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Surbonų paderme 
paliko Ispaniją
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Buvęs karalius Alfonsas ir jo šeima pabė
go Į užsieni—-Provizorinė respublikos 
vyriausybė “ žada juogreičiau šaukti 
steigiamąjį seimą krašto konstitucijai 
sutaisyti

f

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
15.—Buvus Ispanijos karalienė 
Viktorija su savo ketvertu vai
ku šiandie atsisveikino su ka
rališku paloėiumi įr išvažiavo į 
Fra n ei ją. z.

Viršuj karališko palpciaUs 
durų plevėsuoja respublikos vė
liava.

Buvęs karalius Alfonsas, pa- 
locių apleidęs jau praeita nak
tį, duotos jam sargybos paly
dėtas, šiandie Kartagenoj sėdo 
į kreiserį Principe Alfonso ir 
išplaukė, kaip praneša, į Mar- 
seilles, Francijoje.

• Tuo tarpu sostinėje nesiliau
ja manifestacijos ir džiūgavi
mai. Naujos respubilkos vy
riausybė šią dieną paskelbė 
kaip tautos šventę, ir visos mo
kyklos ir biznio įstaigos buvo 
uždarytos. Visur plevėsuoja 
raudonos, žalios ir purpurinės 
respublikos vėliavos ir vėlokai.

Karališkos statulos visur ar
ba nuverstos, arba drapiruotos 
respublikos spalvomis.
Tūkstančiai politinių kalinių 

paJeidžiajnL— "1 -

. žmonių minioms > džltfgtogai 
švenčiant monarchijos mirtį Ir 
respublikos gimimą, Barcelo-

nos, Velencijos, Jukos ir kitų 
Ispanijos kalėjimų durys tapo 
atidarytos ir paleisti tūkstan
čiai politinių ir revoliucinių ka
linių, kurie buvo uždaryti per 
pastarus aštuonerius diktatūros 
metus.
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Prezidentas Zamora ža
da netrukus šaukti 
steigiamąjį seimą

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
15.—Alcala Zamora, provizori
nis respublikinės valdžios pre
zidentas, šiandie pareiškė, kad 
Ispanijos žmonėms bus duota 

, konstitucinė valdžia' su visomis 
jiems patikrintomis piliečio tei- 

! sėmis.
Zamora pasakė, kad steigia

masis seimas bus įmanomai 
greičiau sušauktas, kuris sutai
sys naują krašto konstituciją. 
Tuo tarpu provizorinė vyriau
sybė veiks vadovaudamos se
nąją .konstitucija, respektuoda
ma individualines žmonių tei
ses ir suteikdama dagi kitų tei
sių, kurios senojoj konstitucijoj 
nėra numatytos.

Religijos klausimu Zamora 
pasakė, kad visos ■* tikybinės 
sektos Ispanijoje naudosis ly
gia laisve;

NUVERSTAS ISPANIJOS
VALDOVAS

, . r- . \

[Acme-P. A; Photo]

Ispanijos karalius Alfonsas, 
kuris dabar buvo priverstas iš
sižadėti sosto ir važiuoti lau
kan iš Ispanijos su visa savo 
šeima

Pasaulis baigia nusi
valyti nuo karū

nuotų galvų

Per pastarus 20 metų 8 sostai 
nušluoti i sąšlavyną; ,‘vos 12 
karalių beliko

Vatikanas smarkiai 
susinervinęs dėl per.- 

versmo Ispanijoje 
' • c , ■* . j'■

ROMA, Italija, bal. 15.—Va
tikanas stipriai susinervinęs 
dėl įvykių Ispanijoje, ir be vil
ties, o vis dar nori tikėti, kad 
karaliaus Alfonso išsižadėji
mas sosto yra tik laikinis da
lykas.

Vatikano atstovai jau pradė
jo pasikalbėjimus su respubli
kos vadais, stengdamies susi
tarti dėl katalikų kunigijos ir 
milžiniškų bažnyčių nuosavybių 
•ateities.

Vatikanas bijo, kad tos nuo
savybės nebūtų respublikos 
valdžios konfiskuotos, dėlto 
kad katalikų bažnyčia visados 
buvo uoliausia' monarchijos rė
mėja ir pikčiausias respubliki- 
ninkų priešas.

Danijos kronprincas 
rimtai susirgo

KOPENHAGA, Danija, bal. 
15. —Kronprinoa's Fredrikas, 
kurio sveikata pastaromis die
nomis buvo negeriausia, dabar 
rimtai susirgo. Jis tapo nuga
bentas į Bispebjergo ligoninę.

35 kiniečiai prigėrė 
laivams susidūrus
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 15. 

—Juroje ties Jangtse upės žio
timis šiandie susidūrė du Kinų 
garlaiviai. Vienas jų, garlai 
vis Dahchong, buvo taip smar
kiai sužalotas, kad tuojau pa
skendo. <

v Kaip praneša, trisdešimt pen
ki asmenys, visi kiniečiai, pri
gėrė. '

Jeigu bus galutinai įsteigta 
respublikinė valdžios forma’, tai 
nėra abejojimo, kad katalikų 
bažnyčios būvio Ispanijoje 
kalusimas bus iškeltas ir dau
gybė lobingų vyskupų ir pralo
tų neteks savo beneficijų.

Suomijos seimas nu
tarė leisti stipres

nį alų

Pasaulis baigia valytis nuo 
“Dievo pateptų” valdovų. Vien 
per pastarus 21 metus žmonės 
nušlavė aštuOpis l^avo karūnuo
tas galvas ir ją Sostus į sąšla
vyną, jų vietoj sukurdami dau
gumoj demokratines valdžias. 
Būtent:

Portugalijos karalius Man ne
lis II. nuverstas 1910 m.

Kinų imperatorius Pu-yi pa
šalintas 1912 m.

Rusijos ca'ras Nikalojus II. 
revoliucijos nušluotas 1917 m.

V°kietijos kaizeris Vilhelmas 
II. nušluotas 1918 metais.

Austrijos-Vengrijos imperato
rius Karolis nuverstas 1918 m.

Turkijos sultonas Muhame
das VI. mirė 1922 metais, o su 
juo kapan nuėjo ir monarchija’.

Graikijos karalius Jurgis II. 
išguitas 1924 m.

Ispanijos karalius Alfonsas 
XIII. nušluotas nuo sosto da
bar, 1931 m. balandžio 14 dieną.

Šiandie pasauly beliko, dides
nėj grupėj, vos dvylika karalių. 
Jie yra:

Anglijos Jurgis V.; Italijos 
Viktoras Emanuelis; Belgijos 
Albertas; Švedijos Gustavas; 
Norvegijos Haakonas; Danijos 
Kristijonas; Olandijos karalie
nė Vilhelmina; Rumunijos Ka
rolis; Japonijos Hirohito; Bul
garijos Borisas; Siamo Prad- 
žadipokas ir Abisinijos Ras Ta- 
fari. ' ,

Ispanų monąrchistų, 
aristokratą bčgšta

. ■■■■ ■

Tuo ta.rpu kai buvę tremtiniai 
grįžta iŠ hžsiotiių namo, sii- 

(sirupinę raonęu’dti/rtai urmu 
bėga laukan

—v*—

I1ENDAYE, Frąnčiją, bal. 15. 
—Siena tarp Franci jos ir Is
panijos laikinai tapo panaikin
ta, taip kad ispanų triumfuo
jantieji nugalėtojai iš vienos 
pusės, ir nuverstieji dievaičiai 
iš antro;-, plaukia savais keliais 
be jokių pasportų formalumų.

Dar prieš gavimą žinių -apie 
nuversto Ispanijos karaliaus Al
fonso bėgštą, jau šiame Ispani
jos pasienio miestely "pirmą kar.- 
tą plevėsavo raudona, žalia' jr 
purpurinė naujos Ispanijos res
publikos vėliava, o_ susirinkusi 
kelių tūkstančių baskų minia 
džiūgavo, nusikračius Burbonų 
jungo.

Vakar šeštą valandą vakaro 
atvyko traukinys' iš Bordeaux, 
gabenąs iš įvairių Francijos 
vietų buvusius ispanų emigran
tus ir tremtinius, dabar trium
fingai grįžtančius į savo laisvą 
tėvynę. Jie buvo čia pasitikti 
su didžiausiomis ovacijomis. 
Internacionaliniame tilte jie, bu
vo pasitikti vėl kelių tūkstan
čių minios iš Ispanijos pusės. 
Daugybė politinių kalinių, dabar 
paleistų iš San Sebastiano ir 
kitų Ispanijos kalėjimų, pasi
tikę grįžtančius iš trėmimo sa
vo tėvynainius, spaudė rankas 
ir glaba'ščiavo, tilo tarpu kai 
minios krykštavo ir muzika 
griežė.

Tiltui dar nęprątųštėjusj pra
sidėjo kitokias (-rųšiesn procesija 
iš Ispanijos pusės.' Visais ke
liais plaukė ispanų aristokra
tai su savo susirūpinusiomis 
šeimomis ir kiti bėgantieji lau
kan iš Ispanijos monarchistai. 
Bėgo jie laukah, gabendami 
a’utomobiliuose savo mantą, sa
vo brangmenis, ir franeuzų 
muitinės valdininkai praleido 
juos be jokio bagažų žiūrėjimo 
ir pasportų formalumų.

Naktinis traukinys iš Ispani
jos buvo kimštinai prisikimšęs 
bėgančių senojo' režimo ramsčių 
—aristokratų ir monąrchistų—^ 
jų tarpe ir buvo Ispanijos ka
ralienės brolis, markizas Caris- 
booke.

Lietuviai, išgelbėti iš tunelio pragaro

[Acme-P. & A. Photo]

Keturi lietuviai, kurie, užvakar buvo išgelbėti iš gaisro 
Chicagos sanitary distrikto tunely, išbuvę tame pragare 16 
valandų. Iš kaires į dešinę: Liudvikas Šimkus, Antanas Litvi
nas, Ignacas Linkus ir Walter Baniulis. — Toje nelaimėje sep
tyni kiti lietuviai žuvo.

F. Wirkus, Gonavos i Lietuvos vidaus rei 
karalius, grįžo į kalų ministeris

Pittstoną Aravičius išėjo
Karaliavo juodų žmonių saloj 

per trejus metus, iki J. V. 
valdžios buvo “nuverstas” ‘

' / •Jo vietoj Rusteikia

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

HELSINKIS, Suomija, bal. 
15.—Suomijos seimas vakar pri
ėmė prohibicijos įstaymo pa
taisą, kuria legalizuojama alus 
su 2.25% alkoholio, vietoj da
bartinio “nyrbyrio” su 1.6%. •'

Daugumoj debesiuota; kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; lengvi ir 
vidutinia mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 72° F.

šiandie saulė teka 5:09, lei
džiasi 6:31. Mėnuo teka 4:37 
ryto.

Steigia užsienio lietu
viams remti draugiją
KAUNAS.— Aną dieną Šau

lių salėj iniciatorių grupės bu
vę sušauktas susirinkimas pasi
tarti užsienio lietuviams remti 
draugijos steigimo reikalu.

Į laikiną komitetą išrinkta 
dir. Vokietaitis, L. Gira, Vana
gas Simonaitis, K. Kasakditis, 
Kavolis ir Grigolaitis,

Pasitarimas ekonomi
nės konferencijos 

reikalu
i -

KAUNAS.— šiomis dienomis 
finansų min. įvyko platus ekon. 
dr-jos pasitarimas ekonominės 
konferencijos reikalu. Galuti
nai nustatyta ekonominę kon
ferenciją šaukti Kaune .rūgs, 
mėn.

Konferencijoj referatus skai
tys: prof. Alb. Rimka apie pa
saulinio ūkio būklę, dr. J. Krik
ščiūnas—žemės ūkis, inž; Garš
va—prekybos informaciją, Bal
trušaitis— mokesnių sutvarkyt 
mą, Bal tuška—prekyba su už
sieniu, Kuzmickas—.sindikatus.

Darbo Pasaulyje
—

Battle Creek Kellog Co. įsteigia
6 valandų darbą

NEW YORKAS, bal. 15. — 
Lewis J. Brown, Kellog kom
panijos, kuri turi Battle Creek, 
Mich.; grudų maisto produktų 
įmones, pirmininkas, pareiškė, 
kad jo kompanija nutarė savo 
įmonėse įsteigti nuolatinę šešių 
valandų darbo dieną.

šešių valandų darbą Kellogg 
kompanija įvedė praeitų metų 
gruodžio 1 dieną, kaip bandymą. 
Brown dabar sako, kad rezul
tatai labai geri. Dirbdami 
trumpesnį laiką, darbininkai 
pasirodę daug darbingesni. Pro
dukcija ne tik nesumažėjus, bet 
padidėjus.

Brown mano, kad ilgainiui ir 
visos kitos didesnės pramonės 
turėsią įvesti 6-ių valandų dar
bo dieną.

Argentinos ministerių 
kabinetas rezignavo

—Į—U'

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 15. — Argentinos ministe- 
rių kabinetas šiandie f įteikę 
prezidentui savo * rezignaciją. 
Rezignacija kolkas nepriimta.

9 amerikonai užmuš
ti kautynėse su su
kilėliais Nikaraguoje

• •

300 amėrkiečių Puerto Oabezas 
uoste, bijodami naujų .puoli? 
mų, susikraustė į Amerikos 
garlaivį

PUERTO CABEZAS, NikaTa- 
gua, bal. 15.—Nikaraguoj su
kilėliai, kuriems vadovauja 
gen. Sandino, atnaujino savo 
ginkluotus veiksmus prieš ame
rikiečius ir kitus svetimų kraš
tų valdovus, ypačiai anglus.

Susikirtimuose, įvykusiuose 
pastaromis dienomis tarp suki
lėlių banditų ir Jungtinių Vals
tybių jūreivių, kaip praneša, 
devyni amerikiečiai buvo nu
kauti ir keletas kitų sužeisti. .

Daugiausiai amerikiečių buvo 
užmušta sukilėlių būrio užpuo
lime Standard Fruit ant. Steam- 
ship kompanijos ir Bragmons 
Bluff Lumber kompanijos sto
vyklų. t

Puerto Cabezas mieste yra 
apie 400 amerikiečųi, kurių apie 
trys šimtai, bijodami naujų 
puolihių, susikraustė į Amerikos
garlaivį Cefalu.

Del šių įvykių į Puerto Cabe
zas atvyko daugiau Jungtinių 
Valstybių jūreivių.

Kinų komunistai puolė 
miestų, išžudė daug 

gyventojų

PIJTSTONf’ Pa., bal. 15. —Į 
savo tėvišku $a apsilankė Fau?-. 
tinas Wirkus, buvęs Jungtinių 
Valstybių laivyno korpuso ser
žantas, kuris dešimtį metų pra
leido juros tarnyboje įdomiose 
ir romantingose aplinkumose.

Wirkusr buvo tikras- juodų 
žmonių karalius Gonavos (La 
Gonąve) saloj ,ties Haiti salos 
vakarų krantais. <

1926 metais xWirkus buvo 
laivyno komandos, jam pačiam 
prašant, pasiųstas į Gonavos | 
salą kaip sargybos vadas su 
leitenanto titulu. Jis buvo rim
tas ir energingas jaunas* vyras 
Greitai susipažinęs su saliečių 
gyvenimu, su jų vargais, jis 
stengės jiems visokeriopai pa
dėti. Beveik dar puslaukiniai 
juodi saliečiai taip jį ėmė gerb
ti, kone dievinti, kad netrukus 
su didelėmis ceremonijomis 
formaliai karūnavo jį visų 
navos salos 10 tūkstančių 
Ventojų karaliumi.

Wirkus karaliavo ' saloj per 
trejus metus. Pagaliau jo tar
nybos laikas Jungtinių Valsty 
bių laivyne pasibaigė ir nese
niai jis buvo iš Gonąvos at
šauktas. Dabar jis parvyko į 
savo gimtąjį Duponto kaimelį, 
netoli Pittstono.

KAUNAS, bal. ! 
tydino Lietuvos vidaus 
.ministeris Arąyičįųs. 
statydinimo prašymas buvo va
kar prezidento Smetonos pri
imtas.

Nauju vidaus reikalų mįnis- 
teriu paskirtas pulk. Rusteika, 
buvęs kriminalinės policijos di
rektorius.

d°u‘ Iš Rango praneša, kad kinų ko-
fitiSfstų bandoap kuriom ■ toalan- 
džih 4 di<*ną įniolė Patungb 
miestą Hupeh provincijoj, be 
daugelio kitų gyventojų nužudė 
taipjau belgų misijonierių kuni? 
gą Maryną Aeonsį.

Komunistai Išplėšę miestą ir 
pasimaudę žmonių kraujuose, 
dabar pasišalino.1

Go 
gy-

Naumiestyje bus teisia 
mi kunigai

3,000 litų arba pasira 
syk vekseli 

•»

NAUMIESČIO taikos teisėjas 
trijų Naumiesčio kunigų (kan. 
Visgirdo ir 2 vikarų, iš kurių 
ypač pasižymi “maeniais” pa' 
mokslais Žilinskas) bylas siun
tė į MarUamP°lės. apygardos 
teismą' aiškindamas tuo, kad 
jie, kaipo valstybės valdininkai, 
negalį būti teisiami takios teis
me. Bet Marijampolės apygar
dos teismas šiomis dienomis 
bylas grąžino atgal Naumiesčio 
taikos teisėjui.

Pas Sukaitį Antaną Klausu
čių km. (žaliosios vals., Vilka
viškio apskr.) atvyko Krakaus-^ 
kas Kazys ir Selmestaitis Juo
zas ir pareikalavo 3000 litų pi
nigų arba tai sumai pasirašyti 
vekselius. Sutkaitis, nutvėręs 
kirvį, pinigų duoti arba vekse
lius pasirašyti, atsisakė. Tada 
Krakauskis Kazys, atėmęs iš 
Sutkaitienės Elzbietos 350 litų 
pinigų, su Selmestraičiu pa*si- 
šailno. Užpuolikai suimti.

Lietuvon
žinomas Amerikos rašytojas 

Seabrook savo - knygoj “The 
Magic Išland’ yra platokai para
šęs apie Gonavos salą ir jos 
“karalių” Faustiną Wirky. Au 
torius sako, kad Wirkus esąs 
vokiečių kilmės, tačiau jo pa
vardė yra grynai lietuviška. Jei 
kas Pittstono lietuvių pažįsta 
Wirkų šeimą, gal1 butų malonus 
suteikti “Naujienoms” informa
cijų. Spaudos žiniomis, Wir- 
kaus ,tėvai prieš dvejetą metų 
išsikraustę iš Duponto ir dabar 
gyveną Detroite.

1 ‘V

Chaplinas Afrikoje
Alžiraą, Afrika, bal. 15. — 

Charite Čhaplin, Amerikos f ii- 
mų komikas, šiandie atvyko j 
Alžirą. Ketina pabūti šiaurės 
Afrikoj apie mėnesį laiko.

■

t

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
1 • ■ i.

CHICAGO, ILL.
■ t.

Ofisas atdaras kasdie uuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai-
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KORESPONDENCIJOS
& Baltimore Md.
liti

ij. Davatkoms tai stebuklas
F, . . -- r—Kunigai ir pritarėjai gavo 
Bpriktą. Nesenai “Naujienose’* 
tilpo iš Baltimorės korespon
dencija, kur buvo rašyta rapie 
J. Stanio įvykusią persiskyrimo 
byla. Stanio liudininkas P. Pa
serskis buvo pavarytas iš teis
mo už tai, kad pasakęs, jog ne- 
(tikįs i Dievą.
• Tuoj po teismo Paserskis 
pradėjo jausti blogai ir jo pro
tas sumišo. Balandžio 10 d. Pa
serskis tapo išvežtas Į bepro
čių ligoninę. Dabar davatkos 
klega: aha, pasakė ir dar prieš 
teisėją, kad netiki j Dievą, tai 
,ve ką Dievas padarė, — sumai
šė protą.
' Tai yra nepaprastas atsitiki
mas, bet nėra joks stebuklas. 
P. Paserskis buvo giliai įsiti
kinęs komunistų idėjai, skaitė 
ir platino komunistų literatū
rą. Na, o dabar komunistai 
pykstasi ir keikiasi vieni su ki
tais. Nesveika skaityti tokią 
komunistų “Laisvę“, tai viena. 
O antra priežastis, — tai po to 
teismo daugelis pradėjo kalbė
ti, o priegtam ir laikraščiuose 
daug rašė. Tai vis tik menk
niekis. Jeigu žmogus butų bu
vęs pilnai sveikas, tai toks įvy
kis nebūtų sugadinęs žmogui 
proto, ale matyt, kad ir iš pir- 
miaus butą nedrūtų nervų. Gai
la žmogaus.

“Mėlynas sekmadienis” 
panaikintas

■ 0 ■

Kai buvo tos “mėlynos“ tie
sos, tai ne vienas Baltimorės 
gyventojas nukentėjo. Jeigu 
kuris tik norėjo ką nors padir
bėti prie savo namelio arba 
šiaip ką nors, ir jeigu nėapsi- 
ži u rodavo, tai policmonas už 
kupros ir vesdavo į stotį./ Bu
vo . toks atsitikimas. Vienais 

(žmogus tik įkalė tris vinis į 
lentą ir buvo areštuotas ir už
simokėjo $6.45 bausmės.

Panašių atsitikimų būdavo 
labai daug. Vienas legislaturos 
narys sirgo tuo laiku, kai ėjo 
balsavimas už panaikinimą mė
lynų sekmadienių, tai važiavo 
balsuoti ligoninės ambulansu, 
kad sumušus tą netikusį įsta
tymą/. , -

Katalikų ir komunistų griekai
Smertelną grieką Rymo ka

talikams tai tik vyskupas ga
li panaikinti, o komunistams — 
tai tik Bimba. Katalikui ką 
nors pavogti, pameluoti tai 
“popšednas“ griekas, o “Kelei
vį” skaityti tai smertelnas grie
kas ir t.t.

Komunistams pirmininkauti 
prakalbose, kur kalba Grigai
tis arba kitas koks “renega
tas”, .— .tai smertelnas griekas 
ir už tokį grieką jau tik komi
saras Bimba tegali duoti išri
šimą. Antras griekas, — tai 
jeigu Jankauskas “Darbe” įte- 
pa komunisto vardą ir pakvie
čia ką nors parašyti, o komu
nistas prieš tai neužprotestuo
ja. Tai griekas, ale tik “pop
šednas” ir tokį grieką gali iš-

rišti bile komunistų susirinki
mas. Trečias griekas, tai jeigu 
pasitaiko važiuoti vienam auto- 
mobniuje “su socialburžuju” ir 
dar nueiti į “buržujaus” na
mus. Komunistas, papildęs mi
nėtus griekus, turi ilgai spa- 
viedotis. Tai nėra prasimany
mas, bet tikri patyrimai.

Reporteris.

Detroit, Midi
Apie žiurkaičių irkitusdalykus

Mes turime čia tokią vietą, 
kuri yra žiurkių kaimu vadi
nama. Ji randasi prie B ir C 

; gatvių. Ten yra labai daug 
[“spykizių”. Vieną tų įstaigų už
laiko kelios gyvnašlės. Ją nuo
lat lanko seni kavalieriai ir pa
simetę su pačiomis vyrai. Kar
tas nuo karto užsuka ir jauni 
vyrukai bei vedę^ vyrai. Kai 
jie prisitraukia raugo, tai tuoj 
pradeda savo šerius statyti. 
Mat, vienas gudrus, o kitas 
dar gudresnis. Begudravojant 
ir apsistumdo bei vieni ant
riems juodas akis padaro. To
kiuose atsitikimuose nukenčia 
ir vartai.

Balandžio 9 d. B gatvėj kilo 
i tikras karas. Keli lietuviai tie
siog gatvės vidury tapo pri
mušti. Gi gyvnašlės, išėjusios 
ant porčių, tik žiuri ir šaiposi, 
kad jų kostumeriai vieni ant-* 
riems galvas skaldo. Net poli
cija į visą tai pro pirštus žiuri. 
Sakoma, kūmutės padarančios 
labai gerą rugienę, tai už tai

-■ u> I 1 '’IH—--r 
joms visi griekai yna atleidžia
mi. > ■ ■ • > ? •:
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šiomis dienomis J ’Micįugan 

va ls t i j os 1 egisląt urą' tapo Įneš
tas brHus, kuris siekiami - labai 
suvaržyti itteiviųs. į Jeigu .tas 
filius, bus priimtas, tai kiek 
vienas ateivis, kuris nęra šios 
šalies pilietis,1 turės gauti iŠ 
valstijos policijos paliudijimą, 
kad jis yra legaliai į Ameriką, 
įvažiavęs. Einant tuo biliu, 
darbdaviams taippat bus drau
džiama samdyti 'nelegaliai įva
žiavusius ateivius;

1 * .-• ' ■ '

Mike Piccplo turėjo stoti 
prieš teisėją Edward J. Moinet 
ir pasiaiškinti dėl prohibicijos 
įstatymų laužymo. Teisėjui jis 
paaiškino, kad gyvenąs namuc 
še, priešais kurių randasi pa
vieto kalėjimas. Well, pareiškė 
teisėjas, dabar busi perkraus
tytas skersai gatvės ir ten tu
rėsi išbūti 60 dienų.

Tai reiškia, kad Piccolo tu

jaunuolių ku^^okijt • bu4ji 
rengimo komitetas ’SU$id^ o ne
va iš, yiąokių pažvąlgų žmonių. 
Takiau vadovąvimą pasiėmėka- 
tąįiklžkoš draugi j qš jr kunigas.

luputį- po?
vykau. į svetainę. Svečio dar 
nesimatė, bet ; žmonių, Sulig 
musų kolonijos, jau buvo ge
rokai prisirink^.' 'Prje’š. aptūptą 
valandą atvyko ir, prof. Biržišr 
ka, kurį atsivedė kumRublys,- 
vietos klebonas.; \ ?Visą "publiką 
ąustojo, kad pagarbus, svečią. 
Kum Rublys' pąaiškipp vakaro 
tikslą ir pakvietė. J 
tvarką vesti. į

Programo vedėjas 
pakvietė Šv. Petro 
choYą, kuris padainavo Lietu
vos himną. Po to vedėjas pasi
sako, kad esąs bemokslis ir 
pristato prof. Biržišką kalbėti. 
Prof. Biržiška kalbėjo apie pus
antros valandos, paaiškindamas 
lietuvių-lenkų santykius. Savo 
kalboj jis pabrėžė, kad Vilnių

Trekšelių 
■. ■■''' ' 

pirmiausia 
parapijos

rėš sėdėti 60 dienų kalėjime už galėsime atgauti, tik su vietos 1 ___ __ 1 -----laužymą prohibicijos įstatymo 
—F. Lavinskas.

■ . i ■

Kenosha, Wis
Prof. M. Biržiškos prakalbos

Balandžio 11 d. musų kolo
niją aplankė prof. M. Biržiš
ka. Prakalbos ir programas į- 
vyko <Šv. Petro parapijos sve,- 
tainėj. Prasidėjo 7:45 valandą 
vakaro. Vadinasi, 45 minutėmis 
vėliau, negu buvo garsinta. 
Prof. Biržišką kvietė į Keno- 
shą visos vietos lietuvių kata
likiškos draugijos. Vėliau prie 
prakalbų surengimo prisidėjo 
SLA. 212 kuopa ir SLA. 338

gyventojų pritarimu, o ne, su 
kardu rankose, kaip kai kurie 
mano. Diplomatijai daug reik
šmės jis taip pat nepridavė.■ ■ ■ • ...■ 7 . ■

Prof. Biržiška kalba gana 
nuosakiai ir su Vilniaus klau
simu yra nuodugniai susipaži
nęs. Jo nuomonė apie Vilniaus, 
atgavimą yra visai sveika. Kuo
met Lietuva bus laisva ir at
stovaus daugumos piliečių nu
sistatymą, tąęyk ir vilniečiai 
pradės į ją linkti. Tuo pačiu 
laiku ir kitos valstybes palan
kiau į ją žiūrės. s

Biržiškai užbaigus kalba, ve
dėjas vėl. pakartoja, .kad esąs 
nemokytas ir pakviečia Dailės 
Ratelio chorą. Choras gana

fo-- .... .. - • 
T y " c

skaitlingas. Jį veda žinomas 
muzikas K. Steponavičius iš 
Chicagos. Chorai sudainuoja 
.tris dainas. Publika nerimsta 
ir,- reikalauja daugiau dainuo
tu Choras patenkina reikalavi
mą ir sudainuoja ketvirtą dai
ną. Pristatoma jaunutė, penkių 
metų mergaitė deklamuoti. Tai 
ponų Stulgaičių dukrelė. Pade- 
klamavo- šauniai,, kaip tikra se-

■ nė. Tik- eilėraščių žodžiai man' 
pasirodė labai menki: sumaišo
ma šv» Panelės vardas .su len
kiškomis'kiaulėmis. .Mano ma
nymu, tie eilėraščiai labai ne
vykusiai parašyti.

Pakviečiama vėl šv. Petro 
parapijos choras po vadovyste 
vargonininko Banio. Choras 
neskaitlingas ir menkai išlavin
tas. Sudainavo tris daineles. 
Išėjo silpnokai. Reikia pasaky
ti, kad Dailės Ratelio choras 
visais , atžvilgiais nepalyginti 
gęresnis. \ ‘

Ant galo, kun. Rublys pasi
kvietė pagalbon švenčiausią pa
nelę: esą ji padėsianti lenkusi 
iš, Vilniaus išvyti. Gaila, kad 
randasi tokių žmonių, kurie ti-i 
ki, jog jiems šventieji padės. 
Jeigu lietuviai atsidės ant vi
sokių šventųjų, tai Vilniaus jie 
niekuomet neišvaduos, nesJ* 
šventieji lenkus yra labiau pa
mėgę, negu musų pilksermėgius 
brolius.

Kaip ten nebūtų, bet J. Trak, 
šelis publikai darė labai pras
tą įspūdį ir, tur būti, prof. Bir
žiškai. Nejaugi Kenoshoj nebu^ 
vo galima surasti tinkamesnio 
žmogaus, kuris sugeba vaka
rams vadovauti? Tokie tvarkos 
vedėjai daro gėda visai musų 
kolonijai. Jeigu katalikiškos

Įįį|*lili
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Ketvirtadienis, - b'al. 16, ’&l

draugijos tejstengė pastatyti 
tik tokį žmogų tvarkai vesti, 
tai jų popieriai yra visai pra
sti.

Kiek pastebėjau, į rengimo 
komitetą įėjo A. Kvedaras, ku
ris visgi žino kąip susirinkimus 
vesti. Bet Kvedaras priklauso

Susivienijimui ir todėl “neko* 
šer”. Aplamai laisvųjų draugi
jų atstovai buvo nustumti į ša
lį, — jie ėjo tik “ošerių” pa
reigas. šiaip ar taip ką nors 
bendrai rengiant reikėtų prisi
laikyti daugiau bešališkumo.

— Kenoshietis.

TDVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIE&A

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

(Angarsmimau)

Garsinkitės “N-nose”

Saulės Spinduliai Minkština
Šiluma Svarina

LUCKIES visuomet palankūsgūsu ge,rkIei

Kiekvienas žino, kad saule nokina - dėl to “SPRA
GI NIM O”proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai/ 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 
'procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. 
Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad. . 
LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei. fl

i
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Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoji įLictuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDA

Didžiausia Ekskursija
IŠVYKS IŠ ^EW YORKO

Gegužio 15 
Laivu United States

VAŽIUOJANTĮ SU ŠIA EKSKURSIJA* TURĖS -SMAGIAUSIĄ KELIO
NĘ. NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SGANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Salk Street, CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.— 27 Whitehall St., New York, N. Y.

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

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA 
tJETHA

■ ''Jūsų gydytojaus įtarimas xyra: lauke, ,
atvirame ore/kvėpuok giliui;, fiziniai mauk-' 
štinkis minkštinančiuose sąulčsį spinduliuose ir. 
laikas nuo laiko patiįcrink savo kūno . sveikatų. .

‘It’s toasted'
Jūsu Garkles Apsauga — Prieš knitejimu$ « prie ' 11 •' -... i i .y. K.nto< i . ,..».ii.ii.i> ■. iįhi, u '...į............į’ > .........
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Dideliu 45,647 Tt>nų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA” 

BirželioJune 16,1931 
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuotai su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

' , 7 ' 4 . ■ -r • • ’ ’ _ ,



Ketvirtadienis, bal. 16, ’31
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NAUJIENOS, Chicago, III.
,,, —■ f---........................ .

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Margučio radio 
valanda

iššiandien nuo 7 iki 8 vai 
Cicero stoties WIIFC bus įdo
mus programas.' Pirmas pus
valandis Budriko krautuvės, o 
antras -nuo 7:30 iki 8 vai. — 
Margučio. Nepamirškite 7 at
sukti ^avo radio.

kalba, sako,- “Jonas Jurginis”. 
—“Kaip tai, juk Jurginis”, nu
sistebėjęs klausia redakcijos 
bendradarbis. “Taigi, taigi, tas 
pats Jurginis nuo 3725 S. Lowe 
Avė., apie kurį laikraščiai ra
šė, kad tunelyje žuvęs. Esu 
gyvas ir jau spėjau pasveikti” 
Tą linksmą žinią skubiname ir 
skaitytojams pranešti. Musų 
korespondentas nuvyko su p. 
Jurginu asmeniškai pasikalbėti.

Ši vakarą Birutės 
repeticija

Buridano Asilas balandžio 26, 
Chicagos Civic Teatre. Rengia 
Margutis. Pradžia 8 vai. vale. 
Tikietai: $1.00, $1.50 ir $2.00.

—N.

Pranešama, kad ši ketvergo 
vakarą Lietuvių Auditorijoj iš
vyksta Birutės Choro ir artis
tų generalė repeticija operetei 
“Raganius”. Būtinai kviečiami 
visi ir visos atvykti laiku. Re
peticija prasideda lygiai 7:30 
vai. vakaro.

SKETCHES
SHOES

as character indicat- 
almost as reliable as 

There are

i The English Cohimn

>

Jonas Jurginis gyvas
Vakar redakcijai paskambina 

telefonas ir atsiliepia nepažįs
tamas balsas. Paklausus, kas

“Savas Pas Savą” 
—¥ sako biznieriai

r BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETERBARSKIS
Mes parduodam, rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
___________Ttl. Yard. 5069

T. BALTUTIS & CO.
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

r BRIDGEPORT MOTOR
SERVICE 

Savininkai lietuviai broliai 
ALEX ir JOSEPH OOODEONAI 

FornySių ir pianų muveriai vietoje ir toli 
» patarnavimas geras ir pigus. Pristato

me anglis ir malkas.
817 West 34th St.
Tol. Boulevard 9336 >L------ —--------------------

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168 j

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
__________ Ttl. Y.td. 6894

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

J. MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER 

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

r MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696 

b .............. . — n,......  „y
r F. MICKAS

SIUVĖJAS ' 
Siuvame vyrų rubus ant orderio, 

taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832.

r RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.,
Tel, Boulevard 9122 J

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųlies ir 

vertės, puikių spalvų 

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
1 Tel. Republic 7950 ,

........ - - - ’ ‘

Town of Lake
šiandie Kotrynos Šidlauskaitės 

laidotuvės

Balandžio 13 d., St. Luke’s 
ligoninėj, po sunkios ligos pa
simirė Kotryna Šidlauskaitė, 17 
metų amžiaus, gyvenusi 4538 
S. Honpre St.

Prieš 7 metus pasimirė jos 
tėvelis, palikdamas dideliame 
varge žmoną Zofiją ir 5 vaiku
čius, jų tarpe ir Kotryną. Tad 
Kotrynai teko augti labai var
gingai. Bet vos paaugėjo, kaip 
ir jai pačiai mirtis nutraukė gy
venimo siūlą.

Velionės Kotrynos laidotuvės

Pavasarinis
RAKANDŲ 

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS

* «

PROGRAMAS

A*

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.

Musų bargenai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami:

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam už

2. Bedruijnio setas kaina 
$150, parduodam už

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

$75
$69
$49

čia
Presuoto oro kambarys tunelyje

matomos durys- į kambarį, kuriame, užsidarę išliko gyvi 17 žmonių, gaisrui tunely kilus, 
ir išbuvo uždaryti virš 16 valandų, kol. galėjo išbėgti į viršų.

bus šiandie, 8 vai. ryte iš namų 
Į šv. Kryžiaus par. bažnyčią ir 
į šv. Kazimiero kapines.

Velionės kaimynai ir gimi
nės ir kiti geraširdžiai žmones 
rūpinasi, kad 
palaidoti, 
nauja

nors gražiai ją 
Laidotuvėms patar- 

p. Eudeikis.

West Side

amonijoš 
pavojingai 

pašauktas 
ambulansas,

gyvenęs 2023 
klaidą išgė- 

tuo ga- 
apsinuodijo.
p. Eudei- 

kuris tuo-

ir

darius susirinkimą, 'pirminin
kas pakvietė visą, valdybą ir ko
misijas užimti vietas. Sekė vi
sokį raportai ir pranešimai. 
Prisirašė M. Stalnioriienė $1000 
apsaugos ir $12 pašalpos savai
tėj. Persikėlė į aukštesnį sky
rių J. Kavaliauskas $1000 ap
saugos ir $12 pašalpos savai
tėje. Užsimaldavo J. Festerlin- 
gis. Jis susižeidė dirbtuvėje ko
ją; kadangi ligonis kitoje, kolio- 
nijoje 
siųsta 
ja.

Išvažiavimo komisija darbą 
jau pradėjo. Daržą paėmė Ge
čo, Glenwoode, liepos 12 dienai. 
Dovanų knygutes atspausdino. 
Nekuriems nariams jau išdali- 

kad nariai pa- 
. Kadangi 

iš veiklių 
harvej iečių,

gyvena, per centrų pa- 
iš kitos kuopos lankyto-

žinoma, kiek musų kuo-

Balandžio 11 d. ryte Jonas 
Valantinavičia, 
W. Coulter St., per 
rė 
na 
Tapo 
kio
jaus pribuvęs nuvežė Vąlanti- 
navičią į šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur Dr. Biežis suteikė pirmąją 
pagalbą ir ligonį gydė. Dabar 
ligonis tiek pasveiko, kad ne
užilgo galės apleisti ligoninę ir 
gryšti namo.

P-as. Valantinavičia reiškia 
didelį dėkingumą p. Eudeikiui, 
kad greitu savo ambulanso pa
tarnavimu ir skubiu nuvežimu 
ligoninėn išgelbėjo gyvastį.

P-o Eudeikio ambulansas 
daug prisidėjo ir prie gelbėji
mo darbo tunelio nelaimėj, prie 
22 ir Laflin gatvių, kur jam te
ko nuvežti ligoninėn "kelias de
šimtis sužeistųjų ir pritroškin- 
tų. P-o Eudeikio yra vienati
nis ambulansas, kokis yra di
delėj • vakarų ir pietų-vakarų 
miesto dalyje.

Jau
pa turi narių, ir galima viešai 
pranešti: 102 narių gerame sto
vyje, 2 nežinomi, 20 nąrių bu
vusių niekur nepriklauso iš 
priežasties bedarbes ar dėl ki
tokių klinčių. Kadangi bolševi
kai garsinasi per “Vilnį” turį 
šimtą narių raudoname “soju- 
zet”, tur būt jie garsina musų 
kuopos narius. Nors 'tikrenybė
je tokio sojuzo nėra West Pull- 
mane, bet ką padarysi, kad ko
misarai ir jų įpamočųykąį įsi- 
kaušę garsinasi ir apgaudinė
ja savo kelius nesusipratusius 
pasekėjus. Kuopos pinigus bu
vusi bolševikų valdyba dar ne
sugrąžino. Visas darbas paves
tas advokatui; manome, greitu 
laiku jie turės grąžinti kuopai 
turtą. Nagi sarmata, nebūdami 
lęuopos nariais, bet 
pasisavinę laikosi.

po. Paraginta, 
sistengtų išplatinti 
•komisija susideda 
narių vietinių ir
tarp jų bus kaip ir lenktynės 
dėl daugiau išplatinimo tikietų. 
Buvęs pirmininkas sakė, kad 
h arčioj iečiai žada pralenkti. 
Kadangi buvęs pirmininkas dir
ba Harvijoje, jeigu jis kartu 
su harviejiečiais susidės, tai ir 
aš tvirtinu, kad jiems garbė 
teks. v 1

Kaip matos, ant dovanų bi
lietų yra septynios dovanos. 
Dešimkės, penkinės, laikrodžių 
ir kitokios dovanos. Yra proga 
gauti dovanų. Be to kuris na
rys daugiau išparduos bilietų, 
gaus dvidešimtį nuošimčių ant 
knygutės. Susivienijimas taikė
si prie aplinkybių, kad šiuo lai
ku nebūtų nariai nuskriausti?

Shoes 
ors are 
facial expressions. 
about as many types of shoes 
as there are people — shabby 
or shining shoes worn by care- 
less or careful people; high- 
heeled and loyr-heeled, high- 
brows and low-brows; subdued 
and conspicuous, conservative 
and flighty.

An average chorus-girl off 
stage can easily be recognized 
on the street. Crowning her 
hbme made marcel is a small, 
bright red hat. Her small body 
is tightly wrapped in an imi- 
tation fur coat and her legs- 
are clad in the sheerest of 
chiffon hose. Būt her feet! The 
shoes, either copies or direct 
importations from “gay Paree”, 
of course have the highest type 
of spike heels. Glancing at a 
pair of well-kept shoes with a 
medium heel, one looks up to 
find a very masculine suit and 
in it-a typical business woman.

Iron gray h ai r d ra wn tight
ly back from a high forehead, 
an ankle. length skirt, and a 
hat which is a relic of ’way 
back when can almost always 
be connected with the cx- 
pression “Oh, pshaw” and a

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nėsia

jos turtą

bedarbių- 
ivyks at- 
Strumilos 
narius ir

West Pullman
Iš SLA. 55 kuopos susirinkimo.

Kuopta
ševikai

puikiai paaugo. Bol 
dar iždo neatidavė,

sekmadienį įvyko 
kuopos susirinkimas.

Praeitą 
SLA. 55 
Narių atsilankė vidutiniai. Ati-

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

į Bayer-Tablets i
įAspirirų

v i*1.
Gauta iš Centro 

ekskursijos klausime. Paragin
ta nariams daugiau pasidarbuo
ti gavimui narių ir paragini
mui /daugiaus važiuoti į Lietu
vą su “Tėvynės” rengiama eks
kursija. Kaip siaučia nedarbas, 
niekur negalima gauti darbo, 
daug važinėja į Lietuvą ir iš 
šios kolionijos. Negerai, kad ir 
šiuo laiku kaikurie dar nesenai 
davėsi apgaudinėti komunis
tams. Dabar tas komisarų su
sipjovimas dėl šiltų vietų ati
darė akis ir menkai susipratu
siam pamočnikui. Nebelakstys 
su blanka ir neberinks aukas 
iš vargšų darbininkų dėl dyka
duonių komisarų.

Korespondentais.

skelbimai

. K ‘-d1
Gautas** l&iškasr ’iš bedarbių 

šelpimo komiteto. Jame nusi
skundžiama, kad iždas ištuštė
jo, o bedarbių dar dauginas, 
kurie reikalauja pašalpos. Ko
mitetas kito išėjimo neturėjo 
kaip rengti vakarą 
naudai. Tas vakaras 
einantį sekmadienį 
svetainėje. Paragino
pašalinius žmones atsilankyti ir 
paremti vakarą, rengiamą be
darbių naudai. Nepamirškite 
visi atsilankyti ateinantį sek
madienį į Strumilos svetainę į 
vakarą bedarbių naudai. Susi
rinkimus komitetas laiko- sek
madieniais 2 vai. po pietų Stru
milos svetainėj. Atmokėta pa
šalpą sergantiems nariams. 
Tuomi susirinkimas ir baigėsi.

Korespondentas.

Garsinkitčs “N-nose”
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS .
4556 So. Rocktvell St„

CHICAGO^ ILL.
h '' ....-....................................... -.............. ■ ' _____ -i

—.—,— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

jair of high-laced, shapeless 
shoes.

Witbout a doubt, grand- 
mother belongs to the pair o f 
ligh buttoned shoes. To me 
an old lady who wears high 
leels gives me the impression 
of h a vi n g been rejuvenated i n 
mind, and perhaps (more lik<<- 
y) in body, with face liftings 

and such.
Painted, recently shinedį' pn- 

tent leather oxfords seem to 
make me. look for a derby and 
other signs of the ųuiet, elder • 
y, well-dressed man, more cf 
the sočiai type. On the con- 
trary, with bright reddish 
orange oxfords, I look for r. 
dazzling tie and loud clothc' 
of the “collegiate” type.

In judging character, 
glancing downward and 
these people according to 
shoes.

cla°s 
the ii 

Magda.'

ANZ DRESS^SUIT
CLEANED1PRES5ED3 DIENU 

PATARNAVI
MAS 

Puikiausias 
.Valymas 
Chicasroje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI

40% Nuolaidos ant Drapes 
Vynj siutai .....   7Oe šaukit
Motorų skrybėlės 35c Randolph 6028
Vyrų skrybėlės ___ 60c dėl pristatymo
Dresės nudažomos $2.69 patarnavimo 
SECURITY MASTER CLEANERS 

150 N. Stato St. 
kampas Randolph, Rooin 1612 

MGR. M R. KŪLES

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti, iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi, 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus . liuosuotojas jis 
veikia .švelniai, bet tikrai, kač 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų. . \ 7 .' <

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių .vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutė; 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

(ADirarsinimas'S

Didelis smagumas

170 Varick

dėl

Cigarety
Ruky 
tojų

Pypkes ir

5^

probak-NAU-

Kensington

sgasat

t PROBAK BLADE)

Bayer As

Susivienijimo susi- 
Narių atsilankė vi

‘t 
v

Aspirin pašalins jūsų kentėji- 
jokio pakenkimo ir į trumpų 
Nurykit tabletei? su biskučiu 

Skausmas išnyks! ,

„„....... Jo, veikimų-dak-
Jie žino, kad Tikras As-

- negali padaryti ža- 
Širdies.

ESAM TIKRI, KAD 
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲBAR- 

GENAIS—-LAUKIAM.

nariai serga

baYed

Jus išvengsite daug kentėjimą, 
atsiminsite. apie

K. ir D. Susivienijimo 
susirinkimas

2314-16 W. Roosevelt Rd.

MUSŲ RADIO VALANDA
Lietuviškas Programas

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

CITY 
UPHOLSTERED 
FURNITURE 00.

Bayer 
mus be 
laikų, 
vandenio.

Tai yra taip lengva atsikratyti danties
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimui, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmų 
yra su Bayer Aspirin. 
tarai užgiria. JI. 
pirin yra saugus • 
los. Jis neveikia Širdies. Dėžutė ir
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiek'oje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtąs nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa* 
gelbos. <’ **“
jeigu jus tik 
pirin tabletes.

Praeitą penktadienį papras
toje svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų 
rinkimas, 
dutiniai.

Sekanti
Klauda, K. Tilvikas, P. Tarvi 
dienė, V. Norkus ir A. Tumo 
nis. Jogminas atsimaldavo ke 
lias dienas pasirgęs. Sunkiau
siai serga v Norkus; jis jau se
nelis, be pagelbos negali išlipti 
iš lovos. Draugai, kuriems lai
kas pavelija, aplankykite. Kiti 
serganti nariai, manome, ne-

I Greičiausi
! PASAULY LAIVAI
s ■ ' i ’’ '■/ .A

•L ,// J.. , t - ' 1

BREMEN
MAŽIAU KAtP 5 DIENOS ant VANpENIO 

per1 Cherbourg —• 6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 

Specialis Trūkis iš Bretnerhaven

. • '' ■ COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė iSplaukimąS gerai 

žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
( Berįin^Stuttgart-Gen, von .Steuben-Dresden 
I Informacijų klauskite pas bile vietinį 

agentą arba
L ; 130 W. Randolph St Chicaggo

suteikia 
barzdaskutyklos 

—i—; kbmfortą 
sku timos 

namie

ATSIKRATY
KIT LIGŲ PE
RU burnoje

V ir gerklėj.

Leiskite Zenite iiva- 
lyti susikimšusias at-

KORTH
GFRMAN

LLOYD

»ataa, iinaikinti, pe
neprileisti ligų. 

Labai naikinantis pe
lus. Raminantis plhres
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Chicagoje — paltai
Metama ----- -
Puiri merų ...... T-----
Trims minėdama —n, 
Dviem menesiams ---------
Vienam minėtini

Chieago j* per < išnešiotojus t 
Viena kopija III

Savaitei ------- ---------- ■- -
Minėtini ------------- .--------

Suvienytose Valstijom, įa« ĮChfagoJ, • 
paltai

Metams 17.00
Pusei metų ........ 3.50
Trims minėtiems ........ ......  1.75
Dviem Hiinesiams —...... .  1.25
Vienam minėsiu

Lietuvon it kitas aždenlaose 
(Atpiginta)

2.00
1.50 
.75

IU.OQ

Naujienos eina kasdien, išskiriant nk- 
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė, 1739 So. Hslited St.. Chieago. Uh 
Telefonu Rooaevdt 8500.

Metams ------
metą

Trims minesfoms amanuamsani—— 2.50

Pinigus teikiu dąsti palto Moncy
Orderiu kartu ew atsakymu.

Lietuvos vkl'džlą, tai Kaunas 
šiandie gal lenktyniuotų su 
Tammany Hali valdžia New 
Yorke. Juk štai buvęs fašistų 
diktatorėlis Voldemaras, kurį 
“Vienybė” užspringdama gar
bindavo, . yra traukiamas tieson 
už ^valstybės pinigų pasisavini
mą Danijoje (“daniškų kronų 
byla”).

Voldemaras yra ^nuverstas, 
todėl jo darbeliai jau dabar 
kyla j viršų. Bet kai bus nu
versti kiti smėtonizmo šulai, 
tai dar nežinia kokių dalykų 
bus patirta apie ‘^naujos eros” 
didvyrius.

tiesų, kybojo

anti jos buvo 
prie Petro-

JUOKINGAS TAUŠKALAS

“DARBININKŲ DIVIDENDAI”

šiurpulinga nelaimė Sanitarinio Distrikto tunely, 
Chicagoje, kur 11 darbininkų žuvo ir keliolika tapo su- 
žeista, vaizdžiai parodo, j kokį pavojų darbo žmonės 
dažnai turi statyti savo gyvybę, pelnydami sau duonos 
kąsnį.

Didelis vargas yra- darbininkui, kuomet jisai ne
tenka uždarbio, nes jisai tuomet neturi kuo gyventi ir 
maitinti savo šeimyną. Jisai jaučiasi laimingas, sura-

Tie, kurie darbininką pasisamdo, iš jo sunkaus 
darbo daro pelną. Bilionai dolerių, kuriuos dividendų 
pavidale pasidalina tarp savęs kapitalistinių korpora
cijų nariai, yra pagaminti darbininkų raumenimis ir 
nervais. ;

O “darbininkų dividendai” tai — panašios nelai
mės, kaip ta, kuri įvyko Chicagoje!

ATSISTATYDINO ARAVIČIUS

Nors Lietuvoje nebėra seimo, bet ministeriai tenai 
keičiasi gana dažnai. Balandžio 2 d. “Elta” pranešė, 
kad atsistatydino vidaus reikalų ministeris Aravičius 
ir jo vieton Smetona paskyrė pulk. Rusteiką.

Rusteika buvo policijos viršininkas. • Pernai prieš 
jį darė pasikėsinimą voldemarininkai, kurie jį buvo 
įsivilioję į viešbutį ir bandė dideliu peiliu paskersti. 
Dar tik neseniai Rusteika po.to atentato pagijo.

Kodėl Aravičius pasitraukė, jokios žinios nėra. Už
sienio spaudoje ėjo gandai, kad Aravičius esąs “neišti
kimas” tautininkų vadams. Mat, jisai pirmiau buvo 
kairusis liaudininkas, dagi socialistas, ir tik paskutiniu 
laiku pakrypo į fašizmo,.pusę.

Už kulisų, matyt, eina tarpe valdžios šulų kova, 
kuri slepiama nuo visuomenės.

pašidaro klaidų taip, kaip pra
našavimuose apie orą. Bet 
“Naujienos” tiems spėjimams 
ir nedėjo didelės reikšmės. Jos 
kalbėjo apie galimą ^ sovietų 
žlugimą greitoje ateityje tik
tai tuo metu, kada sovietų val
džios likimas, iš
kaip ant plauko: viena, kada 
°baltgvardiečių” 
beveik priėjusios 
grado vartų (delko sovietų val
džia juk net persikraustė į 
Maskvą), ir antra, kada savo 
“karinio komunizmo” politika 
bolševikai buvo sukėlę prieš 
save kraštą. Tuos laikus “Lais
vės” peckelis ir turėtų imti 
dėmesin, jeigu jisai nori kri
tikuoti musų “pranašavimus”.

Mes ir šiandie esame įsiti
kinę, kad Lenino diktatūra ri
tosi stačia galva j bedugnę, 
kuomet rekvizicijomis ir kito
kiais žmonių plėšimais ji buvo 
sukėlusi prieš save tiek neapy
kantos krašte, jogei nėt bolše
vikiški Kronštadito matrosai at
kreipė ginklus ’ prieš sovietų 
valdžią. Bolševizmas tuomet iš
sigelbėjo tiktai tuo, kad Leni
nas atšaukė savo 
“karinį komunizmą” 
bė “Nepą” (naują 
politiką).

Kai bolševizmas

beprotišką 
ir paskel- 
ekonominę

Apžvalga
PRUSEIKAI BUS “KAPUT”

Bimba sušaukė rytinę lietu
vių komunistų konferenciją 
Brooklyne, balandžio 11 ir 12 
dienas. Jos tikslas buvo suor- 
ganizuot bimbinę frakciją toli
mesnei kovai su • oportunistais, 
renegatais ir dešiniaisiais nu
krypėliais. Tokia pat konferen
cija bus sušaukta ir Chicagoje, 
gegužės 8 ir 9 d., prieš pat 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą.

Brooklyno konferencijoje 
Bimba, žinomą, “laimėjo”/ 
pasiūlytos rezoliucijos 
priimtos “vienbalsiai”, 
kitko tenai buvo visai 
maskuotas” oportunistų
Pruseika, apie ką “Laisve 
šo:

veidmainiavo, slaptai veikda
mas išvien su “sklokininkais”, 
bet viešai pataikaudamas par
tijai. Bet Bimbos čekistai galų 
gale susekė j j, ir dabar, žino
ma, jam neišvengti “leninisti- 
nės operacijos”. Jeigu jisai no
rės nuo tos operacijos išsisuk
ti, tai jisai turės atsiklaupti 
prieš Bimbą ir atsiprašyti už 
savo “klaidas”.

NEW YORKAS IR KAUNAS

Jo 
buvo 
Tarp 
“nu- 

vadas 
ra-

“Diskusijose iškilo aikš
tėn dalykas, kuris nustebi
no daugelį draugų. Galuti
nai paaiškėjo, kad draugas 
Pruseika taisė, korektavo, 
redagavo provokatorišką ’an- 
ti-partinį Butkaus pareiški
mą. Tą faktą iškėlė aikštėn 
draugai, kuriems tuo reika
lu informacijas suteikė vie
nas iš tų, kurie pasirašo po 
Butkaus dokumentu.

“žinoma, tas nenustebino 
Centro Biuro narių, nes jie 
seniai numatė (per rakto 
skylutę? — “N.” Red.), kad 
d. Pruseika bus pridėjęs sa
vo rankas prie šito bjau
raus,
kumento. 
tyta, tas 
rencijoj.” 
Vadinasi,

gautas.

“N?* Red.)

Lietuvių Darbininkų 
konferencijoje (Bri- 

senosios “Aušros” 
kambariuose) “Nau-

redaktorius pasiūlė re-

kontrrevoliucinio do-
Kas buvo numa- 

pasitvirtino konfe-

nabagas tapo sy- 
Pruseika ilgą laiką

jau dabar jstovi ant tvirto, ne
sugriaunamo pamato. Toli gra
žu ne! Pamatas, ant kurio ji 
stovi, jai visą laiką sprūdo ir 
tebesprusta iš po kojų. Bolše
vikai dar iki šiol jieišrišo nė 
vienos didžiosios problemos, 
kurias jai pastatė gyvenimas. 
Politikoje jie verčiasi žiauriu, 
azijatišku smurtu, 'kurį gėdy
tus! vartoti net ir senosios 
despotiškos valdžios. O ekono
minėje, dirvoje jie nuolatos 
užsiima eksperimentais, iš ku
rių nė jie patys nebežino, kas 
išeis. Visi stambiausieji bolše
vizmo šulaivizmo šulai — pradedant Troc- 
kiu ir baigiant Bucharinu — 
vienas po kito pateko į “rene
gatų” ir “kontr-revoliucionie- 
rių” eiles mž tai, kad jie neti
ki, joge,i Stalinas veda Rusiją 
teisingu keliu.

Jeigu po keturiolikos metų 
neriboto viešpatavimo Rusijos 
bolševizmas neįstengė sukurti 
nieko pastovaus; jeigu jisai da 
ir šiandie tebesilaiko tik nuož
miu teroru, tai aišku, kad jam 
nėra lemta gyvam išlikti. Vi
sas klausimas yra tiktai tame, 
kaip ilgai neišsisems nelaimin
gų Rusijos žmonių kantrybė!

zika tiek žavi, kaip ir netepto 
vežimo ratų koncertas.

Kitas po “dangiškos” muzi
kos kiniečių mėgiamas dalykas 
yra cukrum lošimas, nors pa
vadinimas ne visai tikslus. Da
roma taip. Kiniečiai susėda ra
tu, kiekvienas dalyvis padeda 
į krūvą sutarto didumo pini
gą, o priešais save pasideda 
cukraus gabalėlį ir laukia, kol 
atskris musė. Ant kurio cuk
raus gabalėlio musė atsitupia, 
tas ir pinigus išlošia.

laksto, žmogui dar reikės gero
kai palaužyti galvų, kol jis pa
sistatys sau tokio greitumo 
laivų.

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

ATĖJO naujas numeris 
“Kultūros” No. 3. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 
45 centai.

Rašydama apie korupciją 
New Yorko miesto administra
cijoje, fašistų “Vienybė” su
manė pamokint smetonininkų 
priešus, ir sako:

“...Mums užeina noras pa
siklausti, kokio karščio išsi- 
vystytų pas mus kai kuriuos 
‘veikėjus’, jei kas nors, nors 
99-iais nuošimčiais mažiau 
pasirodytų Lietuvos valdžio
je? ‘Naujienos’ ir 'Tėvynė’ 
dabar dažnai Lietuvos val
džią puola be jokios rimtos 
kaltybės ^(na-gi duokite nors 
vieną tokio neteisingo puoli
mo pavyzdį!
O ką jos turėtų pasakyti, 
jei Kaune viešpatautų tokios 
sąlygos, kaip New Yoyke?” 
Nelabai “kytras” klausimas. 

Juk visi žino, kad Kauno mies
to administracija nėra fąšist^ 
rankose. Kauno miesto taryba 
buvo išrinktu dar sprieŠ per- 
versmą. Ji daugumoje suside
da iš pažangių ’ žmonių,; apu! 
kuriuos nebuvo niekad girdėt, 
kad jie 0graftu” užsiimtų. Ne? 
nuostabu todėl, kad tenai ne- 
įvyksta >pan^ių skandalų,, kaip 
New jYorkd administracijoje.

Bet tai’ dėta nė tautininkų 
partijos, nė jų diktatūros, nuo-

Brooklyniškis komisarų or
ganas pastebėjo “Naujienų” 
straipsnį, kuriame pasisakoma 
už Amerikos pripažinimą so
vietų Rusijos, ir jisai rašo: 

“Tai taip tas socialfašis- 
tas kalba dabar. Bekalbėda
mas apie ‘greitą’ Sovietų 

■ žlugimą jis pagalios įsitiki
no, kad Sovietų Sąjunga gy- 

, vuos, na> ir dėl to jis jau 
dabar stoja už užmezgimą 
santykių tarp Amerikos . ir 
Sovietų Sąjungos. Nes tai, 
girdi, butų ‘sveika ir Ameri
kai, ir Rusijai.”
Ar tie bolševikai visai akli, 

ar kas su jais darosi? Už so
vietų Rusijos pripažinimą 
“Naujienos” stoja jau bent 
dvyliką metų, o Brooklyno sta
linei] laikraštis tvirtina, kad 
mes tik dabar už tai pasisakę!

Bene 1918 m. gale, vienoje 
Chicagos 
Taryboj 
dgeporte, 
mokyklos 
j ienų”
zoliuciją, kurioje reikalaujama, 
kad Amerikos valdžia pripažin
tų sovietų Rusiją, ir ta rezo
liucija buvo kaip vienu balsu 

"priimta. Nuo to laiko “Naujie
nose” nuolatos ir nuolatos bu
vo tas reikalavimas, kad Rusi
ja. butų pripažinta, pabrėžia
mas redakcijos ' straipsniuose. 
Daug kartų, be to, “Naujie
nos” nurodinėjo, kad Rusijos 
pripažinimo reikalauja Ameri
kos Socialistų Partija, su ku
ria šitame klausime “Naujie
nos” visuomet solidarizavosi.

Kuriuo budu tad tas juokin
gas brooklyniškis organas da
bar galėjo įsivaizduoti, kad iki 
Šiol “Naujienos“ buvusios prie
šingos sovietų Rusijos pripaži
nimui? Mdtyt, jisai taip įpra
to per akis meluoti apie socia
listus, kad šiandie jau ir pats 
savo melams tiki.

Antras dalykas tai — “pra
našavimas apie greitą sovietų 

: žlugimą“. Čia “surpaipių spe
cialistas” (anot “Darbo”) Vi- 
dikas-Tauras irgi riečia žioplą 
pasaką. Kada “Naujienos” pra
našavo bolševikų valdžiai “grei
tą žlugimą”? Tai buvo pilieti
nio karo metu, t. y. piieš de- 
šinitį-dvyliką metų! Greitas 
žlugimas, tiesa, neįvyko. Bet 
įjeigu “pranašavimas” neišsipil
do laiko atžvilgiu, tai tatai dar 
nereiškia, kad jisai visai ne
turėjo pamato. Imkime, pav. 
Ispanijos Alfonso monarchiją. 
Ispanijos revoliucionieriai ir ki
tų šalių žmonės, kurie seka 
įvykius tame krašte, daug kar

atų buvo spėję, kad Alfonsas 
neilgai trukus nusiris nuo so
sto. Jų pranašavimai per kele
tą, .me.tų vis neišsipildydavo. 
?Bet dabar staigu tas “Dievo 
^pAteptiniš’-’
nugriuvo. Ir šiandie kiekvienas 
įpr^ažins, kad tie, kurie pra
našavo .“greitą žlugimą” Ispa
nijos monarchijai, turėjo rim
tą pamatą taip kalbėti, nežiū
rint tto, kad tas žlugimas įvy
ko keliais metais vėliaus, ne- 

jie manė.
Kalbant apie* ateitį, yra 

s svarbu atspėti ne mėnesį arba 
metus, kada tam tikri dalykai 
*jvyks, bet suprasti ^ndenciją 
rarba. ikmitb ^Utojimasį 
eina. Spėliojimuose „apie tai, 

miništfeijąr”Kaip ceriTraKW'T<a ‘KąOvyks iTeįsvengiamai

— keberiokšt! ir

pergyveno 
tą didžiausią krizį savo istori
joje, atsižadėdamas savo “ne
klaidingųjų principų” ir pa
sukdamas savo politikos vairą 
į kitą pusę, tai daugiau tokių 
situacijų nebuvo, kur butų bu
vę galima laukti, kad jo žlugi
mas įvyks “greitai”. Ir “Nau
jienos” jokių spėjimų apie jo 
greitą žlugimą nedarė per 
kią dešimtį metų. Tai ko 
tas Brooklyno komisarukas 
bar. straksi, kaip gaidys?

Bet jeigu sovietų Rusija
paskutinį dešimtmetį apsiėjo 
be aštrių krizių, kurie butų 
leidę tikėtis ųmaus bolševikų 
diktatūros griuvimo, tai iš to 
dar anaiptol neišeina,

ĮVAIRENYBES
Mėgiamiausios kiniečių 

pramogos

D i d i s PavasarinisKaip greitai gali plaukt 
žuvys

T--**—. .....—

Susisiekimo greitumu sausu
moje ir ore žmogus jau seniai 
yra nugalėjęs visus gyvulius 
ir paukščius. Nėra tokios grei
tos stirnos, kuri galėtų lygin
tis su automobiliu, ir nėra to
kio paukščio, kuris pralenktų 
aeroplaną. Bet vandeny žmo
gus uar yra toli atsilikęs nuo 
žuvų. • Greičiausi pasauly laivai 
plaukia apie 50 kilometrų per 
valandą, tuo tarpu kai žuvų 
yra daug greitesnių. Sakysim, 
upėtakis gali pasiekti apie 30 
kilometrų per valandą, o lašiša 
jau ga|i drąsiai eiti lenktynių 
su greičiausiais laivais, nes ji 
juda vandeny irgi lig 50 kilo- 
metų per valandą, net pnes 
vandenį. Kai kurios kitos žu
vų rųšys pasiekia. 60—80 kilo
metrų greitumo. Didžiulė silke, 
kuri gyvena Floridos ir Meksi
kos pakraščiuose ir kuri sve
ria lig 200 svarų, nardo lig 90 
kilometrų per valandą. Bet 
pats greičiausias vandenų gy
ventojas yra žuvis kalavijuotis, 
arba kardininkas, ( (Schvvert- 
fisch), kurio greitumas vande
ny yra tiesiog pasakiškas. Ty
rinėtojų nuomone, toji žuvis 
gali pasiekti 125 kilometrus 
per valandą, vadinasi, plaukti 
greičiau, negu geležinkelių eks
presai rieda ir negu cepelinai

RADIO
Išpardavimas 

dabac eina abiejose 

Peoples 
Krautuvėse

Kainos Numažintos 
Daugiau Kaip Pusę!

Kiniečiai daugeliu atžvilgių 
/pasižymi juokingu naiviškumu.
Pramogos tikslams jie pasida
ro “dangišką” orkestrą. Sugau
dę didesnį pulką karvelių pri- 
raišioja jiems prie sparnų ir 
uodegų įvairių tonų švilpukus 
ir paleidžia. Kai karveliai 
skrenda, pririštieji švilpukai 
švilpia. Kiniečiai užrietę gai
vas seka karvelius ir besiklau
sydami “muzikos” tik brauko 
rankove mėnulio spalvos veidą,

kad ji Europiečio ausį “dangiška” mu-

ko- 
čia 
da-

per

B ■• ' ■ ■ ■ .£

onr^ SUKAKTUVES
DRESSEL’S

BAKE SHOP

“Namai Whipped Cream Keksų”
SUBATOJ, BALANDŽIO 18 d
Ateikite ir pagelbėkite mums atšvęsti 15-kos metų Sukaktuves' musų naujai 'padi
dintoje kepykloje, gerai žinomoje, savo pastebėtinais, skaniausiais Whipped Cream 
Keksais ir Piragais. Jus ir jūsų draugai esate nuoširdžiai kviečiami.

DYKAI!
$150.00 vertės
Skanių Keksų, * 

vertės nuo 
$3.00 iki $25 

kiekvienas, išstaty
tų parodai, bus 
išdalinti DYKAI

DYKAI!
Atsilankiusiems

svečiams bus du-o

• damos i D YKAI gra-

žios ir naudingos

- dovanos.

SUVENIRAI DEL VISI]!

naujas Brunsvvick Radio ver-
S!58. dabar $89.00Šis 

tas 
už 

$175 Kennedy Kombinacijos radio 

SU Gramafo- $85.00 
$200 Knights Kombinacijos radio 

su Gramafo- $98.00
$ i 75 Columbia Kombinacijos radio 
•su Gramafo- I 1 nu .................................

$250 R.C.A. Radiola . 
30-A ......................

$129 Majestic
I Radio ............ . ............

I $150 RCA Radiola 
18 ........... .................

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

I $100 Buckingh. Ra- I dio ...............................

I $95 Atwat^r Kent I Radio ...........................

I $80I dio

I $85 
| dio 

I $75 I dio 

I $70 Crosley Ra- I dio ..........................

I Visi sętai yra dėl vartojimo su elek- I tra. Pilnai gvar^ntuoti teikti už- I ganėdinimą, a^ba pinigai grąžinami. 

I Lengvus išmokėjimai suteikiami vi- I siems ir nerokuojama jokie ekstra I mokesčiai.

I Gera nuolaida už senus radio j mai- I nūs ant naujų.

I Krautuvės atviros Antradienio, Kct- I virtadienio ir Šeltadie.nio vakarais.

I Kurie greičiaus atsilankys, gaus ge
resnį pasirinkimą. Todėl 

paskubėkit!

Cub Ra-

Steinite Ra-

Freshman Ra-

$90.00 n 
$75.00
$70.00
$65.00
$55.00
$50.00
$45.00
$39.50
$27.50
$25.00 
$20.00

Peoples

taip apsėdę Kauno miesto ad

r Specialis parinkimas gružių keksų, tinkamų kiekvienai iškilmei 
metuose, jų tarpe pokylių ir vestuvių keksai, bus išstatyti paro
dai laike šių musų SUKAKTUVIŲ IŠKILMIŲ. Jie bus išdalinti 

DYKAI Subatoje, Balandžio 18 d., musų Kepykloje. į

DRESSEL'S BAKE SHOP
CORNER 33rd and WALLACE STREETS

'MES.
PRISTATOME Kęturi blokai j rytus nuo llalsled St.

. ■ ■ < "v>. • x • ■ ■ . . :

M1I1I1UIV WR

2536-40 W. 63rd St.
HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171 

CHICAGO, ILL.

Pašalink Kosulį Šalti/ Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas

Gyląs ir Skausmus e

' VIko*** aptuko**—ISc ir 6Sc puodukas Ir 
dūdele. Children’s M tuteroto (too^ves- 

.6 forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.



GraboriaiCicero
Pašauti 2 banditai ir kasierius

pnvazia-

LitvinasJonas 9252

Advokatai

yra

Wiwziiri.

Akių Gydytojai

Graboriai rvto

Phone Boulevard 4139

Graboriai

John Kuchinskas
Jonas Palionis

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

Visi Telefonai i YĄRDS 1741 it 1742GARSINKITES “NAUJIENOSE

du su- 
brolius

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vakar dieną ailt Wasliington 
blvd. autobusas pilnas žmonių 
atsimušė į stulpą, ir sutrenkimu 
tapo sužeisti 22 žmonės, iš ku
rių 7 labai sunkiai. Lietuviškų 
pravardžių nesimato.

Vidikas- 
Lulevičienė

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Ofiso 
pietų.

negelbėjo, 
i, kas greitai ir 
Daug .metų pra- 

nebesugryžo,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

(ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

p r i. c 
duodu 
electric 

it mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

1646 W. 46th St.

■> Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 

Cicero 3724;

Joną ir Juo- 
Marijoną ir 

Julijoną 
Bronislayą Armalienę, 

i—Jurgį, 
Antaną ir Stanislovą, 7 anukus ir 
gimines, 
Kūnas

tėvą Juozapą, pamotę Apolioniją, tris 
Johanną, Oną ir Stepaniją. Kūnas pašarvotas

AKUŠEJR.KA 
3103 Sk Halsted St.

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 
nuo 6 iki 8 vai. 
Rez.

o pietų ir 
vakare.

Kenwood 5107

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Rdom 730
Tek Central 6390 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tek Prospect 8525

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

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- 
atsisveikinimą.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Laidotuvėse patarnauja graborius S, P. Mažeika, tel 
Yards 1138.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

kampas 47 St.
. TcL Boulevard 6487

šiuo pasauliu nelai- 
balandžio 13 dieną 

sulau 
Taura

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Sužeisti 2Ž žmonės au 
tobuso nelaimėj

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4. po piet 

Phone Lafayette 0098

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet , eiti sąži 
ningas ir nebrangu! to 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui jky

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Paul M. Adomaitis
i Advokatas

Ofisai vjdūrtnieotyjs 
. Room 2414 ■

One North La Salia Aid*.
One North La Salia St.

(Cor. La Sali* sndMsdison So.)
Ofiso T«L Stata 2704: 4413

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St z 

Arti Leavitc -St.
Telefonas Canal 2553 

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

Dienos metu vakar 
vo prie Baker State Bank du 
automobiliai pilni , banditų, ir 
keturi įbėgę į banką, su atkiš
tais revolveriais pareikalavo pi- 
pigų. Tuo tarpu sargas iš už
kampio paleido šaudyti ir vie
ną peršovė 3 kartus, o kitą su
žeidė. Banditai išbėgdami per
šovė kasininką, bet pinigų ne
pagrobė.

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo,.] 
akių aptemimo, nervuotumo,z- skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę' 4ir toliregystę.' Prirengia 
teisingai akiniu!. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato-; 
dančia . mažiausias klaidas. Specialė atyda, 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUMr 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akyt atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 8483 •

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, • Vyriškų ir Vaikų ligų 

. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 ▼* dieni 

Phone Midway 2880Namų Tel. Ravenswood 1^64

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampos North ir Damcn Avės) 

TeL Brunswick 8281 
Utarn., Kctv. \ ir Subatomis

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. in, 
Nedėliomis pagal susitarimą

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

, Phone 
Hemlock

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

. Jockson Blvd., netoli State St 
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

iiojį nuo 10 ryto iki 1 po pietų

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio 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

išgydė savo rupturą
Aš gavau didelį patrūkimą keldamas 

skrynią keli metai atgal. . Daktarai sa
kė, kad. mano vienatinė viltis išsigydyti 
yra operacija. Diržai man 
Gabaus aš įsigijau 
pilnai mane išgydė, 
ėjo, bet ruptura niekad 
nors aš sunkiai dirbu kaipo karpenteris. 
Nebuvo jokios operacijos, sugaišimo, ne
smagumo. Aš nieko neparduodu, bet 
vien suteiksiu pilnas informacijas apie 
tai, kaip jus galite pilnai išsigydyti be 
operacijos. jeigu jus parašysite man, 
Eugene , M. Pullen, Carpenter, 388-D 
Marcellus Avė., Manasųuan, N. J. Ge
riausia iškirpkite šį raštelį ir parodyki
te. kitiems, kurie turi rupturą — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiau
sia sustabdysite kentėjimą nuo rupturos 
ir rupesnį ir pavojų operacijos.

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel, .Pullman 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
- Ketvcrgai* ofisai uždaryti.

Julijonas Jurgilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu, balandžio 13 dieną, 1931 

m., sulaukęs 35 metų amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Upyno parap., Skaudvilės vals., Sodalės kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko dideliame nubudime moterį Oną, 
po tėvais Jokubauskaitę, du sūnūs — Adolfą ir Reymon-

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbą busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS 3

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

po tėvais Jokubauskaitę, du sūnūs — Adolfą ir Reymon- 
dą, dukterį Julijoną, pusbrolį Joną Jurgilą, uošvius Oną 
ir Kostantą Jokubauskus, švogerį ir brolienę Jokubaus- 
kus. Lietuvoje 
seseris — < _ _
randasi 3443 S. Morgan'St.

Laidotuvės įvyks penktadieny, balandžio 17 d., 8 vai. 
ryte iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijono Jurgilos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. <

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, Duktė, Pusbrolis, Uošviai, 

švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius W. M. Pomierski, 

tel. Boulevard 4421.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

3307 Auinirn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
| Chicago, III,

TeL Victory 1115

Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirtim ba
landžio 13 d., 11 vai. vakare 1931 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., Smilgių parap., Sujotų 
kąime. Amerikoje išgyveno 19 metų. Paliko dideliame nu
budime moterį Marijoną, po pirmu vyru Mikalauskienę, 
dukterį Marijoną, 3 metų, du posūnius — Pranciškų, 15 
metų, Povilą, 11 metų, švogerį Povilą Jasaitį, 9 pusbro
lius — Mykolą, Vladislovą, Joną, Juozapą ir Ipolitą Pabo- 
nius, Joną Šapelį, Joną Gribą, Jurgį ir Ignacą Vikrai, 2 
pusseseres — Agniešką Žukauskienę ir Marijoną Lečienę 
ir gimines; Lietuvoje — seserį Teofiliją, 2 brolius — Po
vilą ir Antaną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 3705 
S. Halsted St. , : ?

EOVEIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai x

3316 S. HMsted St. Tel. Boulevard 7314

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžtnnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

Simon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ate.
Tel. Boulevard 7589 

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

• Ofisas ir Laboratorija!
1025 W. lUth St.,. netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde P ark 6755 ar Randolph 6800

Ofiso Tel. Victory 6897 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, ' 
v vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So, Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

Valandos: 1
Nedėliomis ir IventadL 16—12'dien*.

mi
teikti jam paskutinį patarnavimą

Nubudę liekame
Moteris, Duktė, Posūniai, švogeris, Pusbroliai:

Pusseserė ir Giminės.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1113 

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

x Gyvenimo vieta 
$323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu nelai
minga mirtimi balandžio 13 dieną, 
10 valandą vakare 1931 m.. sulau
kęs 3 2 metų amžiaus, gimęs Vilkmer
gės ap.. Vidiškių patap. ir mieste.

Paliko dideliame nubudime brolį 
Kazimierą, seserį Veroniką, du švoge- 
rius — Joną Usorį, Detroit, Mich. ir 
Ignacą Linkevičią ir gimines, o Lie
tuvoj moterį Kotryną^ sūnų Napoleo- 

Julijoną, brolius ir seseris.

4605 S. Hermitage Avė. 

dieną, 8 valandą ryte iš

66.00 ųl ds’n

Telefoną* Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

Persiskyrė si 
minga mirtimi 
10 valandą vakare 1931 m. 
kęs 49 metų amžiaus, gimęs 
ges apskr., parap., ir mieste.

Paliko dideliame nuliudiine 
nūs — Joną ir Antaną, du 
— Antaną ir Steponą, pusbrolius, 
pusseseres ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Adolfiną, motiną Anelę, tris bro
lius ir 3 seseris.

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
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
t

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

JOSEPH J. GREH
Lietuvis Advokatas

4631 So, Asblaod Ave^ 
Tel. Bųukvattf 48001

* J

A. A. S L AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 V7. Washington St, 

Cor. Wasbington apd Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Rezidencija Tel. Midway 5512 lt 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146

SpeclaHetM gydyme chroniškų Ir naujų 11 
gų. Jei kiti ,negal6jo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas išegzamlnavi. 
tnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apst
irusiu jus gydyti,, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzaminavimo—kas jums

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va mdos: v

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

Netoli 46ch St. Chicago, III.

Buy gVoves with what 
it savęs

8
NSra reikalo moKfitl BOo ar 
daugiau, kad gauti gerų dantų 
košele. U storine Tooth Pašte, 
didelis tubaa parsiduoda Jut 
25c. JI valo ir apsaugo dan
tį*. . Be to galite sutaųpinti 
$3. už kuriuos gulite nusipirk
ti pirštinaites ar kų kitų. >

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainą 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI > L

Didysis Ofisas

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

4930 W, 13th St. Tel. Cicero 49 
Delel sunkių laikų kainos nupiginto*

Auksini* Crown*
Brldge ...........  . ■■
Platea; ...

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(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. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vale. 
Vasalle^—Pari., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL I

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
O/lao telefonu Vlrginla 0036 
Bes. Tel. Van Bufen 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 3 iki 4 lt
6 iki 8 vakaro. NedSUom nuo 10 iki 18 (He

mų. Namų oflaas North Sid. 7 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

motiną

Kūnai pašarvoti, randasi Eudiekio koplyčioj,

Laidotuves įvyks penktadieny, balandžio 17 
koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionių sielą, o iš ten bus nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Litvino ir Karolio Šeštoko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jiems pas 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

SUNAI, BROLIAI IR VISI GIMINĖS.

• DOMININKAS STANKUS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba* 

landžio 14 dieną, 11:30 valandą 
ryte, 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Lau
kuvos / parap. Amerikoj išgyveno 
37 m. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Prancišką, po tėvais Bab 
naičiutę, 2 sūnūs 
zapą, marčias • 
Prancišką, 3 dukteris 
Pukelienę 
Oną Kanapackięnę, žentus

o Lietuvoj seserį Pauliną, 
pašarvotas, randasi 2817 

W. 64 St.
Laidotuvės įvyks šubatoj, ba

landžio 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Marčios, 
Dukterys, Žentai, Anūkai 

' it Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138
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PASIKALBĖJIMAS SU GYVAIS IŠLIKU
SIAIS TUNELIO NELAIMĖJE

“9*

CLASSIFIED ADS
Trečiadienj, balandžio 15 d. 

i'ytą apie 9 vai. nuvykau į ne
laimes vietų trečių sykį pama
tyti, kas toliau yra daToma to
je vietoje, kur 12 žmonių žuvo 
ir 54 randasi ligoninėje, durnų 
ir nuodingų gazų pritroškinti, 
ir tik 16 išliko sveiki.

Šiandien jau nebebuvo tokios 
didelės žmonių minios, kaip 
naktį į antradieni ir per visą 
antradienj, bet vis gi labai di
delis būrys šalygatviuose stovi 
ir policija tebelaiko kordonus 
užtverusi.

Sutikau būrį lietuvių, kurie 
daugiausia tame tunelyje dir
ba, tik skirtingose šiftose ir 
kurie ačiū tam išliko gyvi ir 
sveiki. Kiek tie darbininkai 
pasakė, tai pasirodė, kad tune
lyje dirba daugiausia lietuviai, 
išskyrus tik mažą nuošimtį ki
tataučių. Darbininkai visi vien
balsiai kaltina Ryan Construc- 
tion Co., nes nebuvę jokios ap
saugos nuo nelaimės ir nebuvę 
parūpinta priemonių gaisro at
sitikimui. Tunelyje daugely 
vietų buvo degančios medžiagos 
ir tačiau darbininkai turėjo var
toti žvakes apsišvietimui. Tokiu

tai bud u nelaimė ir įvyko.
Oro tunelyje buvę mažai. 

Vienas darbininkas pasakojo to
kia istoriją: tunelyje oro gyvy
bės palaikymui buvo labai ma
ža ir oras buvo varomas tam 
tikru presu, kas daro į žmogaus 
organizmą tokį spaudimą, kad 
silpnesnės sveikatos darbiniu 
kas negalėdavo atlaikyti ir ap
alpę krisdavo laike darbo. Dau
gelį darbininkų tekdavo karts 
nuo karto vežti į viršų atgai
vinti.

Oras tunelyje labai nešvarus, 
panašiai kaip apleistose anglių 
kasyklose, kur darbininkai ne- 
sijausdami užmiega amžinu 
miegu. Vienas darbininkas pa
lakė:
liuose 15 metų, bet šis Ryan 
tunelis yra visų blogiausias, ko
kiame teko dirbti. Nėra jokios 
gyvybei nė sveikatai apsaugos, 
o sistema įvesta nežmoniško 
skubotumo, todėl darbininkai 
beskubėdami ir nebeturėjo lai
ko savo gyvybe pasirūpinti.

Aš, sako, dirbu tune-

Kadangi beveik vieni lietuviai 
šiame tunelyje dirba, tai ir Per
manai ir bosai daugumoj bu
vo lietuviai, kaip tai p. Antanas

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

1931 m., sulaukęs apie 42 metų atnžiaus, gimęs Lietuvoje,-Telšių apskr., 
Kalvarijos parap.. Galvyčių klime. Amerikoj išgyveno 18 metų. Paliko 
dideliame nubudime moterį Domicėlę, švogerką Oną Dervinskienę ir gimi
nes, Lietuvoje —■ 4 seseris ir švogerį Antaną ir gimines, 
votas, randasi 937 W. 34 St.

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 ic atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

MOTERIS. ŠVOGERKĄ IR GIMINĖS.
jr*>* * . ■ ■ ■/

Laidotuvėse patarnauja graboriūs A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

Kurias pašar-

1 mą vai.

pažįstami 
paskutinį

po

esat 
pa-

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

1931 m., sulaukęs 35 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Telšių apskr., Rie
tavo parapijos. Užupių kaime. Amerikoj išgyveno 17 metų. Paliko di
deliame nubudime moterį Alice, 2 brolius — Kazimierą ir Domininką ir 
brolienę Justiną Gvaldus ir gimines Amerikoj. Lietuvoje motiną Teodorą, 
3 seseris — Julijoną. Barborą ir Oną, švogerius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3631 So. Union Avė. *

Gedulingos pamaldos — Mišios Šv. —— už a. a. Ignaco Gvaldos 
sielą įvyks pentadieny, balandžio 17 d., 7 vai. ryte Šv, Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

Laidotuvės gi įvyks šeštadieny, balandžio 18 d., 10 valandą ryte iš 
namų bus išlydėtas į Šv. Kazimiero kapines, be Mišių, tiktai bus pakra- 
pytas kūnas, dėlto, kad bažnyčia užimta kitomis Jaidotuvčmis.

» •* J «

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

Nubudę liekame,

MOTERIS, BROLIAI, BROLIENĖ IR GIMINĖS. ,

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

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET

• Tel. Kedzie 8902 ‘ >

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

CHICAGO, ILL.

Financial ;
Finansai-Paskolos

Automobile^

, Taip atrodo tunelis . .
matomas vaizdas tunelio po 22 ir Laflin gatvėmis, kurio gaisre žuvo 12 žmonių, jų tarpe

6 lietuviai, ir kur laike gaisro tapo sužeista ir nuodais pritroškinta 54 žmones

Urbutis butų 
anksčiau atėjęs, 

ugnis butų jam 
Tai Urbutis pir-

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių.. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 mėtų, už 
6%.

NAUJIENŲ ‘ŠPULKA 
» 1739 So. Halsted St.

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

----- o-----

Laisvės
norite

Naujie-

PINIGAI
Mes skolinant nuo * $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir geriausia automobilių 

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

MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP 

3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 9421 

Naktį pašaukit Yards 0422
■ I ■■ II !■■■■! ................................. ..... .. I I .U

Personai
. Asmenų Ieško

PAIEŠKAU žmogaus, kuris nori iš
mokti čeverykus taisyti, su mažu turtu, 
galima išmokti trumpu laiku.

210 W. 47th St.

Partners Wanted 
PuMnfnkųReikia 

geras partneris į 
Biznis išdirbtas 

daug metų, lietuvių kolonijoj, rei- 
jneštr biskį pinigų. Rašykite į- 

“Naujienas", 
Box 1289, 

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKALINGAS 
Dry Goods biznį, 
per 
kia.

Litvinas, 1238 W. 59 St. ir 
Domininkas Pališaitis, 3425 S. 
Emerald Avė. Jiedu abudu bu
vo bosai, ir abudu išliko gyvi, 
dabar randasi St. Anthony li
goninėj, plaučiais prigertais dū
mų ir nuodingą gazų.

Kaip keli lietuviai išliko gy
vi toje tragedijoje, pasakoja 
šitaip: Petras Urbutis, gyve
nantis 831 W. 33rd St., prieš 
pačią nelaimės pradžią su ke
liais darbininkais išėjo iš tune
lio kai kurių reikmenų pasiim
ti ir pasiėmęs jau rengėsi grįž
ti į tuneli, bet dar pakeliui už
ėjo į išėjimo vietą. Iš. ten iš
ėjęs, pamatė, kad tunelyje jau 
artinasi durnų stulpai. Tunelio 
vienas galas jau buvo ugnies 
apimtas. Jei 
vieną minutę 
tai durnai ir 
kelią pakirtę.
mas buvęs, kurs pašaukė pagal
bą.

Antras lietuvis darbininkas 
tokiu budu išliko gyvas: Tai 
Jurgis Krasauskas, gyvenantis 
ant Halsted ir 33rd St. Jis iš 
sekmadienio jautęs kiek tiek 
“blue”, tai hesijatišclamąs ge
rai užėjo pas vieną draugą ir 
ten kiek užtruko, ir visai į dar
bą neatėjo. Jo moteris su vai
kais išgirdę apie nelaimę, labai 

‘susirūpino,' kad jų duonpelnis 
žuvo, o pats Krasnauskas nė 
žinoti nežinojo, kad tunelyje 
nelaimė dedasi. Tik žymiai vė
liau jo šeimyna sužinojo, kada 
jis pats sugrįžo gyvas, sveikas 
ir linksmas. (Nesu tikras, ar 
teisingai p. Krasnausko pavar
dę užrašiau, nes raštelį pame
čiau ir rašau iš atminties. S.P.)

Jonas Palionis ir Ignacas 
Gvaldąs atbėgo pritroškę durnų 
prie šafto skylės, bet buvo tiek 
pritroškę, kad abudu be sąmo
nės sugriuvo į elevatoriaus 
(keltuvo) duobę, ir nusilei
džiantis keltuvas juodu abudu 
užmušė.

Tunelis buvo dirbamas iš 
dviejų galų, į vakarus ir rytus. 
Ugnis kilo rytinėj dalyje ir ten 
daugiausia darbininkų žuvo, o 
iš vakarinės dalies kaikuriems 
pasisekė sveikiems išbėgti.

Ugniagesiai atskubėję tuojau 
nusileido į tunelį ir pataikė sta
čiai į degantį pragarą ir kaiku- 
rie bematant žuvo. Ugnis smar
kiai' siautė ties ’ šafto durimis, 
per kurias nebebuvo galima nė 
įeiti, nė išeiti neperėjus per vi
są ugnies durnų ir nuodų sri
tį. Tuojau buvo pradėta kirsti 
duobė į tuneli apie, kokius tris 
bertainius bloko atstu nuo šaf
to skylės, ant 22 gatvės.. Pro 
šafto skylę buvo leidžiami ug
niagesiai i gilumą, 35 pėdų, bet: 
maža ką galėjo pro tą vietą pa
daryti, nes iv gazo maskes dė
vint, karštis buvo toks didelis, 
kad guminiai drabužiai sutirpo 
ir turėjo būti kuogreičiausia* iš
traukiami į viršų, apdegę ir 
pritroškę. '

Kaip iškasė duobę 35 pėdų 
gilunio, ėmė laiko, bet tai buvo 
vienintelė priemonė ir ačiū tam 
pavyko įeiti į tunelį per ne taip 
pavojingą vietą ir išgelbėti dar 
kaikuriuos pritroškintus žmo
nes.-—Senas Petras.

Formano Kukoraičio 
pasakojimas 

--------------------------. ....... '• • ■ , .

Jurgis Kukoraitis, formanas 
tunelio statybos darbams, mu
sų korespondentui papasakojo 
tokių faktų apie įvykusią tu
nelio gaisro nelaimę:

Į tunelį buvo pasiųstas dar
bininkas iMartino su žvake ap
žiūrėti plyšių, pro' kur oras 
prasiveržia. Tas darbas buvo 
daromas taip: darbininkas prie 
plyšių turėjo prikišti žvakę, ii 
kur oras veržėsi, ten žvakė už
gesdavo. Suradus tokią vietą 
darbininkas ją užkimšdavo ce
mentu. Bet, pasirodo, butą ply
šių, kurie vietoj cemento, buvo 
užkimšti medžio piovenomis. 
Kadangi oras pro tokius plyšius 
smarkiai veržiasi, tai piovenos 
buvo išdžiuvusios ir orui trau
kiant labai degančios. Prikišus 
žvakę, piovenos tuojau įsidegė, 
ir ja'u užgesinti nebebuvo ga
lima.

Darbininkai ( pajutę durnus 
tuojau visi išbėgo iš tunelio 
lauk, į viršų,, kur pranešė bo
sui. Bet kadąųgi i iš viršaus 
pavojaus nesimatė, tai bosas,x 
pašaukęs kitą foremoną Litvi
ną, įsakė jam pasiimti buri 
darbininkų ir įęįstis į tunelį dė
ti pasparas, kad kasimas neuž
griūtų. Litvinas su darbinin
kai nusileido, ir nors durnų bu
vo, tačiau iš pradžių atrodė ne
pavojinga./Tačiau atėjus į tą 
vietą, kur pasparas reikėjo dė
ti, pasirodg, kad nebegalima iš 
tverti, nes ėdanti durnai pradė
jo visu smarkumu apsupti. 
Tuomet visi pasileido bėgti at
gal, bet durnai jau buvo labai 
sutirštėję ir nieko nebegalima 
matyti. Kaikurie atsimušę į ve
žimėlius, apvirto. Kiti 4 nubėgo 
ligi keltuvo (elevatoriaus), bet 
keltuvas buvo viršuj ir keltu
vui benusileidžiant, visi 4 tapo 
užmušti.

Litvinas su 16 kitų nubėgo į 
kompresuoto oro kambarį, kur 
užsidarę visi iškentėjo daugiau

kaip 16 valandų, ir tik ačiū 
tam, kad Litvinas visiems įsa
kė neiti iš.kambario, jie išliko 
gyvi kol pagaliau tam tikra 
mašina išvalė orą ir jie gulėjo 
išėję' iš kambario dabėgti ligi 
keltuvo. Formano Kukoraičio 
nuomone, tai ačiū Litvinui, kad 
17 žmonių išliko gyvi.-—Str.

/
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PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS 

TEMOJE
Išgelbėjimo Laikas Prisiartino

Kadangidabar yra didelė 
bedarbe, milijonai žmonių pa
skendę varguose, ašarose 
dideliame nuliūdime, 
tolyn eina blogyn.

Klausimas: kas išgelbės pa
saulį iš to apverktino stovio? 
Kada ir kaip?

Todėl kviečiame visus lietu
vius ateiti pasiklausyti, o buki
te užtikrinti, kad busite pilnai 
palinksminti, nes gausit teisin
gą atsakymą.
PenlčtacĮienį, Balandžio 17 d., 

Svetainėj, 2458 W. 38 St. 
prie pat Archer Avė., Chicago.

Kulbes S.’J. BENECKAS
Pradžia 7:45 vai. vakare. 

Rengia ir kviečia F. B. T. S. 
Įžarida liuosa, nėra rinkliavos.

PRANEŠIMAI
LSS. Chicagos Centralinės kuopos su

sirinkimas įvyks šeštadiėnio, balandžio 
18 d., vakare, Naujienose. Yra labai 
svarbių reikalų. Tad visi nariai pra
šomi būti.' Kartu bus ir Pil’d. K-to su
sirinkimas, tad ir Pild. K-to nariai pra
šomi . atvykti. — Valdyba.

ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

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

ir užmiršo

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

WISSlG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
GYDO 

NEŽIŪRINT KAIP_______ r
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą 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 iSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vikare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
A3jQ0 West 26 St., kampas Keęler Av^>a^: Tel. ęrawford 5573

1S
VISAS LIGASVYRŲ IR MOTERŲ
UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

PATARIMAS
Patartam visiems, lietuviams, pirkti 

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

Niekur kitur 'negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuo jaus, o anglis > pri

statysime tuo jaus.
Tel. Republic 8402

GRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai \
• 1 1 T"’-,'- : ...... ........ ...............

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

paimt

L-'hhi r ' 11"‘ "J  ..................
■ ■ . .Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 

gyvenime . . . apiex žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom nauj^ staką. At
silankyki! į musųkrautuvę ,

,.S. HELMAN
PAINT STORE » 

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5Č63

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

W. J. BENECKAS
POPIERUOJU IR 

MALEVOJU
Darbų garantuoju

Šaukite Lafayette 7554
PLASTERIAVIMAS, Stucco taisy

mas, pigiai. Del apskaitbavimo šau
kite Pete Mountell. 1653 N. Kimball 
A ve., Tel. Spaulding 8170.

PAUKŠČIAI
 (Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
. ' TUKAI ,

----------- —

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Musų 14 metų patyrimas išmokino 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

mus

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

-- Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
telefonas 1537

Perykla 
713 Grace 
telefonas

FOX RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.

St. 
5410

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, blaivas darbininkas ir unijistas. 
Namie 5 vak vakare. 4634 Wallace S<. 
Tel. Boulevard 1233.

fiėln Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

JB^^V^^^V^^^^*****^*******^*?^^^^^*1*^*^****^***********

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

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

--------O--------
REIKALINGA patyrusi veiterka. Dar

bas nuolatinis, geras mokestis. 3457 So. 
Halsted St.

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

T

REIKIA moterų, patyrusių prie siu
vimo žarnų (keisingų). Kreipkitės, 
1116 W. 47 Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

10819 So. Michigan Avė.
—......... -o— ' -

•------- o--------
PARDAVIMUI . delicatessen krautu

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

NAŠLĖ priversta parduoti grosernę 
su dideliu nuostoliu, labai pigiai — nęra 
kam prižiūrėti. . Yxa pagyvenimui kam
bariai. Ateikit, pamatykit Anna Guzai
tis, 2862 W. 38 St.

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

PARDAVIMUI bučernė lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Moderniški fixturiai. 
Telefonuokit Armitage 2452.

Farms For Sale
Ūdai Pardavimai

PARDĄVIMUI 80 akrų farraa, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
žemė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra
šykite Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North), Chicago.

Real Estete For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTA DARBĄ. i
*-'i i? “iW r“' 'į <

CLASSIFIED ADS
Educational

 :. Mokyklos ■
MOKYKIS BARBERYSTOS 

\ AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų iaųk arba rašyk: ;
INTERNATIONAL-BARBĖK 
■.?. COLLEGE,

; 672 West Madison Street.
j ■ " ' ■ ' ' > ' ■' ■ !'"

_________________

Furnished Rooms ,
GERIAUSI KAMBARIAI 

Miegami kambariai nuo $2.00 { 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

For Rent
ANT rendos • mūrinis bungalow, 6 

kambariai. Renda pigi. 6444 South 
Washtenaw Avė.

Miscellaneous
, įvairus

DUODU PAAIŠKINIMĄ
Gerai išmėgintą pamokinimą kaip 

užauginti storus-tankius, gražius plau
kus. ; Sulaikyti plaukų slinkimą ir gal
vos Odos niežėjimą, nėra reikalo ilgiau 
bu^ti plikagalviu. Tūkstančiai užsiau
gina plaukus ir atrodo jaunesnio

Kreipkitės laišku, siųsk markę 
kymui.

---------L. J. GECHUS, 
Room 600

201 North Wells Bldg.
•; Chicago, 111.

atsa-

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

JR 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 1 -

-______ __

Paul M. Smith & Co, 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas. biznius visokios rųifa. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yca ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis illygomia. Teisingai ir greitai 
patarnavimas. .

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafavette 0455

VILLA PARK
Turiu tuo jaus parduoti savo 5 kamba
rių medinę bunga!ow, didelis lotas, gat
vė ištaisyta. 3 blokai iki C. A. and E. 
R. R. Kaina $5,250.00. $200 casb. Ii- 
kusius mažais išmokėjimais.

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

BIZNIO LOTAS Brlghton Parke, 
prie 46 ir S. California Avė. Turi bū
ti parduotas tuojaus. Speciali kaina 
$1,750. Kreipkitės 2608 W. 47 St.

mes (Garsiname tiktai bar- 
GENUS. Dviejų augštų mūrinis na
mas, dviejų flatų, basementas, gasas ir 
elektros šviesa.
Naujas plumbingas. 
arti 37-tos. Tiktai

I. CHAP 
. 31 st St. prie

Dvitjų augštų mūrinis na-

Kieto medžio grindys.
Wallace gatvėj, 

$3.500.00. 
e co.
Wallace St.

TURIU parduoti 4 kambarių cottage, 
50x125 lotas. Kaina $1400.00. 
10228 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI Floridos mie
stely 14 kambarių namas, 13 
akrų žemės, 1 mylia iki.ežero. 
Verta - $20,000, parduosiu už 
$10,000 kėš, arba mainysiu ant 
namo Chicago už lygią kainą. C. 
A. Valentine, Windsor, Florida




