yr® 
tikrinusias būdąs į * ” “ • 
saugįis dėl viso valy

, nom»škas vartoti L i.  _ 5| , . ,
ir lengviau negu kas kitas ką iųs gallte vartoti.

, Old Dutch nuim

prlaikyti daiktu* ŠVa'rius it svitfkus: již yru / 
Uynio; jis yrk šn*ląutf raukams; jis yr^ eko^

virš to visko,’Op Dutch .vajo. gret$iftĮ .. .

___ visus purvus ir neftvarumtis—vienu gfėftą, 
švelniu,’ švariu ‘pabraukimu. ’ plokščios plėskelės *'
yra natūralus valytojai , ir Sveikas JŠvąrūmaa yra atsiekiamas 

'—greitai ir lengvai. ' . * * * • "
Old Dutch atlieka Ūsą jūsų namų valymų. Nėra reikalo* vat- / 
totj keliy ryšių valytojos. Vartokite OFd Dutch ėnf kiekvieno 

f ' paviršiaus, -kur gali būti varto-
juthas vanduo, ant parcelianų, ,

• ' enamclfo, tlle.- marmuro, grindų,
l»ngųr wrtuv€s refrigirato- •

it t.t. Old.Dutęh hębta|Ž<H-r 
■ARpKgMiMS jis a«tur| šaky aštrių, btaUančių

Putch y/a.moflei*- 
A nišk^s tobulas valytojas^- > . ..
s \ •
j ' r ŠuUr d tjią

'J ((i yra svarbiausiu jusų
‘ miliutus# 

■ i VALO GREIČIAU;
-- n'......, ■ ■ , ! M...................... d -- --------X-' ■!. .'l .. ĮiHI.Į,..............i^—. j. ... ................................

.Labas Rytas Kiekvienam! Pasiklausykitę Old Dutch Giri,, radio'naujos, 
skaisčios asmenybės^ smagiausiame rytftttfthliamė ptograme ore — Pa'ncdė-. 
Itaiš. Scrcdomis. Pctnyčiomis visu Coiunibia brdadcasdAg System!tinklu.
Klausykitės iš Stotie WMAQ 7:45 vąlaadį ryte, / * z <

iiLi-rtii-t— ............ . i i ■■ —l;r rr_Į-----

tot j kelių ryšių valytojos.
varto- 

cėlianv,
grindų,

Old Dutch Š|>alVuoti{^
siu Ijoldeciųl PlVrriratisia-išktfpfcttė iš tiijų Q!d Dutch 
sH malonu, cs^nčips-virš v^reojimo ourodyrrtų. fftl- 

ir savo vardusit IŠpildykit* kuponą šiandie 
Ji -----1-'——  -  — - _ .

Clcanscr kibelių p'.iėks s 
siųskit juos kartu su 10c
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lUelltr prklOlOe ..Centų ■. į j letbelių, 
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Tarp Chicagos 
Lietuviųz

Ligonio balsas

ku-Viename savo rašinėlyje, 
riame minavojau trijų mėnesių 
(19 sausio) sukaktuves nub 
savistovia B. š. K. veikimo, 
buvau parašiusi jame, kad di
džiumą patekusių vargan be
darbių sudaro* tris rūšis: la
bai geros širdies žmonės, gir
tuokliai ir tinginiai. Paskui se
ka žmonės visokių vargų-varn 
gelių ir nuotikių parblokšti.

Gavau keletą laiškų nuo 
skaičiusių jį žmonių, kurie pa
sisako esu padarę vienokių ar 
kitokių klaidą ir apgailestauja, 
už tai, bet vieną laiškų laikau 
skaudžiausiu iš visų kitų, nes 
rašytas esančio sunkioj padė
tyj, pažeistos širdies žmogus, 
nes tas, kuriam jis buvo ištie
sęs žmoniškumo rankų, dabar 
nei žinoti jo nenori. Palieku 
skaitytojui padaryti išvadų, ko 
yra vertas toks žmogus:.. Laiš
ke ligonis savo sielvartą išdėsto

SPRINC
unloamną^

u)ith an that cou

Kad

Didžiausias

Ford Tudor

BUICK

Mažas Įmokėjimas Lengvi Išmokėjimai

Ateikite-Pirkite Šiandie!

MOTOR SALES

GARSINKITE NAUJIENOSE

Svarbiau
- “Chev

McMANUS MOTOR SALES 
ASHLAND AVĖ 
SUPERIOR MOTČR SALES CO, 
KEENAN CHEVROLET SALES 
ARCHER CHEVROLET SALES 
HAFNER CHEVROLET CO.,

6711 So. Westem Avė.
5436-42 So. Ashland Avė.
6943 So. Halsted St.
5323-25 W. 22nd St., Cicero, III.
6211-15 Archer Avė., Argo, III 
2610-12 So. Michigan Avė.

ESSEX
DOOGE
STUDEBAKER CHRYSLER

oi!*"'

NASH
WILLYS-KNIGHT PONTIAC 

WHIPPĘT

štai yra svarbi žinia dėl taupių pirkėjų! 
sias visų metų Vartotų Karų išpardavimas 
rolet Pavasarinis Pratuštinimo Išpardavimas Vartotų 
Karų”—prasideda rytoj! Ir kokis bus tas išpardavi
mas! Nes niekad mes nebuvome pasiūlę tokius pui
kius karus už tokias stebėtinai žemas kainas.,

kuogreičiausia tuos . karus išpurdavus—mes pasiūlome 
juos dabar—už kainas taip žemas, kad jums neapsi
moka toliau vilkintį su pirkimu karo.
Raudonas OK ženklas yra jūsų juodymas kokybės ir 
pasitenkinimo. Jis parodo, kad Ikaras, kur j jus per
kate, buvo nuodugniai peržiūrėtas ir pertaisytas, kad 
kuogeriausia veiktų ir kuoilgiausia laikytų. Pirkite 
laike šio nepaprasto pinigų taupimo jvykio! Ateikite 
ankšti rytoj! Pasiskirkite geriausius atidarymo die
nos specialus. ’ . <

Ir Specali Bargenai ant Sekamų 
Populiarių Išdirby sčių Karų:

1929 Chevrolet 
šešių Cilinderių 

Coach

J927-28-30 CHEVROLET 
Coaches, Coupes, Sedanai

Specialiai Nupiginti

Didžiausis populiariškumas naujų Chevrolet Šix — 
Didžiosios Amerikos Vertybės—pripildė musų sande 
liūs daugeliu labai gerų karų, priimtų mainui,

Ku tik išmainytas ant ch*vw>lel,v 
ir yra geriausiame stovyje. ♦ 
užbaigimas ir išmušimas jja 
nauji. Parsiduoda su “turinčiu 
šmės OK”—pirmam pirkėjui už

KainvĮ Nupiginimas 
atidarymo Dienai

Veikite šiandie, jei jus norite nupir
kti biskutj vartotą, šešių cilinderių 
Chevrolet Coach už taip žemą kai
ną. Pasinaudokite šia sensacinga 
Pavasarinio Pratuštinimo kaina, šis 
karas eina ir išrodo kaip naujas, 
įsidėmėkite šią žemą kainą.

$265
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*

taip:
» » »

Emilija B.
B. š. K., Chicago, III.

Gerbiama. Ta^nšta!- Nors ne
žinau Tamstos pavardės, bet 
tikiu, kad pažįstu Tamsta. Per 
visų laikų skaitau Tamstos 
straipsnius “N.” B. Š. K. sky
riuje ir manau sau: tokie žmo
nės kaip Tamsta ir kiti B. Š. K. 
nariai turit širdis ir žmoniš
kumo jausmus, tik gaila, kad 
mažai tokių yrą.

Vėlesniame Tamstos straips
nyje patėmijau, kaip daugelis 
pateko į vargų ir skurdų per 
savo geraširdystę; taipgi^ pri
simenat, kad yra tokių žmo
nių, kurie išnaudoja kitus pro
gai pasitaikius, o paskui ty
čiojasi iš nelaimingojo. Aš pra
šyčiau Tamstos, kad į tų ne
vertingų žmonių sąrašą jtrauk- 
tumėt ir daktarų —— nes jis 
toks yra. Dalykas toks yra: 
Būdamas dar universitete ne
turtingu studentu prašė manęs, 
kad jam pagelbėčiau finansiš
kai mokslą baigti. Dirbau va
rio kasyklose, turėjau susitau
pęs pinigų. Vienų dienų išsikė
lęs iš kasyklų nuėjau paštan ir 
pasiunčiau jam geroka sumų 
pinigų; prižadėjo atiduoti su 
nuošimčiais, bet dar ir šiandien 
neatidavęs yra, nors daug sy
kiu prašiau per laiškus ir ypa- 
tiškai, bet vis tą patį atsaky
mą gavau: neturiu ir tiek!

Kaip buvau sveikas, tai ma
niau: tuščia jų — tegu sau 
laikosi!... Bet gegužio 14, 1930 
atsidūriau apverktinoj padėty. 
Susirgau tuberkulozu-džiova. 
Turiu jauna moterį ir du ma
žu kūdikiu, 4% ir trijų metų. 
Tuoj išvažiavau į džiovininkų 
sanatoriją, nes nenoriu apkrės
ti tos mano brangios, kuria as 
taip labai myliu! Jau astuoni 
mėnesiai kaip kariaunų su tuo 
savo baisiu priešu-džiova, bet 
tam dar galo nesimato. Turė
jau biskį susitaupęs pinigų, 
tai šiaip taip galų su galu su
vedu, bet nuolatos mintis var
gina:-kas bus toliau, kaip tie 
sutaupyti trupinėliai išsibaigs? 
Tūlas laikas atgal parašiau jam 
keletą laiškų ir pranešiau sa
vo apverktinų likimų. Sakau: 
buk geras, turėk širdį, prisiųsk 
tuos pinigus, kuriuos aš tams
tai paskolinau, tai bus nors 
pienui nupirkti dėl tų mano 
dviejų kūdikių, kuriuos aš taip 
labai myliu! Juk širdys mu
dviem plyšta matant savus ^kū
dikius alkanus! Aš tėvas guliu 
ligoninėj ir kovoju su liga nie
kuo negalėdamas jiems padėti; 
jei nors kiek turi jausmo, tai 
pagailėk manęs! /

Praėjo mėnuo laiko nuo iš
rašymo jam laiškų, atsakymo 
negavau. Prašau vėl ir pasiun-

4. įhiji.i, 111>

čiu apdraustų ir parašau taip:-J. J. Bagdonas 
Paskelbsiu viešai, kad esi be 
sąžinėj, kad gali taip elgtis su 
nelaimės ištiktu žmogumi. Gau
nu tuojau atsakymų. Jokiu bū
du negalįs atsiteisti, beveik 
tik dar daugiau neprašo! Pa
taria pasiskolint kur nors. Na 
ir manau sau: kurgi aš pasi
skolinsiu? Gal tarpe ligonių, 
tokių, koks pats esu? Taip ir 
užsibaigė tas dalykas. Aš 
Tamstai rašau šia žinių vien 
tik su tokiu tikslu, kad suteik
ti daugiau medžiagos dėl Tams
tos tokių straipsnių.

Su pagarba, ■
F. K. (seka antrašas)

Ristynės

Lietuvių ristika'i užvakar ri
tosi net dvejose vietose: Brigh- 
ton Parke ir North Sidėj. Pir
moj vietoj ritosi Bancevičius,

■ĮMM
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Bng- 
20 mi- 
o Ačas

Widzes

i, Glazauskas, 
Mingela ir kiti. Bancevičius, ži
noma, ristynes laimėjo, 
donas su Mingela ritosi 
nučiu ir išėjo lygiomis, 
paguldė Glazauska.

North Sidėj Adomas 
ritosi su Ldu Tallaber, buvusiu 
pasaulio čempionu. Tallaber lai
mėjo, bet turėjo pusėtinai dar
bo. St. Bagdonas ritosi su 
Marshalu 30 minučių. Refeheo. 
nuosprendžiu Bagdonas laimėjo 
ristynes.

šį vakarų Universal Atleti
kos Kliube risis Bancevičius su 
lenku. Lenkas jau" prieš porų 
savaičių padėjo ,$o0, kad jis 
“dzūkų” paris. Tačiau jis tuoj 

*po to -susižeidė ir negalėjo ris7 
tis šiandien jis tikrai pasižadė
jo būti ir ištiesti ‘dzūką” ant 
matraso (žinoma, jei tai jam 
pasiseks), šiandien taip pat 
pasirodys naujas lietuvių risti- 
kas, kurio chicagiečiai, tur būt, 
dar nėra matę.

f

Nedalioj, khlp ir paprastai, 
kliube įvyks treniravimosi, ža
da atvykti daug ristiky. Gal 
bus ir Požėla.

Kovo 30 d ..risis Požėla
Ateinantį pirmadienį Coliseu- 

i Požėla su
Oklahomos
Požėla ža-

m e risis . Karolis 
“Buzz” Bartley, 
milžinu. Į Chicago 
da' atvykti rytoj. ;

Coliseume svarbiausioj poroj 
risis rusas Kwariani su greku 
Zaharias.

šiandien Loughran-Grifiths 
bokso rungtynes

šiandien Chicagos Stadiume 
įvyks bosko rungtynės tarp 
Loughrano ir Tuffy Griffiths. 
Tomis rungtynėmis yra susido
mėję visi boksininkai. Mat, lai
mėtojas turės progos susiremti 
su Jack Sharkey. Sharkey ry
toj atvyksta' i Chicago ir pasi
liks čia iki antradienio.—N.

..... .......................... .... „ > 4 A.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedami raš

tai iš politinių organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant į jų nu
sistatymų skirtumus).

Tūkstantinis Piliečių Kliubas 
už Thompsoną

Praeitame reguliariam Lietu
vių Piliečių Darbininkų Pašel
pimo Kliubo susirinkime, atsi
buvusiam. 1931 m., kovo 22,
Meldažio svetainėj, narių tapo 
vienbalsiai nutarta remti kan
didatūrų William Hale Thomp
son į miesto majorus. Tūks
tančio narių parama, su jų šei 
momis ir draugais, turi datig 
svarbos rinkimuose ir be per
dėjimo galima sakyti, jog tai 
kandidatui reiškia ne mažiau 
penketų tūkstančių balsų.

Sekančiam šeštadieny, kovo 
28-tą, 8 vai. vakare, Kliubas tu
rės specialį narių pagerbimo 
vakarą Meldažio svetainėj, ku

n
r

CHEVROLET^
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riame narjai, neėmę iš Kliubo 
pašalpos dešimties metų laiko
tarpy, aplaikys auksinius žiedus 
su Kliubo emblema'. Tokių gar
bės užsipelniusių narių yra 
apie 45. Bus įvairus progra
mas ir kalbėtojai. Svarbiausiu 
to vakaro kalbėtoju bus pats 
miesto majoras William Hale 
Thompson.

Keli žodžiai apie patį Kliubų. 
šį kovo mėnesį sukako 15 me
tų nuo Kliubo sutvėrimo. Narių 
turi apie tūkstantį, o turto virš 
dvylikos tūkstančių dolerių. 
Susirinkimus laiko ketvirtam 
nedėldięny kožno mėnesio, Mel- 
dazio svetainėj. Kliubo prezi- 
dentu, nuo pat susitvėrimo, te
bėra Petras Kabialis, kuris yra 
nenuilstantis veikėjas ir nepa
prastas organizatorius. Nariai 
yra išsiplėtoję po visų Chicagų, 
bet didžiuma gyvena West 
Side. Priguli įvairių luomų as
mens—darbininkai, biznieriai ir 
profesionalai. Per daugel me
tų Kliubas užlaikė vakarinę mo-

PenKtaaienis, kovo zt, r,- ■ -- ---- t...... .......... .... ~ ..■„■■■.............. —

kyklų prirengimui narių pilie
tybės popierių gavimui ir jos 
pagalba keli šimtai asmenų į- 
gyjo pilietybės popieras. Netik 
nariai, bet ir jų draugai yra 
kviečiami į minėtų vakarų. 
Įžanga visiems laisva.

Dabartinė Kliubo valdyba su
sideda iš sekančių narių: Pet
ras Kabia’lis, prez., V. Duoba, 
pirmas vice-prez., Adomas Bar
tus, antras vice-prez., Simonas 
Pangonis, nutarimų rast., Pet
ras Šlogeris, finansų rast., My
kolas Meldažis, iždininkas, Pet
ras Masiliūnas, maršalka. 

. -—Senas Narys.

SIUSKIT PEK
HAUJIEHA^
PINIGUS LIETUVON 
1b preso Lietuvos žmonės tr 
iaip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Komitetas
Ofiso adresas:

Bridgeport Furnitūra Company, 
8224 South Ęalsted Street 

T6J. Vktory 1657
Pirmadieniais, Trečiadieniais^ 

Penktadieniais valandos: 9 iki 
11 ryto tiktai i

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

4442 S. Westem Avė. Tel/-La- 
fayette 41467.

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

Emilija Šukienė, nutar. raš
tininkė. Yards 3707.

Maria Jurgelionienė, iždinin
kė. Koosevelt 8500.

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

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

Elėna Bercher. Victory 1657, 
raštinės vedėja.

Gerbiami ir Gerbiamos, kurie 
aukausite maisto, avalo, rūbų, 
ar pinigų, savo aukas galite pa
likti visomis dienomis by kurią 
valandą musų ofise, Bridgeport 
Furniture Co., 3224 S. Halsted 
St. Tel. Victory 1657.

Štai kovo 2 diena atėjo } 
prieglaudų kokie tai lietuviai 
užsakyti svetainės surengti 
prieglaudos lietuviams sene
liams pietus, Sakėsi esą iš 
West Side ir pažadėjo mums 
labai daug užfundyti. Mes jų 
nepažinom, sakėsi turį iš ofi* 
so visų lietuvių senelių sarųšųį 
kurių prieglaudoj esą 63 žmo* 
nes. Gp.vo svetaine ant kovo 
15 dienos, laukiame.

Atėjo paskirtoji kovo 15 die
na, buvo visur išdėstyti tikie- 
tai, kad visi lietuviai susirink
tų į svetainę ant 2 vai. popie
ti!. Prieglaudos vyriausybė vis
ką prirengė ir laukė iki pusės 
trijų, tačiau niekas nepasirodė 
ir niekas jokios žinios nedavė, 
kodėl. Kad butų kokia prie
žastis atsitikusi, bet mums ne-

ko- 
va
iri.

Sereda, kovo 25 d., 1931.

MILDRED RUNELLA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 25 dieną. 8:30 valandą 
kare 1931 m., sulaukus 18'
amžiaus, a. a. Mildred gimė Chi- 
cago. III.

Paliko dideliame nuliudime tė
vą Stanislovą, 2 broliu — Stanis
lovą ir Kazimierą, seserį Julią ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 301 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 30 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės > sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Mildred Runella gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

teko, sužinoti. Taikyta labai 
nemalonus atsitikimas ir žemi
nk musų lietuvių vardų..

Tai iau nebe pirmas toks
na musų

Tai jau nebe /.pirmas 
kartas, buvo ir daugiau pana
šių atsitikimų, tik pirmiau ne
buvo prieglaudos vyriausybė 
su vilta. Dabar jau. siekia ir vy* 
riausybę užpykinti ir užteršia 
keliui geriems žmonėms, kurie 
stengias ii’ nori saviems1 varg
šams gelbėti.

Man Tesant prieglaudoj piri 
mas džiokas buvo toks: pas
kelbė $50 dėl ligonio draugo 
Musteikio nuo Aidi Aidi, tačiau 
Musteikis nė cento negavo. 
Antras panašus •atsitikimas bu
vo 1929 m. rudeni. Taip pat 
atėjo lietuviai į prieglaudų ir 
pasiėmė iš ofiso visų lietuvių 
sąrašų ir žadėjo kitų dienų iš
dalinti lietuviams seneliams pi
nigų, kurių sakėsi gerų kiekj 
turj, be,t tikrenybėj niekas ne 
cento negavo. Tik po kelių die
nų spaudoj pasirodė vardai ir 
pavardės senelių, kad jie gavę 
po tiek ir tiek pinigų. Tie tei- 
rauj asi vienas kito,. pasirodė, 
kad niekas tų geradarių ir sar 
vo akimis; nematė. Taip mes 
manome, kad tie, patys “gera
dariai” buvo ir kovo 2 dienų. 
Reikia manyti jie turėjo kur 
nors gardžius pietus, mes ma
nome, kad raudondvaryje. Gal
būt ir dabar pamatysime jų

spaudoje pagarsinimų, kaip jie 
“sušelpė” senelius..

—Prieglaudoj įnamis

Graboriai : 
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 52-03

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Graboriai
J. Lulevičius

GRABORIUS iR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauju .laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

03 S. Halsted St. 
Cbicago, 111.

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVO
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia- 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

datbu busite užganėdinti.

Tel. Roostvelr 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI.. Chicago
r *

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero. 111.

Tel. Cicero 5927

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Gydytojai
6600 South Artestan Avems.
Pbone Prospect. 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stcett 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avė.

Netoli 4 6tb Si Cbicago UI

Įvairus Gydytojai
----------a-T—~ njnrtn-

Office Pbone Canal 1912

DR; M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OfJice 1724 So. Loomis St.
kamp. 18* ir Blue Island *e.

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

Re*. Pbone Fairfax 6353

Pbone Armttage 2822

DR. W. F KALISZ 1145 Milvaaukee Avenue
Valandos 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal aųtarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
♦63» Vouth Ashland Aveniu 

Ofiso valando*.
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki I po p:ei

’ iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 17
Rer Telcpbon* Plaza 3 202

Duoda, 'darbo
Reikalinga janitorius nuils

ta#. Turi būt vedęs ir atsakan- 
t ižmogus. Kas toki darbą gali 
užimti, lai kreipiasi į “Naujie
nas” arba į B. Š. K. raštinę, 
3224 So. Halsted St.

Taipgi reikalinga atsakanti 
namų šeimininkė prie inteligen
tiškos '' šeimynos. Duos* valgi, 
kambarį iš mokės. *.

** • jNojrL darB^M’ -T-**

kančios šeimininkės prie namui 
darbo ant nk&, krepikitės laiš
kais tiekiai ^Naujienas”. Sun
kaus lauko darbo šioji mote
riškė negalėtų dirbt, tadgi vien 
tik prie namų ruošos Jr šiaip 
lengvesnio darbo.—Šultė.

.į.n.A,. ... ..į.

Oak Forest

Nubudę liekame,1

Tėvai', Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- .. 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1139. •

J. F. KADŽIUS
PlGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau
ja geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
prikląusati prie gra

bų išdirbystė*.
. OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti > isgŽB 5 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime į iš
laidų užlaikymui? sky-" 
tių. jį

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. -

' • i * .• i?' :

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18ih Street 

Tel Canal 3161

V> < 
H®

Vidikas- 
Lulevičiene

Akušerka 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mirs. ANELIA K. JARUSH 
herapy « Midvvife 
įjoj vietoj
Albany Avenue

Physiėal T 
Nai

6109 South

9252

prie 
duodu 
elečtric

Phone 
Hemlock

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

Akių Gydytojai

Kas prigaudinėjai senelius
Mes gyvenantys šioje prie

glaudoje norime pranešti mu
sų gerb. visuomenei, kad čia 
turime nė tik džiaugsmingų 
valandų, kuomet mus atlanko 
geraširdžiai musų tautiečiai 
lietuviai, bet atsitinka ir skau
džių nesmagumų.

KASPARAS TEIŠERSKIS

kovo 23 dieną, 6445 valandą ry- 
; te 1931 ni., sulaukęs puses am

žiaus. gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskn, Šilavos pa ra p., Palapiškės 
vienkiemy. Amerikoje ' išgyveno 
apie 30 metų. Priklausė prie 
draugijų-, 4 Wardo Politikos 
Kliubo, Teisybės Mylėtojų ir 
Tow. Narodowcgo Litewsko-Pols- 
kiego Wolnosc. Paliko dideliame 
nuliudime seserį Elzbietą Jartkan- 
tienę ir Jankantienės dukterį He
leną ir žentą Adomą Vanagus, 3 
pusbrolius — Alphonsą, Tamošių 
ir Antaną Teišerskius, 2 pussese
res ir gimines Amerikoj, o Lietu
voj seserį Konstanciją Vaišvilienę 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

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

Visi a. a. Kasparo Teišerskio 
. giminės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį pafarnaVimą ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame
Sesuo, Pusbroliai, Pus

seserės ir Giminės,
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius A. Masalskis, Telefonas 
L Boulevard 4139.

DR. VAITUSH, OPT.
' LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

palengvins akių įtempimą, kuris esti 
o?i.Uastbni: ga.1yo« 'ąjkaudėjimo. svaigimo. 
ikiWSf>temįnWJ #er«6otumo, skaudamą 

kataFilifičą, ’-atitaiso 
rfttihjpafegyM^ Ir -toliregystę. Prirengia 
rė'hitigąF dkinius. Visuose atsitikimuose 
Egzaminavimas daromas su elektra, paro 
lančia mažiausias klaidas , Specialė atydą 
Atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 1Q iki 

i 2. :via,.■ po .pietų. 1 !
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

'akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
1712 South Ashland Avė.

■ - PBbne Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Musų pastatytas. paminklas Šv. , Kazimiero kapinėse 
' Į '

HAfES MONUMENT COMPANY
2724 West lllth Street J

Skyrius priešais didžiuosius"'vartus Holy Sepulcjire kapinių. 

“Amžių Akmens” paminklai. Aukščiausia kokybe, Žemos kainos. 
Didžiausias paminklų pasirinkimas Chicagoje \ Tel. BEVERLY 0601

Ofisas it Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

EVA VARPUČENSKIENĖ 
po tėvais Žadėiksitė

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTH AL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 26 dieną. 3:30 valandą 
1931 m., sulaukus 38 metų 
žiaus, gimus Šiaulių apskr.. 
pilės parap., Vienrankių 
•Amerikoj išgyveno » 2r2

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL,

Lietuvys Gydytojas 1 Ralph C. Cupler.M.D 
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 Į Ofiso Tel. Victory 689Y

Namai: Rea Tel. Drerel 9191

6641 So. Albariy Avė. ą ą RATU
Tel. Prospect 1930 ,________ U IV. 21* A. iVV 1 O

Oflao „irnau 0080 tydytojas ir Chirurgas
Bes. Tel Van Buren 6868 \

RP T DTTTVnTTT TQ i Specialistas moteriškų, vyriškų. 
L/IV. L. M U Iv U U 1x10 vaikų it visų chroniškų ligų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofisasi 3102 So. Halsted St.. Chicago 

• 4147 Atchet Avenue arti 3ltb Street
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 lr Valandom 1—3 no nietn 7 8 rak fl Iki 8 vakaro. Nedfiliom nuo 10 iki 12 dte- Y,13?®®“* . * ' po .pI ,? .o 

wq. Namu ofisas Nortb Blds | Nedėliotai, ir Iventad 10—12 diena 
3413 Franklin Blvd.

valandos 8:30 Ud 0:30 vakaro

u .ridena ja Tel Midwav <512 h 
Wilmett» <95

CHIRURGAS
Oakley tr Za St Tel. Canal 1712-0241 

Valandos; Pancdėliais ir Kervcrgaia 
1 iki 8 vai. vak., Utamiukaū b

Pitnyčiomis I iki 4 v. v.

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

Tel.
VALANDbSi 

nuo 
nuo

ĮI■Į.IĮS!!!.ĮLĮ||l ■■ĮIJIIIĮĮĮIt. ! J-LSĮJllSįJ!

'Advokatai

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 pier 

Phone Lafayette 0098

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room III’’ 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Stree> 

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

' vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

1712 South Ashland Avė. 
. , Tel Boulevard 75 89 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
R-esidencr Pbone Hemlock 7691 

’ -
•.!'? Pbone Boulevard 7042 i -

yiia.i.Ue. /LZ/LLlo| Lietuvis Advokatas 
Dentistas

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

'VASILIAUSKAS 
ADVOKATAI

1 1 South La Sallt \tw>
Room 1701 Tel Randolpb 0331
Valandos nuo 9 ryto tki 7f »ai rak
1241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos 
Olis-—Utarn.

— 7 iki 9 vakare
Ketv ii Subatoi rak

Vasalle-—Pan. 
f ----

S^i it Pėtnyčios
/

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Silite 3 
Tel. Prospccr 1028

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

Nedėlioj pagal rutartį

iki ) vai kortuos* nuo 5 ’k» * 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Micbigan ‘Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull 6377 
Miesto ofise pagal rutartį 

127 N. Dearborn St 
Kervergais ofisai atdaryti

John Kuchinskas
Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Lietuvis Advokatais 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St 
telefonas Canal 255 2 

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

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arfi Western Avė.)

Įvairus Gydytojai

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmitstyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 VJ. VJaahington St. 

Cor. Wasbington and Clark Sts 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

ko- 
ryte 
am- 
Pa-

kaime. 
metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Antaną, sūnų Stanislovą 18 me
tų. sėserį* Martą ir švogęrį Kazi
mierą Jasus, brolį Pranciškų, se
sers dukterį. Antaniną it vyrą Po- 
vylą Navickus, — 4 švogerkas — 
Oną ir Pranciškų Statkus. Marijo.- 
ną ir Juozapą Kavaliauskus,. Bro- 
nislavą ir Vincentą Šerkšnius, Mar- 

* celę ir Hermaną Dazarus. Lie
tuvoj motiną, seserį* ir brolį.

.Kūnas pašarvotas,, randasi 4708 
W. 12 PI.. Cicero. 111.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 30 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vilionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta. į. Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Evos Varpucenskie- 
nes gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 

. paskutinį patarnavimą ir at<isvd-> 
kinimą.

Nuliūdę liekame, .

Vyras, Sūnūs, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

1 . ■ ■ ,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius F. Radžius, Tel. Canal

JUSTINAS ANTANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 25 d., 2:25 vai. ryto 1931 
m., sulaukęs 47 metų amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Švėkšnos 

B parap., Balženų kaime. Amerikoj 
B išgyveno 25 metus. Paliko didę- 
H liame nuliudime moterį Petronėlę 

po tėvais Astrauskaitę; dvi dtik- 
M teris, Lticiją ir Virginiją; du su- 
Ej nu, Justiną ir Benediktą; tris se- B seris, Froziną, Adelę ir Oną; tris 
B švogerius, J. Endzelį, Stan. Pet

raitį ir Vincentą Pazirą; brolį
Į Stanislovą, Argentinoj, o Lietu

voj tėvelius, brolį ir seserį. Kū
nas pašarvotas randasi 3327 W. 
Hirsch St.

Laidotuvės įvyks subatoj. ko
vo 28 d., 8 vai. ryto iš namų į | 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus i 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a, a. Justino AntanaviČios 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti' jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

M Nuliūdę liekame
Žmona, Dukterys, Sūnus j 

ir Giminės.'B Laidotuvėse patarnauja grabo- 
■ rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdin^ sibAĮiktirį^ų ir ramti 
patarnavijxių? kuomet jis įyra: labiausiai reikalingas.* I

,4JU3.Ų GRABORIAI
Didysis Ofisas

4605-07 South Heifitaitage Avenue
Visi Telefonai'. YARDS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Čalumet 3294
Nuo 9 iki * 12 vai. dienoa ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Davidonis, M. D.
J910 So* Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo C T’ 2 “

apart Iventadienio it ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — .

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 3V 18th St., netoli Morgan

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

Tel, Canal 3110 
Rezidencijos, telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone RandOlpb 6727 “ 

Vakarais 2151 V/ 22nd nuo 6-9
Telephone Roosevek 9090 

Namie 8-9 ryte- *Fel Repnblir 9600

6 iki 8 valandai vakare

Pbone Canal 6222

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

Vai.: 1—-3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868 
7 i—.... . . .............

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
. ’ 3464 South Halsted Street

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

1 Wdlace Street

ir

St

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 20 metai .

OFISAS
4729 South Ashland Avė. I lubos 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir- Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v diena 
Pbone Midwav 2880

•• n i. 1 - -   - ■■ ■ ■—

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel Central 6890 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av 

TeL Prospect 8525

Rez, 3201* South

Nuo 10 
vai po 
vakaro

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidannitttyjs 
Room 2414 

One Nortb La Sdle 
One Nortb La Sdle St. 

(Cot La Šalie «nd Madlson Sts.) 
Ofiso Tel State 27041 4413

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49
Dclei sunkiu laiku kainos nupifintos __ 

Sidabro FilHntral ..... . ..... . ■■■... . .. . ... ... 5;
Parcollano FilUnral 
Auksinės Cro^ns _ 
Bridsre--------- --------
Pluk* —

........ ..-L. 6.00 
Sė.bO ui dantį 
$20.00 ir augi.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
" Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rodanti Ste 
TU RepuMk 9721



t
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Rytoj Vakarą Visi Liet. Ąuditorijon! 
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 28 D. VAKARĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ ĮVYKSTA IMDYSIS VAKA
RAS-KONCERTAS SU PRAKALBOMIS VILNIAUS SVEČIUI, PROF. M. BIRŽIŠKAI PA
GERBTI. LAISVOJI AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINE CHICAGO TURI PARODYTI SAVO 

MEILĘ IR PRIJAUTIMĄ PA VERGTA J AI LIETUVOS SOSTINEI, VILNIUI! ‘

Kovo 28 d. iškilmių programa
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 vedėjas adv. K. Gugis.

VAKARO PROGRAMA
1. Vakaro vedėjas atidaro programą
2. Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn pradeda programa

Himnu ir “Lietuviais mes esame gimę”. Taip pat dainuos mer
ginų trio. z

20

3. P. Grigaičio, “Naujienų” redaktoriaus įžangine kalba
4. Bijūnėlis, ’Northsidės jaunuolių meno drailgijėlė, atlie-

muzikalį vaizdelį “Gelių šokis” , < •
5. Baltgudžių Susivienijimo Amerikoj prezidento, p. Juozo

Voronkos kalba ‘ 1 . . * ■ .
6. Baltgudžių Stygų Orkestrą > ; • ■ 1,
7. Aušrelė, Cicero jaunuolių dainos draugijėlė, —- dainos
8. Ukrainiečių Draugijų Federacijos atstovo Mr. J. Masley

sveikinimai ir Ukrainiečių Moterų Pagalbos Draugijos atstovės 
Mrs. A. Diakun kalba ' ,

9. Ukrainiečių choras
10. Birutės Choras užbaigia pirmą programos dalį, su dai

nomis “Vilnius” ir “Vilniun Trauk”, ir solo padainuos p. Gięd- 
raitis. I i i ’ ,I

ka

! Pertrauka
11. Sveikinimai Vilniui per prof, Biržiškų
12. Prof. Biržiškos kalba.

Penktadienis, kovo 27, 1931
yįįįiį.1.,

LIETUVAIČIŲ TRIO

Štai kur gera ir pel
ninga proga 

■ ■ -< ■ 

................... ’ I

į Reikąlingąs pai?tueris prisi
dėti prie ‘įrengimo puikiausio, 
DARŽO su MAUDYNĖMIS ir 
kitais pasilinksminimo pato
gumais. Vieta randasi netoli 
CHICAGOS, kur yra patogu 
privažiuoti iš visų kraštų mie
sto automobiliais/ ir gatveka- 
riais. žeme suvirš 100 akriį 
puikiausiu mišku ir tekančiu 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudy
nes ir pasilinksminimo vieta, 
kokia randasi apielinkej Clii- 
cagos. įrengus tokią vietą ga
lima drąsiai tikrint, kad bus 
pelningas biznis. ' Vienam yra 
gera proga prisidėti prie 
virš minėto biznio, turint 
apie 12,000 dolerių. Platesnes 
informacijas suteiksime pri- 
vatiškai. Atsišaukite tuojaus.

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

Chicago, III.

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalus per 

S.L.Fahian&Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0511 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidą

Perkam Mortgečin* ir Bono*. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir iŠmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą
Padarom davernastis ir Pirkimo be»

Pardavimo Norartališkus raštu* 
Siunčiam Pinigus tr Laivakortes. 
\TSAKANTIS PATARNAVIMAS 
vi E S GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ /

ICLASSIFIEDADS.
tiuiiui ■nrw n-rwr~n—rr~—~T—

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTflS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
tnacijy lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL. BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Strern

tafor

Prof. Mykolo Biržiškos sutikimas
Iš kairės dešinėn, fronte: A. Kalvaitis, konsulas; prof. 

Mykolas Biržiška, svečias; Juozas J. Elias, šeimininkas.
Antroj eilėj: adv. Šlikas ir p. Beržinskas. Paveikslas nu

imtas Grand Central stoty, Chicago', prof. Biržiškai ką tik 
atvažiavus.

Joniškiečių Kliubo 
susirinkimas

Kovo 22 d. Joniškiečių Kliu
bas laikė susirinkimą G. Kren- 
čiaus svetainėj. Susirinkimą 
atidarė pirm. J. Butautis 2 vai. 
popiet. Nutarimų ir fių^ų 
raštininkų raportai priimti vien
balsiai su pataisymais. Mat, 
persimainius raštininkams įvy
ko keletą mažų klaidų. Kiti 
valdybos ir komisijų raportai 
priimti vienbalsiai be pataisų.

Priėjus prie kliubo reikalų 
pasirodė, kad reikalai stovi ge
rai finansais. Nutarta naujus 
narius priimti be įstojimo mo
kesnio per keturis mėnesius. 
Pagal konstitucijos įstoję mo
kėdavo vieną dolerį už aplikaci
ją, dabar galės stoti už dyką. 
Nedirbantiems nariams kliubas 
palauks, kol gaus darbo.

Dalyvaus Biržiškos vakare
Buvo pakelta klausima'?,Lar 

prisidėti prie profesoriau'.My
kolo Biržiškos sutiktuvių vaka
re. Nutarta dalyvauti, nes jis 
yra bepartyviais reikalais -atva
žiavęs ir atstovauja sostinės 
Vilniaus reikalus, tai visi daly
vaus kovo 28 d.

Nutarta surengti vakarienę 
su šokiais balandžio mėnesį ir 
vietoj išrinkta komitetas iš J. 
Joniko, F. Koniušienės ir A. 
Šukienės, visi gabus žmonės. 
Labai pagirtina, kad moterys 
prisideda prie veikimo, ypatin
gai rengiant draugiškus vaka
rus, kurie neša naudą visuo
menei ir organizacijai. A. Šu
kienė platina Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Komiteto rengiamo va
karo tikietus. Dalį pardavė, 
kas liko pridavė kliubiečiams, 
kad parduotų savo draugams.

Dar viena komisija tapo iš- iš tos pačios stoties.—R. Kl.

rinkta', pasitart su “Margučio” 
leidėju, p. Vanagaičiu, kas bus 
daroma šv. Jono naktį, 
liau bus pranešta, kai bus 
daryta sutartis.

PRANEŠIMA!
RoselUnd. — Lietuvių Scenos Mylėto

jų Ratelio įvyksta svarbus susirinkimas 
kovo 27 d., Y. 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. rast. Antanas Jocius.

North Sidčs vaikų draugijėlės Bijunė- 
io specialė repeticija veikalo “Gėlynas” 

įvyks subatoje kovo 28 d., 3 vai. po 
>ietų, , Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
-Įaisted St. Malonėkite visi susirinkti 

ir nepamirškite atsivežti kostiumus, nes 
po repeticijos reikės greitai dalyvauti 
prof. Biržiškos sutikimo vakare, toj pat 
svetainėj. Programas prasidės kaip 
7:30 vai. vakare. Komitetas.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Dievai Gema ir Miršta, o Velniai Am
žini.” Ir kitos navatnybės. 
dieviškus raktus. P ‘ 
dos sevt, 3142 So. Halsted St., 
29 d., 2:30 vai. po’pietų. Bus 
narnos knygos dykai. Kviečia 
atsilankyti. Rengėjai.

Financial
- F'inHn»ai-Pn«koloA

PINIGAI
♦ ~~

skolinam nuo $50 iki 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
isumos

Finance Corpdration 
of Illinois■ ’ 

Po valstijos priežiūra
3804 So. Kedzie Avė.

-----o-----

Mes $300

To
pą-

Man yra gaila, kad p. R. 
šniukas pasitraukė iš valdybos. 
Jis buvo labai < mandagus ir 
nuolaidus, atliko labai daug'dėl 
kliubo su plunksna ir darbu ir 
davė pasauliui žinoti, kas yra 
Joniškiečių kliubas ir visa ką 
jis veikia, deja—susidėjus gy
venimo aplinkybėmis apleido. 
Tikiu, kad būdamas ir eiliniu 
nariu neapleis savo kliubo, ku
rį jis tiek daug, prisidėjo pa
statyti ir suvesti joniškiečius į 
draugišką gyvenimą.

—Sidabro Upelis.

Lietuvių programas 
iš WBBM stoties
Kas sekmadienį Peoples Fur- 

niture Kompanija 2rą valandą 
po pietų duoda lietuviškus pro- 
gramus iš galingos stoties W 
B B M. Pereitą sekmadienį kon
certą pradėjo vyrų choras, už
dainuodamas Petrausko—“Kaip 
Gražus Vakarėlis” ir “Atvažia
vo Meška”. P-nia Pieržinskienė 
gerai padainavo “Kad Galė
čiau”—Dervinskaitės. P. K. Sa
bonis savo stipriu baritonu už
traukė “Oi Varge, Varge”. Ki
tu atveju jis dar vieną dainą 
padainavo. Elenos ir Onos due
tai darosi gana didelė radio 
sensacija. Jų dainavimą visi 
mėgsta, šiuo kartu jos daina
vo “Onytė’. Vyrų choras už
baigė Peoples programą gražia 
daina “Tykiai, Tykiai Nemunė
lis Teka”.

Kita’ valanda įvyks sekantį 
sekmadienį tame pačiame laike

VVISSIG,
Seno Krajaus

Daktaras
K*pltoiuui

Specialistas iŠ
ŠYDO TISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstą ir puslis, atnuodijimą . 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus* 
mus nugaroje, kosijimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu loti negalėjo Jus llgydyti, ati 
jis jums gali padaryti. Praktikuok 
tukstančiiu ligonių. Patarimas dykai, 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak.

per daugelį metą ir ligydl 
OFISO VALANDOS: Kartie 

edėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.
TeL Cr*wfor<k*$78

Pagal 
Prakalba įvyks Mil- 

, kovo 
dali- 
visus

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

Naujie-

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

P-les Berkiute, Stj’adomskaitė, Skeveriutė/ plačiai mėgia
mos Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn dainininkės, kurios visos 
trys sykiu padainuos prof. Biržiškai iškilmių vakare, rytoj, 
kovo 28 d. Lietuvių Auditorijoj. ‘

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Grane Coal - Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK1BAND anglys tonis .... $9.00 
POCAHONTAS’ dėl gjro tonas $7.00

Niekur tkąur ncgdusltb taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus. 1
' Tel. Republic *8402

CRĄNE COAL CO.
' 5332 So. Long Avė,

Reikalingi agentai

50,000 vištukų išperinama kas 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

savaitę.

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
telefonas 1537

F0X RIVER
■ HATCHERY 

, Elgin, III.

Perykla 
713 Grace 
telefonas

St. 
5410

Iš politikos lauko
(Šiame skyriuj dedami raš

tai iš politinių organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant i jų nu
sistatymų skirtumus).

Chicagos lietuvių politinis judė
jimas už Wm. Tale Thompson

Kovo 18 d. 9 vai. vakare, Jo- 
seph M. Azuko salėje, įvyko 
Svarbus Chicagos Lietuvių Re- 
publikonų ^susirinkimas. Dalyva
vo viso Republikonų Centro 
Kliubo atstovai Chicagoje.

Nutarta šaukti didelį Lietu
vių piliečių masinį susirinkimą. 
Vieta ir diena paskirta Kovo 
(M-arch) 29, 1931, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Auditorium, 
3133-35 S. Halsted Št.

Centralinė Komisija; praneša 
visiems lietuviams, kad ant tos, 
dienos bus musų, majoras Wm. 
Hale Thompson ir kitų Repub
likonų kandidatų, taipgi turėsi
me gerų lietuvių kalbėtojų ir 
veikėjų, kaip Frank B. Mast 
asst! State Attorney, 'adv. J. J. 
Grish, adv. J. Borden, Dr. Zi- 
mont ir kiti.

Komisija taipgi praneša vi
siems lietuviams, kad ant to su
sirinkimo dalyvaus musų bran
gus artistas Antanas Vanagai
tis ir jo visa trupė, kurie pa
linksmins mus lietuvius tarp 
kalbėtojų.

■< Visi lietuviai 
kviečiami 
1931, 
majorą W

Biblijos Studentų
PROGRAMAS

Iš Radio WCHI Stoties
1 1490 Kilocydes

Nedėlioį Kovo 22 d.
Nuo 3 iki 4 vai. po pietų

< ■ ■■■
K A L B ĖS •, ■

S. J. BENECKAS
TEMOJE :

“Kokiame Laike Dabar
, j Gyvename?”

P. s. Ieškokite WCHI stoties prie pat 
kyašto ant jūsų atimtuvų kiekvieną sek
madienį nuo 3 vaL po pietų.

Pranešimas
B. and Mf

A. J. BEBŽINSKIS ir
> MASULIS

SANDWICĘ SHOP
5200 S. Western, Avė.

J, ' i'-.’ •

TeL Republic 4544

Specialistas '<ydyme chroniškų ir nauju U 
rų. Jei kiti negrais j o jumis ISgydytl, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iBegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga Ir jei ad apsl- 
imsiu jus gydyti; sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir ka* jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo“-kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jacksoti Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 .
Imkit elevatorių 

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

iioi nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

po 
Nedė-

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
■■■■■, komfortą

Mes mokame
i » t .

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

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

Chicagoje yra 
kovo 29, 

ir paremti 
Hale Thompson.

i—Komisija

namie

(PRO&AK BUD F)

garsinėms naujienose

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.
.j v>; X I

John J. Zolp
45Š9 So. Paulina Street.

chicago. ill. /

CLASSIFIEDADS.
.. .............................................. .... II -t

Furnished Rooms
- * Tel. Roosevelt 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 kitcbenetu 
$6.50. Atti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
S a v. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

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

Pašaukit vakare
Prospect 2233 

arba ypatiškai matykit 
5604 So. Mozart St.

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

For Rent
PASIRENDUOJA 2 po 4 fcamb. 

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.

PARENDAVOJIMUI kampinė krau
tuvė, tinkanti bite bizniui, taipgi 5 kam
barių flatas vrišuj, prieinama renda. 
43 35 So. California Avė. Tel. Stevvart 
9605. '

PASIRENDUOJA labai gražioj vie
toj priemiesty, $15.00, 4 kambarių
namukas ir garažas ir užtektinai že
mės laikyti paukščių keletą šimtų, prie 
pat Archer Avė.

Elektriką ir, telefonas įvesta 
Pašaukite

Drexel 3689

Business Service

10% PIGIAU U2 VISA DARBA 
CONSUMERS '

Stogų Darbas. Greitai taisome «togu> 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kut 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekam* 
jeriausį darbą mieste. Kedzie 8463-

...................... Į Z ......  ■■■■■!.,

b urniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GROSERNĖS ir bučernes fixturiai 
pardavimui. Turi Luti iškelti tuo jaus. 
Parduosiu už bargeną, 2256 W. 47th 
PI., Lafayette 2312.

-------- 0--------

-------- O--------
PLAYĘR PIANO pardavimui — 

kaip naujas, labai pigiai. Taipgi mažai 
vartotas kietų anglių pečius. 2554 W. 
45 St. antros lubos.

—O-----

PARDAVIMUI pigiai bedruimio se
tas ir radio, šaukit iš ryto ar vakare. 
Tel. Lafayette 1959.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
pigiai. Biznio gatvėj, gera vieta dėl 
lietuvio. , Renda su pagyvenimu $3 5. 
3262 So. Morgan St.

Help Wanted—Malė
y Darbininkų reikia

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

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

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

I i

• REIKALINGAS žmogus važiuoti ant 
farmos, kuris supranta karpenderystę, 
kambarys ir valgis. Su mokesčiu susi- 
taikysim. A. Savickis, 5 238 W. Madi
son, Chicago.

Help yVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA virėja į restauran-

804 W. 31 St.
------ O

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

544,5 S. Ashland Avė. .✓

KOTELIS
23 kambariai, geriausioj , Chicagoje 

vietoj. Už dyką, garu šildomi. Ren
da pigi, tokiam bedarbės laike galima 
jasidąryG pinigų. Parduosiu už $900, 
iriimsiu mažą įmokėjimą, likusius ant 
išmokėjimo.

P; ALUKAS
651 W. Madison St.

' PARSIDUODA barbernė. 2 krėslų, 
arba mainys ant baltų barbernės fikče- 
rių, nes man reikalingi Pirko namą Za- 
lagėnas, 1951 Canalport Avė. Tel. 
Roosevelt 7706..

PARDAVIMUI kriaučių šapa, geroj 
vietoj, naujas ir senas darbas. 5513 W. 
Division St.

Exchange—Mainai
IŠSIMANO puikus naujas’ namas į 

bučernes biznį. 6142 So. Fairfield Avė., 
Republic 1598.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
R£AL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom Himną, 

lotos, farmis, biznius visokios rųiies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai , 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
jr parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tek Lafavette 0455

DIDELIS BARGENAS
1. ' Naujas kampinis 4 flatų murinta 

namas, 3 karų garadžius. Mėnesinė 
randa $210.00. Kaina $17.000 — 
Cash $3000.00.

2. 5 flatai ir 2 storai, naujas muro 
namas, 3 karų garadžius, mėnesinė ren
da $285.00, kaina tik $25.000 — 
Cash $4,000.00.

3. 2 flatų mūrinis namas 
kambarius, 2 karų garadžius. 
nė renda $140.00, kaina tik 
—Cash $2500.00.

I

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

Turi būti parduoti į 10 ditnų

Savininkas

' J. PAULIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

po 6-6 
Mėnesi - 

$12.000

Phone Hemlock 5967

REIKALINGA moterų patyrusių 
prie skudurų sortavimo. I. Sandltr B

1109,W. 38 St

BlARGENAS UŽ CASH. Akras 
žemės — 130 pėdų prie Spaulding, 
120 pėdų prie Sawyer. Yra Šaly- 
gatvjai ir vanduo. Randasi Mt. Green- 
wood. . Kreipkitės 1900 Mohawk St.




