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Bažnyčia Atskirta Nuo Valstybės Ispanijoje
Išvytas karalius 

bus teisiamas
’ 1 ‘ "V' < .

Naujos respublikos valdžia rengiasi di
džiulių dvarininkų žemes išdalinti beže
miams valstiečiams

' ■' 1

MADRIDAS, bal. 16. — Pro
vizorinė Ispanijos respublikos 
vyriausybė priėmė visą eilę nu
tarimų, kuriais kraštas bema
tant tapo transformuotas.

Ištremtas karalius. Alfonsas 
bus atiduotas teismui.

Katalikų bažnyčia atskirtą 
nuo valstybės. Visos religijos 
laikomos lygiomis.

Baudžiamieji įstatymai, į- 
steigti gen. Primo de Rivcros 
diktatūros metais, panaikinti.

Senoji karalių ir didikų Is
panija nušluota.

Respublikos vyriausybė pa
skelbė visišką anpiestiją vi
siems politiniams kaliniams.

Visi dokumentai, kurie buvo 
rasti karaliaus rūmuose, tapo 
užantspauduoti.

Be to, vyriausybė rengiasi 
imtis priemonių prieš buvusius 
monarchiStų ^vadus, :jau susku
busius pabėgti iš fepnnijo®;

Papos nuncijus ' įspėtas 
nesimaišyti poHtikon
Teisingumo ministeris Fer

nando de los Rios pasišaukė pa- 
pos nuncijų ir pranešė jam, kad 
katalikų bažnyčią respublika 
bešališkai traktuos ir respek
tuos, jei bažnyčia susilaikys 
nuo bet kurių veiksmų prieš 
naująjį režimą.

Nuncijus žądėjo įsakyti ku
nigams, kad jie nesimaišytų į 
politiką.

Didžiuliai dvarai bus iš
dalinti valstiečiams
Respektuodama nuosavybės 

teisės principą, respublikos yy* 
riausybė tačiau ketina tuojau 
imtis spręsti didžiulių dvarų 
klausimą. Ispanų kaimo žmo
nės, dėl žemės stokos, kenčia 
didelį vargą, tuo tarpu kai mil
žiniškų dvarų geros dirbamos 
žerpės ne mažiau kaip 40% vi
sai jų savininkų nevartojama*. 
Dvarų žemės manoma išdalinti 
jos reikalingiems darbo žmo
nėms, valstiečiams.

Lakuns Ramon Francę 
grįžo į Madridą

Garsus ispanų lakūnas ir rc- 
voliucininkas, maj. Roman 
Franco, kuris po .nepasisekusio 
sukilimo praeitų metų gruo
džio mėnesį buvo priverstas

[Jr J u

ORHS.
Chicagai ir apielinkęi Tederą- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; maža atmainos 
temperatūroj; lengvi ir viduti
niai žiemių vakarų ir žiemių ry
tų vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 54° ir 78Q F.

šiandie saulė teka 5:08, Įeit 
džiasi 6:32. Mėnuo teka 4:55 
ryto.

bėgti iš Ispanijos, dabar grįžo 
į Madridą. Jis yra labai popu
liarus ir tuojau buvo paskirtas 
karo ministerijos aviacijos sky
riaus viršininku.

Ispanjios karaliene 
labai susisielojus

Atvyko į Paryžių su 10 milijo
nų dolerių briliantų—Tikrina 
Ąlfonsą neabdikavus

PARYŽIUS, bal. 16. — Bu
vus Ispanijos karalienė Vikto
rija su savo vaikais ir pora 
dešimčių dvariokų šiandie spe
cialiu traukiniu atvyko į Pary
žių, atsiveždama, kaip sako, 10 
milijonų dolerių vertės karališ
kų brangmenų ir briliantų, jų 
tarpe aukso karūną ir įvairių 
diademų. .

Ji griežtai .gynėF kad kara
lius Alfonsas, sosto neišsižadė
jęs. v

“Baisus dalykas, baisus daly
kas,” dejavo ji ir atkartodama 
tvirtino, kad jos vyras neabdi- 
kavęs. Savo galios jis niekam 
nepąvedęs. Jis tik palikęs ir 
išvažiavęs. Tik išvažiavęs.

“Visi mus apleido, vi!si!” ai
manavo moterėlė. “Sukilo rau
donieji, užplūdo komunizmo 
banga ir viską šlavė... žmonės 
pamišo... Jei mes dar butume 
pasilikę Madride, tai nė neži
nau, kas butų atsitikę... Kara
lius nepanorėjo šauktis kariuo
menės nei žandarmerijos. Vis
kas buvo taip netikėtai, visai 
netikėtai.”

Alfonsas vis dar turi 
vilties atgauti sostą

MARSEILLES, Francija, bal. 
16.—Pašalintas Ispanijos kara
lius Alfonsas, kuris pro čia iš
važiavo į Paryžių, vis dar ti
kisi prarasta sostą atgauti.

Alfonsas sakosi,'kad jis ne- 
abdikavęs, bet tik laikinai pa
sitraukęs, norėdamas išvengti 
pilietinio karo. Jis dabar lau
kiąs ateinančių rinkimų birželio 
mėnesį, kurie turėsią išspręsti 
krašto likimą. Kaip žmonės vi
suotiniu balsavimu pasisakysią, 
kokią jie sau valdžios formą 
pasirinksią, jis pasiduosiąs jų 
valiai.

Vokietijoj įregistruota 
žemės drebėjimas

FRANKFURTAS ties Mainu, 
Vokietija,, bal. 16. — Taunus 
ębąervatorijos seismografas pra
eitą nakt| įregistravo smarkių 
žemės sukrėtimų, turėjusių j- 
yykti, kaip, ‘apskaičiuota, apie 
1,860 mylių tolumo nuo Frank
furto. Supurtymai tęsėsi per 
pusantros valandos. . ’

/ [Acmc-P. o A. Photo]

Manifestacijos Madride, Ispanijos sostinėj, karaliui Alfonsui išsižadėjus sosto ir paskolos res
publiką. — šis atvaizdas buvo aeroplanu pristatytas iš Madrido į Londoną', o iš ten kabeliu 
gautas New Yorke, o Chicagoj iš New Yorko persiųstas telefonu.

Čilės prezidentas pa
smerkia sovietus

Telegramoj darbininkų kongre
sui sako, kad rusų žmonių 
masės gyvena tragediją

... y —r—y ,
SANTIAGO, čtle, ' bal’ 16. — 

Respublikos prezidentas Carlos 
Ibanez pasiuntė laikomam Chil- 
liarT mieste Čilės darbo unijų 
kongresui telegramą, dėkoda
mas už išrinkimą jo savo orga
nizacijos garbės prezidentu.

Sayo telegramoj prezidentas 
aštriai kritikuoja sovietų Rusi
jos valdžią, kuri ma'sių gyveni 
mą pavertus baisia tragedija. 
Jis giria Čilės darbininkus, kad 
jie pasilikę ištikimi savo idea
lams ir nesileidę kladinti mela
gingais bolševikų žadėjimais.

Gelbėtis nuo ugnies, 6 
darbininkai šoko į 

chloruotą rūgštį
KATOVICAI, Silezija, Lenki

ja, bal. 16.—Laura geležies lie
jykloj, įvykus sprogimui ir ki
lus gaisrui, išsigandę šeši dar
bininkai, bandydami gelbėtis 
nuo ugnies, šoko į kubilą chlo
ruotos rūgšties. Kai netrukus 
kiti darbininkai ištraukė savo 
draugus iš kubilo, nelaimingieji 
buvo taip apdeginti, kad viepas 
jų tuojau mirė. Kiti penki taip 
pat vargiai bepasveiks.

Anglų armijoj pasireiš
kė dėmėtoji šiltinė

CATTERICK, Jorkširas, An
glija, bal. 16.— Kariuomenės 
stovykloje čia pasireiškė dėmė
toji šiltinė. Du kareiviai ta 
liga jau mirė, Neleisti ligai pa
plisti,' visi 8,000 kareivių tapo 
izoliuoti. .

Sevilijoj paskelbta karo 
padėtis

SEVILIJA, Ispanija, bal. 16. 
—Del įvykusių čia praeitą nak
tį kohiunistų riaušių, per ku
rias vienas asmuo buvo užmuš
tas, o septyniolika rimtai su
žeisti, vyriausybė šiandie, pa
skelbė karo padėtį.

Paminklas karo pašto 
karveliams Belgijoje
BRIUSELIS, ^Belgija, bal. 16. 

—Čia tąpo atidengtas gražus 
paminklas pašto karveliams, ku
rie didžiojo karo metais buvo 
belgų armijos vartojami. /

Paminklo atidengimo ceremo
nijose burmistras Max papasa
kojo, kaip fraheuzų armijos 
pulkininkas Raynal ' paskutinį 
savo karvelį pasiuntė per nuo
dingų dujų debefeius ir kulipkų 
krušą, bandydamas gauti pa
galbos V‘a‘ux fortui išgelbėti 
nuo vokiečių. Drąsus paukštelis 
^prasimušė pro visus pavojus.-ir 
pristatė laišką kur reikia, bet 
čia jau krito negyvas.

Kinų banditai išsker
dė 180 kaimo gy

ventojų
TSINANAS, Kinai, bal. 16.— 

Gauti čia’ šiandie pranešimai sa
ko, kad plėšikų bandos puolė 
vieną kaimą netoli nuo Teng- 
sieno, šantungo provincijoje, ir 
iš 200 jo gyventojų 180 pa
skerdė. /

Pranešimai sako, kad pietų 
Šantunge ir žiemių Kiangsu 
banditizmas baisiai paplitęs ir 
kad gyventojai nuo to labai 
kenčia.

Išrado pabūklą prieš 
torpedų atakas

BRIUSELIS, Belgija, bal. 16. 
—Belgų artilerijos majoras Van 
Rolleghem išrado tam tikrą pa- 
piiklą gintis nuo torpedų. Ope
ruojamas spaustu oru, tas pa
būklas, sako, galįs automatiš- 
čai išsprogdinti besiartinančią 
torpedą, a’rba nukreipti ją j 
šalį.

Titulescu sudarė Ruma- 
nijos vyriausybę

BUCHARESTAS, Rumanija, 
bal. 16.—Premjeras Titulescu, 
buvęs ambasadorius Anglijai, 
vakar jau sudarę naują minis- 
terių /kabinetą*, į kurį įeina' .vi
sų partijų • atstovai, išskiriant 
gen. Averescu liaudies partijos.

Daugiau sušaudymų 
sovietų Rusijoje

Dniepropetrovske sušaudyti 10 
asmenų; ,58 kiti nuteisti ka
lėjimo terminams 
. i .i
MASKVA, £>al. 16. — Dniep

ropetrovske, sovietų Ukrainoje, 
pasibaigė didelė byla, kurioj 
šešiadešimt aštuoni asmenys, 
daugiausiai sovietų grudų trtįs
to tarnautojai, buvo kaltinami 
sabotažu ir kitokiais kontrrevo- 
liucininiais darbais.

Dešimt kaltinamųjų buvo pa
smerkti mirties bausmei ir tuo
jau sušaudyti. Kiti penkiasde
šimt aštuoni nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo.

Turkijoje potvyniai už
liejo 44 kaimus

ISTANBULAS, Turkija, bal. 
16.—Adnos srity kilo smarkus 
potvyniai. Patvinusių Seihano 
ir Džeinhano upių vandenys 
užliejo keturiasdešimt keturis 
kaimus ir miestelius. Eufrato 
upės vanduo pakilo aštuonias 
pėdas ir gresia užlieti Malatijos 
klonį.

Fordas išleido 20 milijo
ną automobiliu

DETROIT, Mich., bal. 16. — 
Fordo River Rouge automobilių 
įmonė balandžio 14 dieną išlei
do automobilį su eiliniu 20,- 
000,000 numeriu.

Automobilių gamyba Fordo 
fabrikuose augo šiuo bildu: iki 
1915 metų gruodžio mėnesio 
buvo išelista' 1,000,000 automo
bilių; iki 1921 metų gegužės 
mėnesio— 5,000,000; iki 1924 
metų, birželio mėnesio — 10,- 
000,000; iki 1927 metų gegužės 
mėnesio—15,000,00Č. Nuo 1927 
metų gegužės mėnesio iki šių 
metų balandžio 14 dienos išleis
ta 5,000,000 automobilių. *

Berenguera Lisąbone
___ - . _,.rĮ.. -

LISA BONAS, Portugaliją, 
bal. 16. —Gen. Damaso Beren- 
guė^A', buvęs Ispanijos diktato
rius, šiandie atvyko į Lisaboną.

Trockis persikraustė į! 
kitą vietą gyvent

ISTANBULAS, Turkija, bal. 
16.—Leonas Trockis, Stalino iš
tremtas bolševikų vadas/ su 
savo šeima' paliko Prinkipo sa
lų ir persikraustė gyventi j Mo
dą, ties Marmoro jura. Tame 
priemiesty gyvena daug anglų 
ir-amerikiečiu seimu.

Vila, kurioj Trockis gyveno 
Prinkipo saloj, nesėuiai sude
gė.

Darbo Pasaulyje
Dar <25,000 norvegfų darbininkų 

išmesta iš darbo

OSLO, Norvegija, bal. 16. — 
Norvegų tabako fabrikai, bra
vorai ir kai kurios cheminės į- 
monės vakar išmetė iš darbo 
dar 25,000 darbininkų.

Praeitą savaitę metalurgijos, 
tekstilės ir kitų didžiulių pra
monių paskelbtu lokautu buvo 
išmesta iš darbo 43,000 darbi
ninkų.

Doa-k sako nedarbo padėtis 
einanti geryn

WASHINGTON, bal. 16. — 
Darbo sekretorius sako," kad 
nuo sausio mėnesio nedarbo 
padėtis truputį pagerėjus ir pa
lengva einanti vis geryn. Pa
sak jo, įvairiose krašto pramo
nėse kovo menesį dirbo jau 162 
tūkstančiai darbininkų daugiau, 
ne Kaip' sausio mėnesį, ir algų 
savaitės išmokėjimai padidėję 
bendrai 131/* milijonų dolerių.

Hollywoodąs siūlo Al
fonsui aktoriaus vietą 

filiuose
, . . , *

LOS ANGELES, Gal*, bal. |6. 
Sid Grauma'n pasiuntė . buvu
siam Ispanijos karaliui Alfon
sui telegramą, siūlydamas jam 
svarbiausio Į aktoriaus vietą 
krutamuose paveiksluose, ku
riuose butų atvaizduota Burbo- 
nų dinastija.

Gaisras Detroite
DETROIT, Mich„ bal. 16. — 

Didelis gaisras sunaikino čia 
Cadillac Wall' Paper kompani
jos penkių augštų trobesį. Ug
nies padaryti nuostoliai siekią 
■apie 200 tūkstančių dolerių, ‘

Lietuvon
Siunčiaiąe Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO,ĮLL.’

Ofisas atdaras įkąsdie nuo 7 iki 8 vąląudai, 
SventadieniaisĮiuoRikj 1 valandai.

» ‘ ' J * * ‘

Sukilėliai Nikaraguoj 
apipiešė miesteli

t •

■ ' ■ r' ’ 

... ■ : i

Aųierikcs laivyno aviatoriai, 
nuskridę j Cabo • Gracias, 
bombardavo sukilėlius

i PUERTO CABEZAS, Nika- 
ragua, bal. 16. — Nikaraguos 
sukilėlių banda vakar puolė ne
didelį Cabo Gracias a Dios mies
telį, pačiame šiaurės rytų kraš
te, ir jį apiplėšė. Sako, kad bro
vęs užmuštas vienas Wiscohsi- 
nto misionierius, kun. Kari Ber- 
gener. ;

Jungtinių Valstybių juros 
aviatoriai, nuskridę į Cabo Grą- 
cias žvalgyti, buvo sukilėlių 
apšaudyti. Aviatoriai numetė 
keturioliką bombų, bet bombar
davimo rezultatai nežinomi. ■

Pasak pranešimų, sukilėliai 
sudeginę keletį namų ir su pri
siplėštu grobiu valtimis pasiša
linę. *

Amerikiečių gyvastims ginti, 
į Puerto Cabezas atvyko karo 
laivas Asheville su 400 jūreivių. 
Puerto Cabezas gyvena apie 
400 amerikiečių.

Komunistai kovoja 
su alkanų bedar

bių šelpimu
........ ''' '' '

Industrial Workerą o[ the World 
organizacija nešerti*! įšteigrt 
East lOth St. nemokamą val
gyklą bedarbiams. Komunistų 
leiborganas Daily Worker dėl to 
paleido visas perkūnijas prieš 
“•aidoblistus”. ;

Komunistų laikraštis laikosi 
tos nuomonės, kad alkanus bė- 
darbius peni tik darbininkų kla
ses priešai.

[Senovės romėnai sakydavo, 
kad ką Jupiteris norįs bausti,, 
tam jis protą sumaišąs. Bene- 
sumaišė jis protą komunis
tams ?] , ■ \

-n — -............................ ■■....................

Dvi valstybės pripažino 
Ispanijos respubliką

i ’ ’ ' . •

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
16.—Dvi valstybės, Meksika* ir 
Uruguaja, šiandie pripažino 
naują Ispanijos respubliką. Ar- 
gen.tina taipjau rengiasi pripa
žinti.



jį Detroit, Mich
Iš SLĄ. 364 jaunuolių kuopos 

susirinkimo
L*!

Balandžio 12 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko SLA. 364 jaunuo
lių kuopos susirinkimas. Narių 
į susirinkjmų atvyko gana 
daug. Naujų narių prisirašė 2. 
Iš raporto pasirodė, kad jau
nuolių neserga.

Raportai nuo Detroit Lietu
vių Tarybos. Buvo pranešta, 
kad birželio 28 d. laivas dėl 
ekskursijos yra paimtas. Lai
vas išplauks 9 vai. iš ryto. Šis 
Išvažiavimas bus vienas di
džiausių Detroito istorijoj.

SLA. 364 kp. metinis šokis 
jvyks subatoj, balandžio-April 
18 d., Lietuvių žemutinėj sve
tainėj. Pradžia 8tų vai. vaka
ro. Bus geri muzikantai,—gros 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Kviečiame vyrus, mote
ris, senus ir jaunus atsilanky
ti į šį SLA. Jaunuolių kp. me
tinį šokį, kuris bus vienas iš 
linksmiausių. Visiems 
laikų užtikrinam.

smągų

yra lai- 
kiekvie-

Kuopos susirinkimai 
komi antrų nedėldienį 
no mėnesio Lietuvių Svetainėj. 
Patartina vietos lietuviams ra
šytis į jaunuolių 364 kp.

Musų lietuviai gauna progos
............. -     ....................... —ii

Pavasarinis 
RAKANDU 

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS 

RADIO 
PROGRAMAS

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 
VVHFC 1420 kilocycles nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Musų bargenai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami:

1. Parlor setas kaina C7R
$150, parduodam už • w

2. Bedruimio setas kąina 
$150, parduodam už

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

ESAM TIKIU, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAIS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedėlio vakarų 

iŠ stoties VVHFC 1420 kilo
cycles nuo 7 iki 8 valandai 
vakare. Kviečiam klausytis 
—M. P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai. -

CITY
UPH0LSTER6D 
FURNITURECD.

2314-16 W. Rooęevelt Rd.
Tel. WEST . B743 . • - L

NAUJIENOS, Chic<o; I1L
T"

dalyvauti amerikonų progra- 
muose. Pereitų penktadienį pa
nelė Žukauskaitė, narė 364 kp., 
buvo užkviesta ir dalyvavo Ann 
Arbor Auditorium, kuri randa
si pagarsėjusiame mokyklų 
mieste. Taip gi dalyvaus pro- 
grame May Festival, kuris ren
giama Masonic Temple balan
džio (April) 17 ir 18 d. Šio 
parengimo pelnas skiriamas be
darbių naudai. .

— A. Andreliunas.

Ratine, Wis
Prof. M. Biržiškos prakalbos

dienų buvo sureng- 
M. Biržiškai prakal- 

Rengė bendrai katalikai 
Labai gerai

Bal. 12 
tos prof. 
bos. 
su sandariečiais. 
pavyko. Publikos prisirinko pil
na salė,’ — buvo keletas atvy
kę iš Mihvaukce, Wis. Tarpę 
jų ir p. V. Staupickas bei p. 
Genšauskas. Buvo ir kenoshie- 
čių, — J. Kasputis, J. Kaspat 
ras, F. Jankauskas, p. Pūrai, 
p. Radavičiai, p. V. Jakutis ir 

'keletas kitų. Atsilankė žmonių 
ir iš Waukegano — keturi yyT 
rai —- p. Povilaitis, broliai Gri
niui ir p. Visockis.

2:30 vai. po pietų jau prisi
pildė pilna Dzendzeleto svetai
nė; 3:0'0 vai. su palydovais iš 
Kenoshos atvažiavo garbės sve
čias. Įėjus prof. M. Biržiška) 
j svetainę, jo pagerbimui* suT 
stojo publika ir aplodismentais 
sveikino.

Vietinis kun. Balinskas pri
statė publikai kalbėtojų, prisi
mindamas iš jaunystės dienų 
įvykius, nes kun. Balinskas siį 
p. Biržiška kartu mokėsi Šiau
lių gimnazijoj. Visi \ trys bro* 
liai Biržiškos moksle buvę ga
bus. Mykolas jį vienų syk ge
rai parpilęs kaštanu žaidžiant 
kieme, — ir palikus neužmirš
tina atmintis jųdviejų jauny
stės dienų pergyventas laikas, 
Kun. Balinskas sako: aš nega
lėjau pasiekti tokio aukšto 
mokslo, kaip Biržiška. AŠ pa
siekiau kunigo profesijų ir esu 
mažu klebonėliu Mihvaukės pa
rapijoj (kun. Balinskas atva
žiuoja ir į Racinų iš Milwau* 
kės ir atlieka visus patarnavi
mus parapijonams), o prof. M. 
Biržiška įgijo aukštų mokslų ir 
užima Lietuvos Universitete 
profesoriaus vietų bei yra ži
nomas visai lietuvių tautai kai
po geras patrijotas ir stambus 
veikėjas kultūros srityj. •

Atidarė programų šv. Cicili- 
jos choras, kuris sudainavo 
Amerikos himnų. Po to prista
tė publikai M. Biržiškų kalbė- 
ti. Prof. M. Biržiška pasisakė, 
kad dėl nuovargio negalįs en
tuziastiškai ir karštai kalbėti, 
Bet turiu pasakyt, kad jo kiek
vienas tartas žodis buvo vietoj 
ir aiškiai suprastas. Kai girdi 
jo 4ąrjapms žodžius, taj matui, 
kiek pasiryžimo ir neišsemia-^ 
mos energijos jame yra. Turė
dama tokių pasišventusių dar
buotoj ų, 'haip prof- Biržišfe, 
Lietuva. atgaus Vilnių. Svarbą 
tame, kad -Vilniaus Vadavimo*
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Sąjunga eina tiesiais kelįaię 
prie, tikslo ir, abejonės nelie
ka, — Lietuvą Vilnių atgaus. 
Ypač tai galima tvirtinti, ži
nant Lietuvos žmonių nusista
tymų įr karštų susidomėjimą 
Amerikos lietuvių.

Prqf. M. Biržiška pareiškė, 
kad lenhM valdžia nęilori skai
tytis su lietuvių teisingais rei- 
kalavįmais. Jie, lenkąįį skaito
si lygus su lygiais. Kųdfoet lie
tuviu yra 2% milionai, o len
kų sų užgrobtais kraštais 30 
milionij, lietuviai ir lietuviškoj 
aritmetikoj nesuranda lygybės. 
Bet čia reikalas yra teisybės. 
Jei jau ponai lenkai nori lygy
bes, tai lietuviai • atsistos haip 
lygus su lygiu, pasikviesdami 
baltarusius ir ukrainiečius. 
Tuomet bus ponų lenkų parei
kalauta grąžinti Vilnius bei* 
Baltgudijos ir Ukrainos užgrie
btas žemes. Jei nepaklausys, 
tai tuomet dar bus bandoma 
kreiptis į Tautų Sąjungų, o jei 
pastaroji nenorės išpildyti tei
singa reikalavimą, tai tada te
žino, jog Europoj, ramybes ne
bus. Bus einamų,,Vilnių vaduo
ti remiantis ties^'’iT“tautų liue
są vimo principu.

Kalbėtojas sako, mes karo 
nenorim, bet jei iškils gaisras, 
tai kaltė puls ant Lenkijos.

Kuo greičiau Vilnius grįš 
prie Lietuvos, tuo bus sveikiau. 
Kuomet Vilniaus miestas smun
ka, tai tuo pačiu laiku Kau
nas pastebėtinai auga ir viso 
krašto gerbūvis gerėja.

Visos prakalbos turinį sunku 
suminėti. Kurie atidžiai tėmijo 
tą prakalbų, tai tie, esu tik
ras, nuo dabar šimtų nuošim
čių liks stipresni rėmėjai 
niąus Vadavimo. Patartina 
sirašyt laikraštį “Mušti 
nius” ir Racine sudaryt
niuL Vaduoti kuopelę, susiri- 
šant su V. V. S. Lietuvoj, Ūpas 
lietuvių pakilęs^

Prof. M. Biržiškai pabaigus 
prakalbų, išreikšta širdingiausi 
kelių minučių aplodismentai. 
Sudainavo Šv. Cicilijos choras 
šias dainas: “Aušta’ Aušrelė”, 
“Važiuosim į Lietuva” ir Lie
tuvos himnu baigta programas. 
Marija Balčaitięnč, Dailės Ra
telio solistė, sudainavo dvi dai
nas — “Kur bakūžė samano
tą” ir “Ilgu”.

Jurgis Kapočius laike dainų 
rinko aukų rengimo išlaidoms 
padengti. Sudėjo $8.00. $3.00 
apmokėta už plakatus, o pen-

, Braižinys tunelio, kur įvyko tragedija «
Vaizdas rodo tunelio diagramų su keltuvu, kurs užmušė 4 darbininkus ir su presuoto orp kambariu, Kuriame užsidarę 

išliko gyvį 17 žmonių.

Dėkingi esam ir prakalbų ren
gėjams p. J. Kapočiui ir ki
tiems, taip ir visai, p. žičltų 
šeimynai už priėmimų svečių 
įr vaišias'. Buvo manytą, kad 
programe dalyvaus kadaise bu
vęs Aido Chpras, Jąet nepasi
rodė. Tur būt, ant ledo su$krp 
to, kad jo nesimatė.

— Koresp.

Cleveland, Ohio

Vil
ti ž- 

Vil- 
Vil-

Padėka

Aš ir mano moteris Darata 
tariame širdingiausi padėkos 
žodį matušei ir Motiejui Vit
kui už surengimų mums tokios 
šaunios partės Chjcagpj. Tai 
buvo mudviejų dešimties metų 
ženybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimas.; Mes buvome pa
kviesti atvažiuoti į Ghicagų, 
bet visai nesitikėjome to, kas 
atsitiko. Niekuomet nesitikėjo
me ten atrasti tiek daug gerų 
draugų įr pažįstamų.

Atvažiavomei pas' savo matu- 
šę Velykų rytų. Kelioms valan
doms , praėjus tuoj, pradėjo 
riųktis s večia i» Tai m us labai 
nustebino. Pirmiaųsįa atėjo po
nai Kukučiai, > o paskui ponai 
Raseičiai, Raudoniai, Mudarai 
ir Vitkąj. Mums ’besįlinksmL 
nant ir bėsisnėkučiuojant atvy
ko ir ponai Venckai. P-as Ven
ckus yra bižnjeriuš, — užlai
ko krautuvę ir užsiima “real 
estate,”. ;

Man buvo tikrai smagu su
sitikti su tais chicagiečiais ir. 
sueiti į artimesnę pažintį. Ant 
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galo, atvažiavo ir broliai Wid- 
ziai. Visi užsipuolė ant jų, kam 
pasivėlino. Vyresnysis brolis 
Klemensas aiškinasi, kad, gir
di, buvę išvažiavę grybauti. 
Bet kadangi jis turįs tik vie
nų rankų, tai jokiu budu gry
bų negalėjęs pririnkti. Bejuo
kaujant ir besikalbant laikas 
labai greit ir linksmai praėjo.

Ant rytojaus. nuvažiavome j 
Cicero pas shvb pažįstamus po
nus Kričauskus^ Kričauskaii 
------- --- . .—ir.,---------- --------- -  
Aitrumo Antpuoliai

Pašalinami šiuo 
Lengvu Budų

Jeigu jus tufite aitrumo. Atakas; ne
virškinimą ar pilvo pakrikimą, tik pa
žiūrėkite ką V1Z padarys dėl jus. Pra* 
nešama apie nepaprastus pasveikimus.

i Alex Pcarlman, 3344 Polk St., Chica- 
gč, rašę: HMano žpiona ir ąš turėjo- 
me per daugelį, pjeri} pilvp pakrikim| 
ir tiktai VIZ suteikė mums ilgai ieško*
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—- Jomis Jarus.

pas ma
te,ko su 

ir grįžti

P. M.

8:45
9:25

M.
M.

P.
P.

11:00 A. M. 
3:20

ulini uii'i'iįji

grąžiai gyvena iy yra pasitu
rintys žmonės. Jie užlaiko val
gomų’daiktų krautuvę. Ten pa
viešėję, grįžome atgal 
tusę. Paskui mums 
Chicųga ątųiųvęikinti 
namo.

Į.'n'fiiFifig1* ■! i .11 ■■r*

Extra pranešimas

Li uosy bes choras rengiasi 
prie laidotuvių. Visų žiemų jis 
sirgo nepagydoma liga — džio
va, o dabar galutinai miršta. 
Laidotuvės įvyks balandžio 19

Tai vis pasėkos komunisti
nio vado-mokytojo, kuris vais
tų pats daugiausia, sunaudojo, 
o choristanis špygų parodė. 
Choristai “išmirė”, o dabar am
žina atilsį teks pasakyti ir cho
rui. — Choristas.

First 
Choice

kinė V. V. Sąjungai. Dėkui p. '?
---- . kurie suteikė gas. malonaus skonio augmenų junginysDžendželetams, 

svetainę prakalboms veltui. Pe
tras, Ieva žįčkaį pagamino gar
bus . svečiui pietus. Vaišino 
pįrm prakalbų ir po prakalbų. 
Drauge. dalyvavo du klebonai: 
vietinis Ruį). Balinskas ir iš 
Kenpsha kun. Bublys, J. Ka
počius ir keletas kitų. Profeso
rių M. Biržiškų iš Racine po 
vaišių autdmėbiliu išvežė į Ghi- 
cagųi p. Steponavičius, Birjpyn 
ir Dafles Chorų mokytojas. Dė- 
kxU‘ prof. M. Biržiškai ‘ už at- 
lankymų musų ir už suteiktas 
žiuias. Linkime sveikam grjš- 
ti j Lietuvę: i.r t ilgiausių metų.

žolių, šaknų, žievių ir lapų—sųrastą| 
garsaus Kontinento gydytojo Dr. A. Gi 
Charnes, kuris -Vartojo jį kaipo privati j 
nį receptą per 30 metų. VIZ yra taip* 
jau skirįątnas sureguliavimai vįdurių iį 
išvalymui kraujo. Pastebėtina pągeljbą 
nuo konstipacijos ir kiekvieno negerumo 
delei kraujo pakrikimo—reumatizmo, 
nervinio paįrimo,* špogiiptos, dėmėtos 
odps. Padarykite • 10 <4^0ų lodymą. 
Nusipirkite bonką VIZ is savo aptiekia 
ninko, už $1.0,Q.' Vartokite kąip nuro-i 
dyta per 10 dienų. JeigU jus nesijaus^ 
te, k^id VIZ pagelbsti jums—kad jią 
neątlięjca vjskc,' ^o tįĮĮęęjptės iš jo 
sAg'rąžihkitc bpnką , savo apūekininkui 
ir atsiimkit sa'Vo 'piiUgus. Tai yra msu 
garantiją nuo,. Hed^Joųic Cprpopt^p; 
savininkų .VIZ, Chicągų.

Kitchen Klenzer 
ivins new friends 

every day

J»TS 0NLYWW
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The ERIE LIMITED

vartotas virš 47 metus 
tikrai pagelbsti vi

duriams
Ar jus nenorite šiuo budu 

suvaldyti savo vidurius? Dak
tarė Budas vidurius į$yąlyti 
yra taip geras, kad ju§ visame 
kame . p asi jąučiate geriau! Dr. 
Caldwell*s Syrųp Pepsin nepa
verčia viską įr vandenį, bet iš
valo visas tas kietas atmatas, 
kurios užkemša jūsų sistemų. 
Jjs išvalo jus be jokio supurto
mo, nes tai yra tik šviežios 
Kilsuojančios žolės, kurias gar
sus daktaras rado taip geras 
dėl vidurių, sumaišytos su ty
ru pepsinu ir kitais nekenks
mingais priedeliais.

Daktaras žino kas yra ge
riausia (Įel vidurių. Leiskite 
Dr. CaldweH’s Syrųp Pepsin 
parodyti jums, kaip greit jus 
galite išlavinti savo vidurius 
išeiti liuosai, kiekvienų dienų, 
taip kaip jie privalo daryti. 
Yra pastebėtina kaip šis recep
tas veikia, bet jis yra visai neJ 
kęnksmingas; taip kad jus ga^- 
lite jį yartoti kada tįk padeng
tas liežuvis ar liguistas galvos 
skaudėjimas, parodo užkietė
jimų. Puikus taipgi dėl vaikų 
(jis taip skanus) ir jie turėtų 
gauti šaukštų kaip tik jie pa
sirodo pikti, karščiuojantys, 
nerangus, ar išrodo išblyškę.

Jus galite gauti originalį re
ceptų, kurį Dr. Caldwell para
še taip daug metų atgal; jūsų 
ų^tįekorius laiko jį prirengtų 
didelėse bpnkose. Tik. klaup
kite Dr. Caldyvėll’s Syrųp 
Pepsin ir visuomet jį varto
kite dėl konstipacijos. 
*• ' ♦ H *

1
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4 Dr. W. g. CALDVVELL’S

SYRŲP PEPSIN
4 Doctor's Family Laxative

r ,, W. i .
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K.AMSTERPAM ir ygENDAM 
yra popuflarim šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rętterdam’a i ir iš visų dalių 
rL ĮOV Vu S-: .

ItervgvĮmui ir 'ipfjthųicijų
■' agentui, arba: . ..

HOLLANP AMERICA LINE 
40 N. SU ChiBaįm

v

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 
POPULIARIS KELIAS l 
NEW YORKĄ 

PATOGUSJ, LĄIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos

NEW YORK EXPRESS

Išeina iš Chicagos (Dearborn Stą) 
Pribuna į Ncw Yorką (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED

Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
‘Pribuna į New York, (Jersey Cįty Sta)

ATLANTIC EXPRESS-

Išeina iš Chicagos (Dęarborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

10:20 
6:00

P. M.
M.

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės;

CITY TICKET OFFICE, 163 \yEST JACKSON PLVD. 
Telefonas Wabash 4600

DEARBORN STATJON, Telefonas Harrison 9830

arba ,'

H. T. HARLOVV, Gcn, Pas$. Agent, -527 S. La Salk St. 
Telefonas : Harrison 4160 ♦

ERIE RAILROAD SYSTEM
* f . .""TT1 JI. įll III lllll I ■-

TIKRAS ŠEIMYNIŠKAS BUDAS
t Ant vjsų n paveiku m ų skilvio.

Kiekvieųam natne tvųri rastis visados po rąnka, 
kojrįs geras nekenkiantis būdas kad tuoj aus galė
tum pavartoti atsitikus reikalui. Kiekvienoje 
šeimynoje kokia urna liga gali greitai atsitikti. 
Daugiausiai ligų atsitinka iš skilvio. Greitas vai* 
gymas, persivalgymas, o kartais ir pats maistas 
padaro skilvį peš veiku, suteikdamas atmušimą, 
gurguliavimą, skausmą, gazų skilvinių ir t.t., kad 
ir mazjas nesveikumą3 vienok reikalauja page
rinimo, pataisymo.

NOVAKO SKILVI N EI LAŠAI 
yra senu budu, kprįs ,pc< daug metų vartojimo 
pasidarė geriausiu greitam prašalinimui skausmų 
paeinančių iš priežasties kaip viršui paduota. 
Jie yra vartojami per 45 metus ir paliko šaltiniu 
užgančdinimo nesuskaitomų šeimynų, kurių na
muose jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bepavojingas kaip dideliems, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma mislis kad kuris šeimy
noje nesijautė gerai buvo:

NOVAKO sitlLVINEI LAŠAI. 
......     ■ R —------------

Kaina lųažoąbuteliuko 3&ę 
Kaina di,dfc|iQ butelio 65c ■ 

Rekomenduojamos it 'Parsiduoda pas

JOHN NOVAK’S PHARMACY
1724 8>oiUh Ashland Avenuę

, Biznyje arti 50 mttų.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Hard Time party”
Choro Pirmyn jaunimo 

vakarėlis

Pereitą šeštadienį “Chicagos 
l.i tuvių Choras Pirmyn” Mil
dos svetainėj surengė “Hard 
time party”. Žingeidumo apim
tas nuėjau ir aš pažiūrėti, kas 
tai do Party.

Apie 8 vai. įėjus į svetainę 
pasitinka vienas. iš choro jau
nuolių Mr. Kizas, vienmarški
nis, su apiplyšusioms kelinėm, 
kuriose tilptų du toki jaunuo
liai. šleikos sutrūkinėję, tik 
vienas guzikas laiko kelines. 
Marškinių rankovės atraitotos, 
kaklas atsegtas ir kaklaraikš- 
tis po kaklu.

Tai ką jus čionai taip sun-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards-3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
' Tel. Yarde 5069

P. BALTUTIS & CO 
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

BRIDGEPORT MOTOR 
SERVICE , 

Savininkai lietuviai broliai 
ALEX ir JOSEPH GOODEONAI 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir toli 
patarnavimas geras-ir pigus. Pristato

me anglis ir malkas. 
817 West 34th St. 
Tel.' Bdulevar d 9330 ■

w. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Valgią produktas parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tel.. Varde 6894

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St, 
Tel. Republic 8899

BERNARD PETKA’S
Vyrą aprėdalai geros rąSies ir 

vertės, puikią spalvą

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

..............———■■■I 
.............................................I ■ I "'

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI # x 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
Tel. Republic 7950

............-............ » 

kiai dirbote, kyl tokiais rūbais 
apsivilkę? Sako, žinai, kad yra 
“Hard times”, štai susimetėme 
po 50c ir mėginsime turėti 
“good times”.

Netrukus pradėjo rinktis ir 
daugiau choristų, chorisčių ii 
šiaip svečių ir visi su panašiais 
kostumais. Mergaitės su vyriš
kom kelinėm,, “overallsėm”, o 
jeigu kuri ir su gražesne dre- 
siuke, tai prisisiuvinėję visokių 
lopelių, kad atrodytų suplyšę.

Jau apie 9 vai. pradėjo rink
tis grupėms, perstatydami tai 
gelžkelio darbininkus, su rau
dona liktama rankose, o kiti 
tai tikrais “hobo” pasirengę. 
Netrukus prisipildė pilna sve
tainė, Manau sau, Čia tai bus 
“rough party”, bet apsirikau.

Jaunimas krėtė visokius špo
sus, lošė visokius gėmius ir vis
kas ėjo gražiai, mandagiai, be 
jokių papiktinimų. Svetainė at
rodė kaip scena, o publika — 
artistai, nes kiekvienas sumano 
ką nors naujo, originališko ir 
iš kiekvieno reikia juoktis pil
vą susiėmus.

Kartais atrodė kaip ir klou
nų susirinkimas. Daugiausia 
juokų prikrėtę Jakavičia, Ba
landa, Kizas ir dar keletas ki
tų vaikinų ir merginų. Nors ir 
visi be susimokinimo, gana ge
rai lošė, bet šie tai atrodė va
dovaujamose rolėse. Tik mes 
keletas senių sudarėme žiopso- 
tojus, nes neprisidėjome prie 
lošimo, bet juokų' turėjome už
tektinai; nė jokiame teatre ne
būtume daugiau turėję.

Matėsi daug jaunimo ir iš 
Birutės choro, kas yra labai 
pagirtina, kad yra palaikomas 
toks draugiškumas.

Aš esu buvęs ant daugelio 
jaunimo parengiau, bet ant to
kio gražaus, linksmo ir sma
gaus dar pirmą kartą.

Valio jaunimas! daugiaus to
kių vakarėlių.

Cicero, III

...... ................

Senis.

Svečiuose pas Aušrelę

Praėjusio šeštadienio vakarą, 
kovo 11 d., žingeidumo trau
kiamas nuvykau į garsiąjį Ci
cero į jaunuolių organizaci
jos Aušrelės rengiamą vakarą- 
kpneertą p. Lukšienės svetai
nėj ant kampo 15 ir 49 gat., 
pačiame centre, lietuvių kolio
nijos.

Svetainė nedidelė, nors jau 
buvo po 8 vai., bet publikos 
visai nedaug dar radosi, tik 
jaunuoliai aušreliečiai jautėsi 
gana laisvi, nes mat žino, kad 
čia jų vakaras. Tik “Cicero 
Juozas”-Uktveris bėgioja po sa
lę ir visais rūpinasi; vienus 
sveikina, kitus vaišina, jaunuo
lius šokti veda ir, žodžiu, žiu
ri kad nei vienas nebūtų ap
leistas. v

Apie 9 vai. tvarkve,dis pa
prašo visus susėsti ir pareiš
kia, jog Aušrelė po ilgo ir rū
pestingo prisirengimo pradės 
savo programą. Panelė Klas- 
tauskaitė prie piano, J. Uktve- 
ris surikiuoja Aušrelės chorą 
iš apie 26 bernaičių ir mergai
čių, amžiuje nuo 5 iki 14 me
tų ir dainuoja: nuo pradžios 
lengvutes vaikiškas bei juokin
gas daineles, toliau ir su svar
besnėmis kompozicijomis pra
dėjo rodytis. Čia solo su šo
kiu, čia vėl choras, ir vėl solo. 
Manau, jau baigs. Bąt kur tau, 
ko toliau to drąsiau dainuoja 
ir vis puikesnės dainos. Tikė
site ar ne, bet viso suskaičiau 
24 dainas! Nesuprantama kaip 
tokie jauni dainininkai ir į taip 
trumpą laiką, nes tik pradėjo 
organizuotis po Napjų Metų, 
galėjo tiek dainų išsimokinti. 
Ir dainuoja be knygų ir nemik
čiodami, bet drąsiai, nuošird
žiai, laisvai. Tokiam darbui juk 
reikėjo padėt stebėtino pasi
šventimo ir energijos.

Publikoje ūpas kuopuikiau- 
sias; visi gėrisi, komplimentuo- 
ja, sveikina aušreliečius. Sma
gu dalyvauti tokiame linksma
me būryje. Ypač man 
ciceriečių vaišingumas

L. č.hki
................. ...... —" ............................................. ..........  

mažos kolionijos gyventojai, 
matyt visi pasižįsta Vieni ki
tus ir sugyvena, kuodraugiš- 
kiausiai.

Vienas dalykas liko nesu
prantamas, tai tas: kuomet pa
rengimas įvyko pačiame centre 
kolionijos, šeštadienio vakare ir 
įžanga tik 25 centai ypatai, ir 
netik koncertas, bet ir šokiai 
už taip žemą įžangą, o atsilan
kiusios publikos tiek neskait
lingai. Net kaip teko nugirsti, 
ir pačių aušreliečių tėvai ne
visi atsilankė. Nejaugi visi ge
ri lietuviai pasiliko namie už 
pečiaus sėdėti ir dejuoti, kad 
musų jaunimas baigia ištau tė
ti? Man labiau gaila tų didžių
jų negu jaunimo. “Well”, Auš
rele, darbuokitės, jum sekasi 
su jūsų Juozu priešakyje, o lai
kui bėgant gal ir užaugusieji 
sužinos, kad Cicero lietuvių 
jaunimas dar neišnyko ir at
eis pas jus lietuvybės pasimo
kinti. Svečias.

bedarbis; neturtingas žmogus, 
kuriam tos tulšys yra vięniri 
tėlių įrankiu užsidirbti duonos 
kąsnį sau ir savo ri|ok$lą einan
čiam sunui.

Ciniškas iš kaimynų yra’ pa- 
tėmijęs, piktadarius ir galėtų 
jam nurodyti vagilius. •

—Reporetris No. 2.

Skamarakas vėl 
ligoninėj

Ignacas Gvalda (James Mil- 
ler) 3631 So. Union Avė.; lie
tuvis darbininkas, žuvęs tragin- 
gai tunelio gaisre naktį fš pir
madienio į antradienį.

Vakar, ketvirtadienį, balan
džio 16 d., tapo vėl išvežtas į 
Chicago University hospital 
drg. Skamarakas ir paguldytas 
4 aukšte, kambarys 20. Lanky 
tojai priimami šiomis valando
mis: Pirmadienį, Trečiadienį ir 
Penktadienį nuo 7—8 vai. va
karo; kitomis dienomis nuo 2— 
3 vai. dieną. Draugai prašomi 
aplankyti jį.-

Taip pat Mrs. Skamarakienė 
prašo išreikšti širdingą ačiū 
lankytojams giminėms ir drau
gams, kurie jos vyrą lankė na
muose. šiomis dienomis drg. 
Skamaraką aplankė sūnūs, mar
čia, marčios tėvas, sesuo su 
dukrele; užvakar aplankė drg. 
Baronai ir Mrs. Zimontienė. 
Prašoma drg. Skamarako ne
užmiršti ir ligoninėj.

Žuvusių darbininkų 
šeimynoms kom

pensacija
Tunelyj žuvusių darbininkų 

šeimynoms busią atlyginta pa
prastu darbininkų kompensaci
jos įstatymu einant, todėl, kad 
žuvę darbininkai nebuvę mies
to samdomi. Na'šlė be vaikų 
gaus $3,750, išmokant po $15 
kas savaitę; našlė, turinti vie
ną vaiką jaunesnį 16 m. gaus 
$4,200; su dviem vaikais gaus 
$4,550; su trimis ari daugiau 
vaikų gaus $4,700.

Apvogė Louis 
Raudis

Louis Raudis, gyvenantis 
1708 S. Jefferson St. tapo ap
vogtas jau du sykius. Tas at
sitiko per vieną ir tą pačią sa
vaitę. Kokie tai piktadariai į- 
silaUžė į jo šantę ir išvogė vi
sas jo tųlšis. L. Raudis xyra

Lietuvių bedarbių 
reikalai

Ruoškitės į vakarienę

Nesuspėjo B. š. K. nariai 
pailsėti iš nuovargio reng
dami Velykų pietus bedarbių 
vaikams, kaip yėl darbų glė- 
bis moja jus į save, bet šį sy
kį talkon eina B. š. Komitetui 
nauji, gražių siekių' draugai— 
viekšniečiai. Labdarybės tiks
lui yra rengiamas bendrai šei- 
minyškas vakarėlis 19 bal. Lie
tuvių Auditorijoj. Mažojoj sv.

Išpildyti dalį programo vel
tui apsiėmė dainininkės i Ak
vilė Ančiutė, Ona Skeveriutė, 
Anelė D’btčkienė, Birutė Bric- 
džiutė (pianistė), visos Joniš- 
kietės. Bus skrajojanti krasa. 
Gavę daugiausia atviručių at
laikys puikią dovaną, bet kol 
kas rengėjai laiko tą paslaptį, 
kas bus duodama, bet laimėjęs 
-usi liks pilnai patenkinti. Už
kandžiai bus duodami veltui. 
“Majodnus ‘tončius” rėš garsus 
“pnleikos” muzikantai (net 
keturiese). Už tas visas praš
matnybes reikės mokėti tik 50c 
įėjimo. •• .-u >
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Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio WCHI Stoties 
1490 kc.

' NEDĖLIOJ,
« . • ( .1

Balandžio 19 dieną 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų 

Kalbės
F. Z A VIST

temoje:
Dievo Orarykštės 

Sandara
Bus įvairi ir įdomi programa. 

Verta girdėti kiekvienam.

*4

.......... —■■ «■ ......................  ■' . Ii... illj0M.ll” .... v..
KARfiLĮ”, su dainom ir šokiais. 
Bus visokių skanių ‘ gėrimų, 
o užkandžiai veltui. Gera mu
zika grieš visokius šokius. Jau
nimui besilinksminant, seny
viems bus galima draugišką! 
pasikalbėti ir su rinktiniais lie
tuviais, susipažinti.

Lėšos nedideles, o pelnas bus 
lietuvių bedarbių, 

užsilaikančių,

-r—
■Tik.ie.tus galima ■ gauti pirkti 

šiose vietose:
“Naujienos”, 1739 S. Halsted 

Street. ' .
“Sandara”, 3236 S. Halsted 

Street.
“Aušros” Knygynas, 3653 So. 

Halsted St. A
A. Tulys, Midwęst Pharma- 

cy, 4143 Archer Avė. i
B. Š. K. pirmininkas, Dr. A.

Rutkauskas, 4442 So. Western 
Avė. * ■ :

W. J. Kareiva, 4644 S. Pau
lina Št.

Viekšniečių Kliubo pirmi
ninkas, S. Nemuną, 4601 So. 
Paulina St.

Š. Norvilo Vaistynėj, 4624 S. 
Wėstčrn Avė. ,

Pas visus Viekšniečių Kliubo 
ir B. Š. K. narius. Virvyte.

M- ■ ... .:.......... • . ..

Lietuvių Bedarbių 
reikalai

Viekšniečių Kliųbas ir L. B. 
š. Komitetas, Lietuvių Audito
rijoj, sekmadienio vakare j 7:30 
p. m. Balandžio 19, 1931, vi
siems jauniems ir senyviems 
gerovės šalininkams rengia
draugingą “ŠEIMYNIŠKĄ VA- svetainėje, Bal. 19 vakare pa- 

I '

sušel-

pareikšti, kad musų, 
darbų 
lietu-

išdalintas 
garbingai 
pimui.

Malonu
su Viekšniečiais, bendrą 
užgiria visi geros valios 
viai. Bridgeport Printing House 
savininkas, p. J. K. Valinskas, 
3352 So. Halsted St. davė vel
tui skelbimams tamprios popie- 
ros, o artistas P. Kacer (Ka
čerauskas) 3133 S. Halsted St., 
veltui pagamino prie svetainės 
durių, skelbimo iškabąs. Tai vis 
kilnios dvasios ženklai. Visi, 
kuom kas gali, gelbsti savus 
nelaimingus bedarbius.

Lieka tik gerbiamiems “Nau
jienų” skaitytojams priminti, 
kad visi kas gali, teiktųsi pa
remti šį lietuvių bedarbių nau
dai parengtą “šeimynišką Va
karėlį” savo atsilankymu. Lie
tuvių .Auditorium’e, mažoje

rRt
“MANDALAY” 

Rayon Kombinacija
Gražiai pasiūta: puikiausios 
kokybės nebėgančio audeklo; 
dvigubo storumo brassiere: band 
apačia: didelis gusset sėdynėje 
dėl didesnio patogumo: sustip
rintos labiau tempiamos vietos. 
Didumo 
mitros.

—32 iki 38. brassiere 
Kūno spalvos.

175 vrapprial 
kiekviena, 
arba 55 
vraperial 
ir 00c 
pinigais

P®?

CANNON TURKIŠKI 
ABRUSAI

Didumo—20x48 colių .
Balti su1 spalvuotais pakraš^ 
čiais: apverčiami. Įvairių spal 
vų. Puikiausios kokybės 
105 vraperlai 
45 vraperlai

.._. arba 
pinigais

kiekvienas, 
ir 35c

t

“GALWAY” 
Dalies Bovelnos Virtuves 

Abrusai 
Didumo—10x31 colių 

Augžtos sugeriamosios kokybčs; 
gerinasi nuo vartojimo. Balti, 
bu Įvairių spalvų pakraščiais. 

25 vraperlai kiekvienas

klausysime musų dainininkių 
dainelių, pašoksime prie geros 
muzikos ir gersime skanius gė
rimus , ir šnekučiuosime “sand 
wich’ius” valgydami. Užkand
žiai bus dalinami veltui. Įžan
ga 50c. Pelnas, lietuvių bedar
bių naudai.

A. K. Rutkauskas, M.D.
L. B. Š. Komit. pirm.

Bridgeportas
Pradėta rimtai galvoti, kaip 

atgaivinus seną Laisvamanių 
organizaciją ir leisti laisvama
nišką laikraštuką. Tuo reikalu 
labai susiįdomėjo p. Valinskas 
ir kiti draugai, kurie sutarė 
šaukti konfercnciją-susirinki 
mėlį tam dalykui apkalbėti. 
Prašyta p. Juliaus Mickevi
čiaus vietps “Aušroj” ir gau 
ta vieta penktadienio vakarui 
susirinkti, kad apkalbėjus Lai 
svamanių reikalus. Susirinki
mas įvyksta penktadienį, ba
landžio 17 dieną, 8 vai. vakare. 
Kas jaučiasi laisvu žmogumi, 
prašomas dalyvauti.

— Korespondentas Bynsas.

Garsinkitės “N-nose”

ŠILKO 
KOJINES

šešių 
naujų 
pavasa
rinių 
spalvų

puikus
pilno 30 ■ colių ilgio.

200 vraperių už .porą, arba 
65c pinigais

GRYNO
, BOBOLINK
Full fashioned gryno šilko siūlų; 
franeuziška užkulnis su kojos iš
lenkimu- puikus mercerizuotas 
viršus. Bull baigimo; puikaus au
dimo

60 vraperių ir

2”
Ivory 
m o ir

SPECIAL 
PREMIUMS
APRIL

i
JolSLk
andusive

VIbI Traperiai nuo American 
Family Muilo, taiptrt kupo
nai duodami bu American 
Family Flakes. yra dabar iš
mainomi musų premijų san
krovose — vidurmiesčio san
krovoje 230 North Dearborn 
Street. biskj į šiaurę nuo 
Lake St.: North Side san
krovoj 1232 W. North Avė..

* prie tilto.
štai yra penkios specialus premijos—dvigubos vertčs 
—teikiamos tiktai per 10 dienų. Jeigu jums trokšta 
reikalingų vraperių. kad gauti Vieną ar daugiau šių 
premijų, telefonuokit savo pardavčjui prieš balandžio 
25 d. dėl extra užsakymo ant American Family Muilo 
ar Flakes. t
Mes turime tik aprybotą kieki šių vertingų premijų 
ir visos moterys, kurios veiks greitai, galčs dalyvauti 
šiame nemokamame išdalinime. Skubėkite! Mes pasi
laikome teisę apryboti kieki. ‘
SVARBU—kada siunčiate vraperius paštu, pridekite 
25c apmokėjimui supakavlmo ir persiuntimo.

American Family Flakes
f *■ ■>* švelniai ■; valančios, grekat * 

išplaukiančios putos parta-
, ro jas saugiausiu muilu jū

sų puikiausiems lininiams, 
Švelnioms linžerijoms ir plo
noms SilkinSms kojinėms, 
švelnios jūsų rankoms in
dus plaunant.

AMERICAN FAMILY 
MUILAS

Tyras, švelnus mui 
las, kuris prailgina 
am ž i ų , drabužių, 
blanketų, paklod
žių ir visų skal
biamų dalykų.

Jai DVI GUBOS
ŪTOS ir padaro 

visų skirtumą.

SANKROVOS “

“QUEEN ANNE” »
PARCEEINUOTOS GELEŽIES 

DVIGUBOS NAUDOS 
SPIRGINTUVfi

gilumo, platumo,
12” ilgumo 

spalvos kombinacijos kepi- 
padavimo indas plataus var

tojimo. Užlenktos briaunos.
75 vraperlai kiekviena.

DVI PREMIJŲ
Vidurmiesčio Sankrova

230 N. Dearborn St. ė North Side Sankrova 
biskutį | šiaurę nuo 1232 W. North Avė.

Lake St. Prie tilto

Sf

*

Fa Ui.. Ife
£.

American Family Soap 
American Family Flakes 

t . . ' •

I
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Archer Avenue at Sacramento

V 
K

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $350,000.00
Po Jungtinių Valstijų Valdžios Priežiūra

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St
Tel. Canal 1678 ir 1679

patiko 
Kaipo

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

B, 
slaugė, Mer- 

ra-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

“Aš esu įsitikinęs, kad virškinimas yra 
didžioji gyvenimo paslaptis. Sydney 
Smith savo laiške Arthurui Kinglake, 
rūgs. 30, 1837“.

TRINERIO
KARTOSIS VYNAS
Yra raktas į tų paslaptį

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

, M’ lvfc>v Alį
> ? etfUhŪi*'5 r’jt'
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Šis puikiausias skilvio tonikas ir liuosuotojas 
per pereitus 41 metus prirodė, kad jis yra ge
riausia gyduolė nuo skilvio pakrikimų. Jis pa
gelbsti virškinimui it pašalina jam kliūtis; išvalo 
skilvį, išblaško nuodus it ligas gimdančius perus, 
kurie veisiasi užsilikusiose žarnose jūsų kūno iš
matose, pravalo užsikimšusius vidurius ir atstei- 
gia normalį veikimą jūsų virškinamosios sistemos. 
To pasėkoje sugryšta jūsų sveikas apetitas, jūsų 
sistema susitvarko ir jus pąsijaučiate puikiai. Visi 
pakrikimai, kaip konstipacija, nevirškinimas, ga- 
sai, galvos skaudėjimas, dvokiąs kvaps, erzinima- 
sis ir nerviškumas, neramus tųiegas išnyks ir jus 
rytais jausitės pilnai pasilsėjęs, atsigaivinęs ir 
linksmas. Trinerio. Kartaus Vyno sudėtinės dalys 
pačios už save kalba: cascara, buckthorn, podo- 
phylin, diastatic malt, Californijos raudonasis vy
nas — pats geriausias, kokį gydytojas gali pri
rašyti jūsų pagelbai." Todėl tiek daug daktarų 
rekomenduoja Trinerio Kartųjį Vyną. Kiekvie
nas naujas vartotojas turi tik pagyrimo žodžius 
šiai gyduolei: “Mėsa, Ark., gruod. 20, 1930. 
—x Aš pradėjau imti Trinerio Kartųjį Vyną ir 
jis veikė pastebėtinai. Aš vėl esu geriausios svei
katos. Jūsų Niek Pavelech

Slaugės žino didžią* 
sias pasekmes Tti*

'> nerio Kartaus
Vyno.

♦ . ' ' ' V.. ’

’ Mrs. Laura 
Smith, 
chantville, N. J 
šo:

“Aš susilaukiau di
delių pasekmių iŠ 
Trinerio Kartaus Vy
no. Aš tikrai ma
nau, kad tai yra ge
riausias tonikas mar- 
kete. Aš jį augštai 
rekomenduoju tarp vi
sų mano pacientų“.

Pas visus aptieki- 
ų^inkus. Didelės ar 
mažos bonkos.

Vertingas kuponas 
kiekviename pakely
je

Imkite reguliariai 
mažas dožas: vieną 
arbatinį šaukštelį tris 
kartus į dieną, už pu^ 
sės valandos prieš 
valgį;

Saugumas, Stiprumas, Patvarumas
Daugiau Negu Žodžiai-tai yra Faktas

SAUGUMAS banko priklauso nuo tikslaus ir tinkamo jo vedimo.
STIPRUMAS banko priklauso nuo Direktorių- Tarybos, kuri susi

deda iš žmonių, kurie supranta finansinį reikalų vedimą ir įstaigos 
atsakomybę. ;

, • • X • ‘ K

PATVARUMAS banko priklauso nuo jo viršininkų ir darbininkų, , 
kurie pilnai supranta savo pareigas linkui banko kostumerių iri de 
^itorių.

ši įstaiga yra subudavota ant

Saugumo, Stiprumo ir Patvarumo
.: . J \ •

THE MIDLAND NATIONAL BANK OF CHICAGO



■MM f i *1WT~ •hT.'jfa ui r TIW ..ii

NAUJIENOS
Tht Lithathten DaiĮy Neari 

Published • Daily Bzcept Snnday. by 
the įJthaanian Newi P a b. Co.. Ine.

1739 South Halsted Stntt
Ttltphont Rooteptlt 8500

)

Editos ‘P. GRIGAITIS

Sutacdption Rateli
$8.00 jper ?year in Caqad«
$7.00 per įtit oVttide of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy 
.............. ... ...... ....

Entered as Second Chu Matter 
Marcb 71 b, 1914, at the Poic Office 
of Cbicago, Ul.. abder the act of March 
5rd 1879.
II, I ■ ■■■*   i ■ ■ I I Į 1 '"l"

Naujienos eina kasdien. ibkiriantu 
madienius. Leidžia •'Naujienų” į Bend 
ee. 1739 So. Habttd Su Chicuo. 
Telefonas Roosevtlt 8500.

Chicagaj* *-
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Trims mžneriams T-', L-ir ■
Dviem mestame .H*111 ymi
Vienam mėnesiui ,,-Įr-

Cbicagoj .pej iSneliotojtut
Vienai kofrija "^«t^itiirni > i.w
Savaitei uin,,,, >„

-Menesiui _

2.00

pritaiimu ' jie rengiasi ‘pitfmiąu-j 
sja suvaryti į :ožio ragą tuos 
^‘oportunistus”, kurie remial 
opoziciją, bet del( savo bailumo 
nėdrįSta ’viešai išeiti prieš ko-1 
įpisarų diktatūrą taip, kaip .

m'.nlii.n<n ri

sų suaugusių piliečių lygios 
teises visuomenes reikalams 

‘tvarkyti, lygios balsavimo 
teises, visų tautų lygios tei
ses kurti savo tautinę kultū
rų ir nepriklausomai tvar-

-4
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Puiri mitą 
Trimi mtattiama
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Vienam mariui
Lietuvon jįjdmi : ,whkntuom 

(Atriflinta)
Mlttafl^l . M. m . i'“j

■Į?®**:ajtzc;
Taupa minėdama .UndiayaR. RaURaay ■
Pinigus Milda alpsti palto Mon^f

Orderiu 'karta są atsakyme.

ISPANIJOS REVOLIUCIJA MARŠUOJA

* *

PentfaHiėnis, Sat 17, 1931 

giasi pagauti minias “socialis
tiniais” obalsiais arba net sta
čiai priima “socialistinius” var
dus, — kaip, pav. Vokietijos 
fašistai, kurie pasivadinę “na- 
cional-socialistine darbininkų 
partija”!

Dr. Alseika čia ir vėl susi
painiojo, nepasistengdamas at
skirti socializmą nuo komuniz
mo. Jam rodosi, kad darbinin
kai, kurie turi mažas nuosavy
bes, bijosis socializmo; taigi 
jisai mano, kad socializmo tvar
koje tos mažos nuosavybės 
(sakysime, darbininko stuba, 
automobilius ir t. t.) bus iš 
žmonių atimtos. Bet tai yra 
petiesa. Socializmas panaikins 
privatinę nuosovybę tik gamy-

d II »■!<<■■■ 
tinių komunistų arba bolševi
kų, kurie ekonomiškai atsiliku
sioje Rusijoje sumanė steigti 
“socializmų”.

Socializmas ir komuųizmas
Del to, kad Alseika nesu

pranta to pamatinio dalyko šilų 
dienų socializmo moksle, tai ji
sai ir gali sakyti, jogei tarp 
socializmo ir komunizmo nesu 
jokio skirtumo. Jisai dar ve 
kaip nušneka:

“Bolševikai yra bent nuo
seklus, pamate, kad komu
nizmo negalima įvykdyti evo
liucijos keliu einant, tai ban
do j j įgyvendinti teroru, ka
rais ir revoliucijomis.”
Tiesa, kad bolševikai bando 

įvykinti “socializmų” smurtu 
dėlto, kad jie negali jį įvykin
ti taikiu budu. Tame bolševi
kai yra nuoseklus, bet šis j!ų 
nuoseklumas yra desperato ar
ba fanatiko nuoseklumas. Jiems 
tenka vartoti smurtų, kadangi 
pats- bolševizmo pagrindas yra 
absurdiškas, griežtai priešta- 
raujųs tam socializmo mokslui, 
kurį pradėjo skelbti Masksas 
su Engelsu ir kurio šiandie 
laikosi visas socialistinis judė
jimas. Bolševikai bando vykin
ti socializmų tenai, kur jam 
dar nėra pribrendusių sąlygų. 
Jie eina 18-j o šimtmečio utopi- 
ninkų keliais, tik su tuo skir
tumu, kad jie (bolševikai) tu
ri savo rankose valdžią, kuo-

w v . ’ ' < •» r *■ z ---- A I ' — €• 1     ~ r -----

■‘“jJ^Butkus arba Strazdas. “Nunar ’kyti savo gyvenimą santai- 
kinę” šiuos ant dviejų kėdžių ko j ir harmonijoj su kitomis
sėdinčius “oportuništus^’, ‘ bim- nepriklausomomis kulturįn- 
bįniukai paskui jau suks spfan- gomis tautomis.”
3Ūs “renegatams”. Taigi Pru-I Taigi, anot Alseikos, šiandie 
seikai, kaipo lyderiui tų abiem pasaulyje kovoja tarp savęs 
pupėm • pataikaujančių bailių, trys galingos jėgos; kapitąhz- 
partijos centras pastate šitokį mus, komunizmas ir demokra- 
ųltįmatUPią •: tįįa> ^®ai tikisi, ’kad demokra-

‘.‘Ęeikalaudama iš draugo tija, galų gale, paims viršų.
Pruseikos tuoj autinio ir ne- B^t kaip jį gali paimti viršų, 
svyruojančio atsakymo į vi- jeigu i ji nėra susijungusi į švie
sus įveltus (? —• “N.” Red.) ną disciplinuotą organizaciją? 
klausimus, Partija išanksto 'Alseika, to neparodo. O paro
tum persergėti jį, -kad Jis Ųyti to jisai ir negali, kadangi 
bus prašalintas iš komunis-[ jisai stengiasi visai ignoruoti 
tų eilių, nebent jis aiškiai ir pačią stambiausiąją dabarti- 
Specifiškai atmes antiparti- hiam pasaulyje jėgą, nuo ku- 
riius ryšius, žinksnius ir rios pasisekimo priklauso visa 
pozicijas, kurias jis užėmė demokratijos ateitis. Jisai ig- 
iki šiol, ir nebent jis išeis | noruoja Socializmą.
atvirai ir be atidėliojimo už 
^Partijos liniją >ir politiką 
kiekviename atsitikime ir 
išeis atvirai apries 
^smulkiaburžuazinius 
tijinius elementus 
sius.”
Tai stato Pruseiką 

pądėtį. Tš ‘jo reikalaujama, kad I vyzdžiui, sako: 
jisai Viešai spiautų į aikis sa-1 
Vo vienminčiams ir 
kiems draugams, su kuriais jį-J 
sai išvien virė “sklokos” košę!Į 
Tai yra jau net ir tokiam be! 
nugarkaulio “škiirnikui”, kaip | 
■BrUseika, truputį per daug.

Pakeist savo “principus” ir 
pasirodyt kiaule prieš savo 
draugus — Pruseikai butų tik 
niekis. Juk jis tą labai “gra- 
cioziškai” atliko Lietuvių So
cialistų Sąjungos skilimo me
tu. Ęet tuomet jisai savo pą- 
šlamčkišku “atsivertimu” ląi- 
mėjo1 “vado” rolę pas bolšeyi- 
<us. X) dabar, pardavęs opozi
ciją,-jisai galėtų būti tiktai pa
stumdėliu Bimbos,’ kurį jisai 
vadina “psychopatu” (proto li-

Karaliaus Alfonso nuvertimas tai dar ne galas Is
panijos revoliucijos; tai tik pradžia. Revoliucijai Ispa
nijoje teks dar didelis darbas atlikti, pirma negu ji bus 
pabaigta.

Iš karaliaus, bajorų ir bažnyčios valdomos valsty-į 
bės Ispanija turi būt paversta demokratine, žmonių 
valdoma respublika. Tuo tikslu ’turi būt panaikinti luo-į 
mų skirtumai valstybėje, turi būt atskirta bažnyčia^ 
nuo valstybės ir mokykla nuo bažnyčios, turi būt pa;’ 
keisti civiliai ir kriminaliniai- krašto įstatymai ir turį’ 
budu. Senoji monarchiškoji sistema Ispanijoje buvo 
suomenės sluoksnių, kurie iki šiol Ispanijoje iviešpatavo.

žymią dalį šito revoliucinio darbo teks i atlikti Jau 
laikinajai valdžiai, pirma negu bus sušauktas Steigia
masis Seimas, kuris pagamins kraštui konstituciją. 
Žmonės, sukilę prieš monarchiją ir ją nuvertę, nepa
kęstų gyventi senojoje tvarkoje, ,pakeitus tik valdžios; 
viršūnę, ir laukti, iki i praeis rinkimai į Steigiamąjį; 
Seimą ir jisai parašys naujus įstatymus. 'Naujos tvar
kos pagrindai turi būt dedami dabar, rbe atidėliojimo.

Ispanijos respublikos Vadai tą žino ir todėl jie, nie
ko nelaukdami, pradėjo leisti patvarkymus, kurie, anot 
laikraščių korespondentų pranešimų, per vieną naktį, 
tą seną valstybę jau padarė visai kitokįą. Laikinoji val
džia nutarė patraukti tieson karalių Alfonsą, kuris, pa
sirodę, nėra net atsisakęs nuo savo tėisių. Toliaus, ji 
panaikino privilegijuotą katalikų -bažnyčios padėtį, su-, 
lygindama jos teises su kitų tikybų organizacijų teisė
mis; ir katalikų bažnyčios vyriausybei tapo pranešta,' 
kad ji privalo nesikišti i politiką, jeigu ji nenori susi
laukti bausmių.

Laikinoji valdžia suteikė laisvę visiems piliečiams 
ir paleido iš kalėjimų visus politinius prasikaltėlius.; 
Pagaliau, ji .pareiškė eisianti prie to, kad butų suskaK 
dyti didieji dvarai ir kad butų aprūpinti žeme sodžiaus 
darbininkai. '* ,

žodžiu, Ispanijos revoliucija -žengia priekyn. Ji ei
na panašiu keliu, kaip kad ėjo visos Jutos revoliucijos, 
kur buvo nuversti karalių sostai. Bet dėlto, kad ji įvy
ko vėliaus, negu kitose šalyse, tai reikia laukti, kad 
Ispanijoje senoji tvarka bus panaikinta greičiaus ir 
nuodugniaus, negu kitur,

Alseikos nesąmonės apie 
socializmą

visus I “Vilniaus žodžio” rašytojas 
antipar- ne tik nelaiko socializmo svar
ia obal- bia visuomenine jėga, bet jisai 

nenori jam nė pripažinti gyva- 
į keblią vimo teisės. Ve ką jisai, pa-

“Markso pasėkėjai, kurie 
asmeniš-| XIX amžiuje pasivadino so

cialistais, XX amžiaus pra- 
Dalis socialistų

žodžiu, susidarė baisiai ne
maloni situacija tam garbes 
trokštančiam žmogeliui dėlei 

‘kom-partijos centro ultimatu
mo.

ir veikiausia, taikesniu 
budu. Senoji monarchiškoji sistema Ispanijoje buvu 
supuvusi iki šaknų. Galima tikėtis, kad gana trumpu 
laiku nuo jos nebeliks nė pėdsako.

Apžvalgą
į įim i i ■ ■ i iirk iiiikIUim

POLITIŠKA AGITACIJA
BAŽNYČIOJE

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Iš Širvintų praneša, 

kovo 22 d. Širvintų klebo
nas sakęs lenkišką pamoks
lų — ne pamokslą, o prane
šimą neva apie “tautininkų 
išleistus lapelius ir brošiū
ras’ — ‘Listowki\ Kol pasa
kojęs, kad Lietuvoj kai kur 
šventoriuose griaunami kry-’ 

z žiai, kitur bažnyčių langai 
išimami ar durys, išlaužia
mos, tol žmonės ramiai klau
sę. Bet kai pradėjęs sakyti, 
kad kunigai yra gaudomi, 
aprengiami velniais ir palei
džiami, tai daugelis pradėję 
eiti iš bažnyčios, o kiti ėmę 
lietuviškai giedoti ‘Dievas 
musų gelbėtojas’. Tada kle
bonas ėmęs bartis lenkiškai, 
paskui lietuviškai. Vienas iš 
giedojusių tada paprašęs kle- 
boną kalbėti apie Dievą, o 
ne kurstančias kalbas saįyr 
ti, kurioms vieta esanti kur 
kitur. Po to pasakymo visa 
bažnyčia ėmusi giedoti ‘Pul
kim ant kelių’ ir klebonas

kad

r~ ' ' 11 - - - ........... -............................. .....
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Taip rašo valdžios laikraštis.1 
Iš šitos žinios matyt, ka‘d baž
nyčioje kuone įvyko riaušės 
dėl politiško kunigo pamokslo.

Jau 1905 metais žmonės kel
davo balsą prieš kunigus Lie
tuvoje, kuomet šie skaitydavo 
bažnyčiose juodašimtišką pra-j 
loto Antanavičiaus aplinkraštį,, 
raginantį išdavinėt revoliucip- 
nierius caro žandarams.

„ Laikui«bėgant kunigų ir baž* 
nyčios autoritetas . Lietuvoje 
visai nupuls.

^SKLOKA” ORGANIZUOJASI:

“Laisvė” sakosi patyrusi, kad 
pereitą sekmadienį, kuomet 
bįmbininkai laikė savo . konfe-, 
renclją ir 'tarėsi, kaip nugalėti 
“oportunistus”, tai ir Bimbos 
priešai buvo susirinkę. Jie kon- 
feravo Labor' Lyceum svetai
nėje (Brooklyne), vadovauja
mi “renegato” Butkaus. Jie iš; 
rinko aa-yp ‘‘Centro Biurą” ir 
nutarė toliaus ’ tęsti‘ kovą ’ prieš 
bimbizmą, ypač rupįntįs, kad 
bimbininkai butų iššluoti iŠ, 
“Vilnies”.

Toliaus ji praneša, ’kąft su 
“sklokčt”S einąs ' kartu ir V. 
Paukštys, buvęs “Laisvas” re- 
daktorius. 4Jisai veąąs apartu*

šių laikyti.

..i r u

■tinės doktrinos, vargiai kuo
met nors susilauks savo dau
gumos parlamentuose, d jei 
kur ir turės, tai dar didelis 
klausimas, ar ta dauguma 
panorėg ir galės įgyvendinti 
'komunizmą, be abejo darys 
tik tokias reformas, kurios 
atatiks gyventojų daugumos 
norus ir reikalavimus, ’ turės 
elgtis demokratiškai, jokios 
prievartos ir teroro nevar
toti.”

■ /; *<

Reikia stebėtis, kaip inteli
gentiškas žmogus gali šitokius 
absurdus rašyti.

Visų-pirma, kiekvienas, ku
ris bent atidžiai skaito laikraš
čius, žino, kad anglų socialis
tai anaiptol nėra “tiktai de
mokratai” ir socialistinių obal- bos ir susisiekimo priemonėms 
šių anaiptol nevengia. Anglijos 
parbo Partija šiandie neturi 
daugumos parlamente, todėl ji. 
tuo tarpu negali vykinti’ socia
listines reformas; bet jos pro
gramas yra socialistinis ir ji 
visai nemano jo atsižadėti. 
Darbo Partijoje yra nepasiten
kinimo kaip tik tuo, kad val
džia, dėl aukščiaus nurodytos 
aplinkybės, yra priversta tuo 
tarpu atidėti socialistinio pro
gramų vykinimą.

Antra, visi žino, kad Angli
jos Darbo Partija kaip tik ir 
pasidarė galinga jėga politiko
je nuo to laiko, kada ji priė
mė socialistinį programą (prieš 
kokius 15 metų). Kol ji buvo 
“tiktai demokratiška” ir ėjo 
liberalų uodegoje, tai jos reikš
mė politikoje buvo labai men
ka. N-a, o Alseika pasakoja-, 
kad socialistiniais obalsiais so
cialistai .nubaidysią nuo savęs 
pasekėjus ir negausią daugu
mos parlamentuose. Iš tiesų, 
kaip tik dar yra laikas rašyti 
šitokius “praųašavimus”, kuo
met visoje eilėje šalių socialis
tai jau turi stipriausias atsto
vybes .parlamentuose ir net 
buržuazinės partijos, lenkty- 
niuodamos su socialistais, sten-

(ir tai tokioms priemonėms, 
kurios turi visuoiųeniškos svar
bos),* bet ne vartojimo prie
monėms. Tuo gi tarpu komu
nizmas nori viską suvalstybinti 
arba suvisuomeninti, kaip kad 
daroma 

Labai 
durnasis 
menės \
pasistengė su jais susipažinti. 
Šiandie kalbėti apie demokra
tiją, ignoruojant demokratinį 
socializmų, tai daugiau negu 
juokinga.

Rusijoje.
gaila, kad Alseika, im- 
tokiais dideliais visuo- 
klausimais rašyti, ne-

džioj skilo.
*•'11 OCUVV 1CU1AVOU JTV.Ll.kJ”

su Leninu priešaky, pasiva- met minėtieji, utopininkai val
dinę bolševikais, o dabar ko- Lj^ios neturėjo ir stengęsi savo 
munistais^ nutarė prievartos | pasiekti įtikinimu.

Toliaus Alseika taip rašo:
“Socialistai gyvenime tapo 

tiktai demokratais, o vis 
dar, išskyrus anglų socialis
tus (1 — “N.” Red.), varto
ja socializmo obalsius, tiems 
obalsiams nepritaria visi tie 
darbo žmonės, kurie turi 
įsigiję mažas nuosavybes, 
arba jų nori įsigyti. Del tos 
priežasties socialistai, kol 
jie neatsižadės savo socialįs-

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

••

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

keliu vykdyti - komunizmą I 
Rusijoj ir kitur, kur tik bus 
galima, nes jų nuomone nie
kuomet nė viename demo
kratiškame parlamente nebu
sią tokios daugumos, ' kuri 
sutiktų įgyvendinti komu
nizmą. Socialistai, nors pa
tys kritikuoja Markso pra- 

‘našavimus, pasiliko jam iš
tikimi, tiki .* komunizmu, bet 
kaip ir Marksas, mano, kad 
gyvenimas pats (? — “N.” I __ ________ ___________________________

tikT 
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mokratais,„ yadpvauti darbi- 
riinkams, jttos šviesti ir or- ’ 
ganizuoti, atstovauti ir gin- įjj 
ti jų reikalus parlamentuose, 
rūpintis pravesti į parlamen- ' 
tus daugumą darbininkų at- 
stovų, tai Tuomet ir galėsią | 
vykdyti komunizmą arba so- 
cializmą, tarp kurių iŠ tik- 
tųjų nėra jokio skirtumo.”
Yra netiesa, kad Marksas ti- w 

kūjo, jogei “pats gyvenimas” 
prieis prie soęializmo, be są- 
moningų darbininkijos pastan- W 
gų tą tvarką įvykinti; ir yra W 
netiesa, kad į tai tiki šių die- Njj 
nų socialistai, šitaip gali rašy- 
ti tiktai žmogus, kuris nei apie! 
Markso mokslą, nei apie dabar- 
tini socializmo judėjimą netu- 
ri mažiausios nuovokos.

Alseika girdėjo skambinant, & 
bėt nežino, kurioje "bažnyčioje. M 
Jisai girdėjo, kad sulig Markso m 
mokslu pats kapitalizmo ploto- S 
j imasi rengia dirvą socializmui; S 
tai Jisai Jsivąizdavo, kad nieko 83 
dąugiaus ir nebereikią socializ- SS 
mo atsiradimui, kaip tik lauk- 83 
ti, kol ‘‘pats gyvenimas” jį at- 
neš. Bet iš ' tiesų tąi juk Mark- 
sas nėlaiikė, bet visą savo am- 
žiu organizavo darbininkus ir W 

Uaiikė juOs kovon už socializmo 
tvąrką. 1

Dalykas, kurio Alseika nesu- < 
įpranta,-yra šis: socializmo1 jvy- '< 

kąd kinimui reikia tiam tikrų ob-1£| 
’ ‘I jektyvių sąlygų, būtent: aukŠ

“DEMOKRATIŠKAS” SOCIA
LIZMO KRITIKAS 

__ v-,-. >
Dr. [D. Alseika parašė “Vil

niaus žddyje” straipsnį apie 
kapitalizmą, komunizmą ir de
mokratiją, kuriame yra įvai
rus visuomenės klausimai taip 
supainioti, kad norisi čia pa
daryti keletą,.kritiškų pastabu.

Alseika savo bendru nusista
tymu yra liaudininkas, t. y; 
buržuazinis demokratas, kurio 
simpatijos yra daugiaus palin
kusios j smulkiųjų savininlįų 
pusę, negu į stambiojo kapita
lo. Stambiųjų kapitalistų vieš
patavimą jisai laiko net pra
gaištingu dalyku, gimdančiu 
parazitizmą, moralinį supuvi
mą, ' ekonominius krizius, ne
darbą, masių skurdą ir t. it. 
Jo nuomone, kapitalizmo siste- 
pia, pasiekusi aukščiausio iš
sivystymo laipsnio, neišvengia
mai turi žūti. Jau šiandie prieš 
ją kovojanti galinga “komb- 
hizmo jėga”, kuri užkariayo 
Rusiją ir užkariausianti visą 
pasaulį, jeigu kapitalizmo ydos 
nebusiančios kokiu kitu buįu 
pašalintos. ,. < '}.

Alseika mano, tečiaus, ! 
yra "trečia Jėgą, galingesnė -ir _ 
už kapitalizmą ir už komuniz- ko pramonės / išsivystymo, ka- 

•i mą,‘kuri ir: sutvarkysiantį pa-[ pitalo susikoncentravimo ir;
šaulį, tai — 
ją piešįą tąįp:

our <••»...»
B
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SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taippataria Lietuvos bankai

SUKAKTUVES
DRESSELS

SAKE SHOP

m
83
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Namai fflhipped Cream Keksų’’
SU BATOJ, 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.

:Y:
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DYKAI!
$150.00 vertes
Stanių Keksų, 

vertes nuo
$3.00 Iki $25 

kiekvienas, išstatę 
tų 'parodai, bus 
išdalinti DYKAI

Atsilankiusiems

svečiams bus duo-

damos DYKAI gra

žios ir naudingos 

dovanos.

DYKAI!
m

:Y:

3ES3! J*

i SU VENIRAI DEL VISU!
.-Įpitalo «ųsikphcentravimo ir: 

demokratija. įj^af škditlipgos darbininkų ‘klaisės.
: • >f Kol tų’ sąlygų -i nėra, tol sočia- Ijg

“ipepaokrątįja ir yra liznias negali būt įsteigtas,;
Įrečįdii galinga jėga, 'kuri nors mes ir dar taip norėtume m 
nusįštaęįusi yra prieš kapi- 'jį 'turėti. m

; taliją 'ir prieš bolševįzmą; 'šitam punkte, t. ^y. ką'd rei-m 
Demukratįją nėra kokia, yie- kia tam tikrų ’objektyvhj sąly- m

- Ha dįscįpHnuota organizaci-Įgų visuomenėje, o ne Vien tikim 
• ja, kaip komunistų partija-, noro įvykinti socializmą, ridant į 
bet demokratijos idėja turi Misai,galėtų Jnit įvykintas, 
daug daugiau šalininkų aįe- Markso mokslas giriasi nublj 
gu komunistai. Demokratijps[.pirmesnių, vadinančių “ūtopiš*H 
4«avjo. j|cv. «*t*v»A**e , t-sociulistiškų teorijų. Ir

____  4ymasis .per sąvo teisinguj šitam punkte'Šių di&nų socialis?
*-•’tfavn ringas.-'Su aparti jos Centro budu išrinktus ^Mstovus, Maltai griežtai skiriasi nuo5 dabar-

J

7

>

įdeja ypa: darbo žmonių v. ,,

fit!
MES 

pristatome

Specialis parinkimas gražių keksų, tinkamų kiekvienai iškilmei I 
mėtuose, jų tarpe pokylių ir vėstuvių keksai, bus išstatyti paro- I 
dai laike šių musų SUKAKTUVTŲ IŠKILMTŲ. Jie bus išdalinti I

DYKAI Sukatoje, i Balandžio 18 d., *taiUsų1 Kepykloje. < Z

SSEPS 'BAtyE. SHOP
EINER ISrd and WALLACE STREETS

Keturi blokai j rytus nuo Hal&fed St. '<! Telefonai 
į; VICtory 2595^6-7-8-9

*'

r

t

£



1 v' y ’ ■ f * (,vi'*■
-;.S

Am

t.

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Brightęn Park
Ąpiplęsė/ krautuvę

Vakar rytą (bal. 16), valka
tos išmušė vyrų rūbų krautu 
vės Stprą ląngą ir spėjo pagrob-

ti iš lango 3 siutus ir 2 viršu
tinius kautus.

Apiplėšimas 
Park Clothier 
Archer Avę.) 
Pinkas gyveno flate viršuj krau
tuvės, išgirdo “alarm” skambu
tį, greitai nusiskubino į krau
tuvę, bet vagiliai jau buvo nu
dūmė savais keliais, pasigrobę 
tik keletą rūbų.

Savininkas krautuvės sako:
— L/ai tie “prieteliai” atsilan

ko i jo krautuvę dėl prisisky-

įvyko Brightęn 
Krautuvėj (4249 
Krautuvės savi-

rimo kelnių ir vesčių dėl tų pa- 
grobtų siutų.

— Nemanau, kad sulauksi jų, 
— atsakiau juokaudamas.

Dar gerai, kad gyveno/atti 
savo krautuvės, o jei ne, tai 
butų radęs iškraustytą 
krautuvę.

Biznieriai savo biznius 
turi stropiai saugoti, nes 
perdaug palaidi.

w Graboriai

visg .’l

dabar 
laikai

— Apt.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
Rea. 6600 South* Artėliau Avanae 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIjS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 RaMl Stcm 
CHICAGO, ILL. .

__ žsjjrs? —
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 įf 

8 7 to 8:30 P. M.
Res. Phone Fairfaz 6353

I. >1 « III ...........................................................t................................................. ................. .
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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 Abce, 2 brolius — Kazimierą ir Domininką ir 
brolienę Justiną Gvakjus ir gimines Amerikoj. Lietuvoje motiną Teodorą, 
3 seseris — Julijoną, Barborą ir Oną, švogerius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3631 So. Union Avc.

Gedulingos pamaldos — Mišios Šv

■

Gedulingos pamaldos — Mišios Šv. — už a. a. Ignaco Gvaldos 
sięją 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 laidotuvėmis.

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.

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

VINCENTAS BERNATAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 16 dieną, 2:30 valandą 
po piet, 1931' m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko mieste. Paliko 
dideliame nubudime moterį Oną, 
po tėvais Kundrotaitę, tris sūnūs 
— Joną, Vincentą ir Juozapą, 
marčias Oną ir Tcresą, dukterį Ju
zefą Gedvvill, žentą Henriką, du 
anūkas ir gimines, o Lietuvoj dvi 
seseris — Juzefą ir Teklę" ir gi
mines. Kūnas pašarvoas, randa
si 3322 S. Morgan St.

Laidotuvės įvyks panedėly, ba
landžio 20 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. Kazimie
ro kapines.

•Visi a. a. Vincento Bernatavįcz 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sanai, Marčios, 
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
• rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 

1138.

Specialistas gydyme chroniškų ir Danių li
gų- Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ieegzaminavl- 
tnas atidengs jusu tikra liga ir jei aš apsl- 
itnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus juęu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys
po galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vajkaro. T’ 

Bioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Lietuves Akušeres

9252

p 1 1 c 
duodu 
electric

l po
Nedč-

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
t/eatment ir mag- 
netic blankets ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie- 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Ofiso T.L Boulevard ,5913 , „„

DR. A. J. BERTASH DR. W. F. KALISZ
3464 South Halsted Street 11-45 įdilmaukea Avenue

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir Valandot’ 12 iki 2 ir 6 Urf 8 P. M. 
nuo 6 iki 8 vak vakare. Seredoą vakare uždaryta

Rez. Tek Kenwood 5107 Nedėlioj pagal lutartį

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

2400 W. Madison St,

Vai.: 1 iki 3 po piętų, 6 iki 8 vak.
\ Tel. West 2860

Namų telefonas Branswick 0597

Telefonas Boalevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v* odos:

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

Netoli 46th St. Chicago, IU.

Telefonai Yards 0994

Dr, MAIKKE KABN
4631 South Ashland Avenue

Ofbo valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedė]- nuo 10 Iki 12 
Rez. Telepbons Plaza 3202

' Rezidencija Tek Midway 5512 Ii 
Wilmette 195

| Ralph C. CupIer,MJ).
CHIRURGAS 

lOojUrp ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandose Pagedėliais ir Ketvergei!

3 iki 8 vai. vak., UtarninkaU ii 
Pėtnyčiomii 1 iki 4 ▼. ▼.

ii uy.Pmno .u....- ....................... . imi——

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
Romi Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted Stu Chicpgo 
arti 31th Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 rak 
Nedėliojai* *r šventad. 10—12 dienų

SVARBI ZINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

TeL Prospect 1930
Ofiso telefonas Vlrginla 0080 
Bes. Tel. Van Buren 08S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pieta, 3 Iki A Ir 
0 iki 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 11d 13 dl«- 

■ą. Namu ofisas North Slds 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

ROZALIJA BARTAŠAITE
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu balandžio 15 die
ną, 9:40 valandą ryte 
1931 m., sulaukus 11 me
tų amžiaus, gimusi lapkri-. 
čio 15, 1919, Wheatfield, 
Ind. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Magdale
ną, po tėvais Lukošaitę, 
tėvą Danielių, brolį Jero
nimą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1341 
S. 48th Ct, Cicero, III.
\ Laidotuvės įvyks pir
madieny, \ balandžio 20 
dieną, 2 vai. po pięt iš 
namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Rozalijos Baitašaitės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,;
Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Mis. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109. South Albany Avenue

Advokatai
=

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonu Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lafayette 4146

6 iki 9 valandai vakaro

Graboriai

Lietuvis Advokatas

8

ir

Lietuviai Gydytojai

Ona NorthLa

Akių Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JHificdfijSsStfl

Jonas Palionis
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 
kaime. Amerikoje Išgyveno 19 metų. Paliko dideliame nu
liūdime 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 Palio
nims, Joną Šapeli, 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.

Laidotuvės įvyks subatoj, balandžio 18 dieną, 2 vai. 
po piet iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines. Tuo 
pačiu laiku bus perkeltas kūnas Povilo Mikalausko iš pa
vienės duobės į šeimyninį lotą.

Visi a. a. Jono Palionio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Posūniai, švogeris, Pusbroliai, 

Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138..

Musų pastatytas paminklas Su. Kazimiero kapinėse

ĘAYES MDNUMENT COMPANY
2724 West lllth Street

Skyrius priešais didžiuosius vartus Holy Sepulchrc kapinių. 
e

“Amžių Akmens“ paminklai. Aukščiausia kokybėj Žemos kainos.
Didžiausias paminklų pasirinkimas Chicago je Tel. BEVERLY 0601 ’ • * ’ . *. J-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauja laidotuvė
se. visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

- dcruiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
nega kiti todėl, kad 
priklausau prie , gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Simon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. ' Didelė, 
graži koplyčia dykai;

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

Phone Ęoulevard 4139 
A, MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- ■ 
dotuvėse jr koltam® rei
kale visuojnet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui" įky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAČO, ILL.

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

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

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

Phone Boulevard 7589
v .iimu ....................... IMI. .1 . HUN, I nyii

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 įki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland At>s. 

kampas 47 St. 
TeL Boulevard 6487

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1

ĄMBULĄNGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra lakiausiai reikalingas. 

J. R EUDEIKIS & M 
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605r07 South Hermitage Avenue

' Visi Tęlefonįit YARDS 174! >r 1742

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

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 iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 it 7—8; Ned. 1Q—12 rytu 
Rezidencija 6640 Mapletvood Avė.

Telefonai Republic 7868

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvtiukee Avė.

(kampos North ir Damcn Avės) 
r Tel. Bniųswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
$fį$o valandos: 1,3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomis pagal susitarimą

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 Ifūfayette 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Salia Street
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak rak 
3241 S. Halsted St, Tel, Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—U tat n., Ketv. ir Subatos vyk 
yasalle—Pan,» Ser. ir ^ėtnyčioe vyk

.——•T—----/TT'-".! . ■-----------»■ <----------------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avi 

TeL Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reį. 2359 S. Leavitt St, Canal 2330 
Ofiso . valanda . 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonu Canal 259^ 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Serędoj ir Pėtnyčioj nao 9 iki 6

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 įki 8 vaL vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12
lllll H, ,11 . , U    ..I Į I ■ IĮ.    Į I....................... —

Įvairus Gydytojai

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisai vidųrmiestyji 
Room 1502 

chicago Temple bldg 
77 W. Wuhington

Cor. W|shington and Clark Sts. 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, \^th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nao 10—12 pietų ir 
nao 6 iki 7:30 vai. vaktt* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki į 
vaL po pietų ir nao 7 iki 8:30 vąt 
vakąro. Nedėk Jį}

Pbiont Mid^vay 2Ę8Q

PR. G. L. MADGE
DANTISTAS
3 jk W^.SĮĮ

pandano riUinaa* —; -----... »
Crowfll ... 1U ! ’įT

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2H7 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 ,W. 22nd fit. nuo 6^9
’ Telepbone -Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 96Q0
...... ... ...!■>

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 7|| 
TeL Central 6890 VaL 9-^ 
Rejjiįencija 6158 S. Talman Av.

TaL Prospect 8525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Lietuvis Advokatas 
■$431 8* AMmi h* 
T.L
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12 VALANDŲ PRAGARE-PEKLOJE ,
Baisi Tragedija. Palšaitis pasa

koja pragarą gyvenimų per 
12 valandų po žeme .

Rašo
Juozas Kuzmickas-Uktveris

Gavęs prašymų iš “Naujie
nų” aplankyti žmones, kurie 
grįžo iš ligoninės ir iš jų as
meniškai išklausti pergyventas 
kančias po žeme, kuomet Chi- 
cagos Sanitary Distrikto tune
lis užsidegė.

Tunelio žiotys-įėjimas ran
dasi prie Loomis ir 22 gatvių 
apie 20 pėdų į pietus nuo 22 
gatvės.

Pirmadienį po pietų apie 4:- 
30, kuomet tunely dirbo apie 
70 žmonių, nuo žvakes piuve- 
nos (pelavinos) užsidegė. Pakk 
lūs kiek dūmams visi darbi
ninkai išėjo laukan. Užveizdos 
paprašė darbininkų, ar neatsi
ras, kurie galėtų grįžti atgal ir

pabaigti tunelyje tam tikrą 
darbą? Iš narsuolių buvo p. Do
mininkas Palisaitis, gyvenantis 
3423 So. Emerald Avė., pirmos 
lubos,' kuris su kitais draugais 
grįžo atgal į tunelį. Kada jie 
grįžo jau gaisras buvo didelia
me plote ir jau negalima buvo 
manyti apie jokį darbą kaip tik 
šaugoti savo gyvastį, ir jie vi
si bėgo į taip vadinamą “Air 
charnber”—Oro kambarį. Visi 
ten užsidarė. Laiike oro kam
bario ūžė liepsna su pekliškai 
juodais durnais, ėdančiais akis, 
gerklę ir mirtinai . smaugian
čiais. Pat pradžioj gaisrinin
kai pribuvę—penki iš jų irgi 
pakliuvo į tą oro kambarį su 
musų darbininkais. Užimąs 
nesvietiškas, karšta, trošku, gir
disi braškėjimas degančių bal
kių. Tamsu, nieko nematyt 
per juodus durnus; juodoji 
smalos p op i era degdama paga
mina tokius durnus. Kol dar bu-

Speciali: 2 Dienų Išpardavimas
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 17 ir 18

MIDWEST Visuose

MIDWEST
HONEST VALUES

STORES
Niekad pirmiau nebuvo kainos taip žemos! štai jūsų 

proga sutaupinti pinigus ant geros rūšies prekių.

Geriausia kava kokią pinigas gali pirkti.

MIDWEST “DE LUXE” COFFEE
TOMATOES Puikiausios rųšies... didelis 2Y2

QUAKER OATS
DRY ONIONS "
BABY RUTH Catidjr Bars 

SWEET REĖISH “Bannef Brand” 

CAMPBELL’S PORK-BEANS 
“IDEAL” CRACKERS p’^ 
CUT, GRĖEN STRING-BEANS

.... sv^ 31 c 
10c 

.....9c
., 5 it, 9c 
: 30ž 1 oc 

kvorta 23c 
3 19c 

. 3 už 13c
2 „ž19c

"FIRST ROW" BRAND No. 2 CAN <

“RED TOP” MALT EXTRACT ’ «• 37c
COMPOTE DRIED FRUĮT Maišyti 17c
FELS NAPTHA SOAP 4 19c
OXYDOL SOAP P0WDER 2 117c 
PALMOLIVE SOAP 3 "J. -| gc
SU PER SUDS G«‘tam indų plovimui g 23 C

“r." ..... . 1 -i. f

vome Oro kambaryj, tai dar 
nieko, bet ka stik drįso, eiti lau
kan iš to kambario, tas krito 
ant vietos užtroškęs nuo durnų 
ir dujų-gesų. Taip krito Pa
lionis, Brazdeikis ir kiti musų 
draugai. , Likome Tame kamba
ryje mes penki lietuviai, vienas 
airis darbininkas ir penki ug
niagesiai. Visi gulėjome a‘nt 
žemes, pritroškę nuo karščio ir 
pailsę. Aš dešįmtis katrų at
sisveikinau su šeimyna, gimi
nėmis ir draugais. Berods, kur 
rastumei adatos skylutę, lystu- 
mei laukan. Bėt jokių plyšių 
nėra, žiūrime, jau ir musų lu
bos dega. Mėginame su visa 
paskutine spėka gintis nuo gais
ro. Užgesiname, ir vėl ugnis 
atgal grįžta. Ugniagesiai' yra 
bejėgiai, jie silpnesni dar ir už 
mumis, viską ką jie pasako: 
“look it, fire is comming”. Mė
ginome gręžti iš vidaus pusės 
laukant, bet storumas lubų ir 
mažai spėkų neleido, ir ant ga
lo gerai žinojome, kad jeigu 
mes ir išgręšime skylę, tai oras 
mus p'a’gavęs šmotais išneš į 
padanges, žūt ar būt maniau 
ir man reikia eiti žiūrėt, ar ne 
bus galima išeiti. Vos spėjau 
pradaryti saugiąsias duris, kaip 
durnai užsmaugė mane ir vos 
spėjau atgal įkristi į oro kam
barį. Kambary gulėjau kol ne 
pradėjau vemti. Visus vidu
rius ištąsė. Karštis teapsako
mas. Dar reikia atminti, kad 
virš musų galvų yra pravestos 
geso didžiulės dūdos ir jei karš
tis dasigaus prie tų dūdų, tai 
jau sudiev pasaulis, nes jokiu 
budu negalime išlikti gyvi. Lau
kiame ir žiūrime ar mes dar 
kvėpuojame. Prie geležinių 
durų yra storo stiklo langelis, 
per kurį galima’ matyti kas de
dasi vidaus tunelyj, žiūrime ir 
nieko nematome, vien tik, juo
dumas nelyginant kaip pečiaus 
paipa. Iš viršaus buvo nusto
ju duoti oro, baisiai nusiminė
me, bet veikiai vėl pradėjo leis
ti orą atgal. Smilkiniai kais
ta, prakaitas begalinis, galvą 
tarytumei su šimtais kūjų dau
žo. Manai apie gimtinę,- drau
gus, su jais * paskutinį kartų 
atsisveikini, lauki mirties.

į ' 71IH •"

'Po 12 valandų per virš minė
tą lahgelį praregėjome šviesą; 
supratome, kad durnai mažėja'. 
Kas ir kaip galėjome, susimir
kę nosines ir ant burnos ir no
sies užsidėję skubėjome lauko 
pusėn. Visi laimingai pasie- 
kėmą išeigą.

Tai taip kalbėjo pat p. 
mininkas Pališaitis. Bet 
savęs turiu porą pastabų
sakyti, tai štai kas: p. Pali
šaitis aš nemanau, kad jis dar 
yra pilnai atsigavęs sveikatoje 
nuo pergyventos baisybės, nes 
labai tankiai nukrypsta nuo te- 
mos-kalbos ir nervai suirę, 
žmonių, draugų pas Pališaitį 
apie tuzinas; tai darbo drau
gai, tai pažįstami nori - žinoti, 
atsiklausti, o pats Pališąitis tik 
ką iš ligoninės. Aš manau, kad 
yra klaida žmogų paleisti greit 
iš ligoninės po tokio pergyve
nimo.

Čia pat ir patikau p. Jurgį 
Kukuraitį, kutis gyveną 3354 
S. Halsted St. Jis turėjo pra
dėti vėliau dirbti-kitoj šiftoj. 
Atvykęs į nelaimės vietą turėjo 
kasinėti skyles iš viršaus, kad 
prieiti prie nelaimingųjų. S'ako 
jis, kasėme, darėme viską, bet 
nieko negalėjome padaryti. Su-> 
bėgo gaisrininkai, daug labai 
daug jų, visi apstojo skylę į tu
nelį Ir jie, leidosi į tunęlį. Ci
vilių 1 žmogių... jie Visai neprisi
leido prie gelbėjimo darbo. Siu- 
liausi ir prašiausi, kad leistų 
mane vidun,, ka'd duotų maską, 
bet niekas į mane nekreipė jo
kios atydos. Iš ptadžiy ne
gauta užtektinai maskų. Gais
rininkai atvykę į nelaimės vietą 
ėjo vidun, bet nežinodami pa
dėties, tunelio kelių, jie buvo 
bejėgiai. Kiek jų leidosi, tiek 
jų iškeldavo be žado, nes be 
maskos nebuvo jokios gajimy 
bės nieko daryti. Atgabenta 
maskų iš Oak Park, pradėta 
eiti toliau į tunelį, jau tuo 
tarpu atvyko iš Kenosha, Wis.

T—

Do- 
nuo 
pa-

‘Midwest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių skyriaus komitetą sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS

85? W. 33 Street
ALEX GEBULSKIS

836 W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

KOOPERATYVAS 226 NEPRIKLAUSOMŲ SAVININKŲ.

Rusiškos ir Turšikos Vanos
. 12th STREET

Tel. Kedzie 8902 ’ ( '* <

3514*16 Roosevelt Rd! 
arti St. Louis Avė.

* CHICAGO, ill.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
GYDO

NEŽIŪRINT KAIP ; ( .
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, retrtnatizm?, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu 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: Khsdię nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas yeejįęr Tel. Crawford 5573

18
VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
UŽSISENĖJU^IOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

NAUJIENOS, ChieaRd. III. 7
šina daugiausiai padarė gero ir 
ji išgelbėjo tų likusių žmonįų 
gyvastį. Kalbamoji mašina bu 
vo dar negataya, kada atsi
kreipta prie sąvinipkų" dėl pa
gelbės; dar nebuvo vpilnai į- 
rengta, be tajėrų ir kitokių 
priemonių, bei ištikus tokiai ne
laimei, viskas buvo su specialiu 
greitumu į atlikta ir paleista 
greičiausiu greitumu į nelai
mės vietą. Atvykus prie Chi
cagos ribų, tą mašiną pasitiko 
vietinė policiją, kuri perdėm 
lydėjo gelbėtoją-mąšiną į nelai
mės Vietą. Mašina į $8 minutes 
iš Kenosha, Wis., ątvyko į Chi- 
cagą. .

Jurgis Kukuraitis yra senas 
darbininkas to j darbo rūšy j ir 
tame pačiame tunely irgi turi 
savo “gengę”.

Tai tiek ką galėjau patirti iš 
šių^ dviejų žmoiiių. Kiti jų drau
gai, Pališaičio namuose buvę 
tuo laįku, tam pasakojimui pri
tarė, taip kad aš tam patikė
jau. Bet įuo <įar ne galas; 
šiandien vyksiu pas kitus, ku
rie irgi buvo irgi tokioje, pat 
padėtyje kaip ir pats Pališai
tis, ką kiti žmonės turės pasa
kyti? Temykit “Naąjiena's”. 
Aš pasistengsiu tai pranešti.

Kuri neini, ar tai Auburn 
Avė., ar Emerald ar Lowe, ar 
Union ar tai Halsted, vis tik gir
di apie tą baisią nelaimę.

W^l.!il>l 'I ...........  H » «M

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Jo i Prisirengimas Keliauti į Dangų it 
Moterys”. Paskutinė- Mockaus prakalba 
šitokio ąatunko. Pritaikinta po-vely- 
niam laikui. Prakalba įvyks Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., nedėlioj, 
balandžio-April 19 3., 2:30 vai. po pie- 
t;ų. Kviečia visus atsilankyti

- Rengėjai.

Bridgeportas. — D, L. K. Vytauto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, balandžio 1 9-d.,. Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 12 vai. dieną. Visi 
nariai būtinai privalo dalyvauti, nes tu
rime aptart daug svarbių reikalų.

P.- K., nut. rašt.

Balius sukatoje balandžio (April) 18 
d., o nedėlioję balandžio 19 gražus te
atras—“Graži Mageliona”, stato Sceno
je Marės Dundulienės trupė, Tautiškos 
parapijos svetainėj, 3 501 S. Union Avė. 
pradžia 7:30 vai. vak.

Kviečia Komitetas.
, ----------------------j—

Roseland. — Balius, koncertas, pra
kalbos ir šokiai, įvyks balandžio 19 d., 
7 vai. vakare, Strumilos (Talačkos) 
svetainėj, 107 gavtė ir Indiana Avė? 
Šis parengimas eis bedarbių naudai, .todėl 
visi roselandiečiai ir apielinkės lietuviai 
esat kvečiąmi prie to naudingo darbo 
prisidėt, tai ątsilankykit į parengimą. Ti- 
kietas tik 35c. Kaip matot proga gera 
dėl visų.

Kveičia Bedarbių Komitetas.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visas reikalui per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Penktadienis, bat 17, 19.31
' ' " ' 1 1 ' 1 " '   J ” 1 . 1    '“■ 1 » „ ■■ ■ 11!
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Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji langai, plumbingas, ap
šildymas, plastetavimas, 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 
'■ --------o--------

Business Chances
__ Pardąvijnul Bizniai

NAŠLĖ priversta parduoti grosernę 
su dideliu nuostoliu, labai pigiai — nėra 
cam prižiuręti. Yra pagyvenimui kam
bariai. Ateikit, pamatykit Anna Guzai
tis, 2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė lietuvių it 
enkų apielinkėj. Moderniški fixturiai. 

Telefonuokit Armitage 245 2.

PRANEŠIMAI
LSS. Chicagos Ceritralinės kuopos su

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

TAUTIŠKA) DRAUGYSTĖ 
LIETUVOS DUKTERŲ 

rengia • 
Draugišką Vakarienę 

/NEDĖLIOJ, 19 BALANDŽIO 
j (APRIL), 1931 m.

VILNIES SVETAINĖJ, 
3116 So.' Halsted St.

Kviečiame publiką ^atsilankyti, prie ge
ros muzikos linksiųąi laiką praleisti.

Pradžia ’6* Vai. vak. 
įžangą; £i 0 c.

Kviečia Komitetas.

ašarose
Ir

pa- 
ir 

vis

PLASTERIAVIMAS, Stucco taisy
mas, pigiai. Del apskaitliavimo Šau
kite Pete Mountell, 1653 N. Kimball 
Avė., Tel. Spaulding 8170.

Furnished Rooms
GERIAUSI KAMBARIAI

Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del, ženptų porų su kitehenetu 
$6.50. Arti strytkarių ir eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd.
Tėl. West 59,70

VIENA našlė parenduoja 2 kamba
rius dėl vaikinų, ar dėl merginų, kad ir 
ženotai porai. 734 W. 35 St., antros 
lubos.

RENDON didelis ir šviesus kamba
rys. Atskiras įėjimas. Garu apšildo
mas. J. Shimbel, 3301 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 7963.

KRIAUČIŲ ir klinijimo dirbtuvė. 
Geras biznis. Turi būt parduota Šią 
savaitę už bilę kainą. Nepraleisk pro- 
jos. Lietuvis savininkas, 1338 W. 87 
Street. •

PARDAVIMUI delicatessen krautu
vė. Ųeras išdirbtas biznis per 10 me
tų. 5605 So. Halstecį St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė pi
giai. Biznis išdirbtas visokių tautų ap
gyventa. Pagyvenimo kambariai. Ren
da $30. Atsišaukite, Naujienos, Box 
1290.

RESTAURANTAS išsimaino ant au- 
tomobiliaus, arba parduosiu pigiai už 
pirmą teisingą pasiutimą. Kas pirmas, 
tas laimės. 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

Farms For Sale

Petkam Mortgečiui 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.

Įciassifiebaoš
Educational

Mokykloj  ;

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienom!* ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

672 West Madison Street.

Financial
Finansai-Paskoloa

. 1 , T t r '
Skolinamė Pinjgu^ a 

gičiaus ant 3 metųjr 6 
6 metų ir 3 mėn. i 
6%. . •** :

Įn( pirmo mor- 
i. mėnesių. Ant 

ir ant 12 metų, už

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

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 
būti plikagalviu. Tūkstančiai užsiau
gina plaukus ir atrodo jaunesni.

Kreipkitės laišku, siųsk markę 
kymui. /

L. J. GECHUS, 
Room 600 

201 North Wells Bldg. 
Chicago, 111.

Automobiles

atsa

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

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

40 AKRŲ farma \yisconsine su 
triobomis ir gyvuliais. $500 įmokėti, 
likusius išsimokėti per 10 metų. TeL 
Kildare 7428. >

Exchange—Mainai
3 Va METŲ senumo bungalow, 6 

kambarių, 2 karų garažas, mainysiu ant 
farmos nuo 10 akerių iki 80, netoliau^ 
kaip 150 mylių, Michigan arba Illinois, 
savininkas 6336 S. Keeler Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemčPardavimui

Paul M. Smith & Co.
rBal estatb

LOANS e INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

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

TeL Lafavette 0455

BIZNIO LOTAS Brighton Parke, 
prie 46 ir S. Califomia Avė. Turi |bu- 
ti parduotas tuojaus. Specialė kainą 
$1,750. Kreipkitės 2608 W. 47 St. '

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS 

TĘJ^Ojp 
Išgelbėjimo Laikas (Prisiartino 

Kadangi daŲar yrą didelė 
bedarbė, milijonai žmonių 
skendę varguos#,
dideliame nuliudime. 
tolyn eina blogyn. 

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

Todėl kviečiame visus lietu
vius ateiti pasiklausyti, o buki
te užtikrinti, kaęį busite pilnai 
palinksminti, nes gausit teisin
gi atsakymą.
Penktadienį, Balandžio 17 d., 

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

> Kalbės S. J. BENECKAS 
Pradžia 7:45 vai. vakare. 

Rengia ir kvįeįią T. B. T.' S. 
Įžanda liuosa, nėra rinkliavos.

pa-

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

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Nęimam 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

MES GARSINAME TIKTAI BAR- 
GENUS. Dviejų augštų mūrinis na
mas, dviejų flatų, basementas, gasas ir 
elektros šviesa. Kieto medžio grindys. 
Naujas plumbingas. • Wallace gatvėj, 
arti 37-tos. Tiktai $3,500.00.

I. CHAP « CO.
3 Ist St. prie Wallace St.

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

traukia durnus laukan. Ta ma

PATARIMAS
* Patariant visiems lietuviam^, pirkti 
anglis iš Crane Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardąs, kuris žmonėms 
parduodai geriausias anglis it 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, 6 anglis pri

statysime tuoj&us. .
Tel. Repubįic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Ąve.

Reikalingi agentai

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

Personai
Asmenų Ieško

KARŠTI VANDENYS
Kur daugybė žmonių atvažiuoja gydy
tis nuo reumatizmo ir kitų ligų. Kas 
norėtų atvažiuoti į čia, rašykite man, o 
tikrai gausite atsakymą. Aš turiu1 sa
vo namus ir rumus dėl svečių.

Adresuokit
A. C. TALOCKA,

128 Chapel St., Hot Springs, Ark.

PARDAVIMUI Floridos mie
stely 14 kambarių namas, 13 
akrų žemes, 1 mylia iki ežero. 
Verta $20,000, parduosiu už 
$10,000 keŠ, arba mainysiu ant 
namo Chicago už lygių kainų. C. 
A. Valentine, Windsor, Florida

Situation Wanted
Darbo Ieško

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

ĖMNTJE

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malęvų ,ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE ,

1411 S. Halsted Street
Phones Canal .5058-50^3

U..„,....... .............. ■ ..... ................... ..  J

NAUJIENOSE

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

IEŠKAU darbo ant ūkės, turiu pa
tyrimo. Dirbsiu už mažą mokestį. 
Esu nevedęs, arba jeigu kam reikia porte
rio arba sargo. Esu negirtuoklis ir 
darbštus. 3930 W. 67th St. Telefonas 
Hemlock 7691.

Partners Wanted

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

50,000 vištukų išperinama kas savaitę 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.!

--------------
Musų 14 metų patyrimas išmokino 

'kaip išperinti kaip galima 
geriausius viŠęukus.

geras partneris į 
Biznis išdirbtas 

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

“Naujienas”,
> Box 1289,
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKALINGAS 
Dry Goods • biznį, 
per 
įcia

Help Wanted—Male
Darbininku reikia

mus

Vištukai. Gali- Suteikti
Jums Uždarbio 

Leiskite mums 
Salesrumis 

58 S. Spting St 
telefonas 1537

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.
■ . ■■ V t • . c'

St.’713 Grace 
telefonas 54^0

M

Furniture & Fiktures

4 KAMBARIU rakandai svkui ar at-
skitai, sewing mašina. Kreipkitės 
karais p6 6. nedėlioj visą diėną.

Place<927 w

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, blaivas darbininkas ir unijistas. 
Namie 5 va!, vakare. 4634 Wallace St. 
Tel. Boulevard 1233.

REIKALINGAS salesmanas pardavi
nėti bealkaholinius vyną ir cordials. 
Kreipkitės Keystone Beverage Co., 4318 
Cottage Grove Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka. Dar
bas nuolatinis, geras mokestis. 3457 So. 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 3
pa. Pelningas ir gė rį i išdirbtas biznis 
Greitam pardavimui pigiai. 

Wallace St.4523

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda ant 4 lotų ųau- 

jas mūrinis garadžius. Dide-» 
lis Show Room. Tirštai ap
gyventa apielinke — 1713-19 
W. 35th St., vienas blokas nuo 
Ashland Avė. ir daugiau gara- 
džių arti nėra. Mainysiu ant 
4 ar 6 flatų namo ar ko kito 

Savininkas
JUOZAS VILIMAS

' 4556 So. Rockwell St.
Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI public garažas. Ge
ra proga geram mechanikui arba mainy
siu ant namo? 4644 S. Western Avė. 
Tel, Canal 5529 ar Lafayette 4501.

NAMAS SOUTHWEST SIDĖJ
4 kambarių mūrinis bungalow, 2 ka

rų garažas, uždaryti frontiniai ir už
pakaliniai 
cher Avė. 
bažnyčios, 
lymas.

porčiai, pusė bloko nuo Ar- 
gatvekarių, arti mokyklos ir 

$5,300 ar gesiausias pasiu-

5220 S. Lotus Avė.

63 GATVĖS BIZNIO PRAPERTĖ. 
Apleidžiu miestą, turiu paaukoti. Tirš
tai lietuvių apgyventa apielinkė. Gera 
vieta bile kokiam bizniui.

2640 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 5 akeriai geros dir
bamos žemės su 5 kambarių bunga- 

i ant Ogden 
_ stikliniai por- 

Naujas 8 pėdų basementas.

Beyęik už dyką tik $7000.00, 
$15,000.00.

ANDRIEJUS POŠKA 
Ogden Avė., Lace Rd. 

Downėrs Grove. III. 
Tel. Do\vners Grove 8014-Y-4

low. 400 pėdų frontas
Avė. 590 pėdų ilgumo, st 
čiai.

Turiu parduoti iki* gegužės 15 die
nai.
vertas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Jonas Jurginis 
papasakojo apie tu

nelio tragediją
Jurginis išbuvo po žeme du
rnuose ir gazuose 13 valandų

tik
ne-
pa- 
ne-

darbininkų,> nežinojome

; NAUJIENĄ įChicago.IlL

P-le A. Aiiciūte Party”. ‘ Beąbejo, ‘‘Naujienos” 
kartu su “Milda” ir šj metų 
pateiks musų jaunuoliams to
kia party. šėtra.

Auditorijos Bendro 
vės susirinkimas*

Laiškai Pašte

Amerikonų spaudoje ir “Nau
jienose” pirmąją, dienų tunelio 
nelaimei atsitikus tarpe žuvu
siųjų buvo pažymėta ir Jono 
Jurginio , pavardė. Jurginio 
draugai manydami, kad jis jau 
negyvas, skubinosi paskutinį 
kartą atsisveikinti ir radę Jo
ną sveiką ir gyvą, linksniai 
sveikino jį kaip iš numirusių 
prisikėlusį. Jurginis išgirdęs, 
kad jis skaitomas mirusiu, tuo
jau už triubeles ir,į “Naujie
nas”: “Meldžiamieji, parašyki
te, kad aš gyvas!” “Naujienos” 
bematant tai parašė ir pasiun
tė Seną Petrą, kad asmeniškai 
p. Jurginį aplankytų. Ir štai ką 
Senas Petras su Jurginių kal
bėjosi:

Pasikratęs dešine su p. Jonu 
Jurginių, kurs gyvena 3725 S. 
Lowe Avė., paklausiau, ar tai 
draugas pats buvai toje tune
lio nelaimėje?

“Taip, esu to tunelio darbi
ninkas ir kaip matai, esu gy
vas, nežiūrint, kad mane pa
skelbė kuo ne palaidotu.” Par 
aiškinau, kaip atsitinka, tokiuo
se atsitikimuose, kad ameriko
niški reporteriai skubiai pagau
dami pirmąsias žinias ne 
pavardes sumaišo, bet ir iš 
gyvų gyvus arba priešingai, 
daro. Aš pats, patyręs apie
laimę, tuojau pradėjau teirau
tis pas pačius lietuvius, bet 
pradžioj buvo labai sunku su
rasti, kas tikrų žinių galėtų 
suteikti: negyvieji jau nebekal
ba, gyvieji ligoninėse, nepriei
nami o laukti negalima," kol 
yisi išgys ir patys papasakos, 
tad laikraštis turi grobti tokias 
žinias, kokias greičiausia gau
na.
Kaip 17 žmonių atsidūrė oro 

kambaryje
Kaip ta visa nelaimė atsiti

ko? klausiu toliau p. Jurginio.
“Ugnies priežasties nežinau”, 

atsakė p. Jurginis: “tik bedirb
dami pastebėjome smarvę ir 
durnus ir vienas paskui kitą 
leidomės lauk iš tunelio. Iš tos 
vietos, kur aš' dirbau, dar aš 
nesiskubinau, bet mano dram 
gai visi pradėjo kuogreiČiausia 
nešdintis. Tuomet ir aš pajų 
tau, kad durnų kartumas mane 
pradėjo troškinti, tad pasisku
binau ir išbėgau dar sveikas.

“Išsikėlę į viršų, čia jau ra
dome visą paniką. Išgirdome 
sakant, kad apačioje pasiliko 
dar daug darbininkų. Jau bu
vo atvykę ugniagesiai ir bema
tant susidarė gelbėjimo kuopa. 
Superintendentas klausia ma
nęs, ar aš turiu patyrimo kaip 
locktenderis. Mat tunelyje nuo 
šafto skylės apie 75 pėdas yra 
drūčiai uždaromos durys, ku
rios saugo tolimesnį įėjimą į 
tunelį. Ties tomis durimis ir 
buvo pradėję degti timberiai 
už cementines sienos ir vįsoki 
kitoki degami dalykai, o pagal 
patį tą lock’ą per skyles ėjo 
į tunelį smarkios srovės durnų.

Atsakiau, kad esu patyręs 
locktenderis, nes jau 20 metų 
kaip dirbu po tunelius, tai ir 
turiu patyrimo apie tunelių 
darbus. Tada superintendentas 
man liepė eiti į vidų ir nuves
ti 5 ugniagesius ir dar kelis 
darbininkus iš gelbėjimo kuo
pos. Tada mes visi nusileidome 
per šaftą žemyn į tunelį, gel
bėti žmonių ir gesinti ugnį.

Nusileidę žemyn pajutome, 
kad yra visiškai jau trošku; 
ugniagesiai norėjo atidaryti du
ris ir, įeiti į tunelio vidų. Vos 
tik tunelio duris atidarėme, 
taip mus visus pagavo balsi dų
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mų ir snjam ir w 
ėję už lock’o visi sukritome 
pritroškę. Lock'as pats užsida
rė ir mes nė vienas nebepajė
gėme atsistoti į kojas, BctroR-, 
šdami ant žemės, dąr pajuto
me, kąd kąs tai sustabdė varyr 
mą kompresuoto oro, ve j p. Tuo
met gąsai ir durnai visiškai 
pradėjo mus paplauti. Po kiek 
laiko, nežinau, rodos, užmigau. 
Tai jau buvo paskutinis mie
gas, jaučiau. Bot po kiek lai
ko, atsipeikėjęs pajutau pučiant 
vėją. Matyt, vėl pradėjo vary
ti kompresubtą orą į tunelį. 
Tačiau išsigelbėti nębuvo jokių 
j£gy.
Trylika valandų—visas amžius

Kada iš viršaus dėjo vigAs 
pastangas ugnį gesinti ir du
rnus varyti lauk it tunelio, tai' 
mes, penki ugniagesiai ir bū
rys
kiek laiko mes čia esame už
daryti ir net nieko nežinojo
me, kad tunelis yra gesinamas. 
Nuėjome į tunelį 8 vai. vakaro 
ir jautėmė tik, kad esame la
bai ilgai ir kad pabaigos ne
sulaukiame. Rodos, visas am
žius praėjo, kai pajutome, švie
žesnę orą ir pradėjome atsigau
ti. Galėjome atsikelti ir pradė
ti kalbėti.

Pasitarėva su vienu darbi
ninku airišiu, kad bandykime 
prieiti prie lock’o durių ir jei; 
galima pabandykime jas atida
ryti. Mudu bųvova bene du tv|r- 
tesnieji iš visų kitų su mumis 
buvusių. Mes visi buvome gapa 
toli nuo durų nušliaužę, besi- 
gelbėdami nuo karščio ii' durnų 
ir bekvėpuodami orą iš žemės. 
Atsikėlę priėjova prie durių ir 
su dideliu vargu jas atidavė- 
va. Tada, pamatę, kad tunely
je jau durnai ir gazai yra pra
siblaivę, visi 17 žmopių nubė
gome prie safto, iš kur ir ta
pome iškelti į viršų. Musų tar
pe buvo ir tie 5 • ugniagesiai, 
leitenantas, seržantas ir trys 
paprasti ugniagesiai.

Kai pasiekėme viršų, tai su
žinojome, kad jau yrą. 9 Valan
da ryto.. Reiškia, toje pekloje 
išbuvome nuo, 8 vai. vakaro 
ligi 9 vai. ryto. Jaučiausi ap
svaigęs, bet gavęs skubią mei 
dicinos pagalbą, atsigavau ir ne 
į ligoninę nevažiavau. Grįžau 
stačiai namo. , ,

Jurginis sako, kad jęi jis ne
būtų pajėgęs atidaryti lock’o 
duris, tai visi butų baigę gy
venimą iškepti gąisre. Kaip kV 
ti darbininkai ir ugniagesiai 
žuvo, p. Jurginis nežino, nes 
jis pats su mirčia kovojo per 
ištisas 13 valandų. Tai tiek pa
pasakojo Jonas Jurginis, gyvas 
grįžęs jš pragaro. -: '

Senas Petras.
—- '•'< i rt!CT,M.i .'ia *

Brighton Park
Piliečių Susirinkimas ir 

Politika.

,4X' ‘"MM ? .

■.Dainuos Vįekšniečių Kliubo ir Lietuvių Bedarbių šelp. Ko- 
'miteio bendrai rengiamame šeimyniškame Vakarėlyj, balandžio 
19 4‘VLiėtuyių'Audftoriume, 7:30 vai. vakare. Pelnas iš vakarė
lio eis bedarbių šeimynoms šelpti.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovės direktorių ir 
Draugijų atstovų metinis susi
rinkimas buvo Balandžio 13 d., 
1931, Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Haisted St. Susirin
kimų atidarė pirm. Antanas Za
latorius ir kvietė direktorius 
ir atstovus užsilaikyti ramiai 
laike tarimo bendrovės reika
lų.

Raštininkas iššaukė direkto
rius, iš direktorių nebuvo F. 
Bačeviče, J. Dimša i’r V. An
driulio.

Skaitytas nutarimas iš pra
eito susirinkimo ir taipgi iš 
extra susirinkimo liko priimti 
abudu nutarimai taip kaip 
skaityti.

Pirmininkas Antanas Zalato
rius pakvietė naujų valdybų 
dbl 1931 metų, kad užimtų vie-

Nauja valdyba: J. Balčiu- 
pirmininkas; V. Krikščiu- 
vice-pirm.; ' A. Kaulakis, 
rast.; J. Evaldas, finansų

Šio laiškai yra atčje iš Europos 
Kam Jie priklauso, tc^ul nueina I 
vyriausia paštą (Claik ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta Iškaba “Adver 
tised Windcw” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMĘRI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tani tikra laiką, o pas
kui sunaikina.

501 Bagdtisankai Antania P
511 Cingienei L
521 Geniotaitei B
524 Gugata Klimentyna
529 Jomontas Antanas

589 Mandis, Vladimir
542 Meškiui P Kaziui
545 Okras Jonas
546 OUhauskas Mr and M|$
556 Makauskas Juozapas
559 Satalis Jos
560 Sargelis Bolioslavos
563 Seliga Anna
504 Šeputis Jozapas

GARS1NK1TĖS 
NAUJIENOSE

Mes padarysime, kad jūsų senoji skrybėle 
išrodys kaip nauja. Tai yra geriausia ir 
žinomiausia vieta visoje apielinkėje.

Mes prosiname siutus. Kainos yra že
mos. Darbas geras.

IŠVALYKITE SAVO

LITTLE STAR CLEANERS & DYERS
/ 3328 South Haisted Street

American Lithuanian CitL 
zens Club mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį .B'a’lai> 
džio 19 d. lygiai pirmų vai 
po pietų K. Gramanto svetainėj, 
4535 So. Roėkwell Štr. Nariai 
prašomi patys atsilankyti ir sa
vo draugus bei draluges'imoteris 
—merginas atsikviesti kųpte-ios 
dar yra geroj sveikatoj, ir tik 
nuo 16 iki 45 metų’ amžiaus 
bus priimti į Kliubą, nežiūrint 
jų įsitikinimo ir šios šalies pi
lietybės. , ... \

Kurie nebus piliečiais^ tai 
Kliubas jiems pagelbės išgauti 
pilietybės popierius. Kadangi 
Kliubas susideda iš dviejų sky
rių, politikos ir pašelpos, tai 
suprantama, kad iš veikimo po
litikoj nebūnant piliečiais išeitų 
tik juokinga komedija. Ypatin
gai šiandieniniam musų Kliubo 
gyvenime . būtinai visiems na
riams reikalinga būti piliečiais 
ir daugiau darbuotis netik pa
šelpos bet ir politikos reikaluose. 
Pavyzdžiui, jeigu mes sirgsim 
.ar mirsim, o kliubas turės.pini
gų, tai žinoma kiek priklausys 
bus užmokėta, ir su tuu*p, 
Kliubas savo pareigų'atliko.

... .....  , ..
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Su ' politika’ daug painesnis 
klausimas, čia: jau pilnai to ne
užtenka, kad tikJ buti piliečiais 
priklausyti kliube ir turėti pi
nigų. Visų pirma mums Teikia 
politiško susipratimo ir . aiškaus 
žinojimo apie Tai, kokią svar
bą rolę lošia politika visuose 
dabartiriįo gyyenimo mažesniuo- 
se ir didesniuose klausimuose. 
Tik -gerai .pažindami politikos 
reikšmę galėsim savo organiza- 
Cijoji (KĖube), savo darbuose 
įsitvirtinti ir tupmet jau bus 
dąug. lengviau mums norimą 
politišką kliuišima .tinkamai iš- 
spręštl’ j \ .

Ar nebųtų puiku, kad ir mes 
Brightbh pąrkieęiai prisiėjus 
rinkimams' gąlėtųipe, vieną kitą 
lietuyį įstatyti yaldiškan dar- 
ban,^ kuris visuomet.įtikrai mu
sų ręik^luš^hjtų/Juk. šioj1 apie- 
Įink^j 4 nemažai rapdasi tokių 
Jietuvių, kurie kalbu skaito iT 
rašo .' angliškai ir gali daug ge
riau į atlikti i>ile j am skirtą par- 
eigg^iiėgu koks ten airišis.

. Kįėk -laiko atgal buvau “Nau
jienoje” minėjęs, i kad. virsmįnė- 
tas ’jKIįubas- pirmiau buvo tik 
.vieptj- ‘ Vyrų. Kliubas ir> buvo 
nutąrįą ’ < priim ti ir mo,ter i s, o 
kuri ■ aš moterų pirmu tinę pri 
sirašys . prie kliubo,. tai prizą- 
dėjajįjpranešti per ‘.‘Naujienas” 
kaipbJįĮstorinį tdalyką,. Tik dabar 
man $vaša ^bėda tame, - kad sun 
ku surasti* kuri ištikrujų buvo 
pirmutinė,-’ nes šešioms kartu 
išpildyta /įstojimo ' aplikacijos 
ir kartu ^prirašyta' prie kliubo 
būtent: Mrs. Marčėlė Tveria- 
nienė, IGiųbo pirmini nko žmo
na; Mrs; Juzefą Turnerienė; 
Mrs; Mprė Baltrūkaitis; Mrs. 
Teresa Petraitis; Mrs. Juana 
Sanava'itis ,ir Mrs. Kazimiera 
Miller, daugelio Brighton p£r- 
kiečįų^žinomo Aleksandro Miller 
žmona, kurie užlaiko valgyklą 
ądresu 4440 So. Western Avė? 
Pas juos galima gauti švariai 
užlaikomų skaniausių įvairių 
Įietųviškų valgių ir šaltų— karš-^ 
tų gėrimų; Aleksandra Miller 
taip yra to paties Kliubo narys?

T •w-\Anton J ūsas. }

svetainėj, 4501 So. Paulina St., 
8 vai. vakaro,

šis banketas bus sudėtinis. 
P. Česna davė vakarui svetai
nę, p. J.-Pikturna-pasamdė mu
zikantus, o musų draugės; pp. 
A. Davienė, A. Kačinskienė, O. 
Kazakevičienė ir Skridulienė 
visos susidęję žadėjo pagamin
ti gardžią vakarienę, ir vyrai 

{žadėjo parūpinti • minkštų geri- 
*rhų. Be abejo, vakaras bus vie
nas iš puikiausių šio sezono, 
užbaigtuvių. Po gavėnės bus 
proga išmiklinti nusistovėjusias 
kojas. Visa tąi kainuos tik po 
50 centų. z Maliniai užprašomi 
visi ligi vieno, draugijų nariai, 
drauges ‘ir drąugai. : .

Dar maža pastaba dėl tikie- 
tų. Klaidingai tapo atspausta, 
būtent vietoj ;J |ęįdžio sų.batoj 
yra padėta7 žodis, “nedalioj”. 
Visi žihokite, kad tai bus su- 
batos vakarą, balandžio 18 d. 
Češnos svetainėj, 4501 South 
Paulina Street.,', . : ....

Visus k’vįęęįų Komitetai.
- ---------------- ------------------------------------------------------

Radi© ' Programas /
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Lietuvių dainų ir muzikos iš 
stoties WGĖL, 970 kiloc. nuo 
1 iki 2 vai. po pietų. Dalyvau
ja: Budriko radio orkestrą, ku
ri užgrieš: Lietuvių . Hymną, 
dainininkams pritariant: p-lė 
Jadviga Gricaitė — soprano; 
Juozas Olšauskas — baritonas;' 
Stasys Rimkus — baritonas ir 
dar keletas . extra dainininkų. 
Mikas. Yozavitas visiems prie 
piano akompanuos,. Budriko or
kestrą užgrieš 'daug naujų šo
kių, taip ‘kad bus ko, pąsįklau- 
syti.Z. j , -I

Programas duodamas^ lė'šo- 
jnis Jos. F. Budriko krautu
vės, 3417 Sp. Haisted St. Tel. 
Bdutevard 4705. J.

“Mėlynas Angelas”

Town of Lake 
veselija

"«r
■.......................... Z '

Lietuvos Vėliavos Draugystė 
Amerikoj; No. 1 .jau gyvuoja, 
daugiah kąjip ' 20 v metų Tpwr? 
of Lakė ųpylinkėj. ir jau, yra 
priėmūsr į? savo tarpą keletą ki-j 
tų draugysčių' jirb'a su jomis 
susivienijusi. - ?

Ttii IĮ* dabar ačįu geram pą- 
sidai’bavimui pp. Dargužio ir 
1 Resnos : f priimta dar viena
draugystė, vardu į Dangiškos 
Lairii& : Dxaųgyst)ė. Tad * Lietu- 
yos į ygĮįayps^'Draugyste savc\ 
naujajai V nuotakai pagerbti > iš? 
kelia’ $4 unįa$ įvestuves arba šėiĮ 
myrįišką5vąkar^» kurs bus ba<

tas. 
na s, 
nas, 
nut.
rast.; B. M. Butkus, manage-’ 
rius; J. Antanaitis, maršalka.

Komisiją raportai, minkštų 
gėrimų komisija pranešė, kad, 
pelno liko nuo minkštų gėrimų 
$128.85. Raportas priimtas.

Finansų komisijos raportas: 
įplaukų buvo per kovo mėnesį 
$1,565.05, ižde buvo nuo vasa
rio mėnesio $699.34; išmokėta 
per tą mėnesį $1,571.86; ižde 
dabar yra $692.53. Raportas 
priimtas.

Pikniko komitetas išdavė ra
portą, pranešė, kad nupirko 
automobilių Willys Six, sėdan 
iš White Sox Motor Sales už 
$776.00. Tikietai jau padaryti, 
tikietų kaina 15c. Taipgi tas 
tikietas geras dėl įžangos į dar
žą. Piknikas ir laimėjimas to 
ąųtomp$l$y$< ( įvyl^ 'nekėlioj, 
birželio 28- d.,’ 1931, Chernau- 
sko Darže, 79th St. ir Archer 
Avė. Taipgi komitetas prašė 
visų 'direktorių ir atstovų, kad 
pasidarbuotų dėl Bendrovės la
bo, platinti kiek galint Bendro
vės Pikniko tikietų ir kviesti 
Chicagicčių į. pikniką. Raportas 
priimtas.

Namo 
kad 
tos, 
sios 
kės 
tas.

Daugiaus nebeširandtis rei
kalų, susirinkimą užcĮarė pirm, 
J. Balčiūnas kaip 10:00 vai. va
karo. ' A. K.

komisija raportavo, 
svetaines dabar yra. čys- 
gerai prižiūrimos, mažo^ 
svetainės vasaros laike rei- 
maliavoti. Raportas priima

i Penktadienį ir šeštadienį šis 
dailus veikalas — kalbantis, 
bus rodomas lietuviškam Mil
dos teatre, 32 ir Haisted Sts. 
Svarbiausioj vyrų rolėj lošia 

,'pagarsėjęs vokiečių aktorius 
Emil Jannings; o moterų-Mar- 
lene Dietrieh.

Apart /‘judžių” bus vodevi
lius gyvųt .lošėjų. Penktadienį 

vai. vakare.pradeda ant 7:30 
šeštadieni 4:30—7:00 ir 10:00

' - .............................■ »

į Sekmądienį ‘-‘Tėvo sūnūs” su 
žymiais artistais Lewis Stone, 
Įrene Rich, Leon Janney.
f Mildos teatras — vienatinis 
Rietuvių teatras, kurį lietuviai 
privalėtų .paremti, nes jų Ve
dėjai. pp., Šatkauskai irgi lie
tuvius, remia, , Jie kas metą 
prieš Kalėdas teikia Savo tea
trą veltui' “Naujienų”- taip va- 

landžio * 18c d? Antano ' česnosįdinamam “Xmas - Theatre

,v

PeoplesFurnitureCo
DIDIS DIRBTUVĖS PASIULIJIMAS 

Ant Aukštos Rūšies

PARLOR SETU
Sutaupymai Siekia Daugiau Kaip 

Pusę Pinigų!

coa. Richmond st. &vArcher Avė

■Peoples Kompanija ir vėl padare didi pirkimą už labai 
. maža kainnų puikios medžiagos dėl padarymo seklyčiom 
setų, kas daleis lankytojams šių krautuvių įsigyt) puikų 
setų tiesiog nuo išdirbėję, dar už mažiaus kaip išdirbys- 
tės kaštus. ., '

DIEDUKAS IR
MOČIUKĖ 

neklydo. ,
Jie žinojo, kad geras 
RE AL ĖST ATE yra Sau
giausias Inveslmentas.
JUS žinote tai DABAR.

Ištirkite Westch este r 
George, F. NIX0N Company 

67 West Monroe

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai
* . v- , ■ .

Švediškas Mankštinimas it -Elektri- 
kinis Masažas.

Treatmentaj visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

. Mineralinės; sulferinės’ vanos duo- 
didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo

mi galima išsigelbėti nuo visokiu ligų.
Moterų Skyrius atdaras Utąrnin- 

' kais nuo 8 iki 12 vai. nakties!
Kambariai dėl pergulejimo..

A. F; CZESNA
1657 W. 45th St

• Kampas Paulina Sę.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Ncdėliomis nuo 8 iki 2ros vai.

po pietų.
Phonę Bpulepard 4552

$80.00 Vcrcčs 2-jų šmotų Jacųuard dengti seklyčiom 
setai po ........................ ................v.............. .......................

$100.00 Vertės 3-j^ šmotų Jacųuard dengti seklyčiom 
setai po .................. ......................... ..........„..v......................

$110.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spalvos tikro Mohair 
setai po ...:.....................................1 „Z.................. .

$140.00 Vertės 3-jų šmotų Mohąir ąrba tapestry 
seklyčiom setai po ............ .

$175.00 Vertės Mahogany medžio 
frieze po ...'...... ............... 4..........L....

$250.00 Vertės 3-jų šmotų augštos rūšies Frieze, arba C 1

Labai skaitlingas pasirinkimas madų, piešimų ir spalvų 

įmainė specialius užsakymus ir greitai išpildome pagal 
pirkėjo norą.

Duodame gerą nuolaidą už senus rakandus, 
imdami į mainus ant naujų.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinama Visiems 
Pagal Išgalę.

Didžiausios, saugiausios 
lapkyti lietuviams dėl

PILNAS U2GANĖD

$44.00 
$58.00 

“ $64.00 
$87.50 

:”por,ų $85.00

ir prieinamiausius krautuves 
pirkimo namam reikmenų.
iŠ arba pinigai atgali

.r.,..o>■ - *TTLiicr 
homeS

4177-83 Archer Avė
Tcl. LAFĄYETTE 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas' ’

2536-40 W. 6$ SI.
HEMLOCK 840®

t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

kė, kaip paremti savo žodžius 
nors vienu procentu patriotinio 
darbo. <

Buridano Asilas

Jaunuomenė pareina
z

Įspūdžiai iš “Rūtos” Kliubo 
pirmojo teatro

Rašo Nora

■" - /

atėję linksmai laiką praleis. 
Tame vakare taip pat dalyvaus 
ir visiems gerai žinomi artis
tai A. Vanagaitis ir J. Olšaus
kas.

Tad sulaukę minėtos dienos 
gausing*ai susirinkime į Lietu
vių Auditoriją į Vyrų Vaidylų 
rengiamą vakarą, o ten ant 
valandėlės galėsime savo kas
dieninius gyvenimo rūpesčius 
užmiršti ir tą 
ramiai linksmų 
nų pasiklausyti, 
gražios muzikos

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

Šitas asilas pasirodys balan
džio 26 d. Civic Teatre lygiai, 
kaip 8 vai. vakare. Kaip mato
te šitas asilas bus rodomas ši
tam dideliam name, kurio pa
veikslą rasite dią dieną. Taip
gi nepraleiskit progos pamatyti 
šitą vyrą su asilo galva.

Tikrai sakant,
Asile, asile, durnių karaliau; 
Be tavęs žmonės a’pseit nagi!

—Pustapėdis.

Stasiuliute dainuoja 
konservatorijoj

Helen Stasil Bartush dainuos 
mokinių koncerte, kurį rengia 
Mr. A. Nakuti n Kimball Hali 
auditorijoj ši sekmadienį, ba
landžio 19 d. 3 vai. popiet.

rūpinasi 
mažas skaičius 
išsilavinusių lie-

Bijūnėlis prašomas 
susirinkti

draugijėlių —

Kaip pavasaris duoda gėles 
šypsojančiai žemei nudažyti, 
taip musų Jaunuolių Mergaičių 
Klubas Rūta praeitą sekmadienį 
atnešė ir paskleidė savo jaunu
čių sielų gėles, supynė vainiką, 
kuriuo apsiautė mus ir nunešė 
į savo skaisčios padangės pa
saulį. Tik deja, kaip maža lie
tuvių rūpinasi tuo, kas dedasi 
musų jaunuoliuose, ką veikia 
tie, ant kurių tautos ateities 
likimas remias...

Ir iš tiesų, jeigu pavasaris 
neduos žiedų, vasaros metu ne
bus grožių, o rudenį vaisių. Taip 
ir su jaunimu. Jeigu nesirūpi
nama gražiu auklėjimu, nega
lima laukti gražių darbo vaisių 
išaugus.

Akivaizdoje būtino reikalo 
teikti musų jaunimui tą dalį 
mokslo, kurio didelė dauguma 
neturi progos nė galimumo 
gauti nei namie, nei mokykloj, 
ypatingai išlaikyti juos lietu
viais širdyje, yra susikurusios 
lam tikros draugijėlės, kurias 
globoja ir kuriomis 
mažas, labai 
musų daugiaus 
tuvių.

Viena tokių
mergaičių klubas Butą',— kuri 
buvo suorganizuota ponios Ago
tos Viščiuliiitės-VaišvilienSs ir 
kuri ir šiandie yra jų, kaip ji 
pati sako “custodian”, su pa- 
gelba p. Kl. Jurgelionio, kuris 
mokino dramatinę pusę, ir p-lių 
Vandos Micevičiutės ir Aldonos 
Narvydaitės, kurios prisidėjo 
prie p. Vaišvilienės mokinimo 
šokių, suteikė publikai labai į- 
domų, rūpestingai prirengtą ir 

* pavyzdingai suvaidintą progra
mą liuli House teatre.

Programas prasidėjo specia
liai šiai okazijai pritaikytų pro
logu, po kurio sekė vaidinimas 
“Vytauto Paliuosavimas” (S. 
Čiurlionienės drama), kurį vai
kučiai ištiesų puikiai atliko. Kl. 
Jurgelionis mokėjo įkvėpti jau
nuoliams šio veikalo prasmę 
taip, kad jie, savo eile, išreiškė 
tą jausmą, tą tikrai lietuvišką 
dvasią taip, kad daugelis publi
koj ašaras braukė... Reiškia, 
vaidintojai kiek jų jaunutis su
pratimas davė galimybės, turė
jo gerai 
tat giliai 
jausmus.

Tolinus 
sidedanti

Šį sekmadienį, balandžio 19 
d., 10 vai. ryto kviečiami visi 
Bijūnėlio choro nariai dalyvauti 
pamokose, nes mokytoja ir ko
mitetas turi žinoti, kokie 'artis
tai dalyvaus rengiamojo gegu
žės 16 d. koncerto programoje.

—Komitetas.

Ekskursijos 
Lietuvon

vaizduoti dalyką, jei 
palietė suaugusiųjų

Susivienijimo Liet. Am.
giamoš Ekskursijos, kuri iš
plauks Gegužio 27 d. Palydo
vas S. E. Vitaitis, rašo mums 
išreikšdamas abejonę, ar ši eks
kursija bus pasekminga, ar su
rinksime reikalaujamą skaitlių 
narių, kad laivas Lancastrija 
galėtų plaukti į Klaipėdą. Ne
sibijok, Stasi! Chicagiečiai, vie
ni pusę kvotos užpildys, o ry
tiečiai agentai irgi jus neap
vils. Chicagos lietuviai žino, 
kad “Lancastria” laivas yra di
džiausias iš visų iki šiam lai
kui atplaukusių į Klaipėdą.

“Naujienos” su jumis.
Laivakorčių skyriaus vedėjas, 

T. Rypkevičia.

ren-

suk- 
vie- 
kos-
ma-

Vaidylų Choro Kon 
certas

laiką, galėsime 
lietuviškų dai- 
o paskui prie 
pasišokti.

Laimutis.

Strimienė ir sūnūs 
palaidoti

Balandžio 12 d. vakarą apie 
12 vai. du padaužos, lėkdami 
ąutomobiliu po 60 mylių grei
tumo užmušė einančią skersai 
Union Avė. netoli 35 gatvės 
Mrs. Kotriną Strimicnę ir jos 
sūnų Adolfą, pusketvirtų metų 
amžiaus. Užmušikai norėjo pa
bėgti, bet 
sirodė su

Velionė 
palaidoti
Kazimiero kapinėse. Paliko liū
desy savo gyvenimo draugą 
Juozą Strimą ir dar du sunu, 
Benediktą ir Tamošių, ir šiaip 
daugeli giminių.

Senas Petras.

tapo pagauti ir pa- 
Ohid laisniais.
su sunu abudu tapo 
balandžio 16 , d. šv.

Miesto gatvių šlavė
jai gavo atostogas

nes 
vy-

Se-

Balandžio 16 d. nuėję į dar
bą 19 warde gavome iš supe
rintendento tokį pranešimą: 
“Well, boys, šią savaitę nėra 
darbo, sugrįžkite kitą ketvir
tadienį, balandžio 23 d., 
mes gavome tokį orderį iš 
riaiisiojo ofiso”.

Tos vakacijos palietė ir
ną Petrą. Ligi šiol turėjome 
darbo po 2 dienas savaitėje. 
Dabar naujoji Demokratų val
džia davė ir mums “vakacijas’\ 
tas pačias dvi dieni atėmė. Šią 
savaitę jau nė tų pačių $11 do
lerių nebeuždirbsime, tai su 
“kopūstais” bus vėl rukšta.

Visi čia dirbę darbininkai 
buvo registruoti gubernato
riaus Emmersono bedarbių sky
riuj ir buvo gavę šiokį tokį dar
bą, gatves valyti. Žinoma, mu
sų “vakacijos” praeis darbo be- 
jėškant, o savaitei praėjus vėl 
teks eiti gatvių šluoti, kol vie
ną kartą pasakys, kad visiškai 
nebereikalingi.

Senas Petras.

400 bendradarbių su
kaktuvėse pagerbia 

Bain
sekė šokių grupė, su- 
iš tautinio cechų 

“Tap“ šokio ir moderniško 
tinio. šiuos šokius atliko 
nos mergaitės, tam tikrais 
tiumais aprengtos, ir darė
lonaus įspūdžio, ypatingai čechų 
šokis.

Paskutinė dalis programo bu
vo vaizdelis iš mergaičių mo
kyklos gyvenimo — “Saldainiai 
ir vagis,” kur kiekviena ‘artistė 
irgi parodė savo sceniškus ga
bumus su pasisekimu.

Aišku, kad organizavimas 
musų jaunuolių ir lavinimas jų 
dailės dirvoje, supažindinimas 
jų su lietuvių kalba, muzika, 
daina ir Lietuvos gražia praei
tim yra didelis kultūrinis dar
bas, ir turi gilios reikšmės iš
laikyme lietuvybės čia gimusio 
jaunimo tarpe, žmonės, stovin
tieji priekyje ir mokytojai pa
našių organizacijų nusipelno di
delės pagarbos ir padėkos žo
džio už savo pasišventimą dirb
ti šioje dirvoje.

Gaila tik, kad musų lietuviai 
—čia turiu omenėj tuos, ku
riems ypatingai rupi ir taip la
bai arti širdies guli lietuvybės 
Amerikoje išlaikymas—visai ne
atkreipia dėmesio ir neduoda 
nė mažos moralės paramos šiam 
darbui.

Daug lengviaus, mat, nešioti 
šimtaprocentinio patrioto mar-

Vai-Linksmas gražus Vyrų 
dylų choro koncertas įvyks bar 
landžio 19 d. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Tas 
vakaras, tai bus nepaprastas 
vakaras, būtent programs bus 
įvairus, kuriame bus gražių 
lietuviškų liaudies dainų ir 
šiaip dar kitokių juokingų da
lyki} bus išpildyta.

Ačiū p. J. Saurio muzikos 
gabumams ir jo nenuilstančiam 
darbštumui, kuris savo ištver
mingu darbu yra pasiryžęs 
auklėti jaunimą, tą jaunimą, 
kuris mėgsta dainą ir muziką, 
kurie yra susibūrę į chorą, kad 
paskui tokiu badu galėtų sklei
sti lietuvišką dainą į plačiąją 
liaudį ir su lietuviška daina 
ugdyti tautišką sąmonę musų 
Amerikos lietuvių jaunuome
nės tarpe.

štai, kad ir bal. 19 d. jam 
vadovaujant Vyrų Vaidylų cho
ras duos grąžų koncertą, kuris, 
beabejo, susirinkusiems patiks, 
nes vadovaujant p. J. Sauliui 
niekuomet publika nebuvo ap
vilta. Tad ir šiame vakare jam 
vadovaujant visiems patiks ir

John Bain, kuris atvyko iš 
Škotijos j Ameriką būdamas 
neturtingas berniukas, vos 18 
metų, buvo trečiadienį pagerb
tas daugiau nekaip 400 tar
nautojų ir bendradarbių gra
žiame sukaktuvių bankiete 
Shoreland viešbuty, Šis ban- 
kietas buvo parengtas padėko
jimui Mr. Bain už jo puikų 
darbavimąsi ir vadovystę, ku
rią jis pašventė Bain Bankų 
organizacijai. ? .

Dvidešimt aštuoni metai at
gal Mike Maišei, John Holton 
ir Mr. Bain sudarė pirmą 
partnership mažoje krautuvė
je, 63 gatvėje netoli Justine 
gatvės. Trims metams praslin
kus taš pirmas mazgas išsi
vystė ir tapo Wešt Englewood 
Bank. Tai įvyko 1906 m. ko
vo m. 1 d. šiandien mes jau 
turime organizaciją, turinčią 
dvylika bankų su daugiau kaip 
20 milijonų resursais, palygi
nus su pradžia, kuomet pirma 
dalis turėjo pagrindinio kapi
talo tik $10,000, o resursai tik 
ką viršijo $17,000.

Nurodo didžiausią patyrimų;

“Per pereitus 18 mėnesių aš 
turėjau didžiausią patyrimą iš 
jūsų visų”, 
kalbėdamas apie sunkius lai

Šeštadienis, Balandž. 1% ’31
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Trust & Savings, Brainerd 
State/ Chįcago Lawn State, 
Ghatham State, Elston State, 
Stony Island Štate Savings, 
Armitage Statė, West High
land State, West Englewcod 
Trust & Savings ir West Lawn 
Trust & Savings.

IMI!, M. ■ -

kus. ‘‘Tai buvo praktiška pa
moka, kurios kitaip negalėjau 
įgyti. Per šiuos 
mes 
laipsbį, 
dar nėra mačiusi.

18 mėnesių 
pasiekėme aukščiausią 

kurio ši organizacija 
. Mes išmo

kėjome $11,000,000 savo depo- 
zitoriams ir nei vieno cento ne
reikalavome iš stookholderių, 
Aš esu įsitikinęs dą.bąr, ko aš 
nedrįsau anksčiau sakyti, kad 
musų organizacija 100% stip- 
i*i.”

Mr. Bain pasilenkė ant sta
lo. Jo plati šypsena- pranyko 
ir jis paliko rimtas. “Niekuo
met nedrįskite parduoti savo 
depozitoriams nieko, už ką jie 
negalėtų gauti 100 centų už 
kiekvieną dolerį“, jis "įsake.

Mr. Bain taip didžiuojasi sa
vo bankų pažanga, kaip kad 
dvylikos jnetų vaikas savo dvi
račiu. . Iii

Domisi mažu savininku , ’ f
Mr. Bain išreiškė savo dide

lį domėjimąsi mažu savininku, 
pareikšdanias, kad jis butų be 
galo laimingas, jei kiekviena 
jo ,12 bankų padėtų savo apy
linkės pagerinimui. Tokiu pat 
budu jis pabrėžė, kad bet ko
kiame, bizny maži dalykai reiš
kia daugiausia.

Dr. W. H. Buhlig visų ben
dradarbių vardu įteikė Mr. 
Bain balto aukso grandinę, su
sidedančią iš dvylikos dalelių. 
'Kiekviena grandelė turi įrašy
tą bankos vardą ii* jos turtą, 
kurį jos turėjo sidabrinių su
kaktuvių dienoje. Poniai Bain 
buvo įteikta gražių 
kietas.

Buhlig pagerbia
“Mes įteikiame 

sakė Dr. Buhlig, “ 
nes jus
iki pačios viršūnės,

rožių bu-

Bain

Chas.

Tamstai”, 
tą dovaną, 

iškilote nuo apačios 
nes tavo

darbas daug pagelbėjo apylin
kių išsiplėtojime, nes visuomet 
esi linksmas ir pilnas pasiry
žimo ir draugiškumo, nes bu
vai drąsus ir energingai kovo- 
jei prieš finansines audras ir 
galų gale buvai ir esi tikras vy
ras ir krikščionis.”

Toliau kalbėjo Mr.
Meacham, pasėdis,' Executivio 
Komiteto. Jo kalba, buvo “Mu
sų Organizaciją”*

šiandien mes- dirbame nau
jame pasauly naujomis ap
linkybėmis. Mažos bankos, 
esančios užmiesty, yra žmonių 
priimtos įstaigos. Ji šiandien 
neturi konkuruoti su senais 
batais, sienų plyšiais, kaminais 
ar skiepais, kaip buvo prieš 25 
metus.

žmonių ap- 
dežutes mu-

nariais mu-

Meecham išdėsto musų stovį
Musų organizacija turi 1,116 

stockholderių, 274 tarnautojus 
ir 119 direktorius, kurie yra iš 
23 biznio šakų. Visos bankos 
kariu užima 784 pėdų prieša
kį nuo gatvės ir užima 128,000 
kv. pėdų plotą./ Pereitą metą 
128,000 kostumerių padarė 
$1,456,000 depozitų. Buvo iš
keista 876,000 čekių ir išrašy
ta 250,000 casbier’s čekių, š 
bilijonai/dolerių perėjo musų 
rankas ir 167,000 
lanke taupomąsias 
sų “vaults”. ’

šios bankos yra
sų organizacijos: Ąuburn Park 

..................................-.....................................................................................................m - —i 'i'
REUMATIZMAS

Mrs. L. L Burns, 4431 LaCrosse Avė., 
rašo: “Per apie 4 metus aš turėjau re
umatizmą, konstipaciją, moterų pakriki
mus, aštrius dieglius nugaroje ir galvos 
skaudėjimą. Aš buvau suvargusi ir iš
bandžiusi viską be pasekmių. Pagalios aš; 
nuėjau pas Dr. P. p. šymanskj, chro-: 
niškų ligų specialistą, 186$ N. Damen 
Avė., Chicago, ir dabar esu išgydyta“.

Nežiūrint nuo ko jus kenčiate, čia ytai 
jums Viltis. Ateikite šiandie ar rašyki
te, aprašydami savo ligą ir gaukite Dy
kai 5 dienų žolių gydymą!

“Aš įsi- 
pirkdamas

Andrew Carnegie sakei 
gijau turto perviršį ■ 
RE AL ESTATE su pinigais, ku
riuos tūli numesdavo ir dėl kitų 
eidamas į skobs“.

Jus gilote, kad jis neklydo.
• . • ■ . -I ' , .

’ l ■ ■ ' •> 4. i-'- . ' . » "
■■"'■"’M.MUK ....

Ištirkite Westėhester 
George F. NIXON 8 Cpmpany 

( 67 West Monroe

PRANEŠIMAI
<

LSS. Chicagos Centtalinės kuopos su
sirinkimas jvyks šeštadięnio, balandžio 
18 d., vakare, Naujienose. Yra labai 
svarbių reikalų. Tad visi nariai pra
šomi būti. Kartu bus ir Pild. K-to su-į 
sirinkimas, tad ir Pild. K^to nariai pra-i 
šom» atvykti. — Valdyba.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ 
LIETUVOS DUKTERŲ 

rengia 
Draugišką Vakarienę 

NEDĖLIOJ, 19 BALANDŽIO 
(APRIL), 1931 m. 

VILNIES SVETAINĖJ, 
3116 So. Halsted St.

Kviečiame publiką atsilankyti, prie 
ros muzikos linksmai laiką praleisti.

Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga 5 0c.

Kviečia Komitetas.
. *

Naujienų Spulkos nauja serija prasi
deda su pirma dieną balandžio. Da
bar laikas įstoti ir sutaupinti užtektinai 
dėl senatvės arba kokios nors nelaimės.

Kam reikalingi pinigąi ant Imo mor- 
gičio, dabar 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 4 nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St. /

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Jo Prisirengimas Keliauti į Dangų ir 
Moterys“. Paskutinė Mockaus prakalba 
šitokio gatunko. -Pritaikinta po-vely- 
niam . laikui. Prakalba įvyks Mildos 
sver., 3142 So. Halsted St., nedėlioj, 
balandžio-April 4 9 d., 2:30 vai. po pie
tų. Kviečia visus atsilankyti

Rengėjai

Bridgeportas. — D. L. K. Vytauto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, balandžio 19 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 12 vai. dieną. Visi 
nariai būtinai privalo dalyvauti, nes tu
rime aptart daug svarbių reikalų.

P. K., nut. rast.

Balius subatoje balandžio (April) 18 
d., o nedėlioję balandžio 19 gražus te
atras—“Graži Mageliona”, stato Sceno
je Marės Dundulienės trupė, Tautiškos 
parapijos svetainėj, 3501 S. Union Avė. 
pradžia 7:30 vai. vak.

Kviečia Komitetas.

„ Roseland. — Balius, koncertas, pra
kalbos ir šokiai, įvyks balandžio 19 d., 
7 vai. vakare, . Strumilos (Talačkos) 
svetainėj, 107 gavte ir Indiana Avė. 
Šis parengimas eis bedarbių naudai,, todėl 
visi rosęlandiečiąi ir apylinkės lietuviai 
esat kvečiami prie to naudingo darbo 
prisidėt, tai atsilankykit į parengimą. Ti- 
kietas tik 35c, Kaip matot proga gera 
dėl visų.

Kveičia Bedarbių Komitetas.
’ ' 1 ‘ j f ■ - - ‘ *■ '

Draugystės Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks šiandie balan
džio lp d., 7 vai. vakare, Mark White 
Parke, paprastoj svetainėj, Halsted ir 
29 gatvė. Visos narės malonėkite lai
ku susirinkti, nes yra svarbių reikalų, 
ir atsiveskite savo drauges prisirašyti į 
draugiją.—A. Dudoniene, sėk.

Chicagos Lietuvių . Choro Pirmyn 
dainų pamoka > atsibus periedėly, balan
džio 20 d., Meldąžio svetainėj, 7:30 v. 
vak. Visi dainininkai būtinai susirin
kite laiku, nes turime rengtis prie ope
retės “Gegužės Karalaitė“, kuri bus pa
statyta užbaigimui šio sezono, taipgi

• įj.

Valdyba.

North Sides Bijunėiio reguliarg 
pamoka atsibus sekmadienio ryte, 
10 vai., bal. 19 dienų, Almera Si
mona svej;., ant Hancock, prie North 
avė. Malonėkite visi būtinai atsi
lankyti, nes turime stropiai rengtis 
prie užbaigimo sezono vakaro, ku
ris atsibus 16 d. gegužės, Masonic 
Temple svet. šj sekmadieni bus iš
dalintos rolės minimam vakarui. Ne
pamirškite ateiti. —(Komitetas.

Draugystė Amerikos Lietuvių' Vė
liavos No. 1 iš priežasties prisidė
jimo Draugystės* Laimės Dangiškos, 
pagerbimui ir susipažinimui su nau
jais nariais rengia šeimyniškų va
karienę subatoj, balandžio 18 d., 
1931 m., A. Chesnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. Pradžia 7 vai. va
kare. Vakaras žada būti linksmas. 
Grieš jaunuolių orkestras, bus gar
džių valgių ir gėrimų. Tikietų kai
na tik 50 c. Užprašo visus

. Komitetas.' i

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio WCHI Stoties 
1490 kc.

NEDĖLIOJ,

Balandžio 19 dieną
nuo .3 iki 4 vai. po pietų

Kalbės
F. ZAVIST

temoje:
Dievo Orarykštės 

Sandara
Bus įvairi ir įdomi programa. 

Verta girdėti kiekvienam.

Ar Westchester Turi
ge-

mylinčius dainas kviečiame prisidėti prie 
choro.

KUN. M. X. MOCKUS 
kalbės temoj “Jo Prisikėlimas 
ir Prisirengimas Keliauti j. 
Dangų ir Moterys”. Paskutinė 
Mockaus prakalba šitokio ga- 
tunko. Pritaikinta povelyki
niam laikui. Prakalba įvyks 
Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St., nedėlioj, balandžio-April 19 
d., 2:30 vai. po pietų, Lėšų pa
dengimui maža įžanga. Kviečia 
visus atsilankyti RĘNGeJAI.

Pbone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RockaM St., ' 
CHICAGO, ILL.

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

7 pagrindus, kurie neša pelną?
— .. -J

Pagerinimus?
Zonų Restrikcijas?

4. Ištaisytus vieškelius?
5. Pasilinksminimo ir kultūrines vietas?
6. Ar yra vedamas užtikimos organizacijos?
7. Ar kainos yra teisingos?

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE 
PUBLIC INFORMATION DEPT.

George F• NIXON & Company
Main Office Westchester Office
67 WEST MONROE St. 22 ST. IR MANHEIM RD.

1. Transporfaciją?
2. “
3.

Didelis Bergenas Del Visų

Skalbimui Mašinos.
Kaina yra.... $135.00 
Įmokėti reikia tik $2 
Likusius mokėsi po $2

Šakės ...............
Špatas, lopeta
Kauptuvas ....

98c 
59c 
49c 

Del rovimo žolių 
iš daržo.

Grąžtas vertas $1.50, dabar
tik .............................. j».. 98c

Ablius vertas $1.50, dabar
tik .................................... 69c

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ MALIAVŲ IR POPIERŲ 
DEL ' POPIERAVOJIMO SIENŲ

Mes pristatome į namus nepaisant tolumo. Ateikite ir persitikrinkite, kad
♦ . musų kainos yra žemesnės negu kur kitur.

PEOPLES HARDWARE & PAINI CO,
C:\ ‘ '

1901 W. 47th Str. Telephone Lafayette 4139
«

BROLIAI GREGAROWICZ, Savininkai

Pakelk Savo Namo Vertą
Prisidėdamas prie apylinkės

pagerinimo
Kam reikia be reikalo 
daužytis gatvekariais ir 

Eį gaišinti savo brangų lai- 
Į£ ką ieškant bankinio pa- 
® tarnavimo, kai jūsų apy- 

linkėję yra vienas dvyli- 
į£ kos stiprių ir saugių Bain 

Bankų?
Armitage State Bank 

3400 Armitage Avenue

Auburn Park Trust & 
Savings Bank 

734 West 79th Street

Brainerd State Bank 
8646 S. Ashland Avenue 

Bryn Mawr State Bank 
2110 East \71st Street

♦ • *

Ghatham State Bank 
7850 Cdttage Grove Avenue

Chicago Lawn State Bank 
3154 West 63rd Street

Elston State Bank 
4332 Elston Avenue 

Ridge State Bank 
7050 S. Western Avenue 

Stony Island State 
Savings Bank 

6750 Stony Island Avenue ‘ 

Wcst Englewood 
Trust & Savings Bank 

1624 West 63rd Street 

West Highland State Bank 
7900 S. Ashland Avenue 

West Lawn Trust & 
Savings Bank 

3942 West 63rd Street

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

RidgeStateBank
Kur jūsų kaimynai taupo

Western Avė ir 71 St. Hemlock 5100

-. . .



šeštadienis, Balandž. iŠ, *31

m

tarp Ghfcagos 
Lietuvių
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Ji A. .

Lietuvių Bedarbių
Šelpimo Komitetas

pasitenkinimo daug. Už 50 cen
tų bus .galima daug šokti, daug 
užsikąsti visokių “senvičių" 
veltui. Nekaltai, paromansuoti 
prigelbstint “Amūro paštui” ir 
dovaną laimėti. Susitikti su 
draugais ir naujon draugystei) 
sueiti.

žodžiu, —- už draugiškų 
nešima bus draugiškumu 
lyginta. Ir ko gi mums
giau reikia? — Iki pasimaty
mo.

fitsi- 
atsi- 
dau-

Ofiso adresas:
ęridgeport Furniture Company, 

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657

i^irmadieiiiais, Trečiadieniais, 
l^enktadieniais valandos: 9 "iki 
11 ryto tiktai.

Emilija D.

Koncertas bedar
biams prasidės

Roseiand
Bedarbių 'naudai vakaras

Atefnahtį sekmadienį bal. 
dieną Strumilos svetainėj yra 
rengiamas vakaras su progra^ 
m u bedarbių naudai.

Minimų vakarą rengta Rose- 
Įando draugijų Bedarbiams 
šelpti Komitetas. Kaip jau 
daugeliui yra žinoma, Roselan- 
de yra įsusiorganizavęs Bedar
biams šelpti Komitetas. Mini- 
'mas komitetas šelpimo reikale 
yra jau daug nuveikęs, daug 
Sušelpta šeimynų, patekusių į 
sunkių bedarbės padėtį, kaip 
tai maistu drabužiais ir kuru.

• Nors komitetas susideda iš 
, draugijų atstovų, bet draugijos 

šelpimo išlaidų nepadengia, iš
skyras kelias draugijas, kurios 
paaukavo po penkdolerinę; 
Draugijų komitetas bedarbių 
šelpimui išlaidas padengti gau
na daugiausia iš rengiamų va
karų, kaip kad ir bus bal. 19 
dieną. Vasario mėnesį vienas 
tokis vakaras buvo surengtas 
ir labai buvo pasekmingas^ nes 
uždarbio liko virš dviejų šim
tų dolerių.

Todėl busimas vakaras bal. 
19 dieną gal irgi bus pasek
mingas. Tikimasi roselandiečiai 
ji parems, nes visuomeniškas 

‘’laBdaringas dakbns yra remti- 
.? nas visada ir visiems, 
’•* Visa bėda tik tame, kad da

bar didelė bedarbė, bet visgi 
dar. randasi ir dirbančių; jie 
atsilankys ir gausiai parems. 1

Vakaras bus su programų, o 
įžanga tik 25 centai ypatai.

Bedarbis. >

19

Gerb. svečių, kurie žadi ap
silankyti | rengimąjį bedarbių 
naudai koncertų ši sekmadienį, 
prašoma atsimint laikų, būtent 
kad koncertas-Vakarėlis prasi
dės ne 7:30 kaip buvo vakar pa
skelbta, bet lygiai, 6 valandų va
karo. Konęertą-viakarėlį rengia 
Bedarbiams šelpti Komitetas, 
Lietuvifų Auditorijos mažojpj 
svetainėj.

darą kol kas norėdavo. Taigi 
ir užėjo noras nekurieins iš bu- 
čerių nusistatyt šiek tiek pana
šesnes valandas, ir iš to skriau
dos nei pirkėjams jokius ne
gali būti. v >,

Lig šiam laikui dauguma bu- 
čerių be reikalo turi nukęsti 
nuo ilgo krautuvėj stovėjimo. 
Juk jiems ir reikia pasilsio.

Mitingai minėtos bučerių aso
ciacijos bus laikomi du kartu 
į mėnesį. Gi susirašiusieji na
riai susivienijiman ketina -stro
piai prižiūrėt, kad nutarimai 
butų pildomi. Pagal jų nutari
mus jau sekantį sekmadienį, t. 
y. 19 d. balandžio savo' biz
niuos vykys naujų valandų nu
statymą. Aš sakau labai gerai,, 
kad Marųuette Park bučeriai 
subruzdo organizuotis, nes or
ganizacijoj musų visų gludi 
gerbūvis. ,

Nękurie bučeriai pasirodė bi
ją organizacijos, ir nepaisė ra- 
šyties į minėtą susivienijimą.

Bastūnas.

Budrikę krautuvė visuomet 
daro didelę ‘apyvartą, parduoda 
ir perka iš sykio daug prekių 
todėl gali pigiau; nupirkti. Užtat 
gali ( savo kostumeriams pi- 
giati parduoti* Kas pirks da
bar Budriko krautuvėj, sutau
pys daug piųigų.—Ant.

Graboriai Lietuviai Gydytojai
trtthiž.-irii.JH.t'uu. „i

Bridgeportas

Viekšniečių Kliubo ir 
B. š. K. Vakaras

Viekšniečių Kliubas 
ir B.. K. rengia be 

darbiams vakarą

Jos. F. Budriko krautuvėj da
bar didelis radio išpardavimas

Marshall Field neklydo.
ke:

“Pirkti REAL. ESTATE yra ne 
tik geriausias būdas, greięiausias 
būdas, bet ir saugiausias būdas pa
tapti turtingu“.

Jus žinote tai‘dabar.

Jis sa

Ištirkite Westehester 
George F. NIX0N U Company |

67 West MoUroe

S. D. LACHATO1
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia- 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Rn. 6600 South Artestan Avansu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel Cinai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Streit 
CHICAGO, ILL.

{vairus Gydytojai
, „gįii ,MliPH||R „ĄĮįlin 1—11*1

Office Pbone Canai 1912
DR. m; Jv SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J Office 1724 So. Loomis St.

ump. r8 lt Blne Islana
Valandos: 10 to 12 A. 'M,» 2 to 4 

8 7 to 8:30 P. M.
Re*. Pbone Fairfat 6353

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai
710 West 18tK Street

Tel Canai 3161

Ofiso Te!. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo i iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8'vii. vakare.
Rez. Z Tel. Kenvvood 5107

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Pbone Armitagt 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvauket Aveniu 

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 Iki -8 P. M 
Seredoj vakare uždaryta

, Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvių Auditorijoj, balan
džio 19 d. Viekšniečaii ir Be
darbių šelpimo Komitetas ben
drai susitarę rengia lietuvių be
darbių šeimynų naudai vakarėli 
su gražiu programų. Po pro
gramų bus šokiai jauniems, vi
duramžiams ir seniems. Bus 
gera muzika ir gardžių užkan
džių. Įžanga bus tik 50 cen
tų, o smagumo už penkinę.

Prašomi ‘a'tįhinti, šį sekmadie
nį, rytoj, baladndžio 19 d. Liet. 
Auditorijoj, lygiai 6 vai. vaka
ro.—Pranešėjas.

Jos. F. Budrik, Ine., 3417-21 
S. Halsted St., dabar išparduo
da. įvairių išdirbysčių rądios la
bai pigiomis kainomis. .Jis turi 
savo krautuvėj radijų kuriuos 
parduoda net po $19, su tūbo
mis ir viskuo.

Kas dar neturi iki šiol savo 
namuose radio, dabar turėtų 
nuvažiuoti į Budriko krautuvę 
ir pasirinkti sau tinkamų radib.

Šiame “Naujienų” numery 
randasi visas puslapis Budriko 
krautuvės skelbimo. Pasižiūrė
kite j tų puslapį,'patys pamaty
site kokių ten rasite puikių 
bargenų. Nepraleiskite šios
progos, pirkti sau radio, pianą, 
rakandus, skalbimui mašina 
arba elektrinę ledaunc.

«■

Specialistas gydyme ’ Chroniškų 4r nauju 11 
gi). Jei kiti .negalėjo jumis išgydyti, atsuan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavU- 
mas atidengs jūsų tikra ligų Ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata junjs sugryš. Ei
kit pas tikri) specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po i------- ” " ‘ "

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mi s. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy K Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

e . j

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46<b St. Chicago, UI.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAflN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet.

7 Iki 8 vai. Nrdėl nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbont Plaza 3202

galutino ifiegzamluavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jochson Blyd., netoli State St.

Kambarys 1016 >
Imkit elevatorių 

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

Eoi nuo 10 ryto iki T po pietų

20

Graboriai

Phone Boulevard 4139. , .. • . I . ■ ...

A. MASALSKIS

“Pagailėjo, pagailėjo mane 
kaimynai ir paliko vieną su sa-" 
vo nelaime” taip man., skundė
si viena bedarbė moteris, ap
leista vyro su mažais vaikais.

Ištikryjų, išsireikšti gražiai, 
-pagailėti ir palikti be jokios 
morališkos paramos savus žmo- 

(nes, pas mus yra paprastu da
lyku. Pasekmės to: turime ge-. 
roką skaičių saužudyščių, dva
siniai puolusių ir šiaip daug 
ęrmiderių. žmonės, kurie tą 
atjaučia ir širdingai atsiliepia j 
j kito vargą, pavieniai negali | 
'daug tam užbėgti. Organiza
cijos kelių tas galima, žodžiais 
alkano nepasotinsi. Jam reikia 
medžiaginės paramos. Susitvė
rusiu draugysčių reikalas 
pintis tuomi.
• B. š. K. budriai stovi 
sargybos savo užduoties!
toj, (19 bal.) rengiamas vaka
ras, nėra pasipelnymo tikslu 
— pelno dalis eis Oak Forest’o 
lietuviams seneliams, bus su
šelpti if ištirti, visai neturtin
gi bedarbiai. Rengėjai deda 
pastangas, kad atsilankiusieji 
turėtų kuomažiausia išlaidų, o '

Marąuette Park
JĮ '« • J

Lietuviai biičeriai susi
organizavo iį

Jono ir Juozo Matkų pastan
gomis tapo suorganizuota Mar- 
ųuette apielinkės bučerių aso
ciacija — angliškai: “Mar- 
quette Park Butchers Associa- 
tion”. Kol kas dar minėtas >bu- 
cerių susivienijimas susideda iš 
18 buęerių. Organizavimosi tik
slas: nedaryt krautuves # visą 
dieną šventadieniais; šiokiom 
dienom atdara nuo 6-ių iš ry
to ligi 7-nių vakare. Ligšiol pa
prastai atidarydavo nuo 5-kių 
iš ryto, ir vakare laikydavo at-

Graboriai
.........■

Stanley I*. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.. Kaina prieinama -

3319 Aubiirn Avenue
CHICAGO. ILL.

Musų patarnavimas hi>< 
dotuvčse ir kokiame rei
kale visuomet «ti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturimi' iš
laidų užlaikymui į • 
ri«J. ' io.v

3307 Aiibtirn Avė.
CHICAGO, ILL.- ; • j

’Ign.T^zolp-
Pigiausias; Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Pbone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
uetic blanke t s ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai. .

SVARBI ŽINUTE 
DL M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas , 

Perkėlė abu savo ofisu į naujų vietų 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
Ofino telefonu Virginia 0080 
Bea. Tol. Van Bures 5868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4J42 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
O Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North 81de 
3413 Franklin Blvd. * 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Rezidencija Tel. Midway 5512 fi 
Wilmett< 195

Ralph C. CupJerJMLD.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St Tel. Canai 1712-0241 
Valandos: Pagedėliais i: Ketvergab 

1 iki 8 vai. vak., Urarninkait b 
Pėtnyčiomia 1 iki 4 v. v.

Ofiso Til. Victory 689V 
Rez Tcl. Drexel 9101

DR. Ą. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
, vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietq. 7—8 vak 
Nedėliomis ir Iventad. 10—12 dienų

Advokatai

Akių Gydytojai

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

Tcl.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

ROZALIJA BARTAšAITe
' • 1 - v.'

J. Lulevičius
GRABORIUS iR

BaLSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se Visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia
1 veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago.) UI.

Tel. Victory 1115

1646 W. 46th St.
Telefonai t /

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th

Telefonas ,

Cicero 3724

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptf{jiiift9,zį ne^vųotumo, skaudamu 
akių karutį,„;\nuima kataraktą, aųtaiio 
trumparegystę if tolirėgystę. Prirengia 
teisingai .akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. 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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEGIALISTZ1S

Phone Canai 2118 
Valandos: 6—8 vakare 
R. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1900 So. Halsted S t.

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Vųląpjfosnl'M,, po piet 
Phone Lafiyętte 0098

—---—- ------------ -  . ,,į.J , į„

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
. Tel. Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
Dentistas

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

___

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room'llD 

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. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketVergų 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OUS
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 0562 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė

Tel. Pulhnan 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti

.. ......................... ... III I e Į i raiB t.........................— ..........II—

John Kuchinskas
Lietuvis AdvokatasDR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W4 03rd St., Saite 3 

Tel. Prospect 1028 '■
Rez. 2359 S. Leavitt St. Canai 2330 
' Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
m m h» i ■ ■■ — i ' — i ■ ■ ii.— u ■ .................

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

Arti Leavitt St
Telefonas Cahal 2552 

Valandos $ ryto iki 8 vakaro* 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

L-------------- ------------ - ——-

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

8....................................... ■■■■■

Simon M. Skudas
Graborius ir

. Balsanuiotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai. 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL

t
ir

Park 797
Įvairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

ru-

ant

St.

133

* tV*- rM,l v

saulįu balandžio 15 dier 
ną, *9:40 valandų ryte 
1931 m„ sulaukus 11 me
tų amžiaus, giiiiusi lapkri
čio 15, 1919, Wheatfield, 
Ind. Paliko dideliame nu
liūdime motina Magdale
ną, po tėvais Lukošaitę, 
tėvą Danielių, brolį Jero
nimų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1341 
S. 48th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pir
madieny, balandžio 20 
dienų, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tau-

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ; ijc nakt 
visose miestp da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkč.

2205 Lake S t.
Tel. M.elrose

MODERKIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja Virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
TeL Boulevard 6487

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room (502 .

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Vashington St. 

Cor. Wasbington and Clark St*.
Ofiso Tei. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

TeL Calumęt 3294
Nuo* 9 iki 12 vai. dienoa it 
nuo 6 iki 9 valandos rakate

Visi a. a. Rozalijos Bartašaitės- 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tcl. Yards-1741

LOVEIKIS
NUSKINTOS KVIETKOŠ
Pristatome į Visis Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

AMBULANC& PATARNAVIMAS DIENA ir NĄKTI
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

JŪSŲ GRABORIAI
Didyste; Ofisas 

4605-07, South Hermitage Avenue 
, W Telefonai. YARDS 1741 ir 1742.

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.
ir-.'m I r i 1 ..J.I i-jų - ‘ •' ~r • r.r~L~ —r--------- -------- ------------------------------------------------------- --

Pbone Canai 6Ž22

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

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

Telefonas Repųblic 7868

Namų Tcl.; Ravenswood 1664
Dr. J. P; Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee AVe.

(kampos North ir Damen Ąvcs) 
Tcl. Ėrunswick 8281 

Utarn., Ketv..-ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-S p. m.

Nedčliomis pagal susitarimų

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
k akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
irų, moterų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokio* elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St.» netoli Morgan 

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

Tel. Canai 3110 ’ 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar. Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avei, 2 taftos 

CHlCAfcO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
< OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ii noo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedel. noo 10 iki 12 v. dienų 

Phone MiJway 2880
m "i ■ L 'iA— ———  —.L-i———

DR. G. K MADGE
" DANTISTAS.
4930 W. 13th St. Tel. Cicėro 49 

Delel sunkių laikų kainos nupigintos _.

ĄuMn®. Ctowm ——

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St., Roorn 2117 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 64
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 1600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman At. 

TeL Prospect 8525
r- ■ -   ' ■>—

Paul M., Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyj*
-Room 2414

One North La SeXU Hldgh
One North La Sotie St. .

{Cdr. La Sali* *nd Madisoa St*.)?
Ofiso Tei. State 27O4s 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800



NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, Balandž I

Tarp Chicagos 
Lietuvių

važiuoju iš Chicagos balandžio 
23 d.

—J. Gulbinskas,
6729 So. Artesian Avf

Educational
Mokyklos

Apleidžiant Chicago
Red. Atsakymai

Turiu garbės pranešti gimi
nėms, draugams ir rėmėjams, 
taip gi darbščioms pp. A. Shi? 
menaitei ir G. Rakunaitei ir jų 
bendradarbiams J. Šokui ir J. 
Grikieniui širdingus padėkos 
žodžius už surengtą išelistuvių 
vakarienę pereito šeštadienio 
vakarą namuose pas tėvą p. A. 
Grikienį. Nesitikėjau tokio 
smagaus įvykio savo gyvenime, 
kad mane taip gražiai išleis 
persiskiriant su Chicago.

Sudiev, giminės, draugai, 
tėvai ir linksmos chicagietės. Su 
širdies skausmu apleidžiu Chi
cago ir vykstu į tėvyškę Lietu
vą, kur rasiu nusiraminimą. 
Sudiev, kurie rėmčte mane. Su 
diev ir Jums, “Naujienos”. Pri 
siųskite laikrašti į Lietuvą. Iš-

Bedarbių korespondentui. Reii 
kia prie rankraščio pridėti i? 
savo vardą, pavardę bei adresu, 
kad Redakcija žinotų su ki u 
reikalą turi. Nedėsime.

Erškėčiui. Vargu mes kuni
gus išmokinsime, kad' jie turi 
pėkšti vaikščioti numirėlius ly
dėdami. Neapsimoka, dėti.

MOKYKIS BARPEKYSTUS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del lafor 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madięon Street

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS

Miscellaneous
Įvąirūs ' .

Business Chances
Pardavimai Bizniai

Real Estate For Sale /
Namai-žemė Pardavimui____

Westchester
Westchcstery prasidėjo įdomus kon- 

testas. kurio laimėtojai gaus penkias di
deles dovanas prekėmis 
geriausius šio 
kus apie tai kodėl jie čia apsigyveno.

Teisėjais tapo paskirti trys Chicagos 
didžiųjų dienraščių real estate redakto
riai ir Mark Levy, prezidentas Chicago 
Real Estate Board. Konteste gali da
lyvauti visi, kurie yra čia pirkę lotus, 
namus ar čia yra apsigyvenę. Laiškas 
neturi būti ilgesnis 300 žodžių.

už penkis 
miestelio gyventojų laiš-

Kenčiantis nuo Hemoroidtj vos ga
lėjo pavaikščioti. Dabar išgydytas 

be peilio ir ligonines
John Bernai. East Chicago, Ind., 

rašo: “Aš baisiai kenčiau nuo skau
smingų hemoroidų. Aš buvau agoni
joj. kančiose ir negalėjau pavaikš
čioti. Vieną dieną aš nuvykau pas 
Dr. P. D. šynianskj, Hemoroidų spe
cialistą, 1869 N. Damen Avė. ir jis 
išgydė mane. Dabar aš esu svei
kas ir laimingas. Aš rekomenduoju 
ji kiekvienam kenčiančiam nuo he
moroidų, kuris nori pasveikti be 
peilio, ligoninės ar operacijos. Jo 
beskausminis metodas yra tikrai 
pastebėtinas. Nereikia taiperi gaišti 
laiko, ar išlikti iš darbo.’’ Mažai 
kainuoja — lengvi išmokėjimai. 
Ateikite šiandie, ar rašykite dėl 5 
dienų gydymosi namie dykai.

BRIGHTON PARK

Svarbus Pranešimas .
irAtidariau valymo, pataisymo 

prosavojimo drabužių šapą (Clean- 
ing Store) prie pat lietuvių bažny
čios. Kviečiu visus lietuvius nešti 
pas mane savo drabužius, patarnau
siu visiems kuogeriausia. Kurie ne
turite laiko atnešti, tai telefonuoki- 
te, o aš atvažiuosiu paimti, ir kaip 
bus gatavi, atvešiu. Drabužius išva
lau, pataisau ir išprosavoju. Sudedu 
naujus pamušus, ir fur kautus per
dirbu (remodeling).

FELIX PIEŽA
4436 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 5132

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kaiųas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

PATARIMAS
Patariam 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 tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5832 So. Long Avė.

Reikalingi agentai t

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLO KALBOS 

gramatikom, dntaksšs, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius* 
aukštesni mokslą i vienus metus, Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tūks
tančiai lietui ių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo Šakose apsišvietę,

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IIJEk

h

Financial
Finansai-Paskolos

Pirm pirktmd naujo k^rp, širdingai 
prašau atsilankyti, ięv‘ pamatyti naujus 
1931 NASH aritOinobilius su vėliausios 
mados automatiškais įtaisymais, sport 
Royal tekiniais ir kitais ištobulinimais, 
kokius tiktai NASH taip gali įrengei už 
tokias prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 ■
——-6^.-—■ ■

GėraV išmėgintą pamokinimą kaip 
užauginti storus-tankius, grąžius plau
kus. Sulaikyti plaukų' Slinkimą ir gal
vos odos niežėjimą, nėra reikalo ‘ ilįiau 
būti plikagalviu. Tūkstančiai užsiau
gina plaukus ,ir atrodo jaunesni,.

Kreipkitės laišku, siųsk markę 
kymui, . ‘

L. J. GECHUS;
Room 600 ■

201 North Wells Bldg.
Chicago, III.

MOKYKLOS reikmehų ir delica- 
tęssęn Storas, arti didelės mokyk
los; nėra kompeticijos. 5 kambariai 
pagyvenimui, garu šildomi. 16 E. 
58th St. -

atsa

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir geriausią automobilių 

dirbtuvė ant Bridgeporto. Taisoin vi
sokios išdirbystes ' automobilius, taipgi 
partraukiam sudaužytus iš visur.

‘ MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP

3407 S. Morgan Šf. 
Tel. Boulevard i>421

Naktį pašaukit Yards 0422

TAIEŠKAU vedusią porą gyven
ti ir prižiūrėti namus ir 9 metų 
mergaitę. 6783 So. Maplėvvood Avė. 
Republic 2567.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0511 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Morrgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
InŠiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

Šių Kainų Negali 
ma Nuveikti

PAVASARINIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS.

VARTOTŲ KARŲ
J

Visų išdi'rbysčių

KAINOS
ir modelių.

KAINOS
Kiekvienas

$45 Karas 
PIRMOS 
KLESOS

$45
IKI STOVYJE. IKI

$995
CASH 

AR 
IŠMOKĖ- $995
JIMAIS

Archer Buick Co
KAMPAS ARCHER IR 

. ... KEDZIE AVĖ.
Telefonas VIRGINIA 2400

SPĖCIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch Boy White
Lead 111 svarų į^sx==ss^\

$ 10.98 reap?
?"“■ ^ixep

$1.00 1 w
Augštoš rūšies Varni- (P 4 JĮ Q 
sius ............................... gal.
6 pėdų Steplede- S1.19

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 3998

HlXED

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

____ ___ __ ■,.» f... . .. „.„.u,,- i ....... -n,.........

HUDSON .19)0. MODELIO. 
SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau. tik keli mėnesiai atgal 
ir kurį išvažinėjau .tik* kelis šimtus my
lių, 
užbaigimas 
ji- u - 
tinus, nes jis yra tikrai 
jas karas. / ~ 
kad sukelti, pinigų. 
>ms jį.
2231 North Kedžie Avė. Apt. 1.

' '----------------------

TIKRA PROGA PASIŪLOMA
Senos ir išsidirbusios kompanijos. 

Pradėsime jus biznyje su $185.00. 
Pasidarysįt gerą mėnesini ; uždarbį. 
Gulite atlikti srtvo basemente ar 
gayažiuje. • Atsišaukite asmeniškai, 
ar rašykite. /;

Room 600.-201 N. Wells St.

PARDAVIMUI priimta mainui 
bučernė ir . grosernė. Kainuoja virš 
$7,000. Parduosiu už $1700. Tik $700 
ar daugiau įmokėti, likusius išmo
kėjimais. Elektrikinė slicing maši
na, 2 kaunteriai su refrigeratoriais, 
rūkykla, National cash registeris, 2 
naujos svarstyklės įr -visas kitas 
pilnas įrengimas. Duosiu gerų lysą, 
arba galite pirkti ir išsikelti. Ran
dasi prie 2643 West 63rd Street.

' JOHN PAČLE
Tel. Grovehill 1680

nu !■■■» ■ 11■ 11 IH ■

Paul M. Smith & Co. 
RBAL BSTATB 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, fannas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės it kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
it parapinėm 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimai.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafarette 0455

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

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

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET ?

Tel. KedzSe 8902'

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

CHICAGO, ILL.

) WISS1G,
J Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
GYDO

NEŽIŪRINT KAIP __________ _ v
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmu galvos skausmus, skausmus • nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki l 
valandai ir nuo- 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200jAVett 26 St., . p kamšąs Tel. Crawford 5573

1S
VISAS LIGASVYRŲ IR MOTERŲ
UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

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

PINIGAI
Mes skolinami nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedžie Avė.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

' 4 KAMBARIŲ rakandai sykui ar at
skirai, sewing mašina. Kreipkitės va
karais po 6, nedėlioj visą dieną.

927 W. 35 Plaėe,

Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai viškose, nauji larigai, plumbingas, ap
šildymas, plasteravinias, 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

MES STATOME 
GARAŽUS

Uždarome Poreius
Pilnas pasirinkimas mtllwork ir lum- 

berio. Žemiausios kainos mieste. Vis
kas padaroma musų pačių dirbtuvėj.

West End Millwork Co.
y .

Kampas 22 ir S. Morgan gatvių 
Tel. Canal 1361 ir 1362

W. J. BENECKAS
POPIERUOJU IR 

MALEVO J U 
Darbą garantuoju

Šaukite Lafayette 7554
PAUKŠČIAI

(Ponltry)

TUKAI
50,000 vištukų išperinama kis savaitę. 

Visų geresniųjų veislių.
Kainos nuo $7 už 100 iki $12 - 

už 100.

Musų 14 pietų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus. 
, ------------- -  - / .

Vistukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio ' 

Leiskite mums . parodyti kaip. 
Salesrumis < • • . ' .Perykla

58 S. Spiing St. * 713 Grace St. 
telefonas 1537 telefonas 5410

F0X RIVER 
HATCHERY 

Elgin, UI.

•: ’t . , --a X

Pilnai įrengtas. ;• ' Geras origi^alis 
girnas. Tatrai kaip visiškai nau- 
Karą reikia pamatyti, kad jį įver- 

”, , —. j visiškai nau- 
Aš esu priverstas parduoti, 

Firmas $300 pa- 
Namie visą dieną nedėlioj.

Miscellaneous for Sale

PARDUOSIU mokytą German Police 
šunį už labai pigią kainą. 7004 South 
Fairfield Avė. Tel. Prospect 6698.

Farms For Sale
tildai Pardavimai

PARDAVIMUI 80 ąkrų farma, 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.

MES GARSINAME TIKTAI BAR- 
GENUS. Dviejų augštų mūrinis na
mas, dviejų flatų, basementas, gasas ir 
elektros šviesa. Kieto medžio grindys. 
Naujas plumbingas. Wallace gatvėj, 
arti 37-tos. Tiktai $3,500.00.

I. CHAP « tO.
3 Ist St. prie Wallace St.

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

Situation Wanted
Darbo Ieško -

LINCOLN SEDAN .
Vėliausio modelio. Finansinės aplin

kybės priverpia mane paaukoti savo ka
rą. kuris yra pilnai įrengtas su daug 
extras. Karas mano išvažiuotas tiktai 
3,Q00 mylių labai atsargiai turėjo ge
riausią priežiūrą. Man labai reikia 
pinigų ir turiu f tuojaus parduoti karą 
Priimsiu $450. 1845 South Central
Pirk Avė., netoli Ogdėn Avė, Ist fl.

• v ------1---

IEŠKAU darbo ant ūkės, turiu pa
tyrimo. Dirbsiu už mažą mokestį. 
Esu nėvedęs, arba jeigu kam eeikia porte
rio arba sargo. Esu hegirtuoklis ir 
darbštus. 3930 W. 67th St. Telefonas 
Hemlock 7691.

40 AKRŲ farma Wisconsine su 
triobomis ir gyvuliais. $500 įmokėti, 
likusius išsimokėti per 10 metų. Tel. 
Kildare 74-28. 1

PARDAVIMUI ’/2 akro vištų far- 
ma, 5 kambarių modemiškas na
mas ir garažas, arba mainysiu ant 
2—3 flatų.. Rašyki Ml Winz, Lisle, 
Illinois.

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

BUICK VĖLIAUSIO MODELIO 
MASTER 6 SEDANAS

Mano išvažiuotas tiktai 8000 mylių 
ir yra kaip, diepą išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus negąlėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yrą, jei neateisite ir patys jo ne- 
pątnątysite. ŠeŠį originaliai bailoon 
tąirai kaip nauji., Aš rūpestingai karą 
prižiūrėjau iY jis ^ie^vienU žvilgšniii jĮra 
visiškai naujas. Kainavo man' virš 
$1850 trumpą ląikį atgal/ Aš turiu 
tuojaus sukelti ^yii^ĮM •"# paaukosiu jį 
tiktai už $325. fTaįi britt čash. 223 8 
Ndtth 'Sawyer Ave7^*wpt*> I.'1 *

Partners Wanted

REIKALINGAS gėris partneris į 
Dry Goods biznį. Biznis išdirbtas 
per daug metų, lietuvių kolonijoj, rei
kia įnešti biskį pinigų. Rašykite į 

“Naujienas”, ' 
Box 1289, 

1739 S. Halsted St.,
, Chicago, Ilk

PAIEŠKAU pusininko i bučernės 
biznį, turi būti atsakantis, gabus 
ir savo amatų žinantis žmogus.

319 E. 58th St. •

PARDAVIMUI 160 akerių farma, 
geri 7 bucfnkai, 2 mylios Camey, 
Mich. Arba mainysiu ant namo.

Frank Klimas.
5544 S. Michigan avė., Chicago.

PARDAVIMUI farma. 80 akrų, 
visa dirbama. Geros triobos. keturi 
arkliai, 20 galvijų, mašinos. Leng- 
vai§ išmokėjimais. Farma' randasi 
Wisconsine, pusantros mylios nuo 
miesto. Gera mokykla, geros baž
nyčios. THOMAS KOLOWICH, 

4550 S. Wallace St.

\ ' NAŠLĖ PAAUKOS
i Cadillac vėliausio Modelio Sedanas. 
Jis buvo ' storadžiuj :,pėt 10 mėnesių ir 
yra beveik neviartotd^. Aš neturiu kas 
važiuoti} Mario kai*8. todėl aš turiu jį 
'parduoti.' Karas 'y^i pildai įrengtas su 
4 ratų brekiais,' bailoon tairais kaip 
naujE ii* daug ektras. Kainavo man 
beveik $3,100,' paaukosiu ji už tiktai 
$450. 2538 North California Avė.
1 st floor. ......... |...

HeIpWanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ant farmų už 
gaspadinę, arba ženota pora. Nepaisant 
kad ir seni, darbas , nesunkus. Del pla
tesnių žinių kreipkitės šiandie nuo 8 A. 
M. iki 5 P. M. arba nedėlioi nuo 8 
A. M. iki f2 A. M.

. 6915'<ŠotRockwell.St.
, Phone Wspwk.J,492

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda ant 4 lotų nau

jas mūrinis garadžius. Dide
lis Show Room. Tirštai ap
gyventa apielihkė — 1713-19 
W. 35th St.j vienas blokas nuo 
Ashland Avė. ir daugiau gara- 
džių arti nėra. Mainysiu ant 
4 ar 6 flatų namo ar ko kito

Savininkas
JUOZAS VILIMAS

4556 So. Rockwell St. 
Tel. Virginia 2054

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
— PIRKI NAMĄ ARBA LOTUS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA čeverykų taisymo ša- 
pa. Pelningas ir gerai išdirbtas biznis. 
Greitam pardavimui pigiai.

4523 Wallace St.

GERIAUSI KAMBARIAI 
Miegami katnbariąį nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų /porų su kiteheneta 
$6.50. Arti i strytkatįiį ir ėleveitotių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimui.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

KRIĄUČIŲ ir klinijimo dirbtuvė. 
Geras biząis. Turi būt parduota šią 
savaitę UŽ bilę kainą. Nepraleisk pro
gos. Lietuvis savininkas, 1338 W. 87 
Street.

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

VIENA našlė parenduoja 2 kamba
rius dėl vaikinų, ar dėl merginų, kad ir 
ženotai porai. 734 W. 35 St., antros 
lubos. 
---- ---- --------- >.......... . ----

RENDON didelis ir šviesus kamba
rys. Atskiras įėjimas. Garu apšildo
mas. J. Shimbel, 3301 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 7963,

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė pi
giai. Biznis išdirbtas visokių tautų ap
gyventa. Pagyvenimo kambariai. Ren
da $30. Atsišaukite, Naujienos, Box 
1290.

NAUJAI įrengta dėl lietuvių Room- 
ing Hotfse ir restąuranfas. Švariai ųž-' 
laikomas . Kambariai $2,00 į savaitę,; 
yra maudynė ir kiti patogumai. Stanley 
Jonaitis, 2114 S. Hąlsted St. '

RESTAURANTAS išsimaino ant an- 
tomobiliausĄ arba parduosiu pigiai už 
pirmą teisingą pasiulimą. Kas pirmas, 
tas laimės. „4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107. A

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

REIKALINGĄS vienas ar du kam-: 
bariai, turi būti dideli ir labai švie
sus. Gražioj apielinkėj. Naujienos, 
Box 1286. . . ;

PARDUOSIU savo dalį hotelio ir 
lunch rum biznį, 36 kambariai. — Ge
ras. pelningas biznis. , Išvažiuoju Lie
tuvon, 1245 So. Michigan Avė. Tel. 
Caluniet 2021. '

RENDON kambarys dviem mer
ginom arba vaikinui. Antros lubos.

7011 So. Artesian Avė.

RENDON kambhrys, didelis, švie
sus ruimas; 2 žmonės šeimynoj. 
Atvažiuokit pamatyti. 7042 South 
Campbell Avė., bungalow.

. .---r- .----Ž------------------j

PASIRENDUŲJA kambarys vai
kinui, su valgiu ar be valgio, ap
šildomas; yra- telefonas. 601L So; 
Francisco Avė. ; :

— '1 . ..... . . ............ .
RENDON didelis šviesus kamba

rys .vaikinams ar merginoms. 4644 
So. Hermitage Ąve, 2 lubos iš fron
to. /. ■ '

I iii, —-i i.i I,, II, ,1,111,1. I .....!"■«■ ■

PAIEŠKAU ruimų Bridgeporte ar 
West Sidėj prie doros šeimynos. 
Esu našlys su mergaite. 821 W. asm™ ■ '

-r—...................*

■ ' ' ■ ' . • "t ■ ■

BUČERNĖ parsiduoda ar pasirenduo- 
ja iš priežasties ligos. Geras biznis. 
Pigiai. 6838 S. Western Avė., telefonas 
Republic 9094. /

Parduodam pigiai žemę nuo 1 
akerio iki 5,'arti Chicagos miesto 
ir. prie pat karų linijos. Vieta gera 
dėl vištų ūkės. Mokestis sulig išga- 
1?s- ■

2 flątų medinis namas ant muro 
pamato ' ir garažas. Mainysim į 
bungaįow. ‘

{> flatų medinis namas ant muro 
pamato, garažas, lotas 35x125, ir 
geroj vietoj. Mainysim ąnt bunga- 
log arba 2 flatų muro namo.

2 flatų muro narnąs, 5 ir 5 kamb. 
ir garažas. - Randasi Brighton Parke. 
Kaina tik $7,700; įmokėti $1500.

5 kamb. namas, beismantas, ga
ražai ir lotas 125x125. Randasi ar
ti 111 St., Mt. Creenwood. Galima 
laikyti vištų ir karvę. Kaina tik 
$4250; įmokėti $1000 arba daugiau.

Publiškas garažas pabudąyotas 
ant loto 100x125. Gera vieta bizniui, 
nėra kitų garažų arti. Gražjus' pa
rodos kambarys. Pirmas “mortgage” 
tik $19,000. Mainysiu ant lotų ar
ba namo nuo 2 iki 8 flatų. Naudo
kis proga.

4 flatų naujas gražus 
Randasi arti vienuolyno 
ąuettę Parko, gražiausioj lietuvių 
apielinkėj Chicagoj. Mirtis šeimy
noj verčia pigiai parduoti arba mai- 
nvti į jūsų seną namą. •

2 flatų naujas muro narnas, ga
ražas ir; platus lotas. Randasi arti 
lietuvių bažnyčios, mokyklos ir Mar- 
ųuette Parko. Savininkas priverstas 
atiduoti tik už $11,800; įmokėti 
$2500 arba da'ugiaus. Namas vertas 
3000 dolerių daugiaus.

x Del platesnių informacijų kreip
kitės kasdien arba nedėliomis pAs

K. J. MACKE & CO..
(MačiuĮkas)

6812 So. Weštem Avė.
Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI public garažas. Ge
ra proga geram mechanikui arba mainy
siu ant namo. 4644 S. Western Avė. 
Tel. Canąl 5529 ar Lafayette 4501.

63 GATVĖS BIZNIO PRAPERTĖ. 
Apleidžiu miestą, turiu paaukoti. .Tirš
tai lietuvių apgyventa apielinkė. Gera 
vieta bile kokiam bizniui.

' 2*40 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 5 akeriai geros dir
bamos žemės su 5 kambarių bunga- 
low. 400 pėdų frontas ant Ogden 
Avė. 590 pėdų ilgumo, stikliniai por
čiai. Naujas 8 pėdų basementas.

Turiu parduoti iki gegužės 15 die
nai. Beveik už dyką tik $7000.00, 
vertas $15,000.00. •,

ANDRIEJUS POŠKA 
Ogden Avė., Lace Rd. 

Downers Grove, III.
Tel. Downers Grove 8014-Y-4

PARDAVIMUI namas 5 po 4 kam
barius, pečiais šildomas, Bridgeporto 
apielinkėj. Taipgi 7 kambarių bunga- 
low. Parduosiu ar mainysiu ant ką 
turit.

pečiais

Parduosiu ar mainysiu ant ką

7004 S. Fairfield Avė.
Tel. Prospect 6698

-•'■-.“i

PAIEŠKAU ruimų Bndgeporte ai
West Sidėj prie doros šeimynos

34 PI.

RENDON ruimas prie iflažos šei
mynos. ^Atsišaukite į restaūrantą 
804 -W. 31 St. Victory 6085.

.. ...................... ForRcnt
; ANT rendos mūrinis bungalow, 6 
kambariai. 1 Ręnęb pigi, 6444 South 
Wasbtenaw Avė.

■.................. > į ..................   ■■
. ■ ( ' ' ' r 1' ’ ' X 1

' JRĖNDON. 4 kątpbąpų namiukas .— 
sviesus, švarus, ant tyjfo oro, apie Vie
nuolyną. Renda $15.00.- 7257 So.
Talman Avė//'

/Jį 'į į.'''
.....................

namas, 
ir Mar-

PARDAVIMUI 5 kambarių namas. 2 
karų garadžius. 50 pėdų lotas. Kaina 
$4,500 ar pigiau. Pusė bloko nuo 
gatvekarių. Įnešti $700.00. Paliksi
me gražų pianą, klijonkes. šildomą pe
čių kaip dovaną — priedą, arba paren- 
duosime geriems z žmonėms už $33.00 
mėnesiui. Priežastis liga.

JONAS GEDRAITIS 
3237 N. Nagle Avė. 
Tel. Paiisade 8034

DVI 5 KAMBARIŲ bungalovr. pui
kiausiame stovyje, vertos po $10,000. 
Turiu paaukoti už $8,800 kiekvieną. 
5833 ir 6042 S. Campbell Avė., Tel. 
Hėmlock 0772. - 1

PARDAVIMUI gerai išdirbtas restau 
ranto biznis, tirštai apgyventoj apielin 
kė j/ nebrangiai.

10819 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA groseris pigiai, 
biznis geras. Priežastis — turiu 2 
bizniu, vienai perjunku. 3417 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI barber shop, įlen
da pigi, tiktai $25, apšildama; mai
nysiu į automobilį. 741 W. 34th St.

PARSIDUODA vieno augšto mu
ro namas. Storas ir 4 kambariai; 
karšto vandenio šiluma; randasi ne
toli didelio teatro; tinka bile ko
kiam bizfiiui. Savininkas parduos 
stebėtinai pigiai su mažu įmokėji- 
mu. Kreipkitės sekančiai:

3647 Archer Avė. Užpakalyje

FORECLOSURE BARGENAS!
Marųuette Manor. gražus 3 augĮtų 

murinią namas, 3 šešių kambarių flatai, 
visi garu apšildomi, 2 karų garažas, pu- 
centro loto. Kaina tik $17,000.00 S. 
G. Kilkis, savininkas, 4192 Archer Avė., 
Ist flbor. Subatoj iki 9 valandai va
kare.

. PARDAVIMUI mūrinis namas 3 
flatų, parduosiu gana pigiai. Ko
munikacija gera, mokykla arti.

6602 Lowe Avė.

. PARDAVIMUI soft drink ir gro- 
serio fixtures; yra viskąfe kas rei
kalinga. Galima palikti ant vietos 
arba išsivežti; už pirmą teisingą 
pasiūlymą. 4858 WentWorth Avė. v

PARDAVIMUI greitai ir pigiai 
b-učernė ir grosernė, nėra kreditų, 
biznis kėš; geri fikčeriaj. 3423 So. 
Morgan St. '

.PARDAVIMUI dvi standos, vie
na -r- barbeėue, kita — gasolino 
stotis, abi prie tos pačios kryžkelės. 
Ilgas lysas, pigi renda.

107th St. ir 96th Avė., 
IlkPalos Park,

PARSIDUODA geram stovyje- 3 
augštų kampinis muro namas. Sto
ras ir 5 flatai; randasi ant gyvos 
biznio gatvės. Rendų $181.00 i mė
nesį; kaina $16,000, vertas $20,000. 
Parsiduos ,su mažu įmokėjimu. Da
bar yra groserio biznis, išdirbtas 
10 mėtų, jysas baigiasi, galima už
imti gerai išdirbtą biznį. Priimsit! 
į mainus lotti ar mažesni namą. 
Matykit savininką sekančiai:

3647 Archer Avė. Užpakalyje
..........-...... . .............—................. ....
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MAŽOS FARMOS PIGIAI
Aš turiu kelias puikias mažas farmas 

nuo 2 iki 5 akrų, tinkamas vištoms, 
krąlikams ir daržovėms auginti. Arti 
transportacijos. mokyklų, bažnyčių > ir 
sakrovų. Mažas įmokejimas ir lengvi 
mėnesiniai išmokėjimai atsakantiems žmo
nėms. Šios farmos uždirbs jums getą 
pragyvenimą. ,- Mes taipgi paskolinsime 
pinigus pasistatyti reikalingus ' namus. 
Mes parodysime prapertę bile dieną.

Z. S. MCKEVIČIA. 
2505 W. 63rd ‘ r » * St.

DVIEJŲ flatų, po 5 kambarius 
kiekvienas, mūrinis namas ir lotas, 
taipgi ir extra lotas, jei kas norėtų. 
Pigiai greitam pardavimui. 1423 S. 
JBtarding Avė. 
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PASTEBĖTINAS BARGENAS
Trikampio formos kampas, susi

dedantis iš U akrų žemės, randasi 
prie dviejų didelių vieškelių — 
Archer Avė.,. 4A ir Lemont Road. 
Yra' gasas. elektra ir šaltinio van
duo. P. Pilitauskis, 4601 S. Marsh- 
field Avė., Chicago. 
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$4,500; $600 įnešti, o likusius
lengvais išmokėjimais. Bizniavas 
mūrinis namas, Storas ir 5 kamba
riai; elektrikas, vanos ir karštu 
vandeniu apšildomas, 
rų garažas. Priimsiu 
sėmės biznį. Šaukite 
ba nedėlioj ikj 
9766,

10 v.

Naujas 3 ka- 
lotą arba gro- 
bile diena at

ryto . Boulevard
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