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Tribūne koresp.apie 
sovietų miško dar

bus žiemiuose
Tremtiniai durtuvais nevaromi 

dirbti: jie dirba “savu noru“, 
nes kitaip turėtu badu mirti

Chicago Tribūne korespon
dentas Henry Wales, kuris da
bar yra tolimuose sovietų Ru
sijos žiemiuose, kablegrama iš 
Archangelsko praneša apie dar
bininkų padėtį sovietų miško 
dabitose. Korespondentas sa- 
kdįsi aero-rogėmis keliavęs per 
visą žiemių kraštą ir aplankęs 
daugelį koncentracijos stovyk
lų palei šiaurės Dvinos ir Pi- 
negos upes.

Pasak Waleso, sovietų val
džios miško trustas nevartojus 
kalinių darbo eksportui gami
namam miškui. Dirbą tik trem
tiniai ir vietos gyventojai, 
žiemiuose esą tūkstančiai trem
tinių “kulokų” (turtingesnių 
ūkininkų). Daugelis jų esą 
ištremti su savo šeimomis.

Klausimas dėl priverstino 
darbo esąs ginčijamas. Iš vie
nos pusės esą galima sakyti, 
kad yra priverstinas darbas, 
nes miško darbuose, dirbą ir 
tremtiniai ir vietos gyvento
jai; iš antros pusės reikią pri
pažinti, kad dirbti jie einą sa
vu noru: sovietų vyriausybė tie 
šautuvais ir ne durtuvais va^ 
ranti juos dirbti, bet /tik eko
nominėmis priemonėmis. Jeigu 
tremtiniai ir valstiečiai neitų 
miško darbų dirbti? jie negautų 
maisto produktų, vadinas, vturė
tų badu mirti. Treitatintai, su
prantamas dalykas, badu mirti 
nenori, tad ‘sava valia“ eina 
valdžiai dirbti.

Skirtumas tarp veitos vals
tiečių padėties ir tremtinių pa
dėties esąs toks, kad valstiečiai 
geriau prisirengę, labiau pri
pratę prie žiauraus žiemių oro 
ir yra atsparesni kovoje už bū
vį. Tremtinių gi padėtis labai 
sunki. Jiems, ypačiai ukrainie
čiams ir kaukaziečimas, labai 
sunku pakelti baisus šiaurės 
šalčiai. Blogiausia, kad dauge
lis jų nė šiltesnių drapanų ne
turį.

Tremtiniai, pasak korespon- 
denot, tūlą laiką esti laikomi 
koncentracijos stovyklose, o 
paskui didelėmis partijomis 
siunčiami per užšalusias tund
ras į tolimų sričių girias, kur 
jie įsisteigia savo kolonijas. 
Maisto produktų jiems pristato 
valdžia. Giriose dirba ne tik 
vyrai, bet ir moterys ir vaikai.

Arti Orleco korespondentas 
sakosi matęsis su kuopele nor
vegų darbininkų, dirbančių kaip 
speciailtsai. Norvegai .jam- pa
sisakę, kad jie „esą patenkinti 
sąlygomis ir ketiną savo kon
traktą su sovietų vyriausybe 
atnaujinti dar dvejiems me
tams.

Archangelske korespondentas 
sakosi aplankęs miško pjauna
mą įmonę, kur matęs darbus 
dirbant vaikus ir mergaites am
žiaus nuo 15 iki 17 metų. Ar
changelske esą statoma dvylika 
naujų lentpiuvių ir vienas po
pieriaus fabrikas. Mašinos tam 
fabrikui esą užsakytos Jungti
nėse Valstybėse. ,

Krokodilas prarijo 14 
metų amžiaus vaiką
PACHUCA, Meksika, kovo 

30.—Milžiniškas krokodilas San 
Diego upėje, netoli nuo Čia, pra
rijo vieną keturiolikos metų 
amžiaus berniuką. Baisūnas 
paskui buvo dinamitu išsprog
dintas.

Tėvas ir sūnūs užberti 
anglies kasyklose

SANFORD, N. C., kovo 30.— 
C'a’rolina Coal kompanijos Coal 
Glen kasyklose, netoli nuo čia, 
tapo viename urve užberti du 
darbininkai, L. Hunneycutt ir 
jo stmus Elbert.

Gelbėtojų kuopos daro pa
stangų juos atkasti, nors ma
ža vilties, kad jie dar butų gy-
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Vyskupas, užsigavęs, 
grąžino Mussoliniui 
jo duotą dekoraciją

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 30.—Monsinjoras Jedlic, 
Liublianos kunigaikštis vysku
pas, grąžino atgal Italijos dik
tatoriui Šv. Mauricijaus ir šv. 
Lozoriaus Ordino dekoraciją, 
kurią Mussolini buvo jam su
tekęs 1925 metais.

Vyskupas pasijuto labai už
gautas tuo, kad jam važiuojant 
į Italiją dalyvauti vienose baž
nytinėse iškilmėse, Italijos, sie
noj jis buvo sulaikytas ir grą
žintas atgal.

Laišku Mussoliniui vyskupas 
Jedlic sako, kad jis atsisakąs 
nešioti dekoraciją, jeigu Itali
jos vyriausybė laikanti jį ne
tinkamą įsileisti < į savo terito
riją.

14 kafeterijos darbinin
kių užsinuodijo maistu

HOUSTON, Tex., kovo 30.— 
Vakar vakarą į ligoninę buvo 
atgabentos keturiolika mergai
čių, vietos kafeterijos tarnau
tojų. Jos buvo užsinuodijusios 
sugedusiu maistu, Keletas ki
tų, ne taip rimtai susirgusių, 
gydosi namie.

Slaptas Pilsudskio 
vizitas Anglijai

LONDONAS, kovo 80.— Kaž
kokia paslaptis dengia lenkų 
diktatoriaus Pilsudskio vizitą 
Anglijai.

Praeitą penktadienį jis karo 
laivu “Wicher“ apleido šerbur- 
gą ir išplaukė neva tiesiai na
mo, bet kelionėje pakeitė kur
są į Angliją. Apie tai dagi įgula 
buvo laikoma nežnioj, iki buvo 
pastebėti Anglijos krantai.

Manoma, kad Pilsudskis no
rėjo pasikalbėti su premjeru 
MacDonaldu dėl tariamų karin
gų sovietų veiksmų rusų-lenkų 
pasieniu.

Pilsudskis Gdynėj

VARŠUVA, kovo 30. — Karo 
laivu “Wicher“ maršalas Pil
sudskis vakar rytą parvyko į 
lenkų uostą Gdynę.

E. Herriot, per 25 me
tus Lyono burmistras 

atsistatydino
PARYŽIUS, kovo >30.— Bu- 

vęs Francijos premjeras Ed- 
uards Herriot, kuris per dau
giau kaip dvidešimt penkerius 
metus buvo Lyono miesto bur
mistras, dabar iš tos vietos re
zignavo. A ,

_ Atsistatydinimo priežastis bu
vo vietos nesutikimai tarp jo 
radikalų socialistų (liberalų) 
patrijos ir socialistų paritjos, 
kuri Lyono miesto taryboje tu
ri stiprią atstovybę.

Herriot yra Frakcijos libera
lų (oficialiai vadinamų ‘socia
listų radikalų’) partijos vadas 
ir jos frakcijos parlamente ly
deris.

[Acme-P. A. Photo]

Maurice Chevalier, franeuzų filmų žvaigždė/ su savo jauna 
žmona, dabar vėl atvykę į Ameriką.
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0 bedarbiai vis tų 
milijoninių darbų 

tebelaukia

WASH1NGTQNAS, kovo 30. 
^PrezidehtoJfbovėriopaskirta 
komisija kovai su nedarbu pra
neša, kad nuo 1930 metų gruo
džio 1 dienos ligšiol esą pada
ryta arti 1,000 milijonų dolerių 
vertės kontraktų įvairiems vie
šiems statybos darbams./ Vien 
per pereitą savaitę duota dau
giau ' kaipi 40!^ ^milijono dole
rių vertės kontraktų 246įiems 
projektams v; trisdešimts devy
niose valstijose.*

Kubos bombininkai 
išsprogdino ispanų 

konsulo namus
HAVANA, Kuba, kovo 30.— 

Prdeitą naktį Santa Cloroj ne
žinomi teroristai numetė bom
bą i Ispanijos konsulo Fernan
do C nencą namus. Smarkaus 
sprogimo namai buvo sudras
kyti. žmonių niekas nenuken
tėjo, kadangi tuo metu nieko 
namie nebuvo. j

Kinų vyriausybė krėtė 
metodistų misiją

FUČAU, Kinai, kovo 31. — 
Nebodama Amerikos ir Olandi
jos konsulų protestų, provinci
jos karo vyriausybė padarė čia 
kratą metodistų episkopalų mi
sijoje ir suėmė vieną kiną, kal
tinamą kaip komunistų propa
gandininką.

kVOOFICZM
Chicagai ir apielfrikei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: <

Didėjąs dėbesiuotumas; gali 
būt lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutiniai, dau 
giausia žiemių rytų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 37° F.

Šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 6:18. Mėnuo leidžiasi 
4:40 ryto.
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Abramovič skundžia 
vokiečių komunistų 

laikraščius

BERLYNAS, kovo 30. *-*Ra- 
f aitas Abramovičius, rusų > so
cialdemokratų darbininkų par
tijos vadas užsieny, šaukia teis
man du vokiečių komunistų 
laikraščius, Rdte Faline ir Welt 
am Abend, kaltindamas juos dėl 
šmeižtų. Abudu laikraščiai lei
džiam! Berlyne.

Pastarojoj keturiolikos men
ševikų byloj | Maskvoj proku
ratūra kaltino Abramovičių, 
busią jis slapta lankęsis sovietų 
Rusijoje. Kai kurie kaltinamų
jų savo “prisipažinimuose“ at
kartojo tą patį. Tada Abramo
vičius padarė prisiektą pareiš
kimą, kad visa tai yra melas, ir 
kad jis Rusijoje nėra buvęs nuo 
pat išvažiavimo iš jos 1920 me
tais. Komunistų organai ėmė 
piktai pulti Abramovičių, va
dindami jį melagiu, etc., taip 
kad Abramovičius buvo privers
tas traukti juos teisman.1

Butlegeriui Al Capone 
siūlo milijoną už pa

sirodymą' filmose

LOS ANGELES, Cal., kovo 
30.—Vįena Hollywoodo kruta
mu jų paveikslų kompanija pa
siūlė garsiam butlegerių kara
liui Al Capone $1,000,000, kad 
jis atvyktų į Hollywoodą daly
vauti vienose garsinėse filmose.

į ( 1 ■ .r . ■ > • .   ; } ■ !

Gubernatorius paskelbė 
sveikatos savaitę ,

SPlilNGFIEUD, 111., kovo 30. 
—Giubernatoriųs Emmerson iš
leido proklamaciją,, kuria pa
skelbiama sveikatos savaitė nuo 
balandžio 28 iki gegužės 2 die
nos. • - '

Lakūnas užsimušė
SAN JOSB, Cal., kovo 30.-* 

Jo aeroplanui nukritus iš 150 
pėdų augštumos, užsimušė čia 
jaunas vietos aviatorius Her- 
bert Bradfdrd.

Kassay gali būt ir 
komunistas, ir neko- 

munistas
“Daily Worker’’ ir kiti komu

nistų partijos organai buvo pa
reiškę, kad Paul F. Kassay, ku
ris buvo Akrone, Ohio, suimtas 
dcl tariamo sabotažo ir bandy
mo sunaikinti baigiamą statyti 
ten Jungtinių Valstybių laivyno 
dirižablį “Akron,“ nesąs komu
nistas, nei komunistų partijai 
nepriklausąs, lik skaitęs komu
nistų laikraščius.
Apsisukę, tie patys komunistų 

laikraščiai dabar skelbia, kad 
kovo 30 dieną, vadinas šiandie, 
Clevelande komunistai rengia 
didelį mitingą, kuriame kalbė
siąs “draugas“ iPaul F. Kassay.

Kassay yra iki teismo paleis
tas už kauciją.

Gub. Roosevelt gavo 
pirmybę demokratų 

ankietoje
NEW YORK, kovo 30.—Jes- 

se I. Straus, vienas demokratų 
'vadų, buvo pasiuntęs laiškus 
arti 2,000 asmenų, buvusių de-* 
legatų nacionalinėj demokratų 
konvencijoj 1928 metais, klaus
damas, ką jie siūlo kandidatu i 
J. V. prezidentus ateinantiems 
rinkimams.

Gauta 942 atsakymai. Dau
giausia—487 balsus gavo New 
Yorko gubernatorius Roosevelt; 
buvęs gub. Al. Sipith gavo 125; 
Ovven D. Young—73; Maryland 
gūb. Jtitchie—^9; Arkansas se
natorių^ iRObišOn— 38; buvęs 
karo sekretorius Baker— 35; 
buvęs Missouri senatorius Reed 
—31. Keliolika kitų gavo po 
vieną ar po kelis balsus.

Ispanijos karalius 
turįs trauktis, jei 
norįs vengt kraujo
MADRIDAS, kovo 30.— Kal

bėdamas milžiniškame susirin 
kime -Ateno, ispanų intelektua
lų forume, prof. Miguel de Una- 
muno garsiai^ pareiškė, kad jei 
karalius Alfonsas norįs išvengti 
daugiau kraujo liejimo, tai jis

Milžiniškas susirinkimas, pri
tardamas, triukšmingai plojo.

“Alfonsui, vadinas, nepatin 
ka, kad studentai šaukia jam 
‘šalin!’“ pasakė prof. Unamu- 
no. “Gerai. Jis gali to išveng
ti, o išvengti yra'vienintelis 
būdas: važiuoti laukan iš Is
panijos. Ispanijos monąrchija 
nuo pat Karolio V. tebemaudo- 
mo kraujuos. Visos kovos ir 
visi vidaus nesutikimai ėjo tik, 
kad karūną kalbėtų. Bet da
bar karalius turi eiti sau. Pa
kako kraujo. Alfonsą begali iš
gelbėti tik pats Alfonsas, nie
kas kitas. Nei dagi .konstitu- 
cionalistai. Tieji bus tik mo
narchijos karstanešiai“.

Kinų komunistų pa 
grobtas misionierius 

mirė
j j , ............—*

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
31.~^Gauta pranešimas, kad 
misionierius kunigas Tierney, 
kuris praeitų metų lapkričio 
mėnesį buvo kinų komunistų 
bandos pagrobtas Kienčengė, 
Kiangsi provincijoje, dabar ne
laisvąjamiręs.

Pirmiau buvo pranešimų, kad 
grobikai grūmoję jį nužudyti, 
jei jis greitai negausiąs 40 tū
kstančių dolerių išsipirkti.

4 darbininkai užmušti 
sienai sugriuvus

SIOUX CITY, la, kovo 30.-- 
Missouri Valley Pipe, Line 
kompanijos darbininkams ka
sant naujam trobesiui rūsį šalę 
Armour & Co. įmonės, sugriu
vo siena ir užbėrė keturis dar
bininkus. Jie buvo iš griuvėsių 
atkasti nebegyvi.

Sovietų inžinierius 
atsisakė grįžti 

bolševikijon
NEW YORKAS, kovo 30. — 

E. G. Rosenberg, rusų inžinie
rius, pernai sovietų vyriausy
bės atsiųstas į Jungtines Vals
tybes kartu su kitais inžinie
riais parūpinti planų kasykloms 
Uralo kalnuose, . pranešė, kad 
jis rezignavęs iš savo vietos ir 
Rusijon nebegrįšiąs. Jis norįs 
pasilikti Amerikoj ir patapti 
Jungtinių Valstybių piliečiu.

Priežastis, dėl kurios jis at
sisako grįti Rusijon, esanti tai 
kad sovietų valdžia neteisingai 
ir žiauriai persekiojanti savo 
inžinierius ir mokslininkus. 
t Rosenbergas nurodo, kad ka
syklos dar negalėsiančios būt 
prircngtbs iki ateinačio spalių 
mėnesio, kaip kad numatyta 
penkerių metų industrializaci
jos programų, ir kad dėl to so
vietų vyriausybė jau rengianti 
baudžiamą bylą inžinieriams, 
turintiems reikalo su tų ka
syklų statyba.

V. V. Delgass, buvęs sovietų 
Amtorgo vicepirmininkas, bet 
dabar taip pat nutraukęs SflSi4- 
tykius su JMaskva, sako, kad 
Rosenbergas, už Atsisąkymfi 
grįžti Rusijoii; sovietų tribuno
lo busiąs veikiausia už akių 
pasmerktas mirties bausmei.

Kaip teko pa

Tautininkai ruošiasi 
kongresui

; KAUNAS. — Kaip teko pa- 
tirti, tautininkai savo busiama- 
jam kongresui stropiai riiošiaA 
si. Jau nustatytas smulkus to 
kongreso planas i? darbas. Į 
kongresą mano kviesti visas 
tautininkų partijos fili jas ir jai 
artimas organizacijas. .

. KAUNAS.—Einant Lietuvos 
Latvijos sutartimi, Latvijos pi
liečiams gyvenantiems Lietuvoj 
turi būti leidžiama laisvai veik
ti kultūrinėms ir tautinėms or
ganizacijoms. Tačiau pastebė
ta, kad kai kuriose provincijos 
vietose šio nuostato nesilaiko
ma, todėl jril. aps. depart. pra
šo aps. viršininkus į šį nuosta
tą atkreipti dėmesį.

Iki Velykų
dar galima pasiųsti 
LIETUVON pinigus 
telegrama per

.r'
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1739 So. Halsted Street 
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1. valandai.

■ SS

reikalauja visiškos 
nepriklausomybės

I •

Mahatma 'Gandhi skiriamas de
legacijos vadu busimoj indų- 

, hritii apvalaus stalo konfe
rencijoje

KARAčI, Indija, kovo 30. •*- 
šešiasdešimt tūkstančių dele
gatų nacionaliniame visos Indi
jos kongrese nutarė ateinančip- 
je britų-indų apvalaus stalo kon
ferencijoje reikalauti visiškos 
nepriklausomybės Indijai.

Kongresas kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria nacio
nalistų vadas Mahatma Gandhi 
įgaliojamas dirbti dėl visiškos 
nepriklausomybės, kur Indija 
pati kontroliuotų savo apsau
gos jėgas, užsienių reikalus, 
finansus ir ekonominę politiką.

Gandhi yra kongreso skiria
mas indų delegacijos vadu busi
moj apvalaus stalo konferenci
joj, kurioj turės būt; sutaisyta 
Indijos konstitucija, “šventas 
žmogus“ tačiau pareiškė, kad 
jis gal dar ir atsisakysiąs da
lyvauti konferencijoj dėl dvie
jų priežasčių, būtent: jei vy
riausybė sulaužytų savo'paliau
bų sąlygas, ir jei indai nepa
jėgtų patys indusų-musulmonų 
kivirčų išspręsti.

Prezidentas Hooveris 
grįžo iš kelionės

\VASH1NGTONAS, kovo 31. 
±^rįzldentaš Hooveris praeitą 
traktu grįžo W4fehingtoną iš 
savo vlentiolikos dienų kelionės 
j Porto Riką ir Virgin salas.

Privalomas benzino 
maišymas su spiritu
KAUNAS. — Mokesčių de

partamentas dabar labai gyvai 
ruošiasi prie įvedimo privalomo 
įmaišyto dehidruoto spirito į 
benziną motorams varyti, šiuo 
reikalu departamentas jau yra 
paruošęs įstatymo projektą.

Projekte numatyta, kad visi 
asmejis, ar įmonės, kurie įveža 
iš užsienio, ar vietoje gamina
mą varikliams kurą, prieš iŠ- 
leisdapii jį į apyvartą, turės 
primaišyti prie kiekvienų trijų 
dalių to kuro, vieną dalį de- 
hitruoto spirito. - šį įstatymą 
vykdyti numatoma pavesti fi
nansų ministeriui.

Tam tikrais tyrinėjimais nu
statyta, kad 25% dehiruoto spi
rito primaišymas automobi
liams nekenkia (ta).

■M*
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svetimtautį iš 
Gerais laikais 
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T&VAI DŽIAUGIASI KAI KU 
DIKIS GERAI MIEGA

Antradienis, • kovo 31, 1931

po piety iš. sjolics >VCFL. 5)70 kyh 
duodami šie programai, lėšomis

Budriko Korporacinį,,

$75.00 nuolaidos už Jūsų senų radio ar viktrolų. Dykai 
pridėsime 12 rekordų, gražų suolelį ir lempų, šis pa
siūlų imas yra tiktai iki Velykų. Pasinaudokite proga.

PARAŠKANTIS kęsulys, kuris su
trikdo mkgj; yra, PAVOJIN

GAS—ypač vaikams. Išvengkite jo 
su Severa’s Cough Balsam. Malo
nus, vęiksmingas. sutciĮkią greita, 
raminančią /pagelbą, Užtjkimas per 
50 metų. Pas jusi? aptiekininką.
Vurtuh SmerĄ’M ęųŲ/ltybtyttkUMJ>

Mergaičių Bičiulių 
draugija

Miestų bedarbiai pradeda 
farmeriauti

visuomenę
Valstijose, su ta

Mergaičių Bičiulių
visiškai dar jaunute, bet

.'i j... ,'j i., ■ - .'J'.'.tv1 .'t*.ff! v r jSofijos Kymantaitės (Čiurlio 
nienės) atviras. laiškas Ame
rikos lietuvių visuomenei 
— Elenos Gimbutienės, Lie
tuvos Moterų Delegatės, at
silankymas A meriko je.

Naujas Calunibia Tele-Focal radio ir phonografas, kom
binacija, išduoda gražų balsų ir pasiekia visas stotis, 
groja rekordus labai garsiai. OO
Kaina ..................... ........................

3856 Archer Avė 
netoli Rockwcll $t.

Telefonas Lafaycttę 6195 
CHįęAGO. 1LL.

‘Jeigu nieku neprisį- 
moraliai ne materialiau 

jaunimo auklėjimo, 
iš. visų jėgų nu
jau n imu i padėti

visokie ne 
tokie žino

mes

Skelbiama 
nų užsidarysianti vietos lent- 
piovykla net iki ateinančių me
tų. Tai bloga naujiena, ypač

Nauji Columbia gražus rekordai gaunami 
Budriko. Krautuvėje.

Rekordus siunčiame ir i kitus miestus.
Šiaulių Polka ir Pavasario Polka
Polka Jovalas ir 1-2-3 Bįrr... Kupletai
MdĮįngas Bernelis ir Nelaimingos Dienos

PENSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI 
ir Yurgis Aransk^ Teppra^

Margytės Išėjimas t į
Mahanojaus Moterėlės J ... - t t. *? ‘ 'r
Tainošiaus Polka
Panelės. Patogumas
Prūsų Užpuolimas . •
Vaikdip Polką

BŲDR1KQ RADIO ORKESTRĄ .
Užburta Pilis

PARDAVĖJAI RADIO, PIANŲ RAKANDŲ 

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Bųųlevard $W7 ir 47(Jb.

šiomis dienomis mirė7ji;a^l 
Danielius, Vi metų amžISTO} 
žmogus.! Jo žmona mirė praei 
tų metų gruodžio mėnesyj. Pa 
liko du sunu: Ray farmeriau 

nežinia kur

singeliams, kuriems darbas 
gąuft daręsi vis šokiau ir 
sunkiąu. Sų.kysįjnę,. porintieji 
dirbti prie kelių turi išpildyti 
aplikacijas ir darbų gauna tik 
tie, kurie yra vedę iK turi šei
mynas.

kiantį, budintį kūdikį ir greitą! 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa-, 
taria daktarai ir milionaį motį- 
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai, 
augalų skanios Fleteher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką!’ O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Gastorią. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

(Apggr.Siutos)

sunu 
ja, o kitas 
dingęs.

Didęliu 45,647 Tonų įtalpos Laivu 

•‘AQU1TAN1A”

Prieš keletu metų visur ma
tėsi apleistų farmų. žmones, 
taip sakant, palikdavo farmas 
ant Dievo valios ir bėgdavo i 
miestus. Taip buvo ne tik mu
sų apielinkėj, bet ir visur A- 
merikoj. Tuščiu farmų buvo 
tūkstančiai.

Vietos laikraščiai tais laikais 
rašydavo, kad toks žmonių bė
gimas į miestus nieko gero ne
lemia: farmų produktai atpig
sią, o miestuose įvyksianti di
delė bedarbė.

Šiandien matome, kad tų 
laikraščių pranašavimai buvo 
teisingi. Bedarbė visur siaučia. 
Jš miestų žmonės pradėjo atgal 
i farmas kraustytis. Ir musų 
apielinkej nuolat matosi mies
tiečių, kurie su visais savo ra
kandais kraustosi į farmas. 
Tai vis daugiausia tokie žmo
nės, kurie miestuose neteko 
darbo. Iš šalies žiūrint atrodo, 
kad ne visi jų sugebės farme- 
riauti. Daugelis 
grįžti į miestus

Susilaukėme 
naują kaimynų 
East Chicagos. 
tas žmogus per 
vo per $200 įplaukų ir tai-f ne
užtekdavo. Šią žiemų jo įplau 
kos susitraukė iki 10 
per mėnesį. Ir žmogus 
yra priverstas šiaip tąip 
venti.

tikslas apsaUr 
globoti jaunas 

(be skirtunąp. 
tautos, tikybos, profesijas 
ir politinių pažiūrų), už
verstas apleisti savo tėviš
kę, gimtąjį kraštų, arbą 
šiaip atsidūrusias mora
lėse ir materijalėse blogo* 
se sąlygose. Sųjunga tai
kia moralės ir materialas 
globos ir paspirties, duo
da patarimų, padeda ięš.-,. 
kol! tarnybos, steigia, 
kmjsus, rūpinasi fizinę 
sveikata, spiečia mergai.* 
tęs į ją.ump bičiulių bu.re-

Oras ir pas mus pagedo. 
Taip sakant, žiema persikėlė į 
pavasarį: oras dabar yra šal
tesnis nei buvo vasario mene-

Naujausi Lietuvis 
ki Rekordai /

Sąjunga į savo veikimo 
pargrindų ‘deda Kristaus 
mokslo dčspips.”

Lietuvoje tojiį draugija tegyv
uoja antrus metus. Ką jap

uaxh>j:iusiD.l?> Tllu

16184F

STASYS PAURAS, Baritonas i; JUOZAS ĄNTANĖLI#, Tcnoj^s 
£u Orkestro? AJkompan.

16183F Po Močiutes Vartais
* Vi?į iš Vien

Mergužėlės. Kodd Nedainuojat
WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ

Albina Lictuvnikaite, Vedėja
16185F Kunigunda Polka 

Pelėda Polka
16I82F Šabas Gud — Polka

Lakštutė Polka .
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Įdainavo A. ŠaukcviČius ir Marijona. Urbas
61005F Lietuviška Vcselia, Dalis Penkta

Lietuviška Vcselia, Palis Šešta
VANAGAITIS ir OLŠAUSKAS

/ 61006 Plaukia Ngipųnėlis 
Leiskit į- Tėvynę

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Našlio Polka < 
Mano Polka 
Šiaųčiaus Polka 
Jievutės Polka * ■

WORCESTERIQ. LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Panemunis Polka 
Karolina Polka 
Ęiniik Polka
Lietuvos Kareivių. Polka
Dviejų Žodžių, Polka
Lietuvos Kvietkos. Vairas ,

KANSTANCIJA MENKElįlUNlUTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestrą Akornpan.

Valio Dalgelė! ....
Geismai ir Svajonės
Atųešą Diedą? Kukulių Viedrą
Šia Naktelę Miegų Nemiegojau

PENSYLVĄNIiJOS ANGLEKASIAI
Vištyčio Valcas 
Kibartų Polka. 
ButkišKių Polka 
Storų Bobų —

K. MENKELIUNIŲTĖ ir A. VELIČKA 
Šu, Orkestrą Akompan« 

* N

Saulė Leidžias
Prisodino $eni Žmones

STASYS PAURAS, Baritonas, it. JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestrus Akompan.

16176F Muzikąntai Rėžkit Kazbką 
Atsimeni. Tą Pieną

I6145F
I6I54F 
16163F 
I6044F

Tamstos galite gauti dą|>V 
naujus rekordus rųusU krąųtpvėję

Rekordus taipgi siųnčiaiųe I, ki
tus miestus ir už prisiuntimą nieko 
nerokuojame. , " r 4'

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėlų perskaiiyli ^ių labai įdomid ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I, Kryžiuočių politikų.: ^aįj), lietuvius. RpiRšlytiL kad
jię , r

II. Popiežių, poKIika^ lietuvius ųuudpįu puieš skucUti- 
kiusK niągtųuetųnus, puotestoiųis b? enetikus.

IJL Bajoruos: leukUi herbai, a-itlaidM ne^ųliAujuini 
•. ■’ kąp.ųiįi;p,“ bAU4ŽWą h dangtis.

IV. Kunigų fanatizme politiką — sirgta valstybę.
V. Vargus wgbW;! ' Vąrgaą lenkįųo,

VLVęlnįak Rągąnoa p? Teologai, 
VI>I.‘

viii.

16199 Pabaigtai Panelė 
Gegutė ir Našlaitė 

Paklausykit Jus Lietuviai 
Keląis, — Vieškeli? 
Kad Pavasaris Ateina 
Vyrai. Moters Negirtaukit 
Žemaicelių Polka 
Marytės ir Jonuko Daina 
Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykie Panaitėlė Daina 
Mergų F'olka 
Laukiu Tavęs 
Vestuvių Valcas 
Nauja Gadynė Mazurka 
Trauk. Simniški — Polka 
“Ėjo Mikas“ — Polka 
“Vilkas------ Pilkas”.
“Liudvikas” Polka 

161 9F Vaikinų Bėdos 
Mergiųų Bėdos

Lietuviška veselija pilnas setas. 
1. 2. 3, 4.. 5 ir 6f 
Prųsų UŽpuęlima? . 
Vaikelio Polka 
Muzika-Muzika 
Munš^inukas 
Vestuvių Polka 
Stumbriškių Polka 
Pragėriau Žirgelį 
Velnių Šimtas 
Storų Bobų Polka 
Kalinio Daina

gRUK u’ ne^aRuą, į neyąl^ im”.
Kunigui klųpdp lįelnviųs pLięš, eųrą ii? divurų> 
Tegu, įgeidžius,, vargsta U* vargdieninis, miršta 
TaiiL lUydo, Kktnvos. neklaidįųgįeji,

• V KAINĄ kfIK 2ą'CĘNTAI. ''

Išleidi) NuujieiĮų(. Bjendrovė
' ' ’ ’ ’ ’ M ’/lSiųskit 1HOB0' br^lerį 

naumBos 
1739 So. Raišteli Street

.'■ ■.eHlCbGO^fLL. ’.

Kovo 16 dienų išvažiavo iš 
Kauno p. Ęleną Gimbutienė, 
aukštojo mokslo moterų dele
guojama į pasaulinį aukštojo 
mokslo moterų suvažiavimų, 
kurs įvyks Suvienytose Valsti
jose pradžioje balandžio mė
nesio netol Bostono.

P. Elena Gimbutienė yra 
aukštąjį mokslų baigusi agro
nome, profesore ir auklėtoja 
aukštesniojoje sodininkystės 
ir daržininkystės mokykloje 
Fredoje (Kauno priemiestyje),.. 
Ji yra narys Lietuvių Moterų, 
Tarybos, migracijos sekcijos 
pirmininke, o taip pat Mergai
čių Bičiulės draugijos Lietu
voje sekretorė.

Prie tos progos noriu supa
žindinti Lietuvių 
Suvienytose 
musų 
dr-ja, 
būtinai reikalinga musų visuo
menei, musų jaunimui.

Kiek gi tai kartų mes girdį- 
lųe sakant ir patys kartoja-, 
me, kad kokį jaunimų išąuk- 
lėsime, tokia bus musų tautą 
ateityję. Daug kartų girdime 
musų jau.ųimų peikiąnt, prie-. 
kaišius darant, kad jis blogą! 
išauklėtas, tada ules, kur my-. 
lime jaunimų visa širdiuii, sa
kome 
dedi 
prie savo 
jeigu nedirbi 
rėdamas tam 
— Tylėk!”

Darbas iš 
kraštui tai jąunimų 
nuo blogo saugoti, pąd.ėti jam 
dirbti, mokytis, atsistot ant sa,- 
vo kojų. Musų šalyje y pa Iii v 
gai daug reiškia visos šalies 
pakėlimui mergaičių auklėji
mas ir jų apsaugojimus Blio 
blogo, nes gerai išauklėta mo
teris sukurs gerų šeimų ir 
šiaip turės puikios įtakos vi
suomenei.

Tokių tai. minčių., tokių ibč- 
jų vedamas būrelis ųiųtcrųi ir 
įkūrė Lietuvoje “Mergąibių 
Bičiuliu” draugijų, kiųT prisi
jungė prie tarpiautin.es Mer
gaičių Bičiuliu Sųj migęs vei
kiančios Lt šąlyse, o turinčios 
savo centrą N.euchątel’Įp ių.te- 
slc Šveicarijoj., 
draugijos tikslas 
iš įstatų 1 ir 2-i 
Tai vaizdžiai pasakys ko ių£K 
uorimę ir kų ęsainę užsimoju
sios padaryt.

1. Sąjungos
Uoli ir

.m,,.,,,, J.mį. .|.,n. ,Įį,|..,tAa,l,!.w,, .,į,,

Kodėl Prarastas Vilnius
* ■ I.

parašė UNTULIO

jąj la&ąų

įpasakok apie musij, bendros 
LęVynes-Lietuvoą gyvenimų.
Sofija Ciiwli^ni.enė-KywniUiiltė

Mergaičių Bičiulių dr-jos
< - pirmininkė.
Kaunas, 15-111-1931.

Prierašas: Ponia Čiurlio
niene yę.a žuioma rašytoją 
“Aušros
tps, AųkMjiuuis” vudio, pąskub 
tų autorė ir įąummų. viąų gRn. 
biamą a.ųtorČ, Skaučių šefus, 
1929; ir 19B0 uK buvo, iįetuvoą 
detegącijęą į Tautų Sųjųngoą 
posedžiąą ųąrė.

Kiltie U»«U»P<ta: vU^iitoiį SU pirma, tiems 
bus l>roga vyžU)fi>ti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AOUCTANU” 
Sustos Cherbourge ir: Southamptone

NAUJIENOS
J.VW> painaus;\sWJsy-h 

. visus DORUM®®. '
• - - i.. - ' ' . ' • ?. ■ .. n■.

> ■,.. II ■ ai. MĮ...■

|,mufiwj.TOf

Antrą Amerikos
Lietuvių Laikraščių
EKSKURSIJA

!—1 xC'-r”:v 4; 71177 '"'."iT"—
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tar^ W K<olik^ 
dost ^skai^ apię> sų i>. 

ąpię> kovą ąų.
kybft ųioterims,.. apie męrgai^ 
tės skaistybę, a^įe moterų au- 
k|£jiiųtųj ųpję. pavojus,, kurte 
gresia išeiv^ms, apie darbo 
meilę ir kitus lygiai gyvus 
klausimus. Spiečiame jaunas 
mergaites į būrelius,, kur jos 
gąlętų rimtai pasikalbėti ir 
išgirsti, prityrusių globėjų pa
tarimo. Svarbiausias musų 
atliktus darbas — tai, kad su 
pagelba aukos iš Šveicarijos ir 
musų valdžios pašalpos suge
bėjome įsteigti Kaune “Sto
ties Misijų”. Tai reiškia, jog 
musų agentė, išėjusi tam tikrų 
prirengiamųjų praktikų užsie
ny, dežuruoja Kauno stotyje, 
suteikia patarimų, priima, su
tinka, palydi pirmų kart atva
žiavusias į miestų mergaites, 
moteris, mažamečius. Didelių 
miestų gyventojams gali pasi
rodyti, jog " lokiam Kaune 
agentė neturi darbo, kad įme
stas ne iš didžiųjų ir jokie pa
vojai mergaitėms negresia. 
Gyvenimas parode, kad tokia 
agente labai reikalinga, daug 
jau ji nusipelnė žmonių dė
kingumo,. ir draugijai simpa
tijos. Kreiva akim tik žiuri 
į musų draugijų 
švarus biznieriai 
nes, kurie pirma tik 
keriodavo stotyje nekaltų gra
žių kaimiečių mergelių. Toks 
verteiva nužiūrėjęs stotyje ne
žinančių kur eiti mergaitę, 
tuojau prie jos prisistato sju 
meiliais žodžiais, pasiūlo glo
bų, vietų, prikalba važiuoti į 
“Pietų Ameriką” na, ir džiau
gias, kaip “nelabasis dūšių 
nutvėręs” — ir jau mergelę 
dingus iš padoraus gyvenimo 
išplėšta, į bąlą įstumta. Dabar 
tokiems verteivoms Kauno sto
tyje kelias užkirstas.

Mu.sųj veikiniui sustiprinti ir 
praplėsti truKsfa vienų, butiųo 
'dalyko; - - bendrabučio, Pa- 
sįryžoiųe jį įsteigti, 
bendrabutis yra mums bųtį- 
uas, ntes( kąs kiurių daugiau; tu
rime klijenčių. ir ’jeį norime 
padėt! mergaite! išsisąugotįi 
gąlvės gyvenimų -— turime jąi 
suteikti pąstogę, turime turėti! 
tam tikslui butų, paskui gal' 
namų, draugijos, židinį.

Rašau šituos žodžius sėdė- 
dania sąvo kambaryje Kaune, 
Žaliajame kalne, rašau susij- 
jaudinus galvodama apie mar 
no, seseris Lietuvaites ir broį- 
liūs lietuvius didžiuliais vanr 
denimis n,ųo gimtojo krašto ats
kirtus, kurte vis dėlto to, gimr 
tojo krašto neužiųiršta, ją gy
venimui domisi ųori jį gražų 
ir kibių mątyti.. Rašau pasir 
tikedaipa, kad ta žinių apie 
mųsų draugijos darbų) jaumią- 
menei bus juiųs ,miela, kad 
tuo darbu pasidžiaugsi!, gal ijr 
į talkų mums teiksitės ateiti.

Tikslesnių ir platesnių ži,-

KORESPONDENCIJOS
■ ’ f f t ■ • '• t ' -..r .. 1
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Klausylijt lietuvių valandos kap nedgldienį 
nuo 1 iki 2 vai 
Jau treti metai yra 

Jos F

ijįų sm<y.M tai
į? įįj 

It .M'fNNm

ŽįMunęet fw žscents 
pure
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Antradienis* ko|o 31, 1931
klausiniais

Bridgeportas

Varkala TURĖKIT LINKSMAS VELYKAS

Radio Muzika
Atlankykite Bile Dieną ar VakareKoresp

PEOPLES KRAUTUVES
Apiplėšė lietuvių krautuvę

Pavasarinis Išpardavimas

25c

LIETUVIŠKI REKORDAINAUJI

16201

16200

16199

16198

16196

16193

16192

16191

16189

16188

16187

16186

16180

16179

16176

16172

16171

16170
Varnish 61005

16153

PAINTCicero
rinkimaiSchool BoardCiceru

gEAD\

Paint.

$1.39

$1.98
$2.15
$1.48
$1.80

balan- 
svetąi- 
kliubo

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už' $2.50

Enamel 
Paint

Fiat 
Paint

Verti, $2.40

Galionas už $1.85

negalais 
jau kal- 
klientus.

turbut,

Vertės $2.50

Galionas už $1.49

jeigu 
žino-

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.65

Muzikantai Rėžkit Kazoką 
.

Einik Polka

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Dr. A. J. Karalius

baltinių, 
yra vie- 
lietuviu 
miesto

Galima gauti, žinoma, 
esi padėjęs pinigų. Bet

uždaryti krautuvę ir darbinin
kas (bučeriš) jau buvo išėjęs 
namo, kaip staiga du Vyrukai, 
apie 30 metų amžiaus, pasiro
dė tarpduryje. Vienas pasiliko 
už durų, o kitas įėjo vidun su 
revolveriu rankoje ir paliepė 
Zalpiui pakelti rankas. Iškratė 
kišenius, paskui registerį ir 
susikolektavęs 50 dolerių už-

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
Tel. Victdry 3486

yra Bridgeporto lietu- 
ir kitų dalių 
turėtų nepa- 

saugus 
malonus 

plūs grynai lie- 
. Ant pliuso 
Jošeph Elias, 

tūzas yra 
prezidėn-

Dažinokite kaip Dabar Radio Kainos Yra 
Žemos ir Kaip Lengva Įsigyti 

Peoples Krautuvėse

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletoood gatvės

Lafayette 3171 Hcmlock 8400 . .

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas

Pereitų penktadieni, 7 vai. 
vakare; F. Zalpus, 5257 ' Prin- 
ceton avė., tik atleidęs du pas
kutinius kostumerius rengėsi

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Iš Atlantic kolo 
nijos

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių skalbykla 
Cbicagoje 

6553 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3939

Minėtoji krautuvė apiplėšia 
ma jau tretį karta j trump; 
laikų.

Taigi Atlantic kolionijos biz
nieriai turėtų būti atsargesni 
kad ir kitiems neatsitiktų pa 
naši nelaimi. Rautas.

interesuotas tais
nes tai kiekvieno kišenės ir li
kimo reikalai. Tad veikime 
bendrai!

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus narnos ir 
budavojame naujus

4131 Sq. Francisco Avė. 
Pbone Lafayette 5824

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

W. J. KAREIVA
Gteen Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušiniui 
ir sviestą

4644 S. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

INC forThC HOM^

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Rašo Reporteris XIII
Ką ir pas ką galima gauti

Pas J. S. Ramuneioni

Frank Devlin
, Frank Kązi- 

William 1 Maguire, 
Mikoląičąk, Louis Ki- 

RakovskiAnton 
, Walter Tyrakowski,

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ GALIMA PASIRINKTI ABEJOSE 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

šešioleka asmenų padavė pe
ticijas į kandidatus Cicero 
School Board Office of Trus- 
tees. Prezidentui Frank J. Pet
ru jokių 
nesirado*

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius »
806 W. 31 St Victory 1696

Galima gauti—įvairių da
žų, popierių ruimų popieravi- 
rnui ir geležinių bei plieninių 
įnagių, nes p. Rantančioms 
užlaiko vienų geriausių Ilard- 
ware sankrovų Bridgeporto. 
Reikale neužmirškite, kad Ra
ntančioms turi biznį 3147 So. 
Halsted St.

Trečiadienio vakarų, 
džio 1 d. p. Lukštienės 
nėję įvyks svarbus to 
susirinkimas. Visų pareiga da* 
lyvauti. Turėsim atstovus iš 
Cicero Town Council Išgirsim 
apie vietos reikalus ir apie 
vandens klausimų, naujų mo
kyklų statymų ir apie mokes
nių aikvojimų. čia valdininkai 
•turės pasiaiškinti, kodėl musų 
taksos vis aukštyn lipa? Kiek
vienas kliubo narys turi būti

Well, kadais tai buvęs 
northsidietis, nūnai Bridge
porto patriotas. Vargiai bent 
vienas bridgeportietis nepažįs
ta dr. Karaliaus, na o visos A- 
merikos lietuviai, bent kurie 
skaito laikraščius ir knygas— 
iš jo raštų pažįsta dr. Karalių. 
Jo parašytos knygos yra po- 
puliarės, įdomios turiniu, len- 
gvia kalba. Keliolikos jo pa
rašytų knygų net už pinigus 
jau nėra galinia gauti, būtent: 
“Vyras”, “Lyties Mokslas” ir 
keliolika kitų. Jo nauja kny
ga “Namų Daktaras” irgi turi 
nepaprastų pasisekimų skai
tančioje lietuvių visuomenėje. 
Bridgeportas gali didžiuotis, 
kad turi netiktai sėkmingų 
daktarų, bet ir gerų, naudin
gų knygų autorių. „

RAMOVA LAUNDRY
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

Susirinkimas įvyks prieš bal
savimus (diena bus paskelbta), 
kurie bus balandžio 11 d. bus 
renkama Mokyklų Taryba, tad 
mums labai svarbu turėti tin
kamus žmones musų mokyk
loms tvarkyti. I Tarybų kandi
datuoja ir vienas jaunas lietu
vis Louis Kizas. Lietuvių par
eiga atiduoti savo balsus už 
savo čia gimį inteligentų. Ki
tais metais numatome ir dau
giau lietuvių pravesti. Nariai 
kviečiami susirinkimuose daly
vauti ir susipažinti su kandida- 
tais

opozicijos kandidatų 
<as parodoj kad p.

Petru bus vėl išrinktas ir juo 
Cicčro piliečiai yra patenkinti.

Trustees „ kandidatai yra 
Charles Burda, Jošeph černy, 
John Blazek, 
Vincent Jahoda 
mierčak, 
Vincent 
zas, John 
Rapčinski, 
Frank Sebek, Frank Marek ir 
Frank Albert Mayek.

Prezidentas Petrų,'kurs ti
kimasi, bus išrinktas vėl vien
balsiai, yra ne tik veiklus mo
kyklų ir jaunuomenės švieti* 
mo srity, bet dar energingus 
veikėjas, spulkų gyvenime; 
Louis Kizas yra lietuvis.

ma, geriau bankon pinigus dė
ti negu imti. AVel.l, Universal 
Bankas 
vių bankas, bet 
miesto lietuviai 
miršti šito banko 
pinigų padėjimas, 
patarnavimas 
t aviškas bankas 
dar plūs — p. . 
Ch Tongos lietuvių 
šio žymaus banko

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių

Pas Ramonas' Laundry
Galima gauti tinkamų pa 

tarnavimų skalbime 
Ramovos Laundry 
nintėlė Bridgeporto 
Laundry, šios dalies 
lietuviams vertėtų ją paremti 
duodant savo skalbinius — 
yra Wets and Dry Laundry. 
Neužmirškite —- adresas: 819 
W. 35th St. Tel. Boulevard 
9122.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

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

W. B. JUČUS X 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St 
Tel. Victory 2168

dare p. Zalpų į aisbaksį ir iš 
keliavo sau.

K. P. G ugi s
Pas šitų žmogų yra galima 

gauti daug kas ypačiai teis- 
miškuose reikaluose. Adv. Gu- 
gis yra senas šios apielinkės 
advokatas. Jeigu jam reikėtų 
vien divorsų klientus į didžių
jų Lietuvių Auditorijų sutal
pinti, butų vargais 
prikimšta. Na, o kų 
bėti apie kitos rųšies 
Advokato profesija, 
yra viena iš tų profesijų, ku
rioje pasidaroma nemažiau 
draugų kaip ir priešų. Pavyz
džiui, gavai bobai nuo' vyro 
perskiras, boba “OK”, na, o 
vyras tau duoda “heli” ir dar 
visiems savo draugučįams pa
sako, kad tu “No good” advo
katas. Arba “Joe” tau užmovė 
per sprandų, tavo lietuviška 
garbė reikalauja legalio ker
što, eini pas advokatų. Advo
katas tau laimi “keįsų” — tu

Joę’V kalnus ver
čia, kad advokatas yra' ‘‘kro
kas” janii reikėjo užsimokė
ti ir dar šaltojoj pasėdėti. 
Reiškia advokatų priešų ir 
draugų yra 50-50—lygiai. Ad
vokatas Gugis,' turbut yra ge
ras advokatas, kad praktikuo
damas veik 20 metų vien 
Bridgeporte ir dar turi drąsos 
be policmano vaikščioti Hals
ted gatve. Jeigu bent vienas 
lietuvis Cbicagoje dar atsiran
da, kuris nežinotų adv. Gugio 
adreso, tai dėl visko štai jis: 
3323 So. Halsted St., miesto 
adresas: 127 N. Dearborn 
St. Dar prie galo galima pri
durti, kad adv. Gugis yra Uni- 
versal State Banko direkto.- 
rius ir advokatas, Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. lega- 
lis patarėjas ir SLA iždinin-

Joseph
Vienintelis 

Accountąnt” 
porto, bet ir 
Paprastai šita 
narna — 
rilis yra 
veda biznieriaus metinius bei 
mėnesinius, biznio “griekus”. 
Geriau pasakius, suskaitliuoja, 
koka biznio šaka kiek neša 
pelno arba nuostolių, priren
gia valdžiai raportus taksų 
mokėjimo reikale, padaro biz
nieriui jo palies biznių jam 
pačiam veidrodžiu. Neužmirš
kite, kad p. J. P. Varkalos ofi
sas vra 3251 So. Halsted St.

\ mentas tikrina milionai linksmų
f * V \ Enker PAIN - EXPELLERIO
■ K A j J _ naudotojų. O, kaip jie pirmiaus
■Z kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi
■ —laisvi nuo tų visų neapsakomųB -Z* skausmų.
■ Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 

"Y x turint pain . EXPELLĘRIO
I bonk^ namuose žino, kad niekam 

V ) iš šeimos nereikės kankintis su 
■/J/ I geliamais kaulais ir muskulais.

Ėnker Pain - ExpellerisB Y—Tuo jaus Išvaro lauk Sustingimą ir
I 1 1 tSkaudBjimą nuo Ištampytų Mus-

kulų ir Pavargusių Sąnarių.,
; C T f f Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš-

/ I F / ’ 1 lz / ’ kus Skausmus, Galvos Skąudėji-
. »' ’ ’ \ f ‘ xną, Danties Gėlimą ir Mėšlungi.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIŲ t 
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą |r gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

it taboreĮor/es crP
fF.Aa. RlICHITER. fcr CO} GfeiAgh 

gĮmRYANOSOUTHFIfTHSTS.
’ BROOKLVNi N.v

Pas J. Maskaliuną
Yra galima gauti geriausių 

mineralinių vandenių. Jeigu 
bcųt kuriam sugenda vidurių 
aparatas arba jauti nervų su- 
įrimą, matyk J. Maskaliuną, 
jis patars kokį vandenį gerti, 
kad sveikatą pataisyti. Pirmas 
lietuviškas biznis šitos rųšies 
Bridgeporte. Adresas: 817 W. 
35th St.

lietuvis “Public 
netiktai Brięlge- 
visoje Chicagoj& 

profesija vadi- 
auditoritis. Audito- 

tas žmogus, kuris .su-

Padarykitc Velykas linksmias, įsigydami naują Skal
biamąją Mašiną. $2 į savaitę. Mes priimsime jūsų 
senąją mašiną 'mainui ant naujps. Reikalaukit nemoka
mos demonstracijos jūsų namuose.

$1.50 Brušius Dykai 
su 3 galionais malevos

3 kenai Wall Paper Cleaner sienų pjopierai valyti
3 dėžutes H. R. H............................. .............. .

Čia rasite pasirinkimą visų Standard padarymų radios 
ir pirkdami prieš, Velykas turite progą įsigyti gerą ra
dio už mažiau kaip pusę kainos.

Puikus radios pilnai įrengti dailiuose kabinetuose su 
tūbom ir viskuo, verti daugiau kaip 0 JI) fili 
$100.00, tik prieš Velykas po ......................

Nepamirškite savo senovės draugo 
— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

Pas V. M. Stulpiną
Galima gauti geriausių deš

rų iš Lietuvos, taipgi sūrių, 
sviesto ir žuvių. Viską tą ga
lima gauti pas p. Stulpiną — 
jo prekės importuotos iš Tė
vynės Lietuvos. Nepamirškite 
adresą: 3255 So. Halsted St. 
prieš Universal Banką.

Universal Banke.

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
• Tel. Republic 7J50- įtt

1' ■J'l.llL A l.lll ■ —a—

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St. ‘i 
Tel. Yards 6894

t‘Aušros,t Knygynas
čia galima gauti visokiau

sio turinio knygų, gintarinių 
prekių, saldainių iš Lietuvos 
ir rašymui medžiagos. Sykiu 
randasi ir “Naujienų” agentū
ra. Reikale knygų, saldainių, 
gintarų bei paduoti skelbimą 
į “Naujienas” atsiminkite, 
kad “Aušros” Knygynas yra 
3653 So. Halsted St.

Liet Republikonų kliubo extra 
susirinkimas

Kai jus atsikeliate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Mągnesia stikle vandens .— 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas^ pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo/jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
pęnkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

1 Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c it 50c bonkas.

(AiDffatėiidniacy

Liet. Improvement Kliubo 
nariams

Virginia Polka ............... Marcinkonių Polka........... .
Worccstcrio Lietuviška Orkestrą

Eiva, Boba Pupų Kult ............... Seni Duok Tabokos ...............
Jonas Butėnas. Baritonas t

Pabaigei Panele ........ Gegutė ir Našlaitė ...............
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

Paklausykit Jus Lietuviai ........... Kelias Vieškelis ...............
Olšauskas ir Vanagaitis, duetas

Vaikinų Bėdos ............... Merginų Bėdos ...............
Olšauskas ir Vanagaitis, duetas

Mergytės Išėjimas ............... Mahanojaus Moterėles ...............
Jurgis Aranskas, Tenoras 

Vestuvių Valcas ............... Nauja Gadynė ...............
Jono Dirvelio Orkestrą

Paukštužis ............... Kaimietė Polka ...........
P. Humeniuko Orkestrą 

Marytės ir Jonuko Polka ............... Žemaitelių Polka ...............
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Trauk, Simniski, Polka ............... Ėjo Mikas, Polka ...............
Jono Dirvelio Orkestrą ' I 

Tamošiaus Polka ........ . Panelės Patogumas ............... . ..
Anglekasiąi ir Aranskas Tenorą^ \

Vyrai, Moters Negirtaukit >........ Kad Pavasaris Ateina ......
Pauras ir Antanėlis duetas

Kunigunda Polka ......Pelėda Polka ............. .............. . ‘ '
Worcesterio Lietuviška Orkestrą

Vyras Pijokėlis Daina ............... Pasakykie Panaitėje Daina ....f...
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Prūsų Užpuolimas ...........Vaikelio Polka ......................
Penn. Angliakasiai ir Aranskas

Vilkas Pilkas Polka ............... Liudvikas Polka ..............
Jono Dirvelio Orkestrą

Laukiu Tavęs ■..............  Miegu Polka .......... ....
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Po Močiutės Vartais Vist iš Vien ...............^Mergužėlės Kodėl
Nedainuojat .......... Pauras ir Antanėlis su orkestrą

Sabas Gul. Polka ............... Lakštutė Polka .......... ....
Worcesterio Lietuviška Orkestrą

Vištyčio Valcas ........... . Kybartų Polka ............... *
Penn. Angliakasių Orkestrą

Šaute Leidžias ............... Prirodino Seni Žmonės ............ .
/ Menkeliuniutė ir Velička su orkestru 

j .;. Atsimeni Tą Dieną ...............
Pauras ir Antanėlis

.............. Lietuvos Kareivių Polka 
Worcesterio Lietuviška Orkestrą’ , (

Svajonė ir Meilė ............... Sudiey Sesutės ...... . . t \
Pauras Baritonas ir Antanėlis Teno/as . į 

Šiaučiaus Polka ............... Ievutes Polka .........C....
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Lietuviška Veselija Dalis Penkta ir Dalis šešta 
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

Onytė ............... Oi Dainos ...».......... Seserys Pauliukoniutės, duetas

kitų miestų užsakymus iėpildome veikiai ir nerokuojame už 
Prisiunfimq. REIKALAUKITE REKORDŲ KATALOGO.

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2,75 už rolę. / 
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
SOUTH HALSTED STREET, TĘL. VICTORY 7261

Sienų Popiera. Mes aptrimuojame kraštus 

Steplederiai *5 pėdų ..... ................ .....................
“ '(F pėdų ............................................... .

Fiat Paint galionas .................. ....................... .
Ready Mixed Paint galionas ..................... ......*.........
Clearmont Paint galionas i.........................
Valnišiaus' ^jjpna's .......... .........................................
Linsced Oil -galionas ..... ........
Terpentino ^hh’onas .......... .................

Gražiausio padarymo kombinacijos radio su grama- 
fonu, pilnai įrengti dėl vartojimo, ver- A A
ti ,?175.OO, nž......... ............. ...................-■•ęOJ.Uu

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

Peoples Hardware & Paini Co.
■ a GREGOROWICZ BROLIAI, Savininkai 

1901West 47th St, Chicago, III

j..

v- ...............— • - '-N.-:. • ............. ■...............  -y
; ......................
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Dviem mtnrtiama 1.50
Vienam minėtini . .................  *75
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.......... ..ir II II r-------------------------------:

tu Lhteagoj,

TEISINGA MINTIS .
- - — ----------------

Buvęs Milwaukee miesto mayoras Seidel aną dieną: 
kalbėjo dideliam protesto .prieš nedarbą mitinge, kurį 
buvo surengusi socialistų partija Milwaukėe’je. .Kriti
kuodamas klaidingus įsiVaizdavimus tų karštuolių, ku
rie jau kalba apie “kapitalizmo galą”, jisai pareiškė:

“Kapitalizmas dar nesugriuvo. Jisai yra Stip
resnis, negu buvo kada nors.

“Bet griūva masių pasitikėjimas kapitalizmu, 
ir tame aš matau daug vilties.”
Tai yra teisinga mintis. Materialės kapitalizmo; 

pajėgos yra galingos, ir jos nuolatos auga, — nežiūrint: 
nedarbo ir masių skurdo. Taigi laukti, kad kapitaliz
mas ims vieną gražią dieną ir susmuks, yra bergždžia.;

Jo amžius priklausys nuo to, kaip ilgai jisai paten- 
kins mases žmonių.

sėmių Krautuvių savininKai 
Vėšys 'pasiturintis darbinin
kas. Tiktai pienas MatukUi- 
tis yra biednas darbirtiūkas. 
Natūralu, boarddirąktorių 
sudėtis ir nusako jų visą 
nusištatymą. Marksas ‘teisinį 
gai yra pasakęs, kad ekono-? 
minis gyvenimas nusako 
žmonių protavimą. Didžiu-’ 
mios direktorių todėl nust- 
s'tatymns yra smulkburžua- 
izinis.'”
X) dabai’ štai bimbinių direk

torių '“kompozicija”: . j
“Mažumos 'sudėtis visai ki-' 

tokia. Stasiukėlis — bedar-- 
bis ; ’Yuris — metalo darbi-' 
minkąs daugiausia be darbo; 
Juška — taipgi sunkaus dar
bo darbininkas. Jfe stovi su 
Partija.”
Taigi, pasirodo, “kad tą ko

munistų leidinį koritroliuoja ne’ 
kas lutai, o tik smulkioji bur ‘ 
žuazija! 

n- ■■■ ---

liti šiol ( mulkindavo publiką, 
girdamasi, kad ji išreiškianti 
sdai*biriii$kų siekimus. Ji yra, 
kaip pati Redakcija aiškiai įro- 
tio, ne darbininkų, bet mesi-’ 
ninku organas.

Tur-but dėlto “Vilnis” yra 
‘Visuomet ir tokia žiauri. Rusi-’ 
jos komisarai, kaip bučeriai, 
Skerdžia žmones, o “Vilniai’1 
dar -vis be gana. Ji vis rėkia, 
kad 'daugiau kraujo butų lie
jama!

Dabar aišku, kodėl ji taip; 
elgiasi. “Mėsos dyleriai” ir jų’ 
tarnai nori, kad butų daugiau 
mėsos. Anot Andriulio, taip iš
eina “pagal Marksą”.

Bet gaila, kad Matksk’s nepa-j 
sakė, kas nustato “protavimą”’ 
tų, kurie proto visai neturi , 
kaip, pavyzdžiui, pats vyriau- 
‘sias “j;ežednievnos7 redaktorius 
Andriulis!

Ifll ! i . ................... '.............................’.........      .

Vilniaus Vadavimo Klausimu

teisė ir LiėtuVių Vilniaus; 
konferencijos nutarimu rug
sėjo mčn. 18-23 metais, skel
bia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais su
tvarkytą ‘Lietuvos valstybę 
Su sostine Vilniuje ir tą val
stybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.” 
Čia kaip tik ir kalbama apie 

Vilnių. Čia pasakyta, kokį 
vaidmenį lietuvių tauta nu
skyrė Vilniui savo dideliam pa
siryžime iškovoti laisvę. Vil-! 
pius turi būt demokratinės Lie
tuvos valstybės šeštinė, tokios 
valstybės, kuriai, kaip paaiš-J 
kinta antrame Deklaracijos pa
ragrafe, nustatys tvarką visų: 
gyventojų demokratiniu budai 
išrinktas Steigiamasis Seimas.

:§tai kokios valstybės troško 
lietuvių tauta. Tokia valstybė, j 
kaip žinome, ir buvo jkurta. I 
Nepriklausomybės Deklaraoijo- 
je numatytas Steigiamasis Sei- I 
mas gegužes 15 dieną 1920 Tme-1 
tų pirmam savo posėdyje pa-

...... į i,
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APSISPRENDIMO TEISĖ

Pažangiajai Chicagos lietuvių visuomenei buvo 
ypatingai svarbu išgirsti prof. Mykolo Biržiškos pa
reiškimą, pereito šeštadienio prakalbose, kad Vilniaus 
krašto atvadavimas tegalįs būti' įvykintas tiktai pačių 
to krašto gyventojų pritarimu ir jų pasiryžimu nu
mesti lenkų jungą. Tie jo žodžiai remiasi vienu svam
biausiųjų pasaulio demokratijos principų: apsisprendi
mo teise.

Gerb. musų darbuotojas nurodė, jog ne gana yra 
remti Lietuvos pretenzijas j Vilnių tiktai tuo, kad Vib 
nius kadaise buvo Lietuvos sostinė. Jeigu žmonės Vil
niaus krašte dabar butų nusistatę gyventi 'po Lenkijos 
valdžia, jeigu jie tikėtųsi busią laimingesni atskirti nuo 
Lietuvos, tai mes neturėtume jokios teisės versti įjuos 
atsimesti nuo lenkų valstybės. Bet vilniečiuose auga 
noras dėtis prie Lietuvos, kadangi jų reikalai tūkstan
čiais ryšių jungia juos su ta šalim, kurios ekonominių, 
kulturiniu ir politiniu centru Vilnius buvo per šimtme
čius.

Vadinasi, Vilniaus atvadavimo klausimas yra klau-v 
simas ne apie tai, kaip lietuviai gali jį atkariaut nuo 
lenkų arba “nupirkt” kokiomis nors koncesijomis Len
kijai arba kitai kuriai valstybei, bet klausimas apie 'tai, 
ką daryt, kad sparčiaus bręstų Vilniaus krašto gyven
tojų sąmonė ir noras pasiliuosuoti nuo lenkų despo
tizmo. - , ' -

Apžvalga
Persidirbimas, matyt, pakirto 
jo ne tik fizines, bet ir dvasi
nes pajėgas. Seniaus jisai bu
vo karštas laisvamanis.

NUMIRĖ P. DĖDYNAS

“Vienybė” praneša gavusi 
telefonu žinią iš TVorcestcrio, 
kad naktį iš kovo 26 į 27 d., 
pirmą valandą mirė Petras Le
dynas, žymus visuomenės dar
buotojas, SLA. narys ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugystės vice
pirmininkas.

Nabašninkas buvo sulaukęs 
dar tik 39 metų amžiaus.

Apie jo ligą rašo “Amerikos 
Lietuvis” sekančiai:

“Petras Dėdynas, gerai ži
nomas lietuvis, miesto ligo
ninėje miršta. Aušros Vartų 
parapijos vikaras suteikė 
pas k utinio patepimo sakra- 
mentus ir gydytojai sako, 
kad per vėlu jam gyvam iš
trukti iš tos sunkios kraujo 
spaudimo ligos. Petras Dė
dynas Worcestery priklausė' 
prie daug lietuviškų draugi
jų ir dirbo prie įvairių lie
tuvių tautos judėjimų. Jisai 
gavo ligą. nuo. persįįdirbimo. 
Dirbo ilgas » valandas - savo 
krautuvėje ir apart to atlik
davo didelius įvairių draugi
jų reikalus, atitraukdąmas 
nuo savęs reikalingą poilsį. 
Petras Dėdynas ligoninėje 
padėtas ant pavojaus listo.” 
Gaila to jauiio darbuotojo.

■ I .................. ... ....... ...................1. I    

(Sveikinant prof. M. Biržišl<ą)

mas Amerikon ir čia, pas mus,; 
Chicagon. ’Jisai, kaipo asmuo,, 
.per 17 metų gyvenęs- ir yeikęs 
Vilniuje, matęs savo akimis. 
Vilniaus užgrobimo dramą,, 
Studijavęs to krašto istoriją ir 
pažįstąs dabartinę Jo būklę, 
gali mums gal geriau, negu kas; 
kitas, padėt šiame klausime 
susiorijentuoti ir nurodyti, 
kaip tinkamiausiai mes juo ga
lime veikti.

šio vakaro programas yra 
didelis, ir kad neužsitęstų per 
daug laikas, iki ateis eilė gerb. 
svečiui prabilti į susirinkimą, 
aš išreikšiu tik keliais bendrais 
ruožais tą nusistatymą, kurio 
mes laikomės Vilniaus vadavi
mo klausimu, Amerikos lietu
viai lygiai, kaip ir žmonės Lie
tuvoje, yra pasiskirstę įvai
riausiomis srovėmis ir partijo
mis. čia šį vakarą yra suėję 
daugiausia musų demokratinės 
'ir socialistinės visuomenės at
stovai, kurių .pažvalgos yra ipa-

ROLETARŲ JR BURŽUJŲ 
“SAVIKRITIKA”

Mums padavė vieną bridž- 
portinės T,ježednievnos” nume
rį, kuriame redakcijos daugu
ma (Andriulis ir Ko.) savo ir 
bendrovės direkcijos mažu
mos vardu, skalbia nugaras 
redakcijos 'mažumai (Prusei- 
kai) ir direkcijos daugumai. 
Jokiame humoro skyriuje jus 
nerasite tokių juokingų dalykų,; 
kaip toje “savikritikoje”.

Ve ką bimbinė “Vilnies” re
dakcija rašo apie prusėikinę to 
laikraščio bendrovės , direkci
ją

“Tai matote, direktorių di
džiuma visai nesiskaito1 su 
redakcija^ neperduoda ty
riausiam redaktoriui (And-’’ 
tiuliui) "tokius taštus ir dąr 
visai nežinant jam talpina. 
Tie raštai yra tokie pat, ko
kia kompozicija iCsųdštteh 
y®a tdidŽfamps

■ V';'
Dabar paklausykite apie 

direkcijos “kompbzi-“Vilnies

“šarkiunas — stambus' mė
sos djderis; frakas 
tis pas šarkiuną; Kairys M 
Merkimas — mėsos to grb-

dirban-

P. Grigaičiu kalba Chięagos 
Lietuvių Auditorijoje, 

' ' Kovo 28 d.
Gerbiamasis Pirmininke! Ger

biamas susirinkime,!
šį vakarą mes čia esame su

sirinkę pasveikinti vieną žy- 
’miausiųjų, nuoširdžiausių jų ir 
labiausiai pasišventusių Lietu
vos visuomenės darbuotojų — 
mokslininką, rašytoją, liaudies 
švietėją ir laisvės kovotoją: 
profesorių Mykolą Biržišką.

Jo vardas, matote, kiek pub
likos sutraukė į svetainę. Ne
žiūrint to, kad čia pat jau įvy
ko du jam skirti parengimai — 
vienas užvakar (katalikų pra
kalbos), antras vūkar (Vilniaus 
Vadavimo Komiteto bankietas) 
— šiandie čią kupina svetainė 
žmonių ir da^ šimtams žmonių 
neišteko vietos ' Auditorijoje. 
Tai rodo, kaip čikagiečiai ger
bia <jį ir jo kilnų darbą.

Iš musų svečio lupų mes ti
kimės išgirsti, kaip jisai ir ki- remtos tam tikrais principais.

Mes esani'Č6' įsitikinę, kad 
Vilniaus atvadavimas galės bu-j 
ti tiktai darbo žmonių idėjos, 
laimėjimo vaisius.

Prieš keletą metų buvo žmo-’1 
nese labai populeri ta mintis, 
kad kriminališka -Želigovskio’ 
avantiūra bus. likviduota gink
lu — jei ne vienos Lietuvos,’ 
tai talkoje su -kitomis tauto
mis, — arba diplomatijos pa-: 
gelba. Mės buvome tai minčiai 
Skeptiški. Prieš kokius ?penke
rius ar šešerius metus man te
ko dideliam čikagiečių mitinge 
pareikšti^ jogei fte apie karą 
mes privalą galvoti, kuomet 
svarstome Vilniaus klausimą; 
ir ne diplomatijoje esanti mu-. 
Sų viltis, kadangi juk diplomą? 
tijos arenoje paprastai viršų; 
paima ne tie, kurių pusėj e yra: 
tiesa, bet tie, kūrie turi dau
giau armotų ir pinigų.

•šiandie, po Hgų Metų kar
taus Lietuvai patyrimo ir da
bartinėje pasikeitusioje tarp-1 
tautinėje situacijoje, į diplo
matijos ir karo priemones Jau’ 
mažai kas ir betiki. Mes, ku
rie nuo pat pradžios rinkomės* 
kitokį kelią, dabar laikome ba
ltiną dar griežčiau pabrėžti tą 
musų įsitikinimą, jogei demo
kratijos principai privalo vado
vauti kovai dėl Vilniaus, kaip 
(jie, kad vadovavo Lietuvos 
Žmonių kovai * dol 'nepriklaųso- 
imybės. Tie principai buvo vi- 
sos lietuvių tautos vardu pa
skelbti prieš -įsikuriant Lietu- 

. j ‘.j.
fl štai: i iLiėtiįvos i Nepriklauio- 

torp ikitų yra; padėtas' ir mūšų 
. gerbiamojo svečio parašas; Jos 
para grafas antras skamba:

“Lietuvos Taryba, kaipo, 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos tpripažin- 
Pąja tautų apsisprendimo

ti Lietuvos žmonės kovoja dėl 
“Vilniaus vadavimo iš lenkų ( 
jungo. Mes, amerikiečiai, tuo 
reikalu esame susirūpinę gal 
daugiau, negu kuriuo kitu vi
suomeniniu klausimu. Prieš .10 
metų, ’kai mes išgirdome, kad 
lenkų želigovškis užpuolė Lie
tuvos sostinę ir ją ginklo jėga 
užgriebė, sulaužydamas pasira
šytą Suvalkuose sutartį, pas 
mus >čia kilo milžiniškas sąjū
dis. Rengėme demonstracijas 
gatvėse ir galingus protesto 
mitingus. Dauginus tokių Įspū
dingų demonstracijų mes tur
būt nebesusilauksime, — ne- 
;gut ateitų 'žinia, kad lenkai iš 
Vilniaus kraustosi! .

Per tuos dešimtį metų mes, 
^amerikiečiai, kuo galėdami ir 
kaip išmanydami, stengėmės 
įpadėti Lietuvai atgauti savo 
sostinę: protestavome, siuntė-; 
rne delegacijas Amerikos val
džiai ir telegramas Tautų Są- 
ij angai, dėjome aukas ir nėmč- 
‘me lietuvių reikalus Vilniaus 
'krašte. Bet atrodo, lyg kad toS- 
musų pastangos butų nuėjusios? 
niekais. Juo daugiau menesių 
ir metų slinko nuo nelemtos 
Spalių 9 dienos 1920 metų, juo. 
įabiaus priešas tvįrtinosi už-, 
grobtose pozicijose, ir šiandie* 
jisai laiko savo W<ujoje Vilnių 
sugniaužęs kiečiau, negu kadąt 
nors pirma. z i

Nenuostabu, kad daugelį mu
sų pradėjo imti nusiminimas 
ir abejonės, Abejonės me dėlei 
to, ar Vilnius priklauso Lietu
vai ir -ar jisai yra. vertas tų

duotos; bet abcjones,‘ ar Lietu
va’ kartu w jos M§©jvija turi 
pakankamai jėgų atvesti tą ko-, 
vą iki sėkmingo užbaigimo, in 
ar mes tikru keliu einame į 'tą 
tikslą. / '
; Stąi delko yra taip svdrbus

teateik

[Acme-P. A. ;Pht>to]

PHILIP SN0WNEN
Anglijos iždo kanclerius, susir- 

Igęs cystitu. Jam andai buvo 
C padaryta operacija.

skelbė Lietuvą nepriklausoma r—1 i —rr."1-4

demokratine respublika. vos budus prieš svetimus des-
Už tą Lietuvą liaudis kovo-( potus. Ir skaudu yra apie tai 

jo, liedama savo kraują nuož-. kalbėti! Tiek musų gražių 'vil- 
miose grumtynėse su bermont-1 ^ųhaikino tas Lietuvos W- 
ninkais, bolševikais ir, lenkais, versmas! 
TJž nedemokratišką, ne žmonių tenka ;
valdomą Lietuvą vargiai liau- Kada aziatiški Lenkijos seimo 
dis butų guldžiusi savo galvas, rinkimai ir žiaurumai Brastos 
ir nedemokratiška x valstybė,- tvirtovės kalėjime parodė Viso- 
jeigu ji ir butų kokiu stebuk- je nuogybėje diktatorišką • Pū
lingu budu susidariusi, vargiai [sudskio režimą 
butų atsilaikiusi tose baisiose, 
audrose, kurios siautė po karo.

Tik įsivaizduokime valandė
lei, kad 1920 m., kada .žejigov-, 
skis, užgrobęs Vilnių, leidosi 
su savo legionais Lietuvos gi
lumom Lietuvą butų valdę''dva
rininkai ir, sakysime, miestų 
buržuazija. Kas butų tuomet 
įvykę? Butų įvykę ne mūšiai 
ties širvintais ir kitur, kur 
lenkai gavo .'lupti ir turėjo Į žiauriu Lenkijos jungu. Verski 
trauktis atgal, bet butų įvykęs |te j j gaiin> dėkitės prie Lieta 
•triumfališkas Želigovskio mar- 
šavimas į Kauną ir iškilmingas 
jo pasitikimas su duona ir J 
druska prie Kauno vartų! šian
die ne ’kdkio '“Vilniaus klausi
mo” nebūtų, nes visa Lietuva 
butų buvusi prijungta prie 
Vilniaus, o Vilnius 
šuvos!

Antra.

vos gyventojas jau jų nesu
pras. Pav., “ši real estą te kom-

| panija turi dvi subdivizijas ir 
jos agentai parduoda lotus sa
vo kostiumeriams ant easypay- 
ments”. Arba — “Musų pen- . 
tas ir varni'šis yra geriausis”. 
Arba — “Kostumerskas kram
čius pritaiko stailas, siuva vy
rams kotus, overkotus ir mo
terims dreses”. Arba — “Par
siduoda ice boxai, lovoms 
springsai, matrasai, karpetos ir 
kiti furničiai”. Arba — “Ren
giamas piknikas July 4th. Ga
lima nuvažiuoti karais ir ba
sais, aiba frakais. Tikėtai po

Tai dar pusėtinai lietuviškai.
•Praktiškoj kasdieninėj kal

boj Amerikos lietuviai varto
jo daugiau angliško žargono, 
negu savo kalbos žodžių. “An- 

jirie, runink į štorą ir nusipirk 
kendžių už nikelį”. “Mes train- 
sim muvytis nuo šito stryto ar
čiau prie škulčs ir biznio”. “At- 
spauzdink man plakatų ir busi- 
ness cards”. “Pasakyk tyČer- 
kai, kad ji nebūtų fresh ir no
tų nesiuntinėtų”. “Tas sales- 
manas yra lazy ir turi kom- 
pleininti floonvalkeriui”.

Šitaip kalba ne tik inteligen
tai, ne tik tie, kurie yra pra-.! Ir yra pikta, kad, 

apie tai kalyti dabar fl™1^ šiek-tiek anglų kalbos, o 
ir paprastos bobelės, kurios 
skundžiasi, kad anglų kalba 
esanti labai kebli išmokti.
* Čia lietuviai geria drinksus, 
byrą, papsą, vainą, munšainą, 
botermilką, džindžerelį, valgo 
donacus, keikus, raibredą, čiki- 
ną, turkę, šolderį ir kitus daik
tus. Retas valgis turi lietuviš
ką vardą.

Moters -skrebina florus, vo- 
šinn, ‘kukina, muindina beibes 

|dr eina į *šo.
Vyrai ieško džiabų, dirba 

overtaimus, gauna pėdės ir 
praspendina pinigus saliune.

Boisai pleina boles parkuose 
ir daro ’hoidapus.

Mergaitės turi dates, svyt- 
hartus, pauderinasi, babinasi ir 

I perka dreses.
Biznieriai dtrektina kostiu- 

merius, parduoda Čyp štofą už 
gerą praizą.

Onkuliai rydina peiperius ir 
smokina paipas.

Džiodžiai duoda divorsus, jei
gu lojaris mokai varyti keisą.

Tai vis dar lietuviškai.
Kuomet eina kalba apie na

mų statymą, -automobiliu važia
vimą arba jo taisymą ir kitus 
labiau sudėtinus daiktus, lietu
vių kalbos žodžių mažne nelie- 
*ka. Pasipila florai, sylingai, ru
jai, karpenteriai, tripai, stop 
laitai, gyrai, svičai ir visas dik- 
šionery.

Kuomet šitaip kalba grino
riai, foreineriai, tikri lietuviai 
ir dar dažnai patriotai, kurie 
mato didelį ’ reikalą jaunimą 
mokinti lietuvių kalbos, kyla 
klausimas: Ar Amerikos lietu
viai dar tebekalba lietuviškai?

ne tik apyžli-' 
ibiams lenkams, bet ir visam 
pasauliui^ -— kokį galingą mo
rališką ginklą galėtų dabar tu
rėti savo rankoje Lietuva, jei
gu ne diktatūra joje šeiminin
kautų, ’bet demokratija; jeigu 
Lietuvos žmones galėtų pasa
kyti savo broliams ir seserims 
Vilniaus krašte : “šįai, Žiūrėki
te, mes esame laisvi savo kraš
te — kuomet jus dejuojate po

' ■ ♦ -J
vos, kad pataptumėte lafevi 
kartu su mumis!”

Bet, deja, Lietuvos • žmonės 
Šiandie to negali pasakyti, hes 
ii’ jie yra praradę savo laisvę. 
Taigi teisėtos • demokivitihės 
tvarkos atsteiginuas Lietuvoje 
yra- pirmaę ir- svarbiausias 
žinksnis / kovoje dėl Vilniaus 

vertus, įsryaizdudki- atvadavimo. .• ‘ r •
me, kad Vilniaus krašto žmo-. <rai bus nelengvas 'darbas, 
nes tuo metu butų Jau turėję .Dar . sunkesnis darbas bus 
tiek pasiryžimo gintis nuo pri- Į įkvėpti ' kovos dvasią 
spaudejų ir kovoti už laisvę J njnkų iujaindms. ir įvairių ponų 
kiek Jo tupėjo vakarines, da- temdinamoms masėms Vilniaus 
kurtinės -nepriklausomos, Lic- krašte ir jas suorganizuoti, 
tavos liaudis; tokiam atsitiki-;mes turime vilties,'kad'tie 
me Želigovskio pulkai nebūtų darbai bus atlikti. Mes wame 
buvę nė iš tolo prileisti .prie įsitikinę, kad obalsis “NepH- 
Vilniaus sienų! į klausoma demokratinė Lietuvos

Vilnius pateko nelaisvėn dėl- respublika su sostine Vilniuje”' 
to, kad dar ne visoje Lietuvoje* yra gyvas lietuvių tntftoje ir 
tuo sprendžiamu momentu ;lie- bus ahksčijau ar'vėliau ■ gyveni- 
tuvių liaudis buvo persiėmusį me įvykintas!
tais demokratybės ir laidės L, ..... ........... . ■..... < .
principais, kuriais, buvo stei- w*r mm 
gianja nepriklausoma Lietuvos, AMEmKOS LIETU- 
valstybė. Taigi išeina, kad Vii- j W’ K Aidu 
nių atvaduoti galima bus tik
tai suvienijus tvirton jegon 
tais 
nes
pultosios Lietuvos.

JMesū-, vienų lietuvių pajėgų 
dūbar gal nepakaks • išmesti 
okupantus iš Vilniaus krašto.] lietuvių jaunimą galima išgel- 
Padėtis šiandie yra keblesne,,1 boti tautai tik lietuvių kalbos 
negu kad ji buvo 1920 m. LenJ išmokymu. Net pastarasis S. 

!kija per šiuos dešimtį su Vir- L. Ą. seimas užgyrė. rezoliuci- 
. šum metų sustiprėjo ‘ir jsitvir-. ją, kurioj nusakoma, kad juu- 
tinn savo pozicijose. Dėt, mu- nieji jo nariai susirinkimuose 
sų laimei, yta jau ir daugiau privalo kalbėti lietuviškai ir 
tautų, pasiryžusių laužti ,ragusJJ’"zl 
lenkų imperializmui, būtent: 
baltgudžiai ir ukrainiečiui, ku
rių atstovai dalyvauju šiame 
musų susirinkime. Pilsudskio 
diktatūra smaugia juos ne ma-. 

’žiau, kaip lietuvius Vilniaus 
krašte. Ateis laikas,' kada tos 
dvi tautos kartu su lietuviais 
galės " parodyti plėšikui duris 

‘lūįkl iš 'iįaye^tį-^^ 
lės,' jei T* reikės,* ir ' kumščiai 
sprandą paraginti, kad jijsai 
greičiaus 'nešdintųsi!

Antra kliūtis dabar tai — 
demokratines ■' valdžios griuvi
mas Lietuvoje. Nemalonu yra 
upie ’toi kalbėti, svarstant'ko-

prie Var-

spaudėjų

barbinės -nepriklausomos,

to, kad dar ne visoje Lietuvoje'

'principais Lietuvos žmo- 
nepriklausomos !ir oku-

w KALBA
« •

Rašo Dr? A. ^f-ontvidas

Sekant Amerikos 'lietuvių 
laikraščius ir pasiklausius viso
kių darbuotojų kalbų, gauni į- 
spudžjo, kad Amerikoj gimusį

kad; jauniui© skyrius “Tėvynėj” 
butų vedamas lietuvių .kalba. ‘

Tiesa, kalba yra vienas tau
tos požymių, bet tai nėra bū
tinas požymis. Meksikiečiai, 
pav.,• nėra ispanai,'o kalba- ispa-. 
niškai. Amerikiečiai kalba ang
liškai, o didžiuma j-ų yra kilę 
iš įvairių -tautų.

Bet me -apie tai čia noriu-kal-

Kuomet skaitai Atųerikos <lie
tuvių laikraštį, jis visgi yta 
rašytas lietuvių kalba,'nors pu- 

i sėtinai. pamasintas anglišku 
žargonu. Skelbimui kad ird&ik- 
raščiuoše jau pašomi 
publikai įprasta kalba.publikąi įpra

NAUJAS numeris “Ko
vos” No. 5 atėjo. Kaina 10 
centų. ’Calima gatfti ^Nau
jienose”.

SIUSK1TPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmo nes ir 
taip jžtaria-Lietuvos bankai

.. .... ... ——.. ............. ..........................

.labiau
Lietu-

ĮGALIOJIMUS
(Dovietnastis)

galite padaryti -pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
^klausdami inf orfriacr- 

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



Auburn Purk

Trys bankai užsidarė

Advokatai9252

Akiii Gydytojai

čia

8 vakare

Bijūnėlio šuruin-bui’uin

Lietuvis Advokatas,

Įvairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
■---■i

ADVOKATAS

Garsusis žmogžudys at 
gabentas i Miehigan

2 tkl 4 ir 
iki 12 dle-

Phone Canal 2118 
Valandos

Cermako šiaudinis bal 
savimas 7 prieš 3

Sausųjų kova su šia 
piais Springfielde

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENl!

p r i>e 
duodu 
elcctric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patarir

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefoną*

Cicero. 3724

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115"

Valandos: r 
nuo 8 ikj 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Ned. 10—12 ryto 
Maplcajood vlce.

Motinos Sunui. — Socialistų 
kandidatai Chicagos rinkįmio- 
se nebus balsuojami, dėlto kad 
jų sąrašas kaip ir keli kiti ma* 
žesnių grupių sąrašai tapo iš
braukti. Todėl Tamstos raštas 
“Už kokį kandidatą balsuoti” 
nebeturi prasmes dėti laikraš- 
tin ben šiuo tarpu.

Jonas Miškinis naktį į pirma
dienį apie, 12 vai. ėjo gatve tarp 
Normai Avė ir 34th St. Beei
nant jį užpuolė trys jauni ban
ditai ir atėmė $7.60 pinigais ir 
auksinį laikrodėlį $35.00 yertės. 
Miškinis buvęs pas draugą apt 
Normai Avė ir- ėjo namo.

Senas Petras,

Musų, patįrnavima* lai- 
dotuvčsp ią kokiame rei
kale visuomet <*ji, sąži
ningas it nebrangu* .to
dėl, kad neturime - ii- 
laidų užlaikymui sky-

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

6515 So. Rockioell St, 
Tel. Republic 9723„

First National Bank of Oak 
Pairk, kuriam prezidentavo Ti- 
mothy Crowę>; sanitarijos dist- 
rikto prezidentavimo laikais, 
dabar vakar dieną, uždarė savo 
durU., Banko direktoriai uuta- 
rę banką uždaryk; pasiųstas 
valdiškas ręvizori.us peržiūrėti 
knygų.,

Austin National Bank, 5631 
West Chicago Avė., vakar rytą 
užsidarė.

Columbia State Savings Bank, 
5146 West Chicago Avė. vakar 
dieną nebeatsįdarė. Direktoriai 
pašaukti imtis. priemonių ap
saugoti depozitorių interesams.

Iš šios apylinkės mažai kas: 
“Naujienose’* rašoma* nors čia 
nemažus būrelis lietuvių gy
vena ir kas kart jų skaičius 
auga. Tik visa nelaimė, kąd 
čia gyvena išsimėtę po visas 
ąpyljhkes ir dėl to pilno lie
tuvių skaičiaus nėra galima

Kaip apsisaugoti auto 
mobilių

Gubernatoriaus komitetas be
darbiams šelpti skelbiasi jau 
likviduojąs savo ofisus ir atlęi- 
džiąs tarnautojų štabą, nes su- 
rinkus $5,000,000 fondą, dabar 
jo pareiga esanti kaip ir baig-

Bedarbių komitetas, lik 
vizuojamas? f

Kaimynui: Tamstos “Kele 
tos žodžių apie nušautąjį žino 
gų” nedėsime, nes tai butų be 
girnas, teismui už akių ta da 
rymas niekuo nepareiųto nuo

Tel. Central 6390 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av, 

Tek’ Prospect 8525

Stačius rąstus 6. žmones prie 
sienos, jis susinervino.

Trisdešimts šūvių paleido j 
Panama Inn restoraną pro lan
gą, ant 308$ Indiana Avė. keli 
gengsteriai, privažiavę automo
biliu prie restoranų durių. Per
šovė du negrus tarnautojus ir 
susėdę i mašiną pabėgo. Pa
šaukta* policija, apžiurėjo, su
žeistuosius nugabeno į ligoninę 
ir nuvažiavo. Gengsteriai tuo
jau vėl atvažiavo, dar paleido 
į langą keljdlįką šūvių ir vėl'nu
važiavo. Sužeistas vienas pa
šalinis žmogus- Jesse Abelton, 
kurs stovėjo ant gatvės kampo 
ir jam paklydusi gengsteri.ų 
kulka perlihdo kaklą.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos) 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredos vakare aždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Fred Burke, vienas iš visų 
žiauriausių žmogžudžių šioje 
šalyje, sugautas ir atiduotas 
visų pirma Miehigan valsitjai, 
kuri jį tęis dėl polięmono Char 
les Kell.ey nužudymo. Burke at
gabentas į St. Joseph, Mich. su 
dideliu buriu ginkluotos polici
jos. Chicago laukia Burke dėl 
Valentine dienos žudynių, kur 
tapo sušaudyti 7 gengsteriai. 
Dar kelios valstijos laukia Bur
ke už kitas žmogžudystes. John Kuchinskas 

.«•

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitf St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Secedoj ir Pėtnyčipj uup 9 iki 6

Priimtas legislaturoj bilius, 
kuriuo, bus. leidžiama pardavi
nėti likerį prisilaikant federa-. 
linės konstitucijos, dabar įteik
tas gubernatoriui Emersonui 
pasirašyti. Jei pasirašys, tai 
dar šią savaitę naujas bilius bus 
galioj. Sausieji rengiasi nau
jai kovai su slapiaisiais, kad tas 
bilius nebūtų pasirašytas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

2400 W. Madison St.

Aal.: 1 iki, 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Wc$r 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CH&URGAS 
1900 So. Halsted St, 

Rezidencija:.
4193 Archer Avė.- 

Valandos: 2-—4 po ptet 
Phone Lafayette, 0098

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

52 East 107th St 
kampas Miehigan Avė 

Tek Pullman 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS f ĘIĘNĄ ; ir NAKTĮ 
Męs įvi^ųpmęį tęikiąmę ši^dįhgą,’ sįmpatįngą irj ramų 
paįeįųav Wąį - kuome t V jis į yra labiausiai reikalingas

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47 St. 
Tek, Boulevard: 6487?

Iš 320,000 nęlaimingU atsitjr 
kimų tarp automobilių ir pės
čių- vaikščiotoj u, kaltininkais 
rąstą. 50,000 šoferių, ir ąpie 
143,000 pėsčiųjų žmonių. Likur 
šieji 110,000 aįcįdęųtąi atsiti 
kę lygoimis, pusė dėl šoferių 
kąltes, pusė dėl pąčių savo kai- 
tęs.. Tokius žinias skelbia ko
kia tai Goodrich Silverton 
Safety League, pasiėmusi, tiks
lą mokinti pėsčius žmones at
sargiai eiti skersųi gatvių.

Phone 
Hemlock

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Kenwood 5107

Pbone Boulevąrd 8483

DR. MARGERBS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Randąsi keletas lietuvių biz-r 
nįerių, kurie daro neblogą biz
nį su svetimtaučiais. Ka^tą 
man užėjus pas vieną iš, senesr 
nių šios apylinkės biznierių, be-, 
kalbant apie bėgančius reika
lus, paklausiau ar nebūtų galir 
ma čia sutverti iš vietinių lie
tuvių kokią nors draugiją ar 
kuopą ir tokiu, bud u sutraukti 
į artimesnę pažintį auburnpar- 
kiečius. “šiur”, sako biznierius, 
kitaip ir negalima sueiti į pa
žintį kaip tik draugijoje. Pa
gal jo supratimo, parapija at
liktų tą tikslą.

Parapijos klausimas čia keb
lus ir netikslus, dėlto kad. žmo
nės yra labai skirtingų pažiū
rų ; taip vadinamų krikščionių 
yra bene tik dvi šeimynos, bū
tent paties to biznieriaus ir dar 
kito; “stalinizmo” išpažintojų 
taip jau yra nedaugiau kaip ir 
krikščionių, o kitus visus gali
ma drąsiai priskaityti prie 

’kun. Mockaus parapijos, ir 
kiek man žinoma, kun, Mockus 
nepripažįsta organizuotos / pa
rapijos. Tad pagal mano, su
pratimo, parapijos klausimas 

yra bereikalingai keliamas.
—Rautas *

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy S Midvyife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35tli St.
lęampas Halsted St. 

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

Praėjusį Nedildienį, Almera 
Simons svetainėj Bijūnėlio 
jaunuolių draugijėlę laike savo 
reguliarę praktiką; kaip ir vi
suomet, tuo pat laiku, kitame 
kambaryje tęvai mitingavo,’ ap
kalbėdami draugijėlės darbup- 
tę tolesniam laikui- -

Užsįbaigus praktikai^ vietoje 
jaunuolius paleisti savais ke
liais, mokytoja p. Steponavičie
nė paprašo jaunimą susiorgani
zuoti kėdes i ratą, o tėvams 
nurodo sėstis pasieniais. Na,, 
sakau,, jau čia bus kas naujo., 
Nagi žiūrime, pirmininkas J. 
Kaulinas kad pradės nešti iš 
mašinos “amuniciją”. Ir ko ten 
nebūta: “bot dogų” keksų, sal
dainių^ net iš Lietuvos, vaisių, 
minkštų, gėrimų ir dar kitokių 
dalykų. Jaunimas, mokytojos 
vadovaujamos,' žaidžia įvairės 
žaismes ir krykštauja, o Čia 
pirmininkas vėl bėgioja ir vai
šina jaunus ir nebetaip jaunus. 
Ir, sakau, neišdidumas to mu
sų pirmininko, viską pats ir

Sekmadienį buvo suruošti 
šiaudiniai balsavimai tarpe Cer- 
m*ak ir Thompson. į, majorus- 
Balsavimas daryta daugiausia 
per bažnyčias. Tarpe 53. baž
nyčių lankytojų pasirodę 70 
nuošimčių už Cermąką ir Įtik 30 
už Thompsęną. Thomposnas 
ypatingai prarado simpatijas 
pas ateivius ir laisvai nusista
čiusius amerikiečius dėl to, kad 
jis pradėjo užgaulioti svetim
taučius ir ateivius.

Taip pat. padarytas balsavi
mas gatvėse, kur iš surinktų 
15,834 balsų dvi suvirs dalys 
buvo už Cermaką ir mažiau 
vienos už Thompsoną.

DR. C, MICHEL
. LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreiyas akis išgy- 

. dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Td. Boulcvąrd 7878

J. Lulevičius
GRABORIUS iR ‘ 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto k 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIU ADVOKATAS

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

Vakatais 215! W. 22na St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Narni* 8-9 ryte. TeL Republic 9600

JŪSŲ GRABORlAI ' 
Didysis Ofisą?

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi- Telefonai: YARPS. 174.1 i, 1742

K. G U G IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

kam tas reikalingo? Sako, “na, 
matai, darbuojąmes visą Sezo
ną, o už tą niekas nemoka, tai 
nors tokiu šurųm-burum ątsi- 
lyginkįm jaunimdį, o sykiu, ir 
mum neprošalį.” Sakau, brolau,, 
turi tiesą, ir aš balsuoju už. 
Labiausia mąn patiko tas, kad, 
gavau arčiau pažinti jaunuo
lius ir auklėtojus su kuoriajs 
nuolatos darbuojamės.

Papa.

Banditai užpuolė ir atėmė pini 
gus ir laikrodėlį *

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tet Drex<J 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31 tb Street

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

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

priežastiųiiZ'galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį,- nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi* 
teisingai akiniu*. Visuose atsitikimuose 
egzaminavima* dąromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama, į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.,
KREIVAS ARIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NA UJU» IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akytį atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis ;

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrab&ms
Vaipikai

331fi. S. Halsted St. Tel. Boulevard 731<

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso va ūdos i

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Rezidencija Tel Midway 3512 tt 
Wilmett» 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24. St Tek Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* 

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

Tel. Yards 1829^

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graboriai

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
< Reikale nfeldžin atsišaukti, o mano 

dąrbu busite, užganėdinti,

Tel> Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 fe. 4$ Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Lietuvės Akušerės ~

CHICAGOS 
anos

A.A.SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington and Clark Stt, 
Ofiso Tel. Central 2978 

t^amų Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Gydytojai
Res 6600 South Attesian Avennt 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yard, 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos)
Nno 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po piet 

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

Undertaking Co.
Ę, Hųdley Lic., 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161
y**T-T-—11 T-.! r ■>’I-. ... I. . IHIIR, ,,, ,

J. F. BADŽIUS
PIGUUSI8 LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGO!

Laidotuvėse patarnau 
fSįįĘ^ jų- Sūriau h pigiąu.

“®gu Riti to.dej, kad 
'••jfelfc; "M! .priklausau prie gra- 

I”! i*dirbystės.
OFISAS:

668 W. I8th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 2414

One Nortb La Šalie Rldffv
<t'! One Nortb La Šalie St, 

(Cot, La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel Stats 2704» 4412

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

.......  1 1111 ||JIL. I IRĮFVK* 1 11 įminu R!IW w .'H jv.’m !■■■

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez, S. Leauitt St. Canal 2330 
Ofiso valanda 2 iki 4, 7 iki 9 x 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas , 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Residence, Pbpne Hemlock. 7691
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Savaitės plėšimai

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
Dole! Hiinhiū laikų kainos nupiginto"

Sidabro I^illinpral-------------------------------$».00
Pareoliano Fillimral ------ ------- ---- -
Auksinės Crowna ---------------- , „nBrtilae___________ _ _______ ?0.00 vi duoti
Plutos. ZL.JZZZZZT—- S30.00 ir BUK*.

Traukimas be skausmo

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevąrd 7820 

z Namai:'
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefonas Virtinis 0080 
Bea. Tel. Van Duren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos U ryto iki 1 po pi 
fl Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo __

Namų ofisas Nortb Slda 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
\ nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Po 8 valandų darbo iš
plėšė $50,000

"FWte""SĮ   M'Į.

Septjuu galuoti banditai au 
modepiišMąusiaia plėšimo įtai
symą^, sphfctiį gręžiny piovimo 
if sprogdinimo Įnąonėmis pereitą 
sekmadienį išplėšė Wieboldt de- 
partment krąiu^uvės piniginę 
spintą, ant Green ,iy Ęeoria 
gatvių.

Lygiai 8 valandas banditai 
darbavosi krautuvėj, kol išgrę
žė ir išsprogdino pinigų spili
tą, kurioj rado $50,000. Laike 
tos operacijos jie turėjo užda
rę du ki’a'utuvės tarnautojus. 
Tai buvo vienas didžiausių plė
šimų laike pereitų 24 valandų, 
kurių tarpe Chicągoj padaryta 
42, plėšimai.. Nemažiau plėši
mų pranešta policijai iš. šešta
dienio nakties.

Wieboltl krautuvės, apiplėši
mas buvęa vienas iš pavyzdin
giausių plėšimų. Banditai pir
ma surankiojo tarnautojus, 
vieną surišo, o kitą pasodino 
dirbti savo darbą, tai yra kas 
pusvalandį siuntinėti telegrar 
mas, su raportais apie biznį, 
bet vienas banditas su revolve
riu. cenzūravo jo kiekvieną 
ženklą. Kiti banditai nuvyko 
atgabenti baksų pinigams su
krauti, iu susikro.Vę po 8 vai. 
darbo išvažiavo.

Pirmadįenį, aštupni ginkluoti 
banditui užpuolė Copeland vieš
butį, 5009, Sherida^i. road kur 
iš svečių, pagrobė viso, $3,825 
pinigais, ir brajigakmeijais. Bū
rys viešbučio tarnautojų buvo 
suguldytį ant grindų; kitas už 
protestus gavo mušti nuo ban
dito.

Henry Bigs, trijų vaikų tė
vas iš |953 Montrosę St, ras
tas banditų užmuštas savo, ga
raže. Patrick> Kosteliu, 414 W. 
79 St. nušautas* kai banditams 
įėjus į gėralų krautuvę ir su- 
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M LOVEIKIS

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 it Blue Island 

Valandos: 10 to J2 A. M., 2 to 4
« 7 to 8:30 P. M.

Re*. Phone Faitfaz 6353

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinoma* per 25 me
tus kaipo patyrgs gydytojas, chirurgą* 
ir< akušeris,

Gydo staigia* ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisu*,

Qfisas ir Laboratorija:
1025 1W St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10 . .  12 pietų it
nuo 6 iki 7:30 vai; vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800
...   1,1 |I|. |l m >■         I IH.IIIĮI i|. <1 1 IURWW

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Aehland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:J0 vai 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Pb/one Midwayv2880

DR. A J. KARALIUS 
s Gydytojas, ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare
u .... .. ..... ■'9.V" ^T"'W

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

Tel. Kcųwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11, valandai ryt*; 
nuo 6 iki 8 valandai vakajre 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.
...................... ■ . ..............................

Pbone Canal 6222

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

Vai.: 1—3. ir 7—8: 
Rezidenci/a 6640 So<

1 Telefonas Republic 7868

- _________
Telefonas, Yarda H 3 8,

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiem* reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

La Šalie Street
Tel. Randolph 0131 
ryto iki 5 vai rak

7 iki 9 vakar* 
Ketv.

11. South 
Room 1701 
Valandos nuo 9 
324.1 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
1 - Valandos 
Olj*:—Utarn.. 
VasaUer—Pan..

Subatos v*k
Pčtnyčios vak

W-
'f
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai iš publikos
Iš pagerbimo' didžiai gerb. 

profesoriaus M y kolto Biržiškos 
Lietmatį Aitdiiotium kobo 28 d.

Mums lankant tokius pager
bimo vakarus kaip kad buvo 
surengtas didžiai gerbiamam 
profesoriui Mykolui Biržiškai, 
aš tikiu, kad mums ne vienam 
dalyvaujant tokiame parengi
me užsidega širdis lietuvystes 
meile ir klausant tos malonios 
ir sumanios profesorius Bir
žiškos kalbos tartum suriša 
mus nenutraukiamu ryšiu su 
Lietuvos Kandžia, kuri trokšta 
grynai demokratiškos tvarkos 
Lietuviai ir kuolabiausia trokš
ta išvaduoti Vilniaus gyvento
jus iš lenkų imperialistų jungo.

Dar labiau sminga širdin 
jausmas, kad Lietuviai atgavę 
nors dalį savo šaliai nepriklau
somybės, neužmiršta savo pra
eities vargų po? cąro jungu ir 
stengias kuogreičiausia padėti 
ne tik Vilniaus gyventojams 
lietuviams išsivaduoti, bet ir

baltarusiams ir ukrainiečiams, 
kurie taip pat trokšta tos lais
vės kaip žuvis vandens/

Mes amerikiečiai lietuviui tu
rime ne kiek nemažiau susirū
pinti ^Vilniaus gyventojų var
gais kaip ir tenai gyvenanti 
broliai jr sesutės. Mos nors ir 
toli gyvename, bet nė kieno ne
kliudomi galime padėti atva
davimui tos laisvės, kurios 
kiekviena tautu trokšta^Pagal
vok amerikieti, ar gi tnes gali
me Užmiršti x tuos prislėgimo 
laikus, kuriuos kentėjo musų 
bočiai, o dalį jų ir mes palys 
atkentėme. Nors ir jaunučiai 
apleidome 'musų mylimų Lie
tuvį, bet visgi dar atsimena
me, kaip sunku yra pavergtai 
tautai gy venti. \.

Aš manau, kad ne vienas te- 
beatsimename 1905 metus ir 
truputį prieš tai, kaip kazo
kai ir visokį caro bernai per
sekiojo musų kiekvienų 
žinksnį. Ne vienas iš musų at
simename gerai, kaip tylios 
nakties metu rymodami ant al
kūnių laukdavome tų nelauktų 
svečių, žandarų, kazokų, kurie 
nakties metui “lankydavo 
kiekvienų kiek nors veiklesnį 
Žmogų, su tikslu jį pražudyti.

Jei atsimename tuos sunkius 
ir baisius laikus, tai supranta- 
tame, kaip liūdna yra gyventi
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PAVASARINIS PRATUŠTINIMO

Radio Išpardavimas
Krautuvės scinpelių ir demonstratorių. Musų raštiška ga

rantija su kiekvienu parduotu laike šio išpardavimo
RADIO SETU

Dykai 
aptarna

vimas

Dykai 
pristaty

mas
per 

vienus 
metus

ir 
įvedi 
mas

SIS IŠPARDAVIMAS TĘSIS TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ 
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai.

Klausykitės musų Lietuvių Radio Programo kiekvieną Ketvergo vakarą, 
nuo 7 iki 8 valandos, iŠ WHFC stoties, -1420 kilocycles9

LIPSKY’SMUSĮę&BĄDĮO STORE
■ LIETUVIŲ SANKROVA > ■

■ 4916 West 14th Street, J
H Tel. CICERO 1329 CICERO, ILL. M

Kaip Padaryti 1000
I 3 METUS IR 6 MĖNESIUSe

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

pasijusi kaip sutaupiusi z

51000.00
Sekretorių galima matyti kasdieną iki 8 vai. vakare,

1739 So. Halsted St.t. * . ' * , •

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG,
PaMvllnlmuM Bum

Seno Krajaus
®YDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIAGTDOMOS JOS YRA 
SpedaHikai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir puslis, užnuodijim* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalite jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, Im 
Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir iigyo* 
tu ketančiu* ligonių. Patarimas dykai OFISO VALANDOS: Kasdis 
•uo 10 ryte iki 1 vat ir nuo 5-8 vak. Nedėliomia nuo 10 ryt. iki 1 ▼«

y Wast 2S SU Z s fcsjnpM Ęedėr Aveu, M

i

bolaisvej. Lenkai yra negeres- 
ni ir jų kazokai elgiasi Vilniaus 
krašte lygiai kaip cato kazo
kai elgdavosi su stunis. Ar il
gai leistina musų broliams neš
ti lokį nepakeliamą jungą?

šiandien, kuomet lankosi 
musų gerb. svečias prof. Ilir. 
žiška, kurs lyg kokia Rytų 
žvaigždė šviečia mums ameri
kiečiams ir kviečia mus susi
rišti su Vilniaus krašto broliais 
ir jų likimu, nuo šiol rties turi
me stoti visi petis į petį, be 
skirtumo, už Vilniaus ir vilnie
čių laisvę. Padėkime jiems iš
sivaduoti nuo lenkų grobikų ir 
numetus jungą tapti laisvais.

Baigdamas veliju gerb. pro
fesoriui kuodidžiausio pasiseki
mo, kad tas jo sunkus, bet 
šventas ir teisingas darbas iš
sipildytų kuogreičiausia ir kad 
Vilnius vėl pastotų visos lie
tuvių tautos laisva sostine.

J. Grigaitis.

SLA.. 36 kuopos 
susirinkimas

Ateinantį trečiadienį, balan
džio 1 d. 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių Auditorijoj, Bridgeporte, 
įvyksta mėnesinis SLA. 36 
kuopos susirinkimas. - Nariai 
prašomi dalyvauti.—Valdybai

Peoples radio 
programa

Pereitą sekmadienį per radio 
stotį WBBM antrą vai. popiet 
buvo duota marga programa’, 
dalyvaujant 20 vyrų, daugiau
sia vargonininkų chorui, atriš
tai Kraučiunui, A. čapui, A. 
Romanui, p-lei A. čiuraitei, po
nioms E. Benaitienci, O. Juo- 
zaitenei ir kt.

Velykoms Peoples Furniture 
žada duoti specialų programą, 
kur ir prof. Biržiška pakalbės. 
Taigi tolimų kolonijų .lietuviai 
galės namie būdami girdėti gy
vą svečio ba^są iš Vįįąiaus.

Po truputį ,
Musų “stalincai” per Vilnį 

išvadino Prof. Biržišką “fašis
tiškos valdžios atstovu”. Jei jie 
tiki į tai, ką jie sako, tai jie 
baisiai nusikalsta prieš bolše
vizmą ir prieš patį Staliną! Ar 
čia senai skaitėme, kaip iškil
mingai buvo priimti Sovietų 
Rusijoj Italijos fašistų atstovai 
su pačiu Balbo pryšaky ir kaip 
po to triukšmingai viešėjo So
vietų delegacijos Italijoj >pas 
Mussolini. Matyt, kad musų 
“stalincai” sąmoningai melavo, 
nes jei, taip butų, kaip, jie sako, 
jie turėjo patys pirmieji su
rengti prof, Biržiškai iškilmin
gą banketą į taip kaip jų bosas 
Stalinas daro.

Musų komunistai labai karš
tų glendsų: šaukė, šaukė kitus 
į * rrrevoliuciją, ir kai nesulau
kė, ėmė ir patys savo tarpe 
pakėlė rrevoliuciją. , Stačiai 
baugu pro Vilnies šalį praeiti, 
kaip iš Bridgeporto raudondva^ 
rio tulžis ir raudonas, 
bolševistinis komisarų 
jas” taškosi. Pavojinga, 
neužtikštų. : ’

grynai 
“krau- t 

kad

iš- 
Jo,

Gegužio ilgų tiriniejimų 
dava jau paskelbta: anot 
Jurgeliutė . yra Dievui dūšią 
■kalta mergaitė, todėl * ji priva
lo tpadengrti? nuostolius,?' o jis 
pats Gegužis—^velniui kaitąs 
bernaitis, tad jis neturi reika
lo jokių nuostolių dengti, nes 
keploj niekas skolų nemoka, 
tad ir pomirtinę ten galima su 
savim neštis. ,

Kai turėjo įvykti Vilniaus 
Vadavimo sukaktuvės pereitų 
spalio men. 9 d. ir Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuvės va
sario 16 d., tai Vilniaus Vada
vimo Komitetas miegoj i išsitie- 
sęs ir nė krust nesukrutėjo: 
lai sau jo sąskaiton “geri tau
tiečiai” 
važiavo

pasipelno. Bet. kai ar 
Prof* Biržiška, Vii

Komitetasniaus Vadavimų 
strikt į kojas, it včl gyvas, 
vakarienes, v& eina gult.

■■■i i Ji I

(Kaip tik j^i’of. Biržiška at
važiavo, tuojau musų ko Var
niai šu baltais rinklais apie 
kaklus jį apspito; Vilniuj mat 
yra daug stebuklingų vietų, tai 
galima suprasti, kaip kunigų 
šorai pakiltų tas Vietas atga
vus!

I’tisfapėdis
• ■' ... <•

Garfield Park
Garfield' Park. Liet. VyrųGariield Park. Liet. Vyrų ir 

Moterų Pašelpinio Kliubo su
sirinkimas kovo 8 d., delei snie
go audros negalėjo įvykti. Se
kamas kliubo- šūšiHnkimas bus 
balandžio 12 d.r 1 vai. popiet, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison 
St.

Dieną pneš tai, šeštąįienį, 
balandžio H d., 7 Vai. vakaro, 
toj pačioj svetainėj, bus kliubo 
balius. Bus puiki lietuviška 
muzika, užkandžiai, gėrimai ir 
11. Įžanga tktai 50c. Neatsi
lankę nariai bus nubausti po 
50c. Q pribuvę draugai ir 
draugės bus pamylėti.

—jos. Waske.

Clearing
................... r,I l'L - l ,

Darbo ieškant

Continental Can Co. sugrąži
na kokį vieną arba porą darbi
ninkų į, darbą, bet kurie yra pa
leisti,. o haujij darbininkų ne
ima, ba, sako, per daug yra se
nų darbininkų atleistų, žiponių 
prisirenka kas rytas didelis bū
rys, tai visko atsitinka* Vieną 
kartą bedarbiai pradėjo kelti 
triukšmą, tapo pašaukta polici
ja, kuri visus išvaikė, tiktai mo- 
teris paliko 4r> leido eiti i ofisą, 
o yyrų neįeiti^ ;,pet per dvi sa
vaites nė į ofisą eiti už triukš
mo kėlimą. Dabartiniu laiku 
vėl pradėjo leisti, nors susišilti 
galima,; bet' tVuk'šmo kelt neva
lią. . y *

Laikų visai.1 uždarę ofisą
Kracker Jacks. Co. laiko savo 
ofisą uždarę, darbininkų neįsi
leidžia vįsaį, 1 Įnąt;, čionais, buvo 
tolus ^atsitikįinjis: tūlas laikas 
atgal aūtdmdbiįiu atvažiavo 4 
jaunį vyrukai, kurie nori eiti 
į, ofisą darbo paklausti. Sargas 
sakė, dArbiįjihkų nereikia ir 
nenori leisti. Tie vyrukai pa
rodo jam laikraštį, kad yra pa
rašyta, kad Kracker* Jacks kom
panija reikalauja daug darbi
ninką, o tu musų nenori leisti 
nė į ofisą,' pradėjo kailį perti 
sargui, išdaužė ofiso langus ir 
durių stiklus, sargą gerai pava
nojo, kad kėlės savaites pasir
go, susėdo visi į automobilį ir 
nuvažiavo .savais keliais. Iki 
policija pribuvo, ne pėdsako jų
jų nerado/ Dabartiniu laiku 
neprileidžia nė artyn ofiso.

■ į ■ * I. ■

Darbai nesigerina
Kitos dirbtuvės dirba po 3 

ir 4 dienas į savaitę, kitos ma
žesnės stovi uždarytos, bet iš 
visų yra vis atleistų darbinin
kų.
bene pašauks į darbą; liaujant 
nėra galimybės darbo gauti.

Laukia’ diena iš dienos,

i' IĮjl.,1, „.ibi,..

TheEnglishColumn
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Marąuette Murmurs
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; . More Witoopee!

TheMarguette Club of the 
SLA. Gr. 260 had another of 
those eventful eVenings at the 
Lithuanian Aūditorium lašt 
Sunday. The occasion was 
the Dzimdzi Drimzi nite of fun 
•and frolic. Vanagaitis bade 
us be his guests and make our- 
selves at homė. And maybe we 
didn’t!
į The jovial publisher is espe-i 
cially grateful to the following 
youngster for helping the over- 
ilow crčwd and seliflg his songs

'■ ’ ■ V .y •

y

and vvritings. Gan’t 
such old-timers likę

• «' i

Valentine, Marian Lati
Annette 

Stan
ley Valentine, Stanley dod- 
lewski, Anthony - Schnuka’s, 
Johnny Macas, and tbe Rusgis 
boys, now in business for them- 
selves. And some charming 
ncw ones in the persons of Vir- 
ginia B^llock and Batriėia Alis. 

Ruštle out the “tuxcs” boys. 
We’rb invited eri masse, to at- 
dent the Premiere perfOrmance 
e.vei* given at the Chicago Ci- 
vic Opera Ilouse by a. Lith
uanian orgaliization. Twill be 
o gula night when Mr. Vanagai
tis prėSents “Buridiano Asilas”, 
next month.

The basketball team dropped 
another tussle to the, Tuley 
Park heavies 'lašt Saturday. 
Score 38 to 25. No one was ih-

gyveno apie 18 metų. Kūnas 
pašarvotas Eudeikio koplyčioj, 
4605 . S. Hermitage Avė. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 
Laidotuvėmis rūpinasi jos pus
brolis Antanas Gendrolius, tel. 
Lafajjette 8025.

Siss»srr-imtSBM'I »imi■■ !■■■■■ m

įciaSSlFIED APS.
Financial

Fiftannai-PaskoloH

’ X Editor
X Student
XXX “Good Stuff”.

What happened to “Pal” and 
“Sunny” girls,; Sunday?

Marąuette Park

Mirė Petronėlė Vaičaitė.
t
apie 2 vai. po piet, 
Petronėlė Vaičaite, 
apie pusės amžiaus, 
6918 S. Artesian Av.

Vakar 
pasimirė 
sulaukusi 
gyvenusi
Velionė kilusi iš Batakių miest., 
Tauragės apskr. Amerikoj iš-

PRANEŠIMAI
Atydai Naujienų Skolinimo 

ir Bųdavojimo Bendrovės na
rių.

Su pabaiga kovo mėnesio 
Naujienų Spųlkos knygos ir 
sųskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių.

Todėl visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis ir priduoti savo knygu
tes <Jel patikrinimo.

T. RypkeviČia, sekretorius.

RAŠYKITĖS DRAUGIJOM
Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi

nes Pašalpos kontestas eina ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10 d. Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkčsc. 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 bile 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 
$30,00Q, narių skaičius arti 1000. Pa
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją ir 
gauti kitas reikalingas informacijas apie 
šią Praųgiją galite pas kiekvieną šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į kontėsto vedėją — Mickevičių, 
3653 So Halsted Si. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba, 
. J. Mickevičius, pirmininkas

P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Šaikuš, prot. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J. Kaulinas, iždininkas
N. Smalelis, kontrolės sekretorius 
J. Mitskus, iždo globėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 
J. Dauginis, . maršaska.
Dr. St. Biežis, Daktaras Kvotėjas 
Adv. K. P.'Gugis, Legąlis Patarėjas 

. . ___ . i.
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šelpos kliubo -susirinkimas įvyks trečia
dieny, balandžio 1 d., 8 vai. vakare, 
A. Bagdono svetainėj, 1750 S. Union 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti, nes 
turim svarbių nutarimų kliubo labui ir 
turėsim apsvarstyti miesto majoro rin
kimus. Valdyba.

18tos Kolonijos Lithuanian Commer- 
ęial Association masinis susirinkimas 
įvyks atradieny, kovo 31 d., 7:30 vai. 
vakare, G. Chernausko svetainėj, 1900 
$. Union Avė. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes turimė svarbių nutarimų 
aptarti kas link miesto majoro rinkimų 
ie kitų valdininkų tarpo. Bus gerų kal
bėtojų. A. Zellon, sekr.

Susivienijimas Lietuviškų Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte turės mėnesinį susi
rinkimą utarninke 3Imą d. kovo, 8 v. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijos sa
lėje 3133 So. Halsted St. Atstovai it 

‘administracijos draugijų jr kliubų pri
gulinčių prie šio susivienijimo prašome 
pribūti ries turime labai svarbų ir extra 
dalyku dėl apsvarstymo.

Martynas Kadziauskas, sekr.
—•—■

Pranešimas
B. and M.

\ A. J. BERŽINSKIS
MASULIS

V ■’

ir

CAFE
5200 S. Western Aye.

Tel. Republic 4544

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju U 
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iSegzanrinavi. 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aS apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryS. Ei
kit ^pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifeegzaminavlmo—ka« jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio» nuo 10 ryto iki 1 po pietų
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PINIGAI-t • - • .
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
• 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.

Mpsų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

■ Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
telefonas 1537

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

yra

St.

po 
Nede-

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. Pauliną. Street

CHICAGp, ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0841 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius it Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir iimainom visokį turtą- 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED flilS.
Educational

Mo
MOKYKIS BARBERYSTKS 

AMATO.

Dienomis ar vakarais. Dėl 
rnacijy Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

872 West Madison Street

iufor

lurniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA registeris muša nuo 
1 cento iki $3.00, “scale” nuo 1 cento 
iki 60 centų, kaunteris, ice box, cigarų 
ir cigaretų keisai, lentinos. Viskas už 
$150.00.

4755 Princeton Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

Laisvės 
norite

Naujie-

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Bok No. 1258.

Business Service

(0% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokioa rūšies, bile kada ir bile ko r. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
ųeriausį darba mieste. Kedzie 8463

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininkų 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

-----o----
REIKIA darbininkų-agentų pardavi

nėjimui lietuviškų knygų ir gintarų, ge
ras komisas. Gera proga bedarbiams 
pasidaryti pinigų. Kreipkitės “Aušros” 
Knygynas, 3653 So. Halsted St.

Furnished Rooms
Tel. Roosevelt 2725

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, UI.
----- 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

PASIRENDUOJA Soda Fountain it 
Lunch standas. Proga įsigyti gerą biz
nį tiktai už rendą. Puikiausia vieta.

J. KAVLAK 
New Kenvvood Club 
1361 E. 47th St., 

Tel. Kenwood 10263 
po 10 vai. ryte

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

KAS PAMETĖTE 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.

Business Chances
P^T^aYtmul Bizniai

KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ. Geras 
biznis, turiu sgreitai parduoti pigiai, ant 
lengvų išmokėjimų, 1338 W. 87 St.

I I ............. ...—I.ll

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tek Lafavette 0455

PARSIDUODA 3 flatų po 5 kamba
rius su basementu namas, labai pigiai — 
Savininkė išvažiuoja Lietuvon. Agentai 
teatsišaukia, 3127 Ęmerald Avė.




