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Maišias Prieš Britanijos 
Režimą Indijoj Plinta

Indų nacionalistų vadai kreipėsi į Tautų 
Sąjungą, prašydami pagalbos

Karalius Albertas, savo 
lydimas, vakar atidarė

Įstatymu franeuzų darbininkai 
apdraudžiami nuo senatvės, 
ligos, mirties ir nedarbo

27. —
šeimos
čia tarptautinę Belgų prekybos 
ir pi amonis parodą. Parodoj 
daly vau ji

KALKUTA, Indija, bal. 27. 
— Indų nacionalistų maištas 
prieš britų režimą plinta ir 
stiprėja.

Indijos seimo prezidentas Val- 
labhai Patel rezignavo iš sei
mo ir prisidėjo prie indų na
cionalistų vado, Mahatmos Gan- 
dhi, kampanijos.

Kai kur indai degina britų 
audinius ir uždarinėja svaigių
jų gėrimų įstaigas.

Suimtieji dėl maišto kėlimo 
indai Kalkutos kalėjime paskel
bė bado streiką.

Nacionalistų vadai telegrama 
kreipėsi į Tautų Sąjungą ir į 
britų ministerį Indijai, Wedg- 
wooda Benną, su šitokiu skun
du:

“Kalikupre, Bengalijoj, britų 
•policijai puolė keletą asmenų, 
dalyvavusių Mahatmos Gan
dai ramioje, kampanijoje prieš 
druskos mokesnius. Policija 
taipjau puolė kitus, tuo metu, 
kai jie teikė pagalbą sužeis
tiems, ir sunaikino medikamen
tus, tuo buriu laužydama Rau
donojo Kryžiaus konvenciją.”

Gandhi ketina pulti bri
tų druskos sandėlį *

BOMBĖJUS, Indija, bal. 27. 
— Mahatma Gandhi paskelbė, 
kad netrukus jis eisąs su savo 
žmonėmis paimti valdžios dni^ 
skos depo Dharasanoj.

Ligšiol Gandhi buvo priešin
gas panašiems nacionalistų puo
limams drusikos sandėlių, su
prasdamas, kad toki puolimai

Imigracijos kvotų 
pakeitimas atidėtas
Senatoriaus Harriso bilius grą

žintas senato imigracijos ko
misijai peržiūrėti

VVASIHINGTONAS, bal. 27. 
— Po dviejų savaičių ginčų ir 
kelių balsavimų, senatas paga
liau grąžino atgal imigracijos 
komisijai peržiūrėti senatoriaus 
Harriso bilių imigracijai iš Cen- 
tralinės ir Pietų Amerikos kra
štų suvaržyti.

Tai reiškia, kini šioje kon
greso sesijoje tas bilius dar 
nebus priimtas, iir kad visi da
bartiniai imigracijos įstatymo 
dėsniai pasiliks dar kurį* laikų 
be pakeitimų. Be pakeitimų pa
siliks taipjau ir imigracija iš 
Europos kraštų, nors senatas 
priėmė pataisą sumažinti ją nuo 
150,000 iki 80,000 imigrantų 
metais.

g»;ORRS>
Chicagai ir apielinkgi federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros aitmai- 
nia; vidutiniai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūros* buvo vi
dutiniškai 530 F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:44.

neišvengiamai vestų prie krau
jo liejimų. 

Tuo tarpu didžiausių nera
mumų centras yra Orrgaumo 
aukso laukai. Streikininkai su
degino keletą trobesių, ir ka
syklų darbininkai, metę darbą, 
grįžta j savo kaimus.

Policija vaiko demoną-, PAimius> ,bal. 27. _ Abu. 
tnintllS, areštuoja du Francijos parlamento ru- 

agitatoriUS maii, senatas ir atstovų butas,
BOMBĖJUS, Indija, bal. 27. eakor galutinai pncm« .socia- 

- Praneša, kad Gujemte, Ma- P“ apdi-audos !Statym?, kurnu, 
j i-, • • Franci'ios darbininkai apdrau-draise ir kituose miestuose įvy- . - >•, --ii * • dziami nuo senatvės, ligos, mirko neramių indų demonstraci-l . . ... , . . .

jų. Ramumui atsteigti, policija .lie's* .’5 n(<al)<K 3 ymas uo 
kai kur buvo priversta pavar- jaiį?eina 5 Jon’ . .Einant įstatymu, darbininkai, 

Madrase sprogo bomba, tai- H"* np <la',g,au ka"’ 7OO..d°- 
kyta. matyt, valdžios valdiniu- M* 'f me,us “ s1“’
kams, .bet mirtinai sužalojusi P<t metus • ranci-
patj bombininka, bramaną. Kol- P0-* a? °'ma ,na a r ’ ’ t *• I 4-iVv.r. i/lr.li m lrfoo n11n_

liapure, Delbi ir kitur areštuo
ta keletas agitatorių, kursčiusių 
žmones riaušėms.

Afganų karalius siūlo 
britams pagalbą; bri

tai nenori
LONDONAS, bal. 27.—Prar 

neša, kad Afganistano kara
lius Nadir Chanas pasisiūlęs 
Anglijos minisiteriui Kabule 
tuojau vykti į Jalalabadą, arti

tam tikrą nedidelį algos nuo
šimti moką kas mėnuo į socia
lios apdraudos fondą. Tiek pat 
į tą fondą moka samdytojai ir 
tiek pat valdžia.

Socialios apdraudos įstaty
mas Francijoje buvo priimtas 
jau 1928 metais, bet prieš jį 
aitriai protestavo franeuzų dak
tarai, saky(|ami, kad įstatymu 
valdžia padaranti juos moka
mais valstybės tarnautoj aisu 
Tuo priešingumu įstatymo įsi- 

Indijos sienos, tikslu neleisti I galiojimas buvo dvejiems mc: 
pasienio giminių bandoms | tams sutrukdytas, 
skverbtis per sieną į žiemių va
karų Indiją ir ten neramumus 
kelti. Britai tos Afganistano 
valdovo pagalbos nelabai nori, 
bijodami klastos.

Šiandie bus saulės 
aptemimas 1:44 p. m.

__________ ___ I

Oro pranašas šiai dienai pra
našauja ne kokį orą, bet jei 
jis, kaip paprastai, apsiriktų 
savo pranašavime ir diena bu
tų skaidri, tai chicagiečiai ga
lėtų ,pamatytu saulės aptemi
mą. Saulės aptemimas tačiau 
bus ne pilnas: aptems tik jos 
dalis, ir tas aptemimas bus ma
tomas tik centralinių valstijų 
dalyse'. Aptemimas prasidės 
1:44 po pietų (daylight saving 
laiko), didžiausias jis bus 2:04 
po pietų ir pasibaigs 3:24.

RIEBIAUSIAS FILMŲ AKTO
RIUS UŽMUŠTAS KOLIZIJOJ

LONDONAS, bal. 27. — Jo 
automobiliui susidūrus su pie
no vežimu, užsimušė Kember 
“Tubby” Phillips, žinomas kaip 
laibiausiai nutukęs krutamu jų 
paveikslų aktorius, svėręs 375 
svarus. Phillips sakydavos, kad 
jis nutukęs nuo juokintos.

Varšuvoj į Rusų legaci- 
ją nukrito bomba

VĄRAUVA, bal. 27. — Va- 
ka? vakarą vienas policininkas 
rado ant stogo namų, šalę so
vietų legacijos, kažkokią maši
ną su kdkrodžio mechanizmu. 
Mašina buvo viela sujungta su 
bomba, nuleista kaminu į so
vietų legaciją. Tyrinėjimo me
tu bomba nukrito žemyn, bet 
nesprogo.

Antverpene atidaryta 
tarptautinė paroda

Socialios apdraudos 
įstatymas Francijoj 
galutinai priimtas

I

Sovietų filmų direkto- 
torius gauna $100,000 

“džiabą” Amerikoj
PARYŽIUS, bal. 27. — Ser- 

giiejus Eizenšteinafc, žinomas 
sovietų filmų direktorius, ku
riam franeuzų vyriausybė įsa
kė išsikraustyti iš Francijos, 
pasirašė čia kontraktą ®u Jesse 
Lasky atvykti į Hollyyvoodą 
dirbti Paraimount kompanijai 
kaip kintamųjų paveikslų direk
torius, su $100,000 algos me
tams.

Vokietijos laisvamanių 
draugijos kongresas
BERLYNAS, bal. 27. — Bu

vusiame Prūsų Herrenhause 
vakar prasidėjo Vokiečių Lais
vamanių Draugijos kongresas, 
kuris,[minėdamas 25 metų drau
gijos gyvenimo sukaktuves, da
rys žingsnių gauti valdžios pri
pažinimą laisvaimanybei.

Vokiečių laisvamanių draugi
ja šiandie turi daugiau kaip 
600,000 narių. Pernai metais 
komunistai bandė draugiją pa
sigrobti ir padaryti ją Mask
vos tarnaite, bet jiems nepa
vyko.

Smarkus žemės drebė
jimas Portugalijoje

VILLAREAL DE SANTO 
ANTONIO, Portugalija, bal. 27 
— Vakar čia buvo jaustas 
smarkus žemės drebėjimas. Gy
ventojai, išsigandę, įbėgo į lau
kus. Materi j alios žalos regis ne
padaryta.

Nusižudė amerikietis
VIENA, Austrija, bal. 27.— 

ScliAvarzsee, Tiroli uoje, nusišo
vė Robert Mayer, amerikietis, 
buvęs New Yorko bankininkas.
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[Pacific and Atlantic Photo!

Chicago. — Ralph Budd. Great 
Northern geležinkelio preziden
tas, kuris bus Sovietų valdžios 
patarėju geležinkelių sutvarky
mo darbe.

Aviacijos nelaimės
Oro pašto aeroplanas sudužo; 

pilotas išsigelbėjo
CLEVELAND, Ohio, bal. 27. 

—< Oro pašto aeroplanui skren
dant praeitą naktį per Penn- 
sylvanijos kalnus, 7,500 pėdų 
auigštumoj užgeso motoras. Pi
lotas Henry Brown, kuris pra
eitą vasarą skridimo iš Los 
Angeles į Clevelandą konteste 
laimėjo pirmą prizą, lėktuvui 
krintant žemyn, šoko laukan 
ir su parašiuto pagalba laimin
gai nusileido žemėn. Ąpie 100 
pėdų toliau nuo jo nukrito ir 
aeroplanas, kuris tuojau užsi
degė. Lakūnas šoko gelbėti pa
što siuntinius ir didelę dalį jų 
išgelbėjo, bet pats labai apsi
degino rankas. Nelaimė atsiti
ko kalnuose netoli nuo Clcar- 
fieldo, Pa.

Žvėriški papročiai 
Balkanų giminėse
BELGRADAS', J u goslavi ja, 

bal. 27. — Serbų miestely Zi- 
dilje, į' pietus nuo Belgrado, 
jaunimas susirinkęs penktadie
nio vakarą laiikštėj ties rotu
še, muzikai griežiant šoko sa
vo tautinius šokius. Staiga iš 
tamsumos pasigirdo šaudĮymas 
— tiesiai į šokančius. Šaudy
ta iš karabinų. Penki šokėjų 
krito vietoj negyvi, o šeši kiti 
buvo mirtinai pašauti.

Kas buvo tie piktadariai, ne
žinia, bet manoma, kad puoli
kai buvo makerioniečių komi- 
tadžai, kurie, po savo kruvino 
žygio, pabėgo per sieną atgal 
į Bulgariją.

Kunigas, puolęs mergi
ną, esąs pamišęs

ROGHESJER, Mhm., bal. 27 
— Daktarai pri{>ažino, kad ka- 
talikų kunigas Joseph Hayo- 
sitek, kuris andai buvo suim
tas ir kalėjime padėtas už ban
dymą išžaginti mokyklos mo
kytoją, 20 metų amžiaus mer
giną, esąs pamišėlis. Del to by
la prieš jį veikiausia bus iš
mesta, o kunigas padėitas val
stijos pamišėlių namuose.

Beprotis puolė Seipelj, 
buvusi kanclerių

VIENA, Austrija, bal. 27.— 
Kunigui Seipeliui, buvusiam 
Austrijos kancleriui, vakar ei
nant i bažnyčią, j j puolė kažin 
koks vyras, kuris tuojau buvo 
policijos suimtas. Pasirodė, kad 
puoliko butą pamišėlio.

Francija sumažino mo
kesnius 93 mil. dolerių

PARYŽIUS, bal. 27.—Fran- 
(.i’jos parlamentas vakar pri
ėmė premjero Tardleti vyriau
sybes padeiktų įstatymą, kuriuo 
mokesni ai sumažinami apie 
$93,900,000. Tą įstatymą pri
ėmęs, parlament iis išsiskirstė 
iki birželio 3 dienos.

Senato subkomisija 
priėmė bilių prieš 
teismų indžonkšenus

WA.SHINGTONA,S, bal. 27. 
— Senato teismų komisijos pa- 
komisiija priėmė senatorių Nor- 
riso (rep., Neb.) ir Bitine (rop., 
Wis.) pateiktą bilių prieš; teismų 
“indžonkšenus.”

Jei šitas bilius bus kongre
so priimitas, tai vartojimas fe- 
(’Fralinių teismų “indžonkšenų” 
prieš dairIbininkus, ypačiai strei
kų metu, bus griežtai suvaržy
tas, nes Norriso-Blaineo biliu- 
;mi butų užginta trukdyti dar
bininkams streiko metu laikyti 
.ramius susirinkimus ir pikic- 
tavimus; butų užginta teismams 
lattimdi darlbininkams teisę vie
šai skelbti siuvo reikalavimus 
ir paduoti savo faktus ginče 
su samdytojais; butų užginta 
atimti darbininkams teisę mo
kėti streiko ar nedarbo pašal
pas arba kaip kitaip darbuo
tis, jeigu tie dalbai neturi smur
to pobūdžio. Asmenys, kalti n ar 
mi dėl federalinio teismo iš
duoto “indžonkšeno” laužymo 
ir dėl teisino paniekinimo, tu
rėtų teisę reikalauti “jury” tei
smo, kitam, o ne “indžonkše- 
ną” davusiam, teigėjui pirmi
ninkaujant.

Laivas President 
Harding paskandi

no britų laivą
ĘAMBURGAS, Vokietija, bal. 

27. — Vėlai vakar vakarą i 
Hamburgą atplaukė, stipriai su
žalotas Amerikos garlaivis Pre
sident Harding. Jo priešakinia
me šone tris pėdas nuo van
dens linijos buvo pramušta še
šių pėdų skylė.

Žiemių juroj ties Heligolan- 
d(o sala vakar rytą per tirštą 
miglą garlaivis President Hard- 
ing susidūrė su britų anglies 
gabenamu laivu Kirkwood. 
Kirkvvood, .smarkiai sužalotas, 
netrukus nuėjo dugnan, bet jo 
įgulos žmonės buvo išgelbėti, 
išskiriant vieną pečkurį, kuris, 
manoma, žuvo kartu su laivu.

Užmušė jauną dukterį 
ir pats nusižudė

SAN FRANICISCO, Cal., bal. 
27. — Domenic de Martini mu
šte užmušė savo dukterį Betty, 
9 metų amžiaus, paskui revol
veriu pats nusišovė.

Konkės likvidacijos by
la Kaune

KAUNAS. — Likviduojant 
konkę konkėis direkcija darbi
ninkus atleido neišmokėjus 
kompensacijos. Darbininkai kom 
pensacijos reikalavo teismo ke
liu. Taikos teisėjas darbinin
kams kompensaciją priteisė. 
Direkcija apeliavo apyg. teis
man. Apyg. teismas šiomis die
nomis taikos teisėjo sprendi
mą patvirtino.

Kovo 26 d. Krakių m. Ger- 
šausko Borucho malūne pa te
ko į transmisiją ir vietoje bu
vo užmuštas pil. Jiasinauskas 
Ignas.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos ūkio ir prar 
monės paroda šiemet 

dalins medalius *
KAUNAS. — Paskutiniam 

Parodos komiteto posėdy pri
imtas dail. Galdiko medalių 
projektas. Mat šiais metais ne 
tik dailins už gerus eksponatus 
diplomus, bet ir duos tikrų 
aukso, sidabro, bronzos meda
lių. Tai įvyks Lietuvoj pirmą 
sykį. J

Apie tų medalių pagamini
mą — liejimą vedamos dary
bos su šveicarų firma .lungve- 
nin Frėres.

Ryšy su tuo kilo klausimas, 
kaip daryti su užsienio ekspo
natais, ar skirti už juos meda
lius, ar ne. Nutarta šįmet skir
ti.

Parodos Komitetais kreipsis į 
Miesto valdybą susisiekimo su 
Paroda klausimu. Su viena eks
pedicijos firma bus susitarta dėl

Kaliniai pabėgo, priža
dėję grįžti, ir priža

dą tikrai laiko
NOCOGDOCHES, Tcxas, bal. 

27. — Anksti ketvirtadienio ry
tą šerifą Eugene Turneį paža
dino balsas iš tamsumos, kuris 
jam sakė:

“Prieš apie penkias ar še
šias valandas mes keletas ka
linių sugebėjome pabėgti iš jū
sų kalėjimo. Prieš pabėgimą 
kiekvienas palikome jums raš
čiuką, pranešdami, kada kuris 
sugrįšime. Aš buvau pairašęis, 
kad grįšiu apie 5:30 ryto, ir 
štai esu čia.”

Tai buvo Will Tindall, nese
niai nuteistas 35 metams kalė
jimo už žmogžud'ybę.

“Can you beat that!” sušuko 
nustebęs šerifas. “Eiva, Will. 
Pasdžiurėsim.”

Kalėjime šerifas Turner ra
do ant savo rašomojo stalo pa
mestus aštuonis popieriaus skly
pelius. Kiekvienas buvo atskiro 
kalinio pasirašytas su pažymė
jimu, kada jis sugilsiąs.

Keturioms valandoms pra
slinkus grįžo antras paliegėlių, 
George Boatman, nuteistas dve
jiems metams už Čekio padir
bimą.

“Well, ’Geiię. I’m back on 
time,” pasveikino jis šerifą.

Penki kaliniai žadėjo grįžti 
piirmacĮienį, šeštas — antradie
nį.

Ir šerifas nei nebandė jų ieš
koti, pilnai įsitikinęs, kad visi 
pabėgėliai patys grįš.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

I

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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prekių gabenimo į Parodą.
Parodoj aktyviai ir organi

zuotai tur Ibint dalyvaus ir 'Ryt-. 
prusiai. Lietuvių vokiečių susi
artinimo d*’-j os Karaliaučiuj 
sekretorius d-ras Schonemann 
paskirtas Parodos garbės atsto
vu Rytprūsiams. Galimais daik
tas, kati Rytprūsių pavilijone 
išstatys ir kitų Vokietijos kra
štų išdirbinius.

Įdomu, kad Parodą ketina 
pridėti išreklamuoti alaus bra
vorai ir papirosų fabrikantai 
išleisdami “Parodos alų”, “Pa- 
ro<los papirosus” ir Lt.

Vietų ir paivilijonų nuomoji- 
mas eina smarkiu tempu. Greit 
nebeliks nei liuosų aikščių.

Nerimtos kino konku
rencijos vaisiai

UKMERGE. — šiomis dieno
mis Ukmergės I nuov. T. tei
sėjas nagrinėjo dviejų Ukmer
gės kinematografų konkurenci
jos bylą. Paaiškėjo įdomus’ kine
matografų praeities įvykiai. Iki 
1927 met. Ukmergėje veikė tik 
vienas kinematografas “Birutė”, 
dabartinis “Modern”. 1927 m. 
pradeda veikti kitas kinemato
grafas “Lira”, kurį pastatė tur
tuolis Rozenbliumas’, žydų naš
laičių naudai. Vieną naktį pra
žuvo iš “Liros” vitrinos kino 
fotografijos. Pranešta policijai, 
bet kaltininko nerasta. Kiek vė
liau kino “Modern” rado išlau
žytus pianino klavišius. Bet ir 
čia kaltininko nerasta.

Vieną naktį dingo kino “Li- » 
ra” visa vitrina su fotografi
jom. Darant kratą, lenta rasta 
B. Sabulio kieme, o jo bute ant 
krosnies rasta fotografijos. Tei
sme Sabulis aiškinosi fotogra
fijas gavęs iš Kauno filmų kon
toros, nors tuo įtarimo neįsten
gė atremti. T. teisėjas, š. m. 
kovo mėn. 26 d. išnagrinėjęs šią 
bylą nutarė pil. B. Sabulį nu
bausti 7 paromis arešto ir 1000 
litų piniginės baudos.

Mėnesinės žinios apie 
gaisrus Kauno mieste

š. m. vasario mėnesį Kauno 
mieste ir priemiesčiuose 'gaisrų 
buvo 14, jų tarpe žymesnių bu
vo 4. Gaisrai buvo kilę: dėl ne
atsargumo — 3, dėl nešvaraus 
dųmtraukių laikymo — 6, dėl 
netvarkingų krosnių — 3, dėl 
nežinomos priežasties — 2. Nuo
stolių padaryta 38,600 li'tų su
mai.
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Sveikatos Dalykai
balansuotas maistas butų pa
renkamas nėštume ir tol, kol 
kūdikis esti prie motinos. Pasi
taiko, dėl įvairių priežasčių, kad 
motina labai trumpą laiką ar
ba ir visai negali kūdikio laiky
ti prie savęs, tuomet reikia 
kreiptos prie gydytojo, kad jis 
paskirtų kūdikiui tinkamą mais
tą.Į

t

Dr. S. T. T h omas
(Tamošaitis)

Dar apie maisto Įta
ką dantims

Kai kurie, autoriai pataria 
valgyt, rūgščius vaisius, vaisių 
sultis ir lapotas daržoves, pra
dedant valgyti ir ypatingai prie 
pabaigos valgio. Tas maistas 
pagerina apetitą, padidina seilių 
bėgimą, kurios gerai valo visus 
dantis ir burną. Sako, kad vai
siai permaino seiles taip, kad 
jos kiek sulaiko dantis nuo pu
vimo. Be 'to, rukštųs vaisiai su
teikia švarumą ir malonumą ne 
tik burnai, bet ir visam kunui. 
Galima paminėti šiuos rukščius 
vaisius: apelsinos, citrinos, vyn
uogės, žemuogės, vyšnios, obuo
liai, pamido<ai ir t. t., gėrimai 
kaip lemonadas ir apelsinų sun
ka. šių vaisių verte yra ne 
tik tame, kad jie stimuliuoja 
seilių bėgimą, ir kad turi daug 
vitaminų, bet ir tame, kad jie 
turi kai kurių chemiškų elemen
tų, įeinančių į dantų ir kaulų 
formavimą.

Koki pamatinė taisyklė nebū
tų kas link priežasčių delko ga
dinąs ir pūva dantys, bet dar 
dabartiniu laiku yra daug įro
dymų, jog maistas, turintis sa
vyje vitaminų, yra be galo svar
bus faktorius, neatsižvelgiant 
j valgomo maisto kiekybes ir 
kokybes.

Kai|) jau minėjau, kai ku
riuose valgomuose daiktuose 
yra ypatingos medžiagos vita
minais vadinamos. Nors kol 
kas jų chemiška sudėtis nėra 
žinoma, bet žinoma, kad jie yra. 
Pavyzdžiui, gyvūnas gali būt 
šeriamas mėsa, krakmolu*ir rie
balais, bet jeigu tas maistas ne
turi vitaminų, tai gyvūnas ne
sijaus gerai. Greit pasirodys 
puvimas dantų ir skaudomos 
dantų smegenys. Ir jeigu vi
taminų nebus pridėta į maistą, 
—gyvūnas galutinai visai nu
gaiš. Tas pat seniau atsitikda
vo ir su žmonėms, pirm negu 
vitaminai liko surasti ir atsi
rado galimybe gabenti šviežią 
maistą ir iš toli. Blogoj pode- 
tyj atsidurdavo kareiviai, ke
liauninkai, tyrinėtojai, anglia
kasiai ir kiti. Jiems būdavo 
sunku gauti, šviežio maisto, tu
rinčio vitaminų, kaip tai: švie
žios mėsos, sviesto, kiaušinių, 
pieno, daržovių ir vaisių, ypač 
daržovių ir vaisių. Tie žmones 
kentėdavo nuo skorbuto, krau
jas bėgdavo iš burnos smage- 
nų, dantys pasiliuosuodavo ir 
krisdavo iš savo Vietų, ir jeigu 
tie maisto trukumai nebūdavo 
dapildyti. žmonės sirgdavo ir 
mirdavo. Skorbutą galima pa
žinti iš to, kad burnos smage- 
nys palieka minkštos, skau
džios, patinusios, kraujas bėga 
ir atkrinta nuo dantų, vėliau ir 
dantys pradeda judėti ir birėt 
lauk. Tas paliečia kūdikius ir 
vaikus, kurie negauna tam tik
ro maisto, ypač. , Jeigu jie ne
gauna užtektinai saulės spindu
lių, tada vaikuose apsireiškia 
riketas, t. y. trukumas kalkii) 
padaro minkštus, sukumpusius 
ir deformuotus kaulus.,

Laike ir po neštunto periodo 
labai tankiai pas moteris padi
dėja gedimas ir puvimas dan
tų, kraujo bėgimas iš burnos 
smagenų. nusekimas, kaulų apie 
dantis, nusekimas burnos sma
genų ir išvirtimas šaknų į vir
šų. Dantys pasidaro jautrus ir 
pradeda judėti. Tas apsireiškia 
todėl, kad valgyje trūksta arba 
neužtektinai yra kalkių ir vi
taminų. švieži vaisiai, daržo
vės ypač žalios ir lapuotos ir 
pienas turi daug kalkių ir vi
taminų. Kalkės yra vienas iš 
svarbiausių elementų subudavo- 
jimui stiprių ir sveikų kaulų ir 
dantų, taip pat suteikia naudą 
palaikymui lygsvaros visame 
kūne. Dėlto yra svarbu ne tik 
moteriai, bet ir kūdikio gero
vei. kad tinkamas ii’ gerai su-1

Piuklas
I --

(Iš A. Zoričo) 
I. -----------

šią vasarą į degtukų fabri
ką Poliesi joj pribuvo ameriko
niškas piuklas — automatas. 
Jį nustatė, ir piuklas pradėjo 
dirbti, parodydamas savo pui
kias konstrukcijos ypatybes ir 
didelį produktyviškumą. Piuk- 
lo atsiradimas sukėlė didžiausio 
susidomėjimo darbininkų tar
pe. Vos tik 'automatą paleido 
į darbą, kaip susirinko minios 
valstiečių žiūrėti tos nepapras
tos mašinos. Prie piuklo, kad 
neatsitiktų kokios nelaimės, 
buvo pristatyta specialė sargy
ba.

Antrą . dieną, pietų laike, 
prie automato susirinko ypač 
didelė žmonių minia. Piuklas 
dirbo, bet sargyba nuėjo į ba
rakus, monteris snaudė bude
lėj, o prie mašinos be kelių dar
bininkų pasiliko tik vienas sar
gas Fomka Sizich, kurį valstie
čiai vadino Pilypu. Valstiečiai, 
sukišę kirvius už diržų, iš visų 
pusių apstojo piuklą ir nagri
nėjo jo gerąsias puses ir neda- 
teklius. . • ,

•— Tai šukuoja, tai šukuoja,
— tarė mažiukas tvirto sudėji
mo valstietis su suplyšusią ir 
išversta kepure, žiūrėdamas, 
kaip lekia į visas puses piuve- 
nos: — nors kirvį padėk, ir tai 
nukąs. Ir ko tik, broliukai, 
žmonių galvos nesugalvoja?

— Reiškia, tokį užlaikymą 
turi, — tarė kitas valstietis: — 
tokią kniedę galvoj.

— Kniedė pas visus vienoda.
— Vienodų ir vištos kiauši

nių nėra, o čia žmonės. Pas 
vieną — rankose jėga, pas kitą
— galvoj. Amerikonai jau la
bai gudrus, o vokiečiai ir už 
juos gudresni. Iki ko jie jau 
daėjo — iš burokų duoną ke
pą, iš oro cukrų daro.

— Nejaugi iš oro?
— Kaip mane gyvą matai. 

Pastatė, kalės sūnus, gyvatžo
lių, į vieną galą orą pompuoja, 
o iš kito smiltis bira.

— Ir tu matei?
Aš nemačiau, bet sugrį- 

žusieji imtiniai pasakojo.
— Kodėl mūsiškiai žiopsoja?
— Ir pas mus vienas bandė, 

musų kaime. Ir gyvatžolių 
gavo, ir pompa pasidarė.

— Na?
— Na, ir pasodino į šaltąją. 

Pas jį ne cukraus pasidarė, ale 
naminėlė.

Visa susirinkusi minia pra
dėjo garsiai juoktis. Po to kai 
kurį laiką visi tylėdami stebė
josi nepaprastai greitą piuklo 
dantų sukimąsi. Sunkus rąst
galiai su nepaprastu greitumu 
buvo išmetami iš pakrėslių, ir 
lyg tvirtos rankos metami ri
tosi toli į šalį.

— Drebulę plauna gerai, — 
vėl tarė mažiukas kaimietis, —

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*
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jeigu, sakysime, padėti ąžuolą. 
Kažin ar piaus?

— Piaus! — autoritetingai 
pareiškė sargas Fomka. Pri
statytas prie piuklo, jis jautėsi 
tikru karžygiu. Labai išdi* 
džiai vaikščioja apie mašiną ir 
neprigulmingai per dantis ka
sė: turi plauti, jeigu ameri
koniška.

— O aš manau, kad pas
prings.

— O tu nemanyk, — užsiga
vo Fomka: — tilvikas pelkėj 
galvojo, galvojo ir nuo galvoji
mo žuvo.

— O aš visgi manau, kad ne
pajėgs! — vėl skeptiškai atkir
to antrasis kaimietis: — jeigu 
butų vokiškas, tai piautų, o šis 
persilpnas.

Kaimiečiai tylėjo ir laukė, 
kas čia bus. Fomka buvo už
gautas ir jautė’ kad tiek jo, 
tiek tos stebėtinas mašinos 
prestižas smunka. Jis sutraukė 
antakius, piktai šniokštė ir 
galvojo.

—- Išbandykime! — griežtai 
pareiškė jis: — atneškite iš 
rietuvės rąstą.

Keli vyrai, lyg jie to tik ir 
telaukė, nubėgo ir išsirinko la
biausia šakotą ąžuolą. Piuklas 
perplovė jį beveik taip jau 
lengvai, kaip ir drebulę.

— Įveikė, padla! — tarė ma
žasis kaimietis, žiūrėdamas į 
viršų: — kaip žolę nukando. 
Kažin, ar ir šaknį perpjaus?

Perpjovė ir šaknį, kietą kaip 
akmenį. Piuklas tik truputį 
sužviegė ir lėčiau pradėjo eiti.

— Verkia! — tarė vienas 
kaimietis: —, prašosi. Jeigu 
butų vokiečių išdirbystės, tai 
tylėtų. Vokiečių, sakoma, ir 
šlapią šaknį piauna.

— Ir mūsiškė piaus! — įė
jęs į azartą, sušuko Fomka, ir 
atmetė kepurę ant pakaušio:
— paduokite šlapią.

Atvilko įmirkusį storą ąžuo
lą. Darbininkai su dideliu sun
kumu jį vilko. Piuklas susyk

MADOS

2580— Sunki snorto suknia. Tinka 
šaltam orui ir be abejo nei viena 
moteris be jos apseiti negalės. Su
kirptos mieros I I. 16, 18 metu, tai
pgi 36, 38, 40 it. 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerj, pažymėti mierą ir 

Aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
mkvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St.. Chicago, UI.

^NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St.» Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ............. —
Mieros ........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

[Atlantic and Pacific Photo]

Madridas, Ispanija. — Karalius Alfonso dalyvauja buvusio diktatoriaus Frido de Rivera laido- 
1 tuv ūse
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pradėjo eiti lėčiau; jis dejavo 
ir virpėjo, kaip gyvas sutvėri
mas, karščio kankinamas. Bet 
visgi jis nugalėjo ir šlapią 
ąžuolą.

— žiūrėk tik! — nustebusiai 
pareiškė kaimietis, — perpiovė, 
nepaspringo. O štai šį pra
rysi ?

Ir jis įmetė blekinę dėžutę, 
kuri mėtėsi ant žemės. Piuklas 
lyg pasipiktinęs sužviegė, bet 
dėžutę perpiovė. Tąsyk visi 
susirinko aplink ir pradėjo eg
zaminuoti mašiną iš visų pusių, 
čiupinėdami kiekvieną ratelį ir 
voliuką. Paskui, tarsi susita
rę, jie pradėjo mesti į piuklą, 
kas tik į rankas papuolė: vinis, 
sudužusias plytas, vielų galus. 
Piuklas dėjavo, bet neatsisakė 
pinuti.

— Dėk, jis viską perpjaus! 
— su pasididžiavimu šukavo 
bėginėdamas aplink Fomka. — 
Nors gelžkelio , bėgius padėkite, 
ir tuos perpiaus, neišspiaus.

— O štai rii.es**duosime jam 
užsikąsti! — tarė kaimietis su 
suplėšyta kepure, ■— nejauki ir
—  —   -—...................■-
»■■■■■ ■■■«■■ ■ ...............

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

padąrųm.
Drillings Auto

Body
834 W. 35th St., ", 

Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL.

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.v--------------- ----------------------------

....  .... .......■I"1 ........ ....... .

Išbandyk 
Buick ir Marųuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kcdzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas 
............................... 1111 4 
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tai sugromuliuos ?
Jis paėmė geležinę štangą ir 

įkalė ją į medį. Paskui tą už
fiksuotą rąstą pakišo po pink
lu. Piuklas lengvai perpiovė 
medį, bet pasiekęs geležį pra
dėjo žviegti. Keletą sekundų 
jis šliaužė į priekį ir atgal, 
grieždamas dantis. Bet štai 
supyškėjo, subarškėjo piuklas ir 
pradėjo lėkti jo dantys. Ant 
galo, automatas sustojo. Su
žalotam piuklui truko šešių 
dantų. Kiti buvo sulankstyti 
į visas piises.

— Reiškia, neįkando! — ta
rė kaimietis, — jeigu butų bu
vęs vokiškas, tai gal būti ir 
butų perpjovęs, o šio žarnos 
perplonos. Sugedo, atsisakė 
tarnauti. O juk nemažai čer
voncų už jį tapo sumokėta. O 
červoncai juk musų, nesveti
mi.

Keikdamas iš budelės bėgo 
mechanikas.

— Velniai, ką jus pridarėte? 
— rėkė jis mosuodamas ranko
mis. Jth * *

— Bet juk ihes tik taip sau, 

Dideliu Laivu

informacijų

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDĄ 

be jokio persėdimo

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dienų tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 8 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8

y, , -yT

| NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon
| Gegužio 24 dieną į

išbandėme, — susimaišęs tari 
kaimietis su sutrukusia kepure 

Vertė K.

' N A U j i E N* V

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

i

KONTESTAS KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
vyriausia 01 įcn

DOVANA
2000 dol. Dovanij Išlošimui
Registruokitės “Marguty”

PERSIVALGYMAS
GREIT SENDINA
Kraujas dvejopai veikia. Jis ima 

nuo skilvio sienelių maisto daleles 
ir išnešioja po visą kūną. Jis yra 
taipgi ta srovė, kuri nuneša nusidė
vėjusias dalis. Abi funkcijos reika
lingos dėl geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jei kraujas apsunkinamas 
maistu, tai jis negali pašalinti susi
kimšimų, pasidaro užterštas ir ne
sveikas.
TRINERIO KARTUS VYNAS

gelbsti kraujui apsivalyti, pagreitina 
virškinimą ir gaivina visą kūną. Tai 
geriausias tonikas pavasario metui. 
Visose aptiekose. Sempeliai nuo Jos. 
Triner Cp., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPEL1O KUPONAS 

Dept. 24
Vardas ...................................................
Adresas ..................................... ...........

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

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

I virškinimo.
ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 

SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Garsinkitės “N-nose”
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Pirmadienis, bal. 28, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Švęskime Pirmąją 
Gegužės

Viso pasaulio darbininkai 
švęs savo tarptautinę darbinin
kų šventę — Pirmąją Gegužės. 
Mes, lietuviai darbininkai, da
lis tarptautinio darbininkų ju
dėjimo, irgi švęskime tą dieną 
kartu su kitais darbininkais.

Lietuvių darbininkų apvaikš- 
čiojimas Pirmosios Gegužės 
šventės bus šį ketvirtadienį, ge
gužės 1 d„ 8 v. vak., Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Visi lietuviai darbininkai ir dar
bininkės bukime šiame apvaikš- 
čiojime ir kvieskime būti vi
sus savo draugus. Bus turtin
gas programas ir geri kalbė
tojai. fžanga dykai. — B.

Mano Spaktyva

u ■ ■ ' ■ - ■ ■—— ..........................

į geriau gyvuojančias draugi
jas jiems nėra galima įstoti, 
atėjus ligai nėra jiems iš km 
proginės paramos gauti. Ne
geriau kaikuriems ir numirus 
— nėra iš ko palaidot i, nors 
jis pats to ir nejaučia, bet gi
miniems ir draugams sudaro 
daug nemalonumų.

Musų draugijų valdybos rim
tesni nariai turėtų ieškoti bū
dų susijungimui draugijų krū
von, turėtų ieškoti būdų glaus
tis prie geriau gyvuojančių 
draugijų, iš keliolikos draugi
jų sudarant vienų, tinkamai 
apskaitliuojant sumą mėnesinių 
duoklių, kokias turės mokėti 
su<|a rytoj naujoje draugijoje. 
Vėliau pradėtų darbuotis ga
vime jaunimo organizacijom 
pradėtų laipsniškai užleisti vie
tas naujai kartai, gyveni
mas tokios draugijos pasida
rytų užtikrintas ilgam laikui. 
Tokiu budu butų užtikrinta šim
tams Chicagos lietuviškų drau
gijų nariams pašalpa ligoje ir 
palaidojimas mirus. Laikas apie 
tai rimtai pagalvoti — valdy
boms ir rimtesniems draugijų 
nariams.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
- I r- -- - - - - - - ■     - , - - - -iŠ V-

nas Chicagos lietuvių daktaras 
man sake: ^Bopiig' kad aš tu
rėčiau Jurgelioniu akis, visos 
merginos ir moteris prie ma
nęs, kaip musės prie medaus,

Apiplėšė J. Namoną
Atėmė $75 pinigais ir $1,200 

vertės deimantinį žiedų bei 
laikrodėlį.

.lietuvių re i les tai i n i n ką 
Namonų, kuris laiko savo 
prie (>755 So. VVeslern

Rašo Nemunas

Socialistai

Jeigu tikėti vietiniam komu
nistų dienraščiui, tai Chicago
je socialistų visai nėra, arba 
jeigu keli dar ir yra, tai Chi
cagos lietuvių gyvenime netu
ri jokios reikšmės. Jeigu ti* 
keti vietiniam sandariečių laik
raščiui, tai Chicagos socialistai 
pradėjo stropiai darbuotis, ne 
tiktai Chicagoje, bet ir visame 
S.L.A. Bet jeigu tikėti vieti
niam katahkų-marijonų dien
raščiui 
čia

Blaisaviinai S.L.A. Pildomo
sios Tarybos ir rinkiftiai dele
gatų į seimų yra arti užbaigos. 
Rezultatai dar nėra žinomi — 
už savaitės-k i tos žinosime. Prieš 
rinkiminė agitacija buvo gana 
karšta — buvo daug tulžies iš
lieta vienų prieš kitus, daug 
nemalonių žodžių /pasakyta. Da
bar tas visikas užbaigta. Bet 
ateina S.L.A. seimas, čia bus 
siavos rųšics cirkas. Vargšė Chi
cagos Lietuvių Auditorija iš
girs tokių žodžių, kokių dar 
nesiranda nei lietuviškame
dyne; išgirs tokios muzikos, ko
kios nei Betovenai, nei Mozar- 
tai nėra, sapnavę; išgirs 'tokių 
primityviškų balsų, kokių senai 
civilizacijos sūnus nėra girdėję. 
Pamatys tokių mimikų ir geš- 
tikulacijų, keikiu nei Vaiiaigai- 
itis su Olšausku neišgalvotų. 
Plius — pamatys raudonus lie
žuvius ir ilgų rankų sugniauž
tus kumščius. Reiškia, bus sei-

— šitaip mes rengiamės 
jo. Tai bus visų seimų 

jis bus Chicagoje.
Adv. Kl. Jurgelionis

“Jeigu bučiau poetas su to
kiu talentu, kaip kad Kl. Jur
gelionis, tai savo dainas kaselio 
svietui ir dievui dainuočiau”, 
— tų pasakė Karolis Vairas- 
Bačkiauskas. Pats Bačkauskas 
ingi tais laikais buvo poetas, 
bet Jurgelionį visą 'galvą už sa-

aulkščiau laikė. Jis žinojo, 
stakė. Sykį B r. Vargšas ma- 
Jurgelionį lošiant monolo- 
iš Puškinų “Raitelio” ir pa-

Pereitą pči|nyčią apiplėšė ži
nomų 
Julių 
ofisą 
A ve.

| ofisą ičjo du jaunu ban
ditu ir paliepė iškelti rankas. 
Iš pradžių Namonias mane, kad 
tai juokai, nes banditai buvo 
laibai mandagus. Bet nieko ne
laukiant banditai įsivarė j kam
pą Namoną ir atėmė iš jo $75 
pinigais. $40 vertės laikrodėlį 
ir deimantinį žiedą — vertės 
$1,200.

Kai Nanionas pareiškęs, jog 
su juo negerai darosi, tai vie
nas banditų atnešęs stiklą van* 
dens, bet tuo pačiu taiku pa
prašęs, kad duotų jiemdviem 
“break”, L y. netelefonuotų 
tuoj policijai.

Lietuvių gražuolė 
Englewood teatre

z<>-

kinti. Gavau pranešimą iš Lie- 
'luivos, kad įmano motina sun
kiai serga, ir tcnlel nutariau 
k uogreičiausiai apleisti šių ša-

Cicero apleidžiu gegužes 1 
d. Iš Dearborn stoties, Pulk iir 
Detbrborn, išvažiuosiu 10:30 vai. 
ryto.

Atsisveikindama nieko dau- 
ignau netrokštu, kaip tik linkė
jimų, kad dar surasčiau gyvą 
miano mylimą motiną.

Skaudžiu visiems dešinę, 
Elena Breivytė.

kėlė j !Mla-skvos universitetą, čia 
jis sunkiai susirgo ir turėjo 
nutraukti mokslą. Sveikatos pa
taisymui jis parvyko Lietuvon, 
kur apie pusantrų meilų dirbo 
karo ligoninės laboratorijoj.

Atvykęs Amerikon Zmuidzi
nas pirmoj vietoj pasiryžo baig
ti mediciną. Kadangi toj sri- 
lyj jau buvo gerokai pasiva- 

emė užbaigtiręs, tai neilgai 
visų medicinos kursą. Baigė 
jis Ghicaigos medikalę kolegi
ją ('Chicagos Medical College). 
Vėliau pasekmingai išlaikęs vai

stijos kvotimus, pradėjo prak- 
itikuoiti medicina po 
4710 Dorchesiter Avė.

Dr. Zmuidlzinris Chicagos me- 
dikalėj kolegijoj taip pat eina 
instruktoriaus pareigas, Ten jis 
dilba jau antri metai. Dr. 
Zmuidzinas yra pasiryžęs ir ant 
toliau gilintis į medicinos mok
slą, kad galėtos kuogeriausiai 
paitamauiti savo pacientams.

■

adresu:

3

Dr. S. Zmuidzinas
Prieš kiek laiko Chicaigoj 

prakliikuoli medicinų 
Zmuidzinas, apie kurį 

beveik nieko nc- 
Tad paduosiu

I >r. S, 
“Naujienose 
buvo praneštu, 
apie jį šiek tiek informacijų.

Zmuidzinas 1915 m. baigė 
su sidabriniu medaliu pirmąją 
Samaros gimnaziją. Po to* jis 
įstojo Kazaniaus uhivprsitetan 
meiiieinos sltudijuoti. 'lame uni
versitete išbuvo tris metus. Jis 
ne tik turėjo mokytis, bet ir 
užsidirbti sau pragyvenimą, ka
dangi iš niekur negavo lė'šų. 
Ketvirtiems melams jis persi-

Garsinkitės ‘N-nose’

MNARI'S

—vPam** pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo 

Palieka Jiihų plaukus 
bli’/RaiičiiiH, aveikuft Ir 

ne per hiuihiih! Juru 
mėgiamoj HaiikrovoJ 
arba rašykite «)<•! nemo
kamo nempello j Pinami, 
Dept. M., 220 Enst 21 X 
Nt., N’ew York.

niekad neužaugino gerų obuolių
ir niekad nesuteikė jums gero pieno

'tai Ghicaigos socialistai 
visus vietos lietuvių doro- 
principus sunaikina. Fašis- 
nors ir neturi savo laikraš- 

pasi kalbėjimuose t ikrina, 
esą jeigu ne Chicagos so-

tai, v • CIO, 
kad 
cialistai, tai jie čia bolševikus
butų senai sunaikinę. Reiškia, 
apie Chicagos lietuvius socia
listus visos partijos turi skir
tingas nuomones. Žinoma, tas 
socialistams nei šilta nei šal
ta, — kaip sakys, taip nepa-

Englewood teatre (prie ITal- 
sted ir 63 gatvės) per keturias 
dienias, įpradk'dant balandžio 30 
•ir baigiant gegužės 3, vaidins 
muzikalėj komedijoj lietuvių 
gražuolė Stafae Bajarunas, ku
ri laimėjo gražiausios Illinois 
valstijos merginos titulą. Va
dinasi, tapo išrinkta kaipo 
“Miss Illinois”.

P-lė Bajarunas yra Illinois 
universiteto studentė. Jos tėvai 
gyvena — 12001 So. Halsted 
St. Scenoj ji jau yra nebenau- 
joke, nes jau vaidino Danville 
ir Cbampaign teatruose.

MOTERYS
VARTOJA MILIONUS ORANGEINE 

MILTELIŲ.
DAKTARO RECEPTAS

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

ir 
SKAUSMUS.

Sėkmingai vartojami per virš 30 metų
IORANGEINE OKp
-LVC MILTELIAI

ObaNgeiNe
(POVVDEHSJ

Radio

AUG mokslo ir 
daug rupesnio rei
kia padėti, kad ' 

užauginti gerus, sul
tingus obuolius. Ir to- 
kis pat rūpestingumas 
yra reikalingas pakuo

jant ir gabenant tuos obuolius', kad jus gau
tumėt tuos obuolius visu jų gerumu.

Pienas yra dar greičiau “gentantis.” Tik 
didžiausias patyrimas ir rūpestingumas 
gali išlaikyti jo gerumų gabenant jį jums iš 
farmos. • '^‘

Paimtas iš pačių parinktinių melžiamų 
karvių, Bowman’o Pienas yra extra geras 
jau pačioje pradžioje. Ir tas jo ex,tra geru
mas niekad nėra prarandama^ Pasteuriza- 
cija ir greitas atgabenimas pristato ji į jū
sų sitalą tokį pat riebų Smetona, tokį šviežią 
ir tyrą, kokis jis buvo tik pamelžus karvę.

Tik ta rūpestinga ant kiekvieno 
žingsnio priežiūra išlaiko Bowman’o 
Pieną taip šviežią ir taip gerą—'taip 
nepalyginamai geresnio skonio. Už- 
sisakykit bonką. šiandie. Pamatykit 
patys kokis yra skirtumas.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritą 
pinnin.

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

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

Didelė tūba Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Eausite per savo aptiekoriu.

ambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Froni Youih to Age

Cicero
IŠPARDAVIMAS

m:as 
prie 
seimas

Sudiev

Telefonas 
Superior 6800

Yra trys sunkus periodai mo- 
terlea gyvenime: kada mergaitė 
subręsta l moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdikį, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’a 
Vegetable Compound pagelbsti 
atsteigti normale sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA JF/ PINKHAM’S 
YEGETABLE COMPOUND

Musų savišalpos draugijos
Chicagoje pašalpinių draugi

jų yra davynios galybės. Kai- 
kurios jų visai arti karsto, kai- 
kurios pusią ūkelyje, o kažku
rioms dar yra metas kitas lai
ko gyvenimui. Draugijų valdy
boms, draugijų nariams, nx|o- 
si butų laikas susirūpinti rim
tai savo draugijų padėtimi. 
Kiekvienas nors kiek nusima
nąs draugijos narys žino, o 
ypačiai valdybų nariai, kad jų 
draugijoms artinasi gyvenimo 
užbaiga, 1x9 mažiau suprantan
tiems savo organizacijos na
riams bijo tų paaiškinti, žuli- 
kai, vagys, įvairus sukčiai yra 
baudžiami ikalėjimu, bet kas 
baus tuos, kurie permato drau
gijos galutiną sunykimų, o ne
praneša apie tai magiau su
prantantiems savo 'broliams. Se
ni nariai, kurie yra mokėję 
draugijoms desėtką ir daugiau 
metų, tikisi gauti kada apsirgs 
pašalpų ligoje, numirus — po-, 
mirtinę, yra apgaulingoje padė
tyj. Kas metas keliolika drau
gijų Chicagoje užsidaro, nariai 
mokėję per daugelį metų lieka 
nuskriausti. Didžiuma jų seni,

Atsiprašau visų mano pažį
stamų, draugų ir draugijų, kad 
nesuspėjau asmeniškai atsisvei-

MILDA būt greit išparduoti grynai 
Radios

Bowman
DAIW COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

ve THEATRE
3140 S. Halsted St.

gą
saike .— “Nors aš to žmogaus 
nemyliu už jo nepastovumų, bet 
duokite main jo gabumus loš
ti.’’ Vargšas buvo visgi drama
turgas, inusimanė, ikų sakė. Vie-

Panedėly ir Utarnin- 
ke, Balandžio 28 ir 29
Visas kalbantis didysis pa- 

\ veikslas

Turi 
elektrikiniai Radios R. C. A.
Radiola, 7 tūbų $33
Atwater Kent, 7 tūbų 535
Ever Ready, 8 tūbų 
už ................. ..............
Bosh, 8 tūbų 
už ................................
Philcho, 8 tūbų 
Dvnamic ......’............
Steinite, 8 tūbų 
Dynamic ...................
Crosley, 8 tūbų 
už ................................

Visi setai su tūbomis ir garan
tuoti. Galima pirkti ir ant leng
vų išmokėjimų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
\ 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

3514-14 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

SKIN ITCHING EHŪS
Mfhen Boothtng Žemo is usetil

Right Irom the firet touch, antiseptic^ 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
ąnd many other skin afllictions. Try 
it also for itehing, peeltng toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisonmg. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

DEL ĮSTPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

$35
$38
$49
$49
$28

Esorka Suteiks Naują 
Tvirtumą!

Ar jus trokštate būti energiš
ki ir gyvus? Tai leiskite Esor
ka jus atbudavoti. Esorka grei
tai sugrąžins jūsų sistemą t 
normalunią pabalindamas pilvo 
pakrikimus, konatipaciją, ne- 
niiegą ir pairusius nervus. Su
teiks jums pageidaujamą tvir
tumą. Klausk savo aptlekinin- 
ko. 18

“Fighting Legion” 
dalyvaujant 

TOM MAYNARD ir

“Swallen Heads”
su JOHNNY WALKER

Rbx

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 skanįus valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. ;

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

$2.50

$1.50

$3.00

.50

$7.00
.. .50

Feena-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Guma 
Soknis Tik 

Mėtos -

.55

193 Grand Street Brooklyn, N. N

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free ftEyc Care” 
or, **Eye Beauty” Book

Moiiae€<k, Dept. II. S„9 B. Oliio St.,Chk»<o

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

Z5 ounces for
Pure — Econotnical 

EfHcient 
MILLIONS OF POUNDfl 

USED BY ()1|R GOVERNMENT

SEVERa’s 
£SORKa

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančio* tinio*.

Radio Shop
3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3986

fHEM DAYS ARE GONE tOREVEK (A New Tune Each
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1739 South Ilalated Street 
Telephone Roosevelt 85MI

Editor P. GRIGAITIS

___$8.00
____ 4.t0
____  2.00
____ 1.50
_____ .75

Sub*cription Ratas i
$8.01 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicafls
$8.00 per year in Chicaco

3c per copy

Entered as Seeond Cla** Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, I1L. ondar the act of 
March «rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia “Naujiem” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted St.. Chi
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500..

Ufeisakymo kaina: 
Chicagoje — paituj

Met^pi*-----------------__
Pusei metu... ........ .........
Trim* mėnesiam*  
Dviem mineaiam 
Vienam mineaiul

Chicago] per iineiiotoju*!
Viena kopija------ • - -- 8c
Savaitei , , - - 18c
Minaaiul > , t m 75c

Suvienytos* Valstijos*. ne Chicago], 
paltus

Metam*______ w—
Pusei meti_____
Trims minesiams 
Dviems minesiams 
Vienam minesiui .

Lietuvon ir kitur uisianiuosa 
[Atpiginta]

Metams $8.00
Pusei metu 4.01
Trims minesiams 2.50
Pinigu* reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

je, kur opoziciją neturi teisės kritikuoti valdžią, yra 
daug sunkiau iškelti aikštėn valdininkų nedorybes, ne
gu tęsė šalyse, kur gyvuoja laisva spauda ir kelios po
litinės partijos atvirai varžosi tarp savęs dėl galios* val
stybėje. Kuomet despotiška valdžia yra priversta net 
sušaudymais bausti savo tarnautojus už kyšių ėmimą 
ir vagystes, tai yra aišku, kad valstybės aparato supu
vimas jau yra pasiekęs pavojingo laipsnio.

Vidujinis supuvimas gal būt greičiaus, negu kokia 
kita priežastis, atves prie kruvinos bolševikų dik'tatu- 

J-^lros griuvimo.
.75--------------------------------------------------------------------------- :--------------

$7.00
8.60

: Apie Įvairius Dalykus

PASAULIO TEISMO PRIEŠAI .
Atomai

Trys problemos. — Atomo su
dėtis. — Elektronai ir proto
nai. — “Musė katedroj”. — 
Vandenilio atomas. — Elek
trono ir protono didumas. — 
Neutronas. — Kai kurių žvai
gždžių svoris. — Kosmiški 
spinduliai. — Vienodas proto
nų ir elektronų skaičius. — 
Visatos regeneracija.

Daugelis republikonų partijos vadų, taip ir kai ku
rie demokratų šulai, yra priešingi Amerikos dalyvavi
mui Tarptautiniam Teisme. Dauguma jų priešingi dėl 
to, xkad tas teismas yra įsteigtas Tautų Sąjungos. Kiti 
priešingi dėl to, kad jie iš viso nenori, kad kokia nors 
išorinė įstaiga turėtų teisę spręsti apie dalykus, liečian- 
čius Ameriką. ; I . , L ’ C S

Prieš Tarptautinį Teismą išėjo ir progresyvis se-
natorius iš Iowa p. Smith W. Brookhart. Jisai lygina pcr paskutinlus kelis metus 
pasaulio tribunolą su Jungtinių Valstijų auksciausiuo- mokslininkai pradėjo labai daug 
ju teismu ir sako, kad, kaip šis teismas uzurpavo ne- dėmesio kreipti į sekamus' da- 
priklausančias jam teises ir pavirto “tironybės” tvirto- lykus: 1. chemiškų elementų at- 
ve Amerikoje, taip ir pasaulio tribunolas “pavergs” pa- siradimą, 2. kosmiškus spindu- 
sauų. liūs ir 3. tiesioj? netikėtina kai

Tai yra žmonių gąsdinimas įsivaizduotomis šmėk- ^urių< t. . žinoma, kad kai kurių zvaigz-
lomis. Tarptautinis teismas negali pasiimti daugiau ga- , ų.fqn,ilirnnQ o noo k«r- 
Įlos, negu jam leis įvairios prie jo prisidėjusios valdžios, tą didesnis nei aukso). Dabar, 
Ir Amerikoje juk aukščiausias teismas dažniausia tik lyg magiškos paikutes pamoji- 
pildo valdžios valią. Sakysime, kada Wilsono administ- mu, naujovinė atomų sudėties 

I teorija daug prisidėjo prie tų 
[trijų dalykų išaiškinimo. Daug 
metų praėjo, kol tapo subud^a- 
vota stebėtinai komplikuota 

Visai tad na
tūralu. kad mums labai įdomu 
patirti, kas pasidaro, kai 
mas' yra sunaikinamas.

Paprastai mes manome, 
atomas susideda iš mažytės 
tralinės dalies, branduolio, ap
link kurį sukasi elektronai (ma
žiausios medžiagos dalelės, ku
rios turi elektros krovinius). 
Tiek mažytis yra tas' centrali- 
nis kūnelis ir taip toli yra tie 
besisukantys elektronai, kad 
visa struktūra gali būti paly
ginta su planetų sistema. Bran
duolys reprezentuoja saulę, o 
elektronai planetas.

Nors visas atomas sudaro tik 
vieną bilioninę colio dalį, bet 
palyginus su brąnduoliu ir elek
tronais jis yra neįmanomai di
delis. Sir Oliver Lodge, vienas 
žymiausių pasaulio fizikų, vy
kusiai palygina atomo struktū
rą su “musėmis katedroj”. Kad 
palyginimas dar labiau atsaky
tų tikrenybei, mes privalome į- 
sivaizduoti musę, padarytą iš 
platinumo. b katedrą — iš plo
ninusio popieriaus.. ( Prileiskime 
dabar, kad katedra susmunka, 
o pasilieka vien tik platinumo 
musė. Tokį maždaug prileidi- 
mą daro vokiečių profesorius A. 
von Antroppoff.

Viskas' prasideda su vandeni
liu (hidrogenu), lengviausiu ir 
paprasčiausiu gazu arba dujo
mis. Vandenilio dujose atomo 
branduolys yra sudarytas tik 
iš vieno krislelio, protono, apie 
kurį sukasi ratu vienatinis elek
tronas. Elektronas ir protonas 
stipriai traukia viens antrą, ir 
tik ačiū tam, kad elektronas 
nuolat sukasi, jis nėra pritrau
kiamas prie centralinio bran
duolio. Vadinasi, santykis tarp 
protono ir elektrono yra toks 
pat, kaip tarp saules ir žemės. 
Juk jeigu žemė smarkiai nesi
suktų, tai saulė ją tuoj pri
trauktų.

Bet prileskime. kad pašalinė 
jėga kliudo elektrono judėjimui 
arba kitas elektronas, įsigavęs 
iš kur kitur, lekia pro šalį pro
tono. Kadangi protono trauka 
yra labai didelė ir jis sVeria 
1,800 kartų daugiau nei elekt
ronas, tai elektronui sunku bė
rą pasprukti. Paprastai jis 
tampa pagautas ir susijungia į 
vieną kūną. '

žinoma, tokie koipplikuęti 
atomai, kaip geležies', kurie tu
ri pusėtinai daug elektronų, ne-

arba dia 
1/10,000,- 
Tos prie-

racija karo metu susiaurino spaudos ir žodžio laisvę, 
pravesdama nelemtąjį “šnipinėjimo aktą”; tai aukščiau
sias teismas tam nesipriešino, nežiūrint to, kad Jung-1 vota stebėtinai 
tinių Valstijų konstitucija griežtai užgina leisti įstaty-1 atOmo struktūra, 
mus, varžančius žodžio ir Spaudos laisvę.

Senatorius Brookhart siūlo vietoje pasaulio tribu
nolo tarptautinį arbitracijos teismą ginčams tarpe at
skirų valstybių spręsti. Bet jeigu arbitracijos teismas 
bus privalomas, tai kuo jisai skirsis nuo tribunolo? O 
jeigu jisai nebus privalomas; jeigu į arbitracijos teismą 
valdžios galės eiti arba ne, sulig savo nuožiūra, tai ko
kia iš jo bus nauda tuose atsitikimuose, kuomet val
džios nenori geruoju taikytis?

Atmetus tarptautinį tribunolą^ pasilieka vyriausiu 
sprendėju ginčuose tarp tautų — karas.

ato-

kad 
cen-

nomų žvaigždžių yra žvaigždes 
Sirius' sankeleivis, kuris yra 
maždaug tokio didumo, kaip že
mė, bet sveria tiek, kaip saule. 
Vidutiniškas standumas (tanku
mas) tos žvaigždės lyginasi 50,- 
000 (vienas' kubiškas colis tos 
medžiagos, iš kurios sudaryta 
žvaigždė, sveria apie vieną to
ną). Kai prieš aštuonerius me
tus pirmą kartą tapo apskai
čiuotas žvaigždės standumas, 
tai astronomai tiesiog nenorėjo 
tikėti; kiekvienas jų manė, jog 
kur nors įsiskverbė klaida. 
Prieš penkerius metus' tapo tik
rai nustatyta, jog tas apskai
čiavimas yra tikslus ir klaidos 
nebuvo padaryta. Praeis dar 
keletą metų ir žmones visai dū
liai to nesistebės: didelis čia 
daiktas, sakys jie, juk neutronų 
kubiškas colis sveria 60,000,000 
tonų; vadinasi, nepalyginamai 
daugiau, negu tos žvaigždės me
džiaga. Ir Sirius žvaigždės san
keleivis gali būti visai norma 
liška žvaigždė. Neutronų rutu
lys, turintis penkiolikos mylių 
skersinį ir apgaubtas 10,000 
mylių storio dujų apvalkalu, 
sudarytų reikiamą standumą. 
Reiškia tokio rutulio vidutiniš
kas standumas butų 50,000 kar
tų didesnis nei vandens.

Dabar pažiūrėkime, kuriuo 
budu mes galime išaiškinti kos- 
miškų arba “kietųjų K-s^indu- 
lių” atsiradimą. Ar čia neut
ronų 'teorija, mums guli pagel
bėti? t Tikrai taip. Paimikme 
vandenilio atomą, kuris turi tik 
vieną protoną ir vieną elektro
ną. Naujovinė atomų teorija 
sako, kad elektronas negali lais
vai keliauti ten, kur jis nori. 
Jis sukasi vienu ratu ir jo ra
dijus yra vienodas. Bet kuo
met kokia nors jėga priverčia 
elektroną sumažinti radijų, tai 
rezultate yra išleidžiamas spin
dulys. Ir juo didesnį šuolį da
ro elektronas', tuo išleidžiamo 
spindulio šviesa yra mėlynesnė.

Pats savaime elektronas ne-

pasiliuosuoja nuo protono. Ta
čiau erdvėj, kur saulės spindu
lių veikmė yra labai didelė, elek
tronas gali pasiliuosuoti nuo 
protono. Tokiame atvėjyj jis, 
kaip yra sakoma, pradeda ven- 
dravoti po svietą. Na, ir daž
nai gali atsitikti taip, kad jis 
susiduria su protonu. Tąsyk jis 
su didžiausia aitra susikimba 
su protonu ir padarinyj išlei
džia šviesos spindulį, kurio 
skverbimosi jėga yra nepalygi
namai didesnė nei X-spindulių. 
Tų spindulių musų akys negali 
matyti. Bet kad jie tikrai yra, 
—tatai parodo tam tikri instru
mentai.

Su elektronais ir protonais 
yra surištas ir kitas labai įdo
mus dalykas', į kurį iki šiol ma
žai dėmesio tebuvo kreipiama. 
Protonos ir elektronas yra skir
tingi dalykai. Elektronas paly
ginamai yra didelis, sveria ma
žai ir turi neigiamos elektros 
krovinį. Protonas yra daug ma
žesnis, bet sveria 1800 kartų 
daugiau nei elektronas ir turi 
teigiamos elektros krovinį.

Keistas dalykas yra dar ir 
tas, kad tie elektros kroviniai 
yra lygus. Daugiau to: atrodo, 
jog visatoj yra tiek protonų, 
kiek ir elektronų. Kai kurie 
mokslininkai tad ir manp. jog 
protonai ir elektronai yra su
tveriami poromis. Jie mano, 
kad ta energija, kuria leidžia 
žvaigždes, nenueina niekais, — 
ji kur nors erdvoj yra sunau
dojama protonų ir elektronų 
kūrybai.

Iš to butų galima padaryti iš
vadą, kad visatoj nuolat eina 
regeneracijos procesas. Ir tos 
neįmanomai didelės problemos 
išsprendimui rakto reikia ieško
ti neįmanomai mažyčiame daik
te,—būtent, atome. Todėl gali
ma tikėtis, jog ateityj atomų 
studijavimas mums' išaiškins 
daug keblių ir kol kas nesupran
tamų dalykų.—K. A.

galai paraudo. Rausviomis pa
sidarė net ir išsiveržus,įos' akys. 
Sutrauktosios kumštys ėmė 
keistai kilnotis.

“Tai—ne—meno įstaiga? Tai 
kųi’ toki yra? A, Tamsta pia
nai. kad franeuzai mus dar vir
šija futbole, švedai šaudyme ir 
belgai šokime. į aukštį, — tai 
mes čia nieko neturime! Kiek 
gi laiko praėjo, kaip mes įkū
rėm savo organizacijas? Kiek 
senai mes pradėjome imtis dar
bo širdimi ir siela? Kiek senas 
musų trainingas? Kiek giliai į- 
sišaknijusi liaudyje sporto kul
tūra?.. Čia kiekvienas turėtų 
ranką pridėti. Spaudai čia pir
mutinis ir švenčiausias uždavi
nys. O Tamsta -sutrumpink ir 
gana!

Jaunikaitis savo susijaudini
mu užkrėtė ir Dzintarnieką. Jis 
koja stumtelėjo kėdę į užpaka-

“Atsiprašau... Mano nuomo
ne, spauda turi visai • kitas už
duotis...”

Sugniaužtoji kumštis sunkiai 
stuktelėjo į laikraščių ir rank
raščių pundą.

“Kitas' užduotis... Velniai te- 
imas jus Su visomis kitomis už
duotimis! Ką Tamsta manai, 
ištikrųjų? Vakar Tamsta mums 
išbraukei dešimtį eilučių. Už
vakar palikai šokimą į tolį, bet 
išbraukei visą šokimą į aukštį, 
trišokį ir šokimą su kartimi. 
Kas gji ten y>asiliolca ? Ar •tai ne 
kiaulystė ?”

Hermansonas įspėjančiai kos
telėjo. Dzintarnieks sumišo.

“Aš maniau, kad tai visvie- 
na”...

“Atsiprašau. Bet nenuduok 
Tamsta kvailį. Net kiekvienas 
vąikas‘ žino, jog šokime į tolį 
pas muš pirmutinis Janits, tri- 
šoky Brauers, šokime į aukštį 
Stende, bet šokime su kartimi 
Liperts. Kaip tai gali-būti vis- 
viena? Tamsta imi ir sumai
šai juos išvien. Durniais Tams
ta nori mus paversti. Visai 
draugijai gėdą padarai. Ką. pa-

BOLŠEVIZMO KORUPCIJA

vagysčių yra daugelyje 
surasi tiek korupcijos,

buvo daug žinių apie

Kyšių ėmimo, suktybių ir 
valdžių. Bet vargiai kur kitur 
kaip sovietuose.

Spaudoje pastaruoju laiku 
skandalus, įvykusius Rusijos pasiuntinybėse ir preky
bos delegacijose užsieniuose. Galimas dalykas, kad žy
mi dalis tų skandalų buvo politinio, o ne paprasto kri
minalinio pobūdžio. Taip, pabėgęs iš sovietų pasiuntiny
bės Paryžiuje Besiedovskis sako, kad Maskva jį norė
jusi nubausti už jo politinius įsitikinimus ir jisai todėl 
turėjęs gelbėti savo kailį. Bet Maskva jį kaltina, išeik
vojus valdžios pinigus. Taip pat, kai užsieniuose buvo 
teisiamas sovietų prekybos atstovas Litvinovas (komi
saro Litvinovo brolis) už červoncų falsifikavimą, tai 
kaltinamasai teisinosi, kad jisai nieko nedaręs be savo 
viršininkų žinios ir įsakymo, o sovietų valdžia tvirtino, 
kad jisai ją apgaudinėjęs ir gaminęs netikrus sovietų 
pinigus savo asmeniniam pasipelnymui.

šitokiuose ir panašiuose atsitikimuose sunku yra 
spręsti, kieno pusėje tiesa. Bet jeigu Rusijos diktato
riai nuolatos prikaišioja savo aukštiems valdininkams 
kriminalius nusikaltimus, tai, matyt, tenai esama ko 
nors blogo.

Tečiaus pasauliui tenka dažnai išgirsti ir apie ne
abejotinus korupcijos darbų atidengimus sovietų įstai
gose. Štai, aną dieną Lietuvos spauda pranešė apie su
areštavimą SSSR, atstovybės Kaune patarėjo, p. Rabi- 
navičiaus, ir jo žmonos. Kita vėl žinia, atėjusi tiesiog iš 
Maskvos, pasakoja apie' didelę bylą Žitomire, kur visa 
armija sovietų valdininkų pateko į kaltinamųjų suolą 
už kyšių ėmimą. Teismo nuosprendis, toje byloje buvo 
toks: penki aukšti sovietų medžio industrijos valdinin
kai tapo pasmerkti sušaudymui; šimtas šešiolika kitų 
valdininkų tapo nuteisti įvairiems terminams kalėjimo, 
o dar šeši liko išteisinti.

Pamanykite: šimtas dvidešimt vienas valdininkas 
nuteista už korupciją viename tiktai mieste!

Maskvos davatkėlės tokius atsitikimus aiškina pa
prastai tuo, kad sovietų valdžia, girdi, labai aštriai per
sekiojanti savo nedorus tarnautojus ir todėl bolševikų 
valdininkų suktybės būna iškeliamos aikštėn, kuomet 
buržuazinėse valdžiose toki dalykai esą paslepiami ar
ba užtvlimi. Bet tai. žinoma, yra nesąmonė. Diktatūro

kombinacija tikrai 
nes turi svorį. O 
beveik galėtume sa- 
neutronų nėra, ka-

Fiziš- 
jų irgi negalima, 
lenda perdem per

be jokio sunkumo 
kiaurai per plati-

labai tepasiduoda pašaliniai jė
gai. Geležies atomas turi daug 
elektronų, kurie sukasi aplink 
jo branduolį. Todėl pašaliniam 
atomui į jo vidų yra gana sun
ku įsigauti. Iš kitos pusės, 
vandenilio atomas turi tik vie
ną elektroną, kurio pareiga yra 
saugoti jo centrą

Kai vandenilio dujos yra labai 
įkaitintos, tai tarp protono ir 

/elektrono tarpusavė trauka žy
miai sumažėja. Elektronas ga
li net visiškai pasišalinti, ir to
kiame atvėjyj protonos pasilie
ka be jokios protekcijos. Visa 
jo protekcija yra ta, kad jis 
yra neįmanomai mažas: vande
nilio protono skirsnis' turi vie- 
ii:u clešimtlcvadi-ilioninę colio da
lį (1/10,000,000.000,000,000).
Elektrono skersinis 
metras lyginasi tik 
000.000,000 daliai.
žasties' dūliai elektronui yra la
bai sunku pataikyti j protoną. 
Bet kada susidūrimas įvyksta, 
tai jis yra neįmanomai įdomus. 
Protonai ir elektronai neturi jo
kio elastiškumo. Tad susidūrę 
jie nuo vienas kito neatšoka.

Kai elektronas su protonu su
siduria, tai jie tvirtai susikabi
na ir pranyksta. Protono-elek- 
trono kombinacija, kuri yra ži
noma kaipo neutronas', gal tin
kamiausia galėtų atsakyti į 
Hamleto klausimą: “Būti ar ne
būti”, Ta 
egzistuoja, 
tačiau mes 
kyti. jog
dangi jokiais prietaisais nega
lima jų pastebėti. Chemiškai 
neutronų paliesti negalima, ka
dangi jie yra labiau inertiški 
(neveiklus) nei helijus, 
kai pagauti 
kadangi jie 
viską.

Neutronas 
gali perlįsti
nos gabalą. Jokia medžiaga ne
gali jo sulaikyti. Net stan- 
džiausi metalai neutronui yra 
tik rėtis, ir tai labai retas rė
tis. To rėčio skylutės yra kelis 
šimtus tūkstančių kartų dides
nės nei neutronas. Elektrišku 
atžvilgiu neutronas irgi neegzis
tuoja. Elektrono neigiama ir 
protono teigiama elektra susi
jungime pranyksta. Jeigu neut
ronas neturėtų svori# tai mes 
galėtume jį vadinti eteru.

Paseka tų nepaprastų neu«tro- 
no Savybių yra ta, kad vos spė
ja neutronas susikurti, kaip jis 
—jei taip galima išsireikšti 
krinta žemyn, perdėm per vis
ką perlįsdamas. Jis lenda kiau
rai per žemę, o paskui, lyg švy
tuoklė. švaistosi iš vienos že
mės puses į kitą. Kuliam lai
kui praėjus tas švaistymas! pa
siliauja ir neutronai susispiečia 
žemės ar kurios planetos' bei 
žvaigždės centre. Labai tad 
gąlima, jog ir musų žemės cent
re randasi neutronų, kurie yra 
labai standžiai susiglaudę.

Apskaičiavimai rodo, kad ne
utronų standumas yra, viduti
niškai imant, keturis trilionus 
(4.000,000,000,000) kartų dides
nė nei vandens. Kitaip sakant, 
neutronų kubiškas centimetras 
sveria keturis trilioųus Kartų 
daugiau, negu vandens kubiš
kas centimetrąs. Vienas kubiš
kas neutronų colis sveria 60,- 
000,000 tonų. Neutronų rutu
lys, turintis pusę mylios sker
sinį. svertų tiek, kaip musų že
mė. !

Standžiausi iš visų mums ži-

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Uldis Dzintarnieks dar ne- 

nusiramino. Bet jį sutrukdė 
vaikėzas’ iš tipografijos su va- 
<ar netilpusios medžiagos ko
rektūromis. Po to įnešė ope
ros spektaklių skelbimus. Pas
kui atėjo ir šioks, ir toks'. Kiti 
pas skyrių redaktorius, bet di
džiuma prie sekretoriaus. Ne- 
xurie, norėjo pasimatyti su po
nu Robertu Nelke, bet sekre
torius visus juos išklausinėjo 
ir paleido. Ponas redaktorius 
dažniausiai labai užimtas. Visi 
reikalai atliekami su sekreto
riaus tarpininkavimu...

Uldis Dzintarnieks iškilmin
gai sėdėjo ir grąsinančiai suki
nėjo pirštais raudoną paišelį. < 
“Tautos širdies Balso” populia- 
riškumas smarkiai augo. Su juo 
vistik skaitėsi kaipo su rimtų 
politiniu ir visuomeniniu fakto
riumi. Tiražas siekė jau šeštą 
tūkstantį. Skelbimai —trečia
jam puslapy. Tik nuo žinomų 
firmų. Aišku, tautiškieji pre
kybininkai. Būdavo ir žydų, 
vokiečių, rusų, lenkų... kas' juos 
ten kontoroje taip sniulkiai iš
skirstė... Robertas Neikė mokė
jo laikraštį pastatyti. Platus 
asmeniniai ryšiai ir už jo ge
riausi visuomenės dalis. Tai ne- 
taip, kaip prie “Saulutės”! Ką 
“Saulute”! Uldis Dzintarnieks 
ją prisiminė tik su ironiška šyp
sena.

Jaunikaitis vaikišku veidu ir 
storu kaklu teikė per sekreto
riaus stalą didelį lapą. Dzin
tarnieks paėmė nors ir šypso
damasis. tačiau rezervuotai. N

“Žinai... Tamsta mus vis dėl
to perdaug apsunkini. Tris syk 
į savaitę pusė skilties petito— 
tai negalima. Ar Tamsta nega
li kiek Sutrumpinti ?”

Pieno baltumo veide prasivė
rė mažoji burna. Akys nemirk- 
sūdamos ir nesuprasdamos žiu

rėjo į akiniuotąjį. Bet balsas 
skambėjo žemai ir dusliai.

“Kaip tai—sutrumpinti ? Ra 
mes ten galime sutrumpinti?”

Dzintarnieks beveik sumišo— 
lygiai kaip, nuo šio žemojo bal
so, prie kurio negalėdavo pri
prasti, taip ir nuo to naivumo, 
to naivumo.

“Aš juk nežinau. Aš ten nie- 
ko nesuprantu. Jus geriau ži
nosite.”

Jaunikaitis' pasipūtęs žiurėjo 
j grąžintąjį lapą. Neįmanomai 
storas pirštas su žibančiu nu
šveistu nagu paukšėdamas ba
dė popierį.

“Ko Tamsta čia nesupranti? 
Kas ten yra, ko nesuprąsti?”

“Na, tas apie tuos lengvus ir 
sunkius ir pusiausvorius? Stū
mimas, traukimas’, startai, for
mos—įkę tai visa reiškia?”

Jaunikaitis lyg netikėdamas 
žiurėjo į °Tąutos širdie^ Bal
so” sekretorių. O stąiga jo 
veidą surąukė neapsakomai lin
ksmi šypseną, žodžiai sukinėjo 
Jyg skįeęto sulaikyto juoko 
bangų pąyįršium.

“Tą—Tąmsta — nesupranti? 
Argi nei sykio—Tamsta nesi 
buvęs ‘Mekurcje’?”

Tokiu dideliu profanu Dzin
tarnieks pasirodyti nenorėjo.

“Taip sau iš šalies esu pasi
žiūrėjęs į imtynes, kaip sunku
mą kelia, sviedinį muša ir dvi
račiu važiuoja. Tik tuos pro
fesinius pavadinimus aš gerai 
nežinau. Man atrodo, kad ir 
laikraščio skaitytojai apie juos 
nieko nesupranta. O kam tai 
ir reikalinga? Kode! jus taip 
smulkiai aprašinėjote, kaip kas 
užeina įr nueina, kaip jis ima
si, kaip krinta ir kęliasi, kaip 
publika į tai reaguoja. Prąnęš- 
kit. tik rezultatus ir baigta! 
Juk tai ne koki nors meno įstai
ga.”

Jaunikaitis užkaito. Skruostų

manys apie mus Vakarų Eu
ropa?”

“Nesirūpink. Vakarų Euro
pai visvien —ar Janits, ar Li- 
pents«.”

Toliau Dzintarnieks nebeiš
tvėrė. Per visą pyktį jam pa
spruko juokas. Jaunikaitis ką 
tik valdė kumštis. Jq akys me
tė mėlynus žaibus.

“Kaip tai visvien? Kai Ja
nits treniruojasi į Paryžiaus 
Olimpiadą dvidešimts ketvirtais, 
o Lipertą su Braueriu mes de
leguojame dvidešimt šeštais į 
pasaulinį šokių kongresą Čika
goje?... Tautinis sportas Tams
tai niekas?... žydai Tamstą pa- 
pirkę. Tamsta “internacionalis
tas ir komunistas!”

“O Tamsta—akiplėša? Di- 
džiausis, kokį aš čia kadaise esu 
matęs? Ką Tamsta įsivaizdini? 
Kaip Tamsta išdrįsti!”

Tą Dzentarnieks išrėkė vie
nu mostu. Bet staiga užsikir
to. Pro duris ką tik ėjo vidun 
atsakomingasis redaktorius. 
Kailiniuose su vėbrine apykak
le. ant galvos cilindras— šyp- 
sąs, linksmas ir smagus, kaip 
jau gerai pavalgęs ir išsimie
gojęs žmogus, • kuriam visur se
kasi. Su kitais pasisveikino pa
viršutiniai, bet jaunikaičio ran
ką tvirtai sukrėtė ir jau visai 
nebepaleido.

“Prašau, pone Sprunkstini. 
Pusę valandos laiko aš turiu”.

Įsivedė jį kambarin ir užda
rė duris. Hermansonas pasu
kiojo galvą. ’

“Bet Tamsta visgi, Dzintar- 
niek... Ką Tamsta su juo gin
čijiesi. Juk tai jaunasis Spruks- 
tinš. Senis pas Tombergus 
kaip savo namuose”.

Dziųtarnieks truputi susi
traukė, bet nenorėjo tai įrodyti.

“Čia ne Tombergų namai, čia 
redakcija. Ir kiekvienas pus 
bernis tenerdano mane moky
ti!”

Bumbiers įširdęs išbraukė vi
są puslapį.

(Bus daugiau)

ATĖJO ‘‘Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos valdžia Ca 
pone rankose

Sensacingi dalykai kaip bandi
tų karalius valdo Chicagų

Naujausi tyrinėjimai apie Al 
Capone veikimų atidengė ne-

jis siaučia ir jau turi gerokai 
įsiaulęs visa Chieagą į savo 
leples. Paskutinis Capone ban
dymas įsodinti Į Chicagos ‘City 
Hali savo šalininkus, parode jo 
planus, kuriais Chicagos geng- 
steriai užsimojo per politiiiea 
partijas galutinai paimti val
džių į savo rankas.

Politika Chicagos banditams 
ir ypatingai Al Caponei nebė
ra naujiena. Pradėjęs su pak
rūmių bandų veikimu Cicero, 
Stiekney, Speeialville, Buro
kam, Forest View, Melrose Pfafrk 
ir kituose priemiesčiuose, jis 
galop persikraustė. į patį Chi- 
cagos centrų savo veikimui plė
sti.

Capone politinė mašina vei
kia per jo kontroliuojamus po
litinius “džiabus” ir jo valdo
mas kaik orias darbininkų uni
jas; ta mašinai yra sukama Ca
pone 
šikų 
namų

kommitteeman’u šiais metais.
Ypatingu budu pavyko advo

katui Roland Libonaiti nugalėti 
Ellerio kandidatų Dr. Epsteinų 
į statė representative urėdų. 
Libonati kaip advokatas visų 
biznį turi su Capone banditų 
klientais, pavyzdžiui, Hymie 
Levine, buvusiu nedorybių na
mų operatorių, kurs dabar yra 
alaus pinigų rinkėjas miesto 
centre (loop) Capone-.Guziko 
kombinacijai.

Turėdamas pirmų ir 20 var
dus kaip savo bazes, Capone 
plečia savo užkariavimus į ki
tus vardus', kur ’tik raketerių 
ir banditų pajėgos yra. pakan
kamai stiprios.

25 vardas, gretimais 20-jo, 
kuriame “Diamond Joe” Espo- 
sito nesenai siausdavo, yra ga
na palankus Capone valdžiai. 
Ten Joseph Savage,
statė atitorney Crovve yra arti
mas draugas.

Kitas' yra 27 
pagarsėjęs kaip 
kai sukčiausių
Tame varde politika senai yra 
vedama pinigais ir “džiabais”, 
ir vardas turi visų armijų, gu
drių meklerių, baletų dėžių 
kemšėjų ir “užtepėjo’’.

Ir 42 vardas jau pasiduoda

ir spėjama, kad Capone pinigai 
ir šautuvai dar daugiau gali ten 
padaryti,

(Bus daugiau)

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUsfa 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

buvusio

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.
r—

Graboriai

*
DR. J. RIMDZUS

Chiropractor
4650 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878
Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.S........ ~ ii ............

Akių, Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 4 
laidotuvėse ir kokia-* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- Wgg| 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidu uitai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

(sealer) ir kaip 
miesto majoro kabineto 
Serri tella tiesioginiu Ca- 
nuinodyniu, tiesiai iš jo 
20mc varde, prieš kelis

pinigais ir gaujomis plė- 
(gunmen), .paleistuvystės 
laikytojų, narkotinių <la- 
aprupintojų, gemblerių,

raketerių, “buzės” vežikų, kri
minalistų ir žmogžudžių...
Caponės ligšioliniai laimėjimaiI

Chicagoj yra didelis žmogus 
Daniui A. Serri tella, miesto ant- 
spauduotojas 
toks, 
na rys. 
ponės 
namų
metus atėjo ir patapo City Hali 
vadovu pirmajame varde. Ernio 
Polis, kurį Capone buvo pir
miau partraukęs iš 27 vardo į 
pirmų vardų, po to pasiųstas 
atgal į vakarus (West Side).

Serritella, šelpiamas Capone 
žmonių ir Capone pinigais, la
po išrinktas republikonų kom- 
mitteman’u pirmajame varde 
laike paskutinių rimkimų ir bu
vo net republikonų nominuo
tas į senatorius, j abi tas vie
tas jis nugalėjo Adolph Marks, 
.seną pirmojo v3irdo politikos ve- 
tarana.

Caponės valdžia pirmame 
varde

Aldermanai John Coughlin 
ir Miehacl Kenn.a yra pirmojo 
vardo demokratų bosai. Tarpe 
jų ir Capone yra tam tikras 
veikimo susitarimas. Coughlin 
ir Ke.nna laikosi santaikoj jau 
kelinti metai. Numatoma, kad 
jie greit pasišalins, ir pirmas 
vardas, ikaip raketerių tvirto
vė, pateks visiškai i Capone 
rankas.

Lexington hoteliš, 22nd st. 
ir Michigan avė., yra Capone 
štabo buveinė. Tenai antrame 
aukšte randasi Caponės kamba
riai, tam tyčia ištaisyti ir 
skirtu nuo kitų koridorių; 
Capone, būdamas Chicagoj, 
ko savo dvarų ir štabų ir

at- 
teo 
lai
te n

renkasi žymiausieji gengsterių, 
raketerių. plėšikų vadai ir aukš
tieji politikai bei moraliniai su
puvėliai Caponei ištikimybės 
pareikšti ir jo Įsakymų, gauti.

Lexiogtoo yra kaip tik 
majam varde. 22nd Street 
taipjau tame varde, ir ant 
gatvės prieš dvylikų metų 
pone pradėjo savo karjerų,
čia jo namai ir rezidencija, ir 
valdžios centras.

pir- 
yra 
šios 
Ca- 
Tai

Capone valdo ir 20 vardą

Dvidešimtas vardas taipjau 
judėte juda raketeriais ir jų 
ekstorci jomis. Ten yra alder- 
manas William Pacelli, buvęs 
statė representative. Pacelli, 
taip pat republikonas, yra labai 
artimas bičiulis Dan Serja- 
tella. Tik ačiū Caponei ir Serra- 
tellai miesto kolektorius Morris 
Kller buvo paliktas republikonų

vardas, senai 
vienas politiš- 
paupio vardų.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Šiaurėn už upės yra 42 var
das'. Požemių bandų galybė 'te
nai gana tankiai ir stipriai de
monstruojama. Garsios padug
nių pavardes Dion O’Banion, 
George (“Bugs”) Moran, Earl 
(“Little Hymie’’) Weiss 
“Shemer” tenai įrodė, kad ge
rai organizuota gengė gali ste; 
buklus padaryti, Įstatydama sa
vo kandidatų adv. Crdwe i re
publikonų sąrašus.

Garsus Joe /Sielio dabar yra 
tame varde visu raketerių bo^ 
sas. Pirmiau Aiello kariavo su 
Capone. tačiau paskutinėj ban
ditų konvencijoj matėm Aiello 
susitaikius su Capone ir pripa
žinus Capone “karalių”. Aiello 
yra veiklus narys sicilionų gen- 
gės “Union Siciliana”.

Antras ir trečias vardai se
nai žinomi kaip raketerių pos
tai. Savo nedorų politikierių ve
džiojami tenykščiai ni gėriai 
balsus atiduoda kam liepiami,.

PROBAK
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDAL
Geriausi skustis, ko 
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu j ubu pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempelio bleidas — 10c

PROBAK CORPORATION09
0^ Um.

FIRST AVINUI N1W YORK

iri

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas V.
DYKAI KOPLYČIA

Persanidome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street 
arti Wabansia'* 
CHICAGO

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musu patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, INI).

Tek Indiana Harbor 288

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

LI5TER8NE 
THROAT 
TABLETS

J. Lulevičius
.. ... GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dallkatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETR1ST

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

Phone Kenwood 1752

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. 
—o-------

Ofiso Telefonas Vlnrinla 0030 
Re». Tel. Van Buren 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NodOliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitit StM Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
-------- o--- ----

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas <yrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1Q 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicągo
SKYRIUS:

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rezidencijos Tek Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tek Cąnal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Ofiso Tek Kedzie 0482 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
s Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 AuburnAvenue 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
, Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare
------ o------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius ‘Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct,

Telefonas 
Cicero 8724

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
—O-------

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
-------O——

------o--------  
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 vakare.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR; J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

" MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta c 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 809
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

~A. A. OLISF~
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tek Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tek Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Easft, 111-th Street 
Phone Pullman 0856

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

SerOdorpis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 Šou i h Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milw-aukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

K AZIMIER A SLA M O NIEN Ė 
po tėvais Kazimiera Petrikaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
subato.į, balandžio 26 dieną, 
4:55 valandą vakare, 1930 m., 
sulaukus 42 metu amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Plungės mies
te. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Leoną, broli Sta
nislovą, seserį Eugenę Jar- 
monlinskas, Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Kūnas pa
šarvotas randasi 7207 Blącks- 
tone Avė., Chicago, 

Laidotuvės įvyks 
balandžio 29 dieną, 
te iš namų j Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. 
monienės' 
pažįstami 
kviečiami 
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vynas, Sesuo ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

iii.
seredoje, 

8 vai. ry- 
Apveizdos

A. Kazimieros Sla- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvė-

Franciskus Gedartas

cMade by
Lamh.rt Pharnucal Co., Saint Laui*. U. S. A.

ANTISEP- 
TIKAS

Apsaugoja c 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 25 dienu, 2 valanda iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 55 metų amžiaus, gimęs Elkiškių kaime, 
Akmenės parapijoj, Šiaulių apskr. Paliko dideliame nubudime mo
terį Elzbieta, dvi dukteris — Barbora Spitlienę, Marcelę Striubie- 
nę, vieną j?unų Joną, žentus — Joną Spitlių ir Joną Striubą, mar
čią Stellą, taipgi, ir keturis anukus — Jadvigą, Alfonsą, Joną ir 
Rūta. Kūnas pašarvotas randasi 4024 So. Maplevvood

Laidotuvės įvyks panedėly, balandžio 28 dieną, 1 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Franciškaus Gedarto giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
phskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę liekame 
Moteris, Dukterys, Sūnus, žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius, tel. Victorv 
1088.

Avė.
vai. po pietų

ir pažįstami 
suteikti jam

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas diena 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
• Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė 

CICERO, ILL.

Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir ūkinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis učra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

va-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Kez. 6600 South Artesian 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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
46QJ So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

52 E. J07th St.
Kampas Michigan Avė.

Tik Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietu vis Advokatas

2221 VV. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

EaTslakis"
ADVOKATAS

Ofisas vįdurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Waehinfeton Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395/

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

VTW. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avc. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Td. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo* 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

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

Tek Randolph 5130-5131 
PAUL M ADOMAITIS 

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 1 po pietą 

Vakarais: 222'1 W. 22 Shvet
(!•' i Aih . John Iv««< • i i 11 k > ’) 

V;d.: 5 iki .' E l"tn. ■> iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. Icl. Canal 2552



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, bal. 28, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužes^
Sekamą ketvirtadienį s bus 

Pirmoji (regužcs, — darbi nin
ku šventė. Ir mes, Chicagos 
lietuviai darbininkai, sykiu su 
viso pasaulio susipratusiais dar
bininkais — apvaikščiosime ši
tą mums svarbią šventę. Kai- 
kuiriuose Europos kraštuose 
dariniu akai Pirmąją Gegužės 
dieną nediriias pašvenčia visą 
dienos laiką demonstracijoms, 
mitingams, apkalbėjimui savo 
klases reikalų. Čia, Amerikoje, 
sąlygos .skirtingos, darbininkiš
kos klasės sąmonė nėra ganė- 
timai pribrendusi, kad įvertin
tų šios dienos svarbią reikšmę. 
Darbininkiškos unijos, darbi
ninkiškos organizacijos daugu
moj yra konservatyviškos, apie 
bent kokias darbi n in kiškas 
šventes 'nenori nei girdėti. Vie
na iš , pažangių unijų yra A- 
malgamated Clothing Workers 
of America1. Ji, darydama su
tartis su darbdavių firmomis,
išsiderėjo, kad Pirmoji Gegu
žės butų švenčiama, kad šitoj 
dienoj darbininkai galėtų tin
kamai apvaikščioti savo šven
tę. Organizuoti Amerikos rub- 
siuviai gegužės 1 d. nedirba, 
jiems organizacija tą dieną ren
gia prakalbas, paskaitas, pasi
linksminimus ir tt.

Chicagos lietuviai darbinin
kai šią šventę apvaikščios va
kare. Dienos laike turi dirbti 
dirbtuvėje, iš darbo jų nieks 
nepaliuosuoja. Neabejoju, kad 
Chicagos lietuviai darbininkai, 
kurie yra dalimi viso pasau
lio darbininkų, apvaikščios šią 
šventę skaitlingai. Iš Chicagos 
visų dalių miesto, taipgi arti
mų apielinkių, jie atvyks į iMil- 
dos svetainę, 31 12 So. Halsted 
SI. Čia mes bendrai galėsime 
apvaikščioti, bendrai išreikšti 
savo minčių solidarumą sU 
viso i pasaulio darbininkiška kla
se. Čia mes galėsime bendrai 
pasidalyti savo mintimis, ben
drai apkalbėti savo klasės rei
kalus.

Lietuviai darbininkai, nepa
mirškite, kad sekama ketvirtai- 
dienį yra jūsų šventė, nepa
mirškite, kad būtinai tunte da
lyvauti savo dienos iškilmių 
šventėje.. Kalbės žymus visuo
menės darbuotojas Dr. A. Mont
vilas, “Naujienų”, redaktorius 
P. Grigaitis, ir dainuos North- 
sidės lietuvių darbininkų “Pir
myn” choras.

— Bridgeporto Darbininkas.

Teisybės Mylėtojų 
Draugystė
Kas joje naujo?

La i k raiščiuose.' nevisuomet ma
tytis žinių apie Teisybės Mylė
tojų Draugystę. Tai yra sena 
pašai pi n ė draugystė, turinti apie 
keturis šimtus narių. Draugy
stės veikimoiicenltras yra Bridge- 
portas, ibet gera dalis jos narių 
gyvena kitose Chicagos kolo
nijose.

Draugystės veikimas, galima 
sakyti, vidutinis. Nariai, kaipo 
paprasti darbo žmonės, veikia 
sulig savo išgalės — kiek lai
kas ir sugabumai leidžia. Taip 
vatfinamų “didelių žmonių” sa
vo tarpe mes neturime, tad vei
kiame patys.

Mano supratimu, verta j 
šią draugystę priklausyti 
ir tuomi nuo ligos ir mirties 
save apsidrausti. Kaipo minė
tos draugystės iždininkas aš at
virai galiu pasakyti, kadv drau
gystės finansai stovi labai ge
rai. Draugystės turtas siekia 
virš $9,000.00 dolerių.

— Juozas Juškevičius.

Žemaitis gyvavo ir 
gyvuos

Žmonių patarle sako’, kas bus 
kas nebus, bet žemaitis nepra
žus. Tais pat motyvais vado
vaudamasi ir aš sakau, kad 
“Žemaitis” nepražus.

Kaip žinia, Žemaitijoj, Tel
šiuose einantis pirmeiviškas 
laikraštis “Žemaitis” po penke- 
rių metų liaudies švietimo dar
bo, pritruko spėkų ir jo leidė
jai žinodami, kad už jūrių ma
rių yra laisva šalis, vadinama 
Amerika, kur gyvena išvykę iš 
savo gimtos šaleles broliai že- 
maiiteliai, atsikreipė į juos.

Mes taip jau žinodami, kad 
likusieji Lietuvoje musų vien
genčiai, kad ir vargą vargda
mi, tačiaiu kiek lik pajėgos lei
džia, dirba savųjų susipratimai 
ir apšvietei, jaučiame siuvo šven
tą pareigą jiems gelbėti.

Pirmutinis ištiesė pagelbos 
ranką jau penkti metai gyvuo
jantis Chicagofle Joniškiečių L. 
K. Kliubas, kurio veikėjai tuo
jau (stvėrėsi už dĮarbo, rinkti 
“Žemaičiui” aukų, įrašydami į 
“žemaičio Amžinąją Aukso 
Knygą” aukotojų vardus.

čia paduodami pirmųjų au
kautojų vardai.

Per telšiškę žcmaiitę p- Julę 
Kazimieraitienę aukavo:

Zigmantas Kačinskas $2.(10, 
R. šniukas $1.00, Antanas Jo
kantas $1.00, Juozas Sveikac- 
kas $1.00, Victor Kazimieraitis 
$1.00, Julija Kazimieraitienė 
$1.00, Pranas Navakauskas 
$1.00, Anakletas R tardžius $1.00, 
Viktorija Rimdžiuvienė $1.00, 
Kazimieras Stralksas $1.00, Be
nediktas Vaitekūnas $1.00.

Per p-lę A. Ančiutę auka
vo: i

Stanislovas Burnickas $1.00, 
Florentinas Burnickas 50c,< An
tonijai C. Burnickas $1.00, Ka
zys Kipšas $1.00, Stclla Šal
kauskas $1.00, Akvilė Ančiutę 
$1.00, Viktorija Vilimaitė $1.00.

Per Julijų Butam t į aukavo:
M. Kaisiliauskas $1.00, Juo

zas Vaičiulis $1.00, Vincentas 
Butkus $1.00, Stasė Nairvidie- 
nč $1.00, Wal'ter Booknis $1.00, 
Julius Butą utis $1.00, Paul 'Mit
kus $1.00, Jonas Jankus $1.00, 
J omas G. Grigaliūnas 50c.

Per Juozą Pronskų aukavo:
Žemaitės Sūnūs (A. Zimon- 

tas) $2.00, Voronko, buv. Balt- 
gudžių min. $1.00, J. Jasule- 
vičius $1.00, M. J. Šileikis $1.00.

Joniškiečių L. K. Kliubas au
kavo $10.00.

Viso iki šiai valandai įplau
kė aukų $43.00.

Turiu už garbę priminti A- 
mer^ikos lietuvių visuomenei, 
kad tarpe šio būrelio aukauto
jų yra ir šioje šalyje gimusių 
aulkautojų, 'tai yra Stanislovas 
ir Florentinas Bumickiai. Ger
biamieji, ar tai negražus ]xv- 
vyzdelis? Aš tikiu, kad “Že
maitis”, keliaudamas per Lie
tuvių kolonijas susiras ir dau
giau jautrių jaunuolių, kurie 
paaukaudtatmi pagal savo išga
lės įrašys save atminimui į Že
maičių Amžinąją Aukso Kny
gą. Malonu butų, kad 'aukų rin
kėjai pažymėtų atskirai aukau
tojus jaunuolius. 'Tuomet žino
tume, kiek Amerikos lietuvių 
jaunimlaig paremia savo tėvų 
gimtosios šalies apšvietą. Tai 

T

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Programas bus labai Įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkeiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!! (

| Peoples Furniture Co. į
į KRAUTUVĖS g

• G ŠIANDIE VAKARE 8 
jį Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 0
K firmini Duos Lietuvišką Programą ĮcĮ 
3 Per ®

butų (tikrai auksine knyga at
eity je atsiminti musų dabairtį.

Per J. pronskų gautieji $5.00 
yra aukauti Natų j ien iečių, bet 
dar lai ne viskas. Siuntėjais pa
reiškia, kad apsilankius “Naui- 
jienose” yra <|ar keletą' gerų 
žemaičių ir jų draugų, kurie 
nori knygon įsirašyti ir savo 
dalį pridėti. Be to dar D-ras 
Z|imonilas kaiip tikras Žemai
tis, .be abejo, prisidės.

Trečiadienį, bal. 23 d. per 
Un i versi! y Stale Bank drafti- 
niu čekiu liko pasiųsta “Žemai
čio” redaktorių A. Joniko var
du į Telšius 400 litų ($40.60), 
numeriu 0739. Kaip greit bus 
įgautas atsakymas, kad pinigus 
priėmė., taip greit paskelbsime 
spaudoje.

Sekretorius.
P. S. Kaiip Draugijos ‘bei 

Organizacijos, taip pavieniai 
nariai, ypatingai Žemaičiai, ku
rie matote reikalo paremti Lie
tuvoj einami į pažangų laikraš
tį “Žemaitį” ir norite. įdėli sa
vo (vardą į “Žemaičio” Amži
nąją Aukso Knygą, malonėki
te atsiliepti į Joniškiečių Kliu- 
įbo raštininkę p-lę A. Ančiutę, 
II 17 So. Kedzie Avenue, Chi- 

caigo, III. Sekr.

SPORTAS

Įdomios ristynės

Balandžio 25 d. Marquet)te 
Pačk parapijos svetainėj įvyko 
tikrai įdomios ris tynęs. Dau
giausia publiką sujudino Blo- 
žio-Banccvičiaus ristynės. Pasį- 
rodė, kad Bložis yra nepapras
tai šaunus ristikas. Jis yra vik
rus, kaip žaibas. Nors Ban’ce- 
vičius ir senas vilkas, bet Blo
žių jį metė, kaip bolę. Tai tik
ras Požėlą-, — girdėjosi pub
likoj balsai.

Nors Bložis Bancevičiaus ir 
nepaguldė, bet publikos spren
dimu jis liko laimėtojas.

Kita įdomi pora buvo Bcrta- 
šius su Kali foofni jos milžinu Ja
nuliu. Albu tvirti ir geri risti- 
kai. Ritdsi keturis dešimtis mi
nučių ir vienas kito negalėjo 
įveikti. Ristynės tapo paskelb
tos lygiomis. Bertašius tačiau 
liko nepatenkintas. Jis sako, 
jog jis turėjęs gauti nuospren
dį.

Gerai taip pat pasirodė Do
mias Dudinskas. Jis gražiai dir
bo ir savo priešą paguldė. Lai
mėjo ristynės ir St. Bagdonas.

Kiek teko nugirsti, gegužės 
8 d. bus surengtos risltynes Lie
tuvių Auditorijoj. Svarbiausioj 
poroj, tiur būti, risis Bancevi- 
čius su Bložių. Ir risis iki ga
lutinos pergales. Tai tikrai bus 
įdomios ristynės. Bet apie tai 
kitą kartą. — N.

CHICAGOS ŽINIOS
Nusižudė bedarbis

James Watkins, 30 metų ne
gras, paliko raščiuką, kuriame 
jis sako, joįg' .nusižudęs dėl to, 
kad niekur negalėjęs gauti dar
bo. Jo kūnas rasta namuose 
308 E. 32 St., kur jis turėjo 
kambarį.

Kankino vaiką.

Evanstono policija ieško p- 
nios Wezel, kuriai buvo pa
vesta daboti dviejų metų Zig- 
mund Szafrano (2(110 Florence 
Avė.) vaikas, kada susirgo jo 
žmona ir tapo nugabenta į li
goninę. Kai p-ni Szafran su
grįžo i'š ligoninės, lai ji rado 
ainlt savo vaiko kūnelio dauv 
gyibę randų. Daktaro> egzarni- 
navimias parodė, jog vaikas bu
vo net deginamas.

Policija ieško kaltininkės ir 
žada (patraukli ją atsakomy
bėn. 1

Nurij’o vinį; mirė
Frederidk Bemington, trijų 

metų vaikas (323 W.\112 St.) 
subatoj pasimirė VVashington 
BJIvd. ligoninėj, bedaraiut ojiera- 
cilją. Prieš trejetą savaičių vai
kas nurijo vinį, kuris užkliu
vo įbron c hų du>j. Dak t aras 
bandė tą vinį išimti, bet vai
kas nebeaitlaike ir mirė. •

Perdūrė savo draugę
Bessie Austin, 11 melų mer

gaitė, petnyčioj tapo .mirtinai 
subadyta peiliu. Ji gyveno — 
45 West 38 St. Subadė ja jos 
keturiolikos metų draugė, Par- 
rilee Newton, kuomet jiedvi su
sibarė. Kaltininkė tapo suimta. 
Abi negrės.

Muriel Plimton šoko naujo- 
vinius šokius ir išsilaužė ko
ją. Ji tapo nugabenta į ligo
ninę.

Specialistas rydyme chronišką ir naują Il
gą. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jusą tikrą liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminąvlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

CLASSIFIED ADŠ.
u_____________________________________________________________ 4

Educational
__________________ IVlokyjklos__________________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augžtesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padesftne 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IIJL

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERJNG

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai ___

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos, r ’

Fox River Hatchery
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghta — Išradimai vi- 
sokios rąšies.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Ava. / 

Bruasvvlck 7187
---------- 0----- r—

■O
Tel. Republic 5099 

ANGLYS IR MEDŽIĄ! 
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
------- O-------

‘š------O-------
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bite kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbų mieste. Kedzie 8468

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

f---------------O-------

C. CZEPUKAS;
Malčvojam, popieruojam flatus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel Brunswick 9131

----- o-----
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malėvojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
VIctory 7261. Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET
METAL CO.

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%. 

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių, 

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktūs

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomįs minesinS- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiui b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
_____________ Įvairus__________ ____

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.

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

Tel. Victory 8486

Personai 
Asmenų Ieško

PA IEŠKAU savo tėvo Rober
to Krislovskio^ kuris gyvena 
Cleveland, Ohio. Pirmiaus gy
veno Chiciagoje. Jis pats ar kas 
žinote, praneškite Milda Kris- 
lauskaitė, 1739 S. Halsted St. 
Chicago.

PAIEŠKAU Kazio Šimanskio, pa
eina Kauno gubernijos, Veliuonos 
parapijų*, Armeniškių kaimo; apie 
25 metai Amerikoj. Paskiausiai gy
veno apie Chicagą. bet dabar gir
dėjau buk persikėlęs Į Waukegan, 
III. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
apie ji žinotų nranešti: Pranas Pa
tašius, 2242 S. 6th St. Rockford, III.

r

PAIEŠKAU žmonių kurie myli 
bizni. Mes turime gražų Storą ge
roj vietoj, gerus fixturius dėl ken- 
džių ir aiskrymo, mes patįs neturim 
laiko stovėt prie to biznio dabar 
kai darbai prasidėjo prie namų bu- 
davojimo, taigi atsigaukit. Kaip at
važiuosit pamatysit vieta, tai kaip 
sutarsime tą bizni ar ant pusės.

JOKANTAS, ' 
4138 Archer Avė.

i Lafayette 7674

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs draiveris 
išvežioti sodą ir nyrbirį. Fredricks 
Bros. 811 W. 37th St. užpakalyj.

REIKALINGAS barberis 4 dienas 
i nedėlią dirbti ir bus galima pirkti 
jeigu patiks, 4309% W. 63rd St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA tiktai patyrusių moterų 
prie sortavimo waste popieros. Con
tinental Paper Grading Co., 1451 S. 
Peoria St.

Automobiles'
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo. t 

1633 Milwaukee Avė.

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Late Convertible Coupe, black $495 
1929 Tudor; clean as new ....... $335
1929 Fordor sedan, side mount, 

trunk ........................... $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ..........  $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors 
3 and 2 wihd. Town Sėd. and Rdstr 

$335 ir augi.
Packard 26 sedan, 6 cyl........... $395
Buick 27, 4 door sedan ........... $275
Nash 27, coaęh .........   $265
$20 iki % įmokėti, likusius j 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J. Kelly. 4445 W. Madison St.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkime naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH

1 2 šmotų drožtas seklyčios setas 
$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. getas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St., 
tel. Columbus 0467

Atdara vakarais iki 10, nedaliomis 
iki 5 vai. vak.

Furniturė & Fixtures

TURIU tuojaus parduoti gražų 
frieze parlor setą, 2 Wilton kaurus, 
riešuto m. valgomojo kamb. setą, 
lovas, Onyx lempas ir viską kitką. 
Parduosiu atskirai. Turi būti iš
parduota prieš vidurnakti gegužės 1 
d. Vartota ne daugiau kaip 8 sa
vaitės. Atsineškite pinigus. Aplei
džiu miestą. 3038 W. 62nd St.

Fnr Rpnt
IŠEINA Iš BIZNIO

Pasirenduoja — kampinis Storas 
su 10 kambarių viršuj, prie gatve- 
karių linijos. Idealė vieta dėl res- 
tauranto, delicate,ssen. ar užkandžių 
(sandvičivX sankrovos. Yra ir fix- 
turiai. Jums užsimokėt ištirti.

500 West 39th Street

Business Chances 
Pardavimui Birnlal

PARSIDUODA grosemė su furni- 
šiais. Iš priežasties — išvažiuoju į 
Lietuvą. 4629 So. Paulina St

Business Chances
Rardaviniui Bizniai

PARSIDUODA Restoranas ir 
Rooming House, biznis gerai išdirb
tas, lietuvių apgyvento} vietoj. Kai
na labai prieinama. — Išvažiuoju 
Lietuvon. Norinčiam turėti nuola
tinių ir užtikrintų įplaukų šis pasiū
lymas yra puiki proga.

Kreipkitės
2113 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, first 
class, vertas $10,500. Parduosiu už 
$4,500. Geras biznis, tarp bizniavų 
gatvių ir fabrikų, prie 47th ir Ked
zie. Priežastį pardavimo patirsit 
ant viejtos.

RACHAEL RESTAURANT 
3153 W. 47 St.• " o

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; išdirbtas biznis; iš priežasties 
kito biznio parduosiu už pirmą pa
siūlymą. Lietuvių ir lenkų apielin- 
kėj. 2120 N. Leavitt St. Tel. Bruns- 
wick 4638.

PARSIDUODA Lietuvoj viešbutis, 
traktiernė ir valgykla, 30 metų kaip 
išdirbtas biznis. Gera proga dėl 
amerikonų pirkti ši biznį. Vincas 
Miškinis, Mariampolė, Lithuania.

Farms For Sale
' , ,ĮĮĮjjĮ>j  

148 akrai ant State Highwa^. ar
ti 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 iįįrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus, Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsied St.

Real Estate For Sale 
Narnai^

NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudvnė- 
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui, ’/j bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADĖTA

STĖRNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607

Ą.rba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Njpra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE MANOR

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla
tai ir Storas. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
garo šiluma ir visais patogumais. 
Bus gatavas gegužės 1 dieną. 
Randasi ant 69th St, prie Campbell 
Avė.

Šaukit Republic 6396 
arba atvažiuokit 

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.

PASTEBĖTINAS BARGENAS 
6 kambarių rezidencija; ga

ru šildoma; elektra, naujas 
plumbingas; kampinis lotas; 
gatvė ištaisyta; $300 cash, $45 
į mėnesį.

Savininkas,
1214 W. 74th Place, 
tel. Wentworth 0286

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas po 4 kambarius ir maudynė 
Bargenas greitam pardavimui. Ap
leidžiu miestą. 594Q. S. I.a Šalie St. 
Prospect 10353.

5 KAMBARIŲ murino bun- 
galow, stikliniai ir skrynų ar
čiai; viškos su grindimis; 2 ka
rų garažas; arti storų ir gat- 

ivekarių. Kaina pigi. Atsišauki
te 7036 So. Maplewood Avė.


