
t

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian DAily Nkws <

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South HalRtcd Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevek 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
..... ■ II— .. .... ..

VOL. XVIII Kaina 3c

Socialistų partijos 
vadyba prikiša ‘pro
gresyviems’ bailumą

1,000 žmonių liko be na
mų dėl gaisro Burmoje

Kongreso progresyviai biją 
tvirtai pasisakyti rimtais 
klausimais, kad savo parti
joms nenusikalstų.

RANGUNAS, 
27.—Ptakakku 
nuo Mandalay, 
nušlavė keturis
krautuvių. Daugiau kaip tūks
tantis žmonių liko be pastogės. 
Nuostoliai siekia apie 1’/j mili
jono dolerių.

WASH1NGTONAS, kovo 7. 
—Socialistų partija išleido pra
nešimą, kuriuo ji aštriai kriti
kuoja vadinamus “progresy
viuosius“ respublikonų ir de
mokratų eilėse ir jųjų pastarą
ją konferenciją Washingtone.

Pranešimas Socialistų parti
jos vardu pasirašytas jos vadų, 
Morriso Ilillųuito ir Jameso 
Onealo.

Pranešime “progresiviesiems” 
kongresmanams ir senatoriams 
prikišama stoka politinės drą
sos, kada reikia tikrai svarbios 
ir rimtos problemos spręsti.

“Jie kritikavo Hooverį“, sa
koma pranešime, “bet patys 
nepasiūlė nė jokios pamatinges- 
nės priemonės dabartinės pa
dėties negerumams pataisyti. 
Tą galima išsiaiškinti tik tuo, 
ki^d progresyvieji bijosi nusi
kalsti savo partijoms, bijosi 
prarasti savo žymias vietas se
nato ir atstovų rūmų komisi
jose“.

Dagi nedarbo klausimu, sa
koma pranešime, progresyvieji 
nepažengė toliau už senato
riaus Wagnerio pasiūlymą pro
blemą “ištirti”. O tyrinėji* 
mas yra, paprastai, gedausiąs 
būdas rimtam kląuąįmui ' palai
doti. . 4 -

Indusų musulmonų 
riaušės nesiliauja
CAVVNPORE, Indjia, kovo 

27.—Susikirtimai tarp indusų ir 
musulmonų čia ir apielinkėj vis 
kartas nuo karto atsikartoja.

šiandie apskaičiuojama, kad 
per kruvinas indusų musulmonų 
riaušes, prasidėjusias pereitą 
antradienį, ligšiol buvo užmuš* 
ta arba' mirė nuo sužeidimų 150 
asmenys. Daugiau kaip 1,000 
asmenų buvo sužaloti.

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

Gali būt sniego; daug šal
čiau; stiprus žiemių krypties 
vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 38° F.

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 6:10. Mėnuo leidžiasi 
2:55 ryto.

Prancūzai siūlo Eu
ropos kraštų muitų 
uniją prieš teutonus
Nori Austriją-Vokietiją ap

siausti augšta muitų siena ir 
tuo budu priversti jas kapi
tuliuoti

PARYŽIUS, kovo 27.- Pran
cūzų opozicija Austrų-Vokiečių 
muitų unijos sutarčiai staiga ir 
netikėtai priėmė kitokią kryptį.

Atstovų rūmų muitų komisi
ja, būtent, vienu balsu priėmė 
rezoliuciją, kad Franci jos vy
riausybė nutrauktų prekybos 
sutartis su Austrija ir Vokietija 
ir pakviestų kitas Europos val
stybes tą patį padaryti. Ko
misija proponuoja, kad visi Eu
ropos kraštai susidėtų bendron 
muitų unijon, ir kurios tik 
Austrija ir Vokietija butų iš
skirtos.

Rezoliucijoje pareiškiama, kad 
“teutonų” sutartis laužanti St. 
Germaino sutartį ir Genevos 
1922 metų portokolą, kur Aus
trija prižadėjus savo nepri
klausomybės nekompromituoti.

Iš viso matyt, kad komisijos 
siekimas yra apsrausti. Austri
ją ir Vokietija ekonominiu 
bloku, kuris pastatytų prieš 
jas augštą tarifo sieną ir tuo 
budu priverstų jas atsižadėti 
savo muitų vienybės.
Beneš smerkia Austrijos-Vokie- 

tijos muitų sutartį
PRAHA, Čekoslovakija, kovo 

27. — Dr. Edvardas Beneš, už
sienių reikalų ministeris, pa
reiškė, kad projektuojamoji 
Austrų-Vokiečių muitų vienybė 
esąs toks dalykas, kuris gresiąs 
Europos taikai.

Čekoslovakija, pasakė jis, ne
gali jos priimti ir reikalaus, kad 
ji butų Tautų Sąjungos išnagri
nėta.

Chicago, III., šeštadienis, Kovas-March 28 d., 1931

B urmą’, kovo 
mieste, netoli 
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Chaplinas dekoruotas 
Legiono kaspinu

PARYŽIUS, kovo 27. — Char- 
lie Chaplin, Amerikos filmų 
aktorius, šiandie tapo dekoruo
tas francuzų Garbės Legiono 
kaspinu. Kaspiną ir diplomą 
jam įteikė užsienių reikalų mi
nisterijos sekretorius Barthe- 
lot.

Chaplinas yra pirmas užsie
nių filmų aktorius, gavęs tokią 
dekoraciją.
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Šaudymai teisme na 
grinejant bylą dėl 

žmogžudystes 
t 

1

PINEVILLE, Ky., kovo 27.— 
Kriminaliniame teisme, tardant 
bylą dėl žmogžudystės, šiandie 
čia buvo paleista dvidešimt 
šovinių. Vienas asmuo buvo nu
kautas, o keturi kiti rimtai pa
šauti.

Nušautas buvo W. Parson, 
kaltinamas dėl užmušimo Cree- 
do Colletto apiplėšimo tikslu. 
O šaudytojai teisme buvo už
muštojo broliai, Odeli ir Her- 
bert Collettai. Jie buvo suimti.

Kalkutoje smarkauja 
kolerpš epidemija

KALKUTA, Indija, kovo 27. 
—šeltoj, Kalkutos priemeistyj, 
ir apielinkėj paplito koleros 
epidemija. Vien per pra’eitą 
naktį devyniolika asmenų ta li
ga mirė.
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Mirė i Airijos general- 
gubėratorius

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, kovo 27. — Vakar mi
rė čia Timothy Healey, vetera
nas airių politikas ir . pirmas 
Laisvos Airių Valstybės gene- 
ral-gubernatorius. Jis buvo 76 
metų amžiaus.

Konservatoriai laimėjo 
darbiečio vietą

SUNDERLANDAS,- Anglija, 
kovo 27. —Papildomais rinki
mais į mirusio parlamento na
rio A."Smitho, darbiečio, vietą, 
čia tapo išrinktas Luke Thomp
son, konservatorius. Jis/ gavo 
30,497 balsus prieš darbiečių 
kandidato J. Brownlee 30,075 ir 
liberalų Betty Morgan 15,004.

Pasikorė farmerys

PETERSBURG, Ind., kovo 27.' 
—Del nežinomos priežasties pa
sikorė savo daržinėj vietos far
merys Otto Greene, 40 pietų am
žiaus.

Kruvinos kautynes 
tarp maištininkų 

ir policijos
RANGUNAS, Burma, kovo 

27.—Inseino distrikte, kely į 
Mandalay, šiandie įvyko kruvL 
nas susikirtimas tarp burmie- 
čių maištininkų būrio ir krašto 
apsaugos policijos.

Devyni maištininkai buvo nu
kauti, o dešimt kitų sužaloti.

Voldemarininkų byla
dėl atentanto prieš pulk. Rus
teiką, kaip teko patirti, baigia
ma ir busianti sprendžiama 
greitu, laiku. Papildomas tar
dymas provincijos kalėjimuose 
sėdinčių voldemarininkų jau 
pravestas. Taip pat buvo pa
klaustas ir pats Voldemaras 
Plateliuose, bet jis greičiausiai 
šioj byloj nefiguruos. Dabar, 
sako, jis sergąs ir sielojasi dėl 
Lietuvos politiško gyvenimo. 
Taip pat girdėti, esą pulk. Rus
teika kuriam laikui išvyks už
sienin.
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Snaudęs japonų ugia- 
kalnis vėl ėmė veikti

----- —---
TOKIO, kovo 27. —Jakege- 

dake ugniakalnis Nagano pro
vincijoje, kuris per keletą me
tų miegojo, dabar vėl ėmė veik
ti—mesti liepsnų stulpus ir pe
lenų debesius.

Nagano yra šilkų centras, ir 
farmeriai labai susirūpinę, kad 
išsiveržimai nepagadintų šilk
medžių, kurie ką tik pradėjo 
sprogti. Jaučiami lengvi žemės 
drebėjimai.

Indų kongresas išsi
rinko Mahatma savo 
delegatu į Londoną

Gandhi dalyvaus Indijos kon
stitucijos sutaisyme—Paliau
bos su 'britų vyriausybe pa
tvirtintos ♦

100,000 žmonių Vo- ' v
kietijos socialistų 
vado laidotuvėse

BERLYNAS, kovo 27. — Mi
rusio Vokietijos socialdemokra
tų vado ir buvusio valstybės 
kanclerio Hermano Muellerio 
kūnas vakar buvo palaidotas 
su didelėmis iškilmėmis.

Karstą, apkrautą raudonomis 
gėlėmis ir ketverto arklių 
traukiamą, lydėjo visų pasaulio 
kraštų atstovai, visi kabineto 
ir reichstago nariai, 40,000 uni
formuotų reichšbanneriečių ir 
jaunimo organizacijos.

Kūnas pirma buvo atlydėtas 
į reichstagą, kurio Muclleris bu
vo narys nuo 1920 metų. Čią 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
gedėtojų minia susirinko ties 
reichstago rūmais, o Paul Loe- 
be, reichstago prezidentas, pa
sakė gražią kalbą, pareikšda
mas gilų dėkingumą draugui, 
“kurio viršiausias teisumas 
didis Troškimas tarnautu visos! 
tautps labui buVd dagi ji? prfe- 
šų pripažintas.”

Meksikiečiai bėga nuo 
vulkano išsiveržimų
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

27.—Iš Pueblo praneša, kad Po-: 
pekatepetlio ugniakalnis smar
kiai veikia ir meta iš žiočių ne-i 
paprastą daugybę lavos. Išsi
gandę gyventojai meta narnas 
ir kraustosi šalin.

Mirė Arnold Bennett, 
anglų rašytojas 

<k

LONDONAS, kovo 27. — 
Šiandie Londone mirė Enoch 
Arnold Bennett, vienas žymiau
sių anglų rašytojų apysakinin
kų. Jis buvo 63 metų am
žiaus.

Pasikorė nelaimingasis
Šiaulių miesto savivaldybos 

išlaikomoj Rekyvos senelių 
prieglaudoj naktį iš 28 į 29 d. 
sausio pasikorė prie savo lovos 
po balkiu globojamas Stankus. 
Nesenai jam buvo padaryta ope- 
ra’ci j a—nupiau tos ko j os.
■..........................  I I l l.. I. ............  ■ I .............. .... ..............................

KARAČI, Indjia, kovo 27.— 
Prasidėjęs čia pietinis naciona
linio visos Indijos kongreso su
važiavimas šiandie išrinko savo • 
vyriausį vadą, Mahatma Gand
hi, vyriausiu deelgatu į ateinan
čią britų-indų konferenciją 
Londone, kurioj turės būt su
taisyta Indijos konstitucija.

Tuo pačiu kartu nacionalinis 
kongresas priimta tam tikra 
rezoliucija patvirtino Mahat
mos padarytas su vicekaraliumi 
lordu Irwinu paliaubas, kuriomis 
buvo pabaigta indų civilinio 
priešinimos ‘kampanija. •

Kita rezoliucija iš naujo pa
tvirtinamas Indijos siekimas: 
visiškos nepriklausomybės su 
kontrole armijai, finansams ir ' 
užsienių politikai.

Revoliucinė opozicija, kurios 
vadas yra Kalkutos meras Bo
se, sutiko kongreso programą 
remti.

Čiupinėja Vengrijos 
nusistatymą Austrų

Vokiečių paktui
’*^toAPEšTAS; Vengrija, ko. 
vo —Jungtinių Valstybių *
Dfdžiofcfo* Britanijos, Francuos 
ir Italijos mlnisteriai šiandie 
padarė vizitą Vengrijos prem
jerui Bethlehui.

Vizito tikslas buvo' patirti, 
kaip Vengrija žiuri į projek
tuojamą Austrijos Vokieti jps 
muitų vienybę. • •
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Dinamitas, bombos 
Italų diktatoriui

ROMA, kova .27. — Policija 
pranešė, kad viešbučio kamba
riuose, kur buvo apsistoję du 
tariami italų konsplratoriai, 
Ersilio Belloni ir Luizo Delfi- 
ni, buvo surasta dėžė dinami
to ir keletas bombų.

Belloni ir Delfini buvo ne
seniai suimti, kaltinami dėl są
mokslo nužudyti premjerą Mus- 
solinį, Italijos diktatorių.

■■■■■■■I. II , l.mlIlAe

VAIKAS ŽUVO KASYKLOSE 
* - x

POTTSVILLE, Pa., kovo 27* 
—Nedidelėse vietos anglies ka
syklose buvo užbertas Chris 
Minchoff, 13 metų amžiaus ber
niukas. Po.ilpo gelbėtojų oar- 
bo jis buvo atkastas nebegyvas.

ŠĮ VAKARĄ, KOVO 28 D., PAŽANGIOJI CHICAGOS LIETUVIŲ VI
SUOMENE RENGIA VIENĄ IŠ DIDŽIAUSIŲ VAKARŲ-KONCERTŲ 
SU PRAKALBOMIS PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI PAGERBTI. LAIS
VOJI AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINE CHICAGO RENGIASI TINKA
MAI SUTIKTI LIETUVOS SOSTINES ATSTOVĄ, IR JAM IŠREIKŠTI 
AMERIKIEČIU LIETUVIU TROŠKIMUS, KAD VILNIUS BUTŲ AT- 
VADUOTAS LIETUVAI. 1
IŠKILMIŲ PRADŽIA NUO PUSES ASTUONIŲ (7:30) VAK. ĮŽANGA 
TIK 25 CENTAI. JOKIŲ RINKLIAVŲ NEBUS. CHICAGIEČIAI PRA
ŠOMI NESIVĖLINTI!

ŠIO VAKARO IŠKILMIŲ PROGRAMA
1. Iškilmių vedėjas adv. Gugis atidaro programą
2. Čhicagos Lietuvių Choras Pirmyn pradeda programą 

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

3. P. Grigaičio, “Naujienų” redaktoriaus įžanginė kalba
4. Bijūnėlis, Northsidės jaunuolių meno draugijėlė, atlie

ka muzikali vaizdelį “Gėlių šokis” /
5. Kalba Baltgudžių Susivienijimo Amerikoj prezidentas 

Jos. J. Voronko ir keli baltgudžių veikėjai išreiškia sveikini
mus. Vienas sveikintojų bus Mr. Michailovski, tikras brolis žy
maus baltgudžių veikėjo Simono Mičhailovskio, kurį lenkai 
buvo nuteisę ilgam laikui kalėti Poznanėj dėl garsiosios Gro- 

mados bylos ir kurs iš lenkų pasllitiosavęs nuvažiavo į Minską 
Baltgudžių Mokslo Akademijos reikalais ir ten bolševikų tapo 
areštuotas ir dabar sėdi kalėjime.

6. Baltgudžių Stygų Orkestrą
7. Aušrele, Cicero jaunuolių dainos draugijėlė, — dainos
8. Ukrainiečių Draugijų Federacijos atstovo Mr. J. Masley 

sveikinimai ir Ukrainiečių Moterų Pagalbos Draugijos atstovės 
Mrsl A. Diakun kalba

9. Ukrainiečių choras
10. Birutės Choras užbaigia koncertinę programos dalį dai

nomis apie Vilnių. Taip pet pirmoj daly padainuos naujas tėr 
noras p. GieJdrąitis. Po birutės Choro pertmuha.
* 11. Veikėjų sveikinimai Vilniui per prof. Biriuką

12. Prof. Biržiškos kaitys. , . . ■



."Į**"*"*
. V ' t < >

—

J- '■■ii «

Chicagiečiu Balsai Del Vilniaus
* ’ ... _____

Neleiskime šoviniz 
mui auklėtis *

--——-------------- į .. —........... , , 
apykantą, vienų prieš kitus. 
Garsingi šukavimai įsikarščia
vusių* patriotų 
riš, tik labiau 
tautos žmones 
apykantos jau
pasėta. Ne darbininkui, nė val-

klausimo neiš- 
suerzins vienos 
prieš kitą. Ne- 
ir taip perdaugRašo Dr. A. Montvilas

Musų tautos teisingose ko- .
.vose su Lenkija už Vilniaus Įstleclul’ nS profesionalui Len- 
atvadavimą pradeda įsigyventi i 
{šovinizmas, kuriuo pasižymi 
daugelis lenkų, vokiečių ir ang- 
lo-saksonų. Tiesa, kad Vilniaus . 
rėdyba yra etnologinė ir isto
rinė Lietuvos dalis. Miestas 
■Vilnius yra tradicinė musų 

. krašto sostine. Lenkija būda
ma daug stipresnė ir turėdama 
,tulų kaimininių šalių sankciją 
neteisėtai ir begėdiškai pasi
griebė Lietuvos dali, Tai yra 
iaišku visam pasauliui.

šitokiais žygiais pasižymėda- 
jvo seniau viso pasaulio tarp-1 
tautinė politika. Nuo jos savu 
laiku buvo nukentėjusi ir pati 
Lenkija taip, kad trys valsty
bės ją išdraskė ir pasidalijo. 
Tuomet lenkai protestavo, šau- 

pasauli teisingumo ieško- 
Tik vieni socialistai su
jos skriaudą ir delei to 
šaukė pasaulinį kongre- 
griežtai protestavo prieš

• ki joj nėra intereso Vilniaus už- 
į grobime. Patys lenkai nuvertę 
i savo atžagareivišką valdžią ga- 
I Ii pagelbėti mums Vilnių grą
žinti Lietuvai. Musų kova už 
Vilnių nėra kova prieš lenkus, 
o prieš jų vyriausybės politi
ką. x

fFASVE1KINIMM

Tai vaduokime Vii 
niaus kraštą

Komitetui 
rūpėjo katalikiškų 
pristatyti Vilnijos

Mes Northwestern Universi
teto lietuviai mokiniai sveiki
name Lietuvos Universiteto 
Profesorių M'. Biržišką ir ačiuo* 
jame už aplankymą šios šalies 
ir kviečiame 
Northwestern

Studentai
Valerijų

z Auna Kailis
Ekten Genitis
Alumnus, Albert B* Li- 
dikevičius, A. B, ir kiti.

aplankytai musų 
Universitetą.

čepukiutė-Chiap

Tai elgęsis tos pasa- 
gyvatės, kuri dejavo 

prašė lie
ja paliuosuoti, vienok

kusi i 
darni, 
prato 
tikslo 
są i r
grobikų žygius.

Dabar Lenkija, kada vėl su
sikūrė kaipo nepriklausoma 
valstybė, pati eina keliais tų, 
kurie buvo ją užgriebę ir su
draskę, 
kiškos
medžio prislėgta ir 
leivio 
kaip tik jis ją paliuosavo, šoko 
ant jo sprando ir ketino pa
smaugti. Lietuviai visomis iš
galėmis gelbėjo lenkams pasi
duos uct i iš carizmo jungo. Jie 
dalyvavo nesėkminguose lenk
mečių sukilimuose ir gyvybes 
prarado. Jie su lenkais brolin- 
gai dirbo caro valdžios nuver
timui. Jie mažiausios baimės 
neturėjo, kad jų kaimynė, ku
ri pati buvo svetimų valstybių 
teriota, tuoj po savo pasilmo
savimo užgriebs Lietuvos treč
dalį. Ne tik į Lietuvą ji save 

o pasigriebė dalį 
Ukrainos ir Vo-

Dešimts metų Vilniaus kraš- 
; tą vaduojam; poteriais užpil- 

1 dėm visųš dangaus kampelius; 
o Vilniaus kraštas dar neišliuo- 
suotas iš po Lenkijos letenos.

Amerikiečiai lietuviai, teisy
bė, ne poteriais, o doleriais Vil
niaus kraštą vaduoja, tik gai
la kad tie amerikiečių doleriai 
nevisai tiksliai buvo sunaudo
ti. žymi dalys tų amerikiečių 
dolerių nuėjo sutvirtinimui ka
talikiškų centrų 
dalelė tapo 
ivezdinta.

Matomai 
viai rimtai 
krašto likimu; kitaip juk nesi
karščiuotų, nesiginčytų atvy
kus pas mus amerikiečius lie
tuvius paviešėti prof. M. Bir
žiškai.

Prof. M. Biržiška mums 
amerikiečiams tai meteoras 
(pašvaistė), kuris pakilo rytuo
se ir j tolimus vakarus atskri
dus — pranyks, užges. Ir vėl 
mes vieni amerikiečiai lietuviai 
pasiliksimo.

Ar atsilankymas prof. M. 
Biržiškos musų nusistatymą,

Tik tada Vilnius 
bus musų

o tik menka 
liaudies švietimui

amerikiečiai lietu- 
susidomūjo Vilniaus

ir Ukrainiečių 
o vienok nors 
bendras komi- 
tautų (Ukrai- 
ir Lietuvių)

musų įsitikrinimą pakeis, tai< 
ateitis parodys.

Mes amerikiečiai ginčijamės, 
karščiuojamos ne, be pamato.; 
tam yra rimtų davinių. Vienas 
svarbiausių, tai kad iki šiol 
nuoširdžiai nesirūpinta Vilniaus 
krašto vadavimu pačiame Vil
nijos krašte. Vilniaus Vadavi
mo Centraliniam 
daugiau 
tvirtovių
krašte, ne Vilniaus krašto va
davimas. — Štai jau šis vienas 
pasakymas “mes katalikai” iš
duoda ponų vaduotojų komite
to tikslą. Vilnijos krašto liau
dis užmiršta, palikta likimui 
— kaip Dievas duos!

Ne visas Vilnijos kraštas su
sideda iš lietuvių — žymi da
lys Baltgudžių 
jame randasi, 
buvo sutvertas 
tetas prislėgtų 
niečių-Baltgudų
jau 1925 metais, bet jis neiš- 
populiarizuotas vien todėl; kad 
katalikai neturėjo savo Vysku
po rytinėms ' apeigoms, bet kaip 
greit prof. Bučys tapo vysku
pu, tada ir “Draugas” ir Ka
talikų Vienybės Centras stojo 
už bendrą veikimą vaduoti Vil
nijos kraštą, sykiu su Ukrai-’ 
niečiais-Baltgudžiais. Delko* 
trukdytas darbas nuo 1925 me
tų iki šiandien?

Jau mes matome, kad pačia
me Vilnijos Vadavimo Centre 
Vilniuje Komitetas skilo į dvi 
dalis. Ką tai reiškia? Ar tai 
reiškia, kad iki šiol 
Vilniaus krašto ėjo 
žiai?

Manau, kad prof. 
kai pasiseks tikrai
darbas nuveikti ir išlyginti ta'; 
raukšles'Vilniaus Vadavimo Ko
mitete. ' ■ '

Dr. A. L. Graičumis.

vadavimas 
nenudšird-

Lietuva, musų gimtoji šalis 
per šimtmečius buvo įvairių 
imperialistų patrempta, suvar
ginta, išnaudojama, nešė sunitui 
jungą.; mušti tėvai ir protėviai; 
ištisas gentkartes vaitojo* ver
gijoj. .....

Myl’ Plušų. < kraštą* įvaL 
rus despotai^.

Ar gi neateis kad1 gėrės*.
ni; laikai. 5 V

Tą vai tonę ne* visi girdė j o*. 
Tik tokie, kaip Mykolas Bįržiš* 
ka atidavė sa^vp pajėgas pa
vergtųjų kančioms sumažinti. 
Vilniaus krašte žymiai eikliai 
musų brolių, tėvų, motinų te- 
bekenčiant, nepriklausomosios

y?IWW.. ■ "*■'■! ■ ......... .

Lie^vos dąlyįie atsirado* žmo- 
nės, kurie smurtų įsigeidė, kad 
i» neprįklauspmGji Lietuvos da
lis patapti? negeresnėse sąlygo
se kąipt pavergtoji. ,

Prof.' Kiniška išlbiMė savo 
garbingą vąrdą. nesutepęs jo
kiais’ naktiniais pučais, bet vi
suomet garbingai išnešė Vil
niaus vėliavą, kaip gyvendamas 
pačiame Vilniuj ir gindamas to 
krašto : lietuvius prieš kelerio\ 
pus okupantus, taip dabar, gy
vendamas nepriklausomoj Lie
tuvoj; skeisdamas idėją, kad tik 
visa Lietuvių tauta, pati, liau
dis, demokratiškai tvarkydamo- 
sr bus Vilniui maloni ir ‘vilnie
čių laukiama.

Mes, Amerikos lietuvių liau
dis, nemažiau trokšdami kad 
Lietuva atgautų mums visiems 
taip brangią sostinę Vilnių, 
matome vieną būtiną ir pirmu
čiausią sąlygą, tai kad Lietu
voj butų baigta diktatūra? ir 
atstatyta demokratija, žmonių 
rinkta valdžia. Tai yra pirmu
tinė sąlyga, kuri patrauks Vil
nių. grįžti į Lietuvą taip lygiai 
paskatins mus amerikiečius lie
tuvius visomis išgalėmis Liėtu- 
vat ir vilniečiams padėti susi
vienyti1.

Pt Dftiufcaras.
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įsigyk Garą Muziką Velykoms

V M

Naujas Calumbia Tele-Focal radio ir phonografas, kom
binacija, išduoda gražų balsą ir pasiekia visas stotis, 
groja rekordus labai garsiai. AA
Kaina ............................  <|>Z43iVV
$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.

Tinkamas šiuo Laiku Išpardavimas 
. Labai Vertingų

VYRŲ DVIEJŲ KELINIŲ

f

-51

t

t. 16183F

16189F

16182F

61006

16178F

16172F

L6165F

16 161F

16158F

ANGLEKASIAI• * » ■ • *

16180F

16163F

i
A

M. Biržiš- 
nuoširdus

V

L6177F 
(

16170F

16203
16204
16202,

(f

Š

nagus įkišo,

Aranskas, Tenoras

ir A. VELIČKA 
Su Orkestrą Akompan.

Saulė Leidžias
Prirodino Seni Žmones

16196F

16191F Tamošiaus Polka
. < Panelės Patogumas 

16187F Prūsų Užpuolimas

SWEDISH AMERICAN LINE

kietijos.
Tiesa, didžiuma Vilniaus ve

dybos gyventojų yra užmiršę 
savo tautos kalbą, o vartoja 
lenkišką. Bet kalba tautos ne
pakeičia, 
lenku 
kalba 
rikos 
kalba 
mis, 
valstybės.
Meksika 
Pietinėj 
panija neturi jokių 
prie jų. 
Vilniaus 
kai, o

Amerikoj daugelis 
, italų, lietuvių ir kitų 

vien tik angliškai. Ame- 
ir Anglijos gyventojai 
netoli vienodomis kalbo- 

tečii.us yra dvi skirtingos 
Ispaniškai kalba 
ir kelios 

Amerikoj,

Naujas
Galima nupirkti su

Storuino ir-* Kpalvų, Kurie rrnka 
Dėvėti^ Apskritus Metus

ir 
valstybės 

vienok Is- 
prctcnzijų 
kalbantieji 

yra ne len- 
Prieš lenkų

Gražus, stiprus ir 
puikus automobi
lius. žema kaina 
ir legvos išlygos., 
Pamatykit. r v

Lenkiškai 
lietuviai 

lietuviai.
kalbą mes nieko neturime, ir
neišmintingai elgiasi tie musų 
broliai, kurie lenkus ir lenkiš
kai kalbančius visokiais prose 
panais pravardžiuoja.

Musų kovose už Vilniaus at
vadavimą mes esame nusistatę 
prieš Lenkijos valdžios globo
ti išką politiką, bet ne prieš len
kti kalbą, kultūrą ir ne prieš 
pačius lenkus. Neabejoju, kad 
daugelis lenkų yra priešingi 
savo valdžios politikai link Lie
tuvos; daugelis yra užimti ki
tais reikalais ir nesusidomėjo 
šituo klausimu. Dabartinė Len
kijos valdžia nėra savo šalies 
gyventojų norų reiškėją, o dik
tatūra. Jei Lenkiją valdytų jos 
liaudies išrinkti atstovai, ga] 
Lietuvai Vilnius butų grąžin
tas be keblumų. Todėl mums 
yra svarbu, kad ten demokrati
ja paimtų viršų,

šiaip ar taip kalbėsime, o 
Lietuvai yra tekę su Lenkija 
draugįngiau sugyventi ir dau
giau reikalų turėti negu su ki
tais kraštais. Jos viena be ki
tos ir ateityj negalės apsieiti. 
Su lenkais mums nėra ko pyk 
tis, pavojinga yra išauklėti ne

M. J. KIRAS
MOTOR SALES, Ine.

FULL LINE of CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES

3207-09 S, Halsted St
Calumet 4589

(ŠVEDŲAMERIKOSUNIJOS I
Dideli, Modemiški Motorlaiviai ' R

Keleiviams, Paštui Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKD^KLMPimOS-
(f&V.e.clLfa) \

Šiemet Trys Specialus Ekskursijos j Lietuvą 
; POPULIARIU MOTORLAIVIU k

M

‘GRIPSHOJLM’
< Balandžia W Birželo 27, Liepos 23

—  .... . . . . .................-R..—.................................... .. . .y. ..

Del kitų išgliiukimų iš Nevz Yorko greit susisiekti su 
KLAIPĖDA, iliustruoto cirkulioriaus su žemėlapiu ir kainų, 
kreipkitės i. sava laivakorčių agerita arba;

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowlin8 Grcen 9-8787) New York. N. Y.

181 N. Micbigan Avc.,' II '10 Štate Street,
Chicago. UI. . f| Boston, Mass.

lp/.ormacijos ■ ir kitus žinio^toikiamus nemokamai
10 Štate Street, 
Boston, Mass.

K

na su" kiekvienu~ 
siu t m Tas irr ūžti k- 
rina jums ^lid'^snę 
vertybę ir Aąjįap- 
rastai ilgą* deveji*- 
mdi 'Pasiūti* iš pui*- 
kiaušių pari n k t ų 
vilnoniu and ekiu

■: '• '5 i - ■
įvairių spalvi|U ii) ,

I • '. "* paliernų. Slyl i'uii 
dėl* jaunų ir sį 
žmonių

< 1 y* V - • , , , <

’. - •' 5

10” 75c

Nauji Columbia gražus rekordai gaunami 
Budriko Krautuvėje.

Rekordus siunčiame ir i kitus miestus.
Šiaulių Polka ir Pavasario Polka <
Polka Jovalas ir 1-2-3 Birt... Kupletai 
Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos

PENSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 
ir Yurgis

Mergytės Išėjimas
Mahanojaus Moterėlės

■ i

Panelės Patogumas
V ▼ V « • t

Vaikelio Polka
BUDRIKO RADIO ORKESTRĄ

16184F Užburta Pilis — Polka •
Moderniškas Klumpakojis

STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestras 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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
? J 4. • _ _   1 Xt X   » < • • <■ jį j < j _ _

61005F
įdainavo A. Šaukcvičius ir Marijona Urbas

Lietuviška Vesclia, Dalis Penkta
Lietuviška Veselia, Dalis Šešta

VANAGAITIS ir OLŠAUSKAS
Plaukia Nemunėlis

Leiskit į Tėvynę
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Našlio Polka \
Mano Polka
Šiaučiaus Polka 
Jievutės Polka ;

WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Panemunis Polka
Karolina Polka 
Eihik Polka '
Lietuvos Kareivių, Polka.
Dviejų. Žodžių, Polka
Lietuvos. Kvictkos, Vajcas

KANSTANCIiĮA MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestrą Akompan.

Valio Dalgelė!
Geismai ir Svajonės
Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
šia Naktelę Miego Nemiegojau

PENSYLVANIJOS
Vištyčio Valėas
Kibartų, Polka
ButkiŠkių Polka
Storų Bobų •— Polka

K. MENKELIUNIUTĖ

, Kiti 2.
Kelinių
Siutai 

$30 iki $60 9R

URNERBROS.
(■.IIICAGO’S JęARGEST L'iCEUSIVE GLOTHIERS”

■ • . . . . ■ ■ . . . " '

Kampas Halsfed ir Roosevelt
■ r■» ■ ;• •• . " '■ -■—.-y ■ *' • t ■>   -   

Aldųra. Suimtoj, iki 10 v. vak.^Nedelioj iki 1 vai. po pietų.
1 ■ >. ■ ... *

I6179F
STASYS P AURAS*” Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 

Su Orkestras. Akompan. -
16176F Muzikantai Rčžkit Kazoką 

Atsimeni* Tą Dieną
f."*'" . ,Į,,N..... . 1 1 mii.

Klausykit lietuvių valandos kas nedėldienį 
limo 1 iki 2 vai; po pietų iš stoties WCFL 07(3 kyk 
Jau treti metai yra duodami šie programai, lėšomis 

Jos F. Budriko Korporacijos.

Jos.F.Budrik,į^
PARDAVĖJAI RADIO, PIANŲ RAKANDŲ

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 ir . 4705
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“Savas Pas Sava” 4, 
— sako biznieriai

muj

ARCHER & CALIFORMA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

BR1DGEPORT KNITT1NG 
SHOP

Parduodam svetelius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local y Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

l’ETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom it renduojam 
namas

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežias kiaušinius 
ir sviestų 

4644 S. Paulina St 
Tel. Boulėvard 1389

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St. 
Tel. Repablic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
i . Chicagoje 
6553 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGB BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street
' SKOLINAM PINIGUS

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

Tel. Grovehill 1038

' RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulėvard 9122 L______________________ /

BERNARD PETKA’S 
, Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

N.........—........................ .. /

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senas namas it 
badavojame naujas 

4131 So. Francisco Avė.
Phone Lafayette 5824 

v._____________________________________ /

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraostom j farmas arba į kitas 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
. • Tel. Republic 7950 / ,

VILNIUS IR
VILNIIJA

Per šešis šimtus metų Vii- 
irius buvo Lietuvos centras. 
Dviejų upių sątaka ir gelžke- 
lio linija, jungianti musų kraš
tą su kaimyninėm tautom, Vil
nių daro tinkamiausiu Lietu
ves prekybos miestu. Geogra
finė ir strateginė Vilniaus pa
dėtis nulėmė ir sostines vietą 
Vilniui. Tikrenybėje, Vilnius ir 
buvo steigiamas kaipo Lietu
vos sostinė.

Lenkai-imperialistai, smurtu 
Vilnių užimdami, pasauliui 
skelbė, kad Vilnius ir Vilnija 
esanti “Centralinė Lietuva”, o 
Kaunas, laikinai, Lietuvos val
džiai apsistojus, pačių lenkų 
žodžiais tariant, buvo tiktai 
provincija, negalinti be centro 
gyvuoti. Taip lenkai pasauliui 
skelbė, kad Kaune esanti Lie
tuvos valdžia, paties gyvenimo 
bus priversta eiti Vilniun pra
šytis, kad Lietuvos Centras 
Kauno provinciją priimtų ir 
globotų...

Jeigu Lietuvos priešai taip 
manė, tai patiem lietuviam dar 
aiškiau suprantama, ir atjau- 
čiama Vilniaus’ svarba, visoke
riopais žvilgsniais svarstant. 
Demokratiniu budu tvarkoma 
Lietuva, steigs gerbūvį visuo
se nūn apleistuose Lietuvos 
kampeliuose, nes Lietuvą val
dys ne “ponai”, bet piliečių ži
nomi, vietiniai, didžiumos pi
liečių balsais išrinkti Seimo at
stovai. Mažos valstybės nuo
sekliau savus reikalus tvarko, 
nes valstybės tarnautojus ren
kant, renkama piliečiams gerai 
žinomi asmens iš sau lygių tar
po, o ne “ponai”. Demokrati
niu budu išrinktas valdininkas 
jaučiasi esąs piliečių tarnas, 
todėl savas pareigas atlikda^ 
mas, su piliečiais elgiasi man
dagiai. Diktatoriaus valdiškon 
vieton skirtas “ponas valdinin
kas”, žmones vergais laiko, ir 
savąjį darbdavį, prieš žmones 
kokiu tai baisuoliu, 
ar ekscelencija stato, 
gerove, 
žmonės, 
pateptų 
lencijų, 
kų”, nes jie patys, kaip pilie
čiai yra visos šalies šeiminin
kai.

Vilniaus atvadavimo reikalu 
galima tiek užtikrinančiai tvir
tinti: Vilnius bus tikrai Lie
tuvai grąžintas, pačių Vilnie
čių pasiryžimu, ir, žinoma, Ne
priklausomai Lietuvai, tame jų 

o 

pasiryžime, gelbstint. Jeigu 
musų tauta mygtinai reikalaus 
Vilnijos ir Vilniaus ir ryšių su 
pavergtais lietuviais ne vien 
nenutrauks, bet priešingai, Vil
niečių persekiojimus atjaus kai
po visų lietuvių vargus, ir len
kų nelaisvėje esantiems, visa 
tauta gelbės. Taip tikrai ir 
bus.

Deja, Nepriklausoma Lietu
va dabar pati randasi karo sto
vyje prieš savus piliečius. Ko
lei Lietuvą valdys diktatorė- 
liai ir leitenantukai j genero
lus išaukštinti, su ginklais ir 
pančiais, cenzūra, šnipais mu
sų žmones persekios, visiems 
bus aišku, kad musų “tautos 
vadai”, lenkų imperializmui ty
čia, ar netyčia, gelbsti Vilnie
čius lenkų nelaisvėje ištautin- 
ti ir nuo Lietuvos atšaldyti.

Kokis Vilniečiams išrokavi- 
mas eiti iš Pilsudskio diktatū
ros į musų kapo stovį prieš sa
vus piliečius? Taigi Vilniaus 
vaduotojai, vadai ir visa musų 
tauta, po Pilsudskio, ar po sa
vųjų diktatūra, persekiojami, 
pirmučiausia atsteigkime demo
kratinę tvarką abipuse demark- 
linijos, o Vilniaus ir Vilnijos 
atvadavimas • savaimi išsiriš. 
Vilniečių reikalai juos vers su 
Lietuva jungtis.
Antanas K. Rutkauskas1, M. D.

Pirmosios Lietuvos koalicinės 
'i vyriausybės premjeras, į kurio 
’ Ministerių Kabinetą Vilniuj į- 

ėjo Mykolas Biržiška, paimda
mas švietimo Ministeriją.

MES LAUKIAME
VILNIAUS DIENOS

baubu”, 
Savana 

laisve besirūpinant 
negali pakęsti jokių 
“tautos-vadų”, eksce- 
neigi “ponų valdinin-

Chicagos lietuviai šį vakarą, ren
kasi Lietuvių Auditorijon Prof. 
Biržiškos sveikinti.

NAUJIENOS, Chicago; III.
L—_- — -  . ... - — ..   -■ i—■ ........* i .to.
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mis / viltimis. O nesiprausęs, 
lenkiškas gobšas vis tebepa'šku- 
dina musų šventus padavimus 
ir palaikus/'Vilniuje.

Ale kantrybe ir viltis musų 
neapleidžia. Ir niekas, kas su
rišta su Vilniumi, mum nenu
sibosta. Kožnas musų sostines 
užminimas maištu drumšeia 
musų kraują. Ir nesiliaus py-, 
kusios 
vėsuos 
limino

Nuplėšėm mes žodžius, min
tis ir ref lėkei jas, adresuojamus 
Vilniui. Išmokome bovinti save 
lengvais sentimentais ir mažo-

mušų širdys, kol neple- 
Lietuvos vėliava ant Ge- 
pylies. ■

lengvi sentimentai, V1S03 
viltys musų kartojama

Visi 
.mažos 
sąmoningai. — Tiek mes tega
lime šiokiomis dienomis. Giliau 
gi širdyse mes kantriai laukia
me didžiosios dienos — VIL
NIAUS DIENOS,—kokios nors 
Europos katostrofos, kada mu
sų legionai galės: maršuoti į 
Vilnių, o vilniečiai bus ištiesę 
rąnkas pasitikti savo brolius.

Ir mes amerikiečiai, nors 
esame paklydę naujo pasaulio 
plieno ir akmens dangrėžiuose 
budinkuose ir mašinos paver
sti beveik i robotus, turime 
širdyse didelę opą -— Vilniaus 
rūpestį: Jei akmuo, laiko pa

Jeigu Jus Važiuo 
jate Europon

štai yra vieta nusipirkti sau laivakortę ant visų linijų 
ir visų ekskuršijiu

Jeigu jus norite pasiųsti pinigų Velykoms j senąją tė
vynę — jus dar turite laiko tai padaryti —- jus rasite 
čia žmones, kalbančius jūsų prigimtąja kalba, kurie 
noriai jums patarnaus.

šie ir daugelis kitų reikalų gali būti čia atlikti be va
žiavimo į viduriniestį. šis stiprus ir gerai vedamas 
bankas, kuris yra jūsų pačių apielinkeje, gali atlikti vi
sus j ilsų bankinius reikalus. Ateikite ir patys pamaty
kite kaip jums bus smagu daryti biznį šiame stipriame, 
saugiame banke. 1 '

CENTRAL*fl£^BANK
ATRUST COMPANY 6

1110 West 35* Street
AStateBank * * * * AClearingHoiueB&ik

TRUST KOMPANIJA
. ■ : . j ? . . ■

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

DUONA
GREEN MILL

Phone BOULĖVARD 1048
. ■. ' v • . - :

Suraikyta
H

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

>

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

New Process Baking Co.
KUCHINSKĄS BROS., Savininkai 

949 West 34th Street

f PAS JŪSŲ VAISTININKĄ ARBA IŠ ' 3
-(Norvvood Pharmaceutical Co.>

Y INCORPORATED A
\ 2041 W. 35TH STREET,^3HICAGP, ILLINOIS J

Masinis Lietuvių Susirinkimas
Rengia Lietuvių7 Republikonų

COOK COUNTY
• •• rganizacijos

Nedėlioj, Kovo-IM 29,1931,2:30 po pietų
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3331 So. Halsted Street

šis Masinis Susirinkimas bus labai įvairus, nes jame bus gražus programas, kurį 
išpildys p. A. VANAGAITIS, J. OLŠAUSKAS. ir VISA VANAiGAIčIO GRUPĖ.

Taipgi kalbės kandidatas į Chicagos majorus Wm. H. Thompson,.. James A. 
Kearns—kandidatas į miesto kasierius, Patrick Sheridan Smith — kandidatas į mie
sto klerkus ir kiti augšti valdininkai. Taipgi iš Lietuvių kalbės adv. Krank Mast, 
adv. J. Borden, adv. J. Grish, Dr. A. Žimontas ir kiti.

Višus Lietuvius širdingai kviečiame atsilankyti ir išgirst gražių kalbų ir pili- t 
• kaus programo. Įžanga visiems DYKAI.

Republikonų Organizacijos Cook County\'Komitetas,

riaustas, nukrenta, nuo Gedimi
no; py lies, arba lenkas eina sa
vo naudai jos “rernantuoti”, 
rh‘es tuojau išgirstame, tuojau 
dreba musų širdys, šturmuoja 
kraujas. Mes šaukiame už Vil
niaus šventovių neliečiamybę.

O šių svarbių valandų, kada 
lanko mus garbingas svečias, 
didis Vilniaus krašto darbuo
tojas, prof. Biržiškos asmeny, 
mes esame dar intensyvingiau 
sujudę dėl Vilniaus.

■ ' 1

Jungiasi milionas balsų gar
siai, kovingai šaukiančių už 
Vilnių Lietuvai.

Tegu ir mano nuoširdus bal
sas lekia drauge su kitų taip 
pat nuoširdžiais balsais už 
greičiau^ Vilniaus paliuosavi- 
mų! — A. A. Tulys.

Chicagos lietuviai šį vakarą ren
kasi Lietuvių Auditorijon Prof. 
Biržiškos sveikinti.

Del Vilniaus 
išvadavimo

Atvykus Amerikon gerb. 
Profesoriui Biržiškai, Vilniaus 
vadavimo reikalai įnešė nepa
lyginamai didesnio sujudimo 
tarpe Amerikos lietuvių. Bet 
iš tikrųjų, kaip bus su Vilnių, 
dar šiandien negalima aiškiai 
pasakyti, šiandien Vilniaus at
gavimo klausimas yra panašus, 
kaip trylika metų atgal buvo 
pačios Lietuvos klausimas: ta
da niekas dar negalėjo pasa
kyti, ar Lietuva pataps tikrai 
nepriklausoma valstybe, ar ne. 
Gal • būt, kad Vilniaus atvada
vimas yra taip jau nebetoli, 
kaip trylikų metų atgal buvo 
nebetoli Lietuvos nepriklauso
mybe!

Kitas klausimas, ar -pas vi
sus lietuvius yra tikras noras,

Kaip Brangi Sveikata?
- Skilvio Suirimai, Gasai, Išpūtimas Inkstų ir 

Kepenų Ligos, Vidurių Užkietėjimas ir Kitos
. Panašios Ligos paeina nuo Savęs Apsinuo

dijimo.

Patirta, jog daugelis 
chroniškų ligų paeina 
nuo žarnose einančio

i

puvimo ir nuo savęs 
apsinuodijimo, ir sun
ku surasti tokį pakri
kimą, kuris ne prasi
dėtų nuo ligų perų 
pilnų žarnų. Punantis pilnų žarnų. Punantis žarnose 
maistas išpursta, kada jisai 
greit ne prašalinamas, nuolat 
pila nuodus į kraują ir tą seka 
eilė nesmagių pasekmių.

Jus negalite prašalinti ir būti 
išgydyti, nuo jokios įsisenėju
sios — chroniškos ligos, taip il- 

■ gai, kaip jus neapsisaugosite 
nuo savęs apsinuodijimo, kuris 
paeina iš žarnų. Iš kitos pusės 
žiūrint, tūkstančiai 
pasiliuosavo nuo di
delės daugybės vidu
rių ligų, po to, kaip 

i COLONAID pagydė 
juos nuo viduriuose 
einančio puvimo, Sa
vęs apsinuodijimo, Iš
pūtimo, Vidurių už
kietėjimo, ir panašių 
ligų.

linjmų, kurs ne tik, ųtbaido 
Vilniaus prisiartinimą, bet daž
nai gresia pačios Lietuvos sau
gumui, atrodo, kad kaikam 
Lietuvoj pirmoj eilėj rupi ki
ti reikalai. Kuomet Lietuva ka
lama prie fašistinio kryžiaus, 
laikoma karo stovyje, cenzū
ruojama visokia laisva mintis, 
tai nėra geri ženklai Vilniui 
prie Lietuvos artinti.

Einant Vilnių vaduoti, pir
miausia reikia susitvarkyti na
mie taip, kad, butų patiems 
gražu, miela, malonu, kad bu
tų grąžinta liaudžiai^ laisvė ir 
demokratiška tvarka, kad Lie
tuva pataptų kaip ir kitos kul
tūringos šalys. Tik tokiu budu 
Lietuva atgaus ir Vilniaus, ir 
vilniečių ir kitų demokratiškų 
šalių simpatijas. Tai yra pir
mas ir svarbiausis žinksnis, ei
nant į Vilnių.

X. Saikus.
kad Lietuva atgautų Vilnių? 
žiūrint į fašizmo Lietuvoj gi- GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Pasekmes
Nustebina

Vartotojus
Daugelis mums sako, 
jog jie tapo nustebin
ti tuq, jog nebeturį 
užkietėjimo vidurių, 

nevirškinimo, galvos skaudėji
mo, nerviškumo, įnkstų, kepe
nų ir pūslės ligų, taipgi kitų 
chroniškų ligų, po to, kaip jie 
vartojo šį naują, produktą CO- 
LONAID tik trumpą laiką. Co- 
lonaid yra pačios gamtos tva- 
rinis ir būdas atsteigti norma
lią sveiką eigą. Padaro tai, kai 
joks kitas vaistas neįstengia 
padaryti.
Padaryk šį bandymą dabar
Ne lauk kitos dienos. Tegul šis 
moksliškas metodas išgydo sa

vęs apsinuodijimą,ga- 
sus, išpūtimą, užkie
tėjimą vidurių ir pa
našias ligas, jums, 
kaip tai yra padaręs 
dėl tūkstančių kitų li
gonių. Knygą paaiš
kinanti stebėtinas pa
sekmes vartojimo Co- 
lonaid galima gauti 
DYKAI pas jūsų vai
stininką arba tiesiog 
iš mus.
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turime vieną tautos At- 
prof. M. Biržišką, musų 
Jau dvasioje stipresni!

$8.00
4.00
2.00
1.50

Kodėl apie prof 
M. Biržišką?

Bntcred 
vlarcb 7tfa 
jf Cbicago. 
Ird »879

(Garbingam Prof. M. Biržiškai skiriama)

Taip musų viena lietuviška 
dainelė išsireiškė. Musų tauta 
gimė daugel metų atgal ir buvo 

500 metų atgal.

Jaujnius—turi būt atvaduotas!
A. Kairiutė

ir augę. Mes esame lietuviai ir 
musų tauta ir šalis turi gyvuot

kurie carizmo tai
kais sakė, kad Lietuvos nepriklausomybe esanti tuščia 
socialistų svajonę. Vatikanas neleis jiems ketai ranką 
prieš “katalikišką Lenkiją", o Vatikanas visuomet eina 
su ta puse, kuri yra galingesnė.

Vilnių gali išvaduoti tiktai Lietuvos žmonės

Snbscription Ra t esi 
$8.00 per yeat in Canada 
$7.00 per yeat outside of Cbicago 
S8.00 per year in Cbicago 

U fMf cop*

Žmonijai žengiant pirmyn — 
kulturėjant, atsirado sale vien 
kasdieninių reikalų rūpestis 
apie ateitį ir apsigyvenimų ant: 
vietos ilgesniam .laikui.

Pas apsistojusias ant vietos 
tokias žmonių grupes pradėjo 
jau atsirasti ir šioks toks kil
nojamas ir nekilnojamas tur
tas. Kad apsaugojus nuo už
puolikų savo turtą, ir gyvas
tis, reikėjo taisytis saugesnės 
vietos, tvirtovės, pylimis vadi
namos, ir iš jų bendrai atmuš
ti visokius priešų puolimus. Ir 

I ilgainiui iš šių pyliiHvirtovių 
turėjo išaugti, 
žesni 
vienas 
dovaujančią vietą 

[tokią .vi
Anglijoj

Po pasaulį bastyki mes, visur 
garsiai kalbėkime: kad lenkai 
mus nuskriaudė, o Želigovskis 
atėmė musų sostinę; kad Pil
sudskis tam pritarė; kad Tautų 
Sąjunga' lenkams pripažino Vil
nių; kad mes nenurimsime tol, 
ko! Vilnius nebus grąžintas Lie
tuvai; kad mes lietuviai esam 
kultūringesni už lenkus ir kar
du tiesos nebadome; kad musų 
teisingi reikalavimai butų pri
pažinti Tautų Sąjungos; kad 
Pilsudskį ir Želigovskis yra iš
sigimę lietuviai ir todėl Lenkija 
ne savo politine sąmone vado
vaujasi; kad Lenkija be Lietu
vos negali egzistuoti, dėlto sie
kia jos užgrobimo; kad mes sa
vo teises giname dvasinės stip
rybės ginklu ir prieš, smurtą 
nenusilonkėme ir nenusilenksi- 
mes, nes musų pusėj yra teisy-

Pijus Grigaitis 
Kovo 28 d. Iškilmių Komiteto 

principinis kalbėtojas

Rodos, nebėra tokio lietuvių 
kurs lie

tu, j butų parašęs apie apsilinkymą 
Amerikoj. 

Išskiriant bolševikus, šiuo lai
ku visi kiti yra patenkinti jo

s Second Class Mattel 
1914. et che Poat Office 
H., ander the act of March

Kova dėl Vilniaus atvadavimo yra tęsinys kovos 
dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvą buvo pavergęs cariškas despotizmas. Lie
tuvos pasiliuosavimas galėjo įvykti, tiktai tą despotiz
mą nuvertus. Todėl natūralūs dalykas, kad kovotojai 
dėl Lietuvos išsivadavimo buvo kartu revoliucionieriai, | 
valdžios ir to laiko valstybinės santvarkos priešai. Pir
mutinė srovė, iškėlusi Lietuvos nepriklausomybės obal- 
sį, buvo socialdemokratai. z

Karui ir Rusijos revoliucijai sugriovus carizmą, 
Lietuva sukurė savo tautinę valstybę. Bet rytinė Lie
tuvos dalis su sostine Vilnium vėl pateko po svetimu 
jungu. Ją pavergė Lenkijos imperialistai. Lietuva tuo
met nebuvo pakankamai stipri nuo jų atsiginti.

šiandie Lietuvos valstybė yra, be abejonės, daug 
stipresnė, negu kad ji buvo 1920 m., kai Želigovskis už
puolė Vilnių. Jeigu tuomet Lietuva butų galėjusi pa
statyti prieš užpuolikus tokią ginkluotą jėgą, kokią ji 
turi dabar, tai Vilnius nebūtų buvęs Lietuvai išplėštas.

Tečiaus šiandie ir Lenkija yra nepalyginti galin
gesnė, negu prieš dešimtį metų. Ji pasidarė viena stip
resniųjų valstybių Europoje, ir jeigu Vilniaus likimas 
priklausytų vien tik nuo jėgų santykio tarpe Lietuvos 
valstybės ir Lenkijos valstybės, tai Lietuvai nebūtų jo
kios vilties atgauti Vilnių.

Bet dėl Vilniaus atvadavimo kovoja ne viena tik 
Lietuvos respublika. Del jo kovoja lietuvių tauta, kuri 
ir pačią Lietuvos respubliką yra įsteigusi. Klausimas, 
ar lietuvių tauta gali laimėti šitą kovą, kuriai, kaip 
matėme, Lietuvos valstybės jėgos yra per menkos? 
Taip, ji gali, jeigu tik ji eis tuo keliu, kuriuo ji ėjo, ko
vodama už nepriklausomybę.

Nepriklausomybę Lietuvai įgijo darbo liaudis, ku
ri troško laisvės. Dvarininkai, kunigai ir kiti pasitu
rintieji sluoksniai buvo priešingi Lietuvos „ atsiskyrimui 
nuo cariškos Rusijos. Kai carizmas susmuko, tai tie 
elementai dar bandė Lietuvą prijungti prie kaizeriškos 
Vokietijos. Tik kuomet ir Vokietijoje buvo nuversta 
despotizmo tvarka, tai jie (ir tai dar ne visi) pasidarė 
nepriklausomybės pritarėjai.

Taigi Lietuvos nepriklausomybė yra Lietuvos de
mokratijos pastangų vaisius. Žinoma, nereikia užmirš
ti, kad Lietuvos demokratijai padėjo jr tam tikros pa
lankiai susidėjusios aplinkybės — visų pirmą, tai, kad 
didžiamjam kare paėmė viršų tos valdžios, kurios sto
jo už demokratinį tautų apsisprendimo obalsį.

Vilniaus atvadavimo darbą tegali atlikti tos pačios 
jėgos, kurios davė Lietuvai (nors dar ne visai) nepri-j 
klausomybę, t. y. Lietuvos demokratija, padedama kitų 
tautų demokratijų.

Vilnių pavergė imperializmas, jį turi atvaduoti de
mokratija. Mums rodosi, kad tai yra pagrindinis punk
tas, iš kurio turi eiti visos musų mintys apie Vilniaus 
vadavimą. •

Vilniaus neišvaduos Lietuvos tautininkai nei- jų 
diktatoriška valdžia. t.Faktinai, tautininkai jau daug 
pakenkė Vilniaus vadavimo reikalui, susilpnindami Lie
tuvos poziciją ginče su lenkais, izoliuodami Lietuvą 
tarptautinėje politikoje ir diskredituodami Lietuvos 
vardą užsieniuose. Juk, iš tiesų, pats tautininkų dikta
tūros gyvavimo faktas yra argumentas prieš Vilniaus 
atvadavimo idėją: savo diktatūrą tautininkai pamatuo
ja tuo, kad lietuvių tauta dar nesanti subrendusi lais
vai valdytis; na, o jeigu ji nėra subrendusi, tai kaip 
galima jai pavesti dar daugiau teritorijos ir dar dau
giau gyventojų? ;

Vilniaus neišvaduos klerikalai

jis turi eiti..Jau dabar gali ir turi būt daromos pastan
gos užmegsti* stipresnius ryšius tarpe demokratijos 
Lietuvoje ir darbo žmonių- Vilniaus krašte. Dirbančioji! 
liaudis Vilniaus krašte yra lietuviška. Tos liaudies iš
naudotojai yra lenkai. Kova už Jos reikalus yra todėl' 
kartu kova prieš Lenkijos jungą.

Taip pat jau dabar galima ir reikia mėgsti ryšius t 
su baltgudžiais ir ukrainiečiais, bet ir vėl — ne su Balt- 
gudijos bei Ukrainos buržuazija ir atžagareiviais, o su 
jų darbo žmonėmis. Tose tautose yra ir monarchistų 
ir klerikalų ir kitokių laisvės priešų. Lenkijos imperia
lizmo jie neapkenčia, bet kuomet pergalė bus jų pusė
je, tai ne taip lengva bus mums su jais susikalbėti.

Taigi dar kartą sakomą, kad kova dęl Vilniaus at
vadavimo yra tęsimas kovos už Lietuvos laisvę. Todėl 
laisvės atsteigimas Lietuvoje turi būt, pirmas reikalas 
tiems, kurie yra Vilniaus atvadaviihu7' rimtai susirūpi
nę. Ir iu talkininkai šitoje kovoje tegalį būti tiktai tik-

Baltgudžių daina apie Vytautą

1 Idzie, AVitout pa wulicy, r ■ ./ t y ' . ‘ (
za im niasuč džuwiė šablicy.

' Šlauny kniaž ■■ Witout, , .. 
šlauny Ilaspadaru, • 
slauna naša. I-Iaspadarstwo!. ; • v

. Adna’ šabla na tatara,
drpha šabla. dla spadara,

__ ' ,, Šlauny kniaž Witout ir t.t.
Buknuu-puknuu u padkowy:
Hej, šyęhujsia, pan košowy!

Šlauny kniaž Witout ir t.t.
Staulaj wojsko u bitnym ladzie, 
hej, paslužym, bračeia, praudzie!

Šlauny kniaž Witout ir t.t,
U-darym u bubny, bražniem u miečy, 
Ųšcielcm pole trupam niejčyin...

Šlauny kniaž Witout ir t.t.

Visos lietuvių tautos tikslas
Nepriklausoma, ^etnografinėse sieno
se, demokratiška Lietuvos respubli 
ka su sostine Vilnium,

Biržišką Amerikos lietuviai 
gerbia dėl jo darbų ir nuoširdu
mo. Jis savo gyvenime niekam 
niekuomet nėra nusilenkęs ir 
per didžiausius pavojus nešė 
Vilniaus laisvės vėliavą, tikros 
demokratybės spalvų; jis sie
kia Lietuvos kraštų atidavimo 
ir sostinės Vilniaus atgavimo ne 
tuščiu šukavimu ir ne ponų dip
lomatų banketuose, 'bet eida.- 
mas į liaudį, per liaudį, su bau
džia ir dejl liaudies labo. Tai 
yra žmonių draugas ir jų susi
pratimo kėlėjas. Tik susipratę 
ar bendrus reikalus pažinę Vil
niaus karšto žmonės pareis prie 
Lietuvos. Bet tam reikia, kad 
ir Lietuva savo rėdu butų Vil
nijos liaudį traukianti savo šir
din. Biržiškos ramus, pažan
gus kultūros darbas ir pačioj 
Lietuvoj veikia ton linkmėm štai 
kodėl mylime Prof. Biržišką ir 
sveikiname jį savo tarpe.

—Pustapėdis.

Eikim, eikim, pon Kasčiuška, 
eikim, eikim, pon Kasčiuška, 
prūsų

NAUJIENOS
Fha Lithuanutn Daily Neun 

Publishcd Daily Escept Sunday 
dae Lithaanian News Pub. Co.,

1739 South Hahttd Strtet
Talephont Raoituelt 8500

Naujienos eina kasdien, iiskinam tek 
tnadieniu*. Leidžia ‘Naujienų’’ Bendro 
tė. 17 39 So Halned Su Cbicago. UI 
Telefoną* Rooieveli 8500

Kiekviena tauta kuri yra j- 
rašyta j pasaulio šeimynų isto
rijos knygas, turėjo pereiti 
tam tikrą prisiruošimo stadi
ją, kad užtikrinus sau vietą pa
saulio šeimynų — tautų Itaaįe.

Lietuvių tauta, kaip ir visos 
kitos iki pasiek® dabartinės lie
tuviais apgyventas vietas, tu
rėjo daug pergyvent. Daug 
pėrkęsti vargo, skurdo, alkio; 
daug pralieti kraujo, ašarų, <š-Į 
eikvoti turto ir gyvaščių. Vie-! 
ni jų žuvo nuo stipresnių ir 
geriau ginkluotų savo priešų— 
žmonių, kitus sudraskė plėšrus 
laukiniai žvėrys, o dar trečius 
sunaikino baisios ligos ir kitos 
nelaimės.

• Į

Kad atsilaikius prieš tą visą- 
gresiantį pavojų, tam tikros' 
žmonių grupės buvo priverstos; 
spiestis į vieną vietą ir bendro-j 
mis jėgomis kovoti prieš tas! 
visas nelaimes. Ilgainiui pas! 
tokias žmonių grupes išsidirbo 
tam tikri papročiai, budai,' tar
mės, pasakos — legendos ir ki
ti vaizdai, kurie laiku bėgant 
sudarė pradžią tautos istorl-

Ačiu MOČIAI, Tėvui, mušti Didvyris, tvirtas.
Jojo visas darbas, grynas, nuoširdų®’<

Savo gentės labui, ypač liaudžiai, skirtas^ r,
Verčia vargšų skundų !hagrinėf’ girdus.

Vilnius, istorinis... Tas G E, D-J M I N I N I S,
Prisiminti gėda, nūn vergijoj’ kenčia.

Išvaduot’ Vilniją, stoja pirmutinis
Mus’ Gerbingas Svečias darbui pasišvenčia.

Traukiasi iš kelio “pučo” karjieristams;
Tik sunltiąusią darbą dirbdam’s tikslo siekia.

Pavyzdžiu gal’ būti mus’ idealistams:
Garbingiausiam darbui/Pats planus patiekia.

Musų amžink VADO kiltesnio nereikią. •>
Pats ir darbą dirba, Pąts ir mokslą; teikia.

Tylintis,

Musų tauta gyvavo ir gyvuoja, 
bet musų tautos širdis, Vilnius, 
yra' atimtas, ir dabar musų tė
velių^ žemelė ir musų tauta gy
vuoja be s*avo širdies—Vilniaus.

Musų Amerikos lietuvių jau
nuomenė neskaičius, tik girdė
jus, apie savo tėvelių žemelę, 
nesupranta ką reiškia, kad mu
sų tauta butų ištautinta ir sve
timos šalies valdoma. Jie ne
įvertina. musų lietuvių kalbos ir 
istorijos. Dabar daugelis mu
sų jaunilomenės yra užimta su 
amerikiečių “sportais” ir ne
paiso apie musų tautiškus da
lykus. Musų kalba, viena iš 
seniausių kalbų, tirėtų pasilikt 

Į amžinai. Prie to musų jau- 
l uuomenė ir gentkartė, dėl musų 
Į tėvelių turėtų paminėt tą šalį 

neduot 
lenkams musų tautą ištautint. 
Mes nenorime, kad musų tauta 
butų ištautinta ir valdyta tų 
plėšrių kaimynų. Musų tauta

te? gyvenantieji. Bet šitam tifelui
ri būt laisvi, o ne diktatūros prispausti! Be demokra
tinės tvarkos atsteigimo Lietuvoje'^Vilniaus atvadąvi* 
mas yra neįmanomas. ; • ' <

Tai, žinoma, nereiškia, kąd kol diktatūra nebus <nu- 
versta, Vilniaus vadavimo dalbas privalo sustoti. W

ec iineiiatojtut

MUSŲ TAUTA
“Lietuviai, atbuškim, neik į kovų 

[stot, 
Reikia .mums nuo lenkų Vilnių 

» [iškovot,
Atvaddot sostinę—širdį Lietuvos, 
Išliuosuot mus brolius iš po

Bet Vilniuj pačiam .ne ilgai te-- 
ko naudotis laisve.

Lietuvos kaimynai,- lenkai,: 
negarbingu budu sulaužė, savo 
duotus prižadus ’ir ant Lietu
vos širdies uždėjo savo leteną, 
kad sulaikius jos normalų pla
kimą ir sudemoralizavus visą 
tautos kūną. Lietuvių tautai 
ir vėl prisieina vesti atkakli 
kova, kad nubloškus į šalį tą 
slogutį nuo tautos širdies, mie
sto — Vilniaus,

Ir nors beveik visi (ne iš
gamos) 'lietuviai norėtų maty
ti Vilniaus miestą laisvą ir sto- 
vintį Lietuvos valstybės pryšar | Lietu;,} Mes turim 
kyj, bet politiškos intrigos ne- 
daleidžia bendrai visiems veik
ti ir kova už Vilnių kol-kas ne
turi pasekmių.

Kad kiek galint sutrumpinus!l turi gyvuot ir mes turim at- 
šį rašinį, visiškai nesigilysim j' kreipt atydą į tą šalį, kur mu- 
kovos budus bei jų pasekmes,[Įsų tėveliai ir giminės yra gimę 
vedamas atskirų grupių. Kiek
viena tauta, kuri nors kiek my
li laisvę, negali sustotį pusiau-1 ir musų Lietuvos širdis 
kelyj savo iššiliuosavimo. 
gilioj senovėj laisvė buvo skaiJ 
tomą aukščiau už viską. 200- 
300 metų prieš krikščionybę, 
kuomet persai užkariavę grai
kus, pradėjo juos savotiškai 
mokyti, vienas graikų filosofas 
pasakė persų gubernatoriui: 
“Tu, Hunternes, nežiiiai, ką j laikraščio Amerikoj 
mums patari daryti, nes 
žinai kas tai yra vergija, bet-Į Prof. .M. Biržiškos 
laisves saldybės tu ne esi nie-

; kad ragavęs. Jei jos butum ra
gavęs, tai patartum mums už]vizilu’ Kodėl lietuviai taip ger- 
ją kovoti ne tik su kalavijais !^al l)r°f. Biržišką? Ar tik dėl- 
bet ir su kirviais.” j f°» ^ad iš Lietuvos svečias at-

J , , .. ,. įvažiavo? Visai ne. Daug sve- 
. žinoma, vargu bebūtų^ he- veįk niekas dar

• taviams tikėtis kovai už atga-vfeuoda. įvertin. 
. vimą Vilniaus su kardu ar kir-1 
j viu, iš daug stipresnių priešų.

Bet sekant politinius laimė
jimus pažangios demokratijos,! 
kuri vis kas dieną aiškiau ir 
drąsiau žengė prie galutino už
kariavimo svarbiausių vietų 
valdančiuose aparatuose, nėra 
abejonės, kad galų gale jie lai
mės pilną kontrolę; o su jais 
drauge ir visos tos silpnesnės 
tautos. Ir lietuviai laimės sa
vo kovą už Vilnių, eidami kar
tų su kitų šalių pažangiąją de- 
mokratija, o ne su trukšmą 
keliančiais “karžygiais”.

Jodas Asciita.

Viiąįa^ liesto : Raitos ; bronioą;-; į ’ 
Vilniaus miesto žalios bromos — 
armotas riktavo, armota's riiktavo.

Kaip paleido i$ armotų, 
kaip paleido aš armotų, 
nė viens kito -nesimato.

didesni ir ma- 
miestai ir miesteliai ir 
iš jų turėjo užimti va- 

Vokietijoj1 
užėmė Berlyną®, 
Londonas, Franci-’

Paryžius ir t. p. ( 
Lietuvai gi vadovaujančią 

vietą užėmė — Vilnius. Apie 
Vilnių spietėsi ir augo visa 
Lietuvos galia ir kultūra, į šį 
miestą plaukė pranešimai ir nu
siskundimai iš visos šalies ir 
iš čia išėjo visi bendri šalies 
patvarkymai. Ir Vilnius ilgai
niui pasidarė ne, tik šalies gal
va, bet ir širdis. Nelygioje ko
voje su savo priešais bekovo
jant lietuvių tąutai, kai ir dau
gelių kitų priKięjo suklupti, bet 
nors ir parblokšta ji nepalei
do ginklo iš savo rankų ir kaip 
narsus kareivis stebėsi atsi
kelti ir atgauti savo prarastas 
teises. ’

Ir čia vėl visi svarbiausi dar
bai Lietuvos atgimimo buvo at
liekami, jos sostinėj Vilniuj, garsinga šalis

Cbicagoje — paltui

Metama -------------------
Pašei metų -------------
Trim* mžneuanu -------- ,
Dviem mtaeaiaflM 
Vienam mžneaiui ---------------

Chicagoj pi 
Viena kopija 
Savaitei_
Minėtini

SuTienrtoM Valatkom. Cbicagoį 
pairai

Metam* ..—— -■ $7.00
Pnart mėty .... ,...... . 3.50
Trims mėnesiams__ _ ______  1.75
CMetn sniiMMam*--------------- , l.|5
Vienam mtaesfai ....--------------------------75

Lietuvon it kiras ofaieniuom 
(Atpigintu)

Metame —------ --—----------------------$8.00
Pueei meni _____________   4.00
Trim* mineriam* ..............   2-50
Pinigus teikis «tosr» pakto Mone*

Orderiu katra *n užsakymu.

UTiHUAtdtA 
kovn’o 

) , vilna

Jau 
stovą, 
tarpe. 
Gyvas žodis ir spauda’ veikia. 
Kas toliau?

Kad butų lengvesnė kelionė į 
tikslą sudainuokime:

“Ei, Pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim!...”

—A. Vanagaitis.



ATSIMINIMAI
Rašo Juozas J. Hertm>anavičius

ANT

LIETUVA

Taupyk-Nesigailėsi
RADIOS

Musę kova už Vil
niaus atvadavimą

Lietuvos 
mes kar- 
Lietuvoje 
laisvė ir

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22nd St., kampas Leavitt Si

Nesigilinant 
pereisim i 

ir Vilniaus

visiems yra

SOUTH 
WEST8IDĘS

Adv. Kazys Gugis 
Kovo 28 d. Iškilmių Lietuvių 

Auditorijoj pirmininkas

PARUOŠKITE SAVO KAMBARIUS PRIEŠ VELYKAS. 
PIRKITE RAKANDUS DABAR, NES TURITE PROGA 
SUTAUPINTI NUO 25 %* IKI 50%.

susidėjus, ir einant tiksliai prie 
jo išvadavimo.

Mums, arųerikiečiams, yra 
linksma, kad Vilniaus klausi
mu domisi senieji Lietuvos vei
kėjai, . ir todėl su džiaugsmu 
sveikiname musų brangų sve
tį, profesorių Mykolą. Biržišką, 
kuris nesigailėdamas triūso, at
vyko mus aplankyki!

35,14-16 Roosevelt Rd 
aiti St. Loais Avė. 

CHJCAGO, ILL.

Chieagos lietuviai šį vakarą ren
kasi Lietuvių Auditorijon Prof. j 
Biržiškos sveikintu

Nuolat taupydamas, tikrai 
pelnysi ir busi neprigulmin- 
gas.
Musų bankas yra. didžiausias 
lietuvių bankas. Atidaryk čia 
savo taupymų sąskaitų. Tau
pydamas užtikrinsi sau ry
tojų. ■ ■ • - ,
Siunčiame pinigus’ į Lietuvą 
ir parduodame laivakortes 
ant visų geriausių linijų.

2536-40 W. 63 St
HEMLOCK 8400

privažiavome 
sieną, Aleksandrovoje, 
pasijutome visai kito- 
padėty. čia visų pirm 

buvo klausimas dėl

Antra.' A
Lietuvių Laikraščių

EKSKURSIJA

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir 
Seštad ien i o Vakarais

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
žymesnius

Lietuvos Ūkininką”, 
inž.

4177-83 Archer Avė
Tcl. LAFAYETTE 3171

Peoples Fūrniture
KRAUTUVĖSE

adv. Bulota, prof. Mašiotą, pp. 
Sleževičiais, inž. Skripka ir ke
letą kitų. Atėjo vidurnaktis ir 
reikėjo keliauti tolyn, j žeima- 
vėnų dvarą, pas mano žmonos 
motiną ir brolį, Visgirdus.

Vilnius pasiliko atminty taip, 
kaip pasilieka vaizdai krutamų- 
jų paveikslų, bet įspūdis pasi
liko gilus ir neistrinimas sie
loje. Čia, toje senoje Lietuvos 
sostinėje radosi vien mažas bū
relis lietuvių veikėjų, kurie gai
vino lietuvių dvasią, kėlė lietu
vių kultūrą ir svajojo apie gra
žesnę tautos ateitį 
Gatvėse girdėjosi 
žargonas, rusų ir lenkų- kalbos. 
Klausimas kilo, ar tas mažas 
lietuvių veikėjų būrys paveiks 
į gyventojų jausmus, ir ar tie 
gyventojai, kurie jau yra per
siėmę lenkų ir rusų kultūro
mis, atjaus lietuvių siekinius, 
persiims jų dvasia ir dės pa
stangas, kad senoji Gedimino 
pilis vėl taptų galingu centru 
laisvos ir nepriklausomos" Lie
tuvos ?!

Kiek iš pačių lietuvių vei
kėjų dvasios galima buvo su
prast, jų siekiniu nebuvo ne
priklausoma Lietuva, bet vien 
autonomija arba sa.vivaldyba, 
kurią įgijus butų glima staty
ti tolimesnius siekinius laips
niškai. Sukūrimas Lietuvių 
Mokslo Draugijos buvo viena 
svarbiausių priemonių atsieki- 
mui to pirmojo tikslo, ir užuo
jauta Amerikos lietuvių, iš
reikšta tai kultūrinei įstaigai, 
davė pagrindus pasitikėjimui, 
kad siekiniai pionierių naujos 
lietuvių kultūros bus galų ga
le atsiekti.

Po to pirmo aplankymo teko 
dar du kartu būti Vilniuje pra
džioje 1914 metų. Tačiaus, bū
nant Petrapily vasario mėnesy, 
jautėsi koks tai tarptautinis 
trynimasi. Laikraščiai “Novoje 
Vremia” ir “Birževyje. Viedmo- 
sti” vedė ginčus su “Koelnische

jam pareikšti savo tikslus ir 
savo nusistatymus.

Mes privalom ‘aiškiai pasa
kyt, kad mes šu atviromis šir
dimis stovim už atvadavimą 
Lietuvos kraštų ir 
sostinės Vilniaus, bet 
tu reikalaujam, kad 
butų atsteigta pilna 
demokratija. Mes kartu šau
kiam į Lietuvos liaudį ir jos 
darbininkus, kad jie kaip vie
nas stotų už atsteigimą savo 
šalies laisvės ir demokratijos, 
ir tuom patim siektųsi * prie 
atvadavimo Vilniaus.

—Liutkų Kazys.

lu Vilnių neat gausim, ir niekas 
tų įrodymų iki šiol nėra su
kritikavęs.- Bet, tuom pat lai
ku ąviesi nuomonė daugely 
viešpatauja, kad tik sutvarkius 
šalies visą aparatu tiksliai, kul
tūringai ir demokratiškai bus 
galima patraukti prie savęs vil
niečius ir su jų pagelba atgau
ti Vilnių. Be tikslios kultūrinės 
idėjos šiandien 
aišku, kad Vilniaus atgavimas 
neįmanomas, todėl tik eidami » r<
su kultūrinės ir demokratiškos 
idėjos pagelba, mes kaipo kul
tūringa, laisva tauta galim lai
mėt ir atg'aut užgrobtus Lietu
vos kraštus ir patį Vilnių, Lie
tuvos širdį, Lietuvos nuo am
žių įsteigtą sostinę.

Bet paklausiom patys savęs, 
ar mes esam prisirengę šitai 
taip šventai ir ideališkai ko
vai? Nieko panašaus, šiandien 
nėra to, kad Lietuvos kultūra, 
laisvė ir * demokratija paveiktų 
į Vilniaus krašto ir visos Lie
tuvos liaudį, ir kad vilniečiai 
rimtai galėtų stoti į kovą su 
Lenkijos grobikais reikalauda
mi sau laisvės po Lietuvos vė
liava. Deja! Dabartinis Lietu
vos valdymas neleidžia šitam 
kiltam idealui vystytis. .Fašis
tiška diktatūra veikia kaip tik 
tam visam priešingai. Tik ati
taisius 17 d. gruodžio smurti
ninkų padarytą žalingumą bus 
galima tiksliai ir nuoširdžiai 
eiti prie atvadavimo Vilniaus, 
kaipo Lietuvos sostinės.

. Dabar, kuomet prof. M. Bir
žiška vieši pas mus kaip Lietu
vos svetys, kaip Vilniaus at
stovas ir jo vaduotojas, tad 
mes su atvirom širdim "turim

Lietuvos istorija mums rodo, 
kad kova ir karai už Lietuvos 
laisvę ir draugė Lietuvos so
stinę Vilnių, tęsėsi ir tęsiasi 
nuo žilos senovės laikų. Kuni
gaikščio Kęstučio laikais kova 
buvo tęsiamą su; žiauriais Lie
tuvos priešais kryžiokais. Ta 
kova, tie kryžiokų karai puolė 
Lietuvos kraštą ir naikino jų 
šalies turtus iki Vytauto laikų, 
ir pagalios su pagelba Jagai- 
los Lietuvos nepriklausomybė 
liko prarasta ir pakliuvo po 
Lenkijos jungu, 
į Lietuvos istoriją 
šių dienų Lietuvos 
nemalonią padėtį.

Šių dienų kova man ding tu
ri būt kitokio pobūdžio ir su 
kitokiais tikslais, negu kad ji 
buvo vedama musų bočių, šian
dien kovojant už Vilnių ir ki
tus užgrobtus Lietuvos kraš
tus, per Lenkijos smurto gro
bikus, mes turim dėti kuodau- 
giausia savo spėkų ne ginkla
vimuisi ir rėngimuisi į karą, 
bet rimtai kultūriniam ir de
mokratiniam darbui. Yra aiš
kiai įrodyta, kad mes su gink-

Zeitung” dėl perėmimo Putilo- 
vo kanuolių dirbtuvės per fran- 
euzų firma. Grasinimas karu 
ir pasitikėjimas savo jėgomis 
iš rusų pusės didėjo, ir gali
mybė paskelbimo karo darėsi 
kas dieną didesne. Tokioje at
mosferoje nejauku buvo ame
rikiečiams gyventi. Tad kovo 
mėnesy, 1914 metais, apleido
me Lietuvą ir balandžio 13 die
ną jau buvome Chicagoje.

Vos praslinkus porai mėne
sių prasidėjo pasaulinis karas. 
Įspūdžiai, įgyti Lietuvoje, bu
vo dar gyvi, ir baimė ėmė, kad 

tos visos pa
stangos kultūros ir ekonomijos 
srityse, kuriuos lietuviai veikė
jai dėjo per eilę metų, dings 
to žiauraus karo bangose. Tur
čiaus likimas kitaip nulėmė — 
iš baisenybių pasaulinio karo, 
kaip Feniksas iš ugnies, iškilo 
nepriklausoma Lietuvos Respu
blika. Bet Vilnius, kuris buvo 
lietuvių kultūrinio judėjimo 
centras pasiliko' musų’ amžinų 
priešų rankose...

šiandien Vilniaus klausimas 
yra vienas svarbesnių lietuvių 
tautos klausimų. Jis yra tarp
tautinio ginčo fazėje... Atsimi
nimai iš tos netolimos praeities, 
kurią čia paminėjau, neleidžia 
dėl Vilniaus nusiminti. Septy
niolika metų atgal mažesnė bu
vo viltis įgyti Lietuvai autono
miją,-negu šiandien yra viltis- 
atgauti' Vilnių... Istorijos ratas 
daj- nepasiekė galutino punkto 
ir Vilnius yra šiandien vienu 
iš tokių punktų, prie kurių'ei
nama. Bet šiandien vietoj vien 
tik Lietuvos ‘ Mokslo Draugijos 
turime jau nepriklausomą Lie
tuvos Respubliką, turinčia pa
stovią būtį ir pasaulio pripa
žinta. Pasaulis žino, kam Vil
nius priklauso, bet nuo žinoji
mo iki veikimo dar yra tar
pas. Mes be Vilniaus nenurim
sim, bet jį galėsime atgauti 
vien prielankioms apystovoms

Rakančių
ABEJOSE

. Susipažinimas su Dr. Jonu 
Basanavičių ir p. Martynu 
Yču, atstovais Lietuvos Mokslo 
Draugijos, Vilniuje, atvyku
siais Amerikon 1913 metais su
rinkimui pinigų L.M.D. reika
lams, sukėlė pas mane norą ap
lankyti Lietuvą ir pamatyti tą 
pažangą, kokią kultūrinis ir 
ekonominis lietuvių judėjimas 
padarė nuo laiko paskelbimo 
garsaus caro manifesto iš spa
lių 17 d. 1905 metų, kuris ir 
Lietuvai suteikė ’ truputį lais
vės spręsti savo likimą.

Ponas Yčas buvo tada Lie
tuvos atstovu durnoje, ir jis 
užtikrino mane, kad laike ei
nančios amnestijos, jokių ne
malonumų dėl mano išvažiavi
mo iš Rusijos be valdžios lei
dimo, dėl neštoj imo kariuome
nėn, ir priėmimo Amerikos pi
lietybės be Rusijos sutikimo, 
neturėsiu. Laikas amnestijos 
jau buvo neilgas ir todėl rei
kėjo ja pasinaudoti. Tad spa
lių mėnesy, 1913 metais, aplei
dau su savo žmona Chicago ir 
iškeliavau Lietuvon. Tačiau va
žiuoti stačiai Lietuvon nesino
rėjo, nes nežiūrint p. Yčo už
tikrinimų, vis vien galimybė 
susidurti su įvairiais nemalo
numais buvo didelė. Nuspren
dėme tad važiuoti Franci j on ir 
pasižmonėti vakarinėje Euro
poje, kol pereisime Rusijos sie
nas, ir vėl susidursime su Ru
sijos tvarka, kurią apleidome 
prieš dvidešimts metų. Einant 
tais sumetimais, visą lapkričio 
mėnesį praleidome Paryžiuje, ir 
tik pradžioje gruodžio leidomės 
kelionėn į Lietuvą.

Jokių gilesnių įspūdžių vaka
rinėje Europoje neįgijome. 
Nors žmones ir vietos yra skir
tingos nuo Amerikos, bet tvar
ka yra labai panaši. Nieks ne
klausia iš kur ir kur važiuoji, 
niekur jokių keblumų nieks ne
daro. Bet kada 
Rusijos 
tuojaus 
niškoje 
iškeltas 
mano pasporto, ir per porą va
landų nebuvo žinios, ar pasiek
sime Lietuvą, ar artimiausi ka
lėjimą. Pagaliau mumis paliuo- 
fiavo, ir vykome toliau. Rytme
ty atsidūrėme Varšuvoj, kur 
aplankėme Amerikos konsulą. 
Ateinančią naktį vykome Vil
niaus link. Auštant buvome 
Gardino apygardoje, ir nejau
toms širdis pradėjo plakti, o 
mintis skristi į žiląją Lietuvos 
praeiti, kada tos žemės buvo 
lietuvių apgyventos, ir buvo ži
nioje Lietuvos Didžiųjų Kuni
gaikščių. Jautėsi koks tai gi
lus ilgėsis. Tautos buitis tapo 
apsiausta sapno vaizdu. Praei
tis, dabartis ir ateitis matėsi 
dramos formoje — keli veiks- 
menys likimo nustatyti laiko 
scenoje. Atvaizdinti tuos jaus
mus, tas mintis, kurie plauk
te plaukė, nėra tikslo nei ga
limybės. Reikia tai pergyven
ti, kad suprasti.

Apie 9 vai. r’yto musų trau
kinys prisiartino prie Vilniaus. 
Akyse pasirodė gražus vaizdas 
senosios Lietuvos sostinės — 
dideli balti rūmai, užimantieji 
didelį plotą gražios žemes. Vil
nius rodėsi daug gražesnis, ne
gu net Paryžius, Berlynas ar 
Varšuva, ir sukėlė daug įvai
rių jausmų. Norėjosi pamatyt 
ne tik patį Vilnių, bet ir Ker- 
navos griuvėsius, ir senus Tra
kus, ir kitas vietas garbingai 
minimas Lietuvos istorikų. Bet 
laikas buvo trumpas. Nuo 9 
vai. ryto iki vidurnakčio tega
lėjome tenai būti. Ir tuo laiku 
teko aplankyt vien., tik svar
besnes įstaigas 
veikėjus 
Lietuvos IMuziejų, Banką 
Skripkaus elektros įstaigą “Ko
joko!”, L.M.D. perkamus na
mus, šiaurinėje pusėje Vilijos, 
netoli nuo Gedimino kalno, n 
keletą kitų. Iš veikėjų teko pa
simatyti su Dr. Basanavičium,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902 ’

VALGOMŲ KAMBA
RIŲ SETAI pasirinki
mas labai dailių madų 
ir padarymų, 7-šmotų 
setai susidedanti iš pa
didinančio stalo ir 5 ir 
kedė. Pirkdami sau se
tą sutaupinsite dabar 

&E;,l$49.50

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu

“AQUITANIA” 
Birželio-June 16,1931

PARLOR SETAI parsi
duoda ‘ už išdirbystės kai
ną. Nes Peoples Kratu- 
vės turi nuosavą dirbtu
vę. Tik prieš Velykas, 
puikus 2-jų šmotų setai 
dengti su Aukštos rūšies 
Mohair, vvebbed konstru- 
kcijos verti Fft
^lOO.OO, už- įįJjjlJ

— laisvę 
vien žydų , tie visi darbai,

Visų geriausių įšdirbysčių prieš Vely
kas, parsiduoda Peoples Krautuvėse už 
pusę kainos ir mažiau 4F yį ^*1 
.$100, pilnai įrengti radios po
$175.00 vertės kombinacijos COK 
radio su gramofonu už ......... .

PRIEŠ VELYKINIS

IŠPARDAVIMAS

Prastas miegas ir 
nusilpę nervai

žmonėms, kurie turi silpnus, pakrikusius 
nervus, negali rasti gero nakties poilsio ir 
atsikelta rytais pavargę ir nusikamavę, pas- 
tebUting pagelba sutelks Nuga-Tone. si pui
ki gyduolė suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas Ir suteikia 
poilstngf}, atgaivinantį miega.

Nieks* aegall prilygti Nuga-Tpne išva
lymui kūno nuo ligas gimdančiu negvartutių, 
ar mųgglėjimui Iconstipacijoa. Jis pagamina 
užtektinai riebaus, sveiko kraujo, suteikia 
jums geresni apetitą, pagerina virSkinima. 
nugali gasus ar išpūtimą pilve ar viduriuose 
ir prideda sveiku raumenų suliesusiems kū
nams.

Senyvi žmonės, ar tie, kurie jaučiasi seni 
ir nusilpnėjo, bus maloniai nustebinti kaip 
daut jaunesni ir energifikesni jie pasijaus 
paėmė Nuga-Tone nors tik kelias dienas. 
N nga-To ne yra pardavinėjamas vi*ų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprafeykit jj užsakyti jų dėl jus. 16 
savo džiaberio. v x

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS '
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI

VISUS DOKUMENTUS

III  ''f-■'
GERB. N&ujiejiį skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuvei kurios skelbiasi 
N a u f i e nos e.

Kas Sekmadienį 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų iš

WBBM
Broadcastinimo Stoties 770 kilocvcles

MIEGAMO K A M B A- 
RIO SETAI. Tik aptei
kėme porą karlodų šių 
setų, taip kad šis didis 
pirkimas yra daleistina 
suteikti gražų naujos 
mados 3-jų šmotų mie
gamo kambario setai, 
lova, kamoda, ir šefo- 

2076.50

•Stirnom 
iiniiiiiiiiniiiiiįiĮi
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STIPRUMAS
dėl taupymų

V. M. STULPINAS

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus

Lietuvos

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Velykų Gardumy 
nai iš Lietuvos

Dabar stotis a t 
greičiausio j at

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.,

Del žindamų moti
nų. /Nei vienas ne
gali būti be

Lietuvių muzika per 
radio stoti WCFL

Jūsų Reporteris.
So. Englewood

Greiti 
vai.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

1739 So. Halsted St.
- 3255 So. Halsted St.

3327 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

Profesoriaus Mykolo Biržiškos 
atsilankymas Chiciagon šir
dingai sveikintinas.

Prof. Mykolas Biržiška 
akarą kalbūs Lietuvių Auditorijoj

Ką tik atvyko iš 
bai skanus sviestas, 
žiniai, palingvicai ir 
mi produktai.

Birutės geriausios 
nes, iŠ žemuogių

PAVASARINES EKSKURSIJOS
UNITED STATES ............ Balandžio H
FREDERIK VIII............ ........Balandžio 25

Didžiausia Bendra Ekskursija 
Gegužės 16—May Laivu “UNITED STATES

Lietuvos la 
kumpiai, la 
kitoki valgo

tnviftORAtiHO____
KXJO VOR CONvAtM**’"*

RtratSMiNO
GOOD FORTMC |
3OVTH »** CO I

Lietuvos sostinę 
atsiminus

Amhasado- 
kuris at

muš kilniems 
sveikinam tave ir

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

mo valandos/ 
kovojusi teisei 
eity žada paleisti radio bangas 
per visų Amerikos kontinentą 
per ištisas dienas.

Jos. Budrikas 
kurs sykiu su 
pradėjo lietuvių 
das, susitarę su 
WCFL stoties 
viam

Kurie iš musų dar jauni bū
dami turėjom progos apsilan
kyti Vilniuj ir pasidžiaugti mu
sų protėvių -darbais, šiandien 
ypatingai turime, giliai atsimin
ti tą musų daug kentančią so
stinę. Nors musų jaunystės lai
kais ir niekas neskiepijo jau
najai gentkartei, kad Vilnius 
yra musų sostinė, dėlto kad 
geležine letena turėjo musų 
tautelę sukauscius, neleisdama 
laisvai, ne tik spręstis, ne tik 
gyventi, bet ir mąstyti, tačiau 
ir tuomet Visi žinojome, kad 
Vilriius yra Lietuvos širdis.

Dabar lenkų imperialistai no
ri galutinai išhaikinti visame 
Vilniaus krašte musų lietuviš
kus kaimiečius ir miestiečius. 
Mes Amerikos lietuviai turime 
stoti i bendrą frontą ir veikti 
iš vieno, kad Vilnius vėl liktų 
kąip buvęs Lietuvos sostinė, o 
kur bus musų vienybė, ten bus 
galybe.

Iš ISTORIJOS 
LAPŲ

lįmkųmo. Stoties vyriausias 
anounceris Mr. Aekerman jau 
beveik ir lietuviškai išmoko be
skelbdamas ir besiklausydamas 
lietuvių programas. WCFL sto
tis, kaip darbo žmonių įstaiga 
ir Jos. Budrikas kaip pirmasis 
rizikavęs lietuvių dainą pasiųs
ti per orą, yra remtini ir verti 
lietuvių tikro pritarimo.—Ps.

jonų, sakome 
Lietuvos.

Tegul prof. M. Biržiškos dar 
bo pastangos realizuojasi nau 
dai musų Tėvynės, 
riau musų Tėvynės 
vykai sužadinti 
tikslams 
tavo šventą darbą, kad Vilnius 
po 500 metų jungo -svetimųjų 
grįžtų i glėbį savųjų.

(Ten 
Šios 
nos 
kovo 
džio 
Važiuokite

KLAUSKITE APIE NAUJAS 
ŽEMAS LAIVAKORČIŲ Į 
EUROPĄ ' KAINAS LAIKE 
BALANDŽIO M Ė N E S I O

Vilnius ir musų 
pareiga

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Birželio 6—June Laivu “HELLIG OLAV

Į 3 METUS IR 6 MENESIUS
Prisirašyk prie NAUJIENŲ SPULKOS užsisakydamas 10 

Šerų, mokėdamas po $5.00 savaitėje ir nė ne
pasijusi kaip sutaupiusi

Stiprumas yra svarbus faktorius, į kurį reikia labiau
sia atsižvelgti skirianties sau banką jūsų taupiniams.

Kadangi Viršininkai ir Direktoriai “Peoples Banko” 
visuomet dėjo visas pastangas, kad apsaugoti pinigus 
savo kostumerių, jie išbudavojp stiprų banką ir laimėjo 
pasitikėjimą daugiau kaip 50,000 taupintojų.

’(}
Iš priežasties nuolatinio ištikimo žmonių rėmimo, ši 

įstaiga pasiekė laipsnį Aštunto Didžiausio Taupimų 
Banko Chįcagoje. • * \ -
Bile vienas iš šių lietuvių maloniai jums patarnaus, ka
da atsilankysite į musų bankų: Sedemka, Yagininas, 
Rymkevieius, Žabelio, Mickiewicz, Laurinavieia, Ado- 
mavičia ir Laucaite.

Peoples Platumai Pank
and ‘Jrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUB
Susivienijęs su National Republic Bancorporation.

Lietuvaitės gedulo suknelė

Truputis dar apie WCFL sto
ti ir Jos. Budriką. Lietuviai tu
ri žinoti, kad WCFL Radio sto
tis yra vienintelė Amerikoj, ku
ri nepriklauso jokiam kapita
listų trustui, o priešingai yra 
vienintelė radio stotis, įsteigta 
ir vedama pačių darbininkų or
ganizacijų, American Fderar 
tion of Labor. Stotis turėjo 
pergyventi daug puolimų iš ki
tų radio stočių, kurias kontro
liuoja kapitalistai. Buvo jai 
atimta teisė vartoti stiprią jėgą 
ir sutrumpintos broadkastini-

Istorikai pasakoja, kad Vil
nius buvęs įtrauktas į istori
jos lapus 1323 m. kada Gedi
minas rašęs laiškus Vokiečių 
ordenams, popiežiui ir kitiems 
tų laikų pasaulio valdovams. 
Savo laiškuose Gediminas ta
da mini Vilnių kaipo “CivTtas 
nostra regia Vilna”. Iš to yra 
daroma drąsi išvada, kad mi
nėtais metais Vilnius buvo Lie
tuvos kunigaikščių sostinė.

1310 m. Gediminui mirus 
Vilnius buvo Jaunučio valdo
mas, bet tas valdymas tęsėsi 
neilgai. Kęstutis ir Algirdas 
pastebėję, kad Jaunutis nėra 
tinkamas Vilniaus valdovas — 
pašalino. Vilnių valdyti paėmė 
Algirdas, o Trakus Kęstutis. 
Nenprūdami pažeminti Jaunu
čio, davė būti valdovu Minskos 
Zaslavos.

Šį sekmadienį, kovo 29 d. per 
radio stotį WCFL, 970 klc, nuo 
1 ligi 2 vai. fiopietų kaip ir 
visuomet duodama lietuvių ra
dio valanda. Programoj daly
vauja art. Juozas Sauris, Mi
kas Jozavitas; Stasys Rimkus, 
baritonas; ponia Rakauskienė, 
soprano; Juozas Olšauskas su 
kanklėmis ir A. Vanagaitis, ir 
Budriko štabo duetas. Progra
mas duodamas lėšomis p. Jos. 
F. Budriko Mdzikos ir Radio 
krautuvės, 3417-21 So. Halsted 
St. Tel. Boulevard 8167.

rašyti. Jeigu 
jau kartą Lietuva išgavo ne
priklausomybę ir pasiliuosavo 
nuo rusiškos priespaudos, tai 
juo labiau turi būt vedama 
energinga kova, kad pasiliuo- 
suoti ir nuo lenkų grobikų.

Musų šventa pareiga yra 
veikti, kad Vilniaus reikalų 
darbuotojo prof. M. Biržiškos 
ir Lietuvos liaudies troškimai 
sėkmingai išsipildytų.

Anton Jusjas.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 
\ 27 Whitehall Street, Neu) York City

248 Washington St., Boston, Mass. 130 N. La Šalie St., Chicago, III.
AUTORIZUOTI LINIJOS AGENTAI CHĮCAGOJE: 

"NAUJIENOS” - 
V. M. STULPINAS 
P. P. BALTUTIS 
JOHN J. ZOLP -

dienas praleidom, o tais lai
kais musų lietuviai profoso- 
riai-mokylojai tik pasislėpę 
nuo rusų caro valdžios galė
jo mus mokyti lietuviškai šiek 
tiek skaityti

George F 
67 W©s| Monro© St

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

SVEIKAS, ATSILANKĘS LAISVOJE AMERIKOS 
LIETUVIŲ SOSTINĖJE

Algirdas Vilnių padare dar 
garsesniu negu buvo prie Ge
dimino. Nors pats buvo pago- 
nu, bet moterį vedė rusę. Vie
noje vietoje, kūrenos šventoji 
ugnis, o kitoje — katalikai Ir 
pravoslavai statės sau bažny
čias ir garbino savąjį Dievą, 
žinoma, prie Algirdo paaštrėjo 
religiniai santykiai. Bet Algir
do laikais nesirado nei vieno 
vadovo, kuris butų turėjęs drą
sos pulti Vilnių. Algirdui mi
rus 1377 m. valdžią paėmė Jo
gaila. Prasidėjo intrigos su kry- 
žokais. Kęstutis patyręs Jogai
los veidmainystę, paėmė Vilnių 
ir patį Jogailą iš Vilniaus1 iš- 

bet kilniai Kęstučio šird- 
pagaila Jogailos
. Jogaila grįžta i Vilnių

ker-

New York-Klaipeda 
-New York

ir atgal) TREČIA KLESA 
žemos Rai
bus tiktai 
ir balan- 

mėnesiuose.
ank

sti. Sutaupinkite 
pinigų. Gryžimo 
laivakortė gera 
dviems metams.

Kaip visoj Lietuvoj taip ir 
Amerikoj gyvenantiems lietu
viams yra labai svarbus Vil
niaus klausimas.

Gerb. Profesoriaus M. Bir-< 
žiškos atsilankymu išjudintas 
Amerikos lietuviuose Vilniaus 
klausimas ir sukeltas didesnis 
ūpas, tame reikale, čia gyve
nančius lietuvius paskatins prie 
gyvesnio veikimo ir didesnio 
susirūpinimo Vilnium.

Bet tai bus dar nepaskuti
nis “manievras” Vilniaus rei
kale. Kova pasiliks sunki ir il
ga, dar daug įvairių žygių rei
kės padaryti, dar daug Vil
niaus reikale bus prirašyta-pri- 
kalbėta, gal ir kraujo nemažai 
išlieta ir gyvasčių, paaukauta, 
pakol plėšrus aras nusiris nuo 
Gedimino kalno.

Ta lietuvaitės suknelė, kuria 
atvaizdu “Dziennik Chicagos- 
ki” savo 66 num. kovo 20 d. 
š. m. su pajuoka vaizduoja, gal 
negreit dar bus permainyta iš 
gedulo juodos suknelės į baltą.

Anksčiau ar vėliau lenkų 
mergele stovės prie gėdos stul
po prieš pasaulio demokratiją 
su sudraskyta gėdos suknele.

K. čepukąs.

yra pirmnfeis 
“Naujienomis’ 

radio valau- 
WCFL stotim 
vedėjai lietu- 

rodo tikrai širdingo prie-

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

šį vakarą Lietuvių Audito
rijoj mes Chicagos ir apie- 
linkių lietuviai apturėsim ne
paprastos progos susitikti su 
Lietuvos-Vilniaus, Lenkų pa
vergtam krašte, musų brolių 
ir sesučių švietėju ir kelrod
žiu, su gerb. profesorium M. 
Biržiška, šio dideliai svar
baus kultūrinio įvykio Chi
cagos lietuvių pažangioji vi
suomene, be abejonės, nepra
leis, bus dėl mus visų gar? 
binga naujanybe išvysti Lie
tuvos profesorių, jį pasvei
kinti ir girdėti kalbantį Lie
tuvos-Vilniaus klausimu. Taip 
gi mums bus malonu sužino
ti iš svečio, kokį praktišką 
darbą mes čia gyvenanti lie
tuviai galėtume atlikti, kad 
pagelbėjus Lietuvos darbuoto
jams atsteigti teisingus Lietu
vai rubežius.

Nuo Vilniaus miesto salės 
turi būti nublokšta vėliava su 
vištos paveikslu. Vilnius su 
apielinkėm priklauso Lietuvai 
tarnauti kaipo centras. Atsi
menu, kad ir mes patys Lie
tuvoj augom ir ten jaunystes

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

rųšies saldai- 
aviečių, agras

tų, obuolių ir kitokių vaisių.
Taip pat įgalima pas mane 

gauti seniai laukiamų minagų, it 
strimelių geriausios rųšies , ir la
bai skanių

Gintaro karoliai, sagutės, aus
karai, cigaret holderiai, ir kito
kie gintaro dalykėliai

Taipgi labai gražių Lietuvos 
moterų audeklu, ir rankdarbių, už 
prieinamą kainą <

Dabar visos prekės 
parsiduos už labai nupigintas kai
nas Dėlto, kurie dar neragavote 
Lietuvos produktų, turite progą 
tai padaryti Kuriems toli atvyk
ti, paduokite užsakymą laišku, at 
telefonu, ir. mes pristatysime j 
namus

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
Švediškas/ Mankštinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai (visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saules Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St.
Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 

Nedėliomis nuo 8 iki 2ros vai.
po pietų.

Phoriė Boulevard 4552

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursij’a
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Liepos 3—July Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos 25—July Laivu “UNITED STATES”

Kiekvienas žino, kad patogiausias 
ir tiesiausias kelias į Lietuvą 

yra per 

KLAIPĖDĄ 
dideli ir moderniški 

Išvengkite bereikalingų 
bagažo egzaminavimą 

svetimų šalių rubežių.

vare, 
žiai 
taiko 
bet su degančiu kerštu 
šyti Kęstučiui. Arešti 
stutį, nugalabina ir sudegina 
Šventaragio slėnyj.

Tuo laiku iškįla nauja žvaig
žde Lietuvos arizonte — didis 
Vytautas. Vilnius atgauna sa
vo prarastą garbę ir dar jo 
vardas šimteriopai praskamba 
visame pasaulyje '— Vilnius 
tampa Lietuvos centru. 1430 
m. Vytautas sumano Vilniuje 
apsivainikuoti Ciecoriaus Zig
manto karūna, bet Jogaila ir 
čia jam pakišo koją. Tą patį 
metą garsusis Lietuvos valdo
vas pasimirė. Po Vytauto mir
čiai Vilnių ištiko daug visokių 
nelaimių. Nuo Vytauto gady
nes iki musų laikų, laike 500 
metų Musų Vilnius yra vald
žioje svetimųjų. Simai ir duk
ters sveikai atgimusios tautos 
deda pastangas, tautoj kunui 
grąžinti sielą. Liūdesio ir sykiu 
neapykantos dvasia giliai įleido 
šaknis į musų protus — mes 
kaip vienas, tauta trijų mili-

NAUJIENOS, Chicag
--------------------- -------------------------------- - ■ J

Prisidėdamas prie apylinkės 
pagerinimo

Kam reikia be reikalo 
daužytis gatvekariais ir 
gaišinti savo brangų lai
ką. ieškant bankinio .pa
tarnavimo, kai jūsų apy
linkėje yra vienas dvyli
kos stiprių ir saugių Bain 
iBankų?

Čia jus galite atlikti visus reikalus savo 
prigimta lietuviška kalba su didžiausiu už- 
siganėdinimu.

Ridge State Bank
Kur jūsų kaimynai taupo

Western Avė ir 71 St. Hemlock 5100

• Dėlto kad jos turi
h Transportaciją ir
2. Pagerinimus ir
3. Zonų Restrikcijas ir
4. Vieškelius, bet taipjau
5. KULTŪRINES IR PASILINKSMINIMO VIETAS.

Bažnyčias, Mokyklas, Parkus ir t. t.
Žiūrėk šią vietą ateinančią savaitę.
PUJ&LIC INFORMATION DEPT.

NIXON & Company
cmciAkCrO
, Į.. . .. ................ . ■,« j.



Graboriai

Marąuette Murmurs

Lietuvės Akušerės

Advokatai9252

Phone Boulevard 4139

TelAkių Gydytojai

4 švogCrkas

John Kuchinskas

nuo

Lietuviai Gydytojai

Marta Vardingauskienė

Aleną

******

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

2 iki « Ir 
1W 12 die-

Kovo 28 d. Vakaro 
Rengimo Komitetas

Telefonas

Cicero 3724

grabo-:
Canal

J. P. WAITCHES
Lietuvis^Advokatas

Vidikas- 
Lulevieienč

Valandos 
Nedėliomi* ir Iventad

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

sveikins prof. M. Biržiška 
to muzikalė programai.

MILDRED RUNELLA

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Ave< 

kampas, 47 St. 
Tek Boulevard 6487

Baltgudžių nepri 
klausomybės mineji 

jimas per radio

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širf 
patarnaviiftą, kuomet .jis yra 'labiausiai __  ) - <■' A . __ ■■ j _ > _ ,

Ofiso Tel. Victory 689Y 
Rez. Tel. Drcxel 0101

Valandos nuo 10
Nedėliotais nuo 10 iki 12

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriški

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

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Prof. Biržiška 
lankėsi

VALANDOS: 
nuo 
nuo

VYRAS, DUKTERYS, SŪNŪS IR GIMINĖS..

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 5203

šį sekmadienį, 4:30-5 vai. po
piet iš WEDC stoties, 1210 klc., 
duodama Baltgudžių radio pro
grama. Kalbės Jos. Voronko 
minėdamas Baltgudžių Liaudies 
Respublikos paskelbimo Mins
ke trylikos metų sukaktuves ir

YAKUBAUSKIS 
šiuo pasauliu ko- 
5:15 valandą po 

sulaukęs apie 48 
gimęs Lietuvoje, Tau- 
Gaurės parap., Šaka- 
Amerikoje išgyveno 

Paliko dideliame nu- 
švogerį Ig- 
sunus — 

brolic- 
sunij Jo-

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St,
4, nuo 6 iki 8

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Vyras, Sūnūs, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius F. Radžius, Te|. 
6174.

MARQUETTE PARKO LIETU 
VIŲ DEMOKRATŲ MASS^ 

MITINGAS

A, PRABISH 
Lietuvio Graborius

šį sekmadienį, kovo 29 d., 2 
vai. po piet, įvyks masinis mi
tingas, kurį rengia Lietuvių 
Demokratų Centra'linis Komite
tas. s Mitingo' vieta — lietuvių 
parapijos svetainė, 68 ir Wash- 
tenaw Ave.A Mitinge dalyvauja 
ir kalbės: A. J. Cermak, kandi-

Sąžiningai ir pi-1 
giai patarnauju1 
dieną ir naktį.- 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

B U. tB >U' S ■ 
UhdertaMttg Cor

P. B. ‘ EfačUey Lic, 
Koplyčia,,dykai 

710. Wėst 18th Street 
. Can^,3L61 .

Meeting of The Marąuette 
Club of the SLA. Gr. 260 Sųn- 
day, March 29, 2:30 P. M. at 
Buddy’s Stationery Shoppe, 
2419 West 69th' St. General 
Business. AILmembers urgent 
ly recjuested to attend.

prie 
duodu 
eleetrie

mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

Vyriškų ir Vaikų ligų 
O VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 y. dieni 

Phone Midway 2880

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

1,646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. .49tb Ct,

Prof. Mykolas Biržiška vakar 
dienų apsilanko “Naujienų” re
dakcijoj ir susipažinęs su ben
dradarbiais .pasikalbėjęs, išva
žiavo aplankyti Baltgudžių ir 
Ukrainiečių lakraščių “Bialo- 
ruskaja Tribūna” ir “Ukraina”.

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO., ILL.

Lietuvis Advokatas 
,2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St- 
rele fonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Wdwauk.ee Avenue 
Valandos 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakar, uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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

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

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

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS graborius

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. ?3rd PU Chicago
"■ SKYRIUS:

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

DR. CHARLES SĘGAL
Praktikuoja 20 metai

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis-

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai*

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phone 
Hemlock

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivąs akis išgy- 

' dau ir, akinius pritaikau
4654 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

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.

Rez '201 South Mallacr Street

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullmąp 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

datas į majorus, Patrick F. 
Ryan, kandidatas į 18-to wardo 
aldermanus; kongresmanas A. 
J1. Sabatli; lietuviai kalbėtojui 
— adv. P- V. Chesnul, adv. C. 
P; Kai, adv., Kl. Jurgelionis, o 
taipgi žymus vietos politikie
riai ir biznieriai. Bus gražus 
programas susidedąs iš muzi
kos ‘ir dainų.

Visus lietuvius kviečia atsi
lankyti.

Lietuvių Demokratų 
Centralia Komitetas.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midvvife 

Naujoj vietoj
6109. South yVbany Avenue

Phone Boulevard 8483

DR. MARKERIS
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

Mildred Runella gi- 
pažįstami esat 

dalyvauti 
jai pasku- 

atsisveikini-

JOHN B. BORDEN 
, (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams SL, Room 2117 

. Telephone Randolpb 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. 

Telephone- Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. . TeL Republic 9600

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A.LDavidonis(M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

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

Phone Boulevard 7589

DYKAI
5 Dienų Žolių Gydymas 

Garsiausias pasauly žolininkas pagelbsti 
tūkstančiams su žolėmis.

Naujas pastebėtina kombinacija gyvybę 
palaikančių žolių yra žymiausias moder
ninių laikų' išradimas. Tūkstančiai ken
tėjusių sunkiomis ligomis dabar yra pa
sveikę. Nežiūrint kokia liga sergate, ne
žiūrint kiek daktarų ir vaistų bandėt 
be pasekmių, jums yra viltis.

Dr. P. B. Šymanskis, žymiausias pa
saulyje žolių specialistas, 1869 N.Damen 
Avė., Chicago, pasiūlo jums 5 dienų 
naminį gydymąsi su žolėmis dykai. Ap
rašykite savo ligą ir jus gausite $1 b. 
Kraujo Toniko, ar $1.50 bonką speci
alių Žolių Gyduolių dykai. Pridėkit 25c 
apmokėjimui persiuntimo. Ateikite as
meniškai, arba rašykite.

EVA VARPUČENSKIENĖ 
po tėvais Žadeikaitė

■■'•'v'. £.*'*■ *4
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko

vo 26 dieną. 3:30 valandą ryte 
1931 m., sulaukus 38 metų, am
žiaus, gimus Šiaulių apskr,, Pa
pilės parap.,' Vienrankių kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliudimė vyrą 
Antaną, sūnų Stanislovą 18 me
tų. seserį Martą ir švogerį Kazi
mierą Jasus, brolį Pranciškų, se
sers dukterį Antaniną ir vyrą Po- 
vylą Navickus 
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. III.

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

Visi a. a. Evos Varpuccnskic- 
nes giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveį- 
kinimą.

Nuliude liekame,

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ndos

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

Netoli 46tb St. Chicago. III

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 27 dieną, 1 1:00 valandą ryte 
1931 m., sulaukus apie 33 melus amžiaus, gimus Rietavos parap.. Juo- 
dainių kaime. Telšių apskr.

Paliko dideliame nubudime vyrą Vincentą, tris dukteris 
Josephine ir Bronislavą, sūnų Vincentą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2521 W. 38th St.
Laidotuvės įvyks utarninke, kovo 31 dieną. 8 vai. ryte iš namų j 

Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

j . " i > . V
Visi a. a. Manos Vardingauskienės giminės, draugai tr pažįstąjni \ 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. ‘

Nuliude liekame, <

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ; RUSIJOS -

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

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

» Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tfr. St:, netoli Morgan St: 

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

i TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

lyainĮs Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS

Office
kamp.

Valandos:

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava.
Td. Boulevard 2800 

Rez. 651S So. RockiveU St, 
TeL Republk 972%

JUSTINAS ANTANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 25 d., 2:25 vai. ryto 1931 
m., sulaukęs 47 metų amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Švėkšnos 
parap., Balženų kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudimė moterį Petronėlę 
po tėvais Astrauskaitę; dvi duk
teris, Luciją ir Virginiją; du su- 
nu, Justiną ir Benediktą; tris se
seris; Froziną, Adelę ir Oną; tris 
švogerius, J. Endzelį, Stan. Pet
raitį ir Vincentą Pazirą; brolį 
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 
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.

Nubudę liekame
Žmona, Dukterys, Sūnus 

. ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis, tel., Yards 1741.

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Ste. 
Ofisd Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

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

CICERO: K. P. Deveikis, F. 
Lukoševičius, J. Uktveris-Kuz- 
mi»kas.

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

ROSELAND: A. Norbutas.
ADVOKATŲ DR-JA: adv. A.

A. Olis, pirmininkas.
DAKTARŲ DR-JA: Dr. A. L. 

Graičunas, sekretorius.
CHICAGOS LIET. CHORAS 

PIRMYN: A. Vilis, pirm.
BIRUTES CHORAS: Dr. K. 

Kliauga^ pirm.
JONIŠKIEČIŲ KLIUBAS:

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

1\C j HS
PAUL DAUBARAS, Janito- 

rių Kliubo veikėjas.
VINCENTAS

Persiskyrė si 
vo 26 dieną, 
pietų 1931 
m. amžiaus, 
ragės apskr., 
lynės kaime 
23 metus, 
budime* seserį Agotą 
nacą Luikius, sesers 
Vladislovą ir Stanislovą 
ng Anelę Elvis, brolio 
ną Yakubaųskį, pussesęrp Marijo
ną rt.fiartušįeAJ8w_h...gimmes^wAntexi-. 
koj. Lietuvoje seserį Marijoną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Masalskio koplyčioj/ 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 30 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio ‘sieką, 
o iš ten bus nulydėtas į §v. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Vipcento Yaįcubaus- 
ko giminės, draugai ■ ir pažįstąmi', 
esat nuoširdžiai kviečiami* daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo, Brolienė, Sesers ir Brolio 
Sunai, Pussesęrė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, ^vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas t 3102 So. Halsted St.. Chiczgo 
arti 3 1 tb Street 

3 po pietų. 7—8 vak 
12 diena

Phone Canal 6222

■ DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Ate.

Telėfonas Republk 7868

DR. G. L. MADGE
DĘNTISTAS 

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Delol Runklų laikų kainos nupigintos

Sidabro FilHnirai-------------------------------$2.00
PgYceliano. Piningai ... ..... .. ................... — 2.00
AuksinCs Crowns ----------- - ■■■■■••-—=-
Bridso ______ _____________  $0.00 už dantį
Plale*.------ ------- -------- - ----- - #20.00 ir aug*.

Traukimas be skausmo

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Uezidenctia Tel Midway 5512 b
> ' Wilmett* ’95

Ralph C. CuplerJMLD.
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak.. Utaminkais ir 
PStnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414* * ..

One Nortb La Baile BUgs 
One Northi La Šalie St. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso TeL State 2704: 4412

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 44 11 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 631 South Ashland Avenu* 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 17 
Rez Telepbonr Plaza 3 202

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La ^Salle St. Room 730 
TeL Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 3525

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak

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

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

Kūnas pašarvotas, randasi 3301 
Lowc Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 30 dieną, 8 vak 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 
minės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami- 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

Nubudę liekame,
Tėvas, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

{lingę,j sjnjp^tįng^ ir raimi 
i reikalingas.!

j. F. EUDEIKIS 1 C@.
JŪSŲ GRABORIAI 

x Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
; . Visi Telefonais YARDS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai 
taR^^Rlf^^^V***^^^^***^******^^^^^**************^*-**

Rez 6600 South Atieuan Avenaa 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Oll*o telefoną, "trglnla 0080 
Rez. Tel Van Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pi 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 

Namq ofisai North 81ds 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

______ graboriai
' Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

m®

■ '

Wdwauk.ee


■Įprw"’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

...................................................... ...... n .. ...

bių, davė publikos malonumui 
Vienų vertingiausių šio sezo
no rimtos muzikos vakarų.

Town of Lake
Mirė Petras Miškonis

Ponų Steponavičių 
koncerto įspūdžiai

Rašo Nora

“Vlskas kita praeina, 
tik menas gyvena visados I

vien

dali įvairino

Ponai Steponavičiai, kuriuo
du per visų savo palyginant dar 
neilgų gyvenimų Chicagoje, bet 
didelį darbštumų musų muzi- 
kališkame pasaulyje, yra taip 
įsigyvenę muzikos mylėtojų šir
dyse, kad, priešingai opinijai, 
busiu paprastų vakarų negali
ma laukti skaitmeningos pub
likos koncertuose, praeitų tre
čiadieni davė pii-mų savo kon
certų Chicagos Lietuvių Audi
torijos arti pilnai salei žmonių, 
kurie įtemptai klausėsi ir entu
ziastiškai priėmė programo da
lyvius.

Iki šio vakaro buvo papratę 
matyti ir gėrėtis rezultatais p. 
Kazio Steponavičiaus pastangų 
kaip chorų ir . orkestros ve
dėjo, kur jo sutartinis darbas 
ir tinkamas meno reikalų su
pratimas buvo gyvai Įvertinti. 
Tačiaus, šį vakarų buvome su
sirinkę pasiklausyti jo kaip ar
tisto smuikininko, ir turiu pa
sakyti, kad jo pasirodymas šiuo 
atveju eina jo kreditan. Ati
darant programą buvo lyg ne
drąsus, bet programui progre
suojant jisai įgijo tikresnį, 
tvirtesnį ir spalvingesnį tonų, 
taip kad įvairius parinktų iš 
muzikos turtų kurinių lipus, 
Pugnani-Kreisler, Menddlsohn- 
Burmester, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Sara’sate, Wieniaws- 
ki ir kitų išreiškė gan efektin
gai.

Ponia Anelė Steponavičienė 
savo programo
operos arija ir moderniškais 
kuriniais ir dagi fuTuri,ati$k<>- 
mis fantazijomis. Ji turi aiš
kiai ištobulintą supratimų sty- 
liaus ir interpretacijos orgini- 
nalumo, ir šie atributai, sykiu 
su galinga balso medžiaga ir 
tikru muzikališkumu, laimi jai 
daug draugų, kur tik ji dai
nuoja'. Jos programo dalis bu
vo beveik visa nauja (dėmesiui 
kitų dainininkų, kad $*a naujų 
kurinių, tik reikia noro mokin
tis), ir kaikurie humėriai, kaip 
Sudeginkite mane—Gruodžio, 
My hope is gone—Hoffmano ir 
arija iš operos Ernam—Verdi, 
kurią dainavo su orkestros 
akompanimentu, reikalauja di
delių balso resursų, tačiau p. 
Steponavičienė turi kvalifikaci
jų kompetentiškai išpildyti vi
sus šituos reikalavimus.

Negaliu praeiti nepasakius, 
kad musų vietos muziko, p. Pet
ro Sarpaliaus, kurinį, “Vėl pra
nyko, vėl pražuvo” p. Stepona
vičienė išpildė ypatingai švel
niai ir darė pastebėtinai gero 
įspūdžio klausytojams. Jai bu
vo Įteikti keli bukietai ir pin
tinė gėlių.

Chicagos Lietuvių Simfoni
jos orkestras, vadovaujant p. 
Steponavičiui, parodė pažymėti
ną progresų išpildyme Lustspiel 
overtiuros, Kela-Bela. Ši or
ganizacija yra įvertinta’ ir kiek
vienas jos pasirodymas turėtų 
sudominti daugiaus lietuvių.

Panelė Vera Gillette suteikė 
abiem artistam akomponimen- 
tus savo. nepasekamu stylium.

’ žodžiu,'šie du menininkai, ku-

----------------------- ----- g-------- ----- -------- U—

Štai kur gera ir pel
ninga proga

NAUJIENOS, CMeano, U) šeštadienis, kovo 28, 1931

Vakar ryte po sunkios ligos 
Cook pavieto ligoninėj pasimi
rė senas Town of Lake gyven
tojas Petras Miškonis, apie 40 
m. amžiaus, gyvenęs 4344 S. 
Wood St., kilęs iš Zubelių kai
mo, Gelvonių valse., Vilkmergės 
apskr. Velionis buvo našlys, pa
liko tik brolį, gyvenantį buk In
diana valstijoj.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 S. Hermitage 
Avė., Laidotuvės bus utarnin- 
ke, kovo 81 d., 8 v. ryte, iš kop
lyčios į bažnyčią ir į šv. Kazi
miero kapines.

Lietuvių programas 
iš W B B M stoties
Rytoj, tai yra sekmadienį, 2 

vai. popiet kaip ir visuomet 
bus duodamas Lietuvių pro
gramas per radio iš galingos 
W B B M stoties, 770 kilocycles. 
Ryt-dienis programas bus labai 
įvairus, ir jo išpildyme daly
vaus nauji ir seni girdėti dai
nininkai ir dainininkės. Dainuos 
pasižymėjęs vyrų choras, due
tai, Solos, taipgi bus muzika, 
kalbos, ir žinios, šiuos progra- 
mus rengia ir finansuoja Lietu
vių įstaiga PEOPLES FURNI- 
TURE CO.

FRANK KUCHINSKAS pra
šomas atsilankyti į Naujienų 
ofisą reikale laivakortės.

Atydai važiuojan 
tiems į Lietuvą

Parsiduoda pigiai Telšių mies
te ant bizniavos gatvės 4 ūkiš
ki namai. Sodnas su upeliu ir 
pusantro hektaro Sėmės.

Atsišaukite: : - <
ANTANAS CHEPAUSKAS

12314 So. Green St.
W. Pullman, III.

$21,000 TEISMO NUOSPREN
DIS NAUDAI P LĖS 

BUDOVICH

Bu- 
už-

Gruodžio 14 d., 1928 m.,'p-lė 
dovich, 2556 W. 45th St., tapo 
gadta troko, kuris priklausė Standard 
Oil Co. of Ind. Nelaimėj liko sužeis
tas jos dešinysis petis ir koja.. Jai da
bar tapo priteista $21,000" atlyginimo 
Už sužeidimą. Jos advokatu buvo 
Gėo. Pfirshing, 69 W. Washington St., 
Chicago, tas pats kovojantis advoka
tas, kuris taipjau nesenai laimėjo 
$16,000 teismo verdiktą naudai pili- 
cininko Edvvard A. Neis.

ir 
ir

KUN. M. X. MOCKUS V 
Kalbės temoj: “Dievai Gema 
Miršta, o Velniai Amžini” 
kitos navatnybės. * Pagal die
viškus faktus. Prakalbos įvyks 
nędėlioj, Kovo-March 29, 1931, 
2:30 po piet, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St. Bus dali
namos knygos dykai. Padengti

rių individualinės ir jungtinės
jėgos buvo įtikinančių ypaty-| visus atsilankyti RENGĖJAI

maža įžanga

Daktaras
Kapitoną*

VVISSIG,
Chm

Seno Krajaus __ > ■
GYDO VT8A8 UBAS* VYRŲ IB MOTERŲ 

...--------------08 Ir N1MGYDOMOS JOS YRA
ų, inkstų ir puolis, užnuodijimų 

"'žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus- 
ijima, gerklis skaudijimų ir paslaptingas ligas.

‘ išgydyti, ateikite šia ir perritikrinkite, k* 
Praktikuoja per daugeli metų ir ligydi 

,1.:. OFISO VALANDOS! Kasdio 
nuo 5-8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryt. iki 1 v.

NEŽIŪRINT KAIP Uf SISEN 
SpedaMkai gydo ligas pilvo, 
kraujo, odos, liga 
mus nugaroje, ko 
Jeigu loti negali: 
jis jums gali pat __ w __ 
nokstančius ligonių. Patarimas dykai, 
nuo 10 ryte iki 1 vsL

Reikalingas partneris 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 . akrų 
puikiausiu mišku ir tekančiu 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudy
nės ir pasilinksminimo vieta, 
kokia randasi apielinkėj Chi- 
cagos. įrengus tokių vietų ga
lima drąsiai tikrint, kad bus 
pelningas biznis. Vienam yra 
.gera proga* prisidėti prie 
virš minėto1 biznio, turint 
apie 12,000 dolerių. Platesnes 
informacijas suteiksime pri- 
vatiškai. Atsišaukite tuojaus.

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

Chicago, III.

HEMOROIDAI IŠGYDOMI 
5 dienų vaistai dykai 

Kenkiantieji nuo hemoroidiį dab.?r gali 
buri išgydyti be peilio, ’ '
ligonines, "
kirtkit iki .sulauksite didesnių skausmų 
daugiau vargo 
žio- Lengvus išmokėjimai

skausmo, be 
be išlikimo iš darbo. Nevil-

laidų ir galbūt Ve- 
‘ \...........Pasitari^

mai ir egzaminacija dykai; taipgi 5 die
nų Žolių Ointmentas Dykai. Ateikite 
tuojaus, arba rašykite pridedami 10c pa
što ^ženklelį. Dr. P. B. šymanskis. 
Žymus Hemoroidų specialistas, 1869 N. 
Damen Avė., Chicago. Namai 
Herb Nu-Tonic. V * ;

S-M-S

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U 
nj. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikr^ liga ir jei aS apal- 
imslu jus gydyti, sveikata Jums sugrye. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys

Mes $300

Financial
Finemsai-Paukoloa

PINIGAI 1 
skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas 4nt neišmokėtos 

sumos 
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra - 

3804 So. Kedzie Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia_ ,

REIKALINGAS žmogus važiuoti ant 
farmos, kuris supranta karpenderystę, 
kambarys ir valgis. Su mokesčiu susi- 
taikysim. A. Savickis, 5238 W. Madi- 
son, Chicago.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

5445 S. Ashland Avė.
—O

PRANEŠIMAI
North Sidės vaikų draugijėlės Bijūnė

lio specialė repeticija veikalo “Gėlynas” 
įvyks subatoje kovo 28 d., 3 vai. po

Pagal 
Mil
tavo 
dali- 
visus

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

Rytoj Apšvietietės ruošiasi prie sma
gaus pasilinksminimo vakaro — Bunco 
Party, Lietuvių Auditorijoj, prasidės 5 
vai. vak. Ne vienas nepraleiskit šios 
progos; užkandžiai ir šokiai ir prezen- 
tai, tik *už 50c.

Kurios narės apsiėmė dirbt, malonė
kit pribut ankščiau ir katros skanius 
keksus iškepsit, nepalikit namie.

— Komisija.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvietos 
Bunco Party įvyks ateinantį sekma
dienį, kovo 29 dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. ’ Katrie turit nusipirkę ti- 
kietus kovo 8 dienai, tiepatys tikie-' 
tai yra geri kovo 29 ■ dieną. Bus loši
mas bunco, užkandžiai; fauš dovanas 
daugiausia išlošę, taipgi bus dalinamos 
dovanos narėms, kurios išbuvo draugi
joje per dešimtį metų ir neėmė pašal
pos. Po to bus šokiai prie lietuviškos 
muzikos iki vėlai vakaro. Bus pri
imamos naujos nares, , nuo 16 metų 
iki 25, įstojimas veltui, nuo 25 iki 
45, įstojimas vienas dol. Kurios po
nios ir panelės norite prigulet į virš 
minėtą draugiją, meldžiu atsilankyti 
ateinantį sekmadienį ir prisirašyti.

— A. M-ne.

28 METAI BE SKIL
VIO LIGŲ

“Toronto, Ont., gruodžio 6, 
Per 28 metus aš vartojau

1930.

Trinerio Kartųjį 
Vyną

ir galiu užtikrinti jus, kad jis mane 
palaiko sveiką ir liuosą nuo skilvio li
gų. Paul Sychniuk”.

■ Trinerio Kartusis Vynas yra vaistai, 
kurie pasiekia visas keturias svarbiąsias 
vietas: skilvį, vidurius, kepenis ir tul
žį. Užsikimšimas šiose vietose atsilie
pia ant visos sistemos ir padaro jus 
liguistą. Trinerio Kartusis Vynas pa
salins užsikimšimus ir tuo budu paliuo- 
suos jus nuo nevirškinimo, prasto ape
tito, konstipacijos, g'asų, galvos skau
dėjimų, nesmagumo po valgio, nepoil- 
singo miego. Pas visus aptiekininkus. 
Daugelis gydytojų rekomenduoja Tri
nerio Kartųjį Vyną.

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

Pranešimas
B. and M.
J. BERŽINSKIS ir 

MASULIS

5200 S. Western Avė.
v . Tel. Repųblic 4544

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, senyva 
prie mažos šeimynos pridaboti 2 
meti} vaikų. Mrs. M. Jurgelonis.

1739 S. Halsted St.
! . ------- O—

KOTELIS
23 kambariai, geriausioj Chicago jc 

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

P. ALUKAS
651 W. Madison St.

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

Furnished Rooms

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

galutino ifiegzaminavimo—kai jumi

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

■»-[•*> - • • Kambaryj 1016
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandbs: nuo 10 tyt'o iki 1 
'pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

iio» ho’b TO ryto’ iki 1 po pietų

yrą

20 St.

po
Nedė-

Mes mokame ’ ’ ; .. ’ 
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia,

• negu v visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 UŽ $100 
vertės Bonų ir $40 už $50 
vertės. < •>

Norėdami, parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 

rprisiųskite registruotamez 
laiške. Tuoj; gausi banko 
č^kį. . ■' .

Prirengiame.  ̂^pkųmentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų elčštarsijų rengiamų 
per Lietuyių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGb. itL.

t . . i, V ■ ■

/......................................... ......................
Atmink Sdvo Naudai,

kad vesdamas visus reikalus per

S.LFabian&Co.
809 West35th St,

CHICAGO /
Tek Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupyki daug išlaidų

Perkam Mortgečiui ir Bonus. 
Stalinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
M

Educational
■ f* ■ ■ '

J Mokyklom
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO..
>■' t-' ' "■ 1 s -■'<7" . -

Dienom!* ar vakarais. Del lufor 
maciju lauk arba raiyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

072 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedygtės, stenografijos, ir kitų 
mokslo saku. , Muso mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai Užbaigiama
augštesni mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tūks
tančiai lietuviu failo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Šakose apsišvietę. '

Amerikos. Lietuvių 
Mokykla

3106 T Hal^^Št.
CmCAGO.BA

Financial
inansa ’askoloi

• PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums'' parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring Sf. 
telefonas 1537

Tel. Roosevelt *2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau ’ savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.
------- O

PARDĄVIMUI kriaučių šapa, geroj 
vietoj, naujas ir senas darbas. 5 513 W. 
Division St.

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

Perykla 
713 Grace St.

___ __ telefonas
FOX RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

5410 GERIAUSI KAMBARIAI
Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų porų su kitehenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970 

------- O-----—

KRIAUČIŲ IR VALYMO 
DIRBTUVĖ

Geras biznis. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą, ant lengvų išmokėjimų. 
Turiu 
priežastį 
progos.

greitai parduoti. Pardavimo 
patirsit ant vietos. Nepraleisk

Lietuvis savininkas
1338 W. 87 St.

PARDAVIMUI Cadiyac V 63, 4 
pas. eina ir atsižiūri kaip naujas. Geras 
dėl išvažinėjimo. Telefonuokite ‘ Victory 
4920. t

HUSON 1930 MODELIO, SEDANAS 
Aš esu priverstas paaukoti savo ka

rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau tik kelis šimtus my
lių. Pilnai įrengtas. Geras originalis 
Užbaigimas. Tairai kaip visiškai nau
ji. Karą reikia pamatyti, kad jį įver
tinus, nes jis yra tikrai visiškai nau
jas karas. Aš esu priverstas parduoti, 
kad sukelti pinigų. Pirmas $325 pa
ims jį. Namie visą dieną nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė. Apt. 1.

BUICK VĖLIAUSIO MODELIO 
MASTER 6 SEDANAS

Mano išvažiuotas/ tiktai 8000 mylių 
ir yra kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra, jei neateisite ir patys jo ne
pamatysite. Šeši originaliai balloon 
tairai kaip nauji. Aš rūpestingai karą 
prižiūrėjau ir jis kiekvienu žvilgsniu yra 
visiškai naujas. Kainavo man virš 
$1850 trumpą laiką atgal. A£ turiu 
tuojaus sukelti pinigų ir paaukosiu jį 
tiktai už $350. .Turi būti cash. 2238 
North Savvyer Avė. Apt. 1.

WILLYS-KNIGHT SEDAN
Vėliausio modelio. Finansinės aplin

kybės priverčia mane paaukoti savo ka
rą, kuris yra pilnai įrengtas su daug 
extras. Karas mano išvažiuotas tiktai 
3,000 mylių labai atsargiai turėjo ge
riausią priežiūrą. Man labai reikia 
pinigų ir turiu tuojaus parduoti karą. 
Priimsiu $300. , 1845 South Central 
Park Avė., netolį Ogden Avė., 1 floor.

NAŠLĖ PAAUKOS
Pąckard vėliausio Modelio Sedan. Jis 

buvo storadžiuj per 10 mėnesių ir yra 
beveik nevartotas. Aš .neturiu kas va
žiuotų mano karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Karas yra pilnai įrengtas su 
4 ratų brėkiais, balloon tairais kaip 
nauji ir daug extras. Kainavo man 
beveik $3.100 ,paaukosiu jį už tiktai 
$400. 2538 North California Avė.
Ist floor. •

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Furniture & Fixtures

' GROSERNĖS ir bučernės fixturiai 
pardavimui. Tur;i būti iškelti tuojaus. 
Parduosiu už bargeną. 2256 W. 47tb 
PI., Lafayette 2312.

' T----------O----------  . .

PLAYER PIANO pardavimui —- 
kaip natijas, labai pigiai. Taipgi mažai 
vartotas kietų anglių pečius. 2554 W. 
45 St, antros lubos.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Andriaus 
Urbono. Paeina iš Kapčiamiesčio, Lie-
tavos. Pirmiaus gyveno Niagara Pails, 
buvęs kareivis Suvienytų Valstijų.

KAZIMIERAS URBONAS 
1739 So. Halsted §t., 

Chicago, III. j

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Tel. Lafayette 1329

BUČERIS ieškau darbo, esu patyręs 
per daug metų Paliudijimus turiu ge
rus. šaukit Tel. Vičtory 0606. /

BARBE RYS patyręs savo amate pa- 
darbo, dirbti ant komišino, va 
arba 
Avė;

ieškau 
karais 
Prairk

vis? laiką. Bcrber, 10718

2 KAMBARIAI (miegamas ir kiči- 
nukas) rendon dėl vedusios poros ar pa- 

- - -j- visais

PARDAVIMUI arba mainui kriau
čių šapa į automobilių. Priežastis par
davimo nesutikimas partnerių. Knygy
nas, 3210 So. Halsted St.

vieno. Narnas yra naujas, su 
moderniškais parankumais.

Pašaukit vakare
Prospect 2233 

arba ypatiškai matykit 
5604 So. Mozart St.

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

Vaikinas ieško kambario prie in
teligentiškų žmonių. Praneškite: 
“Aušra” (Box No. 103), 3653 S. 
Halsted St.

PASIRENDAVOJA 2 kambariai 
dėl vaikino, galima valgyti pasiga
minti. Su visais parankamais. Pir
mos lubos užpakaly. 827 W. 34 PI, ’ . j-------- Q------

PASIRENDAVOJA kambarys vai
kinui arba merginai. Pirmos lubos.

3549 So. Wallace St.
• ). .—0—

1 ----------------- ---------

PASIRENDAVOJA kambarys, Švie
sus, apšildomas, vedusiems arba 
pavieniams, prie geros šeimynos, 
geriems žmončms.

0047 S. Sacramento Avc.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino, prie mažos šeiminos, C. Dagis, 
2957 W. 63rd St. Tel. Repųblic 
9649.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar. 
merginos, 3 lubos.

3235 So. Union Avė.

REIKALINGAS furnišiuotas kamba
rys dėl vieno vaikino. Box 1283, .1739 
So. Halsted St. Naujienos..

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

PARENDAVOJIMUJ kampinė krau
tuvė, tinkanti bile bizniui, taipgi 5 kam
barių flatas vrišuj, prieinama renda.’ 
4335 So. California Avė. Tel. Stėwart 
9605.

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

Elektriką ir telefonas įvesta 
Pašaukite

Drcxel 3689

ze- 
prie

REIKALINGAS vienas ar du kamba
riai, turi būti didelis ir labai šviesus, 
pageidaujama Oak Pirkę arba kitur, 
gražioj apielinkėj, Box 1282, 1739 S. 
Halsted St.

EXTRA
Pranešimas avalinių taisytojams
Palieka tuščia renda, išdirbta per 

4 metus avalinių taisymo biznyje. 
Renda pigi. Atsisąukite tuojaus, o 
turėsite senuosius kostumerius.

A. LIAKAS (Savininkas) 
4534 S. California Avc., 

Chicago, III. r

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PAMEČIAU mažą mašinos dalį Ash
land ir 69 St. gatvekary kovo 20 d., 
1931, 5 vai. po p iet. $10 radybų. 
9325 S. Leavitt St., tel. Beverly 9330.

Business Chances
________Pardavimui Bizniai

'PARDAVIMUI barbernė 3 
pigiai. Biznio gatvėj, gera vie 
lietuvio.. Renda su pagyvenimu 
3262 So. Morgan St.

PARSIDUODA 14 
ing House pigiai, 
rendudtl geroj vietoj, 
28 N. Halsted St.

PARSIDUODA mažas štoriukas, la
bai pigiai, renda pigi. Kam reikalingas 
prašom atsišaukti. 3552 S. Halsted St.

PARSIDUODA gesolino stotis arba 
mainysiu ant mašinos, loto arba mažo 
namuko. 4043 S. Sacramento Avė. 1 
lubos.

PARDAVIMUI kriaučiaus Storas.
Pigiai. Geras biznis.

3754 N. Central Avė.

PARSIDUODA arba pasirenduoja 17 
furnišiuotų kambarių ir storas. Garu 
šildomi. 4223 So. Wells St. Tel. 
Boulevard 9749.

Exchange—Mainai
IŠSIMANO puikus naujas namas į 

bučernės biznį. 6142 So. Fairfield Avė., 
Repųblic 1598. *

MAINUI puiki valgykla. Southsidėj, 
geroj biznio vietoj. Parduosiu ------ 
arba mainysiu į lotą ar cottage. 
pirmas, tas laimes.

Mainui 3 flatų mūrinis namas 
ton Park prie lietuviškos bažnyčios, 
mainysiu į nedidelį namą toliaus nuo 
miesto, arba priimsiu gerus lotus ir bis- 
kį cash.

Kreipkitės pas
F. J. LUCAS « CO. 

4108 Archer Avė.

pigiai. 
Kas

Brigh-

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS' « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parupinam 1 it 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

TeL Lafavefte 0455

DIDELIS BARGENAS
1. Naujas kampinis 4 flatų mūrinis 

namas, 3 karų 
randa 
Cash

2.

$210.00. 
$3000.00.
5 flatai ir

garadžius. Mėnesinė
Kaina $17.000 —

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

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

Turi būti parduoti į 10 dienų

Savininkas

J. PAULIUS
, GENERALIS KONTRAKTORIUS

2433 W. 69 St.
Phone Hemlock 5967
BARGENAS UŽ CASH. 

žemės 
120 pėdų prie Sawyer. 
gatviai ir vanduo. Randasi Mt. Green- 
wood. Kreipkitės 1900 Mohawk St.

Akras
120 pėdų prie Spaulding,

Yra Šaly-

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage, 
furnasu šildoma, 50 pėdų lotas, $5,900, 
prie 28th Avė., Bellwood. Kreipkitės 
1900 Wasbington Blvd., Maywood, III.

3 krėslų, 
vieta dėl 

$35.

$15,000 NUPIRKS 31 apartmento 
namą Cicero. Rendos $16.488. Ar
ba 20 apartmentų namą. Rendos 
$12,700. Savininkai išsidalina partne
rystę. Tel. Cicero 214 5.

14 kambarių Roonv 
Visi kambariai iš- 

patįs pamatysite.

PARDAVIMUI 175 pėdų išmokėtas 
lotas, prie 30th Avė., Bellvvood. Kai
na $8 už pėdą. 1900 Washington Blvd., 
Tel. Maywood 1683.




