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Mussolini Daro Galą Vi
sokiai Akademinei Laisvei
Italijos universitetų profesoriai ir docen

tai verčiami tapti fašistais ir fašistų 
partijos propagandos agentais, arba 
eiti laukan

ROMA, Italija, vas. 19.
Fašistų partijos sekretorius Tu
rą ti išleido įsakymą, kad visi 
universitetų profesoriai ir ins
truktoriai butų visa savo

fašistai tiek pažvalgomis, 
mokyme, ir kad kiekvic- 
profesorius ir mokytojas 
fašistų partijos propagan-

su
dimi

ją prieš tam tikrų profesorių li
beralizmą. -

Del tos kampanijos, kuri tę
sėsi jau per keletą pastarųjų 
mėnesių, šen ir ten universitetų 
auditorijose Įvyko fašistų stu
dentų demonstracijų ir nefašis- 
tų studentų kontrdemonstraci- 
jų. Atsitikimais, kur profeso
riai buvo fašistų Įtariami, per 

au-

Chicago, III., Trečiadienis, Vu sario-Febrnary 20 d., 1929

Scena prie Bellevue, O., kur traukinys susidūrė su busu. Nelaimėj žuvo 17 žmonių.

Neramieji Meksikos LIETUVOS ŽINIOS 
elementai rengiasi 30,000 ikų paskolos 
sukilimui Sonoroj Telšių miestui

Vyskupas leidžia Me- ■ Kva‘įSkovijieUstknasiot Rivera eisiąs lauk;
| ksikos kunigams

registruotis

MEKlSUKOS MIESTAS, vas. 
i 19. — Gilberto Valenzuela, kan
didatas i Meksikos prezidento 
vietą, kalbėdamas (šajame mie
ste, Sonoros valstijoje, aitriai 

■puolė buvusį prezidentą Phi- 
tarco Elias Callesą ir dabarti
nę Meksikos vyriausybę.

Valenzuela, kuris yra kalti
namas dėl kurstymo, sukilimų 
šiaurės' vakarų vaistuose, savo 

į kalboj pasisakė didžiuojąsis 
i tuo, jogei jis esąs maištininkas 
prieš Ca lieso valdžios sistemą.

Tuo tarpu girdėt, kad Valen
zuela, Aurelio Manrique ir So
lo Y. Gama rengia ginkluotą 
sukilimą Sonoros valstijoj, j 

iSonorą esąs parvykęs ir buvęs 
sukilėlių vadas gen. Hcctor Al- 
mada, kuris po’ nepavykusio 
SerrancnGomezo sukilimo La-

KAUNAS. Ministerių kabine
tas nutarė išduoti 36,000 litų 
paskolos Telšių miestui vie
niems metams iš 6 nuošimčių.

Steigiamą ekonominių 
studijų draugija

Kaune steigiama ekonominių 
studijų draugija, kurios nariais 
galės’ būtį visi pilnamečiai as
menys, suinteresuoti Lietuvos 
ekonominiais reikalais. Drau
gijos tikslas yra pažinti Lietu
vos ūkį, ieškoti priemonių ir 
bodų kelti Lietuvos ūkio gero
vei, rengiant paskaitas, lei- 

I džiaut spaudinius, organizuo
jant instruktorius, informato
rius ir kita.

na s 
butų 
dos agentas.

Del šito įsakymo bus, be abc-jjų lekcijas visados sėdėjo 
jo, išguita iš universitetų ne- ditorijoj palicininkas.
maža mokslininkų, jų tarpe ir Bet kam tokios ceremonijos? 
tokių, kurie yra žinomi ne tik Fašizmo vadai tad nutarė d .- 
Europoj, bet visame moksliniu- bar padaryti galą visokiems da
ine pasauly. gi akademinės laisvės preten-

Tuojau po pirmų fašistų zijoms. Fašistų spauda tad
pervarto dienų daugybė nefa-1 skelbia, kad nuo šio laiko joks
šistų mokytojų buvo, pašalinti profesorius nebegalės interpre- tjk kaip atskiriems asmc, 
iš mokyklų, lyginai kaip kad tuoti laisvos prekybos, antimili- 
pašalinta iš jų vietų daug laik- turizmo, imperializmo ar religi-į 
raštininkų, valstybes tarnauto- jos taip, kaip jis pats kad ma
jų ir valdininkų. ' 'no, bet tas interpretavimas tu-:

Buvo pasilikęs dar stambiu | rėš būti 100 nuošimčių fašisti- 
skaičius mokslininkų, kurie nie- uis. 
kados politikoje nedalyvavo, tuojau iššluoti laukan iš visų 
Jie buvo lojalus filosofiniams mokyklų ir universitetų, 
ir moksliniams pniversalio po- Kadangi profeso-rių algos Ita-,n« 
budžiu principams ir nebojo, lijos universitetuose yra men 
kaip į tuos jų įsitikinimus žiu
ri fašistų doktrinieriai.

Tokia padėtis fašistams atro
dė skamlaliiiga, ir svarbiausie
ji jų laikraščiai, kaip antai Mi
lano Popolo d’Italia, Romos i 
Tribūna, Neapolio Mezzogiomo pašalintų, 
etc., pradėjo smarkią kampan i- ryta-

ROCKFORD, III
Ateinantį sekmadienį vyriausy-j 
bė rengia apielinkės miškuose 
didelę medžioklę vilkų, kurie 
ėmė piauti stirnas. Vilkų šau-

i karalius nori rastI,ab5gęs' •',,,,«lines Valfi,y-
■ J M S.

nims; tuo katalikų kova su ()vti kvi,ečia uikstuntį savanorių 
valdžia dar nebaigiama medžiotojų.

Valdininkai vienas ant
ram patarnavo

nauja diktatorių
v '

Tekį, kurs butų ir stiprus, ir Kellogg apie savąjį 
švelnus; de Rivera nebeturi i A i • 

paramos armijoje P2LKI>3, nCKHri^Ull

Zarasų muilines viršininkas 
Ostachavičius / buvo bloguose 
santykiuose su Latvių muitinės 
viršininku Rudzitu dėl žmonų. 
Vienas antro nuodėmes iškėlė 
aikštėm ir dabar 
abu.

Ostachavičius su
Kumelaičių buk už
iną, o Latvių muitinės viršinin
kas Rudzitas buk už klastavi- 
mą kvitų ir parašų.

suareštuoti
MEKSIKOS MIESTAS 

19. — San Luis 1
Kmie taip ne arys, bus ^ Įa Morą paskel-į

bė, kad katalikų bažnyčios vy
riausybė Meksikoje leidžia ku
nigams, jeigu jie nori, paduoti 
Meksikos vyriausybei, savo ad- 

| resus, kaip kad to reikalauja 
valdžia.

įregistruodami savo gyvena
mas vietas, kunigai elgiasi tik 
kaip atskiri asmens, ne pildy
dami valdžios įsakymą einant 
tikybiniais įstatymais, kuriems 
bažnyčia pasilieka ir toliau prie

šinga.
į užsigina Vyskupas Morą užsigina, kad 

nprmrlpffaę TtaliinJ ginkluotuose maištuose prieš llCpa(.lv;U<Įk dabartinę Meksikos valdžią ka-
propagandai svetur talikų kunigai m<lalyvaują.

I f’ f) C    — _ . . M A 1 A

Potosi vysku-1 Trockis prašo leisti 
jam atvykti į Vokie-

tija gyventi

vas.MADRIDAS,
19. — Ispanijos karalius Alfon

sas ieško kito diktatoriaus, ku
ris pakeistų dabartinį, gen. Pri-

kos, tai pašalintiems iš vietų, 
gresia skurdas. Nefašistams 1 
dagi jokių savo raštų nebus 
leista spausdinti Italijoj, o to
dėl ir literatinė karjera tokių, 
už savo nuomones iš mokyklų 

žmonių lieka uždą-

Sijos 1000 kandidatų Vatikanas 
Į naują fašistų sei 

mą Italijoje

BERLYNAS, vas. 19.—Paul 
Loebe, reichstago pirmininkas, 
vakar gavo iš Perą, Konstanti
nopolio priemiesčio, šitokią te
legramą:

“Del jūsų pasakytos reichsta- 
j ge vasario 2 dieną kalbos, aš 
prašau vietos Vokiečių konsu
latą duoti man tuo klausimu 
leidimą.

Vasario
nistai kėlė reichstage triukšmą, 
pirmininkas Loebe, s ubą lįsda
mas juos, buvo pasakęs:

“Mes pirmi davėme jums ii
■ kitiems pilnas pilietines- teises. 

bu‘1 Kurią dieną mes gal dar ir p. 
Trockini suteiksime čia, Vokie-

Leon Trotzkyi”
2 dieną, kai komu-

ROMA, Italija, vas. 19. — Di
džiajai fašistų tarybai jau pri
statyta daugiau kaip 1,000 var
dų asmenų, įvairių sindikatų ... 
ir korporacijų nominuotų kan- šią susitaikymas tarp Vatika-1 
didatais į busimą fašistinį Ita- > no ir Italų valdžios įvykęs iš į 
lijos seimą. dalies dėl to, kad Italija trokš- Į

Iš tų sąrašų didžioji taryba tanti savo įtaką plėsti per mi- 
išrinks 100 kandidatų, kurie t sijonierius.
kovo 24 dieną turės būti “vi-1 Pasak franeuzų spaudos, Ita- 
suotinu balsavimu” patvirtinti- lija siekianti franeuzų misijo-

Naujasai Italijos seimas nierius visur pakeisti italais ir 
sprendžiamojo balso neturės.! tuo budu plėsti savo įtaką. 
Jis bus tik patariamoji įstaiga. '

Osscryato- • Į)yj SaU|eS danguje : 
lis Vatikane ° J ,

ROMA, vas. 19.
re Romano, oficialia Vatikane. _______
organas, griežtai nugina fran- Ita|ai iSsjgantlo:
euzų spaudos priekaištus, bu-i siant| -sudna diena-

ROMA, Italija, vas. 19. — 
Romos gyventojai vakar labai 
nustebo, pamatę danguje dvi 
saules, o ne vieną. Apsireiški
mas labai nugązdino paprastus 
tamsius žmones, kurie išspren- 
<iė, kad tur būt artinasi “sud- Namų tąrnaitė pavel 

dėjo gerų turtą — 
$300,000

Trockio telegramą Loebe įtei
kė ministerių kabinetui, patar
damas tremtinio prašymą pri
imti.

Pasak pranešimų, karalius 
norįs tokią atmainą’ padaryti 
dar prieš parodų Barcelonoje 
ir Sevilijoje atidarymą, many
damas tuo budu atsteigti už
sienio pasitikėjimą, kad Ispani
joje viskas yra tvarkoj.

Karalius Alfonsas norįs rasi i 
tokį žmogų gen. de Riveros vie
ton, kuris ir sugebėtų stipriai 
laikyti valdžią rankose, ir kar
tu valdytų konstitutiškiau, ne- 
kad dabartinis diktato r i u s. 
Šiuoju karalius norįs atsikra
tyti dėl to, kad pastarajame są
moksle, kaip pasirodę, dalyva
vę ne mažiau kaip dvidešimt 
aukštų generolų, o tai reiškia, 
kad diktatorius de Rivera para
mos armijoje nebeturi.

Spėjama, kad naują Ispani
jos valdžią sudaryti bus pa
kviestas grafas Maura, užsie
nio ministerio sūnūs, arba mar
kizas Magraz, dabartinis 
basadorius Vatikanui.

am-

DORMITORIJA
SUDEGĖ; 5 ASMENS 

SUŽEISTI

vas.

Kūdikis sugraudino tei- KO1 
sėjus; išteisino motiną

PARYŽIUS, vas. 19. — Kudi- I ....... ............
kio verksmas viename Pary- , MINNEAiPOIJS Mum
žiaus teisme taip sugraudino , I!,‘ - »ukt| ę>a sudegė
prisaikintus pasėdininkus, kad!Mineapolio Universiteto stu- 
jie tuojau išteisino jo motina, <len,Č1U d»rmit<’1’1Ja- Ga,sras k‘- 
Martij Išgros. |,o kai V,8OS stllden,ės miegojo.

Moteriškė buvo kaltinama dėl - . - , .
Vnvic rQ gesinant penki asmens buvo Kuris, .sužeisti.

na diena.”
Mokslo žmonės aiškina, kad 

šis dviejų saulių pasirodymas 
yra tik dabartinių didelių Eu
ropoje šalčių padarinys. Buvęs 
ore drėgnumas sušalo ir, kai 
veidrodys, atplieskė saulę, taip 
kad pasidarė tartum dvi sau- 

i lės.

Suėmė garlaivy $150,-
i>et Jos pavykrršgeibėtL ’ Gaiš- i 000 svaigiųjų gėrimų

nunovijimo savo vyro, 
jos nebebodamas, buvo pamilęs 
kitą, penkiolikos metų mergšę. JO PROFESIJA BUVO VOGTI 

DIEVO NAMUS

. fg .y

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet šalta; vi
dutiniai mianąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 7° ir 13° F. z

šiandie saulė teka 6:4(K lei
džiasi 5rc?8. Mbiuo leidžiasi 
4:49 ryto.

NEW YORKAS, vas. 19. — 
Atplaukusiame į Hobokeno do
kus American Diamond linijos 
garlaivy Coahoma County mui- 

i tinęs agentai suėmė $150,000 
vertės svaigiųjų gėrimų.

Garlaivis buvo atplaukęs iš 
Antverpeno.

WAUKESHA, Wis., vas. 19. 
— Mrs. Hilda Westphal, 30 me
tų amžiaus našlė, kuri čia per 
pastarus septynerius metus tar
navo pas turtingesnius žmones, 
dirbdama sunkius namų ruo
šos darbus, staiga patapo tur
tinga moteriškė. Beaver Daine 
miręs jos turtingas tėvukas T. 
Newton paliko $2,000,000 tur
to, kurio dalis, 300 tūkstančių 
dolerių, teko jai.

Indianoje jau aštuntas 
bankas bankrotavo

bažnyčių plėšikas.

SAN FRANCISOO, Cal., vas. 
19. — Kalėjime čia tapo užda
rytas vienas Joseph Sauer, pro
fesija
Šiame mieste, San Jose ir Men- 
docino kauntėj Sauer yra api
plėšęs ne mažiau kaip šešias
dešimt bažnyčių ir, vyriausybės 
žiniomis, pelnęs apie 100,000 
dolerių.

VARŠUVA, vas. 19. — Atsi
statydino Lenkijos finansų mi- 
nisteris Czechowicz.

Bolivija ginasi nelen- 
danti į Chaco teritoriją

LA PAZ, Bolivija, vas. 19. — 
Užsienio reikalų departamen
tas nugina pastaruosius Para- 
guajos priekaištus, busią Bo
livijos kariuomenės dalys besi- 
briaujančios gilyn į ginčijamą 
Chaco teritoriją.

JASONVILLE, Ind.; vas. 19. 
— Per pastaras šešias dienas 
Indianos valstijoje jau astuoni 
bankai bankrotavo. Aštuntasis, 
Jasonville State Bank, turėjęs 
daugiau kaip $150,000 depozi
tų, buvo bankų departamento 
vakar uždarytas.

■■ ......... ..

AMSTERDAMAS, Olandija, 
vas. 19. — Susirgo karalienė 
Vilhelmina.

NVASHINiGTONAS, vas. 19. 
— Savo kalboj, pasak y toj va
kar Gcorgetowno universitete, 
valstybės sekretorius Kellogg 
garbino savąjį amžinos taikos 

.paktą kaip didžiausią žingsnį, 
padarytą siekime įgyvendinti 
amžiną taiką pasauly.

Kellogg tačiau pareiškė, kad 
joki paktai neapsaugosią nuo 
karų, jei pasaulio tautos neiš
moksiančios savo nesusiprati
mus su viena kita išlyginti ra
miu, taikos keliu. Karų tik ta
da nebebusią, kai tautos, kai 
žmonės iš viso, išmoksią žiūre 
ti į juos ne kaip į teisėtą prie
monę tarptautiniams ginčams 
išspręsti, bet kaip į tarptauti
nę piktadarybę.

Nukritusios urve uolos 
užmušė angliakasį

VINlCENNKS, Ind-, vas. 19. 
Bicknell kasyklose nugriuvu
sios iš viršaus uolos užmušė 
angliakasį Wil'liamą Benedic- 
tą, 58 metų amžiaus.

i COLUMBUS, Ohio, vas. 19.- 
Iš Ohio baudžiamojo kalėjime 

Habibulla grąžina ‘al-iPal>^° penkl kaliniai. krimina 
gas afganų kunigams |llst?!’.ka‘ kurie nutelstl v,sanI amžiui.

PESHAWAR, Inidja, vas. 19. 
— Praneša, kad Afganistano 
sosto uzurpatorius Haibibulla, j 
stengdamasis laimėti musulmo
nų kunigų palankumą, atstei-, 
gęs vėl mokėjimą jiems algų 
iš valstybės iždo.

Buvęs karalius Amanulla bu
vo algas dvasininkams panai
kinęs.

Atsidarė didelės Britų 
pramonės parodos

LONDONAS, vas. 19. — Lon
done ir Birminghamc atsidarė 
didelės britų pramonės paro
dos.

VYRIAUSYBĖ PAKEITĖ 
MONETŲ ĮSTATYMĄ

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas pakeitė monetų įstaty
mo 14 paragrafą, 
monetas į apyvartą, 
banko banknotai iš 
išimami.

Leidžiant
Lietuvos

apyvartos

valdininku 
kyšių ėmi-

Išskirstyta viensėdžiais 
1,799 kaimai, išparce

liuota 3,363 dvarai
KAUNAS. — Surinktais da

viniais, per pirmąjį nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo de
šimtmetį t- y. nuo 1919 metų 
iki 1928 metų gruodžio 31 d. 
vykdant i žemės reformą, vien
kiemiais išskirstyta 1,799 kai
mai, iš kurių sudaryta 50, 819 
’tskirų sklypų. Išskirstytų 
vienkiemiais kaimų žemės plo
tas sudaro 495,580 hektarų.

Per tą pat laiką dvarų išpar
celiuota 3,303, iš kurių suda
ryta 57,851 sklypas ir kurių 
bendras plotas sudaro 592,536 
hektarus.

Bendrai išskirstytus vienkie- 
niais kaimus ir išparceliuotus 
dvarus sudėjus, susidaro 5,162 
/ienetai, iš kurių sudalyta 108,- 
670 sklypai ir kurių bendras 
plotas sudaro 1,088,116 hek
tarų.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
t

Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis; \
Pasiunčia 
Parduoda 
tu vos; 
Parūpina 
jantiems;
Padaro jgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

pinigus į visas pasaulio 
laivakortes į Lietuvą ar

ir sutvarko dokumentus

dalis; 
iš Lie-

keliau-

1739 So. Halsted St Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Pietinėj daly “Margučio” ved 
koncertas ir prakalbos

“Ponas Margučio” red. Vana
gaitis ir pianistas M. Juozavi- 
tas, vasario 3 d. davė savo juo
kų vakarą pietinėje miesto da
lyje, šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Publikos prisirinko 
pilna svetainė, taip kad net bu
vo stoka vietos atsisėsti. Pub
lika matėsi gan įvairi, buvo 
daug senų, suaugusių žmonių, 
bet buvo gana daug ir jaunimo, 
kuriuos retai kur tenka lietuviš
kuose vakaruose pamatyti. Visi 
klausėsi “rimtai” ir visi kvato
jo juokais iš artisto Vanagaičio 
krečiamų šposų. Reikia rimtai 
pasakyti, kad gerb. Vanagaitis

vieną kavalką ant piano solo— 
viena ranka. P-lė M. Sargėliu- 
tė sūdai nava keletą dainų, kas 
žymiai papuošė vakarą. Da po
ra dainininkų vyrų sudainavo 
po dvi dainas gan gerai, bet jų 
pavardžių neteko nugirsti. Ant 
galo parapijos choras, vedamas 
p. Hozelio, sudainavo keturias 
dainas. Choras sumokytas ne
blogai, merginų balsai skamba 
gerai, bet vyrų balsų suvis ne
sigirdi, išrodo kaipo ne mišrus 
choras.

Antradienyj komp. Vanagai
tis atlankė vietinius Richmon- 
do biznierius. Pasipirko ketu
rias poras batų pas K. Liutkų, 
ir atsisveikindamas sakė, kad 
pėsčias trauksiąs link Chicagos, 
studijuodamas “geografiją”.

—Kazys. .
Josiah Torrey Reade, 99 metų ir 6 mėnesių amžiaus, mirė 

vasario 11 d. Jis Luvo seniausias Lombard, III,, gyventojas.

yra vienas iš gabiausių artistų- 
komikų. Kuomet jis pasirodo 
scenoj, publika tuoj aus litrka su
interesuota jo vaidinimu ir kuo 
jis ilginus būna scenoj, tuo la
binus klausytojai jį pamyli. Ro
dos, jis pasakoja visai kvailus 
niekus, bet jis juos taip gud-: 
riai, taip su pritaikintu nudavi- 
mu pasako, kad ir senas ir jau
nas turi juoktis. O matote, 
niekas nėra žmogui taip sma
gu, kaip kad gardus juokas. Ir 
ve, iš šito atžvilgio art. Vana

Harvey, III
su-SLA, 289 kp. paprastas 

: sirinkimas Įvyko vasario 7 d. 
Pirmininkui atidarius susirinki
mą liko skaitytas ir priimtas 
protokolas. Seka skaitymas 
laiškų, tarp kurių buvo laiškas 
iš Šerno Fondo komiteto, kvie
čiantis paaukoti pastatymui pa
minklo ant švietėjo ir rašytojo 
L. Šerno kapo. Laišką apsvars- 

, • , , i čius liko išrinkti du nariai pa-1gintis pelno kreditus ir turi pub- ,.inkti aukų lšrinkti A L 
i ,os simpatijas. , Skirmontas ir A. Daraškevičie-1 

Pro^amo pildyme dalyvavo n- Buvo |ai-kas h. nuo sergan. 
nesenai is Lie.uvos atvykęs po- .įo gLA 831 k na,.io p Ba. 
etas Akiras-Biržys. Jis lošė žy- zukevičiaus iš Shamokin> Pa. 

Prašo aukų. Nutarta paaukoti 
iš kuopos iždo $5. Tai parodo, 
kad SLA. 289 kp. nariai neatsi-1 
sako nuo labdaringų darbų ir vi
sados juos paremia sulig savo 
išgalės. Tik galima pagirti kuo
pą už jos gerus darbus.

—Narys.

dą kartu su Vanagaičiu, kas 
jiem sekėsi gana gerai. Viso- 

*se “štukose” akomponavo p. M. 
Juozavitas, suskambindamas da

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus 

kainuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės,

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Noi ėdami. padalyti įga : ]įj0 įr rejn§tokai buvo pilni
liojimą kreipkitės j Nau-| vandens Net ir man einant , 
penas asmeniškai ai lais- Dariuj, teko prisitėkšti viena če- 

i vary ką Bet jokių baisenybių 
| nesimatė. Tiesa, Waterburio 
upelėj vanduo buvo kiek paki- 

1790 Q d x lęs» Uet vanduo toj upelėj paky
li o J oO. Haistea oireei Įa p0 kiskvieno didesnio lietaus, 

Chicago, III. kartais dar labiau. Mart Water-
---------------------------------------- i būry yra klony, tai ir upelis po

NAUJIENOS

se-
Watrebury, Conn?
šeštadienio, vas. 9 d., “Nau

jienų” laidoj perskaičiau išgąs
tingą telegramą “Katastrofingi 
tvanai Connecticutte”. Perskai
tęs net nusistebėjau, nes aš 
gyvenu, taip sakant, Connecti- 
cutt centre, bet tokių baiseny
bių apie potvinius nesu girdė-

mai pas mus ne naujiena. gryšti į mieląją tėvynėlę. Tai
Tai tiek apie tas “baisenybes” yra nemaloni mus visiems žinia, 

VVaterburio apielinkėje. Kas dė-.hes mes pasiliksim be uolaus 
josi tolinus—nežinau.

—Stasys

Detroit, Mich

, meno srity darbuotojo ir be 
| Unksmių dainelių, kuriomis art.
1 Olšauskas mus linksmino per 
keletą rąstų. Paviešėjęs tėvy
nėje gal ir vėl sugryš pas mus. 
Mes jo lauksime.

—Muzikos Mokinis.

bus pralaimėtas, tai buvo aišku 
iš pačios pirmos streiko dienos 
kiekvienam žmogui), kaltina 
unijos vadus. Čia, žinoma, kal
ti ne unjos vadai, bet patys 
nariai, kad jie davėsi sukursty
ti komunistams ir leido paskelb
ti tokį besąmonišką streiką.

Senas Kenoshietis prisimena, 
kad darbininkus bandęs organi
zuoti kokis tai Hermanas. Taip, 
jis čia buvo atsiradęs, kaip gry
bas po lietaus ir gaudamas iš 
streikierių algą, ir pasiėmęs dar 
vieną apmokamą pagelbininką, 
bandė organizuoti komunistus. 
Bet kai nustojo plaukusios au
kos, tai ir jis pats išnyko, o ir 
jo pagelbininkas nuėjo dirbti 
Allen A kompanijai.

Taigi už streiko pralaimėji
mą kalti ne unijos vadai, bet 
komunistai, kurie iššaukė strei-j 
ką ne kad jį laimėti, ne kad su
organizuoti darbininkus (tokių 
pastangų ir nebuvo daroma), 
kad vien patriukšmauti ir pasi-1 
rodyti, kad neva ir jie dirba 
“darbininkų labui”. Bet tokis l 
komunistų iššauktas’ streikas 
ištikrųjų buvo ne streikas, o tik 
provokacija, kuri padarė daug 
žalos visiems Kenosha darbinin
kams ir delei kurios nukentėjo 
ir keli lietuviai, kurie delei šio 
nelemto “streiko” neteko darbo.

—Girios Paukštis.

Inkstai Duoda 
Persergėjimo 

Skausmus
Tankiai tai būna ženklas, kad jūsų 
inkstai šaukiasi pagelbos. Tinka
miausias gydymas su Santai Mi<ly 
kapsulėmis ir išmintinga dieta su
lig nurodymais, suteiks pagelbą. Jei 
rimta, pasitarkit su savo daktaru, 
jei ne, tai bandykit tiktai Santai 
Midy kapsules, turinčias 
parašą Dr. L. Midy. 
garsaus franeuzų gydy
toje.

Visos ap- 
tiekos jas 

parduoda

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4600—08 W. 22nd St 
Tel Cicero 130

Jei nori, išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, AJtomobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstcd St.
Tel. Roose rit 8500

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Darbai musų mieste eina ne-| 
blogiausia, bet vistiek darbas, 
yra sunku gauti. Ypač yra sun-Į 
ku darbą gauti tiems, kurie yra 
atvažiavę iš kitų miestų. Tai 
yra dėlto, kad iš kitų miestų j 
privažiavo perdaug darbininkų, noshietis pep ašaras skundžiasi,

Kenosha, Wis “Sustabdė mano 
slogas!”

“Vilnies” nr. 20, Senas K

Mat, nesenai Fordas paskelbė, 
kad jam reikia 30,000 darbinin
kų, tai visi ir važiavo į De
troitą gauti tą taip laukiamą 
darba. c

Mano supratimu, Fordui ne
reikėjo j)o visą šalį skelbti, kad 
jam reikės 30,000 darbininkų, 
nes jis tiek darbininkų butų ga
lėjęs gauti iš savo miesto, nes, 
aš manau, musų mieste dabarti
niu laiku randasi apie 100,000 
bedarbių: Taigi Fordds nė pu
sės bedarbių nebūtų suėmęs, 
kiek jų čia randasi, o kitų mies
tų darbininkams butų sutaupi- 
nęs vargą ir paskutinius pini-

Juru kapitonas rašo iš Ncw Yorko: “Aš 
išbandžiau daųk visokių gyduolių bo jokių 
pasekmių. Pagailos aš pabandžiau Turpo - 
ir good bye katarui (slogoms)”.* ♦ * V *

Kokia smagi phgolba po kelių metų ken
tėjimo! Ir kau» paprastas, greitas ir tik
ras būdas! Nuo slogų, šalčio, skaudančios 
gerkles, nusibrčžimų, žaizdų ir skaudulių 
negali būti goresnių gyduolių, kaip senos, 
laiko išbandytos Turpo. Tik pasiklauskit 
btlo vienos slaugės—apio gydančias ypaty
bes Turpo. Tada jus taipjau gausite jų iš 
savo aptickininko už o5c ir niekad daugiau 
nebusite be jų.

kad Allien A dirbtuvėje strei
kas liko pralaimėtas ir delei to 
kaltina unijos vadus , kad jie 
buk pardavę streiką.

Reikia apie šį streiką pakal
bėti kiek plačiau, kaipo ryškiau
si pavyzdį komunistų voikimo 
žalingumą ir kaip jie nieko ne
paiso darbininkų reikalų, bet 
vien rūpinasi savo partijos kie
meliu .

Streikas Allfen A kojinių dirb
tuvėj prasidėjo apie metai laiko 
atgal ir vis dar tęsiasi, nors jis 
jokios reikšmės jau nebeturi. 
Toje dirbtuvėje dirba ąpie 1,100 
darbininkų, Pečiaus sustreikavo 

, viso 
ir geležin-1 skaičiuje apie 160 žmonių, o vi

si kiti pasiliko dirbti. Jau iš 
pirmos dienos buvo aišku, kad 
streikas bus pralaimėtas, nes 
tik mažas nuošimtis darbininkų 
sustreikavo ir kompanijai buvo 
lengva paimti mokinti naujus 

, kurie dabar tiek 
pat gerai dirba, kaip ir senieji 
Žinoma, musų’ tavorščiai pir
mieji nubėgo užimti streikavu
sių vietas. *

Streiku vadovavo komunistai, 
kuriems nerūpėjo, ar streikas 
bus laimėtas. Jie norėjo vien

gus, kuriuos atvažiuodami ture- ■ tik topperiai ir kniteriai, 
jo sumokėti 
keliams.

žinoma,
fabrikantams

busam

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios i chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

ir kitiems 
neapeina.

Jiems dar geriau kai būna dide
lis bedarbių perviršis, nes tada 
jie gali sunkinti darbo sąlygas, 
kapoti algas ir elgtis j 
ninkais taip, kaip jiems vie
niems patinka.

Uždarbiai čia menki—darbi
ninkas nė 30 dol. savaitėje ne
gali pasidaryti. O darbas su 
kiekviena diena yra sunkina
mas. Tai yra todėl, kad dar
bininkai yra neorganizuoti ir sukelti didelį triukšmą, nuversti

kiek smarkesnio lietaus greitai išnaudojimui, 
pakyla.

Tiesti ir tai, kad Joną Ado-

Tiesa, vasario 8 d. ryte smar

V ra gerai žinomas faktas, kad ne | maįtj raf|0 užmiesty prigėrusi, 
visi gydytojai yra patyrę gydime 1 . -
privatinių ligų. Del tos priežasties, Bet prigėręs buvo ne nuo van- 
sergantys žmonės, kurie nori ge- (|ens 0 nuo naminėlės. Ta ir 
riausio, patarnavi- j , , . v. .
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą/ 
laiką ir studij u o j a Į 
tas ligas. Jie žino, t 
kad specialistas su- į 
pranta kaip tas ligas | 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Roes speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo, 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su-1)r* Koss , _
prantama, iš savo plataus patyrimo INaUJienOS 
jis jgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENfiJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO-i 
RĖJA, PULTAVIMĄ, STRIKTURĄ,, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross. suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekme yra, kad skait- i 
lingi būriai pacientų kasdic užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kenle nuo lytiniu ligų, nerviškumo, s 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS |
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, UI. 

Crilly, Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdio nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedeliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis “Naujienas” 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. į * ’
Trisdešimt metų šiame name.

Fordui 
tai

su darbi- ■ darbininkus,

negali pasipriešinti kapitalistų miesto valdžią, padaryt tikrą 
revoliuciją. Todėl jie visą lai- 

darbininkai Rą ir triukšmavo ir visai nesi- 
kmingai kovoti su kapi- rūpino išsaukti str-eikan visus 
... lodei darbininkai turi kitus tos dirbtuvės darbininkus.

Tik organizuoti

talistais.
organizuotis į unijas ir suvieny
tomis jėgomis kovoti už būvio' 
pagerinimą. Reikia taipjau ne
apleisti ir politinės kovos'. Tuo

daktaras pripažino, nors ir buvo
i veidą įrėmęs į klaną šalę kelio.
i Dar ir kišeniuje rado paintę1 tikslu darbininkai turi eiti iš- 
naminėlės, kurią daktaras, po . vien su Socialistų Partija ir rin- 
analizo, pripažino gana stipriais kimuose balsuoti už tos parti-

| nuodais. Tečiaus tokie prigeri-• jos kandidatus. Tik tuo budu 
I---------------------------------------- | darbininkai gali užtikrinti sau

Jus n Patogumui laiming8sn$ ateiti-

” turi atstovus
sekamose vietose

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Mat, kituose tos dirbtuvės sky
riuose dirbo ^nemažai komunis
čių, tad komunistai nenorėdami, 
kad ir jos netektų darbo, tų 
skyrių darbininkių j streiką ne
kvietė. O dabar, kai streikas 
liko pralaimėtas (kad streikas
---------------- 1......

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

West Pullman 
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti 

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 

kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Pl-

Sausio 3i d. Liet. Moterų 
Dr-ja buvo surengusi nunco par- 
ty Lietuvių svetainėj. Viskas 
buvo rūpestingai ir tvarkiai su
rengta ir svečiai, kurių buvol 
apie pora šimtų, visą vakarą i 
smagiai žaidė ir linksminosi,' 

1 ik vienas nesmagumas buvo, 
kad viena rengėjų, p-ia S. Ku
dirkiene, kuri užlaiko saldainių 
krautuvę, susirgo. Bet ir sirg
dama ji tvarko visa vakara. i

• • *■ I

P-ia Kudirkienė yra uoli meno; 
rėmėja, myli dainininkus ir vi-1 
suomel stengiasi jiems patar- Į 
nauti. Tečiaus yra vilties, kad 
p-ia Kudirkienė greitai pasveiks, 
nes gydytojai sako, kad didelio 
pavojaus nėra.

B.R. — »-■ 
IETKIEWICZ&(o
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
menesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmų, silpna

i regėjimą, galvų?, nugaros, strėnų 
įgėlimą, širdies, kraujo,, nervų ligas.
Daktaras Lietuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.

i 2316 VV. 69 St., kanip. S. Westėm av.
Girdėjau, kad gerb. art. J. Tel. Hemlock 1881

()|viii<| 1< D....... ...  iv Valandos-: nuo iki U v. h, nuo 2|UlbclUbhvib zatui IHUu apleisti H | jkį 4 v, p, pM nuo g ikj g v. vakare.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagclba ■ nMinimHri'ininrwnniwwwmmp<romran«£BBnKra >

Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonkų Parduota
InkarasNusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad 

butų ant jakelio, kuri perkatel

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visuš skausmus? Iškasėtai 
yra visai'menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Brangi aavo turiniu knyguti pridedama su kiekviena bonkg 
PAIN-EXPELLBRIO.

35 ir 70 centų už bonką
PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulą 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirš pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks 
kokio nesitikėjote.

PAIN-EKPELLER
v, ■ mr;.,. ... 3. • '.i,’ •; \ _ '■ •_______ •____ •'

’l Iš -y. Jf;
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Trečiadienis, vas. 20, 1029 NAUJIENOS, Chicago, UI

ir------- .
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Lietuvos ministerio 

bankiete
Kaip ir tyčia pasitaikė kitur 

svečiuose būti, taigi Balučio 
pokyliu atėjau, taip sakant, ge
rai prisivalgęs. Patekau prie 
stalo, kur tuoj vienas vyriškis 
paklausė, ar su pačia atėjau. 
Nei pats valgyti, nei į valgan
čius žiopsoti nenorėdamas, nu
ėjau apačion. Ten prie gėlių 
atsisėdau ir stebėjau Įvairių 
žmonių įvairią psycbologija. 
Įdėhė flaperiskas akis viena pa
nele ir, goldigeršką šypsena 
metus, pik ton pagundon vedan
čia akimi mirktelėjo. Šaltos do
rovės ledais apšalusi mano šir
dis visai nereagavo, ir nuėjau 
vrišun. Atsisėdau ir kaukiu, 
kada prasidės programas. Atei
na Mastauskas. Kalba vos apie 
Loyola universitetą, mat, jis te
nai dabar profesoriauja, o aš 
kadaise studentavau. Sako, pa
galios, ir jis negalįs valgyti, nes 
galvą labai skaudą. Tik vieną 
dožą gyduolių teturėjau ir tą 
pačią atidaviau. Visai krikš- 
čioniškai.

Dainuojama Lietuvos ir Ame
rikos himnai. Jeinu salėn. Erd
vumu neerdvi, bet gana puoš
ni. M r. Joscph .1. Elias tvarką 
veda ir perstatų kalbėti sve
timtaučius, kurie parodo ytin 
gilų išsispecilizavimą lietuvius 
girti. Vienas sako, kad, kai 
važiuosiąs Europon ir užsuk
siąs Lietuvon (aišku!), tai Ba
lutis tikrai busiąs prezidentu. 
Kitas labai stipriu' tempu šūk
telėja, kad, girdi, “didelis at
stovas iš didelės tautos.” Mu
sų išrdys tikrai didvyriškai pla
ka. Jug smagu, kai pagiria- 
Ar ne?

Ligi šiobai muzikalaus pro
gramų visai nebuvo/ .hm ga-

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
S*/'2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

tava( buvo susidariusi mano 
galvoje mintis, kad rengėjų 
proza iškas skilvis nustelbė fan
tastinę dvasią, na, — ir be mu
zikos apseisime! Bet tostiniste- 
ris ima ir persta to Petrait į dai
nuoti. Ir koks visų pasitenkini
mas. Žinote, kam neįgrista tos 
sausos, nuobuodumo pritvinku
sios kalbos! Taigi, dainuoja 
Petraitis. Ir kaip puikiai jis 
dainuoja? Toks didelis, stiprus, 
sultingas, lankstus, vidutiniai 
skaidrus ir pusėtinai tiksliai 
valdomas baritonas. O jau dik
cijos ryškumas, tai rodos, kad 
ryškesnė ir negali būti. Tikrai 
reikėtų Petraičiui surengti kon
certas.

O, beje, ponas Elitus parodo 
svečiams prelatą, k u n i gą, 
advokatą ,kapitoną ir ki
tą tituluotą pilietį, kurio gar
bingo titulo nepamenu. Tik 
daktaro, tai ne vieno neparo
dė. Nejaugi Elias ąžuolo svei
katos', kad daktarų, tarsi ir 
matyte nemato?

Dabar prasideda dinamiškoji 
vakaro dalis. Ponas tostmislė- 
ris perstatų Balutį.

Taigi, Balutis. O tikrai gra
žus (memento poniutėms, tar
si, gėlių žiedams žaliuose la
puose, šilkuose pas k e n d tį
sioms...), išdidus, vidujine as
mens vertybe ryškus, iškalbus, 
na, iv iš visų pusiu hnponii'o- 
jautis vyras. Jis net visad 
sklandžiai piešia Lietuvos vaiz
dus — vaizdus, tiesiog ašaras 
ištraukiančius, vaizdus, kokius 
paliko musų brangioj žemelėj 
pasaulinis karas. Ideale j e ty
lumoje klausomės, bet — aša
romis savo veidų nevilgome. 
Ak, jau pripratę savo kraštą, 
tarsi, nelaimių mariose pasinė
rusį matyti... Toliau, visai ma
tematiškai, daugiausia skaitme
nimis bando įrodyti Lietuvos 
per dešimtį pastarųjų melų pa
darytą stačiai stebėtiną pirmyn- 
žengą kultūroje, ukininkystėje 
ir finansuose. Išsižioję klauso
mės ir stebiamės, kad musų 
tėvynė tokiais stambiais žings
niais pirmyn eina, 'l ik, gerbia
mosios ir gerbiaimeji, ar iš tikJ- 
rųjų taip yra, tai patys spręs
kite, ypač kai Lietuvon šią va
sarą nuvažiuosite ir savo akimis 
viską pamatysite.

Sausų skaitmenų ilgas para
grafas užsibaigia. Dabar ger
bdamas ministeris visai persi
maino. Jis įgauna tėviškų mi
mikos gestų, tėviškos, intonaci
jos, na, ir visai tėviškai, tarsi, 
rykštę miklindamas, bara Lie
tuvos sunus-palaidunus. O tai 
mes, Amerikos lietuviai, esame 
tie sunųs-palaidunai. Mes*, ma
tote, apsvaigę kokio tai netik
slaus demokratizmo principais, 
kokiais' tai nepermaldaujamo 
individualizmo atbalsiais, o to
dėl ir susivladyti jau visai ne
bepajėgiame. Pasiskirstėme par
tijomis, su fanatikėj ome ir, tik 
bergždžius ginčus varydami, li
kome tokiais mažiukais, men
kučiais, kad, girdi, Lietuvos po
litinė galybe visai musų nepai

santi, gi mes įtekmės tik tiek 
tenai teturime, kiek savo dole
riais paremiame musų simpa
tingas politines partijas.

čia Balutis atsiprašo už atvi
rumą. Hm... psyehologui gy
va medžiaga. Žmogus išsiplepė
jo arba, mandagiau tariant, pa
neigė diplomatišką šydą ir pa
rodė nuogą veidą. Labai gerai. 
Tuojaus klausytojuose šilumos 
daugiau suranda. Ir nors Ba
lutis mus išbarė, vis tiek mes 
nė biskio ant jo nepyktelejome. 
Bet rūstauti nerustavome, gal 
būt,. už tai, kad jis labai apgai
lestavo, kam mes, girdi, esa
me Lietuvoje, ytin politinėse 
sferose, stačiai ignoruojami 
bei neigiami. Patarė, pagalios, 
mums dąugiau sutartinio, drau
gingo sąmoningumo įsigyti, o 
tada, sako, ne tik čionai busi
me stipriais,, bet ir Lietuvoje 
musų balsas bus, tarsi, Dievo 
balsas.

Taip aš gerbiamą ministerį 
supratau.

Ofciialus programas baigėsi.
Beiktų ir apie kitą ką para

šyti, bet Einšteinas sako, kad 
net pati erdvė turi ribas, taigi 
menkutis mano raštas ir gi tu
ri turėt galą. — Algirdas.

Prašo atsišaukti
DetioitieČių dėmesiui

Vasario 11 dieną mirė ir ta
po palaidotas vasario 16-tą die
ną Lietuvių Tautiškose kapinė
se Juozas šaikauskas, 38 me
tų nevedęs. Seniau jisai gyve
no Chicago Heights, UI. Vėliau 
persikėlė Bridgeporlan ir gyve
no adresu 3430 So. Emeraid 
Avė.

Mirusiojo brolis, Pranciškus 
šaikauskas, sakoma, gyvenąs 
Detroite, Mich. Kadangi velio- 
nies paliko turto, tai prašoma, 
kad brolis arba kiti giminės at
sišauktų, idant sutvarkius pa
liktus turtus. Kreipkitės j gra- 
borių Eudeikį, 4605 So. Her
mi tage Avė-, Chciago, III.

-—Reporteris,

FUI, ŽMONIJOS i 
BAISUS PRIEŠAS

Pavojus influenzos epidemijai pa
sikartoti yra didelis, dėlto, kad oras 
šiemet labai nepastovus ir flu gali 
išnaujo apsireikšti bile valandą. Vi
si oficialiai pranešimai pataria: Žiū
rėk, kad viduriai veiktu gerai!

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS

padarytas iš kaskaros ir kitų medi- 
kalių žodžių paakstina vidurius ir kar
tu sustiprina visą kūną ir padidina 
atsparumą. Atsparumui sumažėjus 
ligų perai turi progos vykinti savo 
mirtiną darbą, bet Trinerio Kartusis 
Vynas padidina jėgas ir prigelbsti 
atsispirti influenzai. Visose aptieko- 
se. Naudingas kuponas kiekviename 
pakiete. Sempelis veltui iš Jos. Tri- 
ner Co., 1883 So, Ashland Avė., Chi
cago, III.

| AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres, C. J. Dankowski, ižd.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Naudokitės Proga!

Specialis išpardavimas nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Brighton Park
Mirė lietuvis

Antanas J. Ozelas (Oshell), 
39 metų amžiaus, gyvenęs 5604 
So. Mozart St., mirė vasario 
18 d., 10:20 valandų vakare.

Jisai paėjo iš IJetuvos — 
Tauragės apskričio, šviekšnių 
parapijos, Lūšių kaimo- Ameri
koje išgyveno 23 metus. Paliko 
moterį Oną, dukterį ir sūnų.

Oshell buvo darbštus lietu
vis, Keistučio Pašalpos Kliubo 
ir Chicagos Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugijos na
rys. Ėjo sekretoriaus pareigas 
spulkoje Lietuva. Ilgus metus 
buvo “Naujienų” rėmėjas. \

Kūnas pašarvotas namuose, 
5604 So. Mozart St- Laidoutvės 
bus ketvirtadienį, vasario 21 
dieną, iš namų j Lietuvių 'Pau
liškas kapines, 2 valandą po 
pietų.

Laidotuvėse patarnauja pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
1605 So. Hermitage Avė.

—'Reporteris.

Marųuette Park
Klaidos pataisymas

žinioje apie pp. Radminų 
dukters krikštynas, t lipusioje 
“Naujienose,” įsiskverbė, klaida. 
Buvo pasakyta, kad bankietuj 
šeimininkavo p-nia Klunigenė, 
o turėjo būti p-nia Kungienė; 
buvo paduota krikšto tėvo pa
vardė — p. Juodra, o turėjo bū
ti — Edvardas Jotka. —Rep.

Šiandien svarbus 
masinis mitingas

Šiandien 8 valandą vakare, 
Bryant mokykloje ,prie 14-tos 
ir Kedvalc agtvių, įvyksta svar- 
bus susirinkimas. Kalbės soci
alistų partijos kandidatas į al- 
dermanus M- ISeskind, John M. 
Collins, George Kirk^atrick ir 
Wm. H. Henry, nacionalis so 
cialistų partijos sekretorius. 
Bus išpildytas puikus muzika
lia programas. Bukite visi kas 
galite. Reporteris,.

Socialistų prakalbos
• •• » - U ? > ■ ... ' f > .

Masinis susti rinfkimas įvyks 
Laibor Lyceum salėje, prie Og- 
den ir Kedzie Avės. Kalbės 24 
vardos kandidatas į alderma- 
nus Leon Hanock, Collins, kan
didatas į aldermanus 35-toj 
vardoj, o taipgi kiti kalbėto
jai. Prakalbos įvyksta šiandies. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Jauskis Sveikas - Buk Sveikas!
Palaikyk sveikatą palaikant inkstus veiklius

KA,D. pasidžiaugti svei
kata ir laime palai

kykit savo inkstus pilnai 
veiklius!

Jei jus vargina sustin
gimas ir sustirimas; nuo
latinis strėnų 
mas, kvaituliai; 
deginantis, ar 
tankus inkstų 
sis, ir kelimasis 
tai nerizikuokit. 
kit savo sveikatą sutei
kiant pagelbą savo inkstams.

Kad paakstinti normai) inkstų veikimą ir pagelbėti 
jūsų inkstams apvalyti jūsų kraują nuo nuodingų at
matų, vartokite Doan’s Pilis. Rekomenduojamos visa
me pasaulyje. Pasiklausk savo kaimino!

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
Adam Schmidt, 2211 S. ll.tb St., I.ouIh, Mo., sako: “Aš galiu 
rekomenduoti Doan's Pilis už visit tų gerą, ką jos padarė dėl 
manęs. Mano inkstai veikė nereguliariai ir šlapiniasis buvo mažas. 
Rytais aš jaučiaus pavargęs ir bo jokio noro dirbti. Man skaudėjo 
strėnas ir aš buvau sustiręs. Doan’s Pilis man labai pritiko ir aš 
jiuiciuoH daug Kerinti po jįj vartojimo.”

skaudėji- 
menkas, 
perdaug 
šlapima- 

naktį, 
Atgau-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

llllllllll'llllllll'|.|llllllllllll|l|lllllll|IHIIIIIIIIII!llllllll1IIIIIIIIIM

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

Naują 8 tūbų elektriškai dina- 
mišką Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di
namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už

$136.25
Be tūbų.

• $10 įmokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatėm i namus Modeli 40 ar
ba Modeli 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrinė Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augšėiau, su viskuo, įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

$129.00

Nemokamas Demonstravimas Namuose.
Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radios be 
jokios prievolės iš jūsų pusės.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Jos. F. Budrih, inc.
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

iDoan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose apMekoeo 76c dėžutė. Foster-MUburn Co., Mffc. Chemists, Buffalo, N. Y.
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“evangelija”, tai jie dabar bus priversti veidmainiauti, 
$8.oo o kad ne, tai — pasilikti be duonos kąsnio.
Įoo Bolševikai jau seniai taip padarė Rusijoje. Fašistai 

eina jų pėdomis.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...... ............. ...... ....
Pusei metų .................. ......
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiam „.......... ..
Vienam mėnesiui .... ....... .

Chicago j per išneliotojue:
Viena kopija —...................
Savaitei _______________
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ....................._... $7.00
Pusei metų .................................. 8.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiams __ ______ 1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

8c
18c
76c

DEMOKRATIJA IR 
DIKTATŪRA

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St., Chicago. 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Anglijos liberalų laikraštis, 
* Metams ........................ ........... $8.001 “The Manchester Guardian”,

Wms m2J5O atsakė aštria kritika j St. Paul 
Pinijtus reikia aiųsU Baito Monej katedl 08 dekano Plitimą

Orderiu kartu su užsakymu. | spaudoje, kad Mussohnio dikta
tūra turinti ir gerų ypatybių, 
nors Anglijai ji netinkanti. 
Manshesterio laikraštis sako, 
kad diktatūra turi daug daugiau 
blogų ypatybių, .negu gerų.

“Bismarkas kartą pareiškė, 
kad kiekvienas kvailys gali val
dyti kraštą karo stoviu”, rašo 
“The Manchtester Guardian”. 
Gi visų diktatorių valdžia re
miasi kariniais arba pusiau-ka- 
riniais įstatymais.
Diktatoriai vartoja ginkluotas 

gaujas
Visi diktatoriai, kaip nurodo

DIKTATORIAI NEMĖGSTA VIEŠUMOS

Sovietų vyriausybė, kaip • praneša' telegrama iš 
Maskvos, galų gale oficialiai paskelbė, kad Trockis yra 
ištremtas j užsienį. Vakarų Europos ir Amerikos spau
doje žinios apie buv. sovietų karo komisaro ištrėmimą 
ėmė rodytis jau prieš keletą savaičių. Bet Maskva per 
tą laiką tylėjo, kaip oisteris.

Tečiaus ir dabar, jau viešai pripažindama, 'kad 
Trockis valstybinio politinio departamento nutarimu 
tapo ištremtas laukan iš SSSR, sovietų valdžia dar ne
pasako, kurion vieton jis ištremtas: ar į Konstantino
polį, kaip paduoda įvairios telegramų agentūros ir laik- tas Anglijos laikraštis, naudo- 
raščiai, ar kur kitur. p'asi ginkluotomis gaujomis:

Diktatoriai nemėgsta viešumos. Jiems labiau patin- Italijos diktatorius—fašistų mi- 
ka, kad žmonės apie ju darbus ir planus nežino nieko Įlc,ja: dlk^at°iiai — ce-

’ A v t A | j I ilSlKlSKlS -. -

arba turi tik neaiškių ir netikrų žinių.. . Lenkijos Apsaugos organizaci-
Kuomet spėjimai apie slepiamus diktatorių darbus ja> Galima čia pridurt, kad 

būva neteisingi, tai diktatoriai ir jų šalininkai sako: Voldemaras, pamėgdžiodamas 
“Matote, kaip musų priešai mus šmeižia! Matote, koki kitų šalių diktatorius, suorgani- 
jie melagiai!” ’ zavo “Geležini Vilką”.

“Yra klaida”, toliaus tęsia 
“Guardian”, “manyti, kad dik
tatūroje iškyla į ,viršų gabieji 
žmonės. Kaip tik priešingai! 
Ji pašalina drąsius, kritiškus, 
inteligentiškus elementus, 
bus žmones diktatūroje 
neturi progos, jeigu jie 
pataikūnai, be sąžines ir 
mainiai.”

St. Paul dekanas tvirtino, kad 
demokratijose žmonės seka pas
kui tuščias frazes, kurios pa
gauna minių jausmus ir fanta
ziją. Bet “The Manchester 
Guardian” sako, kad tai tinka 
ne demokratijoms, bet diktatū
roms. Nė vienas demokratiš-

Šį kartą betgi užsienių spauda įspėjo teisingai. Pa
sirodo, Trockis tapo Jšguitas iš “komunizmo tėvynės”, 
kurią jisai kartu su Leninu tvėrė.

Socialdemokratai, socialistai-revoliucionieriai ir ki
ti laisvės ^kovotojai, kuriuos Leninas ir Trockis tūkstan
čiais išvaikė iš Rusijbe teritorijos, galėjo bent pasirink
ti užsieniuose gyvenimo vietą. O Trockis nė pasirinkimo 
neturi; ginkluota sargyba jį išdeportavo į turkų žemę, 

ją ne-Pamoka: nekask duobės kitam, kad pats į 
įkristum!

TAUTA IR TEISINGUMAS

j

spaudaNuo karo metų nacionalistinė Amerikos 
uoliai populerizuoja Decatur’o obalsį: “Tegu musų kraš
tas visuomet būva teisingas. Bet, ar jo pusėje yra teisy
bė, ar ne, jisai yra musų kraštas!” Teko pastebėti, kad 
šitas nacionalizmo obalsis randa pritarimo jau ir tarp 
kai kurių lietuvių. Taigi ne pro šalį bus panagrinėti jo 
prasmę.

Kai lenkų kariuomenė anąmet užgrobė Vilnių, tai 
mes protestavome visam pasauliui ir sakėme, kad tas 
lenkų elgesys buvo neteisingas. Bet Lenkijos žmonės 
savo kariuomenės žygiui pritarė. Tuo padrąsinta, ir 
Lenkijos valdžia, kuri pradžioje gynėsi neturinti nieko 
bendra su Želigovskio smurtu, aprobavo Vilniaus užgro
bimą ir paskui oficialiai prijungė Vilniaus kraštą prie 
savo teritorijos.

Lenkai pasielgė sulig taisykle: Ar musų krašto pu
sėje yra teisybė, ar ne, bet jisai yra musų kraštas! Šito
kį lenkų nusistatymą mes pasmerkėme ir mes norime, 
kad visas pasaulis jį pasmerktų. Visos lietuvių tautos 
viltys Vilniaus klausime faktinai remiasi tuo, kad pa
saulis kada nors pripažins, jogei lenkų tauta neturėjo 
teisės užgirti Želigovskio smurtą, kuriuo tapo padary
ta skriauda Lietuvai ir privers lenkus tą skriaudą ati
taisyti.

Bet jeigu mes norime, kad lenkai statytų teisingu
mą aukščiaus už savo tautą, tai kaip mes patys galime 
laikytis priešingos taisyklės? Kas tuomet musų norus 
pagerbtų? Maža tauta, jeigu ji nori gyventi ir nebūt 
skriaudžiama kitų tautų, turi dar labiau, negu galingo
sios tautos, auklėti savyje moralines jėgas, nes ginklais 
arba turtu ji negali su joms susilyginti.

Tarp tautų, kaip ir tarp atskirų žmonių, privalo 
veikti tas paprastas dorovės prisakymas, kuris skam
ba: “Nedaryk kitam to, ko tu nenori, kad kitas darytų 
tau!”

PANAIKINTA MOKSLO LAISVĖ ITALIJOJE

Vakar Italijos fašistų partijos sekretorius Augusto 
Turati išleido įsakymų visiems universitetų profeso
riams, kad jie arba visiškai priimtų fašizmo teorijų ir 
jųja vadovautųsi savo lekcijose — arba pasitrauktų iš 
savo vietų.

Šituo įsakymu panaikinama mokslo ir mokymo lais
vė Italijoje. Italijos universitetai patapo ne bešališko 
mokslo, bet fašistiškos propagandos įstaigomis. Kadan
gi daugelio profesorių nuomonės nesutinka su fašizmo

Ga- 
visai 
nėra 
veid-

kos šalies ministeris pirminin
kas nėra sugalvojęs tiek daug 
gražiai skambančių obalsilų mi
nioms akis apdumti, kiek jų 
vartoja Mupsolini arba Pilsuds
kis. Ir kuomet diktatoriai ban
do išjudinti žmonių jausmus, 
tai jie visuomet apeliuoja į že
muosius žmonių jausmus. Itali
joje ir Rusijoje valdžia per 
spaudą ir per radio nuolatos 
stengiasi sukelti miniose pasi
putimą, kerštą ir aklą neapy
kantą kitaip manantiems žmo
noms arba kitoms tautoms.

žemos rųšies inteligencija

Visi dideli diktatoriai, sako 
“Guardian”, yra dideli dema
gogai. Jie auklėja žemo proto 
žmones, kadangi jie slopina vie
šą kritiką. Jie stabdo idėjinį 
gyvenimą ir padaro negalimu 
minčių apsikeitimą tarp valdo
vų ir valdomųjų..

Tarpe valdžios ir valdinių dik
tatūroje nėra jokio kitokio ry
šio, kaip tik per šnipus, agen
tus provokatorius ir policinin
kus. Valdovai laiko baimėje 
minias ir patys gyvena baimė
je. Nėra nė vieno diktatoriaus 
Europoje, kurio gyvybė butų 
saugi. Diktatorius nežino, 
iš tiesų jaučia žmonės, iki 
valdžią susilpnina korupcija 
jis tampa nuverstas. Ir net
to, kai diktatūra sugriuva, jos 

ilgai 
kurį

ką 
jo 
ir 

po

nelemtos pasekmės dar 
neišdyla iš žmonių proto, 
ji užnuodijo.

PATARIMAS NE VIETOJE

Vienas laikraštis pataria 
“Naujienoms” rašyt žinomo 
Chicagoje “alaus barono” var
dą: “šaltis,, šalčio ir t.t. Taip 
reikėtų rašyt, jeigu Šaltis bu
tų lietuviška pavardė, bet mes 
girdėjome iš žmonių, kurie sa
kosi pažįstą jį ir pažinoję jo 
tėvus, kad jisai esąs lenkas iš 
Galicijos, Soltys. Suamerikonin- 
ta jo pavardė yra Šaltis, ne Šal
tis.
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kristalai lyg didėjo, purpo. Kuo
met buvo pavartota srovė, ta) 
kristalai didėjo ir traukėsi daug 
kartų per sekundą. Kristalai ju
dėjo taip smarkiai, jog pasigir
do garsai. O kvarco kristalai 
leido visai ausiai nebesugauna- 
mus garsus.

Dr. Langevin pasinaudojo tuo 
išradimu. Neužilgo prieš karo 
pabaigą jis padarė prietaisą, 
kurio pagalba buvo galima siųs
ti begarsius signalus ir patirti 
submarinų vietą. Kadangi ka
ras greit užsibaigė, tai Dr. 
Lengvino išradimas buvo lyg tas 
šaukštas po pietų.

Kartu7 su Dr. Langevinu darė 
eksperimentus prof. R. W. Wood 
iš John Hopkins ^universiteto. 
Pasitaikė vandens rezervuare, j 
kurį buvo leidžiamas superso- 
niškos (negirdžiamų garsų) 
bangos, mažos žuvytės Kaip tik 
žuvytės pasipainiojo supersoniš- 
koms bangoms ant kelio, jos 
lyg elektros srovės mirtinai ta
po sukrėstos. Prof. Wood įkišo 
į vandenį pirštą. Tuoj pajuto 
neįmanomą skausmą: atrodė, 
kad jo pirštą lyg kas draskyte 
drasko.

Karui pasibaigus, prof. Wood 
grįžo į Ameriką. Tęšti pradėtus 
Franci joj eksperimentus per il
gą laiką jam neteko, kadangi 
reikėjo rūpintis kitokiais reika
lais. Bet štai New Yorke jis 
susidraugauja su Alfred L. Loo- 
mis, vienos bankinės įstaigos 
vice-prezidentu. Loomis yra ne
paprastas žmogus. Jis turi di
delį prisirišimą prie mokslo, ir 
visą atliekamą nuo 
ką praleidžia savo privatiškoj 
laboratorijoj, kurią 
gęs savo'rezidencijoj netoli nuo 
New Yorko.

Prof. Wood vis dažniau ir 
dažniau pradėjo susitikti su 
Loomis. Ant galo, jie pradėjo 
kartu daryti eksperimentus la
boratorijoj. Prof. Wood prisimi
nė savo patyrimus Franci joj su 
supersoniškomis bangomis. Tir
ti tas nepaprastas bangas da
bar buvo daug lengviau, kadan
gi radio išsivystymas davė pro
gos pagaminti tinkamesnius 
prietaisus.

Kuomet į aliejų arba vande
nį buvo paleista gan stiprios su
personiškos bangos, tai pasirodė 
savotiškas fontanas. Bangų pa
liestas vanduo pradėjo kilti. 
Di’. Wood palietė tą fontaną 
stikline lazdele. Stiklą ilgai lai
kyti nebuvo galima, nes jis tiek 
įkaito, jog tiesiog degino ran-

biznio lai-

turi įstei-

Supersoniškos 
bangos

Mokslininkų smalsumas. — X- 
spinduliai. — Garsas. — Gar
so bangos. — Prof. Langvino 
tyrimai. — Begarsiai garsai. 
—Brolių Curie išradimas. — 
Prof. Woodo ir Loomis tyri
nėjimai.—Sepersoniškos ban
gos. — Supersoniškų bangių 
veikimas.

“Ar matei tai? Įdomu bu
tų patirti priežastį to veikimo”.

Taip kalba mokslininkas, kuo
met jis susiduria su nauju reiš
kiniu. Jis stengiasi patirti to 
reiškinio priežastį ir ją tinka
mai išaiškinti.

Ačiū tam mokslininkų smal
sumui, šiandien musų gyveni
mas yra kitoniškas, negu jis 
buvo prieš 50 metų. Paimkime, 
pavyzdžiui, X-spindulius. Porą 
desėtkų metų atgal vokiečių 
fizikas, prof. Wilhelm Roentgen, 
bedarydamas savo laboratorijoj 
eksperimentus, pastebėjo iki tol 
dar nežinomus spindulius. Jis 
pradėjo tuos spindulius tirti. 
Padarinyj X-spinduliai šiandien 
lošia neįmanomai svarbią rolę 
musų gyvenime. Jie turi platų 
pritaikymą medicinoj ir pramo
nėj.

Garsas, kaip žinia, 
bangavimas, 
kur nėra oro, mes 
laikrodėlį arba ; 
varpelį, tai jokio garso negirde- 
sime. Negirdėsime dėl to, kad 
be oro garso bangos negali per
siduoti.

Garso bangos keliauja nepaly-

yra oro
Jeigu tuštumoj, 

. padėsime 
skambinsime

ginamai lėčiau, negu šviesos 
bangos. Kaip musų akys nega
li matyti kai kurių spindulių, 
taip lyginai musų ausys negirdi 
tam tikrų garsų. Prieš daug 
metų Sir Francis Galton paste
bėjo, jog žmogus negirdi labai 
aukšto tono garsus. O tuo tar
pu tie negirdžiami arba tylus 
garsai turi neįmanomai didelės 
reikšmės.

Karo metu prof. P. Lang- 
vin, francuzų mokslininkas, 
Toulon arsenale buvo užimtas 
išsprendimu labai rimtos prob
lemos. Vokiečių submarinos su
darė didelį pavojų talkininkų 
laivams. Jos, taip sakant, iš 
pasalų priplaukdavo prie laivų 
ir be jokio pasigailėjimo skan
dindavo juos. (Prof. Langevin 
pradėjo galvoti, ar kartais nega
lima sužinoti, kur submarinas 
randasi, pagalba tyliųjų garsų. 
Jo'sumanymas buvo tokis: siųs
ti iš laivo per vandenį negir- 
džiamų garsų bangas. Tos ban
gos, kaip šviesos spinduliai, pa-1 
siekusios kietą daiktą atsimuš
tų ir grįžtų atgal. Grįžusias 
bangas užrekorduotų tam tik
ras prietaisas. Tuo budu subma- 
rina negalėtų pasislėpti.

Bet gauti tokias garsų ban
gas nėra lengvas dalykas. Jas 
galima pagaminti pagalba taip 
vadinamo piezo-elektrinio kris
talo. Prieš 47 metus Curie bro
liai pastebėjo, jog kai kurie 
kristalai, kuomet jie yra slegia
mi, pagamina elektrą. Vadinasi, 
iš kristalų galimą elektrą iš
spausti. Ypač tam tikslui at
tiko kvarco kristalai

Be to, jie pastebėjo ir kitą 
įdomų’ reiškinį: elektros įtakoj

Vėliau prądėta daryti ekspe
rimentai su žuvimis ir kitais 
vandens gyvūnais. Pasikartojo 
tokia pat istorija, kaip ir Fran
ci joj : žuvytės žuvo. Egzaminuo
jant jas, buvo galima pastebėti, 
jog vietomis jų mėsa buvo tar
si išlpėšta.

Kilo klausimas, kokiu budu 
supersoniškos bangos užmuša 
gyvūnus? Kad patirti tai, prof. 
Wood ir Loomis padarė keletą 
eksperimentų su krauju. Pasi
rodė, jog supersoniškos bangos 
naikina kraujo raudonus rutu
lėlius. Eksperimento pradžioj 
to kubiškame kraujo milimetre 
buvo 4,000,000 rutulėlių. Vienai 
minutei praslinkus, jų beliko tik 
pusė, o po dviejų minučių—tik 
20,000. Tie 20,000 pasirodė la
bai kieti, ir sunaikinimui nepa
sidavė.

Po to 
lėmis. 
vandenį
gertų. Atkreipus į jas superso- 
niškas bangas, jos per keletą 
minučių jautėsi visai gerai. Ta
čiau egzaminavimas parodė, jog 
kraujo rutulėliai pas jas nuolat 
mažėja. Praėjus penkiolikai 
minčių, jos labai nusilpo ir ne
teko pusės kraujo rutulėlių. 
Eksperimentas tapo- sustabdy
tas, ir peles po kelių dienų pa
sitaisė. Bet nėra mažiausios 
abejonės, kad jos butų žuvusios, 
jeigu butų ilgiau pasilikusios 
tų bangų įtakoj.

Tai tiek apie supersoniškas 
bangas arba “begarsius garsus”. 
Reikia manyti, kad ateityj tos 
bangos turės didelės reikšmės. 
Bet apie tai spekuliuoti neužsi
moka.—K. A.

eksperimentuota su pe- 
Peles tapo įmerktos j 
taip, kad jos nepri-
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Sveikatos Dalykai
Šaltis

*

Rašo Dr. A. J. Karalius

kių, kurie šalčio nekenčia, no
rėtų jo nusikratyti. Tokiems 
galime duoti sekamų patarimų.

Gal būt tamista panorėsi ap
sisaugoti šalčių, reiškia pasiro
dysi visai kitokis pilietis, negu 
diduma. Pirmiausia, nedaryk 
tai, ką diduma žmonių daro.

Jau prasidėjo šalčių sezonas. 
' Išnyko piknikai, žmonės užsi

darė langus ir tūkstančiai de
juoja “šaltį pagavau, šaltį pa- Saugokis kiek galėdamas tokių 
gavau”. Juokdariai daug viso-' vįetų> kuriose tirštas oras — 
kių nesąmonių apie šaltį pripa- dūmai, dulkės, daug žmonių ir 
šakojo, o rimtesni rašytojai dar 
dauginus prirašė. Ir visi kalba 
apie šaltį,, bet niekas nesisten
gia šalčio pašalinti arba išvengti.

Paprastai dabar žmonės pra
deda dauginus valgyti, dau- 
giaus mėsos ir šiaip riebalų, 
kad sustiprinus ir apsisaugojus 
šalčių. Paprastai žmonės dabar 
dauginus valgo, o mažiaus ty
ru oru rūpinasi. Kam čia žie
mą oro reikia — privalgyk ge
rai, tai ir šalčio nepagausi. 
Taip daugelis ir galvoja. Mie
ga langus užsidarę. O tai ir 
reiškia tiktai vieną dalyką: tai 
geriausias pakvietimas viso
kiems šalčiams. Daržovės sun
kiau gauti, tai reikia valgyti 
karšti keksai su sviestu arba 
lašiniai su duona, žinoma, kas 
dirba lauke, tai dar pusė bė
dos. Bet paprastam piliečiui, 
kuris viduje sėdi netoli garinio 
radiatorio, prikimšti pilvą reiš
kia kviesti šaltį ir visokias slo
gas. . . Ir ne stebėtina, kad iš 
nosų teka.

Apart to mes dar uždarome 
langus, kad nepagavus “cion- 
go”, kaip pripratę iš lenkiško 
vadinti. . . Mes uždarome lan
gus, prigeriame sauso oro, ta
bako durnų, sušilame, suprakai
tuojame, o paskui bėgame lau
kan ir namo parvažiavę keikia
me “šaltį pagavau, šaltį paga
vau”.

O dar to negana. Mes apsi
rengiame šiltai, apsivelkame 

I įvairiais vilnoniais drabužiais ir 
įkaistame iki prakaitavimo, o 
paskui einame laukan ir susi
tikę su audra verkiame. . .

O jei dar ko mums trūksta, 
tai galime pridėti sugedusius 
tonsilus arba apipuvusius dan
tis. Tada jau viskas prireng
ta: tik eik ir gaudyk šaltį, tik
rai pagausi. . .

O ko čia dauginus trūksta ? 
Išeik iš karštų kambarių, va
žiuok namo prisigrūdusiam gat- 
vėkary ir gerai atvėsk, tai jau 
ant rytojaus šaltį tikrai turė
si. Matote šaltį pagamina savo 
rųšies bakterijos, o Šitokiose 
aplinkybėse tai jau jos tikrai 
veisis ir savo nuodais paga
mins slogas arba šaltį. O jei 
norite kad šaltis ilgiaus pasi
laikytų, tai uždarykite langus 
ant nakties, prikimškite pilvą 
mėsa arba šiaip sunkiais val
giais, tai šaltis kaip tik ilgiaus 
ir pasilaikys, apie tai jau nė
ra mažiausios abejonės........
Vienok ne visi musų piliečiai 
nori šaltį nešioti — yra ir to-

i-------- , —
tt. Galų gale, neužmiršk, kad 
šaltis apkrečiama liga; šaltį la
bai lengva pagauti nuo savo 
geriausio draugo, kuris jau tu
vi šaltį.

O jei kartais panorėtum šal
čio nusikratyti, tai klausyk:

Praliuosuok vidurius. Per 
dvidešimts keturias valandas 
nieko nevalgyk. Gerk daug van
dens arba arbatos su lemonu. 
Paskui valgyk tiktai zupes, pie
ną ir vaisius trečioj dienoj. Va
karais išsimaudyk karštame 
vandenyje, gerai apsiklojęs at
sigulk ir gerai suprakaituok. 
Geriausia kokia diena kita lo
voj pagulėti.

Dar keli žodžiai. Iš paprasto 
šalčio gali išsivystyti įvairių 
ligų, todėl neapsimoka į šaltį 
per pirštus žiūrėti. Geriausia 
pasikalbėti su daktaru.

Skaitytojų Balsai
Geriausias dienraštis

ne vienas

Nors aš ir nesenas “Naujie
nų” skaitytojas, bet suprantu, 
kad “Naujienos”v yra geriausias 
dienarštis, be kurio
darbininkas neturėtų būti, 
jas vis skaitysiu 
tiems, kurie dar ne skaito, jas 
užsirašyti. Laimingai “Naujie
noms” ir toliau gyvuoti.

—J. S, Jarus.
Cleveland, O.

ir patariu

Klausiniai ir atsakymai
Klausimas. Esu Amerikos pi

lietis; turiu savo ūkį. 1927 m. į 
Kanadą atvažiavo mano pusbro
lis. Norėčiau, kad jis atvažiuo
tų pas mane dirbti ant ūkio. Jei 
aš pasiųsčiau pusbroliui afida- 
vitą, ar greit jis galėtų atva
žiuoti į Ameriką? Ką patarsite 
daryti ?

Clara City.

K. S. Clara City Atsakymas; 
Tamstos brolis galės atvažiuoti 
j Suv. Valstijas tik ant šešių 
mėnesių paviešėti. Nuo birželio 
1928 m. iš Kanados į Suv. Valst. 
be kvotos įvažiuoja tik Kana
doje gimę asmenys. Visi kiti Į- 
eina į kvotą ir turi registruotis 
pas Amerikons KonSulį tos ša
lies, kur jie yra gimę.

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

NAUJIENŲ
| Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musą populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

/ visose klesose

I

isnewyor- /II 4 KO IKI KAU- 
LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metu ..............
Kopija .......................

$1.50
$1.00

10c
I

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del 'permito ir (kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

NuoNAUJIENA!
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

-•u
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šeši mėnesiai kalėti už 
mėginimą* paberti

ŽINIOS
- ■ - -

Rekomenduoja per
mainą

Miesto tarybos komisija tra-1 
fikui^ reguliuoti rekomendavo1 
tarybai pakeisti patvarkymus, 
kurie liečia laikymą- autų ir 
trokų prie šalygatvių vidurmies- į 
ty. Dabartiniu laiku draudimas' 
laikyti autus ir trokus prie ša
lygatvių buvo nuo 7 vai. ryto 
iki 6:30 vai. vakaro. Komisija 
trafikui reguliuoti rekomenda
vo, kad ateity tas draudimas j 
butų galioj nuo 7 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro; be to kad auto
mobiliams iškrauti ir priklauti 
butų duota 3 minutės laiko, oi 
trokams daugiausia 30 minučių.

Sunaikino bravorą
Alus paplūdo iki kelių bravo- i 

re, kuris buvo adresu 1529 W. ■ 
14 PI. Bravorą užpuolė Max- 
well gatvės policija, bačkas su-| 
daužė, alų išleido. Anot polici
ninkų, bravoro įtaisymas galė
jęs kaštuoti apie $15,000.

Banditai apsigavo

Anton Iversen, Pioneer Trust 
& Savings banko ženitorius pir
madienio ryte atidarė banko du-I 
ris ir jau ėjo gatvę šluoti. Tuo 
laiku užpuolė jį trys banditai, i 
kirto galvon revolverio rankene i 
ir Įstūmė atgal vidun. Pasigavę 
glėbį čekiu, banditai pabėgo. 
Vėliau betgi pasirodė, kad čekiai 
jau buvo kenseliuoti ir todėl 
banditų žygis buvo padarytas į 
veltui. Tasai bankas randasi ad
resu 4000 W. North ava. Gi su-1 
ma kenseliuotų čekių siekė į 
225,000 dolerių.

Grūmoja koroneriui 
Bundesenui

Koroneris Herman Bundesen 
pranešė, kad jisai gavęs jau du 
grūmojimu ryšyje su tyrinėji
mu nužudymo septynių Mora- 
no šaikos vyrų. Pirmadienyje 
jisai gavo laišką su tokiu klau
simu : Kaip, girdi, mėgtumei iš
tiesti kojas? Gi sekmadienį kas 
tai pašaukęs jį prie telefono ir 
pareiškęs: “Dabokis, tu busi 
sekantis’’. Kai kalbantysis su 
koroneriu persitikrino, _ kad ji
sai tikrai kalba su koroneriu, 
tai pareiškęs dar: “Tamsta da
rais perdaug agresyvus tam tik
rose savo darbuotės vagose. 
Tamsta žinai, ką tai reiškia”.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Teisėjas leido sunaikin 
' ti konfidencialius 

laiškus

PRANEŠIMAI

iki75c.

kp.2226 
susirinki-

North Sidės. S. L. A.
Jaunuoliu skyriaus tėvų 
inas j vyks vasario 21 d. (ketverge),

STANISLOVAS RUŠKIS

r

Si.20

poI Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
' oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ry!« iki 1 po pietų.

Specialistas srydyme chroniškų ir naujų U- 
<ų. Jei kili negalėjo junild išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
<nas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gyuyti. sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
mintino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

Philipo Touhy, 25 metų, gyv. 
220 So. Austin boulevard, au
tas užgavo žmogų. Touhy buvo 
kaltinamas tuo, kad apleidęs 
vietą, kurioje jo automobilius 
sužeidė praeivį. Jisai gavo baus
mės šešius mėnesius kalėti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 17 dieną, 8 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Mari
jampolės mieste, Suvalkų rėd- 
Paliko dideliame nuliudime 
brolį Antaną, kuris gyvena 
Baltijmore, Md. Kūnas pašar
votas, randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 22 dieną, 10 vai. ryte 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Stanislovo Kuš
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra* 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

ELZBIETA DUCHOVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 dieną, 11:15 vai. ry
to, 1929 m., sulaukus 53 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Kau
no red., Telšių ap., Luokės pa
rapijos, Petraičių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 27 metus. Pali
ko dideliame nuliudime vyrą 
Juozapą, dukteris Petronėle ir 
Juzefą ir sūnų Juozapą 13 me
tų, brolį Tamošių Bužoną ir 
gimines — Petronėle ir Petrą 
Jurgelus, o Lietuvoj brolį Ste
poną Bužoną ir seserį Bene
diktą Melnikavičienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi -4556 So. 
Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 21 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iŠ namų į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Ducho- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ežerskis, Tel. Boule
vard 9277.

kb

6,000 pamišėlių kas 
metai

Pasak teisėjo Jarecki, Illinois 
valstijoj kas metai suserga pa
mišimu apie 6,000 žmonių. Tin
kamam šių ligonių gydymui no
rima gauti iš valstijos $40,000,- 
000 ateinančių dešimties metų 
laiku.

Federalis teisėjas Wilkerson 
įgaliavo Arthurą Goldblattą su
naikinti 1,200 laiškų, kuriuos 
buvo gavusi Elmhursto sanato
rija. ■ Kai kurie tų laiškų yra 
konfidencialiai. O kadangi sana
torija bankrutija, tai prisibijo- 
ma, kad laiškai nepatektų į 
blakmeilerių rankas.

7:30 v. v., Liuosybes svet. Visi 
tėvai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarimui. Yra ren
giama du perstatymai, reikalinga 
aptarti. Taipgi užsilikusios duoklės 
reikalinga užsimokėti. Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, vasario 21 dieną, 1929 
m., Humboldt Maccabee svet., 
1621 N. California Avė., Chicago, 
pradžia 7:30 v. v. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbus reikalas.

Sekr. A. Vaiskia.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Šaltis paleistas iš 
kalėjimo

Juozas Šaltis, kuris turėjo iš
sėdėti 60 dienų kalėjime už tai, 
kad pas jį buvo užtiktas gink
las, jau paleistas. Jisai pareis-1 
kė reporteriams, kad kvitinęs J 
galutinai alaus bizni.

SPORTAS

Komaro-Stasiako 
ristynės

Vasario 15 d. Joe Komar ri- i 
losi su lenkų čempionu Stasiu
ku iš Bostono. Ristynės įvyko 
Public Hali svetainėj, Clevelan- 
de.

Komaras labai gerai pasirodė. 
Jis beveik lenką nenuvainikavo. 
Piimame susirėmime Komaras'■ 
Stasiuką gan lengvai priplojo 
prie matraso. Antarme susi
rėmime Stasiukas per didelį var
gą nugalėjo Komarą. Kai išėjo 
trečia karta ristis, tai Komaras 
ome taip smarkiai atakuoti, jog 
lenkui pasidarė itin karšta. Tik 
ačiū tani, kad išsibaigė pusk i r-1 
įsa laikas, Stasiukas išgelbėjo, 
savo kaliį.

žmonių buvo prisirinkę daug. 
Ypač daug buvo lenkų, kurie 
visokiais budais drąsino savo 
tautietį. —J. S. Jarus.

MARIJONA KAMINSKIENE 
po tėvais Krakauskaitc

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 19 dieną, 9:20 valanda 
ryte, J929 m., sulaukus 36 me
tų amžiaus, gimus a. a. Mari
jona Baltimore, Md. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Jodą, 
du sunu — Earnest ir Melvin, 
motina Magdaleną, tėvą Petrų, 
seserį Mrs. Fred Lomax, du b"To- 
liu — Joną ir Juozą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
6307 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Ka
minskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsiveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Tėvai, Se
suo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

ANTANINA VITKIENĖ 
po tėvais Jurčaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 17 dieną, 6:10 vai. va
kare, 1929 m., sulaukusi 54 
metu amžiaus, gimus Telšių 
ap., Plungės parap., Vištuvie
nų kaime. Amerikoj išgyveno 
3b metus. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Domininką, 2 
dukteris — Marijoną ir* Ka
zimierą, sūnų Simoną, 3 žen
tus — Petrą Kuršauską, Wal- 
ter Wright ir Joną Grincevi- 
čią ir gimines, o Lietuvoj bro
lį ir seserį. Kūnas pašarvotas 
randasi 5644 So. Kildare Avė

Laidotuvės įvyks seredoj, 
vasario 20 dieną, '8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv, parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Vitkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

TIKIETAI I ART. ST. PILKOS 
VAIDINIMĄ

I pirmą sykį Chicagoje statomą vei
kalo “Sudrumstoji ramybė”, vasario 
24 d., Goodman teatre vaidinimą, bi
lietus iš anksto galima gauti: ' .

“NAUIENŲ” ofise.
UNIVERSAL STATE BANKE, 

(pas p. Stungi).
KNYGYNE “LIETUVA”
F. L. SAVICKO OFISE (726 W. 

18th St.), o tai pat pas atskirus šio 
vaidinimo rėmėjus, bei nuo 9-10 vai. 
iš ryto šaukiant telefonu Plaza 1100, 
room 334. Tikietai nuo 
$2.00.

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Tau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

''ovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Malto ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopusiai 
primena mamytės 

valgius
A. A, NORKUS.

750 West
* 31st st

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mwsq patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai- 

k y mui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Sujte 3.
Prospect 1028

Rėz, 2859 S. Leavitt St., CanaI 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas CanaI 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4-645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Antanas J. Oželas
(Oshell)

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 18 d., 10:20 vai. 
vakare, 1929 m., sulaukęs 39 metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., švekšnių parap., Lušų kaimo. Amerikoj išgy
veno 23 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį Onų, po 
tėvais Adomaitę, dukterį Florence, sūnų Joną ir gimines, o 
Lietuvoj motinėlę, brolį, 2 seseris ir 2 dėdes. Buvo narys 
Keistučio Pašelpinio Kliubo ir Chicagos Lietuvių Savitar
pinio Pašelpinio Kliubo. Kūnas pašarvotas randasi 5604 S. 
Mozart St.

Laidotuvės Įvyks ketverge, vasario 21 d., 2 vai. po 
pietų iš namų į Tautiškas kapines. .

Visi a. a. Antano J. Oželos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Phone Boulevard 7814

LO VEIKIS

Chicago

i

Moteris, Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. Tel. Yards 

1741.

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankictams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St

J. Lulevich
Lietuvis graboriu» 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
■okiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas.
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir-i 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tol. CanaI 6174
3238 S. Haleted St. 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima ^kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone CanaI 0528

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

!--------------------------------------------------
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos; nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milw«ukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Kobey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Mimų telefonas BiUnswick 0597 
‘ Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskgs ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL. 
—,-- ■ ........ . 1 ,

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2V01 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200
9

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 's 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OJ’TSO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, dieną

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 15Q2 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis
• Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHNB. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

ALBINTPETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St, 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman
Tel. Prospect 3525.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—>9 vai. vakare 
Telefonas CanaI 1912

• Residence Tel. Fairfax 6352

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: l*-3 po įlietų, 7- 8 yak. Į 
Nekėliomis ir bveųtad. 10- 12 dieną

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
i’ulim.tn 5950
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I Tarp Chicagos 
j Lietuvių

vėliau., Birutės orkestras, kur 
suorganizavo p. Steponavičius 
rengiasi pasirodyt visai gerai 
ir jau sugroti “Bailiame dakta- 

ire”-
Ištikrųjų, p. Steponavičius 

didelį darbą atliko suorganiza- 
muzikos mylėtojus,ei • a 1 1L ' v$s ^uos muzikos mylėSocialistų prakalbos nors jam tenka dar ir tiek

Masinis susirinkimas įvyksta 
penktadienį, vasario 22 dieną, 
lxjwell mokyklos salėje, prie 
Hirsch ir Spauldin gatvių. Pra
sidės 8 vai. vakare. Kalbės so
cialistų partijos 
aldermanus John M. Collins, 
Wm. H. Henry ir kiti. Puikus 
muzikalis programas.

energijos pašvęsti juos moki
nant. Tečiaus jis yra pasiryžęs 
parodyti savo sunkaus darbo 
pasekmes. O jos bus visai ge
ros. Galite nueiti į jų repetici
jas Gage Park svetainėj, prie 

kandidatas į 55 gat, jy Western Avė., kiek
vieną sekmadienį po pietų kaip 
2 vai., ir jus su manim sutiksit.

D. M.

18-ta gatve Iš politikos lauko
šiandien, sausio 20-tą, Stan- 

ford parke bus apvaikščiojimas 
sukaktuvių 19 metų kai parkas 
tapo atidarytas. Stanford par
kas randasi prie 141 h PI. ir S. 
Union Avė. Programas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Progra
mas labai įvairus. Įžanga 
siems dykai. Atsilankykite.

vi-

Immigrants Protec 
tive League

Immigrantams Pagelbėti 
ga Chicagoje turės metinį 
sirinkimą ketVirdtdionj, 
rio 28 dieną. Bus pietus Union 
l.eague kliube, 69 W. Jackson 
Boulevard. Prasidės 12 vai. ir 
pasibaigs 2-rą. Gen. Abcl Da- 
vis pirmininkaus.

Immigrants Proteetive Lea- 
bue adresas yra 824 S. Halsted 
St.; telefonas Haymarket 6374.

su-
vasa-

Northwestern Uni 
versity Settlement

priruošti 
tuos as- 
darbuotis 
setlemen-

Chicagos setlementų federa
cija planuoja kursus 
setlementų darbuotei 
menis, kurie norėtų 
jaunuomenės tarpe,
tuose ir panašiose vietose. No
rintys imti tuos kursus gali 
kreiptis į Northvvestern U-niver
sity Settlement (prie Noble ir 
Augusta gatvių) arba telefo- 
nuoti Brunsvvick 2030.

Prašo atsišaukti

MARQUETTE PARK

iMarųuette Parko Lietuvių A- 
merikos Piliečių kliubas laikys 
svarbų aldermano susirinkimų 
vasario 20 d., 7:30 vai. vakare 
kapelionijoj, 2634 W. Marųuet- 
te Road. Bus kandidatai i al- 
dermanns šioje 18-toje vardoje. 
Jie paaiškins apie vardus rei
kalus. Jeigu .norite, kad jūsų 
taksos.butų numažintos, tai mel- 
džioine atsialnkvti i susirinki
mą. Komitetas.v

Inkstams Blogai.
Veikiant Imkite 

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

ir

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui.

į __ FURNITURE
» . COHEN BROS.
į 1401—p So. Halsted St.

Canal 0306
‘ Visokeriopi namų rakandai; mes 

parduodame pigiausia.

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHO WICZ 

2800 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies. 

-
PHONOGRAPHS

k’6zl6wski mušič šhop 
914 Mihvaukee Avė. 

Haymarket 2121 
Mes parduodame, taisome fonogra

fus; paimame, pristatome

RADIO
BOB’Š RADIO SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

REAL ESTATE
J. H. ŠCHAFFER and ČO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette 

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

ROOFING

CONSUMERS ROOFING WKS. 
4345—50 Harrison Street 

Tel. Kedzie 5111
Visokios rųšies stogų dengimas at

liekamas nebrangiai.

SASH AND DOORS

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789 
Durys, stonu, sash, garažiai, siete

liai, etc.

SEWING MACHINES

SIGNS’
AVERS^^

1338 Roosevelt Rd. 
Monroe 3829 

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

imi

CLASSIFIED ADVERTISfcMENTS~|
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fūmisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victęrv 9634

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir -didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriaus) 
darbą mieste. Kedzie 5111.

SNERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinlo namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

?hone Republic 7869

AUTOMOBILIŲ dirbtuve
Geriausia mechaniškų darbų : 
mui, už pigias kainas.

MORGAN STREET
AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

atli-

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Female
DarbininkiyRoilha 

REIKALINGA 1 Weiterka į res- 
taurantą, geras atlyginimas ir pa
stovus darbas; Brighton Park 
Restaurant, 4180 Archer Avė.

Exchange—Mainai

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimu

BEN. J. KAZANAUSKĄS, 
Raštininkas

2242 W. 28rd Place
Phone Roosevelt 8887

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, ftrez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

■Mirė Antanas Perevich, 
metų, nevedęs, Chicago, III. Mi
rusiojo dbaugai buvo nuvažia
vę į Detroitą pranešti apie mir
tį jo Ixroliui Jonui. Bet Detroite 
jie sužinojo, kad brolis Jonas 
įvažiavęs į Bochester, N. Y. 
Jo adresas Rochestery nežino
mas. Taigi prašomi yra žmo
nės, kurie pažįsta Perevičių iri 
žino jo adresą, pranešti jam 
apie brolio mirtį. Be to, patsai 
Perevich prašomas yra tuojau 
pranešti telegrama ai’ telefonu, 
ką turi daryti graborius su 
mirusiojo kunu — laidoti ar 
laukti jį patį atvykstant Chica- 
gon. Antano Perevichio kūnas 
yra pašarvotas pp. Eudeikių 
laidotuvių įstaigoje, 4(>O5 So. 
Hermitage Avė., Chicago, III- 
Telefonas — Yards 1741. Mi
rusiojo yra palikusi apdrauda 
sumoje $4,000 ir dar pinigų.

Rep.

Iš Birutės

Atsikėlęs su skausmais nugaroj 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, Sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip, liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skaustną nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaigulį; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro raumatizmas gels, šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelbos i 
porą syk per naktį. I

Pasitark arba su geru patikėtinu
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke- ■ 
tunas uncijas Jad Salts druskų. Imk . M .. ...... 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių • 
per keletą dienų ir inkstai puikiai re-lų c~r_ 
pradės veikti. šios pagarsėjusios --------- -----—
druskos padarytos iš vynuogės rugš- 
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu-' 
šių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, I 

i kad jos neerzintų kūno.
Jad Salts druskos nebrangios, ne- •

■ gali pažeisti, ir padaro malonų puto- 
Į jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite i
apščiai gero vandens. i MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO

42 Dienomis ar vakarais. Del informaci-
KONTRAKTORIUS ! iu Sauk arba rašyk INTERNATIONAL 

P. KASPAR BARBER COLLEGE. 672 W. Madison
5022 S. Westem Av. Republic 4115 ^

Taisyk 
sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

STATIONARY
MERČHANTS^A^irn^ 

3610 So. Hoyne Avė.
Virginia 2074

Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Sempeliai.

T I R E S

Dak- 
busimas vakaras.

Birutės orkestras. “Bailus 
taras”

Pradžioje šių metų aš pats 
buvau rašęs, kad kovo pradžio
je Birutė rengiasi pastatyti 
linksmą operetę “Kaminkrėtis ir 
malūnininkas”. Tenka pranešti, 
kad tas neįvyks.

Birutė rengiasi užbaigimui 
savo sezono, kuris įvyks bal. 
21 dieną Eighth Street Teatre, 
su perstatymu gražios operetės 
“Bailus daktaras”. Ten turėsim 
progos pamatyti ir vėl mums 
gerai žinomą meno darbuotoją, 
Norų Gugienę, kuri, anais me
tais statant minėtą operetę, 
taip puikiai atsižymėjo. Visas 
artistų sąstatas bus paskelbtas

dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasari bus 

įmokėti mažai tereikia. 
24 mėnesius po biskj iš-

maiij už
prašomi

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai į 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų. 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

BNTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716 *

arba

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popierpojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. .

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iuins naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3385 So. Halsted St. 
----- o-----

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 

i nimas yra garantuojamas. J. W.
............ 7“vulkanizavimės, bata- > Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- • 

reių čardžinimas, taisymas. į Hyct. 0506.
__ ________________________ ____ ____ G

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019

CL0SS9FIED MS.|
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
apl ikaci jos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

i sistema stebėtinai greitai užbaigia- W j ma pradinį mokslą į devynis mėne-
■ J sius; aukštesnį mokslą į vienus me- JL j tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
; lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Rodyklė
Jūsų patogumui, žfemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rioj suteiks jums gerą patar- 

| navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

Miscellaneous
įvairus

IR

ACCOUNTANTS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St. 
State 6397 

Auditing, Dali laiko, Knygvedystė, 
Income Tax.

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGEČ6., 

145 North Clark St.
Dearbom 3840

Parduos, išmainys jūsų bizni, grei
tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS’
COMMERC1AL LIGHTING^WK  ̂

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd.

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai. '

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais* 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas .“Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

-------u------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Bę jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitągę 1199

Personai
Asmenų Iešk«.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote ąpie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037 

-------0------- '

H. GADEKE
.Generalis taisymas visokios rųšies 
gasinių pečių, furnisų, boilerių ir vi
rimo pečių, taipjau abelnas darbas. 
Visi užsakymai mieste ir -priemies
čiuose greitai atliekami, šaukit tarp 
5 ir 6 vai. vak. 3216 W. Walnut St. 
Tel. Kedzie 1393.

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravensvvood 6355.

Financial
Finansai-Paskolos

Ji

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

i PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvi. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo prie namų geroj 
šeimynoj. Turiu patyrimo. J. B.,' 
823 W. 56 St. 1 fl. front. Tel. 
Englevvood 9358.

......... .. -u- . 1 1 n ■—

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa-; 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry-

ORLAIVININKYSTĖ, 
dideliu pinigų darbai, vyrai moki
nami kiekvienoj šakoj orlaivių dar
be. Gali pradėti bile laiku dieną 
ar vakarais. Ateik arba rašyk.

AVIATION SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine. į 

2137 So. Cicero Avė.1
Atdara nuo 10 iš ryto iki 9

MR. ZOMOTNY, Mgr.
vak.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkio. Gali atsišaukti ir iš Lietuvos 
atvykusieji. 1036 N. Richmond St. 
Tel. Armitage 9065.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:80 vai. vakare.
• Nedėlioms iki 5 p pietų

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radi o s. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 914°.

PARDUOSIU savo $800 Grojiklį 
Pianų su suoliuku, volelių šepuke už 
$105, $20 įmokėt, likusius po $10 
kas mėnuo, 6136 So. Halsted St.

Radios
RADIOS, STALAI IR CONSOLES 

PILNAI — $25 ir augščiau
Ateikite dėl nemokamos demons

tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

SPARTON RADIO 9 tūbų $189Ji(į 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai ‘dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė. 
Independ. 0329

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS 

’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy .... ........   $595

’28 Pontiac Landau sėd., mažai 
vartotas ................................. $595

’27 Chandler sėd., big six, geram 
padėjime ............................... $595

’28 Essex sėd. kaip naujas ..........  $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........  $450
’27 Hudson brougham, geram 

stovy ......................................  $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ................................  $95
50 kitų karų pasirinkimui.

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7186 So. Halsted St. Triangle 9330

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Meg neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidaro dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicattessen ir 
grosernė, sena, išdirbta įstaiga, kam
pinis biznis, 5258 So. Union Avė.

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo liga mo
teriškės, 522 W. 81 St.

PARSIDUODA soft drink, su na
mu, gera vieta, geras biznis, Parsi
duoda pigiai, priežastis pardavimo 
liga, negalių užžiurėti biznio. Atsi- 
šaukit į “Naujienas”, Box 1062, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

BEKERN^ parsiduoda, gera pro
ga dėl gero žmogaus. 2513 W. 63 St. 
Prospect 5475.

REIKALINGAS partneris, vyras 
ar moteris į restauranto biznį, mies
te, abelnai suprantanti biznį. Ge
ras biznis, pigi renda, ilgas lysas. 
Kaina $1500 už pusę.

Pullman 8433
po 8 vai. vakare kasdieną.

PARDUODU saliuną su namu ar 
be namo. Labai gera vieta ir senas 
biznis, 2702 West 47 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
pirmos klasės, ant biznio gatves, 
netoli dirbtuvių. 4432 S. Western 
avė.

TURIU BUNGALOWS — 2 •— 
3 FLATŲ —

pasirinkimas 79 St., biznio namai. 
Taipgi 92 St. gazo stočiai vieta. — 
Mainysiu ant to ką jus turite?

' ARTHUR JOHNSON, 
2630 East 75 St., 
Tel. Regent 2123

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, III.

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

įtaisyta taip ir kitos farmos.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

M R. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

CO.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

flatų mūrinis, 3—5 kamba- 
uždaryti porčiai, 2 metų

3 
rių, 
senumo. Rendos $2,200 į me
tus. Įmokėti reikia tik vienų 
metų rendą.

7332 S. Campbell Avc.
Savininkas Pullman 9725

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio kampini narna, su bizniu, ant 
privatiŠko namo arba primsiu part
nerį vyra ar moterį, vienam persun- 
ku, 3432 So. Morgan St.

MES PERKAM, parduodam ir 
mlunom, namus, lotus, farmas ir tt 
Darom pirmus ir Antrus morgeČius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.. 

Tel. Prospect 2102

NORTH Centrai Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. šauk 
savininką Cbesterfield 0155.

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
iow lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
Pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1% akerio (150 y 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garų 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrendųoti, įplau
kų i metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913. 

*__________
SAVININKAS mainys 2 augšČių 

modemišką namą 5 ir 6 kambariai 
50 pėdų lotas, gražioj vietoj, arti 
golf parko, 3758 Madison St., Garv, 
Ind. Yra 2 karų garadžius, ant 
loto arba biznio, ant išmokėjimo 
prieinamomis išlygomis. 

714 w. 21 PI.
3 lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI kampiniai Storai 
ir ofisai, 2028-30 So. Halsted St., 
kampas Canalport avė. Bargenas 
So. Chicago 0659.

PARDAVIMUI 2 flatų. 6 kamba
rių kiekvienas akmenų priekis, fur- 
nasu apšildomas, lotas 50x125 pė
dos, 825 Beloit Avė., Forest Park.

REIKALINGAS nevedęs blaivus 
vyras dirbti prie maudynių, 910 W. 
14 St.

IMPERFECT IN ORIGINAL

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, lietuvių ir kitų tautų apgy- 
ventoj kolionijoj. Turiu parduoti 
greitu laiku iš, priežasties ligos, 
3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda 3732 W. 61 Place, mo

demiškas 6 kamb. bungalow, aržuo- 
lo padlagos, trimingai, ibudavoti bu
fetai, furnisu apšildomas, vieno ka
ro garažas; visi įrengimai apmokėti, 
lotas 50x125 pėdos, vaisiniai me
džiai. Parapijinė mokykla, vieša ir 
aukštesnė mokykla, tik 1 blokas ša
lę, $6900, mažas įmokėjimas, leng
vos sąlygos, atsakančiam žmogui, sa 
vininkas ant vietos. Republic 9762




