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1,500 žmoniųAuditorijoj, bent 
500 grįžo nuo durų, netilpo

Įspūdingas Chicagos Pažangiosios Visuo> 
menės Pasveikinimas Vilniaus Darbuotojo

Pereitas šeštadienis čieagie- 
čiams ilgai pasiliks atmintyje. 
“Naujienų” surengtos' prakal
bos prof. Mykolui“ Biržiškai su
traukė tokia galingų minią, 
kad bent pusė tūkstančio žmo
nių turėjo grįžti nuo durų, ne
galėdami įeiti į svetainę. O 
svetainė, didžioji Lietuvių Au
ditorijos salė, dar prieš aštun
ta valandą, buvo taip prisigru- 
dus, kad pasivėlavusieji cho
ristai ir programo dalyviai vos 
begalėjo prasimušti pro minią 
ir pasiekti estradą. >

Ne tik buvo užimtos visos 
kėdės asloje ir galerijoje, bet 
kimštinai prikimšti buvo visi 
takai per salės vidurį ir jos 
šonais, ir dar šimtai žmonių, 
stovėjo pas duris ir už durų. 
Daugelis turėjo tenkintis tuo, 
kad bent nuo platformos, ve
dančios į salę, pro atdaras du
ris išgirstų, kas dedasi viduje.

Netrukus po aŠtuonių buvo 
sustabdytas tikietų.. pardavinėk 
jimas moterims, kadangi buvo 
aišku, kad stiprus asmuo šito
kiam susispaudime dar gali 
šiaip taip prisigrūsti arčiaus. 
Paskui tuojaus buvo visai pa
liauta leisti publiką į salę, o 
žmonės dar vis nęsiliovė ėję. 
šeštadienio vakarą, mat, dau
gelis tik vėlesnę valandą gali 
apleisti namus. Labai apgailė
tina, kad jiems jau nebuvo 
vietos salėje. Būriai žmonių, 
gavusių atsakymą, kad viduje 
nebėra vietos, stoviniavo gat
vėje ir, nusivylę, grįžo namo.

Visi pripažįsta, kad Chica
gos Lietuvių Auditorija, tokios 
minios dar nėra mačiusi, iš
imant gal vieną, kitą “Naujie
nų” koncertą. Su tikietais į sa
lę pateko beveik dvylika šim
tų. Sustabdžius tikietų parda
vinėjimą, suėjo dar koks pus
antro iki dviejų šimtų, kurie 
netoli visi pasiliko stovėti ant 
laiptų ir platformos už durų. 
Pirmiaus gi buvo įleista be ti
kietų įvairių programo dalyvių 
ir svetimtaučių grupių apie 
dvejetas šimtų. Tokiu budu 
publikos buvo viso daugiau 
kaip pusantro tūkstančio.

Pastebėtina yra, kad šitokia 
galybė žmonių susirinko, ne
žiūrint to, kad toje pačioje sa
lėje jau buvo prieš tai įvykę 
paeiliui du parengimai prof. 
M. Biržiškai: ketvirtadienį — 
katalikų Federacijos prakalbos 
su koncertu, o penktadienį — 
Vilniaus Vadavimo Komiteto ir 
sandariečių bankietas svečiui. 
“Naujienų” padengimas buvo 
jau trečias. *

Katalikų Federacija, pasiga^ 
vusi' pirmutinę progą surengti 
M. Biržiškai prakalbas, tyčia 
paėmė tą salę, kurioje papras
tai įvyksta pažangiosios visuo
menės susirinkimai. Ir kad 
dauginus pritrauktų žmonių, 
tai ji ne tik kopijavo “Naujie
nų” skelbiamą programą, 
kviesdama ukrainiečius ir balt- 
gudžius, bet da ir garsino, kad 

nebus imama įžangos. Tuo bu- 
du klerikalams pavyko su
traukti didoką publiką. Bet, 
kad ir tai buvo pirmos Biržiš
kos prakalbos ir žmonės buvo 
leidžiami į svetainę už dyką 
(paskui betgi buvo daroma 
kolektos salėje išlaidų paden
gimui), vis tik ketvergo vaka
rą Auditorija nebuvo perpildy
ta: buvo užimtos kėdės ir dar 
būrelis stovėjo prie durų, — 
kas galėjo sudaryti apie 800 
žmonių. Vadinasi, “Naujienų’’ 
parengime dalyvavo apie du 
kartu skaitlingesnė minia, negu 
pas krikščionis.

Vakaro pasisekimas buvo ne
paprastas ir kitais atžvilgiais. 
Muzikalė dajis buvo labai įvai
ri ir gražiai atlikta. Publikos 
nuotaika, buvo smagi ir jos už
silaikymas pavyzdingas. Pra
kalbos, sveikinimai ir ypatin
gai gerbiamojo svečio paskai
ta padarė puikiausio įspūdžio.

Prof. Biržišką, sutiktas pub
likos griausmingais aplodis
mentais, kvietė čikagiečius dė
tis prie, Vilniaus vadavimo dar
bo. Nupiešęs sunkią lietuvių 
padėtį lenkų užgrobtame kraš
te ir nurodęs, su kokiu pasiry
žimu visi susipratusieji vilnie
čiai kovoja už savo (teises, pro
fesorius išreiškė tvirtą vilt^ 
kad Vilniaus grįžimas prie Lie
tuvos yra neišvengiamas. Ne 
karo priemonėmis ir net no 
diplomatijos keliais — sakė ji
sai — bus Vilnius atvaduotas, 
bet griežta Lietuvos ir Vilniaus 
krašto žmonių kova su Lenki
jos imperializmu. Labai įtiki
nančiai kalbėtojas išdėstė tą 
savo mintį, kad baltarusių ir 
ukrainiečių tautos, kovojančios 
už savo nepriklausomybę, yra 
natūralus lietuvių sąjunginin
kai Vilniaus vadavimo reikale. 
Dabar Chicagos lietuvių visuo
menė suprato, kokios didelės 
reikšmės turi musų draugavi
mas su tomis tautomis. Kada 
pirmiaus “Naujienų” rengiamo
siose prakalbose pasirodydavo 
ukrainiečių ir baltgudžių atsto
vai, tai kai. kurie save net de
mokratais vadinantieji žmonės 
sakydavo, jogei tai esąs “ver
gavimas slavams”.

•

Iš viso reikia pastebėti, kad 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pirmininko kalboje išreikštos 
mintys pilnai sutinka su tąja 
pozicija Vilniaus klausimu, ku
rios seniai laikosi “Naujienos” 
ir musų pažangioji visuomenė. 
Tarp Chicagos lietuvių <gerb. 
Biržiška turi tūkstančius vien
minčių, ir savo kilniais žodžiais 
šeštadienio parengime, jisai įsi
gijo daūgybę nuoširdžiausių 
draugų. . • /

... ■. ’ •'r' . ’

Apvogė amerikietę
VERSALLES, Francija, ko

vo 29. — Vagys apkraustė 
Mrs. George Pengree, ameri
kietės, vilą, išsinešdami, be 
kita, $40,000 vertės briliantų.

Praeities rekordas pašalinto Joliet kalėjimo kapeliono, kunigo George Whitmeyėrio — Chicagos 
identifikacijos biure rasti buvusio Jdliet kapeliono Whitmeyerio atvaizdai, fotografuoti 1921 m. 
gruodžio 28, kai jis buvo paleistas iš Elmira, N. Y., kalėjimo,-kame jis sėdėjo už vagystes. 
Sako, kad dabar, būdamas Jolieto kalėjimo ’kap’elionu, jis prisidėjęs prie pastarųjų kalinių 
riaušių sukurstymo.

Austrijos Vokietijos 
paktas reiškia karą 
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Sako Briand, kuris betgi dar 
turįs vilties, kad vokiečiai 
apsisvarštysią. -

PARYŽIUS, kovo 29. — Sa
vo kalboje senato komisijoje 
užsienių ^reikalams, Aristidas 
Briand, užsienių reikalų minis- 
teris, smerkė projektuojamą 
Austrijos-Vokietijoš muitų uni
ją, pareikšdamas, kad tas su
tarimas esąs priešingas Euro
pos valstybių tarpusavio ben
dradarbiavimo dvasiai ir esąs 
pirmas žingsnis į politinę Aust
rijos Vokietijos uniją, kas ga
lų gale reikštų karą.

Briandas pasakė, 'kad jis vis 
dėlto turįs viltie#, kad abiejų 
valstybių vyriausybės dar ap- 
sisvarstysiančios, ir jis dėsiąs 
pastangų sulaikyti jas nuo 
bandymų apsilenkti su savo iš
kilmingai duotais Genevoje ir 
St. Germaine prižadais.

Prašo svetimų kraš 
tų laivynus apleisti 

Šanchajų
ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 

29. — Centralinė Kinų valdžia 
pasiuntė oficialias notas Jung
tinėms Valstybėms, Didžiajai 
Britanijai, Francjjai, Japonijai 
ir Italijai, prašydama, kad sve
timų kraštų karo laivai butų iš 
Šanchajaus uosto pašalinti.

Kinai sako, kad uoste pasi
darė per angšta ir stovintieji 
ten svetimų kraštų karo laivai 
sudarą pavojų' prekybos laivų 
judėjimui. ; į

6 asmenys žuvo įyykus 
sprogimui vaistinėje . i. ... .....
DOYAL, Wis., kovo 29. —

Emil Wepfer vaistines trobesy 
čia įvyko smarkus sprogimas, 
kurio Šeši asmenys buvo už
mušti, o keletas kitų sužeisti. 
Sprogimo priežastis kol-kas ne
išaiškinta. ’ .

Prisipažino kirviu už
mušęs 8 asmenis; bet 

policiją abejoja
DETROIT, Mich., kovo 29.— 

Suimtas čia plėšikas George 
Myers, 48 metų amžiaus, prisi
pažino policijai, . kad prieš 19 
metų jis kirviu nužudęs 8 as
menis. r •<

.Myers sakosi jis esąs tas 
žmogžudys, kuris 1912 metais 
Viliscoj, Iowoj, gyventojo 
Josepho Mpore j namuose nužu
dęs patį šeimininką, jo žmoną, 
jų ketvertą vaikų ir dvi jų gi
minaites. Tą baisią piktadary
bę, kuri niekados nebuvo išaiš
kinta, jis papildęs, pasamdytas 
vieno nepažįstamo žmogaus 
Itansas City, kuris už tai ža
dėjęs jam $5,000, bet sumokė
jęs tik $2,000.

Detroito policija tačiau abe
joja Myerso prisipažinimų tei
singumu.,

.............   .Y.......

Baltijos juroj ledai 
sutraiškė anglų 

garlaivi
RYGA, kovo 29. — Baltijos 

juroj ties Latvijos krantais le
dai sutraiškė anglų garlaivį 
Arniston, gebenusį iš Rygos 
mišką ir linus.

Garlaivis tuojau paskendo, 
tačiau visi jo įgulos žmonės lai
mingai pavyko išgelbėti.

DEYTON BEACH, Flą„ 
kovo 29. — Nuo tilto niikrir 
to čia į Halifax upę automo- 
bilis. Važiavę juo vienas, vy
ras ir dvi moterys prigėrė.

♦ . ■ ’
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Chicagai ii* apielinkei federa- 
lis oro biurą# šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; žiemių
kripties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 310 ir 3$o

^šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 6:13. Mžiiuo leidžiasi 
4:11 ryto. /

Komunistai Indijoje 
skelbia Gandhi kara
Apšaukiu Mahatmą “išdaviku” 

kovos dėl nepriklausomybės 
-2- Neri Infltros sovietų.

KARAČI, Indija, kovo 29. —- 
Revoliucinė Visos Indijos Jau
nuomenės sąjunga -— komunis
tinė organizacija — paskelbė 
karą Mahatmai Gandhi. Sąjun
gos vadai savo kalbose nacio
naliniame, visos Indijos kongre
se vakar pasakė, kad kongre
sas esąs amžinai bųržuaziškas, 
ir kad Mahatmos Gandhi pa
liaubos su vicekaraliumi Lordu 
Irwinu esąs išdavikiškas -atsi
žadėjimas kovos uz visišką In
dijos nepriklausomybę. Revo
liucinė Indijos jaunuomenė sto
janti už Indijos sovietų respub
liką sovietų Rusijos pavyzdžiu 
ir ateity nieko bendra nebetu
rėsianti su Gandhi ir su nacio
nalistų kongresu.

Komunistinės jaunuomenes 
pasitraukimo iš kongreso ta
čiau niekas rimtai neima. Su- 
bash Chandra Bose, jaunas 
Kalkutos burmistras ir revoliu
cinės jaunuomenės sąjungos 
prezidentas, paskutiniu mo
mentu atsimetė nuo saviškių 
kraštutiniųjų elementų, pareiš
kė, pasitikėjimo Gandhi ir- pri
žadėjo jį remti.

/ _,
s

Policininkas apspardė 
pilieti ir už tai gavo 
2 savaites kalėjimo

KAUNAS,—'Šančių nuov. po- 
lic. Juozas Jukna užėjus polici
jos valandai sulaikė pil. Karolį 
Steldę ir vesdamas nuovadon jį 
mušė, spardė, t net iš švarko iš
vilko. Kauno apyg, -tesimas po- 
lic. Jukną nubaudė 2 sav. ka
lėjimo.

i

Du ispanų kariuomenės 
aviatoriai užsimušė
SEVILIJA, Ispanija, kovo 29.

— Jų aeroplanui nukritus ties 
La Baronetą., užsimušė du Is
panijos kariuomenės lakūnai, 
khp. Manuel Arizo ir karys 
Antonio Duran.

Vyriausias Ispanų 
karo teismo teisė

jas įkalintas
MADRIDAS, . Ispanija, kovo

29. — Gen. Ričardo Burguete, 
Augščiausio kariuomenės tri
bunolo pirmininkas, kuris pa
starojoj respublikininkų vadų 
byloj nuteisė Alcalą Zamorą ir 
kitus kaltinamuosius šešiems 
mėnesiams ir vienai dienai ka
lėjimo, vakar buvo karaliaus 
dekretu pašalintas iš savo aug- 
štos vietos, areštuotas ir išga
bentas į Santa Catalina. tvirto
vės kalėjimą dviem mėnesiam.

Gen. Burguete, mat, išleido 
sensacingą pranešimą, kuriame 
jis aiškina Augščiausio kariuo
menės tribunolo išneštą nuo
sprendį t respublikininkų vadų 
byloj; pareiškia, kad dabarti
nis nerimas krašte pareina iš 
to, kad žmonės yra ištroškę 
teises, laisves ir teisingumo; 
pasmerkia visokias diktatūras 
ir reikalauja boną fide rinki
mų ir konstitucijos atstelgifho.

Nusižudė, bijodamas 
gengsterių keršto

PANA, III., ,kovo 2{). — Va- 
bar čia nusišovę John Turfitt,
30, bijodamas gengsterių kerš
to. v '

Trijų gengsterių byloj Tur
fitt buvo vienas ’ jurymenų. 
Kaltinamieji buvo pasmerkti, 
ir Turfitt, kuris irgi balsavo už 
pasmerkimą, gavo iš pasmerk
tųjų draugų laišką su grūmo
jimais mirtim.

Pūgos Graikijoje
ATĖNAI, Graikija, kovo 29.

— Graikijoje siautė smarkios 
sniego pūgos. Del pusnių, 
transportacijos tarnyba Tesali- 
joje ir Makedonijoje sutruk
dyta,

' • • • ■ S. ,v •

Diktatūra Vokietijoj 
kovai su komfašistų 

piovynems 
v.

BERLYNAS, kovo 29. — 
Reichstagui praeitą ketvirta
dienį išsiskirsčius ilgoms — iki 
spalių 13 dienos — atostogoms, 
respublikos prezidentas Hin- 
denburgas, kanclerio Brueningo 
ir jo kabineto prašomas, pasi
rašė dekretą, kuriuo stipriai 
apkarpomos konstitucines pilie
čių teisės. 1 f 

Tuo teisių suvaržymu' vy
riausybė siekia padaryti galą 
kruvinoms orgijoms, • nuolatos 
atsikartojančioms kovoj ypa
čiai tarp kraštutinių politinių 
elementų, tarp fašistų ir ko
munistų. i

Dekretas yra paremtas kraš
to konstitucijos 48-tu straips
niu, kuris leidžia prezidentui 
imtis diktatoriškų priemonių 
atvejais, kada saugumui ir 
tvarkai graso payojus. Dekre
tu ^siaurinamos tokios pilie
čių i teisės, kaip žodžio laisve, 
namų neliečiamumas, spaudos 
laisvė, korespondencijos slaptu
mas, susirinkimų laisvė, orga
nizacijų kūrimo teisė etc.

-‘Visokių mitihgų rengėjai ta- 
ri-bent 24 valandas anksčiau 
pranešti policijai, kuri, jeigu 
jai atrodo, kad gali kilt ne
tvarka, gali mitingo neleisti. 
Nepranešimas policijai apie 
mitingo laikymą bus baudžia
mas kalėjimu ir pinigais. Poli
tinės grupės savo ekskursijoms 
basais taip pat turi gaut poli* 
cijos leidimą. Neteisėtas revdl- 
verio laikymas baudžiamas ne 
mažiau kaip 6 mėnesiais kalė
jimo. Organizacijos, kurių na
riai nuolat laužo įstatymus, 
gali būt uždarytos. Policija ga
li konfiskuoti kurstomus pla
katus, lapelius ir kitokią lite
ratūrą; Laikraščiai už kursto
mus straipsnius gali ” būt su
spenduoti nuo 2 iki 6 mėnesių 
laiko.

Kartu vidaus reikalų minis- 
teris Wirth įspėjo bažnyčias, 
kad jos susilaikytų nuo savo 
kampanijos, prieš laisvamaniu# 
ir kitokių tikėjimų žmones.

- -■ A . j i • ’ k •
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Iki Velykų

V

dar galima pasiųsti 
LIETUV ON pinigus 
telegrama per

"i

Rusai atpigins cukrų
Į Klaipėdos uostą įplaukė di

deliu graikų garlaivis “Fotini 
Tara’, kuris iš Odesos atgabe
no 6000 tonų rusų cukraus. Ne
žiūrint to, kad toji kelionė labai 
brangi, šis rusų cukrbs atpi
ginsiąs cukrų Lietuvoj.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

chicago, ill.
Ofisas atdaras ilėsdie Htio i iki 8 valandai* 

šventadieniai! nuo d iki 1 valandai.
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So. Boston, Mass

Kenosha, Wis
Daugiau bešališkumo

I<619«F

16191F

***
ORKESTRĄ

Polka

Depositors State Bank

LIETUVIŠKA ORKESTRĄsusivienijo
16173F

16I72F

16165F

Ul*80F

16163F

$7,665,349.(59

$7>5,3<W

Tel. JBoukvard 8167 • ir 4705

1€177F

T6170F

$1,560,155.00 
1,345,989.31 

... 712,933.05 
3,400,2.12.05 

.... 37,387.38. 

.... 19,500.00 

... 347,490.00 

.... 29,575.00. 

.. 212;107.90

16203
16204
16202

400,090.00 
250,000,00 
101,700.07 

. 123,650.15
371,474.55 

1,735,448.03 
4,644,098.86 
... 29,575.00 
.... 9,403.03

ir pro- 
Publika 
minučių 
kalbeli 

savo

Mass. valstijoj tapo sukurtas 
SLA. kuopų Apskritys

r. w •• ■’■■ ■

y. . ■ •

■ pirmadienis, kovo ŠO, 1931

Kiekvienas kas įdomauja ir • kam rupi šiandie Vilnius 
turčių perskaityti šių labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.

MMMM
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Prie progos Visur buvusio 
norėčiau paklausti, kodėl jis 
mėgsta visus užkabipėti, kjune 
.jam dėl vienokios, kitokios 
priežasties nepatinka? Kodėl 
.jis neparašo apie savo draugų 
darbus? Apie juos jis galėtų 
parašyti daug Įdomių dalykų. 
Sakysime, neseniai Įvyko ne
gražus skandalas. Vienas jo 
draugų tapo iš darbo pašalin
tas. Pašalintas už tai, kad tin
kamai neatsiskaitė su kompas
ui j a ir norėjo pasipinigauti.

Galėčiau ir daugiau tokių pa
vyzdžių nurodyti, bet dėl šven
tos ramybės to nedarau. Ta
čiau vieno dalyko pageidaučiau, 
būtent to, kad Visur buvęs ma
žiau lietų savo tulžį ir berei
kalingai neužgauliotų žmonių.

— Teisybę Mylis.
______ ,_________ ...
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josi S.L,Ąx organizacijoj reika- 
lais. * ' ■
SJL.A. 1W W korespow<eatas

Mihvaukee, Wis.
S.L.A-. 177 kuoįj«os prakalbos
Kovo 15 dieną, antrą valan

dą po pietų, Jcflhn Bonk’s sve
tainėj (1885 South 6th Street)j 
Įvyko S.L.A. 177 kuopos^ pra
kalbos, į kurias, sulig Mihvau- 
kes lietuvių kolionijos, žmonių 
susirinko vidutiniškai. Šių pra
kalbų kalbėtojas buvo S.L.A? 
finansų komisijos pirmininkas 
adv. A. Olis, kuris kalbėjo S. 
L. A. reikalais ir aiškino S.L.A. 
finansinę padėti. Taipgi kalbė
damas S.L.A. reikalais prisimi
nė ir apie Devėnio paskolą, ku
ri buvo neteisingu budu išgau
ta iš S.L.A. organizacijos.

Prakalbose publika užsilaikė 
ramiai. Užsibaigus prakalbantis, 
buvo S.L.A. reikalais keli pa
klausimai, į kuriuos kalbėtojai 
atsakinėjo. Taipgi reikia' pažy
mėti, kad į prakalbas buvo at
silankę ir iš Kenosha, Wis»y

Naujas Cąlumbia Tele-Focal radio ir phonografas, kom
binacija, išduoda gražų balsą ir pasiekia visas stotis, 
groja rekordus labai garsiai. OO
Kaina ........... ..... ..... .......
$75.00 nuolaidos už Jūsų seną radio ar viktrolą. Dykai 
pridėsime 12 rekordų, gražų suolelį ir lempą, šis pa
siūti j imas yra tiktai iki Velykų. Pasinaudokite proga.

[JOS ANGLIAKASIAI 
Ąiąnskas, Teftocas

‘baudžiava ir dangus.
_ ~ šilpiiipą valstybę

V. Vargas migiiio! Vaį’gas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.

VU. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima*’.
VIII.. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

Tuo jaus išeis iš sjmudos •T- leidžia Naujieną Bendrovč 
Siųskit money orderį ,

Tai ym W P^girW> Md 
vienos kuopos darbuote rupL 
naši ir kitų kubpų nariai. I

Po prakalbų tymų Beržų pa
sidarbavimu buvo sųųęųg^i ska~i 
ni vakariene, J kurią ^tsilan-‘ 
ke kalbėtojas adv. A. Olis. 
Drauge su kai. kuriais 177 kuo
pos darbuoto jais* suvalgę gard-

16179F

STASYS PAŪRAŠ, Baritonas it JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestras Akompan.

16176JF Muzikantai Rėžkit Kazoką
Atsimeni Tą Dieną . *

Mass. valstijos SLA. kuopos 
kovo 22 d. So. Bostone turėjo 
suvažiavimą, kuris įvyko sa’n- 
dariečių svetainėj prie E gat
vės. Suvažiavimą atidarė Ja
saitis, 318 kuopos narys iš 
VVorcester, ir paskyrė manda
tų komisiją. Kol komisija 
tvarkė delegatų mandatus, tai 
tuo laiku visa eilė delegatų iš
sireiškė dėl reikalo tverti naują 
apskritį.

Sekė mandatų komisijos ra
portas apie tai, kiek kuri kuo
pa prisiuntė delegatų. Kenka- 
ma prezidiumas. Pirmininku 
tapo išrinktas Kazmauskas iš 
Rostono, jo pagelbininku Ma
tonis iš Haverhill, sekretorium 
Keraila, Paulauskas ir Kriau- 
čialis.

Pirmoj vietoj nutariama 
Steigti apskriti. Kuopos, pri
klausančios šiam Apskričiui, 
turės už kiekvieną narį perme
tus į Apskričio iždą mokėti 5 
centus. Vieną kartą per me
tus (spalių mėnesyj) bus lai
komas Apskričio suvažiavimas; 
tačiau, jei valdyba matys rei
kalą, tai galės šaukti ir ekstrą 
suvažiavimą.

Kuopos į Apskričio suvažia 
vimą gali siųsti po vieną dele
gatą. Jei kuopa turi daugiau 
nei 30 narių, tai ji renka du de
legatu. Iždininkas turi užsista- 
tyti $300 kaucijos ir laikyti 
prie savęs bėgantiems reika-i 
lams ne daugiau, kaip šimtą 
dolerių. Kas vasarą nutarta su
rengti vieną pikniką. Sekamas 
Apskričio suvažiavimas turės į- 
vykti VVorcesteryj.

Apskričio valdybe n tapo iš
rinkti sekami asmenys: pirmi
ninku Kazmauskas dš Bostono, 
jo pagelbininku Juodeikas iš 
Montello, sekretorium Paplaus
kas iš Bostono, iždininku Va- 
reskas iš Worcesterio, organi
zatoriais J. Tumavičienė, adv. 
Ragučius ir K. Zovė.

sąstatas abiejų bankų yra suvienytas ir 
State Banko namą, prie 4701 South Ashland Avė. 
$8,000,000.00 įstaigą, užtektinai

busiančių kostunicrių visus jų reikalus.

STOVIS SUSIVIENIJUS:

Profesoriaus M. Biržiškos 
prakalba

Kaip jau buvo spaudoje mi
nėta, kad M. Biržiška kalbės 
musų mieste kovo 24 d. Dabar 
turiu garbės pranešti “Naujie
nų” skaitytojams, kad virš mi
nėtą dieną prakalbos įvyko su 
geriausiu pasisekimu. Vos tik 
durys tapo atidarytos, kaip be
matant žmonių prigužėjo pilna 
Švento Jurgio D-jos svetainė. 
Vėliau atėjusiems teko sta- 
tiems stovėti. Penkiolika iki aš- 
tuonių štai ateina S. Bartuš- 
kevičia, kuris to vakaro pir
mininku buvo paskirtas. Su juo 
ateina miesto majoras 
fesorius M. Biržiška, 
visa sustoja. Už kelių 
pirmininkas pristato 
majorą. Majoras pirmais 
kalbos žodžiais pasveikina M. 
Biržišką ir visą lietuvių tau
tą, išreikšdamas gilią užuojau
tą lietuviams. Toliau kalbėjo 
apie miesto reikalus.

« Majorui pabaigus kalbėti, pa
kviečiamas profesorius M. Bir-, 
žiška. Vos tik 'pirmininkas su
minėjo, kad kalbės Biržiška, 
tuoj susirinkusi publika pasi-

TUHINYS
į. kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsifcrikštytų.y,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoją prieš stačiati

kius, inagoinetonus, ■protestonus ir eretikus*
II. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujanH 

karai, o valstiečiams i-
V. Kunigų fanątizipo ppįlitika

Nauji Coiumbia gražus rekordai gaunami 
Budriko. Krautuvėje.

Rekordus siunčiame ir į kilus miestus.
Šiaulių Polka ir Pavasario Polka
Polka Jovalas ir 1-2A Bkc... Kupletai 
Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos 

PENSYLVAN 
ir Yurgis

Mergytės Išėjimas
Mahanojaus Moterėlės 
Tamošiaus Polka 

..Panelės Patogumas 
16187F Prūsų Užpuolimas 

' Vaikelio Polka
BUDRIKO RARIO 

Polka

,,n yyMįni.. -------  ----------- ------------------------

Amerikoj jie nuTmikė ryšius
Krtrfci ■ p Čia 

nčra davę nei vieno cento.
Primetimas * bolševizmo yra 

visai tuš^tys. Pradžipj daugė
ti® jžipfbnių buvė'; suklaidinta. 
Kai kurie važiavo Į bolševikiš
ką rojų, bet iš ten jie spruko, 
kaip zuikiai. Tąsyk žmonės, 
kurie moka gyventi savo pro
tu, .patyrę apie tikrąją padėtį 
boĮšeyikij,dj, su kopipnistais vi
sai nutraukė ryšiui. Nieko juk, 
nėra blogo, kuomet žmogus dėl j 
nežinojimo padm’o klaidą, toeiį 
paskui ją atitaiso.

Visur buvęs sako, kad tų 
žmonių dukrelė apsivedė bąž- 
nyčioj, įr dabar tėvai skundžia- 
si, kad jų vaikas negerai pa
darė. Apie tai, radosi, nėra rej-; 
kald daug ir kalbėti, — visi; 
vietos lietuviai žino, kad jų 
duktė išbėgo iš namų ir pas
kui, išmokusi poterius, atliko 
išpažintį ir apsivedė bažnyčioj. 
Tame juk nieko nėra nepapra
sto. Ar ji gerai padare, ar ne, 
— tai ne mano reikalas sprę
sti. Tenka tik tiek pasakyti, 
jog mergina buvo gerai ir lais
vai auklėjama. Vienok už tą 
išauklėjimą ji nekaip atsilygi
no, Bet tiek to.

Ra$o Visur buvęs ir apie, vie
ną lietuvių šeimyną, kurios 
duktė apsivedė su kataliku ir 
šliupą ėmė bažnyčioj. Sako jis, 
kad tos merginos tėvai pirma 
buvę karšti katalikai, paskui 
išvirtę bolševikais, o kokių įsi
tikinimų jie; dabar yra, tai esą 
sunku ir pašidcyti.

Khi dėl to, kųicių Įsitikinimų 
d ie dabar yra,'Vijai Visur buvęs 
■lengvai apie tai gali patirti,— 
tegul jis pasiklausia jų pačių. 
Jie savo Įsitikįnimų neslepia. 
Primetimas, kad jie buvo kata
likai, daroma neatsižvelgiant į 
faktus. Tiesa, tie žmones gal 
ir buvo katalikai, kada gyve
no Lietuvoj į (tokiais juk be
veik vi^i ’ mes buvomej, bet

“Naujienų” Įfe. 69 Visur bu
vęs iš musų kęlonijos parašė 
korespondenciją,,.kurio j jis pri
pasakojo daug, visokių niekų. 
Pirmiausia jis. užkabino ponus 
Sprindžius ir ,, jiems surengtą 
išleistuvių partę. (>Kaip ten bu
vo, kaip nębuvo, — tai čia ne
svarbu. Noriu tik tiek paste
bėti, kad Visur buvęs toj par- 
tėj nebuvo, nors jis ir norėjo 
su savo doleriu .prisidėti. Iš
leistuvėse dalyvavo tik jų gi
minės ' ir artimiausi v draugai. 
Nežiūrint j tai, Visur buvęs pa
rašė, kad ta partė nepavykusi. 
Tai negražu.

.i >»«— ■ į tiįnfrįfyiul, ■, MiUi|jĮIImM..... . .... iMllRii*l »i iii»

DepositorsStateBank
4701 South Ashland Avenue

Kodėl Prarastas Vilnius
;; ‘ ? pąMė V'NTU-IdS '

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ................................. . .......................
Surplus .......          ;.••>...........
Undivided profits ...... .............................................
Reserves for interest, taxes, ete ........................
Speciai reserves ............................................ ...........
Dcmand deposits ................ ........................... ......
Time deposits ....................................... .................. .....
Liability under Customers letters of Cęedit 
Unearned discoiuit .....!............................... ...

Valdybos rinkimams pasibai
gus, tapo priimta rezoliucija, 
kurią pagamino rezoliucijų ko
misija. Rezoliucijoj sakoma, 
kad dėl nenusisekusios Devenio 
paskolos yra kalta visa Pildo
moji Taryba. Patariama jai 
daugiau tarp savęs nesiginčyti, 
bet ramiai dirbti.

I suvažiavimą 12 kuopų pri
siuntė viso 83 deelgatus.

Reikia pasakyti, kad Kaz
mauskas visai netinka vedėju 
būti. Jis nesugeba įnešimą su
formuluoti arba klausimą aiš-- 
kiai pastatyti. Kalbėdamas jis 
dažnai nuo temos nukrypsta. 
Priegtas saVo nuobodžiais aiš
kinimais jis pusėtinai delegatus 
privargina.

—“Naujienų” Rep.

Klausykit lietuviu valandos kas nedėldieni 1 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties WCFL 970 kyd. 
Jau treti metai yra duodami šie programai, lėšomis

< Jos F. Budriko Korporacijos.

tiko mčią griausmiiigu 'ifehiųL&lu.A. kuįįieą keli na^hi 
plojimu. M. Biržišku kalHfc> 
virš pusantros valanda. Jo w- 
ba buvo vien apie Vilniaus at
vadavimą ir visai, susirinkusiai 
pubMkei aiški, nes M. Biržiš
ka labai taktiškai ir supran
tamai kalba. Nors tą minti, 
kurią' gerbiamas kalbėtojas sa
vo kalboje išreiškė, mes, kurie 
ląikraščius skaitome, ypatingai 
“Naujienas”, seniai žinojome, 
bet ręikia pasakyti, kad pro
fesoriaus M, Biržiškos žodžiai 
pasiekė ir tokių žmonių jaus
mus, kurie visai laikraščių ne
skaito arba jei ir skaito, tai 
tokius, kurie mažai rašo apie 
Vilniaus klausimą.

Prakalbai pasibaigus, vienas 
bolševikas klausia,. ar bus ga
lima duoti klausimai. Profeso
rius M. Biržiška per pirminin
ką praneša, kad jei kas nori 
kokius Mausimus statyti, tai 
tegul ateina pas jį, o jis, atsa
kysiąs. Pirmininkui tuos žod
žius pasakius, tuojz kitas rė
kia, o kur jo ofisas. Čia turiu 
pasakyti, kad tik reikia apgai
lestauti, kad lietuviai turi sa
vo tarpe tokių nekultūringų 
žmonių, kaip bolševikai.

■S. Naudžius.

Kaip Padaryti *1000
i 3 METUS IR 6 MĖNESIUS

Prisirašyk prieužsisakydamas 10
.Šerų, mo.kędfuųas po ^5.00

pasijusi kaip sutaupiusiMįTOįjįgii
. Sckrctoriij gaiinia uiąįyti kasdieną iki 8 vai. vakarę,

1739 So
4V-". , '.r >•’

Southwest State Bank
Depositors State Bank ir Soutlnvest State Bank kovo 30 d., 1931 
vieną didelę Įstaigą.

Visas turtas, departamentai ir visas 
perkeltas i patogų Depositors 

šis susivienijimas sukuria 
dabartiniu

16184F Užburta Pilis
Moderniškas Klumpakojis

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

16183F Po Močiutes Vartais
’ Visi iš Vien

Mergužėlės Kodėl Nedainuojat
WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ • 

Albina Liccnvnikaitė, Vedėja
16189F Kunigunda Polka
' Pelėda Polka

16182F Šabas Gud r- 
Lakšcurc Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKĄ MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
įdainavo A. Šaukevicirrs ir Marijona Urbas 

61005F Lietuviška Veselia, Dalis Penkta 
Lietuviška Veselia, Dalis Šešta

VANAGAITIS' it OLŠAUSKAS
61006 Plaukia Nemunėlis 

Leiskit į Tėvynę
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Našlio Polka 
Mano Polka 
ŠiauČiaus Polka 
J ievutės Polka

WORCESTER1O
Panemunis Polka 
Karolina Polka 
Einik Polka 
Lietuvos Kareivių, Polką 
Dviejų Žodžių, Polka . ■ 
Lietuvos Kvietkos, Voltas

KANSTANCIJA MENKELIUN1UTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestrą Akompan.

16161F Valio Dalgelė!
Geismai it Svajonės

16158F Atneša Diedas Kukulių Vicdrą
Šia Naktelę, Miego Nemiegojau

PENSYLVANIJŠS ANGLEKASIAI
Vištyčio Vaitas #
Kibatftų Polka 
BytkiŠkių Polka * 
Storų Bobų Polka

. K. MEJNKEUUNlVffr ir A. VELIČKA 
Su Orkestrą Akompan.

Saulė Leidžias - ; •>
Pritodino Seni Žmones i

Su Orkestras Akompan
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“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai .

mus

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS. Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius ,savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS. Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local H Long D is t a ne e Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
T«l. 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 ir renduojam 
namus

3335. S. Halsted SL
Tel. Yard, 6894

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušiniu* 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389 .

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje - 

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

1 ...........

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

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

Tel. Grovebill 1038 ‘

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

..i ....................................... .. ............y
BRUNO SHUKIS 

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Taisome senus namns ir 

budavojame naujus •
4131 So. Francisco Avė.

Pbone Lafayette 5824

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Hiate
Tel. Republic 7950 /.

■uv,,,-.iii
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš politikos lauko
(šiamę skyriuj “dedami raš

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

Lietuviai bus priešakyj ki
lų mažų laidų, kada dešim
ties tautų veikėjai ir veikėjos 
susirinks sekamų seredų (tre
čiadienį) balandžio 1 dienų 
Shermano hotelyj valgyti pie
tų kartu su sekamu Cbicagos 

dalyvaus su lietuviais

' slovakai, chorvatai, 
franeuzai ir rumunai.

suegoje 
taipgi • ukrainiečiai, hungarai, 
graikai 
austrai
Didesnės tautos kaip lenkai, 
vokiečiai ir tt., nėra kviečia
mos. Todėl lietuviai tikisi 
perviršyti skaičiumi visas ki
tas tautas. Visi profesionalai, 
biznieriai, veikėjai ir veikėjos, 
kas tik gali .surasti valandėlę 
laiko, labai yra prašomi atsi
lankyti į šiuos pietus balan
džio 1 dienų, Sherman hote- 
lyj, Louis XVI kambaryj, 12:30

[Acme-P. y A. Phote]

HENRY A. COOPER 
seniausias Wisconsino kongres- 
manas Washingtone, šiomis 
dienomis, miręs. Kongresmanu 
jis buvo per 34 metus.

pamarginimui bus geros muzi
kos. • -

•Mitingas bus Lietuvių Audi
torijoj ir prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Bridgeporto Lietuvių Politi
nis Kliubas panedčly kovo 30 
diena rengia didelį politinį 
lietuvių mitingų, į kurį visi 
Bridgeporto lietuviai piliečiai 
yra kviečiami atsilankyti. 
Kalbėk adv. K. Jurgelionis ir 
kiti žymus kalbėtojai. Be to

Sprin£ Unload i ng* Sale nouton

Hereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko būtimi..
šalt; jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”. t z
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekant; rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių Skausmų kuriuos 
mes syk; turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok .save pirkdamas' tikrus. 
Bayer yra» saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose. /

ŽEMIAUSIOS KAINOS visuose šiuose metuose
DIDŽIAUSIOS VERTYBES mieste

BAYER ASPIKI1V
Aspirin yra trado žym6 Bayer Fabriko Monoacolicacidester oi Sallcylicacid

NAUJOS KNYGOS
' Gaunamos “Vienybės” Knygyne

2VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta  —>  — 
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai. 1

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...... .
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

' . vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...u------------------------

šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. 

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuoseVINCO KRĖVĖS RAŠTAI. J
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA _________  ____ ,_______

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. .. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......... -..... -............. ..............
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

' > •• ■ _ ' '

1930 
Chevrolet Coupe ar 

Coach '
Ateikite pamatyti ši karą! Apžiūrėkite 
jo puikiausi Duco užbaigimą — jo ge- 

< riaus; išmušimą — jo gerus tairus ir 
pilną užbaigimą! Palyginkit jo nepaly
ginamai žemą kainą! Veikite greitai — 
šiandie —-.pirm negu bus per vėlu nu
sipirkti ši karą už tiktai

$375 i
. ’i ’ ■

193 Grand Street 

cher Avė.; candv, pop .
Kate Mažeika, 2320 S. tea- 

vitl SI.; candy, bev., cigars
Julius Žilinskas, 2300 So. 

Lieavitt St.; driigs, ice cream 
parlor c J z-

Folix Slrumskis, 3053 Wcst 
39th*Placc; ice cream, groęery.

Susivienijo du žy
miausiu Southwest

Sidės Bankų
apieMes kų tik patyrėme 

susivienijimų dviejų vienų iš 
žymiausių bapkų, ,Southwest 
State Bank ir Depositors State 
Bank. Sųsiviepiję bankai ves 
toliau biznį po vardu Depo
sitors State Bank, 4701 South 
Ashland Avė., po ta pačia Va
dovybe ir banko sųstatu.

Šis susivienijimas padaro 
Depositors State Bank vienu 
iš stipriausių bankų Southvvest 
Sideje ir jo turtas dabar sie
kia $8,000,000.00 su 21,000 tau- 
------------- - ' ........

Laisniai lietuvių biz 
niams

Sveikatos Dept. išdavė lais- 
nius šiems lietuviams:

Frank Mickus, 3415 S. Wal- 
lace St.; soft drinks

Arthur Tsimonis, 1102 —
35th St.; meals served

Adam Daukšas, 3138-42 Ar- tmjSED CARS
Jeigu jus dar neapsilankėt musų did-, 
žiąjame Pavasarinio Pratuštinimo Iš- 
•pardavime Vartotų Karų—ateikite šian-

* ' ilie! Kainos ant musų pilno pasirinki
mo Chevrolet ir. kitių populiarių išdir- 
bysčių karų tapo 'Nupigintos iki daug 
žemiau jų tikrosios marketo vertės!

Delei entuziastiško publikos pasitikjino 
naujojo Chevrolet Six—Didžiosios Ame
rikos Vertybės—pas mus pasiliko Įmai
nytų daug vėliausių modelių, mažai iš
važinėtų karų, šie karai turi būti tuo-

jaus parduoti, kad padarius vietos 
daugeliui ateinančių karų, štai kodėl 
mes pasiūlome dabar1 tokias nepapras
tas vertybes. 7
Pirkite laike šio didžiojo išpardavimo! 
Gaukite gražų, pilnai užtikimą OK 
vartotą karą—kuris yra nuodugniai 
peržiūrėtas ir pertaisytas—sutaupinda- ‘ • 
m i daug dolerių. Ateikite šiandie! Pa
matykite platų , pasirinkimą vartotų 
karų, kurie yra paremti raudonu OK 
žėnklų—jūsų garantija kokybes ir pa
sitenkinimo.

• . • . .Į

TAIPGI SPECIALI 
NUPIGINIMAI 

ant 1927-1928-1929 
Chevrolet

Coaches - Coupes Sedanų

Ir bargeno kainos ant se
kamų populiarių išdir- 

byščiųkarų
ESSEX NASH. . BUICK
DODGE WILLYS-KNIGHT .PONTIAC 
STUDEBAKER CHRYSLER WHIPPET 

: .j /\

imas Lengvi G.M.A.C. Išmokėjimai

MėMANUS MOTOR SALES, 
ASHLAND AVENUE MOTOR SALES 
SUPERIOR MOTOR SALES CO., 
KEENAN CHEVROLET SALES, 
ARCHER CHEVROLET SALES 
HAFNER CHEVROLET CO.,

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

r *į**2^^^

■' o <.'

J
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\
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Bendru

<V- ■ ■ f ;

pinio depozi torių
turiu ir visais ęlepartainentais
šių dvibjų bankų, padidėjusi
įstaiga dabar galės dar ge
riau aptarnauti dabartinių ir 
busiančių kęstumerių visus 
jų reikalus.

Nebus jokios permainos ofi
cialiame štabe padidėjusio 
banko, kurio Julius F. Smie
tanka, gerai žinomas bankie- 
rius ir advokatas yra Pirmi
ninkas Direktorių Tarybos; 
John S. Jurik yra Vice-Pirmi- 
ninkas; Robert D. Mathias yra 
Prezidentas, po kurio gabia 
vadovyste bankas nuolatos au
go; IGco. D. Ilopkins, Pirmi
ninkas Egzekutyvio Komiteto; 
J. A. Calek, buvęs Vice-Prezi- 
dentas Southvvest State Bank, 
tapo paskirtas Vice-Prezidcn- 
tu Depositors State Bank; 
Thos. E. Wilson, Prezidentas 
Wilson and Company yra Pir
mininkas Advisory Komiteto; 
A. M. Smietanka, Vice-Prezi* 
dentas ir Trust Officer; S. J.

i i i ui1*. i.i.i.i i U.U.i.W. 

Ratajczaį., Vice-Prczidentas ir 
Kasierius; K. ZarembsRi, pa- 
gelbininkas Vice-Prezidento; 
Cohrad Staųdacher, pag. Ka- 
sieriaus ir Manažeris Užsienio 
departamento; Walter Klarec- 
ki,, pag. Kasicriaus; Joseph A. 
Tupy, pag. Kasicriaus.

Advokatų firma Smietanka, 
Poultdn and Bryant atstova
vo legalius reikalus Depozitors 
State Banko.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- DTT nosyje, burnoje 

ir gerklėje 
/

Leiskite Zonite, išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

f ■ . .

■ Siųskit pinigus per 
. NAUJIENAS

--------------------------------------------------------- --------------------------------

OUT 7 
TH EY GOl
at btuyain. prices

s

trr? . . ”

Aštuonios iš Dešimties
Ligų Prasideda

Žarnose
Yra %tiksliai pripažinta, kad 80% 

visų kūno ligų yra prasidėjusios žarno 
se. Todėl netikslu yra chroniškam ken
tėtojui tikėtis, kad vaistai suteiks tikrą 
pagelbą, jei storoji mėšlinė žarna pa
silieka prikimšta kunkuliuojončios bak
terijų pilnos pūvančio maisto masės. 
Išmintingiausias dalykas yra atsteigti 
sveiką storosios žarnos stovį varto
jant* Colohaid, naują stebėtiną maistą, 
kuris permaino žarnų turinį, sustabdo 
gasus, rūgimą, puvimą ir savęs apsinuo 
dijimą, pagelbsti gamtai atsteigti norma i 
valymąsi ir palaiko storąją žarną švaria
me, sveikame stovyje.

Jeigu jus kenčiate nuo skilvio pa
krikimo, gasų, išpūtimo, galvos skaudė
jimo, kvaitulių, coliti's, inkstų, pūslės ir 
kepenų paįrimo, ar panašių ligų, užeiki
te į artimiausią aptieką ir paprašykte pa 
kelio Colonaid. Jis sėkmingai pagelbė
jo kitiems ir turėtų tą patį padaryti ir 
jums.

Pbone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St., 

CHICAGO, ILL.
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įkilome t čiac patJ musų akyse skelbiama šitbki nevidonų’ 
sumanymai?

Kom-davatkynas rengiasi todėl kelti protestus 
prieš- tų- dviejų- pavergtų; tautų judėjimą; nes jų judėji
mas--grasina' pakenkti Maskvos t imperializmo intere
sams. Už raudonų imperializmų prfeš pavergtas tautas 
;stoja sutartinai, ir/ bimbininkai, ir “slUbkininkai”.

SPĄSTAI JAJJNUOIUĖ^ĖI-

to... tfr.OO’ 
r~ — — •zz Tji

Indianos universitetas išviįįo T6* stūčfentiį ir rengia
si nubausti dvi studentų oigaAmciįas už girtuokliavi
mų ir nepadorų elgesį. Šitų jaunuolių nusidėjimų kal
tininkas buvo degtinė. Universiteto vyrifeUsytiė susekė, 
kad studentų vakaruškose įkeliama girtavimo orgijos, 
kurios pasibaigia dažnai da ir kitokiomis orgijomis.

Apgailėtinas reiškinys, kuris mokykloje, žihomay 
negali būt pakenčiamas. Bet seniai yra" pastebėta; kad4 
girtavimas pradėjo įeiti į madų tarp jaunuolių ypatin
gai nuo to laiko, kai buvo įvesta prohibicija: Prieš1 pro* 
hibicijos laikus vargiai kuris moksleivis- nešiodavosi su1’ 
savim degtinę; ir jeigu butų tuomet pasitaikę, kad jau
nas vaikinas, ateidamas pasisvečiuot i padarius namus 
ir praleisti vakarų būrelyje savo- draugų, butų atsiga* 
benęs plėčkų šnapso, tai tokį drąsuolį namų šeirbinin- 
kas butų žemyn laiptais nuleidęs! Bet šiandie tas jau
nuolis yra “ne sportas”, kuris savo vienmečių tarpe, 
privačioje “parėję” arba viešame šokių vakare, nepa
sigirtų turįs “gero štofo”.

Geria tėvai, geria ir vaikai. Ir visi'geria, turėdami 
slėptis nuo bereikalingos akies, kad; nebūtų bausmės 
arba skandalo. Tuo bu du girtavimas išsiplatino tokiose 
vietose, kurias negali sukontroliuoti ne tik visuomenės 
užlaikomi jaunuomenės auklėtojai, bet ir tėvai.

Visi delei to kenčia, bet skaudžiausiai gauna nu
kentėti tie jaunuoliai, kuriems tenka pakliūti' į prohibi- 
cijos spųstus. Iš anų 16 išmestų iš universiteto studentų 
nevienam gal bus sugadinta visa gyvenimo karjera.

mingų atsitikimų tarp moterų 
stovi'- septintoje vietoj. Iki 75 
nietų amžiaus' mirtingumas 
tiirp' vyrų dėl nelaimingų atsi
tikimų yra penkis ar šešis kar
tus didesnis, negu tarp moterų.

Dabar pažiūrėkime, kokiose 
vietose daugiausia atsitinka 
lielaimingų atsitikimų. Iš šim
to tūkstančių žmonių maždaug. 
54,000 žUVo viešose vietose: Iš 
jų 31,600 stiViršum neteko gy
vasties automobilių nelaimėse, 
ir kiti 22,000 nuo kitokių ne
laimių, kaip tai: besimaudyda- 
mi, gelžkelių ir tramvajų ne
laimėse, etc. Kiti 46,000 nelai- 

.mingų atsitikimų įvyko dirbtu
vėse ir namuose.

Nelaimingų atsitikimų su au
tomobiliais Amerikoj įvyksta* 
iduugi'au nei kur nors pasau- 
lyjt l^iesa, niekur kitur nėra1 

<“ir ti'ek daug automobilių. Bet 
tai da!r nėra viskas. Net turint 
galvoj1 automobilių santykį, An
glijoj nelaimingų atsitikimų į- 
Vyksta du kartu mažiau, o Vo
kietijoj net penkis kartus ma- 

nuo nelaimingų atsitikimų žu-P^au‘ Tokia padėtis pareina nuo • 4- I r- J nm Iri o i i r>i n 1 n La <-» i

NėFaimiiigr
Atsitikimai

Pernai mito rtetaiitiingų atsitiki 
mU> žiivo“ lOO'OO'O žmonių,’ o 
apie1 16,00^,000 tapo* sužalo
tai — mėtą* aitUomobi- 
liai užriitiša d^ugi^ln liei* 30;'* 
0b0 žmOftfUv660 zmdfiiU:j Nelaimingi 
ial&ftiRiftiai- dirbtuvėse ir ria* 
riftib&er

IMPERIALIZMO TARNAI

Buvo galima numanyt, kad musų bolševikėliak kels* 
garsų kačių koncertą, atsilankius prof. M. Biržiškai* 
Amerikon. Visus, kurie jų klikai nepriklauso, jie vadi
na “fašistais”; “fašistais” jie pravardžiuoja net ir tuos 
savo spaudos ir organizacijų rėmėjus, kurie nepritaria' 
oficialinei, partijos boselių nustatytai “linijai”. Tai ką 
jau čia bekalbėti apie Biržišką, atvykusį tiesiog iš “fa
šistiškos Smetonos karalystės”!

Anot bolševikų, Biržiška turi būt ne koks nors tik
tai “fašistėlis”, bet Kauno fašistų valdžios įgaliotinis 
ir “apmokamas agentas”. Arba dar daugiau, Vieiios fa
šistų valdžios agentu būti šiais laikais tai — menknie
kis. Kuriam negalima tokį titulą suteikti? Biržiška yra 
stambesnis asmuo, kad jam to pakaktų. J*į reikia pada
ryti bent dviejų fašistiškų valdžių agentu, idant “ko
vingas proletariatas” suprastų visą jo darbuotės “ni'ek- 
šingumą”.

Iš tiesų, musų Stalino davatkos jį tokiu ir apšau
kė. Prof. Biržiška, pasak komunistų laikraščių, tarnau
jąs tuo pačiu laiku ir Kauno smetonininkams, ir Var
šuvos pilsudskininkams. Jų abejų jisai čia esąs ir at
siųstas, kad kalbomis apie Vilnių sumaišytų protus 
darbininkams, kuriuos Bimba ir Pruseika dar nesuspė
jo iki galo “subolševikinti”, ir sustiprintų fašistišką 
kontr-revoliuciją, prirengiant dirvą amžinam Lietuvos 
pavergimui, pardavimui ir sunaikinimui.

Kokia nelaimė, kad šis kontr-revoliucijos hydros 
pasiuntinys atsidūrė Amerikoje kaip tik tuo laiku, ka
da “skloka” suparalyžiavo “vienintelių proletariato va
dų” energiją! Butų rengiami “audringi” pasipiktinimo 
mitingai prieš Biržišką, butų keliami skandalai jo pra
kalbose, ir t. t., ir t. t. 0 dabar, to vietoje, bimbininkai 
ir pruseikiniai turi vieni antriems antausius skaldyti.

Bet Biržiškos prakalbose pasireįkė vienas dalykas, 
kuris prispyrė Maskvos avelių* ganytojus valandėlei 
pertraukti “savikritikos” darbą ir pulti savo “matus- 
ką” penėtoją ginti. Į rengiamus svečiui iš Lietuvos* mi
tingus, mat, ateina baltgudžių ir ukrainiečių atstovai, 
kurie sako, kad Baltgudija ir Ukraina taip pat norin
čios iškovoti sau neprikl^usom^ę, kaip kad* yra iško
vojusi Lietuva. Kokią'’/neprtWu^dm^Bl^ Šąultį^^bb^ 
ševikai. Juk yra Sovietų Baljgudiją ir '-Sovietų Ukraina" 
— argi jos nėra “laisvos” ir “lailhihg'os” po Stalino* 
skvernu? . ;

Musų bolševikėkai sųkrutoJ. Baltg'udžiai ir ukrai
niečiai nori atsimesti nuo Maskvos! Ką pąsakys Anga- 
rietis, ką pasakys sovietų valdžią jeigu- nfes tylėkime,

Kiekvieną dieną laikraščiai 
'prapeša. apie įvairius nelaimin- 
gu^ atsitikimus, kurių skaičius 
4tUb&t didėja. Ačiū nelaimin- 
giems atsitikimams; tuilstali*- 
Čiai’ žmonių tampa* paliegėliais- 
iir turi kęsti didelį' Va*rgąV Kiti 
tūkstančiai praranda savo gy^- 
va^tį. Nelaimei; sako- Dr. Louis 

(T. Dublin; mes’ tikrai Vėžino
me, kieli Amerikoj įvyksta iiė- 
;laimingų! atsitikimų, kadangi 
nėra vedama tinkamos regis
tracijos. Užregišfruojama tik 

nelaimingi atsitikimai; ku
rie baigiasi mirtimi. Užpernai'

,vo 97,000' žmonių. Labhi galft ^o, kad amerikiečiai yra labai 
ma; kad tais pat metais nelai
mėse buvo daugiau, ar mažiau 
sužalota apie, 16,000,000’ žmo- 
nių.

Pernai nelaimingų atsitikimų 
įvyko daugiau. žmonių žuvo 
apie 100;000. Šiemet tas skai
čius5 gal biis dar didesnis.

Tragiškiausias dalykas yra 
tas, kad nelaimingų atsitikimų 
skaičius nuolat didėja. Dakta
rai veda atkaklią 4<ovą su vi
sokiomis ligomis; Kas metai iš
randama nauji vaistai, niigalė- 
ti‘ toms ir kitoms ligomš: Bet 
į nelaimingų atsitikimų pašali
nimą kol kas nekreipiama- rim
to dėmesio. t

Tiesa, prieš dešimtį metų su
sikūrė Nacionale Saugumo Ta
ryba, kuri surinko labai daug 
įdomios medžiagos. Bet tai' be
veik ir viskas. Tarybos surink
ti statistikos duomenys rodo, 
prie, kokių apystovų ir šu ko
kiais žmonėmis daugiausia įvy
ksta nelaimingi atsitikimai.

Pasirodo, kad daugiausia* nu
kenčia vaikai. Iš penkių 'nelai
mingų atsitikimų, kurie baigia
si mirtimi, vienas yra vaikas. 
Užpernai vaikų žuvo 1'9,000. 
Likusieji 78,000 buvo suaugę. 
Vaikų nuo 5 iki 9 metų am
žiaus du kartu daugiau mir
šta nuo nelaimingų atsitikimų, 
negu nuo difterijOs/ ir penkis 
kartus daugiau, negu nuo džio
vės.

Tačiau tenka pasakyti, jog 
praeity buVo dar blogiau. Ša- 
.kysime, 1922 m. iš keturių; žu
vusių nelaiminguose atsitiki
muose, vienaš’ btivd vaikas. Va
dinasi, per tą laiką šiek tiek 
tapo padaryta vaikų apsaugo
jimui.

Kaip ir galima tikėtis, dau
giau nelaimingų* atsitikimų j- 
vyksta tarp vyrų. Iš kiekvieno 
100,000 vyrų miršta per me
tus nuo nelaimingų atsitikimų 
115, o iš 100,000 moterų tik 
45. Ir tai labai’ suprantama. 
Berniukai yra labiau veiklus, 
negu mergaitės. Kai suauga, 
•jie eina dirbti į fabrikus, kur 
įvyksta įvairių nelaimihgų ai-, 
sitikijhą,
> IWkiaj gir žmętii, Hąd^pramor

Viki| • ■' nėfemihgų !atsiti* 
"kirmį. Tarp vyrų, kai^o mir- 
tesr "priežastis, nelaimingi atsi
tikimai užima, antrą viiėįą, FiV- . _ „ _ ;
moj vietoj stėvi- ’širdteš; ilgai Nuo nelaimingą atsitikimų1 sekėsi dėl _ _
kuri daugiausia vyrų nuvaro į pramonėj ""kas metai . Ą^erijc^j' ir intensyviai vedamos bolševi- 
kapus. MirtingumaM*- dėl nelai- notbnka; gyyaste^ ąpie 25,000 kų opozicijos. Ir visi buvome

v
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Italijos kronprincas Umbertas ii jo žmona, bUVUs Belgija 
princesė Marija-Jose. Buvo pranešimų, kad jie rengiasi 

išsiskirti. . .

žmonių ir apie, 3,000,000 tam
pa sunkiau ar lengviau suža
lota; Konservatyviškai apskai- 
tant, šalis dėl tų nelaimingų 
atsitikimų turi apie vieną bi- 
lioną dolerių, nuostolių.

Nors per paskutinius kelis1 
metus daug kas padaryta, kad 
sumažinti pramonėj nelaimin
gų atsitikimų skaičių, bet jis 
Amerikoj vis dar tebėra didės* 
nis nei kurioj nors kitoj ša> 
lyj. ... t

Namai, rodosi, turėtų butf 
saugiausia vieta. Bet ’ faktai 
rodo, jog taip nėra. Kas: metab 
namuose nuo nelaimingų atsi
tikimų žūva 23,000.; moterų, 
vaikų ir vyrų, o stižalbt^Mtam-' 
pa apie 5,000,000; wįliW^ik' 
namai yrapavojingesnė vieta, 
negu dirbtuves arba. miestų 
gatves ir keliai. 8,000 žmonių; 
netenka gyvasties- namuose nuo 
pagriuvimo arba nukritimo; 
5,400 nub ekspliozijų arba, ug
nies; 3,600! nutrokšta; ir apie 
2,000 nusinuodija..

Reikalinga, sako Dr. Dublin, 
daugiau
apie tas apystovas, prie kurių 
namuose įvyksta nelaimingi at
sitikimai. Tai gali žymiai pti- 
sidėti prie to, kad žmonės pa<-, 
šidarys labiau atsargus ir tuo 
budu išvengs daugelio nelaimių.

' \ — K. A.

neatsargus ir mėgsta greit va
žiuoti.

Prieš 20 metų automobilių 
nelaimėse žūdavo labai mažas1 
skaičius’ žmonių. Dabar tas* 
skaičius neįmanomai padidėjo. 
Ir kas- metai jis vis auga. So- 
kysinie, pernai žuvo apie .32,- 
000 žinomų, o sunkiau ar leng
viau tapo sužalota vienas mi- 
liona’s suVirsum.

Iki 1'926'; m. sųitomobilių pa
didėjimas nepadidindavo pro- 
porčioUhliai nelaimingų atsiti
kimų skaičių. Bet dabar padė
tis persimainė: kartu su auto
mobiliais didėja * ir nelaimingų! 
atsitikimų/ skaičius. Pernai žu
vo 3,000 žmonių daugiau, ne
gu užpernai.

Tai labai rimta padėtis, ypač 
didmiesčiuose. Tyrinėjimai ro
do, jog tinkami patvarkymai’ 
gali žymiai sumažinti nelaimin
gų atsitikimų skaičių. Sakysi
me, Milwaukee, Grand Rapids- 
ir keli kiti dideli miestai, paly
ginamai turi kur kas mažiau’ 
nblaimingų atsitikimų, negu 
Atlanta, Cincinnati, Cleveland, 
Los Angeles ir t.t. Kodėl taip? 
Atsakymas yra tas, kad Mil- 
waukee ne tik turi tinkamus 
patvarkymus, bet ir žiuri, kad’ 
tie patvarkymai butų pildomi. 
Kryžkelėse visur yra signalai. 
Policmonai labiau nei kur- ki
tur rūpinasi mokyklos vaikų! 
■saugumu. Tas pat yra ir ki
tuose miestuose, kur mažiau' 
teįvyksta nelaimingų atsitiki- 
mų. - z

i Dr. Dublin sako, jog daugi 
galėtų prisidėti mokyklos bei1 
laikraščiai. Mokyklose vaikams1 
turėtų būti aiškihama, kad jie: 
butų* atsargus ir nežaistų pa
vojingose vietose. Laikraščiai 
irgi privalėtų dažniau įspėti 
publiką? Reikia žinoti, kad la
bai daug nelaimingų atsitikimų! 
įvyksta dėl to, kad žmonės yra' 
labai neatsargus. .Jie visai ne
žiūri; kur eina. Na; žinoma, ir 
susiduria su automobiliais. 

. Suprantama, daugelyj atsiti-' 
kimų yra. kalti ir automobi
listai, kurie nesiskaito su pa- 
tvar^ymais,^ — dfežhai jie, va
žiuoja’ perdaug;; gfėįt į arija iiė- 

į lĮ^ųalus.'? Bet* 
fe ■ nebūtų,|daugelio ne- 

laimingą atsitikimų! butų gali- 
<mą> išvengti; tik i reikėtų toj 
kfyptyj daugiau pafeidarbiiųti.; tais -Susivienijimui labiausiai

informuoti žmones

Skaitytojų Balsai
i. i i miiAbilMMliiiMiiiiiii i . ’■

TRYS SVARBI

PASTABOS

tvai^ymąis,^ 
žiudja' per<|a

Rašo Dr. A. Montvidas
Visoj S.L.A, istorijoj yra žy

mėtini tik trys momentai: 1). 
griežtas susikirtimas su kleri
kalais, 2) su socialistais ir 3) 
bolševikais, šiaip organizacijos 
istorija butų nuobodi’ ir neįdo
mi. Visas jos gyvavimas-ir da
linai5 reikšmė Amerikoj lietu
vių, gyvenime pasiioęTė' tik- sro
vių susikirtimuose. Manau, ne-’ 
klysiu pašiikęš; kad augimas 
nariais’ ir turtu daugiausia pa* 
ėjo iš tų susikirtimu; nės‘kiek
viena srove ne tik esamus da? I * ■ ’■ 1
rius mobilizavo, o ir savo* ša
lininkus trauke į organizaciją, 
kol. , tik mūšį Jralaimėjdf Vdl- 
giai S.L.A. butų išaugęs į tur
tingą, skaitlingą. ■ ir pusėtinai 
tobują organizaciją, jei ne opo
zicija. Pastaraisiais keliais' me-

gerai organizuotos

patenkinti: kovojome vieni 
prieš kitus griežčiausiom prie
monėm ; visi skymavome,- mobi
lizavome savo šalininkus, kūrė
me apskričius, masinome į juos 
'kuopas, ruošėme dažnus ir kaip 
.galint geresnius parengimus; 
lankėme kuopų, susirinkimus. 
Vadinasi, ėjo aštrios varžyti
nės; buvo tikraš' cirkas, tūlose 
vietose ne tik pašikoliodavo ir 
pasišmeįždavo nariai, o ir ap- 
sisfumdydkvd. Suprantama^ tai 
•nėra' pagirtinas dalykas, vienok 
bė šitokių ceremonijų publika 
nepasitenkina organizacijose, 
ypač' fraternalėse.

< Aš nemoku- pranašauti; bet 
man' rodos, kad ir Susivieniji
mas ir bolševikai turės skriau-: 
dos po bolševikų pasitraukimo. 
'Dabar Amerikoj jau niekas ne
sukurs skaitlingos lietuvių or-

• ganizaėijos. Komunistai įsi
karščiavę keršyti/ Susivieniji
mui bando gautu čarterį ir jau 
Organizuoja kuopas; Jeigu man 
tektų būti komunistu; \aš pasi
priešinčiau šitokiam* planui. Ko
kiems paibėlikms komunistai 
turi eikvoti 'savo' jėgas; palai
pinės organizacijos- kūrimui ir 
auginimui, kuomet jie turi ei
bes grynai partinio darbo? Jei
gu jų įkurtaibė stisivienijime 
urnai neatsiras opozicijos, jis 
tuoj' ims merdėtiv f

Nelaimėjo nieko ir S.L.A. iš 
.bolševikų pasitrUtiklmo, nes tin
kamai organizubto Srovių susi
kirtimo jame bonį šiuo tarpu 
neliko. Žurza kiek riors socia
listai ir. jų šalininkai, bet jų 
zurzėjimas džentelmon iškas.
Fašistai'' griebtųsi padarytį re- 

kvdliiičiją, bet jų perdaug maža. 
O organizacijos bujojimui, ypač 
musų, tautoj, reikalingas- triuk
šmas. Netoli visur pasigenda
ma1 Bbl&VilhĮ. IV, man£uf, mu
sų draugams” bolševikams da
bar nėra* su kuo1 tihkarhaį pa
kovoti, todeV gyvenimas g| 
sidatyti* įkiruS; >

NžpM&imt; kad Bolšfcvik: 
suomet* prieš? mane? kovdfp ir 
ar'šik^Šife4 šmeiže ir, tikiuosi, 
neužmirš manęs> ir ateityj; aš 
visubmėt buvau jiems priete- 
Ji'škas* ir mėgstu* Būti1 sas jais 
vieribj organizacijoj; nes jie ko- 

(vdja» prieš visus ir prieš viską, 
tai* padaro didėlio gyvumo.

Jeigu jie kovos ir vienit prieš: 
kitus savo susivieriijime,. kaip 
“Laisvės” <- šėrininkų suvažiavi- 

^e; ’ faf*M įi^ri
tlirėš'1 suSkiaryti‘ Opozicinė sro
vė, kad nesustotų jo spartus 
augimas.

SLA. prezidentas išsiteisina 
save “Tėvynėj” “nieko nežino
jimu”, kokia tvarka buvo sko
linama organizacijos pinigai. 
Nežinojo gi todėl, kad niekas 
apie tai jam nepasakė. O kon
stitucijoj apie tai taip gi nie
kur nesako, kad prezidentas 
turi apie tai žinot!

Taigi, kad nepadarius prieš- 
konstucinio žinksnio, prezi
dentas tokių dalykų Visai nc- 
tyrinėj'o; kitaip sakant, nekišo 
savo nosies, kur jam nereikia.

» » »
Nepfersehiai “Tėvynė” rašė, 

kad‘ D‘evenio-Ažunario paskolos 
didžiausia kaltininkas yra De- 
venis, ir kiti “dąr nežinomi kal
tininkai”; tačiaus, prezidentas- 
“Tėvynėj” sako, kad Devenis 
neužpuolė ir pinigų neatėmė, 
bet jam pinigai atiduota "‘gra
žia valia”; vadinasi, ant pasi
tikėjimo — kaip1 kad preziden
tas jau pirmiaus buvo “Tėvy
nėj” pasakęs. Reiškia, Devenis 
nekaltas (tik nežinia, kam Pil
domoji Taryba paskyrė pinigų 
Devenio gaudymui?).

* ’ .

Kadangi delei tos nelemtos 
paskolos išsiteisinimas dabar 
eina; tai* greitesniam užbaigi
mui visų ginčų tame dalyke 
reikia padaryt galutiną nuo
sprendį, kad Deyenio-Ažunario 
paskolos vieninteliai ir didžiau
si kaltininkai yra — “dar ne
žinomi kaltininkai”, ir pavest 
“Tėvynės*’ redaktoriui, tegul 
■jis' dar sykį SLA. narius in- 
įformuoja. O jeigu kuris iš na
rių tam netikėtų ir priešintų
si, tai tuos' išvadint “isteri
kais’’, “piktų tikslų” (arba- pik
tų liežuvių) politikieriais,—ir

1 užbaigtas kriukis!... 
» f

Henry Ford* sako, kad dabar 
tai tikrai yra geri laikai, bet 
tik keletas apie tai žino (a 
few know it), o ir darbo yra- 
įvalias, kad tik žmonės dirb
tų! ■ \ *, ” ; '

teisytyž^K/sako^ kad** 
►apie gerus laikus šiandie žino**’ 
tik keletas, toki kaip Fordas 

■ir jam pahašųs. Tokiems blogų 
jie jųlaikų niekuomet nėra 

nežino, tad ir gali tyčiotis iš' 
darbininkų.

Jeigu darbo yra '“įvalias”, 
tai' kode! Fordas jo neduoda 
Joms minioms bedarbių, kurios 
stovi apgulę jo dirbtuvę, ir dar- 
ibo nori? Pasirodo, kad jis ne- 
įmato to, kas pas jo duris de- 
IdaSfc

■ Iš tikrųjų; nbt gaila to “in- 
Jžinieriaus” “Ligonių Tribūnos” 
įleidėjo, matant kaip jis save 
įkainuoja eikvodamas energiją 
iir popierą; kad kieno nors do- 
mą: atkreipus į savo “Tribu- 

jną”.. Ir tuo tikslu jis net tą 
’savo popiergalį siuntinėja dy- 
įkan Bet kadangi* į jo popier- 
’galį niekas nekreipia domės, 
<tai “kritikas” ir “polemikas” 
prisieina11 vesti* jam* pačiam su 
savim.

j Išrodb, kad “inžinieriui” reL 
kia; mekaniko, kuris sutaisytų 
Ijani “inžirtų*’...

vi

Teko nugirsti per radio iš 
stoties1 (per “Draugo” 

iprogramus), kaip kažkokis ku- 
jnigas’ įsakė katalikams nuo' tų 
draugyšČių saugotis, kurių kon
stitucijoj nėra įrašyta “velyki
nės”. Tai, žinoma, įsakymas 
^kunigiškas. Reiškia, katalikai 
itūri saugotis ir unijų, nes jų 
^konstitucijoj taipgi nėra įrašy- 
'ta “velykinės”.

Ralvls. ‘
. ... .... ,

NAWAS' numeris “Ko- 
vos” No. 5 atėjo; Kaina 10 
centų; Galima* gauti “Nau- 
jienose. t

SivsUit pinigus per 
■. NAUJIENAS

Naujienų ' 
Pinigų Šiuntimb Skyrius at
daras kasdie fino 8 v. ryto 
iki* 8* Vai. vak*. Nedėldieniais 
jnilO 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Grahoriai

Mi
risis

Lietuvės Akušerės

Advokatai
CHICAGO, ILL

NAUJIENOS
CHICAGO, ILL

Ūkininkas pageidauja seny
Phone Boulevard 4139

John Kuchinskas

Namie 8-9 ryte,
Lietuviai Gydytojai

Marta Vardingauskiene

Aleną,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

ryte 
am-

Vidikas- 
Lulevičiene

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Labdarybes*reikams
lieka ....... ............

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
tietic 
t % . merginom 
mai dovanai.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Phont Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203

Phone
Hemlock 9252

vo žmogaus prie ūkės darbo 
Turi mokėt karves melst.

Del bedarbių reikalų išleis
ta viso  ..........................  $1.25
Ižde buvo .....................$35.35

Dabar tąnda- 
askutinę kelionę, 

Damįen Avė. 
s utarhihke, 

po pietų iš 
į Tautiškas

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blapkets ir 
Moterims ir 

patari-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

Rezidencija: 
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet .
Phone Lafayette 0098

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų ’ 

rašykite

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4631 So. Aahland Ane. 
Te!. Boulevard 2800 

Rtz. 6515 So. RocktveU St.

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Viccory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie< 

tij ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Longhran sumušė 
Griffithą

Ofisas viddrmicstyje 
Room 1502 *

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St. 

Cor. iVasbington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Patk 3395

Boulevard 8413 
1327 So. 49th 6

Telefonai ,
Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
1*64 South Halsted Street

[Acme-P. ® A. Photo]

' THEODORE JOSLIN 
naujas prezidento Hooverio se 
kretorius, buvęs Bostono laik 
raštininkas.

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Komitetas

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Ofiso adresas:
Bridgeport Furniture Company, 

3224 South Halsted Street
Tek Victory 1657

Pirmadieniais, Trečiadieniais. 
Penktadieniais valandos: 9 iki 
11 ryto tiktai.

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

4442 S* Westem Avė. Tel. La- 
fayettc 4146.

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

Emilija Šukienė, nutar. raš
tininkė. Yards 3707.

Maria Jurgelionienė, iždinin
kė. Roosevelt 8500.

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

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

Elena Bereher. Victory 1657, 
raštines vedėja.

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

Lietuvis Advokatas 
2221' West 22nd St

i Arti Leavitt St.
Pele fonas Canal 2552

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

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 2414 

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

r (Cor. La Šalis *®d Madison .Sts.) 
Ofiso Tel State 2704, 4412

B U'.T K U S
Undcrtaking Co.

■P. B. Hadley Lic.
. Koplyčia dykai 

710 18th Street
Tel Canal 3161

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tek Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6168 S. Talman Av.

Tek Prospect 8525

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

by . I įS| hį     lU

J.. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
į Chicago, III,

Tel. Victory 1115

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

dieuoj 
labdarybės rėmėjų 
galite ko aukauti maistu dėl 
iškėlimo pietų, meldžiu pra
nešt į šelpimo raštinę raštines 
valandomis.

pūkavote pirniiaus abelnai 
visiems reikalingiems, bet 
nors kartą palinksminkime at
skirai vien tik mokyklos am
žiaus vaikučius ir jų motinas. 
Juk Velykos yra nepaprasta ir 
didele švente, todėl duokime 
priaugantiems ką nors geres
nio luto kasdieninio maisto. 
Lai jų*jaunos širdys džiaugsis 
ir žinos, kad yra žmonių ką 
atjaučia ju^s. Pavalgydinki
me ir kartu pakelkime jų dva
sią dainom, muzika, jiem* pri
einama kalba ir gražiom tau
tiškom apysakom arba tikrais 
istoriniais nuotykiais. Visi 
talkon. ' ■ Saite.

DR. J. J. KOWARSKAS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3 

Tek Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal <2330 

Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėiioj pagal sutartį

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

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

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

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

Phone Boulevard 7589

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Reikalauja moteries 
kambarių valymo. Turi 
venti ant vietos. Norima kad 
mokėtų anglų kalbą.

Phone Armitage 2822

DR. W. F KALISZ 
• 145 Milivauker Aveniu 

Valandos 12 iki 2 ir 6 tkt 8 P.
Seredos vakar, uždaryta 

Nedėiioj pagal sutarti

DR. C. MICH'EL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Užpereitame numery po pa
veikslėliu, nuimtu Grand sto
ty prof. Biržišką pasitinkant 
buvo , klaidingai atspausta adv. 
A. A. Šlakio pavardė; turėjo 
būti adv. Slakis ne šlikas.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 40 iki 2 po pietų, 

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

Del Velykų pietų bedarbiams
Yra sumanymas, kad duot 

pietus, neturtingųjų tėvų vai
kams ir jų motinoms, velykų

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 7589

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

JOHN B. BORDEN
■ (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W, Adams St., Room 2117

Telepbone Kandolpb 6727
21'51 W. 22nd St. nuo 6-9

Telepbone Roosevelt 9090
Tek Republk 9600

Phone Canal 6222

DR S. BIEŽK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22imF Street

Vai.: I—3 ir 7—8; Nrd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 -So. Mgpleipood Aoa.

Telefonas Republic 7868

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale, meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti,

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd , PI?, Chicago
SKYRIUS:

1439 8. 49 Court, Cicero. III.
Tel. Cicero 5927

Ofiso valandos nuo I. iki 3 po pieru 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rez 120 • South Wallac» Stree<

Šią savaitę gavome didelį 
glėbį visokių rūbų nuo ponios 
Anglickienės, F. Samsonas at
vežė juos. Ačiū aukautojai.

Per šią raštinę vienas be
darbis gavo darbą. Jis užtai 
yra labai dėkingas šiam komi
tetui

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki. U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadiėnio ir ketvirtadienio.

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St 

Ketvergais ofisai uždaryti.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

A., MASALSKIS
Musų patarnavimajt lai 
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
rungas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užUikymuiaky1

Phone Bouįevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

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

, Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Qentral 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po picai 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėiioj nuo 9 iki 12 ryto

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 27 dieną, 11:00 valandą ryte 
1931 m., sulaukus apie 33 metus amžiaus, gimus Rictavos parap., Juo- 
dainių kaime, Telšių apskr.

Paliko dideliame nubudime vytą 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 į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. \ »- »- ■ > ; į.- £,;• :(t>;

Visi a. a. Martos Vardingauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. ,

Nubudę liekame,

VYRAS, DUKTERYS, SŪNŪS IR GIMINĖS..

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

ĮGALIOJIMUS
(Dovlernastis)

Lietuviai Gydytojai
Rez 6600 South Artettan Aven*. 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS DITKUS •
Mirė kov.o .28 s-dieną. 12:05 

valandą iš ryto 1931 m., sulau
kęs 4 2 metų amžiaus; gimęs Ša
kių apskf., Gelgaudiškio parapi
joj, Pakalniškių kaime. Ainėrikoj 
išgyveno 27 metus, palikdamas 
dideliame ' nuliūdime savo myli
muosius įr mylinčius moterį Oną, 
1 dukterį Birutę ir podukrę Ma
rijoną, brolį Juozapą, seserį Ma
rijoną, pusbrolius —- Antaną, Ka
zimierą, Joną Sakalauskus, pusse
serę Albiftą Dickus, pusbrolį AL 
phoną. Ditkų, dėdę Mykolą Di'bkų, 
o Lietuvoje tėvą, 2 brolius 
Antaną ir Konstantą, seserį jMat- 
celę ir gimines* 
si prirengtas į 
namuose (13 22

Laidotuvės įvy!k 
vo 31 dieną, 2 vai. 
namų buš nulydėtas 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Ditkaus 
giminės, <draugaii ir pažįstami ir 
taipgi drhugai likusių nubudime 
jo mylimųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimu

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Tėvas, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse pafarnaųja grabo
rius Rad'žjius, Td. (Janai 6174.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST

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

kampas 47 St.
' Tel. Boulevard 6487

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIŠ LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patamau- 
gėliau it pigiau, 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bę išdirbystės.
OFISAS:

<68 W. 18th Street 
Tel, Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S, Halsted St.

Tel. Victory 4088

Kovo 27 d, Chicagos Stadiu- 
nle įvyko bokso rungtynės 
tarp Loughrano ir Griffitho. 
Laimėjo Longhran, kuris, ma
tyti, šią vasarą susirems su 
Jack Sharkey. — N.

šiandien Coliseume 
Karolis Požėla su Buzz Barth- 
ley, 220 svarų Oklahomos miį- 
žinu.

Svarbiausioj pęroj risis Jim 
McMillen su George Zaharias. 
Be to, risis dar Frank Bruno- 
viez su Mike Romano, Jim 
Clinstock su Kola Kwariani ir 
kiti.

BARBORA ŽILINSKIENĖ 
po tėvais Vitkaitė

A. A. OIJS 
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Strtet 
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 rak vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vktory 0563 

t Valandos — 7 iki 9 vakare
OI i s—Utarn.. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčio* vak

{vairus Gydytojai

D R. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde f ark 6755 ar Randolph 6800

JUOZAPAS LAURINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 29 dieną. 3:55 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoj. Tauragės apskr., 
Eržvilko parap., Rimšų kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 40 me
tų. Ilgus metus gyveno Rockford, 
III. Priklausė prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 2-26 kp. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Rozaliją, 3 sūnūs — Joną, Izi
dorių ir Pranciškų, 3 marčias — 
Berthą. Marcelę ir Euphcmia, duk
terį Marijoną ir žentą Norrnan 
Carlson, brolį ir brolienę Marijo
ną Laurinaičius ir gimines Ame
rikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 
1712 N. Ashland Avc.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
balandžio 1 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Laurinaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
.nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskui 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą'.

Nubudę liekame,
Moteris, Sanai, Duktė, Marčios, 
Žentas. Brolis, Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Šiandien Colįusęume 
risis Požėla

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

eezidrnrna Fei Midwav 55 12 h 
Wilmert» ’95

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakleu tr 24 St Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3. iki 8 vai vak., Utarninkais u 
PėtnyČiomis I iki 4 v. v.

Bedarbiai ir Lab 
darybė

Ofiso Tel. Vicrory 68 9 
Rez Td Drexc1 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 vak 
Nedėliomis ir iventad 10—12 dienų

4930 W,
Delel sunki' 

Sidabro T “ 
ParcoUan 
Aukeiirea ..................... ......—r .- aBHdgo____ —— ___ ——. SM-O0 u« dantį
BULOS ___ _—----------- -----$20.(10 Ir augi.

Traukimas be skausmo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISĄ®
4729 South Ashland Avė., 2 laboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it^' nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

A fe®

Persiskyrė sn šiuo pasauliu 
vo 28 dieną. 5:15 valandą 
1931 m., sulaukus 42 metų 
žiaus. gimus Telšių apskr., Plun
gės parap., Mišėnų kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Ignacą, 
seserį Kazimierą, švogerį Juoza
pą Zimgulį ir gimines, o Lietu
voj motiną Barborą, tėvą Igna
cą. brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 1410 S. 49 Ct., 
Cicero.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
kovo 31 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Barboros Žilinskie
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvės ir suteikti jai paskutniį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sesuo, Svogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso va odos

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

Netoli 46tb St. Chicago. Ui.

DR. G. L. MAD6E
DENTISTAS 

13th St. Tek Cicero 49 
laikų kainos nupigintos

.. ... . ...............
Fiilingal 

Cro#na

Telefonas Yard< 0994

Dr. MAURICE KAHN
463’ South Ashland Avenu* 

Ofiso valandos:
Nnę 10 iki 12 dieną 2 Jki 1 po p:et

’ iki 8 vai. Nedėl ouo 10 iki 17 
Re? Ttlepbon* Plazj 3 202

GARSINkiTŪS 
NAUJIENOSE

■ 11  ,1.

AMBULANCE PATARNĄVIIMĄS; DIĘ^Ą ir NAKTĮ 
Mes ,yis,UQinęt; tęiįdainę širdingą, simpatingu ‘ 
p^atnavimQ, kuomet jisl yra labiausiai reikalingas

J. F. E8DEIKIS
• . JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avėnue
Visi TMonai'. YARDS 1741 ,r l 742

_________ _ _________ ...
telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotbjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Įvairus Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•Office 1724 So. Loomis St. 
kainp. 18 it Blue Island 'e.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
' & 7 to 8:30 P. M.
Rea. Phone Fairfax 6353

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

x Nedėiioj pagal sutartį 
Tek Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930

O f l»o telefonas <rirfflnla 0030 
Bei. Tel Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 Ir 
6 Iki 8 Vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 dle- 

■6. Namu ofisas Nortb Slda 
3413 _ Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 Iki 0:30 vakaro



Istoriškas Įvykis Lie
tuvių Auditorijoje

Minios netilpo Auditorijos sa* 
leje pereitą šeštadienį pt'of. 
Mirtiškai surengtame Daka- 
re-koncerte.- Apie penki 
šimtai turėjo grįsti nuo du
rių.

Lietuvių Auditorija savo is- 
tprijoį dar to nematė, girdėjo
si iš visų, kurie atvyko į di- 
dyjį vakarą-konccrtą prof. 
Biržiškai pagerbti pereitų šeš
tadienio vakarų, kovo 28 d. 
Kaip tik Auditorijos durys at
sidarė 7 vai. vakaro, taip pub* 
lika būriais pradėjo rinktis ir 
dar toli prieš pusę aštuntos

batikctų-vakarienę rengiųs Vil
niaus Vadavimo Komitetas ir 
to komiteto vardu kvietė vi- 
suš chieagiečius, ir tik atėję į 
vakarienę žmonės, pamatė, 
kad joje šeimininkauja San
daros štabas. Tad po tokių 
varžytinių iš katalikų ir san- 
dariečių pusės, atrodė, kad 
šeštadienio vakarui perdaug 
publikos nebus. Kita priežas
tis, kuri šeštadienio vakaro 
rengėjus pribaugino, buvo ir 
ta; kad oras buvo labai biau- 
rus per visų dienų ir vakare 
nors lietus perstojo, bet buvo
šalta ir vėjinga. Bet pasiro- 

asloj ir galerijoj jau visos sė- dė, kad pažangioji Chicagos 
dynčs prisikimšo ir žmones lietuvių visuomenė nežiūri ne 
pradėjo grupuotis pasieniais, oro, nė konkurencijos, tad su- 
Iš pirmo buvo suneštos iš vi- sirinko tiek, kad (Irusiai butų 

buvę galima tų vakarų rengti 
bile kurioje didžiųjų miesto 
auditorijų.

sur visos atsarginės kėdės, 
kurios bematant prisipildė 
naujai ateinančiais būriais 
žmonių. Dar prieš pusę aš
tuntos teko paprašyti kėdės 
pritraukti prie pat scenos ir 
kiek begalima susiglausti, 
kad kiek daugiau vietos pasi
darytų. Tokiu budu sutau
pyta erdvė vėl užpildyta kėdė
mis, kurias lyg nespėjus pa
dėti užėmė nauji būriai. Apie 
pusę aštuntos jau visi perėji
mai užsikimšo. Iš salės į 
scenų nueiti pasidarė visai 
nebegalima ir norintiesiems ar 
reikalų turintiesiems į scenų 
teko eiti kitu jkeliu per apati
nes sales. Negana to, prieš
kambaris, bufetas, laiptai ap
stoti žmonių, kurie jau jokiu 
budu nebegalėjo įsiveržti į vi
dų. Penki šimtai žmonių tu
rėjo grįžti atgal, nebeturėda
mi kur įsiskverbti.

Minios laukia programos 
pradžios. Visų ūpas pakilęs. 
Nuo scenos žiūrint, salė atro
do plyš dėl žmonių susikim
šimo. • Publikoj įvairiausių 
profesijų, amatų, amžiaus, 
žmonės. Scena apsupta sė
dinčiais taip arti, kad praeiti 
nėra ko ir manyti. Prieškam
bariuose žmonės kalbasi, kad 
jau laikas Chicagos lietuviams 
rūpintis sau Auditorijų didin
ti bent keliems tūkstančiams 
vietų.

M
Trečias Dakaras toj pačioj 

vietoj
šis šeštadienio vakaras jau 

buvo trečias iš eilės toj pačioj 
vietoj: mat ketvirtadienį ten 
pat rengė katalikų federacija, 
penktadienį rengė k Sandara. 
Abieji rengė su tuo pačiu tik
slu ir abieji naudojo visas 
priemones, kad tik publikų pa- 
vyliojus. Katalikų federantai 
Egi pat surengimo slėpėsi su 
savo veidu ir prisidengę ne
va “bepartyviu” komitetu, 
kvietė” visus 'susirinkti, ir ka
talikus. ir pažangiuosius, ir 
profesionalus ir biznierius ir 
darbininkus, ir baltgudžius, ir 
Ukrainiečius, ir žydus; ir kad 
gabiau žmones patraukus, pa
skelbė, kad nebus imama jo
kios įžangos, tik paskui rinko 
aukas iš žmonių. Sandarie- 
čiai taip pat, pasiskelbė, kad

Pirmoji programos dalis
Apie 10 inin. ligi aštuntos, 

iškilmių vedėjas, adv. K. (in
gis paskelbė vakaro tikslų ir 
atidarė iškilmes. Pakilo už
danga ir jau susirikiavęs 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn užgeidojo Lietuva Tėvy
nė Musų, visai salei kaip ju
rai pakįlant ant kojų. Cho
ras užbaigė savo dalį keliais 
dainos variantais, mainantis 
pilnam chorui su mergelių 
trio. P. Clias. Steponavičius 
puikiai padirigavo savo daini
ninkų pulkui.

Drg; Grigaičio prakalba bus 
rytoj. Ji buvo pasitikta smar
kiu plojimu ir pritarimu.

Trečias numeris buvo vie
nas įdomiausių kada nors 
Chicagos lietuvių scenoj 
matytų. Tai ponios Sala- 
veičikiutės-Steponavičienės ve
damo Bijūnėlio “Gėlių šo
kis. Vedėja ir vaiku
čiai užsipelnė neužmirštamos 
padėkos ir širdingiausių aplo
dismentų už tų siurprizų. Di
dokas choras iš vaikų, mer
gaičių nuo kokių 14 metų ligi 
kokių 6 metų amžiaus, su ne
regėtų dar musų scenoj taktu, 
laisvumu ir gracija atšoko ir 
atidainavo duetais, trio, kvar
tetais, solo ir visu choru pui
kų veikalelį su dainomis, žais
lais ir šokiais. -Mergaitės bu
vo aprengtos įvaįrių gėlių spal
vomis, vaikučiai bitelėmis ir 
vabaliukais, ir visi turėjo sa
vo rolei pritaikytas daineles. 
Tai buvo vienas šviesiausių 
numerių, parodantis, ką gali
ma padaryti iš lietuvių kūdi
kių, kada jie yra auklėjami 
tokių talentingų žmonių, kaip 
ponia Steponevičienė. Apie 
Bijūnėlį Chicagos lietuviai tu
rėtų daug daugiau girdėti, ne
gu ligi šiol girdėjo, ir jį ma
tyti kur kas dažniau. Tai tik
ras augantis gėlynas busimų 
puikių jaunųjų lietuvių-lietu- 
vaičių. m

Iš eilės pasakė karštų pra- 
kalbų p. Voronko, baltgudžių 
veikėjas, reikšdamas savo kolo
nijos grupių linkėjimus Lietu
vai ir Vilniui. Jo kalba, pasa

Rusiškos ir Turi 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevek M, 
arti St. Louls Avė. • 
CHICAGO, ILL.

Daktaras f n WISSIG, 
Kapitonai VMM PaMvllnlamiB Kkm

Specialistas iš Sen<
BYDO TISAS LIGAS VYKU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENKUSIOS ir NJMGYDOMOS JOS YRA 
9pedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu loti negaliįo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja , per daugeli metų ir ligydl 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.' OFISO VAL ANDOS i gasdis 
ano 10 ryte iki 1 vai ir ano 5-8 rak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 

26 SU fcsmpaa Keeler Ayė* TeL<Crąwford 6573^

kyta b’altgudiškai, buvo dam 
gumoj suprantama, .ir visa au
ditorija jam atsidėjusi plojo.

Toliau ėjo Cicero jmmolių 
choro Aušrelės numeris. Cice- 
riečiai, pasirodo, niekur nepa
siduoda, bet kaip tokį Brfdge- 
portų net .pralenkia. Pirmas 
siurprizas buvo tas, kad tas 
vaikučių choras 'padainavo tam 
tyčia parašytą dainų prof. Bir
žiškai; be to choras padainavo 
keletą dainelių, kurių dviem 
šoko viena jaunutė choristė so
lo valsą. Dirigentų buvo, kųip 
manote kas? Nugi, Uktveri^. 
Tas energingas jaunuolių drau
gas parodė dar keletą ,savo ga
bumų, kad jis ne. tik pats dai
nuoja, diriguoja, bet ir pats 
poetą ir... kompozitorius! Jo 
Aušrele taip pat jau turi gra
žia, kad ir dar labai neilgų is
toriją, ir matyt bus tuo bran
duoliu, apie kurį spiesis Cicero 
jaunoji kaita ir dar bus pa
vyzdžiu kitų kolonijų lietuvių 
tėvams, kaip reikia vaikus 
auklėti lietuvystės dvasioj.

Ukrainiečių Moterų Pagalbos 
Draugijos atstovė Mirs. A. Dia- 
kun buvo vienintelė moteris 
kalbėtoja, ir savo oratoriškais 
gabumais nustebino auditorijų. 
Nedidelė, švelnutė, jauna mo
teris, su skoniu, bet be, mažiau
sių pretenzijų apsirengusi, iš
ėjo į avanscena ir laisvai, lyg 
kelintą, terminų, išrinktas kon- 
gresmanas, taktiškai, logiškai, 
su puikia dikcija ir apgalvotu 
styliu, pasakė angliškai neilgų 
bet labai turiningų prakalbų, 
suminėdama lietuvių, ukrainie
čių ir baltgudžių praeities • ben
drų istorijų ir gerus santykius 
senovėj, sunkiuosius laikus ne
priklausomybes praradus ir 
bendrus troškimus visoms tau
toms atgauti pilnas nepriklau
somybes bei reikalų bendrai, 
draugiškai dirbti geresnei atei
čiai. Kalbėtoja buvę sutikta ir 
palydėta labai širdingais ploji
mais. Gaila, ukrainiečių choras 
negalėjo dalyvauti ^el tos prie
žasties, kad chorvedis susirgęs, 
o kitas nebesliskubo prišireng- 
ti. • ,

Birutės Choras, Mikui Joza- 
vitui vadovaujant, užbaigė pro
gramos pirmųjų dalį, dviem 
dainomis apie Vilnių ir dar ke
letu kitų dainų, kurių tarpe 
padainavo ir naujas musų par 
dangėj švelnus, malonus teno
ras p. Giedraitis. Birutės Cho
ras nustebino savo gražiu skai
čium ir įsitikinusiu, drąsiu su
sivaldymu. Tai didi pajėga, ku
ri pasitikėdama savo ilga pra
eitim ir didele tradicija, taip 
pat šviesiai žiuri į ateitį. Jkbel- 
nai, visi keturi chorai: C. L. 
C. Pirmyn, Birutė ir abudu 
jaunuolių vaikučių chorai — 
Bijūnėlis ir Aušrelė, tai gra
žiausia musų kultūros armija, 
kuri vieną kįtų papildo, ir pa
vieniai ar bendrai, bet visi sie
kia to paties, būtent švelninti, 
žmoninti musų sielas, malonin
ti gyvenimų, guosti varguose ir 
pakelti upe. Po Birutės buvo 
trumpa pertrauka. >

Prof. Biržiškos pasitikimas 
ir sveikinimai

Po pertraukai, uždangai pa
kilus, ant scenos užėjo gerb. 
svečias prof. Biržiška, lydimus 
vakaro vedėjo ir? Ųridgeporto 
veteranė Dr. Graičvmo. j Svečią 
minia; pasitiko, triukšmingomis 
ovacijomis, daugelis atsistoda
mi. ’ Šų; gerįb. •Biržišką^ sęėįion 
suej o geras tujinas yęįlcėj^ bei 
organizacijų atstovų, ‘ kurie 
vedėjui perstatant pasakė 
trumpas prakalbėles, sveikin
dami Vilniaus atstovų prof. 
Biržiškų ir reikšdami savo ir 
savo organizacijų troškimus 
sostinei Vilniui.

Pirmas pasakė prakalbų ir 
linkėjimus adv. A. A. Olis, ku
rį vakarykščiai įvykęs Lietu
vių Advokatų Draugijos susi
rinkimas įgaliavo pareikšti 
sveikinimus Vilniui ir proL 
Biržiškai asmeniškai, kaip pro
fesijos kolegai. Olio sveikini
mas buvo tuo žymesnis, kad 
tai buvo atstovas inteligentas * . ' i ■ - • I .

■ .i i 11 ijn , ir j i ii, , „iii

Profesoriui užbaigus audito
rija ilgųis triukšmingais ploji
mais vis dar nenorėjo skirtis 
su taip lauktu svečiu. Musų 
išeivija parode, kaip gyV&iš 
ryšiais ji yra surišta su seno
sios tėvynes likimu ir kaip ar
timas yra jai Vilnius, ta tikro
ji tautos gyvybės širdis.

Dalyvis.

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane C.oal Co„ tai yra vie- 
nintčlis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NA DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK BAND anglys tonas .... $9.00 
POCAHONTAS dėl garo tonas* $7.00

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COALCO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

. PirmaflienH kovo 30, 1931
I w ■ -iuA&■ "»■ ■ ii ■■ I k ■     
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CLASSIFIED ADS.;
Financial

Finansai-Paskolos

Laisvės 
norite

Naujie-

FRANK KUCHINSKAS pra
šomas atsilankyti į Naujienų 
ofisų reikale laivakortės.

Kliubo^ Jurgis - Stungis 
L šešto Apskri- 
Rutkauskas nuo 

io Komiteto 
gerb. svečiui Biržiškai perskąi- 

Dar buvo 
pavardžių 

Visų svei-

..................... n J,1' 1 ........... 

čia gimusios lietuvi^ kartos 
tad mums toš kabtos nuošir
dus pritaritiiaš ii’ simpatija sa
vo tautoš , aspiracijom^ buvo 
ypatingai malonui girdėti.

Kiti sveikintojai' buvo: Dr. 
A. Montvidas nuo Vaidy- 
lų w bendrai nuo North- 
sidės, Dr. ' Davidonis, A. 
Yusas nuo Keistučio Kliubo, 
Uktveris-Kuzmickaš nuo' Cice
ro Liet. Kareivių Draugijos, 
Dr. Graičiunas asmeniškai ir 
kaip Daktarų Draugijos sekre
torius, Julius. Butautis nuo Jo
niškiečių Kliubo, Dr. Kiselevs- 
ki nuo Ukrainiečių draugijų, 
P. Daubaras nuo Liet. Janito- 
rių
nuo S. L; 
čio, D-ras 
Beddrbių Šelpim< 

te pašvęstas eiles, 
keletą, kitų, kurių 
neteko pasižymėti.
kinimai ir pareiškimai buvo la
bai turiningi 4r rimti; visiį 
bendras pageidavimas ir siekis, 
Svečias pamatė, kad Chicagos 
lietuvių visuomenė kaip stipri 
siena stovi už pečių ir, anot 
Uktverio j pareiškimo, kai tik 
ateis reikalas, visuomet gatavi 
į talką. Cicero Raudonosios Ro
žės Kliubąs atsiuntė telegramą 
tokio turinio: g

Prof. Mį Biržiška, Vilniaus 
Vadavimo : Sąjungos Pirminio 
kas. Lietį Auditorium, 3133 
South Halsted St. Sveikiname 
Tamstą ir Tamstų prakilnų 
darbą. Su širdingais linkėji
mais Lietuviu Raudonos Rožės 
Pašalpos Kliubąs. Cicero, III, 
Valdyba: Pirm. Leo. (Švėgžda; 
Rašt. C. Genis?j

Nors programa visą? laiką 
ėjo tvarkingai-ir sparčiai, vie
nok tik lygiai 4 pusiau vienuo- 
liktos išėjo kalbėti pats sve
čias, prof. Biržiška, kurio atė
jimą į , avansceną publika vėl 
pasitiko griausmingais aplodis
mentais. jo turininga, aiški 
kalba1 tęsėsi lygiai 40 minučių.

PRANEŠIMAI,
RAŠYKITĖS DRAUGIJON

Cfiicagos Lietuvių Draugija Savitarpi
nės Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkėse, nuoširdžiai kviečiami rašy
tis į šią Draugiją Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus. Pašal
pa yra trijų skyrių: $6, $10, $16 sa
vaitėje, pomirtinė $250 Nariams mo
kama pašalpa gyvenantiems bilc kur Su
vienytų Valstijų rybose, pomirtinė ir 
kitur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių, Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pa
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją ir 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pas kiekvieną Šios 
Draugijos natį arba malonėkite kreip
tis į kontesto vedėją — Mičkevičių, 
3653 So Halsted St. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba, 
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vicc pirmininkas 
X. Saikus, prot. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas

Smalelis, kontrolės sekretorius 
Mitskus, iždo globėjas

V. Pačkauskas, iždo globėjas 
J. Dauginis, jnaršaska. 
Dr. St. Bicžis, Daktaras Kvotėjas 
Adv, K. P. Gugis, Legalis Patarėjas

Specialistas ryCLvme chroniškų Ir naujų U 
rų. Jei kiti negalėjo jumis ifegydytl, atsilan
kyki t pas mano. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei a6 apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryfc. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamlnavlmo—kas jums yrapo galutino ifiegzamlnavimo—kas jums

> Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackson blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1Ofiso

pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.
!io» nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

po 
Ncdė-

N.
J. GERB. Naujieną skaityto

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N au j ienose.

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

—-o-----
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PINIGAI

Mes skolinami nuo $50 iki $300 
Neitnam komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos 5 •

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Musų

58

14 metų patyrimas išmokino mus- 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

S. Spring St. 
telefonas 1537

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Perykla
713. Grace St. 
telefonas 5410

Pranešimas
B. and M.
J. BERŽINSKIS

MASULIS
ir

5200 S. Węstern Avė
• Tel. Republic 4544

Garsinkites “N nose”
MADOS MADOS MADOS

&

iš< ,atrodys

per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

U

C

m 
at-

Educational * 
Mokyklas __

Perkam Mortgečius ir Bonus: 
Skolinam pinigus ant Namą. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir visk? vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBEĘ 
COLLEGE,

672 West Madison Street.
Labai elegantiška svečiuosna eiti suknelė. Gražiai

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalus pei 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

(Miestas ir valst.)

2842 — ......... 
vienos spalvos šilko; ' . . . , , ( .

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
n 11 i 1 ■ ' —_

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago,

Čia įdedu 15 centą ir prašau 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros ..

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai 'parašyti savo vardą/ pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
nąUi Laiškus keikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern \ Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

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

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED ADS

Business Service
Biznlo Pątarnavimaa ______

• 0% PIGIAU U2 VISA dZrbĄ 
CONSUMERS

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

Help Wanted—Malė 
Darbininką, reikia __

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

REIKIA darbininkų-agentų pardavi
nėjimui lietuviškų knygų .ir gintarų, ge
ras komisas. Gera proga bedarbiams 
>asidaryti pinigų. Kreipkitės “Aušros” 
Knygynas, 365 3 So. Halsted St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, rintaksčs. aritmetikos, 
knysrvedystte. atenosrrafijos. ir kitą 
mokslo šakų. Muša mokyklos nauja 
sistema stebėtinai neitai užbaigdama 
□radinį mokslą i devynis mėnesius* 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Isisryti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pasotinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

1 Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoją, 
3106 . S. Halsted St. 

CHICAfiO. IKK.

ir

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.
< —----- O--------

----- o—
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

Lošt and Found

KAS PAMETfeTĖ AMERIKOS 
PASPORTĄ? Šeštadieny, kovo 28 d., 
Lietuvių Auditorijoj rastas Amerikos 
piliečio pasportas, priklausantis Antanui 
Stanevicz. Gali atsiimti Naujienų ofi
se. Mums pridavė Frank, Ribikauskis, 
4216 So. Maplewood Avė.

" Ėxchange—Mainai ,
MAINUI puiki valgykla Southsidėj, 

geroj biznio vietoj. Parduosiu pigiai, 
arba mainysiu į lotą ar cottage. Kas 
pirmas, tas laimes.

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

Kreipkitės pas
F. J. LUCAS U CO.* 

4108 Archer Avė.

Rea) Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co<
\ REAL ESTATE
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšict. 
Nėra skirtumo apielinkėa ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitas 
patarnavimas.

Tel Lafavctte 0455

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




