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Žuvo TunelyMonarchija Nuversta

Ištremto Soloveckan komunisto laiškas

mums

svo

vie-sąra

LietuvonJan

Patarnaujame

ORH Nukrito debesys

NAUJIENOS
su tarp

Prohibicijos priešai 
bandysią nuveikti 
gubernatoriaus veto

Keturi vyskupai užmuš 
to žydelio laidotuvėse

Kova busianti vedama, iki pas 
kutini® Amerikos jūreivis ap 
įeisiąs Nikaraguos kraštą

ponijos premjeras
netą jau sudarė.
beveik visi senojo kabineto na

Susirašinėja
tautiniu darbo biuru

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

bal. 14.—Ne- 
Šiandie rado 
tris asmenis,

VATIKANO MIESTAS, bal. 
14.—Ateinantį sekmadienį pa- 
pa Pijus XI. ketina vėl kalbėt 
per radio visam pasauliui.

Zamora—Prezidentas

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

Debesiuota, gali būt lietaus; 
šilčiau; atmaina; vidutiniai pie
tų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarpe 45° ir 53° F.

šiandie saulė teka 5:11, lei
džiasi 6:30. Mėnuo teka 4:19 
ryto.

Naujas Japonijos kabi 
netas sudarytas

MADRIDAS, Ispanija, bal. 14. 
Pasitraukianti premjero Azna- 
ro vyriausybė šiandie 7:15 va
karo paskelbė karo padėtį, iki 
nauja respublikos vyraiusybė 
perims visą valdžią į savo ran
kas.

Vengrija 
Jauno žydelio, Eu- 

17 metų ‘amžiaus Portugalija
Praneša', kad Portu

. —Kovo 13. 
valandą apie

Ispanijoj paskelbta 
karo padėtis

LISABONAS 
bal. 14 
gali jos ekspedicinė kariuomenė 
sukilimui' Azorų salose pa- 
termpti jau atvyko į Hortą, 
kur vyriausias vadas įsteigs sa
vo bazę.

Aeroplanų gabenamasis lai
vas Cubango ir kiti karo laivai 
pasieksią Hortą šį vakarą.

Papa kalbės per radio 
sekmadienį

Viso žuvo 12 žmonių, o 46 sužeisti, kilus tu 
nely gaisrui; 21 buvo išgelbėtas

Karalius Alfonsas priverstas abdikuoti ir 
važiuoja lauk su visa šeima

Rado tėvą ir du vaikus 
nušautus

W00STER, Ohio, bal. 14. — 
Ellis McGregor, apielinkes far- 
merys, gavęs proto pamišimą 
‘a'pliejo savo žmoną ir posūnį 
gazolinu ir uždegė juos, sker
džiamu peiliu nudurė gyvenusį 
pas juos G. McAffe, 50 metų 
amžiaus žmogų, paskui pats pa
sikorė. Moteriškė ir jos sūnūs 
buvo nugabenti į ligoninę. Gy
dytojai nemano, kad jie bepa- 
sveiktų. /

Portugalijos kariuo 
menė prieš sukilė

lius Azoruose

Polanskis nuteistas 10 
metų kalėti

MARIJAMPOLĖ 
pusiau ketvirtą 
Marijampolę kilo bąisi pūga' ir 
tris minutes “žeme maišėsi su 
dangumi.” Pasidarė tamsu.

• Traukinys, bevažiuodamas iš 
Kalvarijos į Marijampolę,, tu
rėjo sustoti.

žmonės sako, kad, esą, nu
kritęs debesys.

JASPER, Ala 
toli nuo miesto 
niiške negyvus 
tėvą ir du jo vaiku. Jie buvo 
nušauti.

BUDAPEŠTAS 
bal. 14. — 
gene Roth 
laidotuvių apeigose čia vakar 
dalyvavo ir keturi krikščionių 
vyskupai, žydelis buvo per žy
dų Velykas vieno krikščionio nu
žudytas sinagogoje?

Ispanija Patapo
Respublika

Pamišęs farmerys 2 su
degino, 1 nudurė ir pats 

pasikorė

KAUNAS.—Prekybos ir pra
monės rūmai itžklausė tarptau
tinį darbo biurą Ženevoj, kaip 
kituose kraštuose yra reguliuo
jamas darbininkų atleidimo ir 
kompensacijos klausimas.

VARŠUVA, bal. 14
Polanski, kuris pernai metais 
bandė išsprogdinti Varšuvoje 
sovietų Rusijos ‘atstovybės tro
besį, nuleisdamas į kaminą 
bombą, vakar buvo nuteistas 
10 metų kalėjimo.

Gen. Sandino atnau
jina kovą su J. V. jė
gomis Nikaraguoje

TOKIO, Japonija, bal. 14. — 
Reidžiro Vakatsuki, naujas Ja- 

savo kabi- 
[■ z jį įeina

Krašto valdžią tuojau paėmė 
j savo rankas respublikonų vy
riausybė su Alcala Zamora kaip 
prezidentu.

Naujon respublikos vyriausy- 
bėn, kuri jau iš anksto buvo 
sudaryta, įeina: Manuel Prie- 
to, finansų ministeris; Alejand- 
ro Lerroux, užsienių reikalų; 
Fernando de los Rios, teisingu
mo; Aivaro Albarnoz, viešųjų 
darbų; Manuel Azana, karo; 
Cezares Quiro, juros; Miguel 
Maura, vidaus reikalų; Largo 
Ca'ballero, darbo; Diego Bar- 
rios, susisiekimo.

“Į komandą ‘smirno!’ dau
gelis musų nekreipė dėmesio. 
Ypačiai buvusieji kompartijos 
nariai stovėjo sau laisvai ir 
šnekučiavos. Staiga, kai nuo 
grandinio nutrukęs šuo, pribė
ga D. su špieruta rankoj, įnir
tusiu balsu rėkdamas:

“—Aš jus... vašmat’... 
loči... sukin...

^Rankoj D. laikė musų 
ša ir ‘asmenines kalinių bylas. 
Kiekvienas iššaukiamas pavar
de turėjo išeiti! priekin iš ri
kiuotės. D. pradėjo nuo musų 
kuopos.

“—Toks ir toks!
“—Esu,—atsakė iššauktasis.
“—Ko eksi, svoloč!..
“—Aš—darbininkas, bolševi 

kas, leninistas. Nesileisiu tams
tai elgtis su manim, taip, kaip 
su šunim,—atsakė tremtinys.

“Pasidarė didžiausia tyla. Pa
balęs iš pa’si/itimo, D. staiga šo
ka prie tremtinio ir iš peties 
kerta jam špieruta per veidą. 
Paskui ima jį mušti, rėkdamas 
užkimusią gerkle:

“—Aš tau, sukin..., parody
siu, kaip reikia atsakyt!., aš 
tau, svoloč’, parodysiu Leniną!., 
aš tau, padlec... Į karcerą jį!

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama
Greitai, Pigiai ir Saugiai

Buvusio sovetų diplomato, 
Besicdovskio, leidžiamame Pa
ryžiuje laikrašty “Kova” iš
spausdintas vieno į Solovecko 
salas ištremto komunisto laiš
kas. Laiško autorius šitaip pa
sakoja: - 'i"'-, . -

“Kompartijos komiteto nuta
rimu aš buvau pašalintas iš 
partijos. Paskui, ypatingu O 
GPU [slaptos sovietų policijos] 
nutarimu, mane areštavo ir 
kartu su kitais musų draugais 
ištrėmė į Solovecko koncentra
cijos punktą trejiems metams. 
Per aštuoniolika dienų nuo iš
važiavimo iš N., atvykome į 
koncentracijos stovyklą. Jau 
pavakarį mus, išalkusius ir bai
siai nuvargusius sunkia kelio
ne, surikiavo kažkokių barakų 
kieme, patikrinti ir paskirstyti 
į kuopas. Musų partiją priėmė 
komendanto padėjėjas, vienas 
D., buvęs kompartijos narys, 
bet už išeikvojimą ir kitokius 
darbelius iš partijos išmestais ir 
išsiųstas į Solovecką dešimčiai 
metų. Bet čia, už savo šuniš
ką atsidavimą ir palaižunavi- 
mą, jis buvo paskirtas komen
danto padėjėju, kad ir pasilik
damas trėmime.

“Po to D. ėmė paeiliui kapo
ti špieruta visus kitus trem
tinius.

“—Smirno!.. žingsniu ant
vietos, marš!

“Sumušti, išniekinti, ėmėme 
ant vietos kojomis minkyti...

“Reikėjo tik matyti.tą vaiz-. 
dą, kaip musų būrys — buvę 
įvairios minties komunistai-opo- 
ziconieriai, darbininkai, valstie
čiai, vyžoti ‘kulokai’, popai su 
žilomis barzdomis,- pasikėlę sa
vo sutonas,—žygiavome, stali- 
niškio žandaro D. šūkaujami.

“Pagal įstatymus, Solovkuose 
areštantų š'a’udyti neleista, vis 
dėlto per dieną po du tris, o 
kartais ir daugiau, našaujama. 
Ta operacija čionykščiu kalba 
vadinama: ‘nušautas, bandant 
pabėgti.’

“Aš buvau pristatytas miško 
darbų dirbti. Musų uždavinys 
prasideda nuo penktos valan
dos ryto. Nuo to uždavinio jau 
pirmą dieną vienas musų drau
gų mirė. Aplinkui žmonės 
miršta, kaip musės rudenį, nuo 
bado, nuo mušimų, nuo ligų. Pa
siskųsti niekam negali. O pasi
skųsi, žinok, kad gyvas riebeiš- 
liksi.”

nės degino karaliaus paveikslus 
ir paradavo gatvėmis.

Alfonsas apleidžia Ispaniją
Nuverstam karaliui Alfonsui 

tuojau buvo suteiktas apsaugo
damas laiškas išvažiuoti iš Ispa
nijos. Jis turbūt dar šią naktį 
išvažiuos su visa savo karališ
ka šeima, kaip, manomo, į Pa
ryžių.

Alfonsas, paskutinis Burbo- 
nų dinastijos karalius Ispani
joje, karaliavo per 29 metus, 
sostą užėmęs 1902 metais, bū
damas vos 16 metų amžiaus.

■SPRINGFIELD, III., bal. 14. 
—Illinois prohibicijos priešai 
mobilizuoja jėgas bandyti gu
bernatoriaus Emmersono ve
tuotą prohibicijos vykdymo į- 
stfttynyo atšaukimo bilių išnau- 
jo pravesti legislaturoje ir 
tuo padaryti jį įstatymu 
gubernatoriaus galvą.

Reprezentantas* O’Grady, 
nas gubernatoriaus vetuoto bi- 
liaus autorių, pasakė ,kad tatai 
busią bandyta padaryti dar šią 
sveri tę.

0’G.rady-McDermotto bilius 
buvo legislaturos atstovų buto 
priimtas 91 balsu prieš 56, o 
senato

šiandie 4:45 popiet Zamora 
pasiuntė karaliaųs^jĮiinjate- 
riams ultimatumą, sakydamas, 
kad jei respublika nebus pripa
žinta per valandą laiko, tai už 
pasekmes respublikonai nebus 
atsakingi.

Praslinko valanda; praslinko 
dar 15 minučių ir, lygiai 6 va
landą kakaro ministerių kabine
tas, kuris visą laiką buvo už
sidaręs karaliaus rūmuose, pra
nešė, kad Ispanijos karalius ab- 
dikavo.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
14.—Dr. Fedro Jose Zapeda, 
Nikaraguos sukilėlių vado, gen. 
Augustino Sandino, atstovas 
užsieny, sako, kad gen. Sandi
no įsakęs visuose frontuose iš 
naujo pradėti kovą prieš Jung
tinių Valstybių juros jėgas Ni- 
karaguoj. ‘

Kova busianti vedama tol, 
kol paskutinis Jungtinių Vals
tybių jūreivis apleisiąs Nikara'- 
guą.

žmonių džiūgavimas
Karaliui abdikavus ir paskel

bus respubliką, ant visų valdžios 
trobesių plevėsavo respublikos 
vėliavos, o sujaudintose miniose 
kilo didžiausias džiūgavimas. 
Svarbiausios sostinės gatvės, 
bulvarai buvo prisikimšę auto
mobilių, apsikaišiusių respubli
kos ir raudonais vėjukais, žmo-

•26 prieš 24. Nuveikti 
gubernatoriaus veto, atstovų 
bute dabar reikėtų gauti 102 
balsu, o senate—34.

Jei bilius nepavyktų iš naujo 
priimti, tada prohibicijos prie
šai ketina jį papildyti klauzule, 
kad prohibicijos atšaukimo 
klausimas eis visuotinam vals
tijos piliečių balsavimui. Gub. 
Emmerson, mat, savo pranešime 
sako, kad jis butų bilių pasira
šęs, jei jame butų buvus provi- 
zij'a’, kad valstijos prohibicijos 
įstatymo panaikinimas eis pilie
čių referendumui.

[Acme-P. 8 A. Photo] , .

Scena ties tunelįo šaftu, kur pirmadienio naktį Chicagoj įvyko nelaimė. Gelbėtojai gabena 
laukan iš tunelio sužeistuosius ir žuvusius.

žuvę lietuviai
Žuvę lietuviai, kaip 

praneša, yra šie:
IGNACAS GVALDA, 3631 S.

Union Avė. Pašarvotas namie.
JOBN PALIONIS, 3705 So.

Halsted St.
KAROLIS ŠEŠTOKAS, adre

sas nežinomas.
JOHN JURGINAS, adresas 

nežinomas.
JULIUS JURGELIUNAS, 

3443 South Morgan St.
JOHN LITVINAS, 1238 W. 

59th St.
JUOZAS BRAZDEIKIS, pa

šarvotas Masalskio koplyčioje.
Sako, kad žuvusių lietuvių 

esą devyni, bet mes sužinojome 
tik septynių vardus.

'Išgelbėti lietuviaį:

TONY LITVINAS, 1238 W.
59 St., šafto formanas.

WALTER DANIU,LIS.
DOMINIKAS FOLIŠAITIS, 

3425 S. Emerald Avė., forma
lias.

IGNACAS LINKUS.ALFONSAS IŠSIKRAUSTĖ
. MADRIDAS, bal. 14. — Al

fonsas, paskutinis Burbonas Is
panijoj, šiandie 9 valandą va
karo apelido karaliaus rumusz 
ir, dviejų vežimų sargybos ly
dimas, išvažiavo, kaip manoma, 
į Portugaliją./

Karalienė ir likusieji šeimos 
nariai, sako, išvažiuosią rytoj 
[šiandie] rytą.

PETRAS RAKAUSKAS.
JOHN KING, lietuvis, buvo 

nuvežtas į ligonine, bet jau pa
leistas.

JUOZAS KATAUSKAS.
JAMES KURAS, 2545 W. 

45th St.
Dauguma' sužeistųjų buvo nu

gabenti į St. Anthony ligoninę. 
(Plačiau apie tą nelaimę žr. 

vietos žiniose).*

Chicagoj atsitiko didele nelai
mė,. kurioj žuvo dvylika darbi
ninkų, jų tarpe bent septyni 
lietuviai.

Pirmadienį, apie septintą va
landą vakaro, tunely ties Laf- 
lin ir 22-ra gatvėmis kilo gais
ras. Tunely tuo metu dirbo 
būrys darbininkų, jų tarpe daug 
lietuvių. Pabėgimas iš tunelio 
jiems tapo ugnies užkirstas.

Pasiųstos gelbėtojų kuopos, 
kovodamos per šešiolika valan
dų su liepsnomis, durnais ir 
mirtingais gazais, vakar apie 
pietus išėmė iš tunelio paskuti
nius išlikusius gyvus ir žuvu
siųjų kunus.

Viso tunelio gaisre žuvo dvy
lika žmonių; keturiasdešimt še
ši buvo sužeisti, o dvidešimt 
vienas išgelbėtas.

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
14.—Ispanijos monarchija griu
vo.

Ispanija tapo respublika.
'Karalius Alfonsas, paskutinis 

Burbonų, šiandie 6 valanda va
karo išsižadėjo sosto.

Niceto Alcala' Zamora, res
publikonų .vadas, kuris dar tik 
neseniai buvo laikomas kalėji
me dėl savo darbuotės prieš 
monarchinį režimą, tapo laiki
niu respublikos prezidentu.

Perversmas įvyko rezultate 
įvykusių praeitą sekmadienį vi
soj Ispanijoj minicipalinių rin
kimų. Per tuos rinkimus kraš
to piliečiai, beveik visur milži
niška balsų dauguma išrinkda
mi respublikonus į vietų admi
nistracijas, aiškiai parodė ka
raliui, kad jie jo nebenori.

Ultimatumas karaliui
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[korespondencijos

JBolševikiškos išmatos pasiglem
žė P. A. L. S; Sąjungą ir jos 

laikraštį

H ARGENTINA

fR'l' 1

trečiadienis, b’al. 15, 1931

Kada Paliukas su Vilčinsku 
prisiplakė prie P. A. L. S. Są
jungos ir susitarę su Jokubai- 
čiu išprovokavo Norkų — Są
jungos ponai pasikvietė slaptą 
“patarėją” buvusį “Rytojaus” 
redaktorių Miščiką. Nemalonu 
buvo, kuomet tuomi džiaugėsi 
net toks rimtas laikraštis kaip 
“Keleivis”. Dabar “P. A. Nau
jienas” redaguoja bolševikas 
Miščikas, niekur neatšaukęs 
savo komunistinių karunkų... Iš 
to turėtų džiaugtis bimbinin- 
kai, o ne socialistai.

Nauji “P. A. N.” redakto-

i S
■
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Didi Suiaupimai
ANT

RADIO 
PLOVYKLIŲ 

ŠLAVIKŲ
Ir kitokių namam reikmenų

Dabar yra
Pcoplcs Krauttrvėsc yra geriausia 
ta įsigyti

patogiausias laikas ir 
vic-

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS 
KOMBINACIJOS RADIO SU 

GRAMAFONU .
1 > A .

$175 Kennedy Kombinacijos' r'adid

........$85.00
$200 Knights Kombinacijos radip

:: Gr^,o\.......$98.oo
$175 Columbia Kombinacijos radio

GnmMo:........$90.00

ant

HOOVER ARBA EUREKA

Elektriniai kaurų valytojai veikia 
ir atrodo kaip nauji, verti du sykiu

plo-drabužių 
naujas kainas:

$77.50
$98.50
$99.75

$109.50

Naujos elektrikinčs 
vyklės parsiduoda už

Nauja PR1NČESS
PLOVYKLA .......

Maytag! Nauja

Plovykla ...............

THOR Nauja
Plovykla ...... .........

Maytag vėliau
sios mados ............

Lengvus išmokėjimai suteikiami 
visiems.

Demonstruojame Namuose Veltui.
Kreipkitės

Peoples 
FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St, 

HEMLOCK 84Č0 
4177-83 Archer Avė. 

LAFAYETTE 3171

pašalino.
Sąjungos 
rotacine 

Manifestą 
išleidimo

riai ir leidėjai be jokių komen
tarų nutraukė Sąjungas laik
raštyje paskelbtą boikotą prieš 
Jokūbaičio firmą. Sakoma — 
už gerą atlyginimą...

Vienok susipratę Argentinos 
lietuviai darbininkai bęlševiRiš- 
kų išmatų “darbuotę” pasmer
kė ir kovo 5 dieną išleido ma
nifestą No. 4, kuriame sako
ma:

Musų Manifestas No. 4
Mes esame tie patys 54 žmo

nės, kurie išleidome “Musų 
Manifestą No. 1”, organizuo
jant Argentinos Lietuvių So
cialistų Sąjungą ir musų laik
raštį Argentinos Naujienos, 
šio Manifesto originalą pasira
šo dar daugiau darbininkų ir 
visuomenės veikėjų. Tikslas šio 
Manifesto yra numaskuoti mu
sų darbo griovėjus ir atsteigt 
tuos principus kurie buvo gy
vendinami musų darbo pradžio
je, kada su tuom darbu skaitė
si plati Argentinos lietuvių 
darbo visuomenė ir musų drau
gai užsieniuose.

Niekam nėra sekretas, kad 
Argentinos Naujienas pasmau
gė buvęs konsulas Mačiulis su 
kunigu ir tais provokatoriais, 
kuriuos prie to laikraščio už
griebę pristatė, o svarbiausius 
musų darbo kūrėjus 
Tuomi pasipiktinusi 
narių grupė išleido 
mašina atspausdintą 
No. 2, dcl kurio
tUomlaikiniai šeimininkai kalti
no drg. K. N. Norkų. Bet po 
kelių savaičių patys išleido 

| “manifestą”, patvirtindami tai, 
kas buvo grupės pasakyta. Ta
da Sąjungon sulindo provoka
toriai Paliukas su Stepaičiuj 
kurie pavogė Sąjungos archy
vus ir net privačius drg. P. 
čiučelio laiškus ir šnipinėjimo 
tikslais nunešė pas konsulą, 
šie provokatoriai talkon pasiė
mė bolševikišką žvalgybininką 
buvusį komunistų “Rytojaus” 
redaktorių Miščjką-šeiminiškį 
ir visu smarkumu varė socia
listinės idėjos sabotažą. Suren
kamus pinigus dėjo į savo ke- 
šenius, o Sąjungos darbą tyčia 
iiumrarino.' Jie kaltina savo 
bendradarbį Baurą, kad jis pa
vogė 85 pezus, bet Bauras sa
ko, kad jie visą iždą išvogė. 
Dar daugiau: Pietų Amerikos 
Naujienų leidimą tie šarlata
nai tyčia sustabdė, o patys bol
ševikų išmatos “persiorganiza
vo” į “bendrovę” iš Miščiko, 
Paliuko, Vilčinsko ir Stepaičio, 
o dėl dekoracijos pasiėmė Mic
kevičių, kuris vienas teisėtas 
valdybos narys buvo likęs, nes 
Bauras buvo išmestas, Paliu
kas rezignavęs, o Miščikas vi
siškai nepriklausė Sąjungai, o 
tik buvo Paliuko pakviestas 
sukimui sabotažninkų katarin- 
kos. Jie viską padarė slaptai 
ir niekas neturėjo galimybės 
protestuoti. Tai sužinojęs vie
nas iš pirmųjų Sąjungos kū
rėju drg. Norkus parašė moty
vuotą laišką Argentinos Parti- 
do Socialistą Centro Sekreto
riui nušviesdamas komunisti
nių išmatų “darbuotę” socia
listinio lokalo pastogėje. Argen
tinos Socialistų Partija per sa
vo trečiąjį lokalą padarė pas
tabą Sąjungos turto užgriebi- 
kams ir paskelbė, kad Partido 
Socialistu nepripažįstą Miščiko 
ir Pialiuko šaikos ir reikalaut* 
ja, kad jie atimtų savo nes
varius ųagus nuo šeimininka
vimo Sąjungoje, renkant au
kas, prenumeratas savinantiės 
ir taip toliau. Tegul visi socia
listinės idėjos draugui tai žino 
Argentinoje,' Urugvajuje, Šiau
rės Amerikoje ir Lietuvoje.

Sąjungos ir jos turto (ir če
modanų) vagišiai šeimininkavo 

. Sąjungoje apie metą laiko, kol 
viską savo privačion nuosavy
bei} pasiglemžė. Per tą metą 
kaiko jie neparašė nė' vieną

Heyne Motor Sales, Hudson ir Esscx pardavėjai, kurie randasi prie 5104 So. 
Ashland Avė., sulošė labai svarbią rol^ debartiniuose pardavimo rekorduose, pasiek
tame Hudson-Essęx pardavėją organizacijos Chicagoje, kadą pardavimų skaičius j 
dvi savaites padidėjo pustrečio karto. •

P-as Heyne yra gerai žinomas šioje apielinkėje ir ypač tarp toje apielinkėje 
gyvenančių lietuvių. Paklausus p. Heyne apie jo gražų pardavimo rekordą jis 
pasakė: “Nestebėtina, kad mes padarėm nepaprastą pardavimo rekordą Chicagoje, 
nes mes parodėm, kad Greatet Hudson Eight ir Essex Supeę §ix yra vertybės sen
sacijos šiuose sensacingų vertybių metuose. '

“Essex turys 48 puikiųjų karų ypatybes, kuriu neturi jokiš kitas pigiųjų karų, 
yra puikiausia veikiantis šešių, kokį Hudson yra kada pagaminęs, kuomet Greater 
Hudson Eight su savo dideliu ir stipriu aštuonių cilinderių motoru, veikimu vir
šija bile kurį karą, kainuojantį .šimtus dolerių brangiau.

“Demonstravimas daugelio šių karų ypatybių ir gero' subudavojimo, bei 
komforto, ruimingumo ir žemų kainų, įtikina žmones, kąd tai yra tikrai verty
bėm sensacija”. ■ į .

P-as Heyne kviečia visus lietuvius atsilankyti į jo šioruimius, pasivažinėti ir 
draivinti Essex Supcr Six ar Greater Hudson Eight ir patys karai parodys, kad 
jie yra žymiausia vertybė automobilių industrijoje.

straipsnelį apie socialistinį 
darbą šalyje ar užsieniuose. Jie 
net neatšaukė tų bjauriausių 
šmeištų kuriuos komunistinia
me “Rytojuje” rašė atvirai pa
sirašydami ir pseudonimais 
Miščikas —šeiminiškis ir Pa
liukas —La putytė. Jie dergė 
Socialdemokratą, Keleivį Nau
jienas, jų redaktorius ir leidė
jus, o taipgi Argentinos Socia
listų Partijos vadus. Dabargi 
jie smurto keliu pasiskelbė sa
vininkais tos partijos, laikraš
čio ir Jo turto, ką pirmiau ter
šė. Jie saužyniąi daro iš mu
sų sukurto darbo organą ko
munistuojančiam elementui, po 
svetimais vardais pasislė
pusioms grupėms, kad atstoti 
buvusio “Rytojaus” ir kad 
apeiti ir taip pat apvokti ir 
taip vadinamus apsvietiečiųš. 
Tai matot draugai, kur nuėjo 
musų sukurtas,'.(Jarbaš.' Jie lai- 
žydavosi prieJokūbaičio ir 
šmeižė Rotacinio manifesto lei
dėjus, bet kuomet apsivogė ir 
tapo pašalinti, tai tik dėl for
mos skelbia šabloninį boikotą ne 
jam, bet jo firmai, kadangi ki
ta konkuruojanti žydiška fir
ma jiems už tai apmoka. O 
faktinai šio Manifesto rašyto
jai didesnį pasipiktinimą skel
bia jų “boikotuojamam” asme
niui. Taigi tegul kartą visiems 
paaiški šis komunistinių išmiv 
tų farsas!

Sąjungos sabotažninkai išti
są metą nepadarė nė vieno pa
rengimo, o kuomet darė, tai tik 
rengėjai ir muzika teatsilankė. 
O visi gerai pamename, kad 
Sąjunga suorganizavus ir Są
jungos delegatui (Norkui) pa
darius kontaktą su Casa do 
Pueblo ir Argentinos Socialis
tų Partija pasirodė platus de
legato straipsniai 
dia” puslapiuose 
rengimus tuomet
800 žmonių ir. tuose milžiniš
kuose parengimuose, koncer
tuose ir mitinguose Jose Vir- 
di teatre kalbėdavo Partido 
Socialistą delegatas Gerbiamas 
Draugas Biuro. Užgriebusieji 
Sąjungą sabotažninkai pradžio
je ėjo ranka rankon su Jokū
baičiu, paskui Paliukas su Miš- 
čiku landžiojo konsulatan ir 
pas kunigus kol Sąjungą vi
siškai numarino ir jos turtą 
pasisavino.

Draugai, tylėt negalima il
giau. Reikalingą atgaivinti mu
sų pradėtasai darbas, šalin ko
munistinių išmatų nagai nuo 
Sąjungos ir nuo jos laikraščio! 
Jeįgu tie ex-komunistai neat
sitrauks nuo Sąjungos ir nuo. 
jos * laikraščio," " tai* reikalinga 
kuogreičiąųsia' išleisti Argenti
nos Naujienas, pirmą ir visų 
mylimą Argentinos lietuvių so
cialistų laikraštį'. Kas pritaria 
šiam1 idėjos darbui, < prašome 
rašyti laiškus žemiau nurody
tu adresu, dupdapt savo pata
rimus ir -pagmdąvįn- s. Visos 
Sąjungos kuopos protestuoja

prieš komunistų išmatas ir 
piktinasi jų žiulįkystemis ir 
slapukišku pasiskelbimu Sąjun
gos ir jos laikraščio šeiminin
kais. Draugai, jeigu mes tylė
sime, tai jie ir toliau apgau
dinės musų visuomenę. NČ vie
nas susipratęs1 darininkas ne
privalo numoti ranka, bet pri
valo nors savo patarimu prisi
dėti prie socialistinio darbo at
statymo.

pąyfjayjnėt i’r apgaudinėt dar
bininkus, kad iš trumpo tar
nybos darbo < pasistatė namus 
ir prisipirko p|ę.cių ir dar ren
giąsi " atšidaryt almasenuš. Su- 
lyg jų tas yra doras, kuris tu
ri pinigų, o badaujantis darbi
ninkas, jie mano, kad turi 
jiems Kokiu tai įrankiu tar
nauti; ir klausyt jų šlykščių 
pąnigįriįiį’ ir dorų žmonių kam 
džiojimo. ' . .V i

Ant Sąjungos lavono jie kokį 
tai “Parnasą”* suorganizavo, 
kuriame dirba komunistų išma
tos ir Kunigo Janilionio pavyz
diniame “švyturyje” išgarbin
ta ir iŠabrozinta . panelė Vil- 
činskaite. Tai jie taipgi skai
to sava bendrove. Musų pra
dėtą darbą jie pevedė bolševi
kų ir klerikalų, naudai, o save 
kompensavo vilų, almacenų ir 
kitokių biznių prisisteigimu. 
Judoįšįški grašiai jiems tai pa
gelbėjo. Tik akliems negali būt 
aiškus šis komunistinių išma
tų manevras. , O kas tai maty
damas tylės, tas užgirs jų ma- 
garyčiavimą su klebonais ir su 
susitrepninųsiais komunistais. 
Taigi, draugai, ištarkime savo 
žodį ir atsteijume musų 
bingai pradėtą Argentinos 
tuvių Socialistų Sąjungos 
bą!

Laiškus prašome adresuoti 
sekančiai:

Argentinos Lietuvių Socialis
tų Sąjunga (Agrupacion So
cialistą Lituana. en la Argenti
na) Rivadavia 2150, a/c Casa 
de Pueblo, Buenos Aires.

Argentinos Lietuvių 
Socialistų S-gia.

P. S. šį Manifesto originalą 
taip pat pasirašė: Pietų Ame
rikos Lietuvių Socialistų S-gos 
1-ma kuopa,

Pirmininkas VI. Matukonis, 
Sekretorius J. Banys.

A. L. S. S. 3-čia kuopa, 
Pirmininkas A. žibaitis, 
Sekretorius Baldauskas.

A. L. S. S. 4-ta kuopa, 
Pirmininkas J. Graibus, 

Sekretorius

?■

anz dress^simt!
“w^***“1CLEANED £ PRESSEO

gar-
Lie- 
dar-

J. Mikulėnas. 
6-ta kuopa, < 
(ne|skaitoma) 
(nejskaitoma)

Pirmininkas 
Sekretorius

Buenos Aires, 
Kovo 5, 1931.

, Ar pavyks atsteigti Socialis
tų Sąjungą ir socialistinės min
ties laikraštį — parodys atei
tis. Reikalinga, butų morale 
draugų amerikiečių parama.

Santa.

3 DIENU 
PATARNAVI

MAS
Puikiausias 

Valymas 
Chicagoje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

40% Nuolaidos aut Drapes 
Vyrų siutai ...... .2.— 79c šaukit
Moterų skrybėlės 35c Randolph 0028
Vyrų skrybėlės   OOc dėl pristatymo 
Dresės nudažomos $2.69 patarnavimo 
SECURITY MASTER CLEANERS 

* 159 N. State St.
kampas Randolph, Room 1012 

MGR. MR. KŪLES

COMFORT 
FRAME
Tht Vsry Laiori Bosi

Be jokios konferencijos žiu- 
likai užgriebė laikraštį visuo
menes. 0 jie moka “graibyti”, 
nes Paliukas su Vilčinsku dirb
dami vienoj 'Reconąuistos agen
tūroje taip mokėjo laivakortes

tfAvrs 
NO HM 
ONBHIDOt 
oruose

Niauji Akiniai 100 
Dienų Išbandymui

Leiskite mums prisiųsti jums vėliausio sty- 
liaus Nujo Komforto Akinius su Aiškaus Re
gėjimo stiklais 100 dienų nemokamam iš
bandymui. Gražiausi akiniai kokius pagamin
tu per daugel) metų. Nešiojami daugybės 
žmonių. Populiarus visur. Skirtingos išvaiz
dos. Nepalieka žymės aut nosies. Lengvi. 
Leis jums skaityti smulkiausi raštų. įverti 
ploniausių adatų, matyti ARTI ir TOLI. Gra
ži makštis pridedama Dykai. Patenkinimas 
garantuotas. Jeigu jus nenusistebėsite ir ne
pasitenkinsite. jeigu jus nemanysite, kad 
musų akiniai už tiktai $2.98 nėra geresni už 
tuos, kurio kitur parsidavinėja po $15.00. 
jus galite prisiųsti juos atgal. Jais nerizikuo
jate nė centų. NESIŲSKITE PINIGŲ. Tiktai 
pasiųskite kuponų. Mes taipgi pasakysime 
jums kaip gauti porų sau be kaštų.
------- PASIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIE -------
Dr. S. J. Ritholz
1447“ W. Jaekson Blvd.
Dent. FL-323
Chicago, Illinois

Aš noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto 
Akinius per 100 dienų ir sužinoti kaip aš 
juos galiu gauti be kaštų.
Vardas ................................................ Amžius.........
Gatvė ir nr............................. R.F.D..... Box.........
Miestas ..................................... .. ........ Valst......... .

C O O K
with

KKAFT 
America n 

Cheese
It melta to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A riek, 
time-meUowed flavor that only 
“cave euring” can give.

Try it for rarebits, sauces for 
vegetables, baked dishes, toasted 
sandwiches. YourgrocerbaaKraft 
American Cheese. Order today.

fr

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

■SM

Garsinkite “N-nose”

‘La Vangur-' 
ir musų paj 

lanke apie

VAŽIUOKIT! VAŽIUOKIT!! VAŽIUOKIT!!!

FOR THE COĄCH OR BUSINESS COUPE • F. O. B. OETROIT

Th e. F i ri ėst 
Hudson Ever feuilit ;

Prilygsta ŽEMI ALSIEMS Savo Kaina 
Lyginasi PUIKIESIEMS Savo KoKybe

Essex lyginasi savo veikimu bite kuriam šešių, nežiūrint jo kainos. Jis v 
suteikia Supcr-Six švelnumą žemiausios kainos klesai. Jis duoda jums 
puikaus karo stylių. Tai yra užtikiiniausias Six kokį mes esame paga
minę. Jis yra ekonomiškas operuoti. Jis yra didesnis, platesnis, rui- 
mingesnis negu daugelis karų, kurie parsidavinėja po kelis šimtus 
brangiau. Jo kokybė yra matoma kiekvienoje įrenginio ir subudavoji- 
ni(i smulkmenoje. «|is pirmą kartą tokios žemos kainos karuose duo
da jums lietą Vaiiauimo ir Draivinimo Komfortą,

70 mylių į valandų 
arklių jėgos

Ruimingas
Retas Važiavimo 

KOMFORTAS

Vertybės Sensacija Sensacingų Vertybių Metuose 
BUTU£R MOTORS, Ine 

DISTR1BUTOR 
Michigan 2000

WEST SlDEj-Cout. 
Clark Motors, 

5001 W. Plvisloo St. 
Crundull Motor Cales. 

811 W. Madlson St. 
• (lak Park 

Mielinu Motor Sales, 
3843-44 Ogilen ' Avė, 

Sullivon-Morgan Motor Sales, 
4,701 W. W«shlpgton Blvd. 

Stilllvan-Morgan Motor Sales 
6201 W. ,22ud St.. Bcruyn , 

8UBUBBAN DEALERS 
BurrtyKton HudsomEssėi Co., 

Barriiurtop, ’ I|l. 
Hiii Auto Coinpaiiy, 

12708 Wcstern Avė. 
Blue Island, III.

Salesrooins 
Corner 25th St. and Michigan Ąve. / 

ŠQUTH SIDE—ęout. 
Ajax Auto Co„ 

8085-39 Commcrclal Avc.
a... 

DurKe Motor Sotys, 
Archer Aye, 

Culuim't Motor t’o., Ine., 
l(U)ll) r MldUgan Ąve. 

Hęyi|e Motor Sotys, 
5104 S, Ąshlnnd Ąve.

w. • 
. ! WKST . Broli
Chieiigo Oakley Motor Sales, 

3307-13 W. Cltlcaio Ąve. 
Gordon Motor Co..

3305-09 W. North Ąvr.

NOKTU SiaiS ’ 
IJvcher-AnderHoii ftlufor tu. \

2470 Mihv^ukee Avė. ’
Bromhvay Hudson Essci Co.,

0657 N. BroO^vuy ( 
Dainpmah-Sclnnitt Co.

1820 Rldge Ąve., t Evanuton 
Keystorie Motor SidesCorp. 
’ 3143 Luivrence Avė.’ 
Keystone Motor Salės Corp. 
j 4000 N. We»tern Avė. 
Schellenberirer Motor >• Sales, 

. 4Įpl. MlIw3U^ee Ąye.
SOUTH SIDE . .

Aja* Auto Co. .
7800 Stony įsiauti Avė.

Main Service Dept. 
• Cprner 25th St. & Indiana Avė.

SUBURBAN DEALEBS—■CvpK 

L. C. Kitzmiller, 
HliiMtale, llllnoiv .

Gųlvin Motor Salta, 
Indiana Harbor, Indiana 

Lombard Auto Repai r, 
Lombard. Illinois 

Frieke Moloi< Sales. 
12-18 Maln St. 
Tark Rldge, Illinois 

Davis Service Htatlon, 
Hiver G rovė, lllnloin 

Round Lake Garage, 
Round Lake. Iilhtob 

Grlgsby Hudson Co., 
Waukegan, Illinois

FossUnd Service and Garąge, 
Hinthrop Harber. lUIgole

8UBUKBAN DEĄLEKS—Cont.
R. J. Ei”**.

1728 llHlbtcil St.
ChlcaRo Hciirhtv. III. 

Davls Garaže and Sales,
E. Chicago, Illinois 

Staiits Motor Sifirn.
Elinhiirst,. llllųois

Mclntyre Hudson Co., Ine., 
1065 BroadivAy 
Gary. Indiana

Harold Cross and Co.
409 PeniiMylvania Avė.
Glen Eltyn, III.

A$new Mplor Company, 
5311 Ųoniaii Avė 
Huniniuud, Indiana
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo darbuotės
Kaip Joniškiečių Kliubas 

susitvėrė

Vieną gražių dieną 
5-6 metai atgal) sugrįžus Ju
liui į Chicago kilo mintis, ar 
nebūtų gera kad sutverus ap
švietus draugijų labdarybės ir 
kultūros pamatais, kad galima 
butų sutverti į vienų bendrą 
organizacijų ne vien tik Joniš
kio apylinkės gyvenančius 
Chicagoje, bet taip jau joniš
kiečių kaimynus.

Julius susikvietęs smarkiau
sius joniškiečius, Antanų, Juo
zą, Joną ir Akvilę nutarė su
rengti vienai jaunai joniškie- 
tei draugiškų vakarėlį. Tai

ir buvo pirmieji žinksniai link 
suorganizavimo Joniškiečių 
Kliubo. Po to tapo sušauktas 
susirinkimas kuriame ir tapo 
sutvertas kliubas iš 11 narių.

į valdyba įėjo Antanas pir
mininku, .Juozas nutarimų raš
tininku, Julius finansų sekre
torių, Jonas iždininku, ir Ak
vilė liko organizatorių. Netru
kus buvo surengtas kitas va
karas su labdaringu tikslu, 
paremti vienų♦ mokslų einantį 
joniškietį studentą (kurs da
bar gyvena Lietuvoje)’. Tas 
vakaras davė pelno, rodos, 
$63.25:

Reikia pasakyti, kad nors 
joniškiečiams iš pradžios sek
davosi sukviesti po daug pu
blikos į*parengimus, bet buda- 

r sunkenybių su sušauki- 
į susirinkimus. Paduosiu

čia vienų pavyzdį. .Kilius šau
kia joniškiečius, Kliubo na
rius, į susirinkimą, bet nesusi
renka užtektinai narių. Ju
lius skundžiasi Akvilei zir ka
sosi galvų. Akvilė sako, nesi
rūpink, Juliukai, aš pakviesiu 
Reniu. Benius nenori Akvilės 
kvietinio priimti, jam svar
biau vykti į parką, ne į joniš
kiečių susirinkimą. Tai Ak
vilė prižadėjo su juo drauge 
važiuoti po susirinkimo. Tada 
Benius sutiko vykti į susirin
kimą ir tokiu;, budu tapo su
rinktas 
ir susirinkimas atlaikytas.

Senieji šulai nyksta
Valdyboje tada nebuvo 

nos nuomonės. Antanas
rėjo, kad Kliubas butų tveria
mas ne tik čia Chicagoje, bet

vo
mu

Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 3 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408 no

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis. kainomis 

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

kad butų siunčiamas gener. 
organizatorius ir į kitus mies
tus. Julius ir kiti tam1 buvo 
priešingi, kad verčiau namuo
se susitverti stiprią organiza
ciją ir tai bus visiems gana 
darbo. Antanas karšto budo, 
supyko ir norėjo Julių ištrem
ti iš Joniškiečių kliubo valdy
bos, bet išėjo kitaip, ir vietoj 
Juliaus pats save išspyrė. Po 
to Antano niekas daugiau ne
bematė tarpe joniškiečių.

Juozas, Antano brolis, buvo 
rimtas vyras ir nuoseklus vei
kėjas* Jis netik darbavosi tar
po joniškiečių, bet ir kitose 
organizacijose buvo veiklus 
naryš. Bet gyvenimo aplinky
bės privertė Juozų apleisti 
Cbicagų. Galop Jonas norėjo 
kaikų išspirti, ir taip pat ke
linti metai kaip pats nebėra 
joniškiečhi tarpe. O dabar dėl 
nežinomų priežasčių pasitrau
kė iš Joniškiečių kliubo veiki
mo (ne iš paties Kliubo) ir 
Akvilė. Akvilė visų laiką buvo 
veikliausia ir daug gera pada
rė. Kad ji šiandien butų, ji 
butų Juliaus dešinė ranka 
kliubo. darbuose.

Nebuvo to joniškiečių pa
rengimo, kur Akvilė nebūtų 
prisidėjus sU savo triūsu, ypa
tingai suruošime muzikalių 
programų. Tai buvo sumani, 
iškalbi mergaitė, ir savo sim
patingumu bei dideliu drau
giškumu daug padėjo kliubui 
išaugti. Taigi, kaip matome, 
iš pirmųjų Joniškiečių Kliubo 
pionierių beliko tik vienas šu
las, Julius, Kliubo Alfa ir O- 
mega. Ne jaugi?

—Joniškietis.

Be to, risis dar Adomas Wid 
zes su -Indijon u Bložis su 
Tony Ačas ir J. J. Bagdonas 
su Charlie. Barrow.

■ 1 > • s .

Kola Ęwanani risis su Jim , 
< Londos

Balandžio 21 d. Chica'gos sta
dione įvyks milžiniškos risty- 
nės už pasaulio čempionatų. Ri
sis čempionas Jim Londos su 
rusu Kola Kwariani. Manoma, 
kad tų ristynių pažiūrėti, susi
rinks tūkstančiai žmonių. Ta
čiau vietos- vargu pritruks, nįs 
Stadione telpa *23,000 žmonių.
Ed. Lewis paguldė Don Gėorg’ą

Ęd. Lewis vėl skelbiasi pa
saulio čempionu, kadangi jis 
paguldė Don George’ą, kuris 
Kalifornijoj ir kai kuriose kito
se valstijose buvo skaitomas 
pasaulio čempionu. Reiškia, da
bar bii s du “pasaulio čempio
nai”—Jim Londos ir Ed. Le- 
wis.—N.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Pavasarinis Radio valanda

BRIDGEPORT MOTOR 
SERVICE

Savininkai lietuviai broliai
ALEX ir JOSEPH GOODEONAI 

FornySių ir pianų niuveriai vietoje ir toli 
I>atarnavimas geras ir pigus. Pristato

me anglis ir malkas.
817 West 3'4th St.

z Tol. Boulevard 9330

RAKANDŲ 
Išpardavimas!

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

LIETUVIŠKAS.. -į- ■ 4 ,-rS*

RADI 0 
PROGRAMAS

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard, 6894

Būdami tikrais lietuviais 
norime savo broliams lietu
viams pasitarnauti ne vien 
savo puošniu rakandų kainos 
pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programas 
panedėlio vakarais iš stoties 
WHFC 1420 kilocycles nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

(f. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Lietuvių radio programas 
pereitą sekmadienį iš stoties 
WCFL buvo ypatingai geras ir 
įvairus: dainavo A. Vanagaitis 
su J. Olšausku. Vaidylų vyrų 
choras, p. Saurio vedamas, pa
sirodė, kaip visados, šauniai ir 
įspūdingai. Solistas baritonas 
S. Rimkus ir gi nuo jų neatsi
liko,orchestra' su vargonais 
griežė musų^liaudies melodijas. 
Matyt, kad p: Jos. Budrikas, šių 
radio programų leidėjas, sten
gias savo kostumerius paten
kinti ir abęlnai v /visus radio 
kla'usytojus, nes Budriko radio 
programai visados pasižymi 
gražumu ir įvairumu.

Kaip buvo pranešta, dabar 
Budriko krautuvėje, 3417 S. 
Halsted St. eina didelis iŠpat- 
davimas, nupigintomis kaino
mis, radių, pianų, forničių, re- 
frigeratorių ir kitų dalykų. Ki
ta irgi gera Budriko valanda 
būna' ketvergo vakarais nuo 7 
iki 8 vai. iš senosios stoties 
WHFC.—Senbernis.

‘liaudies melodijas

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Atvelykio radio 
programas

Musų bargenai tarpe dauge 
lio kitų yra dar sekami:

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IK PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam už

2. Bedruimio setas kaina 
$150, parduodam už

3. Dining-room setas Ikai- 
na $85, parduodam už

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rūbas ant orderio! 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR 

GENAIS—LAUKIAM.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

MUSŲ RADIO VALANDA 
Lietuviškas Programas

Kiekvieno panedėlio vakarų 
iš stoties WHFC 1420 kilo- 
cycles nuo 7 iki 8 valandai 
vakare. Kviečiam klausytis 
—M, P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai.

Balandžio 12 dienų nuo 2 iki 
3 vai. po pietų iš galingos W 
B B M stoties, pastangomis 
Peoples Furniture Kompanijos, 
buvo leista per brą gražios lie
tuvių^ dainos. Programas pra
dėtas daina “Kur bėga Šešupė”, 
ir baigtas “Lietuviais esame 
mes gimę”, kurias dailiai su
dainavo dvigubas vyrų ir mo
terų kvartetas. Taipgi gražiai 
sudainavo daug dainelių solo ir 
duetu dainininkai ir dainininkės, 
p.p. A. Skamarakienė, Elena ir 
Ona, A. čiapas ir J. Romanas.

,Peoples Furniture Kompanija 
atsižymi davime šių programų 
tuo, kad gramafono
nevartbj’a?, bet neatsižvelgiant i 
dideles lėšas pildo šiuos progra- 
mus gyvais artistais, kurie kas 
kart kų nors naujesnio ir žavė- 
jančio duoda radio 
j'a*ms. —N.

rekordų

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

klausyto

SPORTAS

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba j kitus 
miestas, 

3604

UPHOLSTERED 
FURNITURE CO.

^tarnaujame teisingai 
ėst 65th Place

TeL Republic 7950
2314-16 W. Roosevelt Rd.

Tel. WEST 5743 ,

šiandien Aštuonioliktos pa
rapijos svetainėj risis “dzūkas” 
BanceviČius su latviu Kari An
dre™/ kuris 
Šimkų paguldęs į
Taigi atrodo, kad 
rėš kietų priešų.

sakosi Rygoj J. 
dvi minutes^ 
“dzuka's” tu-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šiemet jau užmušta 323 
žmbnės

Nuo sausio 1 d. ligi pereito 
šeštadienio Chicagoj automo
biliai jau spėjo, užmušti 323 
žmones. Administracija ima
si priemonių tai žmogžudys
tei kiek' galima pakirsti ke
lių. Penktadienį dar užmuš
ta keli mokyklų amžiaus vai-

imant bendrai. Kuomet visa
me krašte išpuola jšlaidų 
kiekvienai galvai ant pirkinių 
po $422 metams, tai Chicagoj 
išpuola po, $638 galvai. Me
tais 1929 Chicagos 43,625 retail 
krautuvės pardavė už $2,153,- 
626,533. Toliau patirta, kad 
Chicagos miestas padaro retail 
biznio 61 nuošimtį viso Illinois 
valstijos biznio. Pasirodo, kad 
priemiesčiai pradeda po. kiek 
mažiau beišleisti pirkiniams, 
būtent po $618 metams, kuo
met pačiame mieste 
po $638.
p Retail krautuvėse 
valst. tarnauja apie
tarnautojai, kuriems išleidžia
ma algoms kasmet po $377,- 
393,595; Chicago padengia 83 
nuošimčius tų algų.

Del Silpnų 
Inkstų

Jijh turite Rilpnun inkstiiR, jųg i,p 
turite imti Nuga-Tone. Si • 

vaistai RURtiprinR jiiRy silpnus fnks- 
Kitus organus ir nepraeis daugelio 

Nuga-Tone. pabalina iA kūno 
ū. Jis su- 

Rtipresniufi net
yra par 

Jeigu aptiekinit - 
jj užsakyti <l< I

JpiKU 
atidėliojimo 
puikus 
tus Ir ____
ligų ir vargo. ___ ________
liicų perus ir nuveikia konstipaciją. Jjs 8(i 
teikia jums sveiką skilvi, stipresnius nėr 
vus ir raumenis ir paderina abeltia sveik:: 
tų. Būtinai Kaukite Niura-Tone " 
davinėjainas aptiekininkų 
kas neturi jo. paprašyki 
jus ifc savo urmininko.

išleidžia

Illinois
245,750

Chicagiečiai perka dau 
giausiai

Chicagos gyventojai išlei
džia pirkiniams daugiau negu 
Bile kurioj kitoj vietoj visose 
Jungtinėse Valstijose. Chica- 
giečių išlaidos yra 50 nuošim
čių didesnės negu visos šalies

Pavasarinis Išpardavimas Malevų ir 
Sienų Popieros

I. VELK & 60.
4547 North Kedzie Avę., arti Wilson 

Telefonas Irving 3707-08
ATDARA UTARNINKO, KETVERGO IR SUBATOS VAKARE

Užsakymai per telefoną Mes pristatome į
greitai išpildomi _________________ visas dalis miesto

10 rolių 1931 sienų popieros už
tektinai dėl 1 miegamojo
kambario ............................ wOv

PURE BOILED LINSEED OIL

Specialiai už ga- fifuA
lioną .....................................  OSPG

Atsineškite kenus

FLAT WALL PAINT

Tinkamo tirštumo, leng
vai dengia, stipri balta flat 
maleva, speci- 4 fiC 
aliai už galioną M* I «Vv

VELK’S *HIGH GRADE 
MIXED PAINT

Prirengta vartojimui, ma- 
levoti viduje ir lauke. Pa
sirinkimas 18 gražių spal
vų. Specia- 4
liai, galionas ■ «WW

Reguliarė kaina $2.50

WALLPAPER
Didelis pasirinkimas 1931 30 co
lių plastinės sienų popieros įvairių 
gražių spalvų, reguliarė kaina, 45c 
už rolę, dabar už

Mes parenduojame mašiną nuimti 
sienų popierą..

DUTCH BOY WHITEI
LEAD z I

!pooci^V $10.48
Cash and Carry

VELK’S FLOOR AND TRIM 
VARNISH

Tirštas, tvirtas ir gerai išdžiūsta per 
naktį 
galio-

blizgantis. Specialiai už

$1.00
VĘLK’S IDEAL WHITE

' ENAMEL | 
Lengvas dirbti, lengvai 
padengia, išdžiūsta per 
naktį, labai blizgantis.! 
Prasideda baltas, pasilieka 
baltas. : Specialiai už

g’li0'...;.... $2.08
VARNISH REMOVER 

Geriausias dėl nuėmimo molevoš ar 
varnišio. Specialiai už 
galioną ....... VVW

SCREEN ENAMEL 
Už galio-> • ‘

GREEN MILL

Suraikyta

DUONA

Visados 
Leng- 

Duona 
Pirkdami Areen 

Tokia duona

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- DTT nosyje, burnoje 

ir gerklėje
Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe- 
rusz neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminanti* plėves

COLISEUM Pradedant nuo
Wabąsh prie 16 gt. BALANDŽIO 11 d.

PRESENTS

TOM MIX
200

DIDELIŲ 
ĮAKTŲ 

5 bandos 
Stonių

2 Estrados
470 Arklių

1165 Žmonių

(IN PERSON)

AND TONY
THE WONDERHOR.SE

POSITIVELY APPBAR1NGAT 
EVERY PERFORMANCE/

A N ENT1RELY NEW PROGRAM

2-8 RM. DO^S 1-7 P.M

Paskutinis perstatymas Balandžio 26 d

RADIO PROGRAMAI
NEDĖLIOMIS iš W. C. F. L., 970 kilocycles, nub 1 iki 2 vai. po pietų 
KETVERGAIS iš W. H. F. C., 1420 kilocycles, nuo 7 iki 8 v. vakaro

Duodami

JOS. F. BUDRIK
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVĖS

3417-21 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 8167-4705.

Antroji Ekskursija į Lietuvą
(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) ’

CUNARD LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU 

LANCASTRIA 
Išplauks iš New Yorko Gegužės-May 27, 

o -iš Bostono Gegužes-May 28
STAČIAI I KLAIPĖDĄ

Be Persėdimo į Kitą Laivą ;
Linksma ir greita kelionė didžiausiame lietuvių būryje. 

Mielai priimami ir nepriklausantys į Susivienijimą keleiviai. 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S-GA: 

AMBRAZIEJUS. J., 168 Grand St., Brooklyn. N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS”, 14 Vtrnon St., Woręester, Mari- 
P. P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted S(., Chicago, III. 
BARTKEVIČIA, P., 678 N. Main St., Montello, Mass. 
BOGDON, J. G., 432 W. Long Avė., DuBois, Pa. 
“DIRVA“, 682D Superior Avė., Cleveland, Ohio 
FRANKLIN SAV. B TRUST CO., K. Vaišnora, Pittsburgh, Pa. 
-GENDROLIUS, N., 
KAZEMEKAS, Cb. I 
MAKAREVIČIUS, K 
MOLIS, P., 1730 — 
“NAUJIENOS“, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
RICHMOND TRUST CO., 2701 E. Allegheny Avė., Pbifadelphia, Pa. 
RAUKTYTĖ. MISS J., 123 Millbury St., Worcester, Mass. 
SBKYS, J., 226 Park St., Hartford, Ct. 
SIDABRAS, K., 875 Cambridge St., Cambridge, Mass. 
STULPINAS, V. M., 3255 S. Halsted St., Chicago, 111. 
MIKOLAINIS, P., 188 Sands St., Brooklyn, N. Y.- 
TREČIOKAS, A. S., 197 Adams St., Ncwark, N. J. 
URBSZO, J; J., 187 Oak St., Lawrence, Mass. 
VASILIAUSKAS, J., 814 Bank St., Waterbury, Ct. 
“VIENYBĖ“, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VARAŠIS, A., Sp 12th « Carso, Pittburgh, Pa. 
WEISUL, K. J., 1128 Washington St., Norwood, Mass. 
ZOLP, J. J., 4559 S. Paulina St., Chicago, III.

3327 S. Halsted- Sę., Chicago, III
678 N. Main S ......................

432 W. Long Avė.
6820 Superior Avė.

395 Broadyvay, So. Boston, Mass. 
L, 797 Bank. St., Waterbury, Ct. 
., 95 Liberty St., Ansonia, Ct.
- 24th St., Detroit, Mich.

LIETUVIAI, remkite lietuvių įstaigas, 
pirkite Green Mill Baltų Suraikytų Duonų 
va pažinti, nes turi ženklų žalio malūno, 
yra geriau pagaminta, negu kitų. 1 
Milk duonų rasite tikrai baltų duonų 
ir turi būti, nes geresnės niekas nepadaro.
Jūsų groserninkas užlaiko Green Mill Duonų. O jei 
dar jis neturi, tai praneškite mums, atvešime

New Process Baking Co
KUGHINSKAS BROS., Savininkai 

Lietuvių įstaiga \

949 West 34th Street
Phone" BOULEVARD 1048

kad Amerikos lietuviai^ butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę i ‘

dabar stengiasi palniVvti rvSin«
Artinantis Ni _ 

padaryti malonumą savo gimini___ _ -
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašl 
savo gimines i. ' * ... * ’ 

GRAŽIAUSIAI L..................... —
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu f 
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. . .
___ “Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 
i. •

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepato, 
pažjstami ir kartu visi" apdovanokite ąavo g ___
Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 

(pratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokfts 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
inių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ai ištisus metus*tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat 88 Nr.

Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei- 
i 2 doL, pusei metų 1 doL

savo Tėvynei jie jau yra Įrodę atvijų atvejais fir 
palaikyti su ja ryšius.
Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

> giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie- 
' “__ ’ " “ti. Tękia dovana

apdovanoja daugybė Amerikos lieturių.
GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI ■

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
- - - - - - -

rengimo.

keli

50 centu ir savo 
ninkas” mokSs tin

, i P. S. __________ _________ _
kia atsiųstu visų metu prenumeratos

ir jdomumu ‘'Lietuvos Ūkiniu-

tai susimeskite

. ■

WONDERHOR.SE
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th« Lithuanian Neva Pub. Co.» Ine.

1739 South Hataad Stnat 
Taltphona Rootavalt 8500

Metama

f II III PI MU II Į

100
1.50 
.75

*

Editor P. GRIGAITIS

Vienam minMhtf -,nri—m
Chįcąfoj RsdHotoJUl 

imi iiu iur 3C.

I-'!; '

Tfeclaclienis, Bat. 18/ 1931

bei šelpimui nelai- 
mlngu Jų kaip kad
buvo skobiamu, ar kur kitur. 

Butų iš tiesų įdomu, kad ' 
du priaS publikų “persita

Subscription Rate* t
88.00 pet yeat in Canada
(7.00 pet year ontside of Cbicago
(8.00 pet year h Cbicago 

3c per copy

Entetcd aa Stcofld C|aaa Mattel 
Marcb 7tb, 1914, at the Pon Office 
of Cbicago. UL. Onder the act of Marcb 
kd 1879. • .

Utacdvl . ................iii.......

iš kad juor
du prieš pnhWą “persiimtų”. 
Jankauskas ilgą, laiką "buvo 
darbštus kepaunistų veikėjas 
ty j|$ąi gerai žino jų sekretus 
ir nežvarjus darbelius. 

4 '

- ^28— 3.50

Naujieno« tina kasdien, iiskiriąnt atk- 
oaad lenine. Leidžia “Napjieną” Bendro
je, 1739 So. Haūted St*. Cbicago. 111. 
Telefonas Rooievdt 8500.

■ a 111 ■

Poni m«ra --- --------------
........... J’if,

Vienam mtaratd ..........  —
LicniToa it tint aždeaiaoM 

(Atpiginta)
Mitam* . S8‘0Q
Pomi rnetg ............ 44)0
Trim* mtnmiama      »■■■« r 3>50
Pinigo* taikia eigiti palto Motu? 

Orderio kart* •• nžmkymo*

VIENU KARALIUM MAŽIAU

Ispanų Alfonsas rezignavo, atsižadėdamas sosto 
už save ir už savo įpėdinius. Tapo sudaryta laikina res
publikos valdžia, su Alcala Zamora priešakyje.

Tuo budu griuvo dar viena monarchija.
Ispanijos monarchija buvo seniausia Europoje. Ji 

išgyvavo, su trumpa pertrauka, beveik tūkstantį metų.
Per šimtmečius ji buvo labai populeriška. Ji kadai- 

sia buvo užkariavusi milžiniškus plotus Amerikoje, Af
rikoje ir daug didelių salų okeanuose. Ji buvo turtin
ga ir įtakinga.

Labiaus, negu kurioje kitoje valstybėje, Ispanijoje 
buvo įsigalėjusi katalikų bažnyčia. Tenai bažnyčia bu
vo įsteigusi savo pasibaisėtiną inkvizięiją, kuri nesu
skaitomus tūkstančius "eretikų” ir "netikėlių” sudegi
no ant laužų ir užkankino kalėjimų urvuose.

Dabar, sugriuvus monarchijai Ispanijoje, parvirto 
vienas stipriausiųjų popiežiaus galybės šulų pasaulyje. 
Nuo šioz laiko Ispaniją pradės valdyti ne "Dievo patep
ti” valdovai, bet žmonių išrinkta valdžia. Kaip jai sek
sis, dar sunku pasakyti.

Šiandie Ispanija yra biedna, neapšviesta ir men
kai organizuota. Karališka valdžia per šimtmečius slo
pino kiekvieną laisvą žmonių judėjimą. Katalikų • dva
siški ja laikė minias paklusnume valdžiai ir tamsybėje. 
Nelengva bus tiems žmonėms dabąr įkurti naują tvar
ką valstybėje ir ją įgyvendinti.

Svarbią rolę Ispanijos respublikoje teks suvaidinti 
darbininkų unijoms ir socialistams. Darbininkai- Ispa
nijoje dar neturi tiek pajėgų, kad jie galėtų vieni kraš
tą valdyti. Bet jie yra geriau susiorganizavę už visas 
kitas visuomenės klases. Stambiuosiuose Ispanijos 
miestuose yra didelis skaičius pramonės darbininkų, 
kurie yra susimetę į profesines sąjungas (unijas).

Seniaus Ispanijos darbininkuose turėjo didelės įta
kos sindikalistai (pusiau-anarchistai), bet dabar sįndi- 
kalizmas tenai yra beveik išnykęs. Nedaug reikšmės 
tenai turi ir komunistai. Masiniam darbininkų judėji
mui Ispanijoje šiandie vadovauja socialistai. Nuo so
cialistų takto, išminties ir mokėjimo suprasti savo pa
reigą dabartiniam momente daugiausia ir priklausys 
respublikos pasisekimas. Jeigu Ispanijos socialistai ne
padarys tos klaidos, kurią padarė Rusijos bolševikai, 
užsimodami griauti ką-tik užgimusią "buržuazinę res
publiką”,- jeigu jie supras, kad žmonės turi išmokti gy
venti laisvėje pirma, negu jie bus pasiruošę keisti visą 
visuomenės sistemą, — tuomet Ispanija išvengs politi
nio karo ir suirutės.

Respublikinei, Ispanijai visi laisvės ir pažangos ša
lininkai gali tik palinkėti pasisekimo ir gerovės!

tuomet Ispanija išvengs politi-

Apžvalga
t—MMBMM

DAR VIENA “PASAULIO 
REVOLIUCIJA“ NElšPEGĖ

Rubsiuvių Amalgameitų .or
ganas “Darbas“ klausia, kur 
dingo kovo 28 d. komunistų 
demonstracija, kurią jie taip 
triukšmingai garsino Brookly- 
no stalincų laikraštyje. Pasta
rasis apie ją rašęs taip:

“Visur masines demonst
racijas rengia suvienytomis 
spėkomis Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, Atei
vių Gynimo Taryba ir Lygą 
Kovos už Juodveidžių Teises. 
Gi kaip visuose darbininkų 
klasės reikalų gynimo žy
giuose, taip čionai priešaky-' 
j e stovi Komunistų (nusi- 
bankrutijusi. — .“D-“ Red,) 
Partija. Prisirengime prie 
šių demonstracijų visur ko
munistai 
elementas.“

Bet, girdi, 
dienų po to,
stracijos turėjo įvykti

buvo veikliausi?

praėjo jau daug 
kada tos demon- 

o ko-

FAŠISTO PASAKA APIE 
DEMOKRATIJĄ

I ■■ , ■ i ■» "VI —

Neseniai komunistų “Laisvė“ 
Šoko “numaskuoti” socialistus 
dėl ‘“diktatūros“ paskelbimo 
Vokietijoje. Dabar jai bando 
į -talką eiti fašistų “Vienybė“, 
pastebėjusi, kad “Naujienose“ 
buvo išreikšta keletas minčių, 
paaiškinančių skirtumą tarpe 
bolševikiškų bei fašistiškų dik
tatūrų ir to išimties stovio, 
kuris tapo paskelbtas Vokieti
joje.

“Vienybę“ rašo:
“Paskelbimas diktatūros 

Vokietijoj ir vokiečių socia
listų jos rėmimas padare 
įtakos ir į Chicagos “Nau
jienas“. Jos radikaliai pa
keitė savo poziciją diktatū
rų klausimu.

“Pirmiau
'smerkė bet 
ir niekaip 
teisindavo, 
laidos numery, 
bolševikams, jau rąhda išinv 
tj ir pateisina.’5
Brooklyno fašistų organas 

tauškia, pats nežinodamas ką. 
Jau prięš dešimtį metų ir dau
giau “Naujienos“ labai plačiai 
aiškino diktatūros klausimą, ir 
jos jau tuomet nurodė, kad 
diktatūra, kaipo tam tikras 
laikinas stovi®, turi būt skiria? neišmano.

s. i ■ '■

Vokietijoje, pav. įvyko 
pučas, ir respublikoš 
gindamasi, paskelbė

»

NUSIDĖJĖLIS

kad 
užlipo 

susiraitė

pa- 
jo 
lo- 

nelai-

tėvas
ant 

lyg 
pastebėjęs,

visada griežtai 
kokią diktatūrą 
diktatūros nepa- 
Dabar 80 savo 

atsakydama

ma nuo diktatūros, kaipo val
stybės santvarkos (arba val
džios sistemos). “Naujienos“ 
visuomet griežtai atmesdavo 
antrąją diktatūros rųšį, t. y. 
diktatorišką tvarką valstybėje; 
bet jos niekuomet nesakė, kąd 
esąs absoliučiai neleistinas, de- 
mokratybės atžvilgiu, laikinas 
stovis, kuriame suteikiama ne
paprastos galios administraci
jai arba susiaurinamos piliečių 
laisvės.

Kada 
Kapp’o 
valdžia,
karo stovį ir suteikė nepapras
tus įgaliavimus karinei vy
riausybei, kad ji tą pučą gagė
tų numalšinti, tai “Naujie
noms“ nė į galvą neatėjo už 
tai smerkti respublikos valdžią. 
Kada Lenkijos armija užgriu
vo Lietuvą, užgrobė Vilnių ir 
kėsinosi visą Lietuvą užkariau
ti, tai Lietuvos seimas išsi
skirstė, sudaręs “mažą seime
lį“ iš keliolikos atstovų, o visą 
galią pavedė vyriausybei, tai 
“Naujienos“ to irgi nepalaikė 
nusidėjimu prieš demokratiją.

Galėtume čia paduoti ir dau
giau panašių pavyzdžių, kur 

, ėjo klausimas apie “laikiną 
“diktatorišką“ stovį, kurį 
“Naujienos“ visuomet skyrė 

, npo diktatoriškos valstybės 
Santvarkos. Jeigu “Vienybės“ 
redaktorius dabar surado, kad 

, mes “radikaliai pakeitę savo 
poziciją“, tai jisai tik dar kąr-i 
tą \ parodo, kad jisai turi ’ dau
giau fašistiškos impertinencijos, 

1 negu žinojimo. Jo blogas pa
protys yra plačia burnai šnekė- 

i ti apie tą, apie ką jisai nieko

(Tąsa)

Nelaimingas kūdikėlis 
stebėjęs, 
neklauso, 
vos,
mingas kūdikėlis 
kad tėvas jo neklauso, užlipo 
ant lovos, susiraitė lyg nelai
mingas kačiukas gale liguistos 
savo motinos kojų ir užmigo. 
Nuvargęs kunas dribsojo ant 
suolo, tik retkarčiais ką tai 
murmėjo.'Kai jis prabudo, gė
da buvo jam pažiūrėti į savo 
žmoną ir į nelaimingus vaikus. 
Suprato nusidėjėlis savo kaltes, 
bet vis svyravo kuriuo keliu ei- 

atsisakyti draugų gaila bu- 
o duoti numirti savo žmo- 
ir nekaltiems vaikams yra 
daug žiaurus pasielgimas.

- ; ............    ......................... ....—--     r ...----------------------- -----

J. J. Bačiuno Pasiūlymas Susivienijimui

munistų spauda nė vienu žo
džiu nepraneša, kaip ji pasise
kė.

Chicagos komunistai irgi lą- 
bai garsiai bubnįjo, besireng
dami prie kovo 28 d. demon
stracijų, ir atrodė, kad tą die
ną jie mažų-mažiausia- sudre
bins kapitalizmo pamatus, jei 
ne visai juos sugriaus. Taciąns 
kovo 28 d. praėjo, o “pasaulio 
revoliucijos“ kaip nematyt, 
taip nematyt; ir patys komu
nistai kažin kodėl visai uįpaty- 
šo pasigirti, kaip po jų vade-,, 
vybe “‘proletariatas“ .demon
stravo. i

Pamiegojo jie tą revpiiuf)|-r 
ją, ar kokia fcįtą neląjn^ jjPW 
■atsitiko?'

Beje, “Dorbas” prwe ją, i kad 
jo redakfo^ns A. J»nkąH»lw 
B*|t|iw6» .prakajtyiąe V|eUi 
ižšąuiiė į debatus pąti 4i<$i 
Bimbų, apsiimdamas stot su 
juo gjnCa, kada tik Bipiba su
tiksiąs. Jąnkąuskaų pąį’pįški 
kad deMw* jisai WsiiJW 
neginčijamais dokumentas pa
rodyti, kur eina visokių' komu
nistų fondų, ypuč *‘PrjeSfa«is- 
tinio KąMMT. mietai 
gal: ar Lietuvos' politikėms

■..... . ... ""i..... .
Vakar “Naujienose“ buvo 

įdėtas SLA. Prezidento, p. S. 
Gegužio, straipsnis, kuriame 
jisai sąkoši nįekuomėt nesąs 
girdėjęs, kad p. Račiūnas siū
lęs Susivienijimui 10 akrų že
mės Prieglaudos Namui įsteig
ti. Apie tą pasiūlymą jisai, p.' 
Gegužis, patyręs tik iš ląik- 
raščių, ir jisai maną^ kad tai 
esąs kieno nors “su tam tikr 
raįs išrokavimais“ ‘ leidžiamas 
paskalas.

žemiau mes paduodame, teks
tą rašto, kuris buvo p. Bačiu- 
np vardu įteiktas pereitam 
SLA. seimui, Chicagoje. Kas 
ątsitiko su rasto originalu ir 
kodėl jo nematė gerb. Prezi
dentas, me? nežinome.

Redakcija.
To the Lithuanian Alliancę of 

Ameriea — Greeting:

WHĘREAS, I, JOSĘPH J. 
BACHUNAS of Sodus, Michi- 
gan, and the present legal 
owner in fee of certain real 
estate being ten <(10) aeres of 
land, desjgnąted and described 
by a plat. which is to be made, 
which is a part of the pro
perty knowp as Tabor Farm, 
Sodus, Michigan, and for the 
purpose of providing a location 
for an orphanage for the care 
of children of Lithuanian des
cent and for the care pf old 
persons of Lithuanian descent;, 
and for the purpose of declar,- 
ing ap offer tp -crpate a trust 
pf ąaid ląnd for the above 
pentįoried purpose on the con- 

herejpąfter mentįoned;
Thi4 writ|n? ia exęcutąd; ? 

hnow 
ye that I, the sąid Joseph J. 
JJachunas as well in considera- 
tion of the sum of One. Dollar 
($l,0Q) ųpto ipe in hand paid 

the said Lithuanian Alli- 
ąpęe of America, a Corporation, 
fėceĮpt whereof įs hereby ac- 
kpowlc4ged, aą of other good 
cqw|(|watįons ąnd caūses, me 
hęrfiįpto moving, do by these 
presenty offer for a period of 
įįlpety (^P) dąys herepf to 

known, ądmit, and dec- 
)arę 'thą!f‘ I sĮialf upon the ac-

estate to and for 
the šame ' as an 
for children 

descent and or old
of

ceptance of this offer and ful
fillment of the conditions 
under which said offer is made, 
stand siezed pf the above men- 
tioned real 
the ūse of 
orphanage 
Lithuanian
people’s home, for persons of 
Lįthuanian descent by the 
said' Lithuanian Alliance of 
America and its assigns, pro- 
vided, however, that within 
the term of said ninety (90) 
days hereinabove first men- 
tioned, the said Lithuanian! 
Alliance, ‘ of America or any‘ 
one on its behalf shall create 
a fund sufficient in amount 
to the satisfaction of the said 
Josephų J. Bachunas for the 
buildmg of Buildings and pay- 
ment of the expenses. attend- 
ant to the operatipn of said 
property for the purposes 
above mentioned for the term 
of at least .10 years:

AND, upon the fulfillment 
of said conditions, I do for 
myself and my heirs, assigns, 
and administratore hereby 
covenant and agree with the 
sąid Lithuanian Alliance, of 
Amėrica and its assigns that 
J shall and will at the reųųest 
of the said Lithuanian Alliance 
of America and its assigns, 
execute and deliver a good 
deed unto such .person or per
sons, Corporation or corpora- 
tions, as the said Lithuanian 
Alliance of America may di- 
rect, 'vgranting and conveying 
unto such person or persons, 
Corporation oy > corporations, 
the above described real estate 
in fee simple for the purposes 
and upon the conditions above 
-mentioned: ' k

Unless in the opipion of Įthe 
said Joseph J. Bachunas, ithe 
conditiops of this offer ąnd 
declaration have been fulfilled, 
and said Joseph J. Bachunas 
evidences his saitisfaction of 
the fulfillment of the same-by 
p further declaration in wyit- 
jng properly recorded ip 
offiąe of the reęorder, in 
coiihty in whjch said 
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ti: 
vo, 
nai 
per
Ilgai jis žiurėjo į lovą, kurio
je įgulėjo vos gyva nelaimin
goji motina, priglaudusi prie 
savo kūno mažą kūdikėlį ir ga
le jos kojų susiraitęs ir skar
malais pridengęs suliesėjusį kū
nelį sunkiai alsavo nelaimingas 
užtarytojas. Dabar pikto žmo
gaus viduje, ėjo didelė kova. 
Pagailo jam atsisakyti draugų 
ir lengvabūdžių moterų, bet 
svarbiausiai — alkoholio, ku
ris, nors, trumpam laikui su
teikia malonumą.

Atsistojęs, užsidėjo kepurę 
ant galvos ir išėjo į gatvę. Šal
tis it .adatomis badė jo kūpą. 
Jau aušo. Būriai darbininkų 
pi|ni energijos ir gyvumo sku
bėjo į darbą. Pasigirdo dirbtu
vių staugimai, šaukdami žmo
nes prie kasdieninio užsiėmimo. 
Kelius žingsnius paėjęs jis pri- 

, siminė; juk vakarykštį uždar
bi praleido su draugais ir gat
vių moterimis. Kiek pastovėjęs, 
nusekė paskui linksmą būrį 
darbininkų. Nors sunku buvo 
nuvargusiam ir alkanam dirb
ti, bet pajutęs esąs kaltas. se
kė atidžiai savo darbą. Giliai 
buvo užsimąstęs. Jo artimiau
sieji draugai klausė, kas su jo 
pasidarė, ko jis toksai nusimi
nęs? Jis tylėjo, arba trumpai 
atsakė į jų klausimus. Diena 
greitai praėjo. Minios žmonių 
iš dirbtuvių ėjo savais keliais: 
vieni skubėjo pas savo šeimas, 
kiti į restoranus ir į įprastas 
viętas. Keli jauni vyrai prisi
artinę prie jo kvietė atsipagi
rioti, bet jis, prisiminęs savo 
mirštančią žmoną ir alkanus 
vaikus, atsisakė nuo jų kvieti
mo. Jie nustebę savo draugu 
nukeliavo ieškoti naujų nuoti- 
kių ir gyvenimo malonumų.

Dabar tėvo nieks nesutiko, 
nes neturėjo jėgų nė vienas jo 
šeimynos atsikelti iš lovos. 
Kambarys mažai kuo tesiskyrė 
nuo oro. Langai buvo storu le
du apmūryti, nuo kurio nepa
stebimi buvo stiklai. Jis tyliai, 
prisiartinęs prie lovos, atsklei
dęs skarmalus nuo galvos sa
vo žmonos. Ji buvo beveik ąp- 
mirusi. Jos pamėlynavusius 
skruostus dengė it vagos išrąi 
žyti Užšalę ašarų takai. Gulin
tis šalę motinos mažas kudikė 
lis buvo atsiskyręs su šiuo pa
sauliu. Pusiau pramerktomis 
akytėmis žiurėjo į keliaujančią 
paskui jį motiną. Savo pagel
tusias rankelias mažasis lavo
nas laikė prišliejęs prie.moti
nos nuogų krūčių. Kojųgaleje, 
susiraitęs į kamuolį pusiau su
čiauptomis lupomis gaudė šal
tą orą antras kūdikis. Dabar 
puolė jis prie nelaimingųjų ir. 
sustaugė it peršautas liūtas; 
netekęs savo vaihų* Moteriške 
truputį pravėrusi akis, vėl jas

kams ir žmonai? Tuos žodžius 
ištaręs — giliai atsiduso.

—- Mielas Remi, neminėk 
praeities, kas buvo — negrįš. 
Remi priėjęs apkabino Regina 
stipriomis raumeningomis ran
komis ir prispaudęs ją prie sa
vo krutinės pabučiavo. Jonelis 
sėdėjo už stalo ir nesidairyda
mas skubėjo valgyti, nes drau
gai jo laukė.

Fabrikų milžiniški motorai 
varo įvairias mašinas; darbi
ninkai suprakaitavę atidžiai se
ka darbą, kad nepavėluotų nė 
vienos sekundės, nes mažiau
sias pavėlavimas gali užmušti 
arba sužeisti nė vieną žmogų. 
Remi atidžiai prižiūri darbinin
kus, kad neatsitiktų kokia nors 
nelaimė.

Naktis. Perkūnas it iš pa
trankų daužo, žaibai ugninėmis 
vadelėmis varsto juodus debe
sis. Visur tyku. Sargybiniai į- . 
sivilkę į nepermerkiamus ap
siaustus prižiūri nakties ramu
mą. Nelaimingosios vergės per
šlapusios ieško aukų. Remi rar 
miai su savo Regina ir Joneliu 
ilsisi šiltuose kambariuose ir 
saldžius sapnus sapnuoja. Var
gas tik auklei, kuriai reikia 
pavaduoti Reginą, nes mažoji 
Jonelio sesytė dar nemiega.

No. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose.

JIS

užmerkė. Vyras pagriebęs ke
purę išbėgo į gatvę dingdamas 
žmonių sūkuryje. Pusvaland
žiui praslinkus šalia lovos sto
vėjo gydytojas. Suteikęs pagal
bą moteriškei ir vaikui, jis iš
ėjo. Nusidėjęs žmogus susipra
to: gailiai žiurėjo į sergančią 
žmoną ir nekaltą kūdikį. Dar 
daugiau jį graudino mažasis la
vonas. Atsigavusi motina blaš
kėsi ir ieškojo savo vaiko, bet 
šis jau buvo užraustas giliai 
žemėse. . Ji atsigaVlisi klausė, 
kur jos vaikas? Bet buvo duo
tas atsakymas, kad patalpin
tas ligoninėj, kame yra slau
gomas pakol motina pasitaisys. 
Išgirdusi taip kalbant — nu
siramindavo. Atsiminusi, kaip 
ji bado verčiama ėjo pasiėmu
si savo mažytį ieškoti vyro, 
jet niekur jo nesuradusi, kla
jojo po gatves ieškodama pa
galbos, bet išsekus paskuti
nėms jėgoms, pasidavė likimui. 
Tur būt, tada ji pametė kur 
nors vargšą. Prisiminusi tai, 
verkė ir prašė parodyti vaiką.

— Regina, nusiramink! Aš 
tau atnešiu tavo mažąjį, susi
graudinęs kalbėjo vyras. Gai
lestingai žiurėjo jis į savo žmo
ną, kuri dėl jo tiek daug ken
čia.

— Mama, tėvelis geras,
neapleis musų: jis sugrįžo, da
bar nupirks duonos, sakė 
nelis žiūrėdamas motinai į akis. 
Moteriškė pažvelgusi į savo nu
budusį vyrą, atsidusus tarė:

— Tėvelis'buvo dingęs, bet. 
vėl atsirado; jeigu daugiau taip 
nepasikartos, tai nekęsime ba
do.

Nusidėjėlis, negalėdamas su
silaikyti, puolė prie savo žmo
nos prašydamas atleidimo, vii- 
gindamas jos veidą ir galvą sa
vo ašaromis. Ji suprato, kad 
šis žmogus sugrįžo.

— Dovanok Regina nusidė
jėliui, kuris buvo pakeitęs tave 
į gatvių valkatas; vietoje to, 
kad savo šeimą užlaikyčiau, 
sunkiai uždirbtą centą išleisda
vau blogiems įpročiams. Visą 
naktį jis sėdėjo prie, 'lo
vos, .žiūrėdamas kaįp ramiai 
miega jo žmona ir Jonelis. Nuo. 
vargi,o suspaustas sugrįžėlis už
snūdo. Tik dirbtuvių ir fabrikų 
garsai jį prižadino. Apsiren
gęs, pilnas džiaugsmo bėgo prie 
darbo. Ęabrike vieni juokėsi, 
kiti stebėjosi juo, bet jis ne
kreipė dėmesį j juos.

Po kiek laiko visai pasveiko 
Ręgina ir mažas Jonelis. Nors 
jai buvo labąi gaįla mirusio 
kūdikio, bet sutiko su likimu.

Atėjo pavasaris, saulė savo 
spinduliais gaivino gamtą. Lau
kai, miškai ir sodai' pasipuošė 
įvairiais žalumynais ir gėlėmis. 

: šiltas vėjelis glamonėjo med
žių viršūnes ir šakas. Jonelis 
su vienmečiais draugais skubė
jo iš mokyklos į namus, nes 
žinojo, kad mamytė paruošė 
gerus pietus. Parėjęs Jonelis, 
rado tėvą skaitantį laikraštį, o 
motiną ruošiančią pietus. Staiga 
jis' padėjęs laikraštį ant sthlo 
tarė:

-— Brangioji Regina, vienam, 
, neblaivame stovyje, žmogui 

traukinys iuipiovė abi kojas, 
ką bedaryti nelaimingiems vai-
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Jo-
ATĖJO naujas numeris ✓ 

"Kultūros” No. 3. Galima 
gauti "Naujienose”. Kaina 
45 centai. •

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

4

. Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St. ”

Brighton Park
B. B. PIETKIEVVICZ 

2608 W. 47 th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovų.

- U.......................... . 1"

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kova už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
jvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu , ..

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastii)

the 
the 
real

■i .............. <ų ĮIII ",l ..■ii.Vi. .............. .  .....................

estate is recorded, then at the 
expiratįon of the .said ninety 
(90), day period, this offer 
and .declaration shall becopie 
nuli and voįd and of no effect.

IN WJTNĘSS whęreof, the 
sąid Jos. J. Bachunas has 
signed his hand and seąį the 
14th day of June, A. D. ’1930.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof» M. BIRŽIŠKOS -prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis teiš- 
kė no;o išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organu,

“I^usų Vilnius” 
($1.50 metams-^-eina kas 10 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
vaizdais). Tad “Naujienų“ admini- 
stracjją, apsitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Musu Vilniaus”
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiima f(į?t*^ys

“Mųsų Vilniaus”
admiuUttaęjjąi.

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “Nonose”



I

Graboriai

Lietuvės Akušerės

9252Graboriai
Advokatai

Graboriai

CHICAGO* ILL
Imą vai

esat įgiau

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

Mykolą, Vladislovą, Joną ir Juozą,

seserj Teofiliją,, broli Povilą ir gimines. Ku

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

pazĮstamr 
paskutinį

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
Lulevičiene

Silpnas keliąs’, tvirtas griūva, 
Nebijokim, įvargo kieto, 
Nes be jo, galingi pūva”...

3131 S. Halsted ‘St, balandžio 
19, 7:30 v. vakare. Durys bus 
atdaros tuoj po 6 p. m. Įžanga

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO REIKALAI

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

LIETUVIS AKIŲ

prie 
duodu 
electric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims it 

patari-

Ameri-
Paliko dideliame nubudime 

Bene-

mctų, du posūnius

50c, Pelnas— liet, bedarbių su 
šelpimui.

—•A. K. Rutkauskas, M. D.
L. B. Š. Kpmit. pirm.

akušerka 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonas"

Cicero 3724'

RURGAS
Street

3 ir 7—-8; Ned*' 10—12 ryto

Tel. Cicero 49 
_ - •— a a

— - ^2.00

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

sulaukęs 35 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Telšių apskr.
Užupių kaime, Amerikoj išgyveno 17 metų

Kazimierą ir Domininką ir

Visi lietuviai, kurie nelaimėn 
patekusius lietuvius šelpėte, 
dabar šelpiate ir ateityje šelp
site, dabar yra proga tokiems 
susirinkti “šeimyniškame Va
karėly”, Lietuvių Auditoriume,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So, Halsted St, 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

’ Valandos: 2-—4 ‘po piet 
Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 1Q—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Baland. 19 d. vakaras bedarbių 
naudai <

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

uų 2 iki 4 
i 8:30 vaL 
12 ▼. dieni 

Phone Midway 2880

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Moteriškų, Vyriškų ir Vaik 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vii. ryte, 
vaL po pietų ir nuo 7 11 
vakaro. Ned«. nuo 10 iki

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas' 

4631 So. Aibland A*’ 
Tel. Boulevard 2800 Rw* 6515 So, Rochorf gt, -
Tdt Republic SĮ7J1

Viekšniečių Kliubas ir L. B. 
Š. Komitetas bendromis jėgo
mis rengia “šeimyninį Vakarė
lį” su programų ir šokiais, ba
landžio 19, 1931, Lietuvių Au- 
ditoriume, 3131 So. Halsted St. 
7:30 v. vakare. Pelnas bus iš
dalintas pašalpos vertiems lie
tuviams bedarbiams.

Labai malonu paskelbti mu
sų visuomenei, kad Viekšniečių 
Kliubas ir ateityje darbuosis 
kartu su musų L. B. š. Komi
tetu, skubios pašalpos reika
lingas bedarbių šeimas nuo 
bado ir nuogastės gelbėdami. 
Kas tik kreipsis prie minėtų ko
mitetų valdybų narių, po išty
rimo, bus skubiai sušelpti.

Pusės metų patyrimas, bedar
bių šelpimo darbe, tolesniam 
labdaringam darbui yra pama
tu, kurį paruošė “Naujienos”.

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy £5 Midvvife 

, Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampos North ir Damen Avcs) 
Tel. Brun$wįck 8281 

Utapi., Ketv. ir Sukatomis 
Ofiso valandos: 1-3‘if 7-8 p.‘ m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Julijoną, Barborą ir Oną ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4.649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tet Boulevard 6487

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm.‘ A, Pakorny
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

Paties “Naujienų” Redaktoriaus 
gerb. P. Grigaičio, lapkr. 17, 
1930 įkurtas “Bedarbių šelpi
mo Komitetas” buvo iš 29 at
menu. Kaip buvo paskelbta 
“Naujienose” No. 65 kovo 18, 
1931, Viekšniečių Kliubas, pir
mutinis atėjo L. B. š. Komite
tui gelbėti nelaimėn patekusius 
musų bedarbius. Laikui slen
kant ir kitos lietuvių draugijos 
stos talkon, nereikalingą skurdą 
mažinti tų žinomų lietuvių, ku
rie nedrįsta pašalpos prašyti. 
Musų šelpiami bedarbiai yra 
geriausi musų bendradarbiai, 
kaip va Kazimieras Puišis ir 
jo moteris ir Mrs. M. Kubilius. 
Keik tie garbingi bedarbiai dir
bo, kad kitus “Velykų Pietais” 
pavaišinti? Tinkamoje pagar
boje laikomi bedarbiai yra ge
riausi labdarybės darbuotojai. 
Jie moka įvertinti musų “biz
nierių” aukas, o laikams page
rėjus, daugelis bus visuomenei 
veikėjais... Anot Maironio: 
“Mainos’ rūbas margo svieto,

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

4930 W. 13th St. T...
‘ Dėlę! rninkių laikų kalnoi nupiginto"

Sidabro FUltnnr Tr;r
P&rceliano Milini
Auksines Crowns

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ioentadienio ir ketvirtadienio,

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

Tel. Calumet 3294
' Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DOMININKAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba* 

Jandžio 14 dieną, 11:30 valanda 
ryte, 1931 m., sulaukęs pusės am^ 
žiaus, gimęs Telšili apskr., Lau
kuvos parap. Amerikoj išgyveno 
37 m. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Prancišką, po tėvais BaL 
naičiutę, 2 sūnūs 
zapą, marčias >

Phone 
Hemlock

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Leavitt. S t. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sęredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. ,,

Jonas Palionis
Persiskyrė sp šiuo pasauliu balandžio 13 dieną, 11 

vai. vakare 1931 m., sulaukęs 35 metų amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskr., Smilgių parap., Su j etų kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį Marijoną, po pirmu vyru Mi
kalauskienę, dukterį Marijoną, 
Prancišką, 13 metų, Povilą, 11 metų, švogerį Povilą Ja
saitį, 4 pusbrolius 
pą Palioniųs* pusseserę Agniešką Žukauskienę ir gimines; 
Lietuvoje — seserį Teofiliją,, brolį Povilą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 3705 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks subatoj, balandžio 18 dieną, 2 vai. 
po piet iš namų, bus nulydėtas į Tautiškas .kapines.
- Visi a. a. Jono Palionio giminės, drangai ir pažįsta

mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
* * ’ ' * */ * f

Moteris, Duktė, Posūniai, švogeris; Pusbroliai, 
> Pusseserė ir Gimines.

, - Laidotuvėse patarnauju graborius S. P. Mažeika, -tel. 
Yards 1133.. . ,

ir Giminės.
patarnauja grabo- 

y Co., Telefonas

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeriu. . . •

Gydo staigias ir chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal ųaujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus, . '

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. yąkar*

Tel. Canal 3110 ,
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6800

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas * vidutmieityjs 
Room 2414 

One North La SdŪe BUgs 
One North La Sedle 8t* 

(Coc. La Sali* *ąd Madtoo. Sįuj 
Ofiso Tri. Stato 2704| 441J|

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Joną ir Juo- 
Marijoną it 

Prancišką, 3 dukteris — Julijoną 
Pukelienę, Bronislavą Armalienę,. 
Oną Kanapackienę, žentus—Jurgį, 
Antaną ir Stanislovą, 7 anukus ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Pauliną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2817 
W. 64 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž“ 
nyČią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siėlą, o iš 
ten bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Domininko Stankaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sanai, Marčios, 
Dukterys, Žentai, Anūkai 
ir Giminės. t

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tek Yards 1138

vyrą Juozapą, 2 sunu 
diktą ir Tamošių, 2 broliu — 
Kazimierą ir Motiejų, 1 seserį Ve
roniką Raurinaitienę, 2 pusseseres 
— Petronėlę Rimas ir Marcijoną 
Langienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3512 South 
Union Avė. Tel. Boulevard 2516.

Laidotuvės įvyks balandžio 16 
dieną, x8:30 vai. ryte iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionių sielą, o iš ten bus 
nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Katrinos ir Adolpho 
Strimij giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jiems, paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Juozapas Strimas, su Visa 

k Šeimyna, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius, Tel. Victory 4088.

MARTINAS STAKĖNAS
Mirė balandžio 13 dieną, 1931 

m., 10 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžio. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Vaduoklių parapijos, Gelažių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 me-

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

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

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

Phone Boulevard 7589

__ __ __ Wo «
Traukimas be skausmo

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTO
2201 W

VaL: Į, .............. ..
Rezidencija 6640 So, Mapletoood Aoe, 

t Telefoną* Republic 7868

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRApORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti*

Tel* Rooiąvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorg 0562 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589;

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.t 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. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

KATRINA STRIMlENg IR 
SŪNŪS ADOLPHAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną, 12:17 valandą 
iš ryto 1931 m., sulaukę 34 m. ir 
sūnūs 3 Va metų amžiaus, gimę, 
motina Panevėžio parapijos, Ber
natonių kaime, sūnūs

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. i

3103 S. Halsted St. V 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ignacas Gvaldąs
Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirčia, balandžio 14tą dieną 

1931 m., sulaukęs 35 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Telšių apskr., Rie 
tąvo parapijos. Užupių kaime, Amerikoj išgyveno 17 metų. Paliko di 
deliame nubudime moterį Alke, 2 brolius 
brolienę Justiną Gyaldus ir gimines Amerikoj. Lietuvoje motiną Teodorą 
3 seseris ’ . ~
dasi 3631 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, balandžio 18-tą dieną, 8-tą vai. iš ryto 
iš namų ! Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Gvaldos giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
MOTERIS, BROLIAI, BROLIENĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvčso patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

Simon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
' graži koplyčia dykai.

- 718 W.18St. '
Tel. Rooscvelt 7532 

, CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Juozapas Brazdeikis
Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirčia, balandžio 14tą dieną, 

1931 m., sulaukęs apie 42 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Telšių apskr., 
Kalvarijos parap., Galvyčių kaime. Amerikoj išgyveno 18 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Domicėlę, švogerką Oną Dervinskienę ir gimi- 

Kunas pašar-

TcL Yards 1829

DR. G. SERNER
SPEČIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va Aidos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

TeL Lafayette 4146

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš MarshalI Drug *torei arti 47 St.

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island 'e.

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

Re*. Phone Fairfax 6353

Paliko dideliame nuliudime 2 
sunu — Bronislovą ir Stanislovą, 
dukterį Oną, brolį Antaną, žen
tą Povilą Levicką, brolienę Anelę 
ir gimines, o Lietuvoj seseris — 
Marijoną ir Uršulę ir švogerį 
Juozapą Baltušką ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 2301 South 
Leavitt St..

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ba
landžio 17 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią .kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kaziųiiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Sunai, Duktė, Brolis, Žentas, 
Brolienė

Laidotuvėse 
rius Butkus 
Canal 3161.

nes, Lietuvoje — 4 seseris ir švogerį Antaną ir gimines, 
votas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, balandžio 17tą dieną, 
piet iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Brazdeikio giminės, draugai ir 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir .suteikti jam 
tarnavimą ir) atsisveikinimą;

Nubudę liekame,

MOTERIS, ŠVOGERKĄ IR GIMINĖS.
1 ' '

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

Rezidencija Tel. Midw*y 5513 b 
Wilmett« 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utarninkai* i* 
Pėtnyčiomi* 1 iki 4 v. v.

|j*A»SWW»«M**W****^*M***^^^Rm*AARX^«A^«A*A^^*****^******* 

Rez. 6600 South Artesian Aoensu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO* ILL*

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMEIU

I

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 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 Telepbon. Plaza 3202

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų PuIL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St„ Room 2117 
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9^00

V. w. RUTKAUSKAS 
. , ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Room 730
TeL Central 6890 VaL 9-^-4 
Rezidencija 6168 S. Talman Ai.

TeL Prospect 8525

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofists vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Vashington St. 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso TeL Central1 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
JU 8®tiau ir i ' 

vP"W1 negu kiti todėl 
priklausau prie 

bų išdirbystėt’ ■
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel.’Canal 6174

SKYRIUS:
. 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytoj'as 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefonas Virglnla 0080 
Re*. Tel. Vau Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nno 10 iki 12 die

ną. Namu ofisas North Slda 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikianie širdingą, simpatingą ir rami) 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŲSŲi GRABORIAI '

Didysįs Ofisas , ~ .... >

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonui*. YARDS 1741 it 1742

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

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597



Kaip Įvyko Tunelio Gaisras
Nuo žvakutės užsidegė medžio 

pjuvenos tunelyje
užgriuvo degančiais balkiais.

’ - Iki pietų vakar dieną, Jai 
yra per daUgaįu kaip 16 valan
dų niekas nežinojo, kas atsi
tiko su 31 žmogų, darbininkais 
ir ugniagesiais tunelyje, ir tik 
apie 2 vai. popietų vakar tapo 
išgabenti viršun . paskutinieji 
žuvusiųjų lavonai. Viso išgel
bėta 21 žmogus, ir 12 žmonių 
žuvo; 46 žmonės laike gelbėji
mo tapo sužeisti.

Išgelbėtas gyvas iš degančio 
tunelio po 22 ir Laflin gatvė
mis, darbininkas Albert Mar
tin papasakojo, kaip jis tunelį 
padegė. “Aš jėškojau tunelyje 
plyšių su žvake rankoje ir kam
šiau kiekvieną surastą sprogį. 
Sustabdžiau daugelį vietų, pro 
kurias į tunelį vanduo veržėsi, 
bet vis dar naujų skylių atsi
rado. Besidairydamas pastebė
jau kažką panašaus į betono 
gabalą (eonerete) ir pradėjau 
apžiurinėti pasilenkęs. Bet pa
sirodė, kad tai butą medžio pio- 
venų, kurios bematant pagavo 
ugnį iš žvakės. Po to pama
čiau kaip vienu sykiu įsidegė 
daugybe liepsnų aplinkui ma
ne.” Martino buvo vienas iš 
darbininkų, kurie užpereitą 
naktį nusileido į tunelį plyšių 
kamšyti.
Ugnis, dūmai ir gazai pripildė 

tunelį
Pirmoji ugnis tunelyje užsi

degė dar už vakar vakarą, pir
madienį apie 7 valandą darbi
ninkui su žvake palietus tune
lio dugne medžio piovenas. Be
matant ugnis jsiplėtė, padegda
ma medines tunelio dalis irpio- 
venų sluoksnį, kurs yra išpiltas 
aplinkui tunelį, palaikyti sau
sumą. Tik po kokios valandos 
laiko iš tunelio pasigirdo signa 
las ir šaukimas gaisrininkų pa- 
gelbos. Tačiau tikrai nėra iš
tirta smulkmenos. x

Uždegtos piovenos sukėlė
ėdančius durnus ir ugnis bema
tant pasiekė kreozotų sumirky
tus balkius ir atsparus, nuo ko 
kilo labai nuodingas gazas, car
bon monoxide, visu debesiu už
tvenkdamas tunelį. Tamsoj, 35 
pėdų gelmėj, tikrame gyvų pa
laidotų grabe, durnai, gazai ir 
liepsna’ pradėjo troškinti ten 
dirbusius darbininkus.

i L
Gyvi sugrįžę iš pragaro

Keletą -darbininkų, pajutę 
mirtį atslenkant, puolė prie ele
vatoriaus, bet gazai juos pasi
vijo ir pradėjo troškinti. Pasie
kę elevatorių, jie dar pajėgė 
patraukti signalą šaukdami pa
galbos. Tik tuomet viršui 
esantieji suprato, kad gilumoj 
darosi katastrofa. Iškeltieji 6 
žmonės draskėsi, pusiau užtroš
kę, kiti jau apalpę, pilnais plau
čiais gazų ir durnų.

Tik plonutė srovė baltų durnų 
dar veržėsi iš tunelio gelmių, 
kai jau atskubėjo pirmoji gais
rininkų komanda’, 14 ir 23 kom
panijos. Abiejų kompanijų 
vyrai nieko nelaukdami nusilei
do stačiai į pragarą, kur apa
čioj rado pilna durnų, ugnies 
ir mirtį nešančių ga
zų. Chicagoje dar niekomet 
tokios katastrofos nebuvo, tąd 
ir gaisrininkai nežinojo, kaip 
patiems apsisaugoti. Jie be gu
zo maskų, be prietaisų nusileido 
stačiai giltinei j glėbį. Kompa
nijos 14 kapitonas O’Neill ir 
visas jo būrelis daugiau nebe
grįžo į viršų. Pats kapitonas to duris, kaikurie pajėgė per- 
tapo apačioj sutryptas, taip pat bėgti, o kiti ten pat užtroškę 
vienas jo leitenantas, ir abudu kritę ir sudegę tunelyje.

tikrame oro 
pasakojo, 

praleido ir 
Nusileidę į

Gyva pasaka apie pragarą
Tik apie 7 vai. ryto, antra

dienį, pasirodė pirmasis eleva
torius su išgelbėtais žmonėmis. 
Tai buvo kapt. Pierce grupė 
ugniagesių ir darbininkų, kurie 
per visą naktį išbuvo užsida
rę tunely, tam 
kambary. Pierce 
kaip jie tą naktį 
kaip gyvi išliko.
tunelį ugniagesiai iš pirmo ma
nę, kad ugnis nesvarbi ir kiek 
pagesinę, išsikėlė viršun ir at
sikvėpę vėl nusileidę, bet čia 
jau pamatę, kad visas durnų 
ir gazų debesis užstojo jiems 
kelią. Bebėgdami nuo to de
besies, jie rado oro kambarį su 
dvejomis durimis, kur subėgę 
užsidarė. Po to išėję įsivedė 
būrelį darbininkų, rastų durnuo
se betrokštančius. Kiti darbi
ninkai atsisakė su j'ais eiti ir 
bėgo prie elevatoriaus, ir visi 
žuvo.

Taip būrys iškentė per visą 
naktį oro kambary, kurio lubos 
pradėjo degti. Trokšdami jie

prisiglaudę į purvą kvėpuodami 
iš žemės orą. Jau buvo vilties 
netekę gyvi likti, kai pajuto 
orą š varėj ant. Tai atgabenta 
tam. tikra mašina traukė iš tu
nelio gazus, ir tik ačiū tai ma- 
šinąi gyvieji galėjo dar išbėgti. 
Atidarę duris visi vienų urmu 
puolė per durnus ir gazus prie 
elevatoriaus, ir tame šurmuly 
negyvai sutrypė kapt. O’Neill 
ir Įeit. Karsten.

Kaip carbon mooxide 
užmuša žmogų?

Prof. McČormick paaiškino, 
kad tokiame atsitikime, kaip 
gaisre tunelyje kur nėra pa
kankamai oro, deganti ugnis 
pagamina keletą rųšių gazų, ku
rie visi yra mirtinai nuodingi 
gyvam kunui. Vienas yra car
bon monoxide (vienrukštė auge
lis), ir acetic acid (uksusinč 
rukštis), methyl alcohol ir 
acetone.

W!i . ■

NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSiFIED APS, j
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTttS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del Infor

macijų lauk arba r a lyk:
INTERNATIONAL BARBĖK 

COLLEGE, 
672 West Madison Street. 

--- .—o-------

Scena ties tunelio šaftu, kur žuvo dvylika darbininkų. Paveik
slėly palodyti gelbėtojų kuopos nariai.

Trečiadięnis, bal. 15, 1931

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFtED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliausios 
mados automatiškais įtaisymais, sport 
Royal tekiniais ir kitais ištobulinimais, 
kokius tiktai NASH taip gali įrengti už 
tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir geriausia automobilių 

dirbtuvė ant Bridgeporto. Taisom vi
sokios išdirbystės automobilius, taipgi 
partraukiant sudaužytus iš visur.

MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP

3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 9421

, Naktį pašaukit Yards 0422

Kada ugnis turi pakankamai 
oro, tai gaminamasis carbon. 
ima iš oro sau kiek jam reikia 
oxigeno (deguonie) ir pasidaro 
nekenksmingas gazas carbon 
dioxide (dvirukštė anglis); bet 
negaunant ore pakankamai de- 
duonio, pasidaręs monoxide jėš- 
ko sali trūkstamo deguonio 
gyvame kūne, kraujuje, ir krau
jas netekęs dalies deguonio, 
nustoja funkcijonavęs ir širdis 
sustoja. Taip tapo užtroškinti 
12 žmonių tunelio gaisre vakar 
dieną.

tragedijos vietą. Apie trečia' va
landą reginys tebebuvo baisus. 
Tūkstančiai žmonių tebelaukė 
naujų lavonų išimant: Ugniage
siai dar tebesidarbavo ir poli
cija žmones tebe varinėjo. Tiek 
Senas Petras gali šiuo kartu 
pasakyti apie žuvimą būrio 
žmonių dėl Ryan kontrakto- 
riaus apsileidimo.

—Senas Petras.

MUSU KORESPONDENTO RAPORTAS 
APIE TUNELIO NELAIMI

CHICAGOS 
ŽINIOS

rott sensacingos noveles to pa7 
ties vardo. ’ >

“Dishonored” (Nuplėšta Gar
bė), dalyvaujant pagarsėjusiai 
Vokietijos artistei Marlene 
Dietrich eina Roosevelt teatre; 
veikale pinasi įvairios intrigos 
tarpe karo šnipų ir kitokių 
diplomatiškų patamsių.

“šautuvų Dūmini” (Gini 
Smoke) Oriental teatre, prasi
dės nuo balandžio 17 d. Veika
las padarytas iš Idaho tyrlau
kių gyventojų, kurie verčiasi 
arklių prekyba ir kriminalu.

“Kiki” su Mary Pickford 
United Artists teatre eis nuo 
balandžio 17 d. Tai bus viena 
iš linksmiausių komedijų.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knystvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai- greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis minėsiąs; 
augStesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirėžyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelnų moksle. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St.
' CHICAGO. HA

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠ PRIEŽASTIES moteries mirties, 
parsiduoda 4 kambarių rakandai už labai 
žemą kainą. Savininką Ignatz Žilinską 
galima matyti nuo 5:30 iki 9 vai. kas 
vakarą, antros lubos iš užpakalio, 4828 
West 15th St., Cicero, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA pagelbininkė motinai; 
nereikia virti ar skalbti. Geri namai. 
$5 į savaitę. Liudijimų reikalaujama. 
Tel. Briargate 2677.

REIKALINGA patyrusi mergina sor- 
tuoti vilnonius skudurus. 'Kreipkitės 
542 W. 13 St.

Teatruose

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičiaus 
6 metų 
6%.

ant 3 metų ir 6 mėnesių, 
ir 3 mėn. ir ant 12 metų,

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St. 

--o--------

Ant 
už

Business Chances

PARDAVIMUI 2 krėslą batbernė, 
biznis išdirbtas per 15 metų. Atsišau- 
kit greitai, atiduosiu pigiai. Kreipkitės 
į Naujienas, Box 1288.

PARDAVIMUI gerai išdirbtas restau- 
ranto biznis, tirštai apgyvento] apielin- 
kėj, nebrangiai.

10819 So. Michigan Avė.

Ką papasakojo išsigelbėjęs 
Pališaitis

Gavęs žinią apie įvykusią ne
laimę tunelyje po Laflin ir 22 
gatvėmis, kur Ryan Construc- 
tion Co. darbininkai taisė tu
nelio dugną ir kur žuvo daug 
lietuvių darbininkų, nusiskubi
nau pas ką tik išgelbėtą lietu
vį darbininką Domininką Pali- 
šaitį, 8425 So. Emerald Avė.

Nuvažiavęs Pališaičio namie 
dar neradau, nes jis buvo du
rnų ir gazų užtroškintas ir te
bebuvo St. Anthony ligoninėj. 
Mrs. Pališaitienė papasakojo, 
ka'd jos vyrui mirties pavojus 
negresia, nes jis išsisaugojo 
perdaug gazų neprigėręs, ir kad 
ji jo laukia greitu laiku par- 
vežant namo.

Pališaitis jai spėjęs papa’sa- 
koti, kaip atsitiko. Darbininkai 
pajutę, kad tunelyje, 35 pėdų 
gilumoj, kilo gaisras ir kad iš
ėjimai ugnies ir gazų užkirsti, 
pasidavę panikai. Pališaitis 
pašaukęs draugus, išsiskirsčiu
sius bėgti prie šafto elevato
riaus, nes kito išsigelbėjimo ne
bėra.

Bėgant per durnus ir liepsnas, 
kurios jau buvo prarijusios šaf-

bal. 17 d.

4446 So.

Daktaras

Laisvės
norite

Naujie-

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

PARDAVIMUI grosernė už kėš ar
ba išmainysiu į namą, automobilių ar 
lotą. Atsišaukite, 3247 S. Morgan St.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI delicatessen krautu
vė. Geras išdirbtas biznis per 10 me
tų. 5605 So. Halsted St.

NAŠLĖ priversta parduoti grosernę 
su dideliu nuostoliu, labai pigiai — nėra 
kam prižiūrėti. Yra pagyvenimui kam
bariai. . Ąteįkjt. pamatykit Alma Guzai
tis, 2862 W. 38 St.

. ■ ■■  .......—.................... lĮ ... Į ,, I I.A................ ....

“Miesto gatvės'(City Streets), 
jaudinanti drama iš požemių, 
raketerių ir gengsterių gyve
nimo prasidės Chicagos Teatre 
nuo penktadienio,
Veikale dalyvauja Paul Lukas 

“Strang'ėrs MJy Kiss 
vau jant Normą Shearer 
Rob. Montgomery, eina McVi- 
ckers teatre. Tas veikalas yra 
pagamintas pagal Ursula Par-

”, daly- 
i‘r

PARDAVIMUI ice cream ir saldai
nių krautuvė priešais mokyklos. Labai 
pigiai greitam pardavimui. 1505 So* 
49th. Ct. Cjcero.

žuvusiųjų tarpe ir šie lietuviai:
Juįius Jurgelis, 38 m. am

žiaus, 3443 So. Morgan St.
Jonas Paulėnas, 45 m. am

žiaus, 3705 So. Halsted S t. •
James Miller-Mijįąg^ąs, 3631 

So. Union Avė. j
Jonas Litvinas, 

•Washtena\v Avė.,
Jonas Gvaldąs, adresas neži

nomas.
Juozas Brazdeikis, 937 W. 

34th St. 
t

Išgelbėti pritroškę lietuviai šie:
Jonas Jurginis, 2723 So. 

Lowe Avė.
Antanas Litivinas, 1238 W. 

15th St.
Ignata's Linkus, adresas ne

žinomas.
Domininkas Pališaitis, 3425 

So. Emerald Avė.
Petras Rakauskas, adresas 

nežinomas.
> Kaip atrodo nelaimės vieta

Nuvykus nelaimės vieton, 22 
ir Laflin Sts., matosi baisus 
vaizdas. Daugybės žmonių lai
ko apgulę nelaimės vietą. Poli
cijos daugybė, kuri virvėmis 
laiko užtiesus visą bloką ir ne
leidžia artyn nereikalingų žmo
nių.

Man mačiusiam keletą pana
šių nelaimių angliakasyklose, 
vakarykštis reginys priminė vi
sai panašų vaizdą. Daugybės 
šeimynų, išgirdę savo artimųjų 
nelaimę, atbėgo į nelaimės vie
tą žiūrėti, ar tėvas,. vyras, 
duonpelnis, brolis, ar sūnūs 
gyvas išliko. Visi veržiasi ar
tyn prie tunelio žiočių, iš ku
rių lyg iš pragaro dumaį ver
žiasi. Karts nuo karto pasi
girsta širdį plėšiantis klyksmas 
kūdikių, žmonių, pamačiusių 
vyrą arba tėvą negyvą iške
liant...

Po pietų dar sykį nuvykau j

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija prasi

deda su pirma dieną balandžiu. Da- 
>ar laikas įstoti ir- sųtaupinti užtektinai 
dėl senatvės arba kokios nors ijeIa*mes.

Kam reikalingi pinigai ant lino mor
gičio, daba): Naujienų Spulka turi už
tektinai pinigų padaryti tokią paskolą.

' ATSILIEPKITE ‘
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Naujienų čekiu ir užmiršo 
pridėti taksų bilą? 'Miesto 
kasierius čekį sugrąžino ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny balandžio 16 d., Almiros Simmons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St. Pra
džia 7:30 vai. vak. > Narius meldžiu 
nesiveluoti . Sekr. A, Walskis.

Specialistas gydyme Chroniškų Ir naujų U* 
gi j. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsftan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl- 
mae atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata 'jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išcgzaminavlmo—kas jums yra

*1 IVcla J U 11113 DJticS HvlCtj LFvv Jpt«bD 
galutino Ižegzaminavlmo—kaa jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių ’ 

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

lios nuo 10 ryto iki 1 po pietų

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgačių; 
mažas komišinas, teisingas pa
tarnavimas.

Farms For Sale

20 Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
žemė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra-* 
šykice Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North), Chicago.

MICHIGAN
160 akrų žemės, 90 akrų dirbamos, 

70 akrų puikaus miško, 7 akrų pri- 
vatiškas ežeras, 14 kambarių auza, tin
kama dėl farmeriavimo, arba summet 
rezort. Mainys ant namo.

MICHIGAN^
40 akrų žemės, 6 kambarių'auza, bar- 
nė ir daugelis budinkų, 4 karvės, 2 ark
liai, vistų ir visos mašinerijos.
nys

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pasa
kojos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertes.

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

Prirengiame 
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą;

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas, plasteravimas, pamatai ir tt.

TIK $5 ĮMOKĖTI 
bile kuriam darbui. Likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

Mai
ant namo.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Western Avė.

Exchange—Mainai •
MAINYSIU $10,000.00

Pirmo morgičiaus, gold bonds, Zeigler, 
Illinois, ant Chicagos mažo namo be 
morgičio, arba ant 4 ir 6 flatų ar biz
niavo namo su vienu morgičiu.

JOS. POVILONIS, 
5656 Princeton Avė. 
Tel. Englewood 0988

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

Tel. Lafayette 1329PATARIMAS
‘ Patariam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris ^žmonėm? 
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
|J| ii.lllllll jll'inill.l’ ^.‘1 ■llįl|)||Į|ii.<^iįl|.<Įį iWliniiii,i ui II ■
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dokumentus ke-

PAUKŠČIAI
(Poultry)

ekskursijų rengiamų FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui____

Paul M. Smithi & Co, 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, bizniui visokios rųlici. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgagt leng
vo mis iilygomis. Teisingas it grtitae 
patarnavimas.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.- 

CHICAGO, ILL

1S
VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
UŽSISENĖJUSIOS k NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Kapitonas
Specialistas

GYDO
NEŽIŪRINT KAIP ____
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakąre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

.4200 We<t 26 At.. kampas Keeler?Ą^., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET

' ’ " - ' Tjtl. Kedzie 8902 f

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Musų 14 metų patyrimas išmokino 
kaip išperinti kaip galima 

. geriausius vištukus.

mus

TeL Lafayette 0455

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus Lietuvių Tautos Katali 
kų Parapija 

RENGIA BALIŲ 
Subatoje, balandžio (April) 18 d., 

7 vai. vakare 
TEATRĄ 

Ant rytojaus “Graži Mageliona 
Petras ^Kareivis” 

Lošia Dundulienės Trupe.
Nedėlioj, baL (April) 19, 7:30 v.

Parapijos svet., 3501 So. Union Avė. 
Visus kviečia 
Komitetas ir

ir

v.

::
-

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Daleiskit suteikti-jums surprizą jūsų 
gyvenime . . ♦ apie žemas kainas 
puikiausių malevų . ir sienoriis popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silartkykit į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE ?

1411 S. Halsted Street
Phoncs Canal. 5(158-5063

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0811 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

58

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis 

: S. Spring St. 
telefonas 1537

FOX RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.

Perykla 
713 Grace 
telefonas

St. 
5410

VILLA PARK
Turiu tuojaus parduoti savo 5 kamba
rių medinę bungalow, didelis lotas, gat
vė ištaisyta. 3 blokai iki C. A. and E. 
R. R. Kaina $5,250.00. $200 casb, li
kusius mažais išmokėjimais.

533 S. Vilią Avė.
Tel. National 0637, arba Vilk Park 2293

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Furnished Rooms
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

PARDAVIMUI 13 flatų apartmen- 
tas, vertas $50,000. Aš negaliu at
laikyti, todėl atiduosiu už $2,500. Ren- 
da $700 į mėnesį.

5756 So. Carpenter St.

Priverstinai 
naują mūrinį 
ysiu ant kito 
vininkas

7026
pirmos lubos iš fronto.

AUKSINĖ PROGA

turiu parduoti 4 
namą, pigiai, arba 

mažesnio, be skolos.

flatų 
mai- 
xSa-

So. Fairfield Avė.,
Klebonas St. Linkuti

m
t.




