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KAUNAS, vas. 6. [LŽ]. — 
Vyriausias Tribunolas bylai 
svarstyti esąs paskyręs tris die
nas, tačiau manoma yra, kad 
bylos svarstymas užsitęs žy
miai ilgiau, nes K. Olšausko 
apgynėjai dėję pastangų rasti 
naujų liudininkų.

Ypatingas esąs rupesnis su 
liudininkais dėl “burliokų”, 
kurie esą buvę pastebėti Bir
štone, bet kurie nežinia kur 
dingę. Apygardos teisme, kaip 
buvo kalbama kuluaruose, šie 
“burliokai” buvę mistifikacija.

Dabar kalbama, esą susiran
dą liudininkų, kurie galėsią į- 
rodyti, kad tie “burliokai” pa
bėgę už administracinės lini
jos...

Be to, esą susirandą naujų 
liudininkų, kurie esą nurodą 
žudiką. Kalbama apie kaž ko
kią išpažinti (tur būt “Boriso 
Goduhovo” įtaka...).

“Diena” rašo, esą atsiradęs 
kaž koks senas kriminalistas, 
kuris prisipažįstąs nužudęs Ust- 
janauskienę. šis kriminalistas 
dabar sėdįs kalėjime.

Pralotas Olšauskas vėl atga
bentas teisman

Šiandie rytą vėl pralotą Kon
stantiną Olšauską automobiliu 
su grotomis atgabeno teisman 
į Vyriausį Tribunolą.

Visiškas socialistų 
laimėjimas Buenos 

Aires rinkimuose
Iš 14 visų sostines vietų par

lamente socialistai paėmė 11, 
o prezidento Irigoyena par
tija tik 3

BUENOS AIBES, Argentina, 
kovo 23. — Galutiniais fede- 
ralinėj . sostinėj įvykusių rin
kimų į parlamentą duomeni
mis prezidento Irigoyeno par
tija buvo visai socialistų su
mušta. ■

Iš keturiolikos visų vietų iš 
Buenos Airės, nepriklausomoji 
socialistų partija laimėjo 10, 
gavus 109,292 balsus; senoji 
socialistų partija, surinkusi 
83,076 balsus, gavo vieną vie
tą, ir Irigoyeno radikalai, ga
vę 82,713 balsų, gavo tris vie
las.

Toki rinkimų rezultatai aiš
kiausiai parodo, kad sostinė 
Buenos Aires visai nepritaria 
prezidento Irigoyeno politikai.

BELEM, Brazilija, kovo 23. 
— Iš Parinpinso praneša, kad 
ten viena moteriškė, senjora 
Hansen, iš karto pagimdė še
šis vaikus, visus bernaičius. Vi
si esą sveiki.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

Pralotas atrodo žymiai su
vargęs.

Kadangi Vyriausis Tribuno
las gavęs Teisingumo ministe- 
rio orderį, kad byla butų na
grinėjama ne viešai, tai publi
ka savo susidomėjimą paten
kinti negalėjo. Byla pradėta 
svarstyti prie uždarų durų.

.Ji pusėj dvyliktos pasibaigė, 
nes teismas nutarė pertraukti 
iki sekančios sesijos.

Bylą atidėjus, teismo kulua
ruose jau buvo kalbama, kad 
esą iškeliamos naujos bylos ap
linkybės.

Kuluaruose pasklidusios ži
nios patvirtina jau anksčiau 
spaudos paskelbtas žinias, kad 
pralotas esą randąs naujų liu
dininkų, kurie matę anuos, 
apygardos teismo paneigtus 
mistinius “burliokus”.

Esą kalėjimo kun. Jarulai- 
tis sakąs, kati kaž kas kalbąs 
— esą tikrai “burliokai” bu
vę.

Pažįstami pasakoja, esą liu
dininkai kunigai Andriuška ir 
Jarulaitis nieko ypatingo teis
mui nepasakę, tik nurodę nau
jus liudininkus.

Jiems iššaukti teismas ir by
lą atidėjęs.

Kaip pral. Olšauskas atrodo, 
kaip laikėsi vedamas į Vyr. 
Tribunolą parašysime ryt.

(Bus daugiau)

8 milionai gyventojų 
badauja pietų Ki

nuose
NAN'KINAS, Kinai, kovo 23. 

— Kiangsi provincijoje, pietų 
Kinuose, 8 milijonai gyvento
jų kenčia badą.

Baisaus bado priežastys esą 
banditų gaujų siautimas, tva
nai ir neužderėjimai, parėję iš 
ilgų kaitrų ir lietaus stokos.

Jungt. Valstybių gy
ventojai turi per 26’/l 
miliono automobilių
VVASHINGTONAS, kovo 23 

— Agrikultūros departamento 
kelių biuro pranešimu 1929 
metais visose Jungtinėse Val
stybėse buvo įregistruoti 26,- 
501,433 automobiliai.

Atskiromis valstijomis, auto
mobilių skaičium pirmą vietą 
užima New Yorkas — 2,263,- 
259; paskui Kalifornija — 1,- 
974,311; Ohio — 1,(766,614; 
Pennsylvania — 1,733,283; Illi
nois užima penktą vietą, su 
1,615,088 automobiliais; Michi- 
gan — 1,395,102; Texas — 1,- 
348,107. Kilos valstijos turi po 
mažiau kaip milijoną “autų”.

Už automobilių registraciją, 
leidimus etc. buvo surinkta vi
so .$317,843,543 mokesnių.

(Atlantic and Pacific Photo J

Chicago. — Dr., Frederick Cook, pasižymėjęs šiaurinių 
kraštų tyrinėtojas, kuris sėdėjo penkis metus Leavenworth 
kalėjime už naudojimą pašto prigavingiems tikslams. Dabar 
jis tapo paliuosuotas’.

Aliejaus magnatas 
Doheny augščiausio 
teismo išteisintas

------- - ■ ii- ■ ■ * . .......  f *'Jury rado jį nekaltą dėl Fall’o 
papirkimo, nors Fall to pa
ties teismo buvo už tą pat 
pasmerktas

VVASHINGTONAS, kovo 23 
— Augščiausiame Distrikto 
teisme prisiekusieji pbsėdinin- 
kai — devyni vyrai ir trys 
moterys — vakar, po penkio
likos minučių svarstymo, pri
ėmė nuosprendį, kad aliejau^ 
magnatas Edvvardas L. Dohe
ny yra nekaltas.

Doheny, kurio byla ryšy su 
aliejaus skandalu, traukėsi še
šerius metus, buvo kaltinamas 
dėl papirkimo Alberto B. Fall’o, 
buvusio Hardingo kabinete vi
daus reikalų sekretoriaus, bū
tent, dėl davimo jam $100,000 
už valdžios Eik Hills, Gal., 
aliejaus šaltinių išnuomojimą.

Prisiekusieji posėdi n inkai pat 
pirmu balsavimu nusprendė, 
kad Doheny duoti Fall’ui 
$100,000 buvę tik “nekalta pa
skola,” bet tą nuosprendį, “dėl 
akių,” paskelbė tik po valan
dos laiko.

Prieš penkis menesius lame 
pačiame Augščiausiame Dis
trikto teisme buvo tardoma bu
vusio vidaus reikalų sekreto
riaus Fall’o byla, kaltinamo dėl 
priėmimo iš Doheny $100,000 
kyšio už Eik Hills naftos šal
tinių išnuomojimo. Tuomet 
Fall buvo prisiekusiųjų posė- 
dininkų rastas kaltas ir nu
baustas vienais metais kalėji
mo ir $10,000 pabaudos. Ka
dangi Fall apeliavo, jis, iki 
pareis apeliacija, yra paleistas 
už kauciją.

10 metų kalėjimo už 
dviejų vištų pavogimą

AU.BURN, N. Y„ kovo 23. 
— North Tonaiwandos gyven
tojas John Lipinarski, 42 me
tų amžiaus, 'kaltinamas dėl 
dviejų vištų pavogimo, Vakar 
tapo Augščiausio teismo tei
sėjo Harriso nuteistas 10 me
tų kalėjimo.

Mogilevo “vyskupas” 
gina, kad tikyba Ru
sijoj nepersekiojama
Bet katalikų vyskupas Rygoj 

sako, kad sovietų spauda fa
brikuoja dvasininkų Rusijoj 
pareiškimus

RYGA, kovo 23. — Nese
niai sovietų spaudai paskelbus 
tariamus “interviu’us” su sta
čiatikių metropolitu Sergijum, 
paskui su Minsko rabinais, ku
riuose jie neigė, jogei sovietų 
valdžia tikybos nepersekiojan- 
ti, dabar vėl Izviestija ir ki
ti Maskvos laikraščiai paskelbė 
“(interviu” neva įsu Mogilevo 
katalikų vyskupu Aglo. Vysku
pas Aglo taip pat sako, kad 
jis nežinąs nė vieno atsitiki
mo, kur katalikų kunigai bu
tų buvę persekiojami už tiky
bą, arba kur sovietų valdžia 
butų smurtu uždarius bažny
čias. Jis žinąs tik atsitikimų, 
kur kunigai buvę areštuoti už 
kontrrevoliucinius darbus ir 
už šnipavimus svetimų valsty
bių naudai.

Bet Latvijos seimo narys, 
katalikų vyskupas Ranzau, 
kalbėdamas apie tą Aglo “in
terviu”, pasakė štai ką:

“Aš pažįstu Aglo. Jis nėra 
nei vyskupas, nei Mogilevo die
cezijos galva. Mogilevo vysku
pas yra išdangintas į paskil- 
busį Solovecko kalėjimą Bal
tojoj juroj. Gal būt, kad Aglo, 
kaip vyresnis kunigas, dabar 
yra Mogileve, bet jo pareiš
kimai yra arba sufabrikuoti, 
arba neteisingi.”

Pasak vysk, Ranzau vienin
telė sąžinės laisve Busijoj esan
ti nebent koncentracijos punk
tuose ir kalėjimuose. Solovec
ko kalėjime šiandie esą de
šimt katalikų vyskupų ir ke
lios dešimtys katalikų ir ki
tokių tikybų kunigų.

Generalinis streikas 
Kuboj nepavyko

HAVANA, Kuba, kovo 23.— 
Paskelbtas generalinis darbi
ninkų streikas visame krašte 
nepavyko. Darbą buvo metę 
tik tramvajų darbininkai. Ne
ramumų niekur neįvyko.

SSSR užgina nuolati
nes inspekcijas, tru

kdžiusias darbą
įsake vartoti bado pinigus sėk

lai įsigyti, kad butų apsėti 
juo didesni žemės p’ctai

RYGA, kovo 25. — Centra
linis sovietijos komunistų par
tijos komitetas pasmerkė “in- 
spekcijps komisijas”, kurios, 
nuolatos važinėdamos, daro 
nuolatinius sovietų industrijos 
ydų tyrinėjimus.

Cen tralinis komitetas sako, 
kad po kelių melų tokių ne
paliaujamų inspekcijų sovietų 
pramonė ne tik ne gerėjo, 1/el 
eina vis blogyn. Taip, pavyz
džiui, metalo sindikato įmonės 
Urale nuo praeito lapkričio mė
nesio iki šiol buvo 30 inspek
cijų komisijų aplankytos, taip 
kad įmonių vedėjai ėmė gar
siai protestuoti 'prieš jas.

Centralinis komitetas dabar 
išleistu ukazu įgalioja pramo
nės, žemes ūkio, prekybos ir 
kooperatyvių įstaigų direkci-, 
jas nebeįsileisti tokių tyrinė
tojų.

Maskvos Izviestija paskelbė 
keletą kitą įdomių ukazų. Pa v., 
žemės ūkio komisarijatas tele
grafu pranešė vietų skyriams, 
kad svarbiausia dabar prieder
mė esanti padidinti pasėlių plo
tus. Komisarijatas liepia pa
informuoti ūkininkus, kad už 
didesnius apsėtus žemes plo
tus šiemet jiems nei mokesnių 
nereikėsią mokėti.

Kitu ukazu įsakoma vietų 
skyriams sėklai įsigyti vartot 
badmečio fondus, kurie buvo 
pernai metais įsteigti.

Girdai apie naują ko
vą tarp Stalino ir ki

tų sovietų vadų
Tuo tarpu nesiliauja ėję gir

dai, kad Kremliuje verdanti 
nauja kova tarp Stalino, su 
jo gruzinų klika, ir Kalinino, 
Bykovo ir Bucharino, kurie 
stoja už nuosaikesnį kursą.

Oficiali sovietų žinių agen
tūra keistais žodžiais nugina 
pranešimus apie Stalino rezig- 
navimą. Tass sako:

“Pranešimai, busią Stalinas 
buvęs priverstas rezignuoti, 
yra neteisingi. Tas dalykas ga
li būt nuspręstas tik ateinan
čio] komunistų partijos prezi
diumo konferencijoj.”

Du lakūnai užsimušė
0BDWAY, Colo., kovo 23.

— Netoli nuo Sugtlr City jų 
aeroplanui nukritus žemėn ir 
užsidegus žuvo lakūnai H. Able 
ir Ray Fingersen.

HOBOKEN, N. J., kovo 23.
— šeštadienio naktį čia siau
tė didelis gaisras, sunaikinęs 
Lamport & Holt kompanijos 
dokus, aštuonis krovinių vhgo- 
nus ir daug,prekių. Ugnies pa
daryti nuostoliai siekia apie 1 
milijoną dolerių.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: '

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 430 F.

Šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 6:05. Menuo teka 3:32 
ryto.

Angliakasių “maiš
tininkai” neisią “į

Kanosą”
■ »

INDIANAPOLIS, Imi., kovo 
23. — Girdėt, kad Springfieldo 
angliakasių konvencijos vadai, 
kuriuos internacionalinis ang
liakasių unijos prezideritas John 
L. LeAvts ir jo vykdomoji ta
ryba šaukia antradienį [rytoj] 
prisistatyi ir “parodyti priežas
čių, delko jie neturėtų būt pa
šalinti iš United Mine VVorkers 
of America,” tą pašaukimą vi
sai ignoruoja ir teisintis į In- 
dianapolį neatvyks.

šaukiamų teisintis yra dvi
dešimt vienas “maištininkų 
vadas.

Sovietai užgynė parda
vinėti macus žydų 
velykų šventėms

MASKVA, kovo 23. — Cen- 
tralinė kooperatyvių krautu
vių sąjunga, kuri kontroliuo
ja maisto paskirstymą Rusijo
je, nutarė, kad nė viena- krau
tuvė nepardavinėtų nei macų, 
nei vyno, nei kilų ritualinių 
maisto daiktų žydų velykų 
šventėms.

Tas pats įsakymas liečia ir 
rusų Velykas.

Cen tralinė krautuvių sąjun
ga įsakė, kad kiekviena krau
tuvė, valgykla ir arbatinė da
lintų žmonėms tam tikrus la
pelius, atkreiptus prieš velykų 
šventimą, c

Neramios bedarbių de
monstracijos Ko

lumbijoj
BOGOTA, Kolumbijai, kovo 

23. — Iš Mcdellino praneša, 
kad ten įvyko neramių bedar
bių demonstracijų, pasibaigu
sių muštynėmis su policija. Du 
asmenys buvo užmušti ir pen
ki sužaloti.

Kas 17 minučių asmuo 
užmušamas automo

bilių nelaimėse
NEW YORKAS, kovo 23— 

American Automobile asociaci
jos saugumo departamento su
rinktomis žiniomis, 1929 me
tais Jungtinėse Valstybėse bu
vo automobilių nelaimėse už
mušti viso 31,506 asmenų, ar
ba 12 nuoš. daugiau ne 1928 
metais.

Behdrai, 1929 metais nelai
minguose automobilių atsitiki
muose kas 17 minučių buvo 
vienas asmuo užmuštas.

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
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS

Fašistų proklamacijos 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis, Klaipėdoj buvo išmėty
tos proklamacijos grynai pro
vokacinio turinio. .los nukreip
tos prieš Klaipėdos krašto aVR 
tonomija. Pažymėtina, kad 
proklamacijos parašytos netai
syklinga lietuvių kalba.

PRIGĖRĖ VAIKAS.

KLAIPĖDA. — Vasario 22 
dieną Joniškiuose, bežaisdami 
ant ledo, įlūžo penki vaikai. 
Keturi iš jų pavyko išgelbėti, 
bet vienas, devynerių metų mo
kinys, A. Melašius prigėrė.

Daugiau monopolių?
KAUNAS. — Kadangi deg- 

tukų monopolio įvedimas mo
tyvuojamas tuo, kad degtukų 
pramonė buvusi sindikato ran
kose, atrodo visai tikėtina, kad 
su laiku bus griebtasi panašių 
žygių ir prieš kitas pramonės 
šakas, kur yra sindikatų — 
papirosų, alaus pramonėj.

SUDEGĖ KLUONAS.

Vasario 17 d. apie 21 vai. 
Stakliškių iniest. Alytaus aps. 
gyventojo pil. Lakštausko Jo
no sudegė, kluonas vertes 5,- 
000 litų sumai. Kluonas buvo 
apdraustas savišalpos apdrau
dimo draugijoj 2000 litų su
moje. Gaisro priežastis spėja
ma neatsargumas su ugnimi.

Rockefellerio $16,000,- 
000 fondas nacionali
nėms girioms apsaugoti

NEW YORKAS, kovo 23.— 
Praneša, kad multi-milijonie- 
rius John D. Rockefellcris Jr. 
sukoręs $16,000,000 fondą na
cionalinių parkų girioms vaka
rų valstijose išlaikyti.

50 policininkų nuveikė 
200 komunistų

NEW YORKAS, kovo 23— 
Vakar penkiasdešimt policinin
kų puolė būrelį apie du 
šimtu — komunistų, vyrų, mo
terų ir vaikų, bandžiusių de
monstruoti išilgai Fifth avenue. 
Demonstrantai buvo išvaikyti, 
aštuoni jų areštuoti.

.. .. . ■ ,p,t- ; t vu-....r.:-:,....... -v.-. ■ .
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KORESPONDENCIJOSĮ Tarp Ghicagos
Indiana Harbor, Ind, Lietuvių

sakant, reikėjo mokinti ir dai- klausimas, 
nuoti iš “ausies”. Žinomu, p. įkainuotos susisiekimo įmonės 
Petrauskui prisieidavo daug 
kankintis, kol pavykdavo kiek
vienam balsui melodiją į gal-

Visko po biskj <

Iš kito miesto atvažiavęs ga
li pasakyti, kad musų miestas 
nėra Suvienytų Valstijų žemėj. 
Vadinasi, Dėdė Šamas mažai, 
taip sakant, prie to miesto pre
tenzijų tegali turėti. Iš tiesų 
gal taip ir yra. nes Šamo pilie
čių čia neperdaugiaush 
Gyventoj ų daugumi

Komp. M. Petraus 
kas Čikagoje

tėra, 
o at

eiviai (“foreineriai“ atei
vių, manau, meksikonai užima 
prmą vietą; jų yra daugiausia. 

Jei kas nori susipažinti su į- 
vairiausiii tautų žmonėmis, tai 
(tegul atvyksta pas mus. čia be 
didelių iškasčių bus progos pa
tirti apie Azijos, Afrikos ir ki
tų kraštų gyventojus. Pas mus 
yra atstovaujamas visas pasau
lis. Vieni gana gerai gyvena,— 
turi puikius namus, brangius 
automobilius; kiti nieko neturi. 
Neturi

šeštadienį atvyko Čikagon 
komp. Mikas Petrauskas iš De
troito.

PĮ-nas 'Petrauskas apsistojo 
pas p. Pocių, Bethoveno kon
servatorijoj, 3259 So. Ilalsted 
strcet. Jis pasiliks Čikagoje iki 
koncerto, kuris yra rengiama 
jam pagerbti balandžio 2 die
ną, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Ilalsted st. Report.

Komp. Miko Petrau 
sko darbuotė Chi- 

cagoj

są darbą ir nuovargį jam bu
vo mokama $3.09 repeticijai, 
gi už darbą scenoje $5.00. Apie? 
solistų sumoki n imą negalėjo 
būti ir nebuvo nė kalbos.

Vienas geras dalykas, kuris 
priduodavo p. Petrauskui en
ergijos darbuotis, 
buvo tai 
Nes kaip 
socialistai 
Petrausko 
Na, o 
laikais, 
vo. 
lės’ 
mus iš sakyklos, ragindavo pa
rapijomis eiti į rengiamus va
karus, vienu žodžiu, visi rėmė 
ir visi dainavo ir ėmė muzi
kos lekcijas p. Petrausko stu-

Petrauskui 
tais laikais 

visų prakilnus ūpas, 
tautininkai, taip ir 

su katalikais visi p. 
darbą įvertindavo, 

•musų” bolševikų tais 
žinoma, niekur nebu- 

Kunigai skelbdavo “Biru- 
su p. Petrausku parengi-

nei darbo ir nežino, kada
gaus.

>:« * ♦

Bet tiek to su svetimtau-
čiais. Man saviškiai geriau ap-
eina. O ir skaitytojams <tai 
bus įdomiau.

Jos

Kadangi chicagieciai rengia 
pagerbimui komp. M. Petraus- 

koncertą bal. 2 d., Lietu- 
Auditorijojc ir kadangi

ko
vių
jau ant visados mus
P- Petrauskas, tai aš narių, 
prisimindamas, parašyti apie 
darbuotę p. Petrausko, tarpe 
cliicagiečių, meno srityje.

Prisimenu labai gerai, kaip 
1919 m. man teko sutikti p. 
Petrauską “Birutę“ bemoki
nantį. O kadangi Chicagoje p. 
Petrauskas su birutiečiais buvo 
tie 
su pasigerėjimu kalbėjo, ir ku
rie 
su 
taigi ir man teko zbuti choris-

Pradėsiu nuo davatkų, 
pas mus jau baigia mufuotis iš 
pilvų. Tai vis ačiū jų vadui, 
kuris yra didelis biznierius: 
labai jau rūpinasi savo kišenės 
reikalais. Nuo pat savo atsi
kraustymo jis pradėjo savo 
aveles skusti ir dabar da tebe- 
skuta be jokio pasigailėjimo. 
Subatomis ir nedėliomis vis -kas 
nors vra rengiama. Ir vis jo'tu, mokintis ir dainuoti lietu- 
naudai. Davatkos, kaip žydel- 
kos pedliorkos, šliaužioja gat
vėmis ir po stubas, kauly da
mos tai aukų “bunco partei”, tai 
aukų vakarienei, tai siūlydamos 
visokių tikietų pirkti. Nuo jų 
tiesiog* kaip nuo uodų negalima 
atsikratyti. Butų dar nepikta. 
jei tai butų daroma kokiam 
naudingam tikslui, o dabar vis j j1 
kunigužiui. Mat, jis rengiasi ir' 
vėl Lietuvą aplankyti. Tai bus j 
antra kelionė bėgiu dviejų me- į 
tl)- . i

Bepigu bii'ti kunigu. Jis kitų į f 
dūšiomis besirūpindamas, neuž- L-.Kamininkrėtis i 
miršta apsirūpinti savo kuniš- į 
kais reikalais. Pakunigauja ke- lygios, 
lėtą metų, žiūrėk, jau ir perka 
kur nors dvarą. Tai, mat. vis sunku 
reikalinga dūšios išganymui.

žmonės, apie kuriuos visi

tik galėjo dainuoti dėjosi 
pasididžiavimu prie choro,

viškas dainas bei dži 
kad atvykus į šią svetimą 
šalį galima savo sielą 
krinti prigimtinės šalies 
žiai malonia dainele.

Visi dainavo
“Birutės” choras tais 

labai skaitlingas
■ sų mėgiamas. Nebuvo 
tuvių parengimo, kad

! apsieiti be “‘Birutės” choro ir 
Į p. Petrausko. Mat, p. Petraus- 

suorganizavo “Birulę” ir 
jo garbingą vardą, pašla
mąs operą “Birutė” ir 

......... ir Maluninkas” 
komediją, kuri neturi sau

mums
palen-

šird-

laikais 
ir vi
lo be
galė lų

Sakau, kad yra labai gerai bū
ti pas gerą gaspadinę “ant bur- 
do”. Viskuo esi aprūpintas, — 
nereikia nei galvos sukti. Kada 
ateina vardadienis, gaspadir.ė 
parūpina viską. Nuperka dova
nų, surengia gražią partę. Bur- 
dingierius, žinoma, irgi negali 
apsikiaulyti. Gaspadinė taip 
pat turi vardadienį. Todėl rei
kia ir jį tinkamai pažymėti. 
Ir tokiu budu gaspadinė fundi- 
ja burdingieriui, o burdingie- 
rius' gaspadinei. Taip sakant, 
ranka ranką mazgoja.

O kai vvro vardadienis atei- v •
na, tai niekas jo neprisimena. 
Neprisimena bent žmona. Taip 
bent yra musų mieste pas tas 
gaspadines, kur burdingieriams 
gerai gyvenasi...

Darbai pas mus gana silpnai 
eina. Dirbame po pusę dienos 
ir tai ne visuomet. Naujų dar
bininkų visai neima. Dažnai 
pasitaiko, kad paleidžia ir sė
li uosti s.

“Naujienų” kontestantas. jau- 
r asis Valavičius, musų koloni
joj gana gerai darbuojasi. Lin
kėtina, kad jis įsigautų i aukš-

Tokių jaunuolių, kaip 
čius, nedaug tėra. Jis 
bai veiklus ir darbštų 
taip sakant, tėvus, 
daug dirba lietuvių

Tai tiek šį kartą.
—M oldeiio

Valavi- 
yra la- 
Pasekė, 

ir jie
b.

nes 
draugijose

Helperis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

ba oficialiai sutartis nepaskelb
ta.

Bet piliečiams verta atidžiai 
temyli žinias apie derybas, 
kad galėtų suprasti, kaip jie 
turės pasielgti, kuomet ateis 
laikas jiems tarti paskutinį žo-

> •. i • • I • I I . - I. I . . t t t , f •

sižvelgiant i kitas sutarties są
lygas, kad miestas pajėgtų at
pilki i linijas. Be to, nenuma
toma galimybės, kad susidary
tų kita kombinuotė (kita kom
panija) įmonėms paimti iš In
sulto ii? jo vadovaujamų pini
guočių grupės. Taigi sutartis 
praktikoje veiks greičiau kaip 
neribota; kaip tokia, 
gam, ilgam laikui 
siekimo įmones p. 
teresams.

dį — priimti ar atmesti su
tartį referendumu.

Čikagietis.Čikagoje. Bet tai ne viskas. 
Miestas turės dar iškasti pože
minius kelius. O lai jam kas 
tuos 100 milionų dolerių. Ir 
kįla klausimas, ar bus miestui 
garantuota deramas atlygini
mas už įguldytą kapitalą.

Toliams, reikės nuimti eleva
torių žėglius vidurmiestyje. 'lai 
irgi kaštuos ne mažai. Kas at
liks darbą — miestas ar kom
panija?

Paskui kitas 
bais padarytos 
kurios suteiktų 
b ės kada nors , 
kimo įmones?

Pagalios, ar 
derybos suteiks 
mybės priversti kompaniją 
dyti duotus prižadus?

Aukščiau pažymėta lik 
lėtas klausimų, kurie liečia 
sisiekimo įmones mieste. Jų 
čiau yra visa eile.

Piliečiai tars paskutinį žodį

šiuo laiku Insulto paskirtas 
. I komitetas iš keleto bankinin- 

! kų veda derybas su aldermanų 
komisija ’ susisiekimo įmonių 

Pasak vi- 
durmiesčio spaudos, bankinin
kai ir aldermanai jau beveik 
susitarę. Sutarties dėsniai bu
si antys parašyti i'ki balandžio 
mėnesio 15 dienos (šių metų). 
O apie birželio mėnesio 15 die
ną sutartis busianti patiekta 
■piliečiams nubalsuoti referen
dumu.

Oficialių pranešimų apie su- 
Į tarties punktus dar nėra. Bet 
neoficialiai pranešimai sako, 
kad kai kurie 
tokie:

kuri il- 
paves susi- 
Insullo in-

iškasti po-2. Miestas ture 
žeminių kelių už 109 milionų 
dolerių, o kompanija turės nu
tiesti naujų lilnijų (gatveka- 
riams ir elevatoriams bėgioti) 
už 200 milionų dolerių. Bet ve 

vedamos dabar J bėda: miestas negalės priver-

klausimas: ar 
tokios sąlygos, 
miestui galimy- 
atgauti susisic-

micslui gali-!sli kompaniją
. . I 1..1 •

prižadus išpil-

su-
le-

dijoj.
Iš studentų buvo žvaigždės, 

lų laikų koncertuose: 
l>r. Kasputis, M. Dūda 
še vi č i u t ė-J a n u šauski e n ė, 
.deckaitė. Kitų jau nėra 
tarpe, kurie puošė musų ___ v
dailiomis. Petrausko pianistas klausimui spręsti, 
p. Pocius buvo jo studentas ir 
vėliaus akompanuodavo jo kon
certuose.

P-nas

dabar, 
, .lak- 
Itoro- 
musų 
scena

savo mu- 
vakarais užviešpa

tavo Chicagos lietuvius ir jų 
širdis, ir pradėjo garsinti lie
tuvių vardą tarpe svetimtau
čių. Apie tai betgi pakalbėsi
me kitame “Naujienų” 
ryje. D.

(•Bus daugiau)

3. Miestas
kompanijos 1 
pajamų. Bet savo dalį miestas 
gaus tik po to, kai bus pa
dengtos kilos išlaidos. Ir jei
gu, padengus kitas išlaidas, pi
nigų nebeliks, tai miestas nie
ko negaus. O “meistrų” daly
kams “pat iksiu t i” taip,
pelne neliktų arba liktų jo 
žai, atsiras.

4. Miestas turės perkelti 
vakarių bėgius tose gatvėse, 
kurios bus taisomos arba pla
tinamos. Iki šiol g-atvekarių 
kompanijos tatai darė.

Kompanijai bus užtikrin- 
sisingas” (fair) pelnas ant 

sakoma, 
Tatai

gaus iš naujos 
nuošimčius jos

kad
ma-

nume-
M

pranešimai 
punktai busią

Gatvekarių-elevato 
rių klausimas vėl 
pirmoje vietoje

(Pabaiga)
Pirmesniame 

buvo pažymėta, 
čiams turi didelės < svarbos

ir elevatorių 
naujon kom-į linijos susijungs

ipanijon. Teisė operuoti susisie-
■ kimo įmones (franchise) va
dinsis ribota (terminable). 
į Mat, busianti pripažinta mies- 
! tui galia atpirkti įmones iš 

arba pavesti jų 
kompanijai

Bet šiandie nenumatoma

slraipsnelyje i kompanijos 
kad čikagie- operavimą kilai

įguldyto kapitalo 
septyni nuošimčiai. Tatai gi 
reiškia, kad turintiems pama
tinio kapitalo (common stock) 
Šerų pelno bus po 12 nuošim
čių arba daugiau.

Yra ir kitokių punktų 
Lgiamoje daryti sutartyje, 
kurių tenka abejoti, ar jie 
naudingi miesto (piliečių) 
teresams.

Spauda 'kolei kas aiškiai nuo- 
: monės dėl derybų nepareiškia,

dėl 
bus 
in-

ATeJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”, 

at-j Kaina 45c.

Nebuk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be pasargos, bet nuo jų visada galima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 

letai suteikia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerkles 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Bereikalingas 
Skausmas!

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymč Bayer Fabriko Monoačėūcacfdcster of Sallcylicacid

f

Balandžio išplaukimai

Tais

mažas

pastebėtinas

Šalies Mokinimas, Kad Menutukli

žodžiu sakant,

kuri tai suspindi, tai užgęsta 
kas kelios sekundos. Kada už-

buvo 
labai 
skai- 
taip

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

suteikiantis patryrimas, kas yra 
galima pasiekti tokiose demo
kratinėse sąlygose, kaip kad 
Jungtinėse Valstijose, kad tokia 
organizacija, kaip The Ameri
can Tobacco Company, daro 
veiklių žingsnių, idant kelti 
visuomenės sveikatą, kaip gerą

ŠIS
tnas, kuris išima 
pat šaknimis, 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

“Peacock Alley”
Gražus veikalas 

Dalyvaujant
MAE MURRAY. George 

Barraud ir k.

MILDA
THEATRE

3110 S. Halsted St.

laikais choras 
mokinti, nes tik 
nuošimtis choristų

gaidas 'mokiojo, ir,

S. S. Pres. Roosevelt.............Balandžio 2 ir 30tą
S. S. America.............'...........Balandžio 9tą
S. S. LEVIATHAN**........... Balandžio 12tą
S. S. Pres. Harding............... Balandžio 16tą
S. S. Geo. Washington........ Balandžio 23čią

Išplaukiant i Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg. 
I

**Paklaubkit apie puikię naujų trečių klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliausi! Amerikos laivais, tuos pinigus, kuriuos praleisi!, 

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 į

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

{ Lietuvą -
Per gražius pavasario menesius ruoškitės praleist laikų smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
mineralinis gydy- 
kuno nuodus su 

Tai yra vienatinė

$3.00

.50

$2.50
$1.50

$7.00
.. .50

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 23 ir 24

Tainsri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios tintos.

>>f j

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12tji STREET 

Tel. Kcdzie 8902

Chinai turi patarlę, kad vienas 
paveikslas pasako daugiau, ne
kaip tūkstantis žodžių. Puikus 
pavyzdys to supratimo yra ste
bėtinas ir visiškai naujas vaiz
davimas, kuris yra rodomas 
50,000 cigarų krautuvių visose 
Jungtinėse Valstijose, nuo da
bar iki kovo pabaigai.

Jis suteikia tiesioginį ir asme
ninį atsiliepimą apie tikrą svarbą 
kiekvienam vyrui ir moteriai, 
kurie tik yra susidomėję savo 
sveikata. Atvaizduojama skais
čiomis spalvomis, todėl daug 
dramatiškiau ir labiau įtinki- 
nančiai, negu visi daugžodžiau- 
janti straipsniai laikraščiuose ir 
žurnaluose apie tą dalyką.

Tėmykite tą naują ir įspū
dingą Lucky Strike parodėlę, su 
jos švytruruojančia elektros 

• šviesa. Būtinai stengkitės tatai 
pamatyti! Neapleiskit!

25,000 tų parodėlių atvaiz
duoja jauną moteriškę raudonoj 
vakarinėj suknelėj, stovinčią 
prieš didelį, auksuotais rėmais 
veidrodį. Veidrodžio užpakalyj 
v ra paslėpta elektros šviesa,

juodą pavidalą, į ką veikiausiai 
pavirs to jauna moteriške, jeigu 
nebus nuosaiki valgyme.

25,000 kitų parodėlių atvaiz
duoja jauną vyrą, besitaisantį 
sau kaklaraišį prieš veidrodį, o 
juodas pavidalas veidrodyje 
parodo, kas galėtų jam atsitikti, 
jeigu jis neapsižūrės.

Ta! iš fiziškos pusės dabartinė 
gentkartė taip daug prisideda 
prie švietimo 1’20,000,000 ameri
kiečių. Tikslas yra padaryt juos 
mitresniais protiškai, su geriau 
subudavotais ir geriau maitina
mais kūnais 
sveikiausiais žmonėmis, su geri
ausiomis figūromis pasaulyje.

nėra galima paimti kokią idėją, 
kaip kad Lucky Strike Cigaretų 
gamintojai daro šiame atsiti
kime, ir perstatyti ją šitokiu 
vaizdingu, dramatišku, įtiki
nančiu būdu 120inilionų žmonių 
tokiame plačiame plote. Tai 
yra padrąsinantis ir įkvėpimo.

pažiūfos, jog kas yra gera 
josios kostumeriams, tai bus 
gera ir jai pačiai. Per kelis pas
kutinius metus mes sužinojome 
apie vitaminus, kurie maitina 
k tina. Tai yra kas tai visiškai 
nauja. Mes dabar žinome, kokie 
maisto dalykai reikia valgyti, 
kad kūnas pasidarytų stiprus, 
sveikas, ir kodėl.

O dabar štai ateina ta didžioji 
kampanija už nuosaikumą— 
nuosaikumą valgyme, gėrime ir 
rūkyme. Lucky Strike Cigaretų 
gamintojai paima tą idėją ir

dramatišku ir įtikinančiu būdu.
Tėmykite tą Lucky Strike 

parėdėlę Kovo mėnesį, ir pama
tykite ją viename iš 50,000 
cigarų krautuvių langų, kur 
jinai bus rodoma.

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

CHICAGO. ILL.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapiu 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 .........................•........................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ..........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........ ......................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

193 Grand Street Brooklyn, N. N



Pirmadienis, kovo 24, 1930 NAUJIENOS, Chicago, T1L ‘

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SPORTAS

Panedėly ristynės

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Kovo 14 dieną, prie Ashland 
Avė. ir 47-tos gatvės, vienas ru
sas nešasi siutą iš siuvėjo. Ne
spėjo rusas paeiti porą blokų 
ir pasitiko “juodą komisarų 
broli“.

“Juodas brolis” paėmė siutą 
nuo ruso rankos ir nuėjo sa
vais keliais, kur jam reikėjo. 
Pribuvo vieton ir policininkas, 
bet jau pasivėlino, nes “juo
das brolis“ spėjo dingti tam
siose gatvėse.

v ♦ C-

Praėjusią savaitę švento Jur
gio dievnamyje. sako moterėlės, 
kad buvusios kokios tai parųal- 
dos ar misijos. O kunigėlis pa
sakęs pamokslą, nesigailėdamas 
peklos nė pragaro progresy- 
viams žmonėms, nė visai pažan
giajai spaudai.

Pasak kunigo, visi pažangiųjų 
žmonių leidžiami laikraščiai ir 
knygos esantys negeri, ir kurie 
skaitys juos, tai mirę turės 

•stenėti karštoje ugnyje ir dar, 
magaryčių, dantimis griežti, o 
kurie dantų neturės, tai lupo
mis zulyti!

Tai tokį tas šventas atėjūnai 
davė kunigo Krušo avelėms pa
mokslą. Jis, be to, davė “ave
lėms“ suprasti, kad viešosios 
mokyklos esančios ne košer, ir 
kad, girdi, vaikus reikia leisti į 
Romos 'trusto mokyklas. Dar pa
sakė, kad parapijonai per ma
žai šeimynos susilaukia apsive
dę. Girdi, apsivedę daugiau gy
vybės išžudą, nei karo lauke. 
Ir už visą tai dievas galįs net 
ir šiandie parapijonus nubaus
ti ; bet dievas dar vis laukiąs 
žmones pasitaisantį

♦ ♦

Paned ilyj, kovo 21 d., šv. 
Jurgio parapijos svetainėj mu
sų i ištikai pasirodys pilnoj sa
vo galybėj. Turėsime progos 
pamatyti, ar jie, taip sakant, 
sumink dėjo nuo neveiklumo, 
ar ne. Dabar tik tiek galima 
pasakyti, jog visi rengiasi mū
šiui.

Dudinskas treniruojasi kas 
dieną. Jis žut-bnt yra pasiren
gęs Tarną Bolewicz ištempti 
ant matroso. Na, o Tarnas ir
gi yra kietas riešutas. Tad jų
dviejų susikibimas bus labai 
įdomus.

Kita pora — tai Denis Blo- 
žis su Damanskiu. Apie Blo- 
žį dabar visi kalba, — liek ris- 
tikai, tiek ristynių mėgėjai. 
Vieni sako, kad jau dabar lie
tuviams ristikams jis galis kai
lį iškaršti, kiti, — nelabai tam 
tiki. Jie mano, kad Bložis dar 
yra perminkštas kibti seniems 
ristikams į akis. Kaip ten ne
būtų, vienok reikia turėti gal
voj, kad per kelerius metus 
Bložis dalyvavo Illinois moky
klų čempionatuose ir nei vie
ną kartą ristynių nepralaimė
jo. Tai jau gali būti geras pa
liudijimas, kad su juo baikų 
krėsti negalima.

Be to, dalyvaus dar ir ke
lios kitos poros. Būtent, risis 
Katauskas su Juzėnu, Masonas 
su Mingela ir t.t. Pradžia 8 
vai. vakaro. — N.

tymu; taipgi ir nutarimų rašti
ninkė sako, kad viso dalyvavę 
50 narių balsavime. O Joniškio 
čių kliubo sekretoriusi visuomet 
įrašo i protokolus kiek susirin 
kimo dalyvavo viso narių. Pa
galios, kad taip jau labai ver 
kiate dęl tų balsų, tai aš jums 
be jokio atlyginimo (jokio pi 
nigo nereikalauju) atiduodu ii 
tuos 9 balsus, kuriuos jus pažy
mite. Dėt ar jau dabar busite 
ką laimėję? Anaiptol ne! Mat 
balsavimo rezultatas buvo toks: 
duoti Joniškiečių kliubo konsti
tuciją spausdinti “Vilniai“ — f: 
balsai, o “Naujienoms“ 3C 
balsų. Pridėkime prie 2 balsų 
9, tai ir tuomet bus viso tik 11 
balsų už “Vilnį”, o 30 už “Nau
jienas”. Reiškia, vis tiek didžiu 
ma balsų pasilieka už “Naujie 
nas”.

T iesa. kuomet buvo balsuoja 
ma, kad konstituciją palikti pa
čios komisijos nuožiūrai (ir ka
dangi buvo trys įnešimai), tai 
nekurie nariai nesuprato, ypa
tingai tos moterys, kurios ne 
per geriausia yra susipažinusios 
su parlamentariškomis taisyk
lėmis. Be to, aš pats mačiau, 
kaip, nesuprasdamos, kai kurios 
moterėlės, pakėlė net abi ran
kas. Tokiu budu už pataisymą 
ir buvo atiduota 18 balsų, o už 
“Vilnį” 2 balsai. Tai ir didžiuo
jatės jus “progresyviai”, kad 
turėję viso 20 balsų.

O jeigu teisybę pasakyti, tai 
“progresyvių“ Joniškiečių kliu- 
be yra viso tiktai 6 nariai, gi 
“ne-progresyvių“ — apie. 150 
narių. Juk tokia maža skaitli
nė prieš tokią didelę nieko ne
reiškia. i

“Kliubo patriotas“, sumobili
zavęs savo “armiją“, susidedan- 
jią viso iš 6 “kareivių“, galite 
stoti į “muši“, apsiginklavę nuo 
kojų iki galvos; galėsite prisi
kimšti pilnas kišenes grumtų, 
akmenų prisirinkti, vėzdų, ga- 
radų ir kitokių pabūklų susi
nešti, o mes. didžiuma, stosime 
tuščiomis rankomis, ir tai, po
ne “Patriote”, neatsilaikysite.

Joniškiečių kliuho narysw

(Pacific and Atlantic Photo)

Nice, Fra nei j a. — David Her- 
bert. Lavvrence, garsus anglų ra
šytojas', kuris mirė kovo 3 d. 
būdamas1 45 motų amžiaus.

vielo istorijoj pirmutinis žmo
gus, kuris gavo tokią dovaną 
ir rangą, yra lietuvis; ir ją 
už pinigus nenusipirksi, bet 
turi užsitarnauti. Prie to dar 
ypatos, gaunančios lokį uitė- 
dą, visa praeities istorija būna 
nuodugniai ištyrinėta. Tyrinė
jimas tęsėsi kelioliką mėnesių 
laiko. Suradus negeistinų ir ne- 
pavyzdingų darbų ypatos pra
eit y nei nebandykite to gar
bingo paaukštinimo gauti. Tas 
liudija, kad ponas Sakavičius 
yra pavyzdingas žmogus.

Tūli mano, kad šerifas turi 
būti koks tai mušeika. Bet p. 
Sakavičius lokiuo nėra. Jis yra 
linksmo budo smagus, jautrus 
ir kiekVienam simpatizuojantis 
žmogus. Per kelioliką metų jo 
tarnystės, kaip šerifo, jis nėra 
fiziškai užgavęs nei vieno žmo
gaus. Jo užduotis yra išnešio
ti pašaukimus stoti teisman ir 
pridaboti tvarką teismabuty. 
Kadangi jis savo užduotis mo
kėjo teisingai ir sumaniai at
likti, už tai jis tapo garbingai 
■apdovanotas.

Kaip ypata, p. Sakavičius los 
garbės nebūtų atsiekęs, tai yra 
gerai žinoma. 'lame reikale 
daug dirbo seniausia politinių 
organizacija — Amcrikos-Lie- 
luvių Demokratų Lyga Cook 
Paviete, — kurio j e p. Saka
vičius darbavosi per 28 me-
tus. liž jo darbuotę Lyga, pa
gerbdama savo seną r.juį, iš
reikalavo nuo šerifo jam tą 
urėdą ir nupirkusi įteikė auk
so žvaigždę su brangi:! (hi
mnu tu. Tame reikale Lygos

bą. Nors publika ilgai plojo, 
bet jis daugiau negalėjo kal
bėti. Šluostydamas skepetėle 
nuo veido ašaras, jis pasitrau
kė nuo estrados.

linkėtina, k.d še.ifas Saka 
vič.ius, gavęs tą brangią do
vaną ir viso amžiaus urėdą,
ateity panaudotų s :vo autori
tetą besidarbuodamas labui sa
vo brolių lietuvių ir gerbūviui 
savo org n’zrcjos Amer 
kos-Li tuvių Demokratų Ljgo. 

i Cook Paviete, kurį ž^.nia

/"'■ "" ~ N
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
as padarysiu m.izią m estuką pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

I • v

valdybai, ypač pirmininkui T. 'auga • ' v
IStcn.celiui, nemažd tuko pa- pi .'kilniu du bų nuveikti po’.i-
dbbčti, kol galutinai pavieto 
šerifas Traeger suliko su Ly
gos užmanymu, kad pagerbti 
p. Sakavičių.

Pagalios atėjo vasario 22 d., 
kurią Lyga buvo surengusi ba

tikos srity.
Tea buvęs.

Į

; Jei nori išmokti
i gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

!ių ir šokius. Lietuvių Audito
rijoj prisirinko apie 1000 žmo
nių ir ne mažai miesto, pavie
to ir valstijos politikierių, še
rifui Sakavičiui apie jo pager
bimą nieko nežinant, jis buvo 
pakviestas ant estrados, ir po 
trumpų ceremonijų jam įteik
ta auksinė šerifo žvaigždė. Su
prasdamas reikšmę to viso, jis 
bandė kalbėti, bet tas jam ne 
kaip vyko, 'lai buvo jam tik
ras “surprizas“, kurio giliai su
judintas vos galėjo ištarti ke
lis padėkos žodžius. Džiiaug- 
smo ašaros suvylgė jo akis ir 
pradėjo riedėti per veidus. Tas 
šerifą privertė nutraukti kai-

4.>.)6 .So.St„ Chicago, III.

Dar Tokio Chicagoje Nebuvo!!!

Margučio- Koncertas
Vaidinimas ir Dainos

Nauja programa. Dalyvauja Margutis, Dzimdzi-Drimdzi, 
rinktinės Chicagos artistu — dainininkų jiegos 

ir Vaidylų Choras 
PROGRAMĄ SPECIALIAI RUOŠIA A. VANAGAITIS 

Platesnis aprašymas bus vėliau 
Koncertas Įvyksta

Lietuvių Auditorijoj, 
Sekmadieny, Balandžio (April) 6 d. 
Visų draugijų, organizacijų prašoma nerengti tų dienų paren

gimų. Sugelbėkite Marguti savo atsilankymu.
Maloniai visus kviečia MARGUTIS.

Praėjusį sekmadienį teko eiti 
pro švento Jurgio bažnyčią. Su
stojau valandėlei ir pažiurėjau 
į tuos namus, kurie musų bro
lių lietuvių kruvinos procios 
yra centais pastatyti. Tokis 
trobėsis ir daugiau namų, ir 
viskas svetimtaučių vyskupui 
aprašyta! O lietuviai nieko ne
turi prie to.

Bežiūrėdamas į trobesius ir į 
tai, kaip žmonės į bažnyčią ei
na. šitokį vaizdą pastebėjau. 
Ant stovilos viršaus dievo su
tverti gyvūnai—žvirbliai —po
romis meiluojasi ir kalba savo 
kalbą. Ir taip žvirbliai juokau
ja ir džiaugiasi gyvenimu per 
dienas.

Jeigu jau dievas nemato rei
kalo bausti žvirblius, tai ką jis 
čia maišysis į žmonių reikalus'; 
ką jis baus žmones už tai, kad 
jie, išėję tas pačias viešąsias 
mokyklas gamina elektros jėgą, 
išrado bevielinius telegrafus, 
radios ir orlaivius, kad jie daro 
daugiau stebuklų, nei Kristus 
yra kada nors padaręs.

Dar žodis apie viešąsias mo
kyklas. Pasak kunigo.| tie, ku
rie nelanką bažnytinių mokyklų, 
busią nedori kada išaugsią, ar
ba, kaip kunigas sako—bedie
viai. Aš norėčiau patarti ku
nigėliui su faktais skaitytis ir 
pažiūrėti į valdžios' užrašus, ku
rie išauklėja kriminalistų dau
giau—ar bedieviai tėvai, leis
dami vaikus į viešąsias mokyk
las, ar tie žmonės, kurių vaikai 
lanko bažnytines mokyklas. 
Skaitlinės rodo, kad 95 nuošim
čiai kriminalistų Šiandie yra tu
rinčių su bažnyčiomis reikalo.

Ir kunigėliai turėtų su teisy
be skaitytis, ba už melą gali 
įnirusiems jiems tekti taip pa- 
kutavoti, kaip šiandie pakutavo- 
ja pralotas Olšauskas Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime — už 
pašalinimą gaspadinės iš šio 
marnasčių pasaulio... O gal ir 
pralotas Olšauskas lankė Ameri
koje viešąją mokyklą, kad taip 
pasielgė? —Pasaulio Vergas.

Paaiškinimas “Kliu- 
bo patriotui”

“Vilnyj“, antradienio laidoje, 
kovo 18 dieną, patėmijau ko
respondenciją. kurioje “Kliubo 
patriotas“ neva duoda atsaky
mą “Joniškiečių kliubo nariui“, 
buk jis (Joniškiečių kliubo na
rys) aprašęs neteisingai įvyku
sį 23 d. vasario Joniškiečių L. 
K. kliubo susirinkimą.

Nors tas aprašymas adresuo
jama neva “Joniškiečių kliubo 
nariui”, bet perdėm jis yra pa
švęstas šmeižimui ir niekinimui 
Joniškiečių kliubo pirmininko.

Ne. mano užduotis atsakinėti 
“Kliubo patriotui” dėl šmeiži
mo kliubo pirmininko. Jeigu 
matys reikalą, tai pats pirmi
ninkas' atsakys. Aš tik paaiš
kinsiu tam smarkuoliui ‘'Kliubo 
patriotui” į kelis jo rašinio pa- 
ragrafus.

“Kliubo patriotas“ sako, kad 
konstitucijos reikale perdėm 
melagingai aprašyta pati pra
džia konstitucijos spaudinimo 
klausimo.

Kur melagingai? Prirodymui 
to “Kliubo patriotas“ neduoda 
jokio faktelio, tik pasako “me
lagingai“ — jam to ir užtenka!

Toliaus tas “Kliubo patrio
tas'“ sako, jog bijota, kad į, ko
misiją neįeitų “progresyvis“ 
žmogus... Na, koks čia bijoji
mas to “progresyvio“, jeigu 
pats pirmininkas, kurį jus šmei
žiate, jus pačius ir perstatė ko- 
misijon visų pirma, o po išrin
kimo pats pirmininkas' visą 
konstitucijos tekstą padavė 
jums? • |

Dabar apie tuos prakištus 
“progresyvių“ balsavimus dėl 
klausimo, kur duoti spausdinti 
Joniškiečių kliubo konstituciją. 
Jus tvirtinate, kad sdslrinkime 
tebuvę viso 41 balsas, o ne 50. 
Jus sprendžiate pagal savo nuo
žiūrą, o aš remiuosi balsų1 skai
tytojų (kurie oficialiai buvo iš
rinkti balsams skaityti) suskai-

Pagerbė lietuvi
Lietuvis šerifas gavo auksinę 

žvaigždę, deimantą ir rangą 
visam amžiui

'Lietuvių plačiai žinomas 
\Vestsidietis, Vincas Sakavičius, 
einas šerifo pereigas. Jis tapo 
apdovanotas auksine žvaigžde 
su daimantu, ir gavo šerifo 
rangą visam amžiui.

Sulig Cook pavieto šerifo 
Traeger pareiškimu, “p. Saka
vičius yra pirmutinis žmogus 
Cook pavieto istorijoj, kuriam 
tokia dovana ir rangas tapo 
suteikti. Tai yra dovana, ku
rią už pinigus negalima nu
sipirkti.“

Yra kuomi džiaugtis ir gė
rėtis ne vien p. Sakavičiui ir 
jo artimiems draugams, bet, 
sakyčiau, visiems lietuviams—. 
ar ne? Tokis lietuvio pager
bimas kelia lietuvių vardų ir 
dar kartą įrodo lai, kad lie
tuviai yra sugabųs, teisingi ir 
moką tinkamai atlikti savo pe
reigas.

Gal tūliems atrodys, kad p. 
Sakavičiaus pagerbimas yra 
mažmožis. Bet su tuo dalyku 
susipažinus arčiaus, jis atro
dys kitaip. Vien tik tas turi 
nemažai svarbos, kad šio pa-

PRADEKIT 
TAUPINTI 
VRAPERIUS 
DABAR!

Sekite pranešimus šiame 
laikraštyje

KIRK’S 
American Family 

Soap and Flakes

Galvos Skaudėjimą 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greitą pagelba paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS
JŪSŲ APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja
1 Ap ORANGEINE OK

MILTELIUS U

OrąNgeiNe
(POMDEHbl

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nės, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Pranešimas 
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumo delei 

NAUJIENOS
Įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE 

2608 W. 47th St. 
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083 
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Virginian”
dalyvaujant

Gary Cooper, Walter Huston, 
Richard Arlen, Mary Brian

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai
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darbininkų (! “N.” Red.) atakavo rusų baltagvar
diečių laikraščio ‘Za Svobodu’ spaustuvę. Išdaužė 
spaustuvės langus. Kol policija pribuvo, darbinin
kai (!) spėjo išsiskirstyti.”
Darbininkai! Geras tų “darbininkų” amatas — dau

žyti langus ir, pirma negu spėja atvykti policija, pa
bėgti !

Chuliganus komunistai vadina . “darbininkais”.

•wwvwvvwvv

Užneptunio planeta

BILIŪNAS DOLERIŲ “BUTLEGERIŲ” BIZNYJE

Po to, kai prohibicija Amerikoje sulaukė savo de
šimties metų sukaktuvių, kai jos vykinimui valdžia iš
leido šimtus milionų dolerių, alkoholio gaminimas ir 
pardavinėjimas šiame krašte išsivystė į stambųjį biznį. 
Net federalis Prohibicijos Komisionierius J. M. Doran 
pripažįsta, kad į “munšaino” pramonę ir prekybą yra 
įdėta gal koki 500 milionų dolerių.

Sulig oficialėmis Prohibicijos Komisionieriaus 
skaitlinėmis, federaliai agentai per sausio mėnesį šie
met užtiko 1,573 alkoholio dirbtuves, kuriose alkoholis 
buvo gaminamas iš baltojo ir kornų cukraus, 
rios tų degtinės varyklų buvo tokios didelės, 
kasdien suvartodavo po du vagonu cukraus.

Bet šitos skaitlinės neapima slaptų alaus
kurie gal būt daro ne mažesnį biznį, kaip degtinės ga
myklos. Amerikos “butlegerių” karalius Al Capone juk, 
pavyzdžiui, užsiima daugiausia alaus darymu ir parda
vinėjimu.

Taigi “butlegerių” biznyje yra viso investuota vei
kiausia bilionas (miliardas) dolerių arba daugiau. Ar 
reikia dar geresnio įrodymo, kad ‘ikilnusis”, anot Hoo- 
yerio, eksperimentas visiškai nepasisekė?

Saulės sistema susilaukė naujo 
nario. — Naujos planetos at
radimo svarba. — Lowell’o 
pranašavimas. — Kaip buvo 
nauja planeta atrasta? — 
Neptūno atradimas. — Aste
roidai. —Lovvell’o nuopelnai.

Kai ku- 
kad jos

bravorų,

AMERIKOS KAPITALAS UŽSIENIUOSE

Aną dieną šioje vietoje buvo nurodyta, kad dėl mui
tų sistemos, kuri šiandien veikia tarpe įvairių šalių, ka
pitalas iš vienos šalies yra gabenamas į kitas šalis. Vie
toje prekių Amerika vis daugiau eksportuoja savo ka
pitalus, kurie didina pramonę kitose šalyse ir tuo budu 
siaurina rinką Amerikos prekių eksportui.

Bet išgabentas į svetimas šalis Amerikos kapitalas 
gamina prekes ne tik toms šalims. Jisai stoja kompeti- 
cijon su naminiu Amerikos kapitalu ir pačioje Ame
rikoje.

Štai, Fordo dirbtuvės Airijoje jau ėmė importuot 
traktorius į Ameriką. Pereitą sausio mėnesį iš airių 
miesto Cork tapo atgabenta i New Yorką 1,356 Fordo 
traktoriai, o vasario mėnesį — 2,505.

Amerikai daro kompeticiją. Ko tuomet stebėtis, 
Amerikos darbininkai neturi darbo?

kad

DIKTATORIAI VĖL SUSIPEŠĖ

Vadinasi, musų saulės siste
ma susilaukė “naujo” šeimos 
nario. Iki šiol buvo manyta, 
kad saulės sistemą sudaro aš- 
tuonios planetos. Taip bent 
manė vidutiniškas pilietis, ku
ris perdaug nebuvo įsigilinęs į 
astronomijos mokslą. Bet štai 
prieš keletą dienų visuose laik
raščiuose pasirodė žinia, kad 
Arizonoj pagarsėjusios' Lowell 
observatorijos mokslininkai, žiū
rėdami pro teleskopą pastebėjo 
devintą planetą.

Mokslininkų tas atradimas 
visai nenustebino. To buvo se
niai laukiama. Percival Lo- 
vvell prieš daugelį metų prana
šavo, jog turi būti devinta pla
neta. Savo pranašavimą jis rė
mė tam tikrais matematiškais 
apskaičiavimais.

Nauja planeta randasi labai 
toli, jos atstumas, kaip kai 
kurie astronomai mano, lygina
si 4,000,000,000 mylių. Ją gali
ma matyti tik pro milžiniškus 
žiūronus. Taip dalykams esant 
jos įtaka žemės gyvenimui yra 
labai menka. Bet nežiūrint į 
tai, mokslininkų jaja susidomė
jimas yra didelis'.

Astronomams tas atradimas 
yra svarbus dar ir kitu atžvil
giu. Jis dar kartą įrodė, kad 
astronomija yra vienas tiks
liausių mokslų. Kaip jau minė
jau. prieš keletą metų buvo 
nurodyta, jog randasi devinta 
planeta. Praeitame šimtmetyj 
tokiu jau budu buvo atrastas 
Neptūnas. Vadinasi, moksli
ninkai iš pradžių nustatė, kad 
toj ir toj vietoj turi rastis pla
neta, o vėliau ją pro teleskopus 
ir surado.

Suradimas
neptunio planetos 
ma astronomijos 
Clyde Tombaugh. 
fotografijose pastebėjo šviesos
taškelį, kuris jam priminė ieš
komą planetą. Apie tai jis pra
nešė observatorijos vedėjams, 
kurie taip sakant, užbaigė pra
dėtą darbą. Bet čia bus vieta 
dar kartą! pabrėžti, jog dėl Už
neptunio suradimo gal didžiau
sias kreditas priklauso Perci
val Lowell.

Pora žodžių apie tą įdomų 
žmogų. Lowell astronomija su
sidomėjo būdamas jau nebe la
bai jaunu. Prieš tai jis buvo 
žinomas kaipo rašytojas ii* ke
liauninkas. Studijuoti atstro- 
nomiją jis pradėjo su tokiu di
deliu entuziazmu, jog per pa
lyginamai gana trumpą laiką at
kreipė i save mokslininkų dė
mesį.

1902 m. Lovvell priėjo išva
dos, jog turi būti dar ir devin
ta planeta. Tačiau reikėjo pa
daryti nepaprastai daug kom
plikuotų apskaičiavimų, kad nu
statyti planetos vietą. Ir tik 
1914 m. Lovvell paskelbė s'avo 
raštą “A Trans-Neptunian 
Planet”. O planetos ieškojimas 
prasidėjo tik sekamais metais.

Dr. Lowell mirė 1916 m., ne
sulaukęs savo pranašavimą išsi
pildant. O tai todėl, kad tais 
laikais dar nebuvo tinkamų in
strumentų. Tik pereitais me
tais’ observatorija įsigijo spe
ciali teleskopą su ypatingu f o- r___  __ ...... . __
tografišku aparatu, kad ieškoti I mokslas iš tiesų yra įstabus da-

lykas. Ir nuo to laiko tarf) 
žmonių prasidėjo didelis susidė- 
mėjimas mokslu. Kiek vėliau 
pasirodo Darvvin’o klasiškas vei
kalas, kuris' dar labiau padilgino 
smalsumą prie moksliškų daly
kų.

Nuo žilos senovės iki 1781 
m. žmonės manė, kad saulės1 si
stema susideda iš šešių planetų. 
Būtent, Merkuro, Veneros, Že
mės, Maršo, Jupiterio ir Satur
no. Planetą Uranas atrodo 
Herschel pripuolamai. Bežiūrė
damas pro teleskopą, jis paste
bėjo šviesų tašką. Iš pradžių 
jis manė, kad tai kometa. Bet 
vėliau įsitikino, kad jo laimei 
išpuolė surasti naują planetą. 
Čia reikia pasakyti, kad ta pla
neta ir seniau žmonėms buvo 
žinoma, tik jie manė ją. žvaigž
de esant.

Maža planeta Ceres buvo at
rasta 1801 m. Ji randasi tarp 
Marso ir Jupiterio. Vėliau pa
sirodė, kad tų mažų planetų ar
ba asteroidų yra labai daug. Iki 
šiol jau apie 100 jų tapo užre- 
korduota.

Vyrai, ar mes negalėtume at
sikratyti visų tų. kurie savo 
piemeniškais liežuviais erzina 
ramus ir rimtus SLA. narius? 
Su piemenimis reikėtų pasielgti 
griežtai ir tvirtai. Rimtų argu
mentų jie negali suprasti...

—Mat.

Raudonos ir juodos 
žarijos

Sakoma, kad Rusijoj buk esą 
7.000,000 bedarbių. Taip kai 
kurie Amerikos laikraščiai pra
neša. ' Miestuose esą 2,000,000 
bedarbių, o kaimuose 5,000,000.

Miestų bedarbiai esą prieš 
kiek laiko surengę demonstraci
ją. Tuoj raudoni raiteliai juos 
išvaikė kardais ir šautuvais. 
Nemažai bedarbių ir areštuota. 
Jie paskelbti kontrrevoliucio
nieriais.

reikia manyti, išpažinties ėjo 
kas mėnesį.

Amerikoj broliukų organas 
taip pat galėtų surasti neblogos 
medžiagos. Pavyzdžiui, imki
me, kad ir kun. Miežvinį. kuris 
Harrison. N. J., pereitą metą 
nušovė savo mylimą merginą ir 
pats nusišovė.

Apie tuos dorus vyrus “Drau
gas” dar nieko nerašė. Butų ge
rai, kad jis savo skaitytojus 
painformuotų. Juk jų nuopel
nai nei kiek nėra mažesni, kaip 
Plečkaičio.—Pasaulio Vergas.

TEISYBĖS
IEŠKOVAS

Tik jau po įto 
pasauliui, kad 
šeima susilau-

Neilgai diktatorius Stalinas gavo džiaugtis savo 
pergale ant kairiųjų ir dešiniųjų “nukrypėlių”. Jie jau 
Vėl kimba jam j kudlas.

Užsienių spaudoje šiomis dienomis pasklido žinia, 
kad Stalinas esąs nuverstas. Maskva tą žinią paskelbė 
esant neteisinga, bet oficialės sovietų telegramų agen
tūros pareiškimas skamba keistokai, būtent:

“Pranešimai, kad Stalinas buvęs priverstas re
zignuoti, yra neteisingi. Šis klausimas gali būt iš
spręstas tiktai, ateinančioje komunistu partijos pre
zidiumo konferencijoje.”
Jeigu partijos prezidiumas turės tą klausimą svar

styti, tai su Stalinu tur būt darosi kas nors negera.
Rusijos raudonasis caras pastaruoju laiku atsidū

rė tikrai nepavydėtinoje padėtyje. Visa, ką jisai pirma 
per mėnesių mėnesius skelbė — “kulokų” naikinimą, 
ūkių kolektivizaciją ir t. t., — dabar jisai turi vėl at
šaukti. Suprantamas dalykas, kad jo oponentai nepra
leidžia dabar progos pakišti jam koją.

Diktatūrose taip visuomet esti: mažos klikos poli
tikierių, iškilusių į valdžios viršūnę, ėdasi tarp savęs, 
kaip kotės maiše, ir intriguoja viena prieš kitą. Prieš 
Stalino kliką kovoja Kalininas, Rykovas ir Bucharinas. 
Pirma jisai buvo suvaręs juos į ožio ragą, bet dabar 
gal būt jie paims ant jo viršų ir pasielgs su juo taip, 
kaip jisai pasielgė su Trockiu.

naujos arba Už- 
kredituoja- 

studentui 
Jis pirmas

naujos planetos. Tačiau ir su 
naujais prietaisais darbas ėjo lė
tai. Ant galo, šių metų sau
sio 21 d. Clyde Tombaugh fo- 
tografiškoj filmoj pastebėjo 
naują šviesos taškelį. Tai ženk
lino. jog nauja planeta paliko 
savo pėdsaką.

Tuo dar viskas neužsibaigė. 
Mokslininkai nieko nedaro akių 
plotu. Todėl ir šiame atvėjyj 
reikėjo dar gerokai padirbėti, 
kol buvo tikrai įrodyta, kad 
tas šviesos taškelis fotografiš- 
koj filmoj tikrai reprezentuoja 
naują planetą, 
tapo paskelbta 
saulės sistemos 
kė naujo nario.

Tas devintas šeimos’ narys kol 
kas tebėra vadinamas X plane
ta. Dabar kai kurie laikraščiai 
skelbia savo rųšies konkursą, 
kad išrinkti tinkamas vardas. 
Reiškia trumpoj ateityj turėsi
me “krikštynas”.

Praeis dar pusėtinai laiko, 
kol mokslininkams pasiseks pa
tirti daugiau ir tikslesnių ži
nių apie planetą X. Juo labiau, 
kad ji randasi neįmanomai toli 
nuo saulės. Tai reiškia, jog 
saulė ją labai mažai tešildo. 
Spėjama, kad ten temperatūra 
yra tiek žema, kad ji galėtų 
musų orą paversti skysčiu. Va
dinasi, ten šaltis siekia apie 
pusantro šimto laipsnių žemiau 
nulio. Kadangi tai planetai ap
link saulę apibėgti ima nuo 200 
iki 300 metų (žinoma, mūsiš
kių), tai planetos metai yra ne
įmanomai ilgi, —lyginasi musų 
šimtmečiams.

Apie planetos didumą irgi nie
ko tikro negalima pasakyti. Kai 
kurie mano, kad ji yra 1200 
kartų didesnė, negu musų že
me. Bet tai tik spėjimas. Ma
žai dar tegalima ką pasakyti 
apie jos kitas ypatybes'. Tai 
vis klausimai, į kuriuos moksli
ninkai kol kas negali ir, tu r 
būti, ilgai dar negales atsakyti.

Dabar kyla klausimas, ar kar
tais nėra ir daugiau panašių 
planetų. Yra tikrai žinoma, jog 
saulės sistemoj randasi nemažai 
mažų planetų arba “asteroidų”. 
Daugelis jų jau užrekorduota. 
Vienok atrodo, kad jų yra ne
palyginamai daugiau. Astrono
miški apskaičiavimai rodo, jog 
turėtų dar būti pusėtino didu
mo planetų. Bet manoma, jog 
tokio didumo planetų, koki tapo 
dabar atrasta, “asteroidų” tarpe 
nesiranda.

Atradimas Neptūno devynio
liktame šimtmetyje buvo dide
lis mokslo triumfas. Tai Įvyko 
sekamu budu: mokslininkai ma
tematiškai apskaičiavo, kur tu
rėtų rastis planeta Uranas. Bet 
stebėjimai parodė, jog tie ap
skaičiavimai nesutinka su tikre
nybe. Apskaičiavimai gauta tie 
patys, 
sukis.
čiavimai kitoms planetoms 
nai tiko.

Kai kurie astronomai 
1834 m. išreiškė tą mintį, 
planetos nukrypimas nuo savo
kelio gąl įvyksta todėl, kad jos 
kaimynystėj randasi nežinoma, 
planeta. Tuoj atsirado visas 
būrys astronomų, kurie mate
matiškais apskaičiavimais ban
dė nustatyti nežinomos’ plenetos 
vietą. 1846 m. franeuzas Le- 
verrrięr paskelbė savo apskai
čiavimo rezultatus. Pasinaudo
dami tais apskaičiavimais, as
tronomai atkreipė savo telesko
pus į nurodytą vietą ir ten su
rado planetą Uranas.

Tai buvo tikra sensacija. Su
prato ir eiliniai piliečiai, jog

Baigiant bus ne pro šalį pri
minti, kad naujos planetos at
radimo kaltininkas, Dr. Lovvell, 
savo laiku labai pagarsėjo 
“Marso kanalais”. Mat, jis įro
dinėjo, kad ant Marso gyvena 
išmintingi sutvėrimai, kurie ne
palyginamai aukščiau stovi už 
žmogų. Tuo klausimu jis pa
rašė net knygą, šiandien didelė 
dauguma astronomų į Marso 
kanalus 'ir į “išmintingus mar- 
siečius” žiuri skeptiškai. Labai 
galima, kad ateityj tatai bus vi
sai užmiršta. Bet Lowell’o var
das visvien bus per ilgus šimt
mečius minimas'. Minimas ry- 
šyj ne su “marsiečiais” ir “ka- 

..Halais”, ale ryšy j su nauja pla
neta X. Kai kurie net siūlo jo 
vardu pavadinti tą planetą.

Kovo 6 d. Amerikoj komu
nistai bedarbių vardu irgi ren
gė demonstracijas. Viename 
kitame mieste įsimaišė polici
ja ir demonstrantus apmušė, o 
kai kuriuos ir areštavo. Musų 
komunistai pakėlė didžiausi ala- 
są prieš policijos žiaurumą.

Man rodosi, kad jei Amerikos 
komunistams apeitų teisybė, tai 
jie visų pirma turėtų protes
tuoti prieš diktatoriaus Stalino 
valdžią. Toji valdžia su bedar
biais daug žiauriau apseina, ne
gu Amerikoje policija. Ten net 
kareiviai demonstrantus muša ir 
areštuoja. Priegtam nenuora
mos bedarbiai yra priskaitomi 
prie kontr-revoliucionierių.

O juk visi žino, koks likimas 
laukia kontr-revoliucionierius. 
Jie pūdomi per daugelį metų ka
lėjimuose arba pastatomi prie 
sienos ir pašeriami švininiais 
“bindsais”. Vadinasi, pasiun
čiami į aną pasaulį pasimatyti 
su Leninu.

Jisai apsidairė: visur melas, 
prietarai. Jisai pajuto norą 
Teisybę surasti. Jeigu yra me
las ir prietarai, tai turi būti ir 
Teisybė—šitokiu budu jisai pra
dėjo galvot.

Ilgai dirbo Teisybės ieškovas, 
ilgai vaikščiojo pavojingiausiais 
keliais, ilgai kentėjo įvairius 
persekiojimus... Galų gale sura
do Teisybę, kuri tarė jam šituos 
žodžius:

—Nelaimingas žmogau, tu 
prietaruose gyvendamas mokė
jai melo aplinkumoje linksmai 
ir laimingais verstis; mokėjai 
vidutinio piliečio reikalavimus 
patenkinti—ir buvai laimingas.

—Tesybę suradęs apsiniaukei, 
nuliūdai ir tavo siela dabar su
siraukusi paliko. Nes Teisybė 
visuomet buvo ir bus ir karti, 
ir žiauri... Melo ir prietarų pa
saulis visais budais teisingą 
žmogų uja ir kankina.

Ir jisai, tas’ Teisybės ieško
vas, nusiminė ir apsiverkė. Vei
das užtemo, šypsena išnyko, 
dvasia sudejavo.—Mat.

PAVASARIS

ui r M

Skaitytojų Balsai

Sunku pakęsti
Mums kažkodėl taip sunku 

pakęsti savo kaimynus. Tik 
žiūrėk jau ir kelionės. SLA. 
viršininkų rinkimuose matome 
visus’ savo silpnumus: prade
dant dirviniais ir baigiant bol- 
ševistiniais, visi koliojasi, vieni 
kitus piemeniškais sakiniais vai
šindami...

Juodųjų broliukų organas 
“Draugas” daug rašo apie 
“Plečkaitijadą”. Ar nebūtų ge
riau. kad broliukų organas su
pažindintų savo skaitytojus su 
“nuopelnais” praloto Olšausko, 
kuris dabar tupi Kauno sunkių
jų darbų kalėjime dr pakilta vo- 
ja už savo meilužės nužudymą.

O kur pralotas Labanauskas, 
kuris padėjo prašmugeliuoti 
banką ir nuskriaudė žmones ant 
tūkstančių litų? Beje, su pra
lotu Labanausku kompanijoj 
buvo visi geri katalikai, kurio

Nuplovė saulute savo spindu
liais mano kerpėmis apaugusią 
sielą, o pavasario vėjalis mano 
smagenis apvalė, voratinklius 
išblaškydamas. Ir dėl to aš at
gimiau, garbindamas pavasario 
saulę ir aukas duodamas pava
sario vėjui.

Pradėjo žaliuoti seselės žoly
tės, mano širdis pradėjo pava
sarišku ritmu plakti. Atgijo 
mano visi jausmai ir visi troš
kimai atjaunėjo. Asai sveikinu 
saulę, vėją ir pati Pavasari gar
binu, nes jis man geresnis už 
visokius dievus.—Mat.

“DARBININKAI”

Kovo 19 d. komunistų gauja užpuolė Varšavoje ru
sų emigrantų laikraščio “Za Svobodu” spaustuvę ir iš
daužė langus.

Brooklyno “Laisvę”, paduodama tą žinią, “sureda
gavo ”) ją taip:

“Trečiadienio vakarą nemaža grupė Varšavos

Tai buvo tikras galvo
jui) labiau, kad apskai- 

pil-

jau 
kad
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trimis kulkomis buvusis vie
nas iš savininkų tos kavinės, 
l>eon Sweitzer.

NAUJIENOS, Chicago, III.
«^u ■ ■ ■ n

ŽINIOS
Kalėjimas už kreivą 

prisieks
_ N

Charles Kurtz, 632 West 46 
place, buvo pašauktas džiurei. 
Klausinėjamas, jisai užslėpė ta 
faktų, kad 1922 m. buvo nu
baustas $100 už nešiojimąsi pa
slėpto ginklo. Tas įvykis iški
lo aikštėn, ir teismas paskyrė 
jam 5 dienas kalėti už kreiva 
prisiekę.

Ir kolegijų auklėtinius 
holdapai patraukia

Įlydė Parko policija arešta
vo Chester Francis, 29 metų, 
buvusį Illinois universiteto žy
mų atletų. Francis yra kalti
namas tuo, kad jis padaręs 
lioldapą p-niai Zelma įLynch 
(1353 Kast 47 st.) ir atėmęs 
iš jos $7.

Reikalauja užmokėti 
taksų $150,000

Gal atkeršijimas už 
Obertą

Rasta nušautas Charles Jackl 
Boberls kely, prie 91 gatvės, 
netoli tos vietos, kur buvo už
muštas neseniai John Oberta.

Del Jackl užmušimo nužiū
rima dvi priežastys: kad gal 
jį nušovė keršydami už Ober- 
tos nudaigojimų, arba kad jį 
nudaigojo tie patys asmenys, 
kurie ir Oberta nušovė.

Jackl, pasali policijos, 'bu
vęs pirmiau Saltiso darbinin
kas ir Obertos draugas.

Graboriaj________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai___
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:39 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III

Nuteistas mirti
VVilliam Lenhardt nušovė 

Miltoną Valasopolous holdapc', 
papildytame birželio 20 d. 1929. 
Teismas paskyrė Lenhardtui 
bausmę mirti elektros kedėje.

Federalė grand džiurė įtarė 
Frankį Nitto, Capones draugų 
biznyje, tuo, kad jis nemokė
jęs pajamų taksų (income tax) 
už 1925, 1926 ir 1927 metus. 
Esu jo pajamos per tų laiką 
buvusios $742,387.81. Iš Nitto 
valdžia nori gauti dabar tak
sų (kartu su bausmėmis) 
$277,910.60.

Traukia valdininkus 
teisman

Nušautas dyleris ang
limi

Ketvirtadienio vakare rasta 
nušautų tūlas Basile, vertelga 
anglimi, turėjęs ofisą adresu 
632 So. Morgan si. Policija 
nužiūri, kad Basile nušovę ar
ba raketieriai arba juodran- 
kiai.

Politikieriai naudoja 
tvirčiausius argu

mentus

Metai laiko atgal Aurora 
miestely vienas sausųjų agen
tų nušovė moterį, p-nių Lillian 
De King. Dabar našlys vyras 
iškėlė bylą teisme prieš Kane* 
pavietą, prieš pavieto gynėją 
Carbary, prieš E. B. Fairchild, 
kuris išėmė falšyvą afidavitų 
kratai daryti De Kingų na
muose, o taipgi prieš šerifo 
padėjėjų Smilh, kuris moterę 
nušovė. De King ieško atlygi
nimo $10,060.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvise visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3163 S. Halsted St. 

Chicago, Ilk
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phono Boulevard 7589
-------O------

Ofl«o Telefonai Vlrgrinla 0080 
Bei. Tel. Vaa Baren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandai 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedOUom nno 10 iki 12 diena. Namų ofiaai North Side 

3418 Franklin Blvd.
▼alaadoi 8:80 iki 9:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1128

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2331! 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

S. D. LACHAVICH ŽMOGAUS
AKIS

Auto nelaimėje sunkiai 
sužeistas

James Soltis, 2425 West 47 
si., važiavo automobiliu. Jo au
tomobili užgavo kitas. Soltis už
šokęs ant papėdės to kito au
to. Jį nustūmė važiavusieji. Sol
tis nugabentas ligoninėn sun
kiai sužeistas. Kyšyje su tuo 
suimta du vaikėzai, kurie, sa
koma, nustūmę Soltį.

Primary balsavimų vajus 
Įsisiūbavęs Čikagoje pilnai. Po
litikieriai naudoja tvirčiausius 
“argumentus” vieni prieš ki
tus. Dvi apsuktos skarmalais 
plytos sutriuškino buvusio al- 
dcrmano A. K. Mose ofiso lan
gų (2859 Devon st.) ir elek
trinę iškabą su (Mose vardu. 
Keliomis dienomis pirm to to
kiu jau budu iškulta langai 
Curtis Meiliu ofiso, 4740 Lin
coln avė. Meiliu yra konku
rentas Mose wardos politi
koje.

—garsu** visame pasaulyje

Lietuvės Akušerės

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-------

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė ūkių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apio savo likis, eik pas

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

Tel. Lafayette 4146

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

Iv&injs gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Sti.te Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki IM

Ne d ė Ii o j nuo 2:30 iki 4:80 po piat
Telefonas Canal 0464

Rezidencijos Tel. Midway 6512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliaig ir Ketvergaia 

8 iki 8 v. ▼. Utarninkais ir 
PčtnyČiomia 1 iki 6 v. v.

Advokatai 

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwil» 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
masaage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Kaltina asesorių
Ilumiltoiio kliuliv daryte, 

pranešimas apie taksavimo dar
bą Cook paviete. Kalbėjo \Vil- 
liam H. Malone, Illinois val
stijos taksu komisijos pirmi
ninkas, ir George O. Fair- 
\vealher, pirmininkas bendros 
komisijos nekilnojamai savas
čiai įvertinti Cook paviete.

Kalbėtojai kaltino, kad tak
soms peržiūrėti taryba (board 
of revicvv) vilkina taksų už
dėjimo darbų. Pasak kalbėto
jų, jeigu taksų bilos nebus iš
siuntinėtos iki birželio mėne
sio 1 dienos, tai Čikagai grū
moja naujas finansinis k ryžis, 
daug sunkesnis, negu tas, kū
lį likvidavo piliečų komitetas, 
sukėlęs 74 milionus dolerių 
miesto ir pavieto bizniui va-! 
ryti. O taryba taksoms peržiū
rėti (board of revievv), girdi, 
sabotažuojanti asesmentų dar
bų politiniais sumetimais, idant 
diskredituoti pertaksavimų pi
liečių akyse ir sugrįžti prie se
nųjų taksavimo metodų.

Pinaud's
Shampoo

Pnllokn Juhu niauk,1H KVClkllH Ir 
ne per muuniim| Jiihij 

mėgiamoj sankrovoj —• 
urbti rašykite «!<•! nenio- 
kuino hrinpello I l'lnaud, 
Dept. M.. !W0 Kast ‘H 
St., N’rw York.

■

Kelias i Floridą Capo- 
nei atviras

Floridos gubernatorius pirm 
keleto dienu isakė 67 valsti
jos šerifams suimti Caponę ir 
nugabenus iki valstijos sienos 
paleisti. Kitaip sakant, guber
natorius davė paliepimą šeri
fams neįleisti Caponės į Flo
ridą.

'Capones advokatai tuomet 
kreipėsi i Suvienytų Valstijų 
apskričio teismą Miami mieš
ti', ir teisėjas H. L. Ritter iš
davė indžionkšenų, kuris drau
džia šerifams išpildyti guber
natoriaus Įsakymų. Reiškia, 
kelias Į Floridą Caponei ati
darytas.

delight in 
Cheese flavor

Vidikas-Lulevičienė,
3103 South Halsted Street

Telcphone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

~1gn?Tžolp-
Pigiausi ag Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

' 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.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

13aij2rusi alcvižori.ioH 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metu 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. Vok.

I(i4(> W. 46tla Ht.

Telefonas

Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

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

A. L Davidais, M.D.
4910 So. Miehigan Avė.

Tel. Kenvrood 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

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.

l’lioiie (Jūriai

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wcst 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Phone Armitasre 174# 
ITours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 

DR. S. T. THOMAS 
(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 809 
1608 Mihvaukee Avė. 

Cor. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

Valandos — 7 iki 9 vakare
oi is   Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasulle ---- ran., Ser. ir Petnyčios v.

“TRMiTOTF
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullinan 5950 ir 6377

Grabonąi 

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161 J r I « ) *

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
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.K YRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diena 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir

1344 S. 50
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
y 3265 So. Halsted Street 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. .J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VV'allace Street

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted 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. 
Nedėlioi 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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avo. 
Phone Pullinan 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Sereaomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn SI.

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

Džiaugsmas ir ašaros
Yc ORI Green Mill kavine-j 

je, prie Lavvrcnce avenius ii1 
Brcaihvay, linksminosi apie! 
1,000 svečių. Kavinę prižiūri i 
paskilbusi šeimininkė Texas 
Guinan. Staiga pasigirdo šū
viai. Svečiai sujudime spruko 
laukan. Kai alasas nurimo, tai 
p?sirodėj kad taix> peršautas

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! New digestibility, 
hcalth ųualities and dclicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for every- 
one, including thcchildren.

Velveeta spreads, slices, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT 
v/elveeta

V The Delicious New Cheese Food

'A

ANTANAS GUŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 diena, 8:10 vai. ryte, 
1930 m., sulaukės. 51 metu am
žiaus, gimęs Račių kaime, 
Gruzdžių parapijoj, Šiaulių ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dieliame nuliudime mo
terį Ona r<o tėvais Matusevi
čiūte, 3 sūnūs — Albina 21 
m., Lionginą 19 m„ Antaną 17 
m., 2 švo°erius — Mikola Kap
šų ir Vincenta Džiugia iš She- 
nandoah, Pa. Lietuvoje 2 se
seris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3620 S.o. Wallace St.

Laidotuvės įvyks seredoi, 
kovo 26 dienų. 10 va), ryte iš 
namu i Lietuviu. Tautiškos pa
rapijos bažnyčių, 3501 Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio šie-’ 

o iš ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Gužaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Simai, š voveriai 
ir Gimines.

I.aiotuvėse. patarnauja gra
belius ,J. Lulevičius, Telefonas 
V i etery 1115. 

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS' 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių de! visokių akių

John Smetana, 0. D.

PRANEŠIMASDR. M. T. STRIKOLLIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

D R. 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 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

< OFISAS
4729 South Aahland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS t

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

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

Phone Midvvay 2880

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 6-1
Telcphone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9601/ r

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room
Tel. 'Central 6390. Vai. 9-4-
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525

OPTOMETRISTAS A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avenue, Rooin 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Arenu® 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 8202

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. tTZELIS I

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekog
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Kedzie #4B2 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusus Gydytojas ir ChirBtr** 

Specialistas moteriiKų, vyriškų, 
vaikų ir visu chroidškų lign 

Ofisas: 3600 W. ‘Roosevelt R<t 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po nietu ir nuc 
7 iki 9 vai. vakare. Nedaliomis 

ir šventadieny. 10—12 dieną

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Ix»cal Office: 1900 So. Union AvC

Tel. Roosevelt 8710
Vnl nuo 6 ’ki O vsl vsV"

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Itocm 721 l’ir ; N u , i d I a ’; Bldg.

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30 --1

Vakarais 222’ W. 22nd Slrert 
(Su AdV. .John Rudeni ku)

Vai. 5-8; ser. ir pel. 5-6. tek Canal 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš politiško lauko
$28,000,000 metinės apyvartos

krs populiariško kandidato 
James A. Kearns.

Persikėlė i naują 
vietą

p-ios Milerienė, Gulbinie-

Šimkus, p-lė
Vaišvila ir ki-

Kazys J. Mačiukas-Macke 
yra plačiai žinomas vielos lie
tuviams ir svetimtaučiams. Jis 
yra pasekmingai ir sąžiningai 
patarnavęs šimtams savo įvai
rių klientų pirkime ir parda
vime namų, parupinime mor- 
gičių, apdraudime nuo ugnies 
ir daryme įvairių legališkų do
kumentų kaipo nalarijušas A- 
merikos ir Lietuvos vyriausy
bių. šalia savo biznio, p. Ma
čiukas yra žymus vielos dar
buotojas, jis yra suorganizavęs 
Marųuctte apielinkės S.L.A. 
kuopą, kuri gana sėkmingai 

gyvuoja. Taip pat p. Mačiukas 
yra suorganizavęs lietuvių spul- 
ką vardu “Dollar Savings, 
Building land Loan Associa- 
tion”, kuri ne vienam lietuviui 
pagelbėjo įsigyt lengvu budu 
namelius ir kitokią sąvastį.

Kad dar geriau patarnauti 
kostumeriams, paskutiniuoju 
laiku p. Mačiukas savo rašti
ne perkėlė i dar puikesnę ir

apie vaidinto- 
kad tai

rusieji Čikagos lietuvių vaidi 
los
nė ir Balčius, pats veikalo au
torius J. J. Zolp, roselandiečiai 
Liudkevičius ir 
Paže rau skaitė, p.
ti.

Bendrai imant,
jus galima pasakyti, 
gabiausios' Čikagos lietuvių jė
gos dramatiniams veikalams 
vaidinti.

Tovvn of Lake apielinkėje il
goką laiką, galima sakyti, nie
ko kaip ir nevaidinta. Tiesa, 
kai kada surengiama vakarėlis 
šokiai ar balius. Bet 6 dieną 
balandžio rengiamasi tikrai įdo
miam vakarui.

sta atvirute. Jeigu kurie ne
gausite atvirutės, tai tėmyki- 
ie laikraščiuose pranešimus. 
Ba ne visų šėrininkų antrašus 
turiu. Nckurie yra išvažinėje 
į kilus miestus arba persikė
lę j kitą vielą gyventi.

Kaip ten nebuvę, bet pasi- 
stengkite būti kalbamam susi
rinkime. P. Ražanskas.
- i Sekretorius.

PRANEŠIMAI

/

Business Service
_____BiznioPatam»viTna8________

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 72G1, Res. Hemlock 1292

■"■O .....

Automobiles

)Sit. (kampas Artesiajn Avė.) 
Nauja p. Mačiuko vieta yra 
labai puiki ir patogi (vietos 
lietuviams apsilankyt, nes ran
dasi pačiam geriausiam Mar- 
quette lietuvių kolonijos cen
tre. Norintieji gauti kokias 
nors informacijas galit kreip
tis telefonu: PROSPECT 3140; 
visuomet gausit tinkamą ir šir
dingą patarimą.

Reikia pasveikint p. Mačiu
ką su nauja vieta ir palinket 
jam sėkmingo biznio ir nuo
saikaus, širdingo darbavimosi 
lietuvių kultūrinei ir ekonomi
nei ateičiai. K. L.

James A. Kearns yra žino
mas kaip vienas iš populia- 
riškiausių kandidatų— į “Clerk 
of the Munieipal Court’o“ urė
dus, statomas republikonų 1 )e- 
neeno frakcijos. Jo populiariš- 
kumas nėra vietinis, bet apla
mas, visoj Čikagoj.

Lietuviams jis jau seniai pa
žįstamas nuo tų laikų, kai p. 
J. J. Elias buvo “County Coin- 
missioner“; jiems teko susidur
ti musų senojoj Tonleikoj. Kar
jera jo kaip tik ir praskinta 
“>Back of the Yards” senam 
31 “wardc“ arba dabartiniam 
16 warde, kur jis pirmą kar
tą pasirodė politiškam lauke 
tapdamas išbalsuotu į alder- 
mano vietą. Tą vietą jis išlai
kė 2 terminus, įgydamas pa
vydėtiną reputaciją.

Nuo 1918 m. Kearns 
urėdą vo Municipalio
Klerku, su pažymėtina 
me,

“Močiutės suokalbis” yra vei
kalas pilnas sveiko juoko, šva
rus' ir įdomus.

Dar žodis apie patį p. Zolpa. 
Jis yra jau ne vieną scenos vei
kalą parašęs. Seniau p. Zolp 
dažnai pasirodydavo scenoje ir 
skaitėsi vienas geriausių čika- 
giečių lietuvių aktorių. Ilgoką 
laiką jis buvo kaip ir nutolęs 
nuo scenos, apleidęs ją. Dabar 
tečiau grižo atgal. Neseniai 
vaidino Roselande, vėliau — 
Bridgeporte, dabar vėl pasiro
dys Tovvn of Lake apielinkėje.

Galima pasveikinti p. Zolpa 
su grįžimu prie scenos darbo. 
Iš tikrųjų, visai mažai beren
giama šiandie vaidinimų Čika
goje. O jie yra sveika, graži ir 
dažnai pamokinanti pramoga 
musų gyvenime. Linkėtina, kad 
vaidintojai ir vėl sukrustų.

Reporteris.

Roseland

Roseland
Visko po biskį

čia komunistai turi nusisam
dę garažą. Bet nedaug kostu- 
merių randa, todėl visokiais bu
dais juos čia kviečia — tai be
darbių vardu, tai taksų reika
lais arba Lenino atlaidų iškil
mėmis. Ir vis taikosi, kad kaip 
nors tą kapitalistini dolerį pa
gauti.

* ♦ *

žmonės kalba, jog stalincai 
su trockininkais susitaikę taja 

. sąlyga, kad stalincai apsiėmę 
Trockio paveikslą pakabinti ga
raže šalia Lenino paveikslo. Pa
sirodo, kad trockistai pralaimė
jo visą savo revoliuciją. Jie tu
rėtų reikalauti, kad stalincai 
paliuosuotų iš kalėjimo Trockio 
dukterį, o už kitą, kurią numa
rino kalėjime, duotų atlygini
mą.

« « *
O štai biografijos trejeto mu

sų komunistų vadų. Patsai vir
šila, komisaras, yra Pusžemai- 
t.is — kilbasPinkas. Jisai atbė
go iš Bostono 1921 metais. Lai
ke bučerių streiko skebavo, o 
1922 metais, laike geležinkelie
čių streiko, skebams mėsą pri
statė.

Antras Rožių žemėje išmo
ko siurpraiz parose prakalbas 
sakyti, rinko aukas neva ser
gančiam žmogui pagelbėti. Bet 
jis apgaudinėjo aukautojus. Au
kos buvo panaudotos tam, kad 
paliuosuoti falšyvų pinigų dir
bėją iš kalėjimo. Jis neišdavė 
jokių atskaitų, kiek aukų buvo 
surinkta. Trečias — trijų pėdų 
milžinas,^ garažo burdingieris ir 
komunistų vakarų rengimui 
nuolatinis komitetas. Reikėtų 
paklausti ar jis s'ugrąžino žmo
nėms tuos pinigus, kuriuos iš
kaulijo. Važinčdamasi po apie- 
linkės miestelius, jis kaulijo 
aukas. Kas nedavė, tuos keikė. 
Kaulydamas pinigus, jis' žadė
jo juos su nuošimčiais grąžinti. 
Kolei kas ne tik nuošimčių, bet 
ir gautų pinigų negrąžino.

J. Savas.

L. I). Namo Bendrovės 
suotinas

Komp. M. Petrausko pagerbimo 
koncerto, kuris Įvyksta balandžio 2 
d., bilietus galima gauti iš kalno 
šiose vietose:

“Naujienų” red., “Draugo”, “San
daros” Universal State Banke Bi
rutės Vyčių ir Vaidylų Choruose, pas 
p. Sabonį. Bradchulj^ Nausėdiene, 
Hertmanavičių, Dr. Zimontą ir Mi- 
cevičių. Visų prašo bendra ko
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai^musų priedermė pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai nialonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų.

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. -— Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinčs 
kuopos, Įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., G vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. Komitetas.

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

Pinančiai
Finanaai-Ptukoloz

PASKOLINSIM nuo $50 iki $80$ 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St. 
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2281
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Simano Daukanto Skol. ir Bud.

Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

iki šiol 
Korto 
pasek- 

nes kada jis užėmė virš
pažymėtą valdvietę, tai rado ją 
paskendusią, skolose, bet po tū
lam laikui jis ją atstatė, iš
traukdamas iš skolų, įvedęs 

sisteinatišką tvarką.
Ant kiek svarbi yra toji vald- 

vietė, galima spręsti iš to fak
to, jog metinės apyvartos per 
tą įstaigą pereina apie 28 mi- 
lionai dolerių.

Pono Kearns pavyzdinga 
tvarka gėrisi advokatai, biznie
riai ir šiaip piliečiai. Užtat ir 
numatomas jo laimėjimas April 
8, 1930 — ateinančiuose rin
kimuose. Politikas.

Town of Lake
Kas bus šioje apielinkėje 

balandžio 6 dieną

Balandžio 6 dieną statoma 
scenoje naujas J. J. Zolpo pa
rašytas veikalas “Močiutės suo
kalbis“.

Suvaidintas veikalas bus 
School Hali svetainėje, prie 48 
gatvės ir Honore Street.

Tai yra geriausias šioje apie
linkėje svetainė — paranki vai
dinti, paranki publikai ir leng
vai privažiuojama; švari ir jau
ki.

Kai dėl paties veikalo “Močiu
tes suokalbis”, kurį rengiamasi 
statyti scenoje, tai veikiančių 
ypatų jame, yra 11. Vaidins’ jį 
balandžio 6 dieną visi seni paty-

vi- 
šėrininkų susirinki

mas įvyks pirmadienį, kovo 24 
d., 7:30 vai. vakare, L. I). na
me, 10413 Michigan avė.

Šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių, nes šėrin inkai 
turės užtvirtinti direktorių ta
rimą kas link inkorporavimo 
bendroves. Gal kam pasirodys 
ir keistas direktorių tarimas. 
Nes, kaip jau yra žinoma, šč- 
rininkų metiniame susirinkime 
buvo nutarta bendrovę, likvi
duoti. Tad gal kam ir atrodo 
juokinga. Likviduojant bendro
vę, dar reikia inkorporuoti ją. 
Bereikalingas darbas ir išlai
dos.

Taigi tam yra šaukiamas vi
suotinas šėrininkų susirinki
mas. Yra pareiga kiekvieno še- 
rininko atsilankyti. Patirsite 
plačiau viską vietoje.

Dar turiu priminti, kad kiek
vienam šėrininkui yra pašiu

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)
) SS

County of Cook)
Einant parėdymais 34-tos Sekcijos 

Illinois valstijos Primary Election 
Įstatymų, aš šiuomi patvirtinu, kad 
spalva popieros, kuri bus vartoja
ma dėl primary balotų dalyvaujančių 
partijų Primary Election, kurie 
Įvyks Cook paviete, už rybų miestų 
Berwyn, Chicago ir Chicago Heights 
ir To\vn of Cicero ir miestelių Ever- 
green ir Suminit, utarninke, balan
džio 8 d., A. D. 1930, bus sekama:

Demokratų Partijos ..... Ružava
Republikonų Partijos   Balta 
ŠIO PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu Cook Pavieto 
antspaudą, šią kovo 24 dieną, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of 

Cook County, Illinois.

Peoples Furniture Co. |
KRAUTUVĖS g 

ŠIANDIE VAKARE i
v Nuo 7:00 iki 8-tai valandai bi 

Duos Lietuviškų Programų 
per

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte turės savo 
mėnesini mitųjįją utarninke 25-tą 
dieną kovo, 8-tą vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St. Visi atstovai ir 
viršininkai draugijų, kliubų ir kuopų 
meldžiame pribūti, šis mitingas labai 
svarbus, turėsime aptarti apie D. L. 
K. Vytauto 500 metų apvaikščioji- 
mą, taipgi ir kitų dalykų bus dėl 
apsvarstymo, M. Kadziauskas sekr.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
Roosevelt 8887

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių 
" 2%.

ir

BpeeiaBatat rydyme chroniškų ir ■•uj« li
rų. Jei kiti neralSJo jumie išgydyti, steilaa- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ilerzaminaTl- 
mas atidengs jūsų tikrų Ugų ir jei a* apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

mūrinių namų. Komisas tik 
Kreipkitės i

PUBLIC MORTGAGE 
EXCHANGE

L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St.

S

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiui b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

galutino Iftegzamiaavtmo—kas jum« yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo II ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto M 1 no pietų.

20

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estete 

kontraktus

CLASSIFIED ADS
>1 ................. n ■— i i

Educational

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

tYt
Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos

Šį Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl pį 
& nepraleiskite neišgirdę!!

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 į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokyto!.. »
3106 S. Halsted St.

' CHICAGO. IIIk

----- o-----
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos inątrukcijos, darbas kol 

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
BiznioPataraąyii^

PATENTAI, Copyright! — llradlmal 
šokios rųšlea.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunewlck 7187

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus, visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Miscellaneous

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON 

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus 
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi 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

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Kreipkitės 4215 South 
Campbell Avė. arba telefonuokite 
Lafayette 8698.

Miscellaneous 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.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui$1,450

. $550
$850

. $005

. $525

. $395

Buick 1030 — 01 Sodan .............
E88ex 1029 Coupe ruinble aeat__
Hudaon 1930 eedan 
Nash 1928 Sodan — 
Pontiac 1029 Čoach __________
Buick 1927 Sodan, 2 door ......

' 50 kitų gerų kari}
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

5 pasu FARM A ir RESORTAS

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio {mokėjimo.

1633 Mihvaukee Avė.

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 iki kovo 10 d., įskai|y- 
tinai.

VICTOR 
4811 W. Lake Street 

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedėliomis iki 5 v. v.

Tik $2000 Įmokėjęs nupirksi 70 
akerių farmą ir resortą, prie ežero 
ir cementinio kelio, kur vasaros me
tu suvažiuoja daug žmonių. Labai 
gera, derlinga žemė, vaisingų medžių 
sodnas; 9 kambarių gyvenamas na
mas su muro skiepu, dvi barnės gy
vuliams, vištininkas, kiaulininkas, 
pieninė, malkoms daržinė, cementi
niai takai apie namus, vėjinė van
dens pumpa — viskas gerame sto
vyje — tik eik ir gyvenk. Labai 
graži apielinkė su 14 ežerų aplin
kui. Tiktai pusantros mylios nuo 
gelžkelio stoties ir apie 6 mylios nuo 
didelio miesto; apie 100 mylių nuo 
Chicagos, Michigan valstijoje. Ver
ta virš $12,000, parsiduoa už $6,000. 
Turi būt parduota greitai, nes ren- 
dauninkas išsikrausto, o- savininkas 
yra priverstas gyventi mieste.\ Del 
platesnių informacijų kreipkitės pas

J. ŠMOTELIS
7114 So. Campbel Avė. 

Chicago, III.

Help VVanted—Femalt
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pastovi moteris ar 
mergina, kuri galėtų daboti 2 metų 
vaiką ir apžiūrėti namus. Valgis, 
guolis ir gera mokestis. Atsišauki
te Į Restąurantą, 2517 W. 69 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI keturių kambariu 
mūrinis namelis. Basementas. Fur- 
nasu šildomas. Geras pirkinys. Pi
giai. 3241 S. Springfield Avė.

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti minkštas vilnas. P. Goldman & 
Son, 1405 W. 21 St.

$300 CASH

For Rent
DAKTARŲ ATIDAI. Pasirenduo- 

ja šviesus, ėringas flatas, kampas 
Halsted ir 21 gatvių, kuriame per 
daugelį metų gyveno velionis Dr. 
Grares. H. C. Zuttermeister & Co., 
2101 S. Ųplsted St.

2 augštų mūrinis, 2 po 4 
kambarius fialai. Plytų Vene
ra. Karštu vandeniu šildomas. 
Brighton Parko. Kaina $5,500. 
$300 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais.

šaukite
Lafayette 6738

PASIRENDUOJA
Kampinis storas, 
kuriame per 
daugelį metų 
buvo aptieka

Kreipkitės:
SINAI KOSHER 

SAUSAGE 
FACTORY

3355 S. Halsted St.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 

merginų Marųuette Parko apielin
kėje, RepubŪc 5203, 2605 W. 68 St., 
2ros lubos, užpakalyje.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI moderniškiausia, 
geriausiai įrengta bučemė, daranti 
didelį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
ant prapertės. Telefonuokit Repub- 
lic 0080.__________________________

PARSIDUODA grosemė ir kand
žių Storas. Priežastį patirsit ant 
vietos. 3512 Lowe Avė.

Farms For Sale
Uldai Pardavimuii,    , 
EXTRA! EXTRA

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

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

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
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, 
miesto, $3000.

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

80 akru 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.

arti

arti

ke- 
vi-

148 akrai ant State Highway, ar
tį Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
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 
de) platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu j važiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stvlių. Apsimokės jums ištirti.

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

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

----- o-----
JUS GALITE PIRKTI ŠĮ 

HARVEY NAMĄ
. Už šimtus dolerių pigiau jo tikro
sios vertės. Savininkas nėra bū
davo jas, ar real estate bizny ir yra 
priverstas parduoti.

Bungalovv turi 6 didelius kamba
rius gerų plytų konstrukcijos, 2V2 
metų senumo, fumisu šildama, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikine 
transportacija. 32 minutės Į vi- 
durmiestj. Nereikia taksų mokėti 
iki 1931. Pirmas morgičius $4750. 
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
Įmokėjimu. Esant didesniam jmo- 
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvey, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arha Central 4804

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, 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

6

SOŲTHWEST SIDE 
RUNGALOW

Už milžinišką sutaupimą.
Štai yra proga įsigyti puikią 

kambarių modemišką, be
veik naują murinę bungaknv 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. Trumbull 
Avė., yra arti greitai augančio 
lietuvių distrikto, mokyklų, 
bažnyčių. Bušu ir Kedzie Avė. 
gatvekarių transportacija. Ga
ru šildoma, ąžuolu trimuota, 
visi pagerinimai įvesti ir 
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Savininkas, kuris nėra 
tytojas ir nėra real estate 
ny,
Priims $8250, 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinta. JUS TURITE VEIK
TI DAR AR. Telefonuokite tuo- 
jaus. Mr. RAGDONAS, Phone 
CENTRAL 4804.

Už-

sla- 
biz- 

yra priverstas parduoti, 
su $500 cash;

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
mažo namo, 10 kambariu bungalow, 
karštu vandeniu šildoma, 75 pėdų 
lotas. 1 blokas nuo gatvekarių lini
jos, 4 karų garažas. R, I. geležk. 
stotis. 943G S, May St.


