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Kasyklų Darbininkų 
Unija Reorganizuota
Springfieldo konvencija priėmė naują 

konstituciją ir išrinko internacionali
nius viršininkus - Howatą, Walkerį ir 
Germerį. Ims tuojau organizuoti ne- 
unijinių kasyklų darbininkus

SPRINGFIELD, III., kovo 16 
— Reorganizuotos United Mine 
VVorkers of America unijos 
viršininkais angliakasių kon
vencija vakar išrinko:- prezi
dentu — Alexandrą Howatą iš 
Kansas; viceprezidentu — A- 
dolpbą Germerį iš Motini Olive; 
sekretorium-iždininku — Johną 
H. VValkcrį iš Springfieldo, 
Illinois Darbo Federacijos pre-

Siavo kalbose ir Howatas ir 
Walkeris juokėsi iš Leviso pa
dalytų jo laikomoje Indiana- 
poly konvencijoje 
“insurgentams,”' 
tiems Springfieldo 

kad jis juos
Workers

Kaip Pilsudskis sakys, 
taip ,Moscickis darys
VARŠUVA, kovo 16. — Len

kijos prezidentas Moscickis at
sisakė priimti ministerių kabi
neto rezignaciją, pasakęs, kad 
dėl to jis turįs pasikalbėti su 
maršalu Pilsudskiu. Kaip Pil
sudskis patarsiąs, taip jis pa
darysiąs, v »

Per rinkimus Rumuni
joj 1 asmuo užmuštas Lietuvos Naujienos

RUC.IIABESTAS, Rumanija, 
kovo 16. ■— Per vakar įvyku
sius rinkimus Bumanijoje įvai
riose vietose buvo susikirtimų 
tarp valdžios šalininkų ir opo- 
zinių partijų sekėjų. Buc ha ve
ste vienas asmuo buvo užmuš
tas ir keli kiti sužaloti. w

Suvaržo antireliginę 
ir kolektyvizavimo 
kampanijas Rusijoje
Centralinis kompartijos komi

tetas grūmoja aštriomis bau
smėmis už prievartos varto
jimą ūkininkams

Ir šiemet sunkus metai 
ūkininkams

1 r ■■■"- >

Studentų demonstraci
jos Kaune neleido

KAUNAS. — šeštadienį vas. 
15, studentų šventės proga stu
dentai kelis kartus bandė de
monstruoti. Savo šventės pro- 
7a studentai kreipėsi į atatin
kamas valdžios įstaigas prašy
dami leisti padaryti gatvėse ei
seną, bet jų prašymas buvo at
mestas; universiteto vadovybe 
taip pat neleido Universiteto 
sienose atlikti šventės ceremo
nijas. Todėl šeštadienį studen
tai labai nervingi vaikščiojo 
Kauno gatvėmis ir universite
to rūmuose. Vakare, studentai 
ėmė rinktis i burius Universi
teto pirmuose romuose. Bet 
romuose vaikščiojo pats rek
torius ir neleido studentams su
siburti į didesnius burius ir 
pradėti šventes programą. Stu
dentai buvo prašomi eiti mo
kytis, arba apleisti universite
to sienas. Jaunuoliai metėsi j 
gatves, bet čia buvo pilnos gat
vės policijos. Kur tik pasirodė 
didesnis būrelis studentų, tuoj 
buvo išskirstomi.

Tačiau kai kurie profesoriai 
dėl studentų šventės paskaitų 
neskaitė.

Ir stambiuosius ukininkus 
spaudžia vargas. Vasario mėn. 
pradžioje man teko kalbėtis su 
vienu Rokiškio apylinkes 90 Ii. 
žemes savininku B. “Ar tikėsi 
tamsta, ar netikėsi, sako, bet 
tokių sunkių metų, kaip šie, 
neatmenu. Kitą syk reikia 30 
centų pasiskolinti muilui įva
žiuoti Rokiškiu. Turiu keletą 
šimtų pūdų įvairių javų par
duoti, bet jų <niekas neperka. 
Su malone žydui siūliau, bet 
žydas man pasiūlė iš jo pirk
ti”.

O kaip gyventi tokiomis są
lygomis mažesniam?

Austrų buržuazijos 
pasikėsinimai prieš 
socialdemokratiją

giau kaip tik Lc>wiso sekėjų 
kuopą.

Reorganizuotos angliakasių 
unijos vadai pareiškė, kad 
tuojau bus pasiųsti organiza
toriai Į Indianą ir kitas minkš
tosios anglies valstijas laimėti 
unijai visus angliakasius, ku
rie dar priklauso Lewiso, o 
taipjau imli tuojau organizuo
ti neunijinių minkštosios ang
lies kasyklų darbininkus.

Algos unijos viršininkams 
stipriai sumažintos

Einant konvencijos priimta 
nauja konstitucija internacio
naliniams unijos viršininkams 
algos stipriai apkarpytos. Me
tinė $12,000 alga, kurią ėmė 
prezidentas Lcwis, nuskelta iki 
$5,000; sekretoriaus iždininko 
alga sumažinta nuo $9,000 iki 
$5,000; viceprezidento — nuo 
$9,000 iki $4,500. Algos audi
toriams, delegatams į Ameri
kos Darlx) Federacijos konven
cijas, unijos agentams ir or
ganizatoriams sumažintos nuo 
$10 iki $7 dienai.

Neri pravesti pąrlamente įsta- 
tvma socialistu ir darbo są
jungų jėgoms sutriuškinti

VIENA, Austrija, kovo 16. 
— Buržuazinės partijos ban
dys pravesti parlamente Įstaty
mą prieš socialistus ir stipriai 
organizuotus Austrijos darbi
ninkus.

(Pacific and Atlantic Photo J

Paryžius. —- Maguel de, Ri- 
vera. buvusio Ispanijos dikta
toriaus sunūs. Jis neseniai tu
rėjo dvikovą, su Ispanijos ka
pitonu Rexach. Abu įtapo leng
vai sužeisti.

MASKVA, kovo 16. — Cen
tralinis komunistų partijos ko
mitetas vakar paskelbė dekre
tą, kuriuo galutinai suvaržo
mos bolševikų antireliginė ir 
Ikolektivfzacijos kampan i j o s. 
Nusikaltusieji tam komiteto į- 
sakymui bus aštriai baudžia
mi.

Centralinis komitetas nuro
do, kad bažnyčių uždarinėjimą 
dažnai vietų valdininkai teisin
davę tuo, kad jos buvę užda
rytos neva laisvu pačių gy
ventojų noru. Dabar išleistu 
įsakymu komitetas griežtai už
gina verstiną uždarinėjimą baž
nyčių, mečečių ir sinagogų be 
didelės gyventojų daugumos 
pritarimo ir be formališko ccn- 
tralinės vyriausybės leidimo.

Komitetas pasmerkia pasta
ruosius urmu uždarinėjimus 
rinkų, Pažarų ir krautuvių ir 
įsako, kad visos tokios vie
tos butų tuojau vėl atidarytos 
ir kad ūkininkams nieku bil
du nebūtų trukdoma pardavi
nėti savo produktus viešose 
rinkose.

JKlaimų sovietams ir valdii- 
ninkams taipjau grumojama 
aštriomis bausmėmis, jeigu jie 
bandys varu versti ūkininkus 
eiti j “kolchozus” — kolekty
vius ūkius.

Gruzdžių dvarą perims 
Žemės ūkio ministerija

GRUZDŽIAI (Šiaulių aps.). 
— Gruzdžių dvaras, kuris bu
vo išnuomotas pavyzdingam 
ukiui vesti ž. u. k., s-gai “Ga
mintojui”, nuo 1930 m. pava
sario, sako, perimsianti Žemės 
ūkio ministerija savo žinion, 
patį centrą ir atiduosianti gy
vulininkystės mokyklai, o pa
kraščius ir Šapkaičių palivar
ką paims parceliacijai.

Proponuojamu Įstatymu no
rima padaryt bevertėmis visas 
tarp samdytojų ir darbo są
jungų padarytas sutartis, pagal 
kurias įmonėje gali dirbti 
darbo sąjungos nariai.

grūmojimų 
dalyvaujan- 
konvcncijo- 

iiąs iš 
unijos.

je, 
United Mine 
Jie pareiškė, kad Lewis nega
lįs išvyti jų, kadangi jis pats 
nebėsąs tos organizacijos va
das, o Springfielde reorgani
zuota unija esanti bona fide 
angliakasių 
ganizaci ja, 
vi Lewis,

tik

pa-

organizacija. Or- 
kurios priešaky slo- 
esanti niekas dau-

Haiti prezidentas 
Borno nusilenkė

Britai keta suimti
i.

Mahatma Gandhi
Pasirašė sutarti su 

vadais dėl laikinio 
to paskyrimo

opozicijos 
preziden*

Kovotojas dėl Indijos nepri
klausomybės pradėjo piasy- 
vaus priešinimos kampaniją

Antra, įstatymu norima 
daryti baudžiamu nusikaltimu, 
jei kas trukdys bet kuriam dar- 
ho gavusiam asmeniui dirbti, 
vis tiek, ar darbą gavusis yra 
sąjungos narys ar ne.

Trečia, ir darbininkams ir 
samdytojams užginama versti 
kitus darbininkus būti sąjun
gos nariais arba vęrsti, kad jis 
mestų sąjungą.

Ketvirta, samdytojams užgi
nama atskaityti 
algos jo 
gai.

Austruc

iš darbininko 
mokesnį darbo sąjun-

Plieno viešpačiams 
iždas grąžino 33 mi

lijonus mokesnių
kovo 16. 
valstybės 
sugrąžino

WASHINGTONAS, 
— Andrew Mellon, 
iždo sekretorius, 
United States Steel korporaci
jai 33 milijonus dolerių taksų, 
tos plieno kompanijos tariar 
mai permokėtų 1918, 1919 ir 
1920 metais.

Aštriai kritikuodamas dėl to 
iždo departamentą, kongres- 
manas John N. Garner vakar 
atstovų bute pasakė, kad p. 
Melionas iš viso labai favori- 
zuojąs didžiules korporacijas.

SUNKIAI SUŽALOJO.

Kruvina drama

PORT-AU-PBINCE, 
vo 16. — Prezidento 
komisijai tarpininkaujant, Hai
ti prezidentas Borno ir atsa
kingi opozicijos vadai vakar 
pasirašė formalią sutartį atsto
vaujamai valdžiai krašte at- 
steigti.

Einant sutartimi, 
Haiti prezidentu, k 
kadencija į
17 dieną, bus Eugene Roy, 65 
metų amžiaus bankininkas, nie
kados politika neužsiėmęs žmo
gus, kuris turės kiek galint 
greičiau paskelbti naujus sena
to ir atstovų buto rinkimus. 
Susirinkęs naujas kongresas 
išrinks naują nuolatinį respub
likos prezidentą.

Manoma, kad kongreso rin
kimai įvyks dar šiemet.

I looverio komisija, svarbiau
sią ir sunkiausią savo 
dalį nuveikus, grįžta i 
tinęs Valstybes.

Haiti, ko- 
i looverio

laikiniu
Borno.....’ --- -------

pasibaigs gegužės £ll,0Ja

LONDONAS, kovo 16. — 
Sunday Times praneša sužino
jęs iš gerai informuotų šalti
nių, kad Mahatma Gandhi, ku
ris dabar pradėjo pasyvaus 
Priešinimos kampaniją tikslu 
atgauti Indijai nepriklausomy
bę, busiąs areštuotas.

Gandhi su savo sekėjais žy- 
‘ . “į jūres,” kur jie ke

tina pradėti gaminti druską, 
nežiūrint, kad druska yra bri
tų valdžios monopolis.

sostinė — socialistų 
tvirtovė

darbo

Policija gins druskos mono
polio reikalus

NE\V BELUI, Indija, kovo 
16. — Kovai su Mahatmos 
Gandhi kampanija prieš drus
kos akcizą, Bombėjaus vyriau
sybė paskelbė, kad kiekvienam 
policijos oficierui busią suteik
ta galios konfiskuoti druską, 
kuri bus ne valdžios monopo
lio gaminta.

Hangaras ir trylika 
aeroplanų sudegė

SOUTH PLAINFIELD, N. 
.L, kovo 16. — Hadley aero
drome gaisras sunaikino New 
York Air Terminais kompani
jos aerodromą ir tryliką aero
planų. Nuostoliai siekia $200,- 
000.

Dienos streikas Kalkutoj dėl 
burmistro suėmimo

KALKUTA, Indija, kovo 16. 
— Protestui prieš suėmimą bur
mistro Senguptos, kaltinamo 
dėl kurstymo maišto prieš vy
riausybę, vakar Kalkutoje įvy
ko vienos dienos streikas. Dau
guma mokyklų ir kolegijų bu
vo uždarytos.

r

Pranešimas
Norintieji garsintis Naujienose prašomi 
priduoti skelbimo kopijų ne vėliau kaip iki 
6 vai. vakaro—kitaip jūsų skelbimas nega
les būt patalpintas rytmetiniame Naujienų 
numery.

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

Nors 
valdžia 
se, bet 
Vienų,

Austrijoje valstybės 
yra. buržuazijos rauko- 
pačią Austrijos sostinę, 
valdo Socialdemokratai.

socialdemokratai yra
taip stipriai Įsitvirtinę, kad 
vargiai buržuazijai bepavyks 
kada juos išstumti, žodžiu, 
Vienos savivaldybė šiandie yra 
stipriausia socialldemokratijois 
tvirtovė Europoje. Jos finan
sus tvarko vienas geriausių fi
nansinių ekspertų centralinė.j 
Europoj, Hugo Breitneris.

Visos kapitalistinės Įstaigos 
ir įmonės, kurios tarpsta Vie
noj, turi mokėti savivaldybei 
didelius mokesnius. Pati savi
valdybe užsiima bizniu pla- 
čiausiame maštabe. Jos koope- 
ratyvinės krautuvės yra did
žiausios Europoj. Ji turi nuo
savą banką, valgyklas, 
ranus, kepyklas, knygų 
t u ves, knygynus, viešas 
dyklas ir mokyklas. Ji
blaivybės draugijas, laisvama
nių sąjungą ir daugeli atleti
kos ir sporto klubų.

resto
li ra u- 
mau- 
remia

25,000 moderniškų namų 
darbininkams

Svarbiausias, tačiau, ir did
žiausias biznis, kurį socialde
mokratinio Vienos miesto ad
ministracija veda, tai namų 
statyba. Tai beveik jos mono
polis. Iki šiol ji yra pastačius 
25,000 gyvenamų modemiškų 
namų, o’per keletą ateinančių 
metų ketina pastatyti dar kita 
tiek. Tuo Vienos ^savivaldybė 
stengiasi aprūpinti darbo žmo
nes patogiais gyvenamais bu
tais, ir šiandie darbininkas už 
keturis ar penkis dolerius nuo
mos mėnesy gali gauti švarų, 
patogų, modemiškai įtaisytą 
butą.

Francijos premjeras 
atvyko į Londoną

ŠEDUVA, Panevėžio apskr. 
— Čia. vasario mėn. 16 d. Įvy
ko kruvina drama. Pil. Brimo- 
ną tą dieną ąplankė jo pažį
stamoji panelė. Bet štai kai
mynai užgirdo riksmą. Subė
gę, pamate Brimoną ant grin
dų gulintį visą kruviną. Tuo- 
jaus buvo pranešta policijai. 
Mirtinai sužeistąjį Brimoną ku
ris, kaip pasirodė, buvo nu
durtas peiliu, nugabeno ligo
ninėn. Nusikaltėle sulaikyta. 
Eina tardymais. Spėjama, kad 
šio nelaimingo Įvykio priež iš
tinai buvo nelaimingoji meilė.

KAUNAS. — Policijos žinio
mis, vasario 15 d. apie 21 v. 
Kaune Juozapavičiaus pr. ties 
Vailokaičio fabriku, pil. V. Ko- 
varskas, P. Renevičius ir M. 
Radvilavičius sunkiai sumušė 
Juozą Žemaitį, ir Juozą Usevi- 
čių. Nukentėjusieji padėti ligo
ninėn, o kaltininkai traukiami 
tieson.

PASIPRAŠĖ PAVEŽTI, KAD 
ŽMOGŲ APIPLĖŠTŲ.

Tardieu pasikalbėjimai su Mac 
Donaldu nulems juros kon
ferencijos likimą

LONDONAS, kovo 16.—Va
kar vakarą Į Londoną atvyko 
Francijos premjeras Tardieu. 
Šiandie jis turės pasikalbėji
mų su Anglijos premjeru Mac 
Donaldu, nuo kurių priklausys 
tolesnis juros konferencijos li
kimas.
“Nusiginklavimas” naujų 

marinų statymu
MARE ISLANI), Cal.,

16. — Tuo tarpu, kai penkių 
didžiulių juros valstybių dele
gatai derasi Londone dėl lai
vynų mažinimo, vakar čia su 
didelėmis 
nuleistas 
Jungtinių 
nas, V-6.
bet moderniškiausias submari- 
nas, 381 pėdą ilgumo, 2,878 
tonų.

sub-

kovo

Illinois valstijoj įsire
gistruota milijonas 

automobilių

SPRIN1GFIELD, III., kovo 16 
— Valstijos sekretoriaus Strat- 
tono pranešimu iki šio mėne
sio 15 dienos važiuojamamies 
automobiliams Illinois valstijoj 
išduota daugiau kaip milijonas 
numerių.

(Sekretorius tfpčja, kadi iki 
balandžio 1 dienos bus išduo
ta dar bent 290,000 numerių.

Iki kovo 15 dienos už duo
tus važiuojamiems (pasažieri- 
niams) automobiliams nume
rius surinkta $11,953,913.42.

DU APSINUODIJIMAI.

KAUNAS. — Vasario mėn. 
14 d. apie 21,50 vai. Vaisių 
g. 38 Nr. actu apsinuodijo pil. 
Norbertą Bagdonaitytė, 23 ui. 
ia<mžiaus. Spėjama, kad nuodi- 
jimosi priežastys ■— apsivyli
mas gyvenimu.

Tą pat dieną Kalnų g-vėj 
27 Nr. ac‘tu apsinuodijo pil. 
Pelronclč; Pranbelailė, 29 m. 
amžiaus. Rastas pas ją raščiu
kas, kur parašyta, kad nuoili- 
jasi dėl nuobodaus gyvenimo.

Vasario 12 d. Velioniškio 
km. Merkinės valse, grįžtant 
iš Merkinės Vincui Balanavi- 
čiui pakely jį paprašė nepažį
stamas žmogus pavežti. Įvažia
vus Į Bingelių mišką nepažį
stamas suėmė Balanavičiui už 
.erklės ir atėmė 30 lt.

MIRTINAI SUMUŠĖ ŽMOGŲ.

Vasario 6 d. temstant Kra
kėse užpuolė nepažįstamas pi
lietis Antaną Stauski 63 m. 
amžiaus ir kumštimis sumu
šė Stairskiui galvą ir suspardė 
kojomis. Stauskis vasario 8 d. 
Kėdainių ligoninėj mirė.

ceremonijomis buvo 
į jurą naujausias 
Valstybių submari- 

Tai nėra didžiausias.

O R R S,j
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs oras ir kiek vė
siau; vidutiniai ir stipresni mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp I9O ir 690 F.

šianctfe saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:57. Mėnuo teka 9:29 
vakaro.

Viesulas padarė daug 
žalos Kalifornijoje

LOS ANGELES, Cal., kovo 
16. — Atėjęs nuo vandenyno 
tornadas, kuris kliudė ir Los 
Angeles priemiesčius, padarė 
nemaža žalos. Daugelio trobe
sių, daugiausia medinių, sto
gai buvo nunešti ir daugiau 
kaip pusantro šimto namų ap
draskyti.

Aviatorius užsimušė 
aeroplanui nukritus
BENTON HARiBOR, Mieli., 

kovo 16. — Jo aeroplano sp-ar 
nams nulūžus o:e. ir nuk¥itu>| 
žemėn iš 1,009 pėdų aukštu
mos, užsimušė aviatorius Al 
Jacobs, 21 metų amžiaus. Jis 
buvo ką lik išskridęs iš Mi- 
chigano aerodromo.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III .sios unijoje tvarkos' jau niekas 

(nenori.
Delegatai išgirdo, kad Lewis 

> Ri-sjsina visus šioje konveneijo- 
, j e dalyvaujančius delegatus iš- 
mest iš unijos. Iš tokių Levviso 
grasinimų «tik juokus daro, ir 
kas tik ką žino apie Lewis, vis
ką aikštėn verčia, kad publika 
girdėtų. Erdvus K. of 
toriumas pilnutėlis 
kiekvieną dieną. Buvo 
W. Green prezidentui
tion of Labar pasiųsti pakvieti- 

i mas, kad atvyktų į Springfieldą 
ir pasakytų kurią pusę jis ma
no palaikyti. Tečiaus tas užma
nymas taip ir paliko, nes’ dau
gelio

| Wm. 
i kas.

C. atidi- 
publikos 
manoma 
Federa-

delegatų išsireikšta, kad 
Green yra Levviso šalinin-

juridinį mokslą. Toki pirmi 
profesionalai čia bus ne tik mi- 
lionieriai, bet .ir savo tautie
čiams bus didele pagelba, nes 
dabar musų žmonės bastosi, 
kaip ta Herbačausko dvasia be 
vietos ir gyvenimo .svarbiuose 
reikaluose, nelaimėse, nyksta 
“po kaitria saule Aregentinos”...

Ir Argentinos padangėje gy
vena keli politiniai emigrantai, 
kaip drg. čiučelis ir kiti. Urug
vajuje musų draugų dar dau
giau: ten yra Seimo s-d. frak
cijos narys, gimnazijos moky
tojas Vikonis, studentas Gum
ba ragi s, Krasinskas ir daug ki
tų. Fašizmas išsklaidė musų 
žmones po platųjį pasaulį. Dir
ba svetimijoje, kas ką gauna 
dirbti. Daugiausįa fizinį darbą. 
Drg. Vikonis tai gatvekaryje 
bilietukus kontroliuoja, 
šiaip ką nors dirba.

tuvių minėjimo iškilmių įvyks
ta metinė Žemes Ūkio paroda 
birželio 1^-22 dd. Parodai užsi
darant. ten pat įvyks trečioji 
visos Lietuvos Dainų šventė. 
Tas visa maloniai nustebins Lie
tuvos svečius.

Šalia daugelio naujenybių, 
parodoje žada būti labai įdomus 
ir įturtinamas liaudies <lii-L>inių 
skyrius: audiniai, mezginiai, nė
riniai, ir iš medžio bei molio į- 
vairųs dirbiniai. Tie dalykai, 
kai juose įdedama gero skonio 
bei dailumo, —tampa aukštos 
vertės produktais, kuriu kaina 
lenktyniuoja su geriausiais fab- 
rikatais. Na o kas to nežino, 
kad1 lietuvaitės yra gabios spal
vų derintojos ir kantrios praš
matniausių “raštų” prasimany
to jos’. Svetimtaučiai negali at
sigerėti musų lietuviškos dailės 
savybėmis. Bet mes patys ko

ki ti i dėl tai permažai teįvertiname
• musų liaudies dirbinių grožį: 
į savo namų kambarius bevelyja- 
i me “puošti (?)” neva už pigią

šau-
1929 
arba
1930

liepos-gruodžio mėnesių laiko
tarpiu ;

2. naujokai, kuriems stojimas 
karo tarnybon praėjusiais 
kimais buvo atidėtas iki 
metų rugsėjo mėn. 15 d. 
spalių mėn. 15 d. ir iki 
m. kovo mėn. 15 d.; ir

3. visi vyrai, gimę pradedant
1897 n>., kujrie šaukiant .) ii.i ij
vienmečius, dėl kurių nors prie- 

žasčių savo laiku naujoku ūmi
nio komisijosna nestojo ir ligi 

šiol karinės prievolės neatliko.
III. Paieškoma:

42 m., Amerikon atvykęs 1910 
m.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji kviečiami malo
nėti atsiliepti šiuo adresu: 
Consulate General of Lithuania 
15 Park Row, New York City. 
Liet. Generalinis Konsulatas. 
Generalinio Konsulo pavedamas,

Liaudies dainų at
skiri kupletai

Andrius, And- 
imęs Jurbarke 

Amerikon atvykęs 
iki 1916 m. gyvenęs

Aš tikra tavo esu seselė.
New Yorko miesto —baisus 

didumas
Dirbtuvių durnų didis smar

kumas.
Gana sesele vargai rokuoti, 
Į dirbtuvėlę reikia važiuoti.

* <
Pajurėmis, pamūrėmis, 
Vaikščiojo mergelė. 
Ji norėjo pasigauti.

sesiją, Illinojaus angliakasių 
prezidentas’ Harry Fishvvick su
vertė visą kaltę ir atsakomybę 
vien ant internacionalio anglia
kasių prezidento John Levvis už 
sulaužymą Jacksonvillės algų 
sutarties ir po visą šalį numuši- 
mą angliakasiams algų. Fish- 
vvick išskaitė visą 10-ts metų 
kovos laiką su Levvis. Anot jo, 
kas tik nepritarė Levviso dikta
toriškiems patvarkymams, tą 
Levvis stengėsi šalin nublokšti, 
nukariauti. Jis primetė Levvisui 
kaltę ir dėl padaryto iPeaibody
kompanijos kontrakto už $75,-| 
000, už kuriuos Frank Farring-■ 
tonas nuėjo Peabody ant 3 me
ti) tarnauti, palikęs angliakasių 
uniją. Tai, girdi, buvo gudrus į 
Levviso su Peabody kompanija 
suokalbos, kad Farringtoną ati-, 
traukti nuo angliakasių unijos 
ir potam numušti angliakasiams . 
algas. Kaltino Levvisą daryme 
suokalbių ir su operatoriais ir 
su šteito valdininkais, kad kuo-! 
labiausia diskredituoti angliaka- ‘ 
S’ių uniją. Šitą faktais darodi- i 
nėjo. Bet varduš tų ypatų, ku
rie šituose peiktinuose <------- .
se buvo įvelti, — atsisakė įvai-į 
dyti. “Nes už tai, girdi, kaip 
kam gal ir gyvasties pavojus 
gręstų.” Farringtonui rezigna-

“N-nų” Korespondentas.

Iš ARGENTINOS 
PADANGĖS
Trumpai apie viską

Argentinos lietuvių gyvenime 
atsitiko didelės atmainos: politi- 

i nes ir kitokios.
Dėdė Skinkis išvažiavo “ato- 

i stogoms”, o jo vietoje konsu- 
lauja Dr. Mačiulis iš Brazili- 

| jos. Šis su šundaktariu nesigi- 
darbuo- • m*n*u°Ja» šundaktaris pa- 

I darė sutartį su anarko-bolševi- 
’ kų švedu ir spaudžia savo ga- 
i zietėlę. visokių ligų klijentus 
gaudydama^. Bet klijentai ir jį 

už uodegos”: iškraus- 
nu k raustė 

po užstatu 
teismo už

vus iš prezidentystės, Levvis no- 'Nučiupo 
rojo įsodinti Farringtono vieton Ancnoienos, 
savo ištikimą draugą William į šaltojon ir dabar 
Sneed, Fishvvickui liepė irgi ša- $tabinskėlis laukia 
lin pasitraukti. Fishvvick tuo- šundaktaravimą. 
met buvo vice-prezidentu ir jis _ 
turėjo pirmenybę pasitraukusio | 
prezidento vietą užimti, ką ir į pastatytas 
padarė, — patapo prezidentu.

Taipgi Fishwickas nurodė, 
kad komunistinė “National 
Miners union” yra Levviso kon-J 
troliuojama. Apie tai Fishvvick 
turįs tikrų faktui — darodymų. I 
Daug išskaitė visokių laiškų su 
prirodymais, kad Levvis buvęs 
iš tiesų labai blogas angliakasiui 
vadas. Viską čia aprašyti užim- j 
tų perdaug vietos. Fishvvickas . 
kalbėjo apie porą valandų. Prie , 
pabaigos padėkavojo visiems’ ki 
tiems darbuotojams ir padėję 
jams nuo Levviso apsiginti., 
Taipgi dėkavojo visiems veikė- 
jams-lyderiams ________
šios konvencijos ir linkėjo ge
rui pasekmių. Ir dar pasakė, |00 11 rauaono 
kada ši konvencija i______ ,
Internacionalę naują valdybą,!
lai ji eina ir išrevidavoja 12 J burčyti. Bet S 
distrikto visas knygas, o “sure” ’ t>u°ja ir plečiasi 
atras, kad viskas kuogeriausioje I S’rcitumu ir visa pažangioji su

byra tvarkoje. Kalbėjo Frank | sipratusi Argentinos lietuvių 
Keeney, buvęs W. Virginijos I darbininkų visuomenė eina su 
angliakasių prezidentas, irgi Į “Argentinos Naujienomis”. “Ar- 
faktiškais darodymais kaltino ; gentinos Nauijenos;’ daugiau ti- 
Levvis, būtent, per jo, Levviso,, l’ažo turi .negu visi kiti Ar- 
priežastį ten visur unija sugriu- j gentinos liet, laikraščiai drau- 
vo. Priimta rezoliucija, kad in- ge paimti. Be to “A. N.” yra 
ternational per capita tax bu- du kartu didesnės už bent kurį 
tų mokama Į Springfieldą į nau-: kitą čia lietuvių kalboje einan- 
jąjį reorganizuotos unijos cent- tį laikraštį. Amerikiečiai tu
rą: kad anglių kompanijos tu-1 retų mėgsti ryšius su “Argen- 
retų užsistatę tinkamus bond-1 tinos Naujienomis”.

—sus; kad jeigu kuriai pasitaiky-1 -----------
^tų subankrutyti, kad darbiniu-1 Pernai Argentinon atkeliavo 

kų nežūtų uždarbis. Ir reor-1 apie puse miliono europiečių, 
ganizuotos unijos organu, kad! Lietuviai sudaro 5% visos Ar- 
pataptų dabartinis “Illinois 1 gentinos imigracijos. Taigi čia 
Miner”. reikalinga steigti lietuviškas į-

staigas, taip lygiai, 
North

Vyriausiu bolševikų rabinu 
Angariečio klapčiu- 

1 kas ir paslas (Vilkaviškyje buvo 
' žinomas kaipo “uodeginis”. nes 
Į bėriams uodegas demokratino) 

—Miščikas-šeiminiškis. Baltuš- 
niką išvarė ant skvadryžio, o 
nauji ponai mulkių pezus rojiš
kiems tikslams prageria. Miš- 

Ičikas juos komanduoja Mask- 
' vos vardu, bet vietiniai tavorš- 
! čiai ant jo pyksta, kad jis sa- 
1 ve perdaug reklamuoja ir ren- 
! gias'i jie jam vantą kurti, kaip 
i kad Mizarų rasodninkui sukurė 
j iš Argentinos išvydami.

Argentinos Naujienos” tiek 
dėl sušaukimo ldallg krauJ° pagadino paten

tuotiems samozvancams iš juc- 
| do ir raudono internacionalų, 

ičalrinVc ' kad susidarė klero-fašo-kombol- 
-- - [ševikiškas frontas pakampėse 

Naujienos” 
nepaprastu

Popietinėje sesijoje skaityta 
pataisymai naujos konstituci
jos.
ta prezidentui vietoje $12,000 
palikta $5,000 ant metų. Vice
prezidentui buvo $9,000, nutar
ta $4,500. Sekretorių i-iždinin- 
kuibuvo $9,000, nutaria $5,000. 
Organizatoriams nutarta mokė
ti tik $7 į dieną. Ir tik tada 
gaus algą, kada dirbs.

Amerikos
Nortiečiai

kaip tai 
lietuviai kad 
pagalvokite!Viršininkams algos’ nutar- ^urk

Kada bus savos ekonominės ir 
politinės bei kultūrinės organi
zacijos, tada ir musų ateiviams 
gyvenimo sąlygos palengvės 
Pirmas šioje rimtyje kelią veda 
p. Jonas Jokūbaitis, Europa. 
Shipping Agency savininkas.

Ofisų! čia dirva rimtam darbui yra 
darbininkams algas skirs Pild. i tokia plati, kaip prieš 40 metų 
Taryba, pritaikydama angliaka- Pas
šių algoms. Reikia pripažinti, Yankių bankai čia krauna mi- 
kad konvencijoje viskas dirba- lijonus iš musų ateivių, o rei- 
ma su apsvarstymu, gerai iš-: kale pagclbos jie negauna jo- 
diskusuojama kiekvienas daly-1 kios. Čia reikia Elijošių, Bri
kas ir tik tąsyk leidžiama nu- dickų, Bagočių. Varašių, o taip- 
balsuoli. Viską stengiamasi per- gi reikalinga, kad jaunimas čia 
taisyti, pertvarkyti, nes seaio- atvykęs baigtų medicinos arba

jus Noriuose kad buvo

Nors Argentina “toli guli”, I kainą “bargeno” keliu įgytomis 
bet “plečkaitijada” ir < 
“skamba”. Fašistai ir naujie- 
niečius vadina plečkaitininkais, 
bet nekurie naujieniečiai ruo
šia knygą apie plečkatijadą, ku
rioje tilps ir dokumentų foto- le brangiau kainuoja, 
grafijos, kaip Holuvko laiškai, 
iš kuriu, matytis, kad Plečkai-. , ... . .V1 .
cio ir poros jo sėbru parsida^l. , . . .. .vi i _ . .v,. Iir nebrangiais liaudies isdirbi-vimas lenkams dar nereiškia, j . . .. . .....................
kad tai galėtų teršti politinius 
emigrantus. Vikonis, Mickus 
ir 99% visų politinių Lietuvos 
emigrantų daugiau neapkenčia 
plečkaitininkų, negu tie ’“extra 
patriotai”, kurie apie tai tik 
triubina patriotinį fasoną nu
duodami.

vičia j reikmenimis, kurių betgi vertė 
kaip medžiagos taip ir dailės 
žvilgsniu tankiai yra daugiau 
negu abejotina. Ir kas to ne- 
ino, kad pigus daiktai galų ga-

Tat kodėl neišdabinus savo

i ir nebrangiais liaudies išdirbi- 
fniais: divonais. kilimais, staltie
sėmis, takeliais, drobėmis, juos
tomis ir t.t. ? Kodėl nepuošiame 
savo namų lietuvių artistų dar
bo paveikslais, o kabiname ant 
sienų išblunkančias fotografi
jas ir nieko nereiškiančius varz-

----------  į šią vasarą vykstantieji Lie- 
Nortiečiams patartina daryti j iuvon turės puikios progos sau 

v‘---------------- " ir savo draugams šios rųšies
dovanų parodoje nusipirkti. 
Tiems, kurie parodon pasivėlin
tų, patartina esant Kaune, at
siklausti “Dailės Draugijoje”, 

arba už-

tampresnius ryšius su argenti-’ 
mečiais: Jeigu chicagiečiai turi 
ryšius su Californijos lietuviais, 
tai kodėl nesiartinti ir su Bue
nos Aires, Rosario ir Patago- 
nijos lietuviai. Pašto tarifas i čiurlionies Galerijoje, 
vienodas visai Amerikai, —no-lsisakyti Moterų Globos Komite- 
i int nėra taip sunku bent kul-I to prieglaudoje ar Vaikelio Jč- 
turinius ryšius sudaryti. Nor- 
tiečių centrąlinės’ - organizacijos 
prh do pasirūpinti, kad jų kuo
pos ir čia susitvertų. Moraliniai 
ryšiai duotų pakankamai iegos 
jau dabar pat Argentinos lietu
viams kultūringos tautos pavyz- už pirkinius svčtur įgytus iki

zaus Draugijos prieglaudoje. 
Sandoros Knygynas Klaipėdoje 
irgi turi gražių vietos darbo 
dirbinių.

. Lietuvos lankytojai, grįždami 
Amerikon, dar turi žineti, kad

Endriulaitis. 
riaus sūnūs, 
1896 m. 
1912 m
Boston, Mass. pas dėdę Adomą 
Vagnerj, 375 Athens St.

Žiobiene, Agnė, ir Juozas žio- 
bys, kilę iš Mariampolės apskr., 
nuo Prienų. Paieško giminaitė 
Ona Aukštakalnytė.

Raudanskis, Mauša-Motelis, 
Amerikon į Milvvaukee miestą 
atvykęs’ 1911 m., pasivadinęs 
Morris Rodin, kilęs iš Veliuo
nos. gimęs 1897 m., esą karo 
metų tarnavęs kariuomenėje.

žilaitis, Antanas, kilęs iš Ra
sentų apskr., Amerikon atvy
kęs 25 m. atgal, gyvenęs Brad- 
dock, Pa. pas Antaniną Ačie- 
nę, turįs brolį Kazį Baltimore, 
Md. mieste.

Žeimys, Zigmas, kilęs iš Ty- 
tavėmi miest., Raseinių apskr., 
apie 39 m. amžiaus, Amerikon 
atvykęs 1905 
Waterbury, 
Detroit, Mich 
zys Žeimys..

Sriebalis, Stasys, iki 1925 m. 
gyvenęs Millinocket, Maine, 
Amerikoj apie 17 metų. Paieško 
motina Ona.

Pesys, Kazys, Amerikon at
vykęs 1915 m. ir iki* 1925 m. 
gyvenęs 15 Millbury St., Wor- 
cester, Mass., esą dirbęs “Ame
rikos Lietuvio” administracijoj. 
Pieško brolis Antanas.

Šimaniukas, Juozas’, kilęs iš 
Krašnienes kaimo, Nauvalskos 
valse., Gardino gubernijos, apie

(Iš mano dainų rinkinio, 
J. Krukonis)

kai aš sėdau Į tą laivelį
Tikrai atrodė, kad i grabeli.

Vėjelis putė, bangelės mušė,
Mano laiveli į šalis blaškė.

Nepųsk, vėjeli, nemušk bangele,
Ba jau netoli marių kraštelis.

Ba jau netoli marių kraštelis,
Ir pasitinka mane brolelis.

Eikš šen broleli, duok man 
rankelę.

O

Ten stovėjo ąžuolėlis.
Ten stovėjo ąžuolėlis, 
Po ąžuolu aukso krėslas.

Po ąžuolu aukso krėslas, 
Tame krėsle bernužėlis.

Phone Virginin T- < * 5 4 '4

JOSĘPH VILIMAS
,V <z m u S t a t y m o , 

° KON TRAK TORIUS
4556 $0. Kockweli St., Chicago, 111.

| Lietuvą
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai
m., gyvenęs ilgai 
Conn., gi vėliau

Paieško tėvas Ka-

Balandžio 2 ir 30tą
Balandžio 9tą
Balandžio 12tą 
.Balandžio 16tą 
Balandžio 23čią

S. S. Pres. Roosevelt ...
S. S. America................

S. S. LEVIATHAN** ..
S. S. Pres. Harding ....
S. S. Geo. Washington .

Išplaukiant i Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

**Paklauskit apie puikių naujų trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliausit Amerikos laivais, tuos pinigus, kuriuos praleisit, 

bus jūsų šaly — tai prisidėsit pagelbėt jūsų šaliai turtėt.
Plaukit laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., klauskit savo vietinio agento arba 

rašykit tiesiog i ,

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, New York City

žemės Ūkio paroda Kaune ir j
Dainų šventė

Gatvė

reikalin- 
lietuvkii 
atliksite 
dovanas

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT 
1739 S’o. Halstcd St., 
Chicago, III.
GERU. KOf^TESTO VEDĖJAS:

džiu organizuotis.—Sutaklius.

Valstija

Konsulato
• pranešimas

100 dolerių vertes nereikia net 
muito mokėti. Tat darykime 

i savo namus, savo “homes” lie- 
' tuviškesniais ir jaukesniais.
IL Naujokų šaukimas Lietuvoje

,Šį pfivas'arį Lietuvoje įvairio
se apskrityse laikotarpy nuo 
kovo 14 d. iki balandžio 18 d.

Kiekvienam žinotina, kad šią i bus šaukiami naujokai karinės 
vasarą Lietuvoje be D. L. K. prievolės atlikti:
Vytauto 500 m. mirties sukak- 1. vyrai gimę 1908 metais

Naujienų Ekskursija
■ IETUVON
Geg'užio-May 26 d., 1930

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

AR NORI
LAIMĖTI

DOVANAS?
“Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-Miay 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra 
ga kontestantų įvairiose kolonijose, kur tiktai 
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestiiptai 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyveranti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

Noriu būti kontcstantu 4-mc NAUJIENŲ Kontes.tc. Malonė
kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė

Miestas

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės j Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

. NAUJIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III



Pirmadienis, kovo 17, 1930 NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Tarp Chicagos 
Lietuvių

patarnauja
Laidotuvė- Ryti ir 
ikis, 1605 <>imo.

išklausyti jų prisiren-
D. M.

Iš Birutės
Keistas pasaulis

grabnešiai išėmė grabą iš ka
ravano ir prinešė prie duobes, 
čia tai ir prasidėjo sumišimas 
ir nemalonus, sunkus piisimin-

St. Gegužis lankėsi 
Čikagoje

“favalleria Rusticana

St. Gegužis, Sus. Liet. Ame
rikoje prezidentas, praėjusį 
šeštadienį buvo atvykęs Čika
gon. P-nas Gegužis atvyko Či
kagon iš Indianapoliso, kur jis 
dalyvauja angliakasiu suvažia
vime. Va

Rep.

Lietuvis žuvo darbe

Kovo i 
tori joje 
su savo 
ponavieiu 
prastą muzikos puotą, Tą die
ną Birutė stato pirmu kartu 
savo ilgame gyvavime scenoje 
ištisą didžiąją operą “Cavalle- 
ria Buslicana”, lietuvišku tek
stu. Birutė ir p. Steponavičius 
deda visas pastangas, idant šį 
sunkų veikalą pastatyti atsa
kančiai.

23 d. Lietuvių Audi- 
musų vietinė Birutė, 
gabiu vedėju p. Sle- 
, rengia mums nepa-

Birbia telefonas. Atsiliepiu. 
Girdžiu, mano draugas kalba 
i> praneša liūdną naujieną, kad 
jo dėdė miręs.

Kad mirė lai mirė — reikia 
palaidoti. Paskiria dieną, nusi
valęs automobilių, nuvažiavau 
; laidotuves.

Duobkasiai tiesiog plėšte iš
plėšė grabą iš rankų grabne- 
šių, ir skubėdami, kaip čigo
nas pavogęs paltį lašinių, akies 
mirksnyje, beveik mėšlinai į- 
metė grabą j kitą baksą, už
dėjo dangtį, prišriubavo ir į 
duobę įleido.

Visa lai
greitumu, kad 
pa m išlyti, kai]

Stanislovas Dermeikis, 37 
metų, nevedęs, gyveno adresu

Kovo 15 diena, darbe, ji su
žeidė geležies šmotas nukritęs 
ant jo.

s Šv. Antano li- 
Dermeikis mirė, 

tyrinėjimas pripa- 
miręs nuo galvos

goninėn St. 
Koronierio 
žino, kad 
perskėiimo. '

St. Dermeikis priklausė 
l’nity pašalpos kliubui, Town

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 1605 So. Hermi-

Laidotuvės šiandie iš koply
čios i Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, 
o iš ten į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Laidotuvėmis rūpinasi pus-

MOTERYS
VARTOJA MILIŪNUS ORANGEINE 

MILTELIŲ.
DAKTARO RECEPTAS 

Pašalina 
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

ir 
SKAUSMUS.

Sėkmingai vartojami per virš 30 metų
1 Op ORANGEINE OZn 

MILTELIAI

OraNgeiNe
(POVVDEHS)

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGO J
šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“City Giri”
Dalyvaujant 

Mary Duncan, Charles Farrell, 
David Torrence

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Pirmas bandymas
vedėjai bandė 

mu
Buvę 

ištraukas iš operų statyti 
su scenoje. Pavyzdžiui, p. Pet
rauskas statė pirmą aktą ope
ros “Fausl”. Šimkus mums da
vė ištraukas iš “Carmen” ir 
“Aida“, lėčiau niekas neban
dė lokį sunkų darbą atlikti, 
kaip yra užsibrėžęs p. Stepo
navičius. Mat, energingas Bi
rutės vedėjas mano, kad Chi
cagoje galima pastatyti operą 
savo spėkomis, 
ir reikia daug 
gijos padėti. O 
birutiečius juk 
Taigi jie mums
gos savo prigimtoje kalboje ši 
klasinį pasaulio kurinį išgir
sti.

Iš namų nabašninką palydė
jo į bažnyčią. Ačiū rūpesniui 
klebono ir gausioms parapi jo
nų aukoms, bažnyčia gražiai 
papuošia. Del kunigo misteriš
kų ženklų prie altoriaus, dėl 
jo nesuprantamo mums loty
nų kalbai giedojimo, dėl gra- 

vargonu gaudimo ir dėl 
aplinkybių žmogus įpuoli 
į kokį transą, arba, pa
ti sakant, dalini užmiri-

buvo atlikta tokiu 
pone v ai galėjai 

las rusas sa- 
dielo ne čislo”.

Bet lai buvo ne viskas. Kaip

z aus

ma
rodosi, žmogus visai per- 

pasišalini iš šio 
kaip persi- 

itereikia nė 
mokėti, nė 
kad mažai

simainai, 
pasaulio ir jauties

pcrsižcgno- 
skubiai po-

są u-ksma ir
Va-

nepaisant kat 
darbo ir ener- 
pas vedėja ir 
to netrūksta, 

ir duoda pro

“su fu Ii no 
ir prisi’kėl

cere- 
išnešla 
grabo- 
protin-

Koncerto formoje
Žinoma, šį kartą Birulė šio 

kurinio sceniškai nevaizduos. 
Duos ištisą veikalą koncertinė
je formoje, su solistais, or
kestru ir choru. Ateityje, aš 
pilnai tikiu, p. Steponavičius 
ir Birutė pastatys mums ope
rą sceniškai, šį kartą mes bu- 

atenkinti iš so- 
ir choro, kuris 
daug sunkaus

sime pilnai p 
listų, orkestro 
ypatingai turi 
dainavimo.

Šuberto simfonija
kad Birulė išNegana to, 

tiesų duoda nepaprastą nauja- 
nybę muzikos žvilgsniu; dar ir 
Birutės orkestras mums duo
da pirmą kartą pasaulinio 
komp. F. Šuberto neužbaigtą 
simfoniją, kuri reikalauja tik
rai gerų muzikantų, idant tin
kamai atliktų. P-nas Stepona
vičius betgi pilnai tikisi, kad 
jo orkestras Šuberto garbės 
nepažemins, atpenč — mes ge
rėsimos, kaip musų ateities lie
tuvių scenos puošėjai sąžinin-

Chicagiečiai! Jūsų yra šven
ta užduotis ir pareiga šį jau
ną būrį lietuvių paremti kuo 
kas galite. Atsilankykite j šį 
įdomų ir nepaprastų vakarą, 
nes tai jūsų Birutė jums ren
gia ir prašo jūsų visų atšilau-

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batojns iki 9 vai. vakaro.

tų nelaimingų bilų 
mintys nekremte, 
uždirbi,. nei į svetimas mote
ris perilgai nežiopsai, nė jo
kio boso ant savęs nejauti. Bo- 
dosi, gyvenk ir norėk!

Pasibaigė bažnytinės 
monijos. Nabašninkas 
iš bažnyčios ir įdėta Į 
riaus automobilį. Ačiu
gam sumanumui graboriaus, 
kuris be jokio amerikoniško 
“Uurry up”, ramiai važiavo, ir 
musų būreliui duota progos ra
miai sekti grabą su buvusio 
draugo kimu. Visą kelią iki 
kapinių, apimtas to bažnyčios 
misteriškumo, net kelis kartus 
pats save išbariau už alsiša- 
1 iii imą nuo bažnyčios.

Bet ne ilgai teko 
tuo laimingu jausmu, 
taip sakant, dvasios
Nors pamažu, bet pagalios at
važiavome į kazimierines kapi
nes.

Išlipome

džiaugtis 
arba, ki- 
ramybe.

automobilių

kusiai, paskubomis 
ję, pradėjo taipjau 
torius malti.

Staiga išgirdau
riksmą net kelių moterų: 
gys, apgavikai, bedieviai!

Jei teisybę pasakyti, lai net 
išsigandau dėl taip netikėto 
šauksmo. Stoviu ir žvalgaus, 
negalėdamas suprasti, kas at
sitiko. Žiūriu bene 
mus nabašninkas
iš numirusių? O gal holdape- 
riai nepasidrovėjo kapines 
pulti?

Truputį atsikvėpęs ir nema
tydamas sau ypatiško pavo
jaus, užklausiau vienos moters, 
kas atsitiko.

Ar aklas esi, kad nema
tei, jog neatidarė grabo, neigi 
davė progos paskutini kartą 
atsisveikinti su mirusiuoju?

—, O... tik dėl to —- manau 
sau. Ir norėdamas suraminti 
moteriškę, pradėjau aiškinti, 
kad dėl to gal nieko blogo nė
ra; kad sveikatos žvilgsniu — 
gal tai yra ir ne blogai; kad, 
pagalios, gal tai bus sveikatos 
departamento parėdymas...

Netikėtai kuonę papuoliau į 
bėdą. Įsikarščiavusios, net ke
lios moterys užpuolė mane: 
“Aha, tai ir tu esi kunigo klap
čiukas! Joks sveikatos depar
tamentas nepadarė šių patvar
kymų. čia esą kunigai dėl biz
nio tokį patvarkymą įvedę. Jei,

NEUŽILGO BUS REIKALINGI PA 
VASARIŠKI IR VASARIŠKI 

DRABUŽIAI

Tad dabar geriausias 
laikas pasirinkti. Jei
gu norite, kad ant jū
sų drabužiai gulėtų, 
kaip nulieti, tai būti
nai pamatykite Geor
ge Skoby. Jis yra pa
tyręs siuvėjas, kuris 
siutus ir overkautus
pasiuva tikrai artistiškai. Tatai pasakys 
jums kiekvienas, kuriam jis tik yra siu
vęs drabužius.

Georg'e Skoby
MERCHANT TAILOR

2415 West Marąuette Road
Tel. Hemlock 6296

uz-

sako, užmokėsi kunigui 25 do
lerius ir jis atvažiuos į kapi
nes, tai bus leidžiama ir gra
bas atidaryti. () jei ne, tai ne
valia !

Teisybę pasakysiu: kadangi 
niekuomet savo gyvenime lo
kio atsilikimo nesu maitos, nei 
girdėjęs, lai negaliu nė gin
čytis. Bet jeigu yra teisybė, 
ką tos. moterys pasakojo, jo
vei lai esąs kunigų sumany

mas, idant pasipinigauti, tai aš 
manau, kad (lėliai to visai ne
reikia’ pykti ant kunigų, bet 
reikia džiaugtis, nes jie parodė 
save, kokie jie yra.

Mąsčiau: ne vienai moterei, 
karštai tikinčiai į kunigų ne- 
griešijima, atsidarys akis... OI, 
kad pranešti apie šį įvykį bol
ševikų baliuškai Stalinui į Ma- 

• s-kvą, lai jis iš lenai atsiųstų 
gražių dovanų ir medalių Ry
mos katalikų kunigams už to
kį gerą pasidarbavimą suerzi
nimui ir atšaldymui nuo baž
nyčios kaistai tikinčių katali
kų! Ten buvęs.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Toki bausmė nėra sveika nie
kelio nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmų kievienų syk). Dėlto 
atmink šį priimtų antidotų nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžių ger
klę ir sumažint infekcijų. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dienų plėšiant galvų.

klausima daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vvrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

Išvengiamas
Skausmas!

Žmones abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tų

BAYER ISS’IHIA
Aspirin yra trado žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester of Salicylicacld

Rusiškos ir Tur 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. l/ouis Avė. 

CHICAGO. ILL.

NAUJOS KNYGOS
' Gaunamos uVienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ......  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........................................................................50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Strike This on Your Skates.

I JUSI C AUT KS.ZJ? C-M 0AIAMCC- AUO A»T A TO P(CK MG O?!
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros , 
daiktu.
’ŲAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no-, 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalčs — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharrnacal Co., Saint 
Lovas, U. S. A.

-■MK k- I IIH——U—■ I II———

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

This Is a Fainous Vlvnni Sot and in- 
cludes facc powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tissuo Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Watcr $1.25, Perfumo $2.76, Bril- 
llantine 75c, Skln Whitencr 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal price, $1.97 for all 
ten pleces to introduce this line.

Vardas .................._............Adresas ..........................................
Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Fram Youth to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime; kada mergaitė 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiau*. 
Tais laikais Lyd i a E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

LYDfA E. PINKHAM’S 
V £ GETĄ B LE CO M PO U N D 

. 1.VIHA' f. IHNKHĄM MEU. M\SS. VI

Fėen'a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ~

aCOLD?
At thefirst sign of a 
cold or sora throot, 
gargto with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsini5$econds.

LISTERINE
KILIS GERMS IN 

15 SECONDS

S TaC(?€ no OWALK.V TO- . ARE
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Editor P. GRIGAITIS
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$8.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago
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Entcred ag Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, įtekinant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė. 1789 So. Halsted St.. Chi
cago. III. Telefonai Roosevelt 8500.

MAINIERIAI NEPRIIMS KOMUNISTŲ

Angliakasių reorganizacijos konvencija Spring- 
fielde priėmė naują unijos konstituciją, sulig kuria į 
mainierių uniją nebus priimami komunistai, ku-kluksai 
ir “butlegeriai”.

Komunistams tai reiškia didelį smūgį. Jie tikėjosi, 
kad tarpe Lewiso priešų jiems pavyks užimti vadovau
jančią vietą. Šituo tikslu jie jau nuo seniai vedė smar
kią agitaciją angliakasių tarpe ir užlaikė savo apmoka
mus agentus įvairiose kasyklų srityse. Bet jų pastan
gos nuėjo niekais.

Jeigu komunistams butų tikrai rūpėję pertvarkyti 
angliakasių organizaciją, apvalant ją nuo “Lewiso ma
šinos”, tai ši proga, kada sukilo prieš senąjį interna- 
cionalį prezidentą Illinois mainieriai, butų jiems buvu
si patogiausia tą tikslą pasiekti. Bet pasirodė, kad ko
munistai nori ne įvesti geresnę tvarką unijose, o tik 
paversti mainierius savo partinio biznio įrankiais.

Illinois valstijos angliakasiai šitas komunistų už
mačias suprato ir atsisakė turėti su jais ką nors bend
ro. Todėl dabartinėje kovoje tarpe Springfieldo ir In- 
dianapoliso frakcijų komunistams tenka vaidinti nepa
vydėtiną rolę “penkto rato vežime”. Iš piktumo jie 
dabar vienodai plusta ir Lewisą, ir jo priešus, girdami 
tiktai savo skebinę “nacionalę uniją”.

Bet kai ši maskvinė “unija” galutinai pakriks (o 
ji ir dabar nėra verta nė penkių centų), tai komunis
tai stengsis prisiglausti prie Levviso, kurį jie pirma 
niekindavo. Nes jiems nebus kitokios išeities, kadangi 
j reorganizuotąją uniją jiems uždarytos durys.

PILSUDSKININKŲ VYRIAUSYBĖ NUVERSTA

SPEKULIACIJOS PASĖKOS

Po didelio “kracho”, kuris pereitą rudenį įvyko 
Amerikos biržoje, daugelis bankų pergyveno sunkių 
keblumų, o kai kurie turėjo net visai užsidaryti.

Tie keblumai pasidarė iš to, kad bankų viršininkai 
spekuliavo biržoje savo įstaigų pinigais. Šituo budu, 
pavyzdžiui, pateko į bėdą vienas didžiausiųjų bankų 
Kansas valstijoje, Commercial National Bank of Inde- 
pendence. Nors šis bankas buvo po valdžios priežiūra, 
bet tai neapsaugojo jo nuo pavojaus, ir valdžia turėjo 
jį uždaryti.

GERAS DĖDĖ

Jungtinių Valstijų iždo sekretorius, p. Mellon, nu
tarė grąžinti United States Steel corporacijai $33,500,- 
000 “permokėtų” taksų. Kongresmanas Garner iškėlė 
dėl to protestą atstovų bute, kaltindamas iždo departa
mentą, kad pastarasis grąžina tą milžinišką sumą pi
nigų plieno trustui, nedavęs progos kongreso komisi
jai net ištirti dalyką.

Dėdė Šamas, pasirodo, yra labai geras dėdė trus- 
tams mokesčių klausime. Bet kur jisai nebus geras, 
kad trustai turi gerų bičiuolių Washingtone! Pats iž
do sekretorius Melionas, pasak kongresmano Garnerio, 
turi “didelių interesų” plieno truste ir Meliono šeima 
tą trustą net kontroliuoja. Sugrąžindamas trisdešimts 
tris su viršum milionus dolerių United States Steel kor
poracijai, iždo sekretorius, vadinasi, padarė prezidentą 
pats sau ir savo giminėms.

Kova tarp Lenkijos seimo ir valdžios, sudarytos 
iš pilsudskininkų, tebeina. Seimas ne tik nerodo palin
kimo lenktis prieš karingojo maršalo diktatūrą, bet 
ima į nagą jo ministerius.

Penktadienį seimas priėmė rezoliuciją, kuria pa
reiškiama papeikimas Pilsudskio darbo ministeriui. Del 
to atsistatydino visas ministerių kabinetas, kuris bu
vo sudarytas prieš pat Naujus Metus.

Jei toks “neunaras” valdžiai butu buvęs padarytas 
prieš kokius dvejus metus, tai maršalas butų išlojojęs 
seimą paskutiniais žodžiais ir pagrūmojęs jam ginklu. 
Bet šiandie Pilsudskis veikiausia nurys karčią “pilę” ir 
bus sudaryta nauja vyriausybė, kurie ieškos pasitikė
jimo seime.

Diktatūros žvaigždė Lenkijoje gesta.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metrus ...............   $8.0
Pusei metu .................................  4.0
Trims mėnesiams —:_____ — 2.0
Dviem mėnesiam _........................ 1.5
Vienam mėnesiui__________ ____75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija................   8c
Savaitei___ - . ______ 18c
Mėnesiui------------ -- n __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .....................   $7.00
Pusei metu ________________  8.5(
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams... ............   1.25
Vienam mėnesiui ____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.0(
Pusei metu ........ - - 4.01
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pakto Money

MIKUI PETRAUSKUI PAGERBTI

“Naujienose” buvo jau rašyta, kad šį pavasari Mi
kas Petrauskas ketina ant visados apleisti Ameriką ir 
apsigyventi Lietuvoje. Liūdna bus amerikiečiams su 
juo skirtis, nes jisai čia jų tarpe dirbo beveik per dvi
dešimt penkis metus, mokindamas senus ir jaunus dai
nų ir muzikos.

Atsisveikinti su musų meno darbuotoju čikagiečiai 
rengia balandžio 2 d. didelį koncertą. Reikia tikėtis, 
kad publika jį karštai parems.

Genijų Ainiai
Orderiu kartu su užsakymu. Vokiečių socialdem o k r a t ų 

dienraštyje “Vonvaerts” dr. 
Rudolf Laemmel įdėjo įdomų 
straipsnį. Gerbiamuosius skai
tytojus su juo supažindinsim.

Dr. R. įLaemmel stoja prie
šais viešųjų nuomonę, buk ge
nialus žmonės nepalieka gabių 
ainių. Jisai nesutinka, kad su 
vyro mirtimi išsenka ir genia
lumas, amžininkams švietęs. 
Negalimas dalykas, kad genia
lių žmonių gimine pasibaigtų, 
lyg užgesinta ugnis, su tuo 
šviesiausios liepsnos išnykimu.

Aš gerai žinau, — sako dr. 
R. Laemmel, — kad nėra nie
ko sunkesnio, kaip kova su 
įsitikinimais. Lengviau kovoti 
su prietarais, nors, tiesą pasa
kius, sunku išskirti, kur bai
giasi įsitikinimai, o prasideda 
prietarai. Kol kometos buvo 
laikomos žemes garais, kiek
vienas, kuris tvirtindavo jas 
esant planctarinės sudėties, bu
vo laikomas kvailiu. Tam tik
ru laiku meteorai taip pat bu
vo laikomi žemes garais. Atsi
rado mokslininkų, kurie aiš
kino, kad meteorai krenta1 iš 
erdvės. Jų laikais gyvenusieji 
žmonės laikė juos neapšvies- 
ais, juokėsi iš jų ir tyčiojo

si. Mokslininkai lokius daly
tus, duodančius nesuskaitoma 
daugybę pavyzdžių, turėtų vi
sados atsiminti. Turėtų duoti 
nors žodžiui laisvę, o ne nuo 
caledrcs autoritetingai pareik
šti: tą ir tų mokslas jau iš
sprendė.

Jeigu mes pradėsim nagri
nėti genialių žmonių ainių 
Jausimą, tai nieku budu ne
galėsim sutikti su dabar esan
čia ir nusistovėjusia nuomone, 
nik genialių žmonių vaikai 

yra silpnapročiai. Pavyzdžiui 
mkime Liuterio, Bach’o, Crom- 

vell’io, ir daugelio kitų įpėdi
nius. Jie yra visai normalus 
žmonės. Tokio žymaus vokie
čių socialdemokratų veikėjo 
Augusto Bebel’io duktė buvo 
sveika ir gerai išlavinta mote
ris. Tas pats yra ir su Karoliu 
-Jbknec'lilu, Vilhelmo stilium. 
Viktoriaus Adler’io sūnūs Frid
richas yra žymus mokslinia
ms ir 11 Socialistų Darbinin- 
<ų Internacionalo sekretorius, 
šie pa vyzdžiai kiekvieną turi 
tikinti, kad klaidinga manyti, 
nik genijų vaikai yra silpna- 
iročiai. Norėdami įrodyti, kad 

su vienu genialiu arba žymiu 
žmogum nepasibaigia šeimos 
galia duoti daugiau panašių 
žmonių, pažiūrėsime dar kele
tą pavyzdžių.

Reikia dar pastebėti, kad 
tvirtinimas, buk su gabiaisiais 
žmonėmis baigiasi ir jų šei
mos, yra ir iš kitos puses klai
dingas: dažnai išmiršta ne vien 
gabiųjų žmonių šeimos. Juk 
miršta nesuskaitoma daugybe 
silpnapročių ir normalių žmo
nių, nepalikdami savo ainių! 
Čia, kaip ir kituose žmonių 
vykiuose, svarbu vaidmenį 

vaidina prilikimas. Ir niekas 
negali pasakyti, kur čia yra 
dėsnis, o kur “aklas likimas”. 
Jeigu mums nori kas nors tvir
tinti, kad ten, kur mes matom 
pripuolamą įvykį, o jis mato 
dėsnį, kad mes jo buk nesu- 
irantą, tai tas turėtų mums 

pirmų duoti dėsnio sąvokų, pa
aiškinti, ką jis laiko “dėsniu”.

Teisybė, būna ir tokių nuo
tykių, kad gabių žmonių vai
dai numiršta. Vienintelis Na
poleono sūnūs mirė džiova jau
nas būdamas. Bet kas gali įvir
inti, kad tai buvo vienintelis 

Napoleono vaikas? Dr. R. 
^.neminei mano, kad tai buvo 
Melternicho auka valstybės 

“labui”. Mums nurodoma, pa
vyzdžiui, Shakespeare, Goethe, 
Moritz von Sachsen. Bet visai 
galimas daiktas, kad jie turė
jo vaikų iš bažnyčios nepalai
mintų žmonų. Nebūtinai mo
terį reikėjo nusivesti prie al
toriaus ir ten, viešai ją išgė
dinus, vėliau atsiduoti meilei. 
Juk to užginčyti niekas nega
li! Jeigu taip, tai kas drįsta 
tvirtinti, kad jų “pavainikiai” 
(mergvaikiai) išmirė? Kas gi 
nežino, kad vedybos, ypač ka
rūnuotų žmonių, ne iš meilės 
įvyksta. Ir susituokus niel 
jiems nekliudo susieiti su my
limomis moterimis ir su jomis 
susigyventi vaikų.

Bet dar daugiau! Kas gali 
pasakyti, kad visi, kuriuos mes 
dabar laikome genialiais žmo
nėmis, tikrai tokie buvo? Pir
miausia. lai turėtų būti įrody
ta! Kur yra tas absoliutinis 
matas? Gal Karolius VI todėl 
laikomas genialiu žmogum, kad 
su juo pasibaigė Hapsburgų gi
mine? Bet tikrai yra tūkstan
čiai pavyzdžių, kad genialus 
žmonės, išradėjai, pranašai, ra
šytojai varguos mire^ nemaža 
jų dalis savo dienas pabaigė 
pavargėlių namuos, kaip pir
masis siuvamosios mašinos iš
radėjas Madcrsperger’as. Ne
abejotinai genialus žmones su
laukė tokio galo. Bet ar gali
me sakyti, kad daugiau tokių 
nebuvo, kurių mums neteko su
žinoti? Dabar paprastai sako
ma: Winterfeldt’as, “gabiau
sias Fridricho Didžiojo gene
rolas”, turėjo 4 vaikus, bet jie 
visi anksčiau mirė negu jų tė
vas generolas VVinlerfeldt! 
Šarnhorst’as turėjo penketų 
vaikų ir vienuolikę anūkų, bet 
visi išmirė, plėtojasi tik vie
no anūko gimine.

Arba vėl: Princas Eugen, 
Wallenstcin’as, Karolis.XII, Gu
stavas Adolfas, Aleksandras 
Didysis, Cezaris, ir t. t. nepa
liko savo ainių! Tokias pasa
kas tik vaikams tinka pasako
ti! Jų ainiai, visa armija nele
galių vaikų ir pamestinių, šian
die gal visur maišosi. Arba 
musų mokslininkai, tie suaugę 
vaikai, tur būt, galvoja, kad 
Gustavas Adolfas visų savo ka
ro žygių laikų liko nedasililė- 
jęs, Cezaris ir Kleopatra ke
liaudami Nilu iki Memfio ir at
gal mylėjosi tik platoniškai, 
kad Napoleonas prieš ir po 
Campo Formio taikos niekad 
nepažvelgdavo savo nakties 
stovykloj i gražią mergaitę? 
Sunku sau aikiai įsivaizduoti 
tas žmonių meilės misterijas.

Pagaliau dar klausimas: ar 
tik vieni vyrai gali liuli genia
lus, o genialių moterų ar nėra? 
Kad dalykas geriau paaiškėtų, 
reikia pastatyti dar vienas 
klausimas: o kokiais laikysim 
tuos genaius žmones, kurie ne
turėjo progos savo genialumų 
parodyti istorijai arba ir siau- 
resniai visuomenei ir liko mums 
visai nežinomi? Jų gal yra 
dar daugiau, negu tų, apie ku
riuos mes nuolat kalbame, ku
rie išplaukė j gyvenimo pavir
šių. Ko Lessing’as susilaukė, 
mes žinome. Jis turėjo sūnų, 
kuris po 20 valandų mirė. Li
kimas šilą tikrai genialų žmo
gų ekonomiškai buvo nuskriau
dęs, kaltės ieškoti tenka taip 
pat visuomeniniuose santy
kiuose. Kaip Aristotelis, Pla
tonas, Hobbes, Spinoza, I tu
mes, Spenccr’is, Leibniz’as, 
Schopenhaur’is, taip pat ir 
Kantas dėl musų visuomeninių 
sunkenybių vedybų daryli ne
galėjo, nes jos buvo surištos 

su daugybe nemalonumų. Del 
šitos priežasties Kantas nepasi- 
iryžo susituokti, nors daug 
karių buvo beišdrįstas daryli 
žingsni piie vedybų.

Jeigu mes turėtume laisvą 
santuokų sistemą, ką nors pa
našų į “laisvąją meilę”, ir ne
reiktų tiek daug turėti reikalų 
ir ryšių su įstatymais arba vi
suomene, lada žmonės turėtų 
žymiai daugiau ainių. Vaikų 
turėtų didieji ir nežinomieji 
žmonės! Forma likos kompli
kacijos, visuomenes ir įstaty
mų statomos sąlygos ir reikala
vimai daugeliui žmonių yra ne
malonus dalykai ir tik lodei 
dažniausia atbaidomi žmonės 
nuo vaikų.

Taip rašydamas dr. A. Laem
mel nori atidaryti akis visiem 
tiem, kurie viską taip labai 
matuoja vedybom. * •

Galvojimas, kad genialus 
žmonės yra erotiškai silpni ar
ba nevaisingi yra neįtikinamas, 
neteisingas ir kvailas.

—A. Gč.

J. K r uke n i s.
MANO DRAUGŲ 
BEI PAŽĮSTAMŲ

LAIŠKAI
I.

1926 metų pabaiga Lietuvai 
atnešė liūdnuosius laikus arba, 
kaip rusų istorijoj sakoma 
“smutnoe vremia”.

Pradedant 1926 meitų gruo
džio 17 diena ligi šių dienų, mu
sų gabesnieji sūnus priversti 
bėgti j visus pasaulio kampus 
prieglaudos ieškodami. Savoj 
tėvynėj, toj tėvynj, kur daugu
ma iš jų padėjo jėgas, vietos 
nėra. Landi žvalgyba neduoda 
ramiai dirbti, ramiai ilsėtis. Tai 
ne iš piršto laužiu. Dažnai ir 
dažnai gaunu netikėtų laiškų 
iš tokių asmenų, kuriuos pali
kau Lietuvoje. Dabar jie rašo 
ar iš Brazilijos gyvatynų, ar iš 
Kanados neįžengiamų miškų, ai 
iš kitų kraštų, štai vienas to
kių :

Gerbiamas Tamsta! Dovanok, 
kad drįstu Tamstai rašyti gal 
užmirštas asmuo. Aš dabar 
gyvenu Kanadoje, Montreale ir 
noriu su Tamsta susirašinėti. 
Jūsų adresas papuolė pas mane 
iš Amerikos. Labai man ma
lonų butų pasidalinti mintimis 
kaip praeito, taip ir dabartinio 
laiko.

Iš Lietuvos išvykau pereitą 
pavasarį verčiamas maž daug 
tokių aplinkybių, kaip ir Tams
ta. Jeigu ne Kanada tai Var
nių “klioštorius” butų tekęs pa
matyti. Prie šių laikų tvarkos 
Lietuvoje negalima gyventi ne 
“tautininkui”. Taigi nors su 
dideliu nubudimu, turėjau ap
leisti taip mylimą kraštą, kur 
teko praleisti nemažą sunkių ir 
vargingų dienų anais' sunkiais 
praeities laikais 1910-20 m. Da
bar gi tenka ieškoti laisvesnio 
kampelio už jūrių kraštuose (p. 
P. L. pirmųjų dienų savanoris. 
Tarnavęs Lietuvos milicijoj. 
Daug prisidėjęs prie Lietuvos 
atbudavojimo. Ligi gyvam kau
lui demokratas, veiklus visuo
menininkas'. Po perversmo 26 
metais, i trečią dieną įvyko Sei
nų apskrities savanorių konfe
rencija. Didžiausias fašistų tū
zas Seinų apskrity, atsarg. Vyr- 
liet. J. Maurukas jneše suma
nymą pasveikinti “tautos va
dą”. ginklu pastatytą preziden
tą Smetoną. Konferencijos da
lyviai tyli, nedrįsta prasitarti, 
tik šio laiško autorius p. P. L. 
drąsiai atsistojo ir pareiškė, 
kad neverta sveikinti tokio žmo
gaus, kuris nachališkai, ginklu 
pasigrobė valdžią tuomi sutryp
damas visos tautos valią pa
reikštą per Seimo rinkimus. Fa- 
šistūlius ir žvalgybą kaip perkū
nu trenkė. Sugriežė dantis ir 
čia pat norėjo areštuoti, bet vi
sa konferencija pritarė P. L. 
žodžiams. Nuo to. laiko jis bu
vo laikomas “neištikimu”./ Nors 
P. L. yra gavęs sklypą žemės, 
pradėjęs ten kurtis gyvenimą, 
vienok priverstas buvo palikti 
varge žmoną su mažais vaiku
čiais ir visą kitą ir dangintis

[1’aciL‘o and Atlantic Puotoj

Haiti gubernatorius gen. Johp 
H. Russell. Reikalaujama, kad 
jis' butų atšauktas.

į tolimąją Kanadą. J. Kruk.)
Toliau P. L. rašo: “Kanadoj 

gyvenimas kol kas pakenčia
mas. Montreale yra gana daug 
lietuvių ir kelios organizacijos, 
žinoma, dalinai klerikališkos 
nors yra ir “tavorykščių lite
ratūra”. Lietuvių inteligentų 
Kanadoje kaip ir nėra todėl or
ganizacinis darbas sunkiai va
žiuoja.

Tamstą gerbiantis P. L-čius. 
II.

O štai ką rašo iš Lietuvos:
Dabartiniu laiku mus reikalai 

neriša, ir rodos, nebūtų nei ant 
minties praeities draugai, ypač 
jei vienas iš kito nieko nesitiki, 
t. y. nemeilužiai. Bet, deja, 
praeitis taip stipriai veikia, kad 
verste verčia kiekvieną dieną ar 
bent savaitę geros praeities 
draugus prisiminti.

Kadangi mudu buvome 'Šioki 
toki politikieriai, tai ir pradėsiu 
nuo politikos. Direktorių iš
keptas “Savivaldybių Įstaty
mas” jau pradėjo veikti. Dabar
tiniu metu (p. m. spalių mėn.) 
pas mus eina savivaldybių “rin
kimai”. Iš viso valsčiaus su
daryta tik 6 seniūnijos. Seniū
nui alga nustatoma iš valdžios. 
Seniūnai atstovaus ir valsčiaus 
taryboje (Pirmiau, kiekvienas 
kaimas rinkdavosi seniūną ir 
kaimo sueiga nustatydavo jam 
algą. Dabar, kaip matom, vis
ką centralizuoja, biurokratina, 
iš žmonių savivaldybę paglem
žta. Toliau, laiško autorius, 
paduoda tų žmonių vardus, ku
rie sudaro valsčiaus vyriausį 
organą—Tarybą. Visi jie man 
gerai pažįstami. Tai stambus 
ūkininkai, visai ar dalinai pri
tartą dabartiniams viešpačiams. 
Nei vieno mažesnio, nei vieno 
bežemio ar darbininko, taryboje 
nėra. Jų reikalai tautininkams 
svetimi, jų reikalai spręsti pa
vesta stambiems žemvaldžiams. 
Pirmiau į šią tarybą buvo ren
kama 12 narių. Rinkimai ėjo 
tokia pat tvarka kaip ir į sei
mą, todėl atstovų būdavo įvai
rių sluogsnių ir pažiūrų. Tas 
neleisdavo valdybai ar tarybai 
nukrypti į vieną kurį šoną ir 
užmiršti kitą. J. Krukon.)

Apskrities valdyboj buvo nu
matytas tūlas mokytojas, bet 
per didelį atkaklumą, na, žino
ma, ir per patepimą kur reikia, 
pasiliko aptiekorius B. Damaus
kas. Nors prakaito daug išlie
ta, litukų išmesta bet dabar jau 
“sostas” pririštas ir uncijos 
antraeilis dalykas (B. Damaus
kas tai didžiausias Seinų aps
krity “deržimorda”, mainęs sa
vo kailį apie 5 kartus. J. K.)

Visiem stebėtina. kad Au
gustas atsistatydino. Matai Vol
demaras panorėjo valdyt visus 
ministerius, prie to susipyko su 
Smetona ir t.L Kaip anksčiau 
patys tautininkai Voldemarą 
dievino, taip dabar nei šiuo nei 
tuo stato. Su Pajauju po pa
leidimo iš kalėjimo neteko ma
tytis, bet Pajaujis kol kas nie
kur nefiguruoja, apie jį net 
spaudoj nič nieko .(Pajaujis 
Franci joj “figūruoja”, gal nevi
sai pavalgęs, tai bent l^ru oru 
kvėpuoja. J. K.)

Į Pietų Ameriką, kad emi
gruoja, tai emigruoja, č. Š. iš
važiavo Brazilijon ar Argenti
non, tuo tarpu nei šeima nežino 
kur jis randasi, nes be šeimos 
žinios išvažiavo, slapta (tai ga
na stambus, nebejaunas ūkinin
kas. Dabar Lietuvoj kuo stam
besnis ūkininkas, tuo stambesnė 
jo skolų suma ir jų pakelti jau 
nevalioja. J. K.) Nelabai seniai 
išvažiavo Grikopalio Kr-kas. 
Pin-kas ir daug kitų (Tai irgi 
stambių ūkininkų vaikai. Priei
na metai apsivesti, pradėt sa
vo gyvenimą, o čia tėvai dat 
jauni, sunui pavesti nenori, i 
žentus kur nueiti, sunku; na, ir 
vienintelis dalykas emigruoti, 
bet emigracijos durys siauros. J. 
K.)

Musų kaime prasidėjo nera
mumai. K. P-nei per langą įme
tė du akmeniu. M. Ul-kui per 
langą šovė, bet tik sužeidė. Si
tis nusišovė pats save, šiandien 
pas M-ką buvo krata, kaipo 
pas įtariamą vakarykščiame, 
per langą šratų smilkiny suva
ryme. Eine smarkus tardy
mas.

Jaunimo gyvenime bendrai 
miegas. Šaulių tarpe eina ne
susipratimai dėl “Bako”. Musų 
gabus mokytojas pasekmingai 
veda vakarinius suaugusiems 
kursus. Šventežerio kupriukas 
(mokytojas. J. K.) dirbąs! kar
jerą. Tai tiek šiuo kart.

Viso geriausio, P. N-kas.

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai 

daug rengiasi važiuoti Lietuvon, 
tai svarbu, kad iš kalno prisi
rengtų. Ypatingai, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, turėtų tuo
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportą.

Kurie šių dokumentų neturi
te, tuojaus rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų 
gimimo metrikus.

Moteris, kuri apsivedus su 
Amerikos piliečiu taipgi turi 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie nori sugrįžti, privalo 
gauti dar sugryžimui permitą. . 
Tokio permito gavimas užtrun
ka mažiausia mėnesį ir dau
ginus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai į S. Valstijas, dieną, mėne
sį ir metus kada atvažiavote.

Jeigu esate pamiršę vardą 
laivo ir dieną atvažiavimo, tuo
jau kreipkitės į Naujienas, 1739 
So. Halsted St.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir Panedėly, 
kovo 16 ir 17

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Seven Keys to
Baldplate”

Dalyvaujant 
RICHARD D1X

Taipsri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Camera Shy” ir “Woman’s 
Aunt”

Kalbančios tini oi.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Harold J. Beskin da
bar Vice-Prezidentas 
West Side Trust & 

Savings Bank

Sprogo bomba Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Sugavo opiumo šin- 
kuotojus

Policija gavo anoniminį pra
nešimą buk Metropole viešbu
tyje, prie 22 ir Michigan Avė., 
papildyta vagystė. Pribuvusi 
n n rody ton vieton policija užti
ko du vyru ir moteriškę kam
baryje, o pas juos du svarus 
opiumo, du kenti ir keletą pyp
kių.

ir moteriškę policija 
Suimtieji yra: Arlhur 
buvęs žurnalistas ir 

James 
pasisakė

suome.
(ioldie, 
karikatūrų piešėjas;
Keller, _ o mergina 
esanti Patrisia Deane.

Byla prieš miestą
Miesto tėtušiams tapo praneš

ta, kad kaip šiandie prieš juos 
bus iškelta byla teismuose. Ją 
iškels VValter Makovvski, 2014 
Elston Avė. Ir reikalaus $100,- 
000 nuostoliams atlyginti.

Nakowski sako, kad jis yra 
valdytojas savasties Ashland 
gatvėje. Kadangi miesto tėtu
šiai atidėlioja taisymą kalba
mos gatvės, tai jis, Makovvski, 
deliai to turėjęs ir turįs nuo
stolių.

Sakoma, kad Mako\vskio pa
vyzdį rengiasi pasekti visa 
eilė kitų valdytojų savasties 
kalbamoj gatvėje.

Pajamy taksos su
mokėtos

šeštadienį sumokėta pajamų 
. taksos (income taxes). Pir

masis Illinois dislriktas pajė-
mė $37,213,973. Nors šiemet 
taksos buvo sumažintos, bei
visa šio distrikto taksų suma 
šiemet pasirodė mažesnė, nei
pernai, lik $5,160,067. Pernai 
sumokėta buvo tokių taksų 
$42,674,040. Bet laukiama, 
kad suplauks šiek tiek pinigų 
iš tų, kurie dėl lokių ar kitokių 
priežasčių pavėlavo prisiųsti.

St. Patricko diena
didžiausia airišių
d. Patricko diena.

ir kai kurie vo-
šventė
įdomu, 
kiečiai ketina lą dieną minėti.

Pasiuntė sveikatai
pataisyti

Abdurehman Ali, turkas, iš- 
kolektavo iš Chicago, North 
Shore and Mihvauke'c gelžkc- 
lio tam tikrą sumą pinigų ne
va už sužeidimą gelžkelio ne
laimėje. Kompanija sužinojo 
ir patraukė Ali teisman.

Teisme Ali pradėjo aimanuo
ti, kad jis esąs nesveikas, kad 
jam reikia atostogų, etc. Tei
sėjas Immenhausen pareikė: 
“Merai, Ali, aš pasiųsiu tamstą 
atostogoms šešioms dešimtims 
dienų į pataisos namus, 
siuntė.

Moteris įveikė banditų

Sprogusi bomba prie 1 lolleb 
& Co. plento padarė nuostolių 
apie $4,000.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & MidwUe

ny Avenue

Paakinusiame West.

torių tarybos susirinkime Ma
roki J. Beskin tapo išrinktas 
to banko Vice-Prezidenlu. P-as 
Beskin pradėjo savo karjerą 
tame banke 11)17 m. kaipo už
sienio departamento vedėjas. 
Eidamas tas pareigas jis įve
dė dilgelį svarbių pagerinimų 
pinigų siuntime, prirengme ke- 
lonėn ir t. t.

yra gimęs Ka- 
kur baigė augš- 
mokyklą, paskui 
universitetą. .Jis 
į Manžuriją ir 

nuo 1997 iki 1910 m. buvo spe- 
eialis Kusijos Azijos geležinke
lio atstovas pržiurėti namų 
dalybą. Nuo 1910 m. jis buvo 
valdininkas Žemės Banko Ka-

tąją prekybos 
lanke Maskvos 
buvo pasiųstas

6109 South

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
masaage. eleetrie 
treatment ir mate- 
netic blanketi Ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Musu patarnavimas 
laidotuvėso ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

------o------

Akių Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St.

Chicago. III
Tel. Victory H15

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamaotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

------o------
Telefonas Yards 1188

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. I1L
------- O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniško
slaptas ligas vyrų ir moterų, se

nas žaizdas, ligas rectal

-o-----
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 siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kemvood 1752

Dr. J. W. Beaudette-------o-------
Oft«o Telefonas Vlrrlnia 0080 

Be«. Tel. Van Bnren 6808
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 Ir 
a iki 8 vakaro. Nedaliom nno 10 iki 12 dle- 

■q. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal autartį

A. IC Rutkauskas, M.D.
4442 South Westeni Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

lUione A rrni taere 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

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. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telenhone Plaza 8202

Viršuj Ashland State Banko

So. Ashland Ave<1800

Nuo 2

Nedėlioj

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 Iki Ik
nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirergaa 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1811 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Ncdeliomis nuo 9 iki 12 ryto 

-------O-------Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Puriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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 valandos vakare

------o------
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIU 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S.KYRIUS :

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

- - o- -
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

CHICAGO. ILL.

ADOLFAS JUROSUS
A G ()T A A ŠTR A L S KIE N E šiuo pasauliu 

6:30 valanda

Nuliude liekame,
Vyrus, Sunai ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Banke jis dirba nuo pat atvy
kimo į čia 1911 m.

.JONAS BERNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 diena. 7:15 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukęs 14 me
tų amžiaus. A. A. Jonas gi
mė kovo 1 d., 1916 m. Wa- 
terville, Maine. Pabaigė moks
lą šv. Kryžiaus 
kykloj. Paliko 
liūdime motiną 
vais Kėkščiut^.

parapijos mo- 
dideliame nu- 
Uršulę, po tė- 

patėvi Joną 
Pozaiti, dvi seseris — Eleną ir 
Stanislava, broli Adolfą, dėdę 
H. Rėksnys, dvi cioces — Rek- 
snienę ir Juzefą Basienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4639 S. Rockvvell St.

Laidotuvės Įvyks seredoj, kovo 
19 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
i šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin- 
«•<>« b >«»i > i«11 < 1 <>x už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Bernoto gi
minės, draugai, ir pažįstam i 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Motina, Patėvis, Seserys, 
Brolis, Dėdės, Cioces 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

Telefonai
Boulevard 5208

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

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

Telefonas Republic 7868

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos 
Olis — Utar, 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak.

Talcson, jos 
20 metų ren- 
prie policijos 
jų automobi- 
Gnimodamas

banditas paliepė 
Tolesonui važiuoti. 

Banditas įrėmė 
vyrui. 

Nužiu- 
ištrau- 
rankos

Mrs. Dorothy 
vyras ir jų sūnus 
gosi sustoti tuoj 
stoties, kuomet į 
Ii įšoko banditas, 
revolverių, 
jaunajam
Tas paklausė, 
revolverį Tolesonienės 
Ir prasidėjo “raidas”, 
įėjusi momentą, moteris 
k ė revolveri iš bandito

banditui į galvą. 
Po to, Tolesonai

III. Pasirodė,

ir kirto juo 
Tas susmuko, 
atgabeno jį 
stoti, Harvey,
kad kandi tą pašovė Harvey po
licijos viršininkas, kuomet juo
du šaudėsi. Banditas, padavęs 
vardą kap Oakes, veikiausia 
mirs.

po pirmu vyrų Ramanauskiene

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 diena, 9:30 vai. vak., 
1930 m., sulaukus 43 metų am
žiaus, gimus Naujo Griškabū
džio kaime, šakiu ap., ir vaisė., 
Lietuvoje. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Jurgi Aštraufką, 
dukterį Elena ir du sūnūs — 
Juozapa ir Edvardą, Ameriko
je, o Lietuvoje seną motinėlę 
dvi seseris ir du broliu Užu
pius. Kūnas pašarvotas randa
si namuose 2211 N. 74 Avė., 
Elnnvood Park, 111.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
kovo 18 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namu j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Agotos Astraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Persiskyrė su 
kovo 15 dieną, 
ryto, 1930 m., sulaukęs 6 m. 
amžiaus, gimęs birželio 28 d. 
1924, Chicago, III. Paliko di
deliame nuliūdima motiną Mor
tą po tėvais Laurinaitę, tėvą 
Adolfą, sesutę Bronislavą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4115 S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks seredoi, ko
vo 19 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Pan. švenč. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adolfo Jurosus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,

Motina, Tėvas, Sesutė 
ir Giminės.

Phone Cicero 291
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South VVallace Street

- -- ■ -o

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Ncdeliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Rez. 6600 South Artesi/vn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 .

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Hocitbi Street
CHICAGO. ILL.

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.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4G01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Ncdeliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avc. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Bnmsvrick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekei

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 
8 iki 8 v. ▼. Utarninkaii ir 

Pitnyčioiui* 1 iki 6 v. v.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas .vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams S t., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 8-1
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9601

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 739
Tel. Central 6890. VaL 9—
Rezidencija 6158 S. Tahnan A v.

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6920

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSaJIe Street 4 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vul. vak.
Local Office: 1900 So. Union Ava.

Tel. Roosevelt 8’10
Vai. nuo 6 iki 9 vai. valu
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CHICAGOS
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, III, Pirmadienis, kovo 17, 1930

hokiapc mirė
mc:

(>l era kasieiiui 
kada šis remiesi

Ino

15 darbininkų algas. Bandi
tai atėmė $2,IMK) ir kaklaraišio 
sagutę vertes $650.

Apvogė Wieboldtus
žinomą departamen-

ėjusių melų 
holdaperių, a ga

rnio

ner A. \\ icboldto namus, 
i 
įnešė brangmenų (jewels)
les $8,(100. Policija ieško 
boktlų šoferio, kuris taipgi
puolė . šoferio pavarde \Vin.

ver-
Wie-

Me’

Policininkai perkelti i 
kitas vietas

Felicijos komisionieriaus
Wm. F. Busscll pat vaikymu

policijos kapitonai, 1 1 leitenan
tų, 4 seržantai ir 27 paprasti 
policininkai.

Nušauta juodrankis
Nušauta Dominick Meili, 16 

metu, gyv. 2023 Taylor St. Jis 
buvo žinomas policijai kaip

Motorinių laivelių 
paroda Jėzuitu profesoriaus 

būdos
PRANEŠIMAI

Visi

ir vietoje na-
ku r i

!o

l< isme
universite-

jo žmonos.

Naujienų Spulkos nariams.
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dei patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan- 

d. šiųčius mokesčius iki kovo 20 
metų.

Clark

nius”.
įrišėjas Fairbank

areštini

bylą, pareiškė, kad knyga ne
santi nešvari ir kad jis nega
lįs ysuprasti, kaip galėjo prie 
jos kabintis moralybės sango-

liną profesorių buvusį 
Be to. k ui profesorius

žiauriu

i juos atiduot: jai. Profesorius . . 1 1* • •įtvirtina, kad jis neturįs mote- 
rikts drabužių. Profesorius, iš 
savo pusės, daro kaltinimus 

|žmogui, kad draugavusi su ki
tais vyrais (co-respondents).

Mokytojai kviečiami 
talkon policijai

A. Seimo Rengimo
— Šiuo m i kviečiu 

priklausančių

Kom.
visu

s. L. 
Nariams 
kuopų priklausančių 6-tam Apskri
čiui atstovus i Seimo Rengimo Ko
misijos susirinkimą, taipgi ir visu 
kitu S. I.. A. kuopų atstovus, ku
rioms yra išsiuntinėta pakvietimai. 
Susirinkimas įvyks permadieny, ko
vo 17 d., 7:30 v. v., Lietuvių Audi
torium, 3133 S. Halsted St. Prašau 
atvykti laiku, nes susirinkimas pra
sidės punktualiai.

S. L. A. 6-to Apskr. Pirm.
Geo. J. Stungis.

CLASSIFIED ADS

Tai davatkos gavo 
dar kartą į antausį.

teisme

Atėmę laisnį iš daktaro i)ar(hmmQ

son atimta valstijos 
praktikuoti tą profesiją. Dr. 
Shireson kaltinta, kad ne-etiš
ka praktika. Ruošiama 
cija prieš atėmimą.

Mokyklų superintendentas
Wm. .1. Bogan įsakė mokyklų

• perdėtiniams (principalams)
I gelbėti policijai tikslu naikinti

, gemblini- 
mą, pardavinėjimą c i gare tų 
krautuvėse esančiose mo
kyklų.

Educational
Mokyklos

Capone sugris Čikagon 
antradienį

Išsėdėjęs kalėjime, Philadel- 
phijoj, metus laiko už nešioji
mąsi revolverio, butlegcrių ka
ralius Alfhonese Capone mano 
sugrįžti Čikagon rytoj. Ren
giamasi priimti jį iškilmingai jo 
namuose 7244 So. Prairie Avė.

Suv. Valstijų gynėjas John
son sakosi laukiąs Caponės su
grįšiant. Girdi, jis turis prieš 
Caponę du kaltinimu. Vienas 
jų esąs toks, kad (’at>one neat
silyginęs su pajamų taksomis 
(income tax), o antras — kad 
jis paniekinęs teismą. Johnson 
mano, kad jam pavyks patub-

Caponę ir vėl šaltojoje, 
politikierių kalbų nesupai-

laisnis

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ii 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. II Ii.
-------O-------

Bet

Teisejas ir profesorius 
sužeisti

Auto nelaimėjo sužeisti Su- 
perior teismo teisėjas Denis E. 
Sullivan iš Nortlnvestern uni
versiteto profesorius William 
B. Wright. Jų automobilius 
apvirto griovy.

Apiplėšė operos kom 
panijos kasieriy

Du banditai padarė holdapą 
George A. Fulleriui, Chicago

CLASSIFIED ADVEKTISEMENTS Į
Financial

Finansai-Paskolos
Personai

Asmenų Ieško
Real Estate For Sale

Naniai-žemė Pardavimui
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jloisai

Specialistai gydyme chronlikų ir Baniu li
rą. Jei kiti negalėjo jumis l&gydytl. atiflaa- 
kvklt pas mane. Mano pilnai iiegzaminavl- 
man atidengs jūsų tikra liga Ir jei ai apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums surryft. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.galutino iftegzaminavimo—kai Jumi yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.
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WiIIiam B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes, naujus viršus ir kas 
reikalingą prie mašinos 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILU

sėdy- 
tiktai 
viską

Peoples Furniture Co

Radio Stotį — 1420 Kilocycles
fa

KRAUTUVĖS
ŠIANDIE VAKARE

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą 
per

Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl pį 
nepraleiskite neišgirdę!! &

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsitės ir. dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright! — išradimai 
aokioH rūšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187

vi*

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
Finansai-Pnakolos

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
-------O-------

b

PASKOLINSIM nuo S50 iki $30» 
už 2 K nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam j
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

2231

PINIGAI PINIGAI

24

Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 

809 W. 35 St.

Paskolos suteikiama 
i vien* diena 

2-RI MORGIČIAI 
3^TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

iNTERNATBONAL 
HNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Aųtomobiles
$1,460

$550
$850

. $095
$525
$395

Buiek 19.30 — <)1 Sodan
Ehscx 1929 Coupe rumlilo seat 
HudHon 19.30 Hedan .....................
Nash 1028 Sodan — 5 pass. .. 
Pontiae 1929 Coach ........ ..........
Bulek 1S»2?' Sodan, 2 door .......

50 kitų gerų karų
Duodamo 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

71.30-.38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Miscellaneous
Įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFA 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINĮ LAIKRODĖLĮ 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ 
VEIDRODĮ 
PAVEIKSIĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų sužy
mėtų dovanų gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi travime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų į biznio knygą. Už tą visą 
padarytą biznį gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo. daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnes dovanas gausite.
TAS
MAY 
testo 
čiam 
čius”, 
“Naujienų 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
į “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai į 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankute ir prisius
ite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

Noriu stoti į “Naupjienų” kontes
tą, malonėkite mane priimti ir su
teikti visas reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavarde ......................

KONTES- 
BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
dar gana daug. Todelgi kvie- 
visus g'erų norų “naujienie- 

kurie norite pasidarbuoti 
labui ir sau už įdėtą

Gatvė
Miestas
Valstija

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taip*»i ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankvti ir įsitikrinti 
mnsų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON 

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Kaulinu 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street

CHICAGO

Misccllaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311,

IEŠKAU savo dėdes Vinco, Ado
mo sunaus, Černiausko, kilusio iš 
Dauginavos kaimo, Žiežmarių vals
čiaus, Trakų apskrities. Paskuti
niuoju laiku Amerikoje gyveno Ash- 
ley, Pa, 15 Ruths Avė. Jis pats ar
ba kas jį pažįsta, praneškit šiuo 
adresu: Pranas, Jono sūnūs, Čer
niauskas, Kaunas, Sunkiųjų darbų 
kalėjimas, politinis skyrius.

MRS. A. SHAKIENĖ. Katram aš 
esu kalta, prisiusk savo antrašu — 
ir tu K. — i Naujienų ofisą, 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111., Box 
1181.

PATEŠKAU 
chulis, atsiliepkite, ar kas 
juos, malonėkite pranešti — 
prisiųsiu dovaną. A. Urban, 
Delivery, Los Angeles, Calif. 

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

Anna ir Victor Bo- 
žinote 
už tą 

Gen.

PAIEŠKAU seserų, Stepanijos ir 
Marijonos Antąnevičiv, paeinančiu 
iš Lietuvos, Alitaus apskr., Merki
nės valsč., Laukininkų kaimo. 17 me
tų kaip gyveno Amerikoje. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote apie juos 
pranešti man. Rokas Antanevičius, 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas, 
Kaunas.

PAIEŠKAU savo brolio Jono Dė- 
dyno iš Matulių kaimo, šakių para
pijos. Pirmiau gyveno Worchester, 
Mass. Agota Sakalauskienė, 8933 
Houston Avė., So. Chicago, III.

Help Wanted—Malė

REIKALINGA patyrusiu shearma- 
nų dėl geležies atkarpų yardo. Pe
oples Iron & Metai Co., 5835 So. 
Loomis St. Wentworth 6754.

REIKALINGAS draiveris. turintis 
patyrimo rinkti užsakymus ir da
ryti biznį su grosernėmis ir bučer- 
nėmis. Gera propozicija atsakan
čiam žmogui. Rašykite Box 1183, 
1739 S. Halsted St.

REIKIA radio salesmanų. Suga- 
bųs, apsukrus salesmanai gali pa
sidaryti iki $100 į savaite. Pros
pektai suteikiami. - Mes mokėsime 
algą ir komisą. Atsišaukit asme
niškai tiktai po 6 v. vak.
LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 

4916 W. 14 St., Cicero, III.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos. F. J. Szemet, 3114 S. 
Halsted St. Tel. Victory 4898.

For Rent
RENDON 4 kambariai Bridgepor- 

to apielinkėj, pagal S v. Jurgio baž
nyčią, elektra, vanos. Savininkas, 
6630 š. Talman Avė. Prospect 3938.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vyrų. Yra 

privatiškas įėjimas ir šiltas van
duo kas diena. 4138 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

EXTRA-EXTRA. Parduodu pie- 
karnę, geresnė kaip aukso kasyklą. 
Kas nori daug pinigų, lai ateina 
kuogreičiausiai. Per 6 blokus nėra 
tokio biznio Brighton Parke. Tel. 
Lafayette 0591.

MEAT MARKET 
ant pardavimo.

4622 So. Western Avė.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitokių smulkmenų krautuvė. Kas 
nupirks nesigailės. Aš viena mo
teris negaliu laikyti. 6529 South 
Racine Avė.

gera 
upė

dva-

Farms For Sale
Ūkiai Partavimni
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikį su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste,
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850, verta $2500.

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio 
lio, kuris yra vienas kelias per 
są U. S. Kaina $4000.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

ke- 
vi-

148 akrai ant State Highvvay, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmosr 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15.000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

6 kambarių, 2 augštų rezidenciia— 
LOTU SAVININKU ATIDAI 

Mes pabudavosinie 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekąruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690 

----- o------

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

----- o-----
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, faunas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield. Avė.

Tel. Lafayette 0455 
- o-------

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos, 
sideda iš visokios rųšies 
dų.
Radios visokių išdirbys- 

čių ...................
Seklyčių Setai ..............
Valgomojo kamb. Setai
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Seifai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.
Grindų Lempos .
Coxwell Kėdės ...
Cedar Chests ....
Pusryčių Setai ...

----- o-----
PARSIDUODA ar pasirenduoja 

Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių į vakarus prie 
Lake St. Double section kampas. 
Vanduo, ga.sas, elektra, suros, furna- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui-| Dinette Setai .... 
kiausia proga sugabiems žmonėms. | pavieni Dreseriai 
Teisingai įkainuota tiktai dėl finan-, 
siniai atsakomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted St.

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

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

MORGICIŲ KOMPA
NIJA TURI PARDUO

TI HARVEY NAMĄ

Pavieni Vanity ...........
Day Lovos ..................
Pavienės Lovos ............
Skrynios .......................
Ice Box’iai ...................
Garbačių Degintojai ....
Hot Blast Pečiai ........
Kietų Anglių P-ečiai ... 
Verdamieji Pečiai ...... .
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos .... ..............
Grojikliai Pianai ..........
Upright Pianai.............
Victrolos ......................
(150 Naujų Sparton Radijų)»st.,

PARDUOS TIKTAI Už SKOLĄ. 
MES NENORIME PELNO.

FORECLO^URE PAR
DAVIMAS.

Vieta: 15727 South Paulina
Harvey, 3 blokai nuo mokyklos. 5 
kambarių gryno aržuolo bungalow, 
3 metų senumo. Lotas 32x125. 
Gražus namas. Transportacija: 32 
m. į vidurmiestį elektrikiniu Illinois 
Central. Kaina $7,750, tiktai $500 
įmokėti, kitus po $65 į mėnesį, 
įskaitant ir nuošimčius. Kaina bus 
žymiai sumažinta, jei bus daugiau 
įmokėta. Prisiruoškite dabar pa
matyti šį namą tuojaus. Veikite 
greitai. Jį netruks parduoti. Tai 
yra pastebėtiniausias bargenas, ko
kis buvo pasiūlytas real 
srity.

Telefonuokit
BAGDONAS, 

Harvey 1757 arba 
Central 4804

estate

SAVININKAS parduoda gra
žų 2 flatų namą; viskame mo
derniškas; 5 ir 6 kambarių; at
skiras apšildymas; arti bulva
ro ir mokyklos; liga verčia par
duoti; bargenas'.

Tel. Prospect 5597
Hough.

5715 S. Winchester Avė.

NAUJA kampinė oktagono mūrinė 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
tile maudynė, stikliniai porčiai, plast, 
beismantas, ištaisyta gatve Parduoda 
statytojas, $2000 įmokėti. 5758 N. 
Marmora, Kildare 4123.

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

----- o-----
GRIEBKIT ŠĮ BARGENĄ

Moderniška 6 kambarių mūrinė 
bungalow; karštu vandeniu šildo
ma; 2 karų garažas; platus lotas, 
graži pieva, medžiai, krūmai; arti 
visų mokyklų, bažnyčių ir trans- 
portacijos. 1518 S. 58 Ct.; $10,500, 
lengvais išmokėjimais, $1,500 cash.

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki
McVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1897

5.

PARDAVIMUI dvieju augštų na
mas. 4 viršuj, fronte groseris ir 5 
kambariai gyventi ir 4 užpakaly, ša
lę tuščias lotas ir 2 mašinom gara- 
džius. Apleidžiu Chicagą. 2444 W. 
46 PI.

o-

PARDAVIMUI mūrinė 2 flatų 
katedže, priimsiu pirma teisingą 
pasiulijimą, išvažiuoju į Lietuvą. 
Chas. šliauteris, 3619 So. Lowe Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI pilni fixturiai dėl 
grosemės ir delicatessen sankrovos. 
Kaip nauji. Ateikit ir pamatykit 
juos. 1608 E. 55 St.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šį apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro 
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

iki kovo 10 d., iskait

VICTOR
W. Lake Street 

kasdie iki 10 v. v..
4811

Atdara 
nedėliomis iki 5 v. v.

oU- 
rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$50.00
$10.00

... $5.00 

. $10.00 
$15.00

. $10.00 
$20.00

... $8.00 
$10.00 
$20.00

... $3.00 

... $5.00 

... $6.00 
... $8.00 
... $7.00
. $10.00 
. $15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų (turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matra- 
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo, Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai gražiu patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
tana Velvet ir Wilton.

150

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai, 

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utaminko, Ketvergo 
Subatos vakarais iki 9 vai.ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State SC.


