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Kaip Praėjo Kominterno Užsakytos 
Nedarbo Demonstracijos

Maskviškio kominterno Įsa-)cija areštuoti keturi komunis-
kvnui, vakar įvairiuose Euro
pos ir Amerikos centruose įvy
ko komunistų surengtos “be
darbių” demonstracijos, pasi
baigusios kai kur rainiai, kai 
kur riaušėmis.

tu oratoriai.
Clevelande įvyko susikirti

mų su policija.
Pitlsburghe demonstracija, 

kadangi ji bandė, žygiuoti į 
miesto rotušę, buvo policijos

(’hieagoj, kur policija šį kar
tų netik leido demonstruoti 
nuošalesnėmis gatvėmis, ne 
miesto centre, bet ir paskyrė 
savo žmones žiūrėti, kad nie
kas demonstrantams nekliudy
tų, eisena pasibaigė be jokių 
incidentų.

Kituose miestuose, telegrafo

išsklaidyta. Keletas riaušias kė
lusių asmenų buvo paimti į 
nuovadą.

VVaterbury taipjau bandyta 
demonstruoti ties rotuše, bet 
ir čia minia buvo policijos iš
sklaidyta ir keturi asmens su
imti.

Demonstracijos Europoje
pranešimais, jos ne taip ra
mios buvo. Krašto sostinėj, 
Wasliingtone, apie šimtas as
menų, dauguma vaikų ir neg
rų, bandė padaryti demonstra-. 
ei ją ties baltaisiais namais, bet 
buvo policijos išsklaidyta nu
mesta ašarine bomba. Apie tu
zinas demonstracijos vadų su
imta.

New Yorke komunistams bu
vo leista demonstruoti Union 
Skvere, bet jie, tuo nesitenkin
dami, bandė žygiuoti į miesto 
rotušę. Del to įvyko muštynių 
su policija. Keletas asmenų, 
jų tarpe vienas policininlkas, 
buvo skaudžiau sužaloti.

Detroite įvyko riaušių ir 
muštynių su policija. Dvylika 
asmenų buvo sužaloti, dvide-
šimt trys suimti.

Bostone dėl netvarkos kė
limo buvo astuoni komunistai 
suimti.

Buffalo ryšy su demonstra- būdų.

Komisarai pasako
mis šeria badaujan
čius Rusijos žmones
Kai Maskvoj “duonos eilės” di

dėja, diktatoriai kalba apie 
greitą Amerikos gamybos 
pralenkimą

MASKVA, kovo 6. — Sovie
tuos sostinėj kol kas jokių at
mainų nepastebėti, išskiriant 
nebent dar ilgesnes “uodegas” 
lies krautuvėmis. Del to ta
čiau maskviškai diktatoriai ir 
komisarai neliūsta. Išalkusį ir 
šąlantį eilėj sovietijos pilietį 
jie ramina, žadėdami “piatiliet- 
komis” padaryti Sovietų Są
jungą tikru rojumi. Dabar jie 
tikrina, kad per dešimtį metų 
Rusijos pramonės ir žemės ūkio 
gamyba trigubai prašoksianti 
Amerikos gamybų; per tą lai
ką vien žemės ūkio gamyba 
pakilsianti iki 37 bilijonų do
lerių, o per penkiolikę metų 
— iki 65 bilijonų dolerių. Per 
ateinantį dešimtmetį Rusija tu
rėsianti jau 20 milijonų auto
mobilių ir pustrečio milijono 
traktorių, o per penkiolikę me
tų ji turėsianti 30 milijonų au
tomobilių ir pusketvirto mili
jono traktorių.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; šalčiau; vidutiniai ir 
stipresni žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 320 įr 420 F.

Šiandie saule teka 6:17, lei
džiasi 5:46. Mėnuo leidžiasi 
1:37 lyto.
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Kabelio pranešimais, per ko
munistų surengtas “bedarbių” 
demonstracijas Vokietijoje įvy
ko riaušių Berlyne, Breslave, 
Miunchene, Hamburge ir Kie
le. Visur buvo dėl to areštų.

Varšuvoj, Vienoj, Londone 
taipjau įvyko muštynių su po
licija.

Stokholme, Sevilijoj, Antver- 
■ pene, Kopenhagoj, Budapešte 
ir kitur demonstracijos praėjo 

Iramiai. Paryžiuj vyriausybė vi
sai neleido demonstruoti.

Sovietų Rusijoj, nors ten be
darbių yra daugiau, nekaip bet 
kuriame kitame krašte, jokių 
bedarbių demonstracijų, žino
ma, negalėjo būt. Jei ten be
darbiai butų bandę nors men
kiausių protesto demonstracija
surengti ir reikalauti “algų ar-
ba darbo“, ji butų buvus ko
munistinės “proletari jalo” dik- 
taturos patrempta žiauriausių

(Įuebec’o provincija 
atsisakė suteikti 
baisa moterims c

QUEBEC, Que., Kanada, ko
vo 6. — Provincijos seimas 44 
balsais prieš 24 vakar atmetė 
liberalų atstovo, Irenee Vautri- 
no, pašildyta bilių suteikti mo
terims balso teisę provincijos 
rinkimuose.

Detroitas pašalina iš 
darbo 1,689 sve

timšalius
DKTROIT, Mich., kovo 6.— 

Miesto tarybos nutarimu, visų 
departamentų viršininkams įsa
kyta paleisti iš tarnybos ar dar
bo visus “svetimšalius”, vadi
nas tuo, kurie nėra Jungtinių 
Valstybių piliečiai.

Tokių svetimšalių įvairiuose 
departamentuose dirbo 1,689 
asmenys, daugiausia paprasti 
darbininkai — gatvių šlavėjai, 
parkų ir bulvarų valytojai etc.

Einant miesto tarybos pa
tvarkymu, į pašalintų svetim
šalių vietas bus priimami tik 
šio krašto piliečiai, gyvenę De
troito mieste ne mažiau kaip 
vienus metus ir, be to, pirme
nybė bus duodama karo vete
ranams.

5 indėnai krito kauty
nėse su rančeriais

DOUGLAS, Ariz., kovo 6.— 
Praneša, kad apie dvidešimt 
penkias mylias į pietus nuo 
Baceras, Sonoroj, Meksikoj, 
ivvko kautynės tarp šešių ran- 
čininkų ir daugiau kaip dvie- 
jų dešimčių indėnų, tariamai' 
galvijų vagių, bandos. Kauly-1 
nėse penki indėnai buvo nu
kauti ir vienas rančininkas, 
Moroni Finu vardu, sužalotas.

LIETUVAITĖ - “MISS ILLINOIS”

P-LĖ STEFANIJA BAJARUNAITĖ, kuri gražumo 
konteste Illinois Valstijoje laimėjo “Miss Illinois” titulą 
ir dabar dalyvaus tarptautiniame gražumo konteste 
Miami, Floridoj, dėl “Miss America” titulo. — Plačiau 
apie p-lę Bajarunaitę žiur. Vietos žiniose.

Filipiniečių studentų
streikas Maniloje

švietimo ministeris priverstas 
rezignuot; 10,000 streikinin
kų reikalauja kitų rezigna
cijos

MANILA, Filipinai, kovo 6. 
— Streikuojantiems aukštesnių 
mokyklų studentams reikalau
jant, veikiantis švietimo minis
teris Alejandro Albert šiandie 
i teikė general - gubernatoriui 
Davisui savo rezignacijų, ku
rios tačiau gen.-gubernatorius 
nepriėmė.

Streikuojančių 10 tūkstančių 
studentų tėvai nutarė streikų 
išplėsti ir žemesnėse mokyklo
se, jeigu vyriausybė neišpildys 
studentų reikalavimų.
Streikuojantieji studentai rei

kalauja ne tik ministerio Al
berto rezignacijos, bet taipjau 
švietimo direktoriaus Bewley 
ir Nori h aukštesnės mokyklos 
principalo. Jie taip pąt reika
lauja, kad butų atgal priimti 
į North mokyklų keturi stu
dentai, kurie buvo pašalinti už 
pirmesnį streikų.

Pirmas North mokyklos stu
dentų streikas kilo protestui 
prieš mokytoja Miss Mabel 
Brummitt, amerikietę, kurių 
studentai kaltino dėl užgaulio
jimų ir niekinimų filipiniečių. 
Mokytoja buvo iš mokyklos pa
šalinta, bet taipjau pašalinti 
keturi studentai kaip streiko 
vadai. Del pastarųjų pašalini
mo kilo dabartinis visuotinis 
studentų streikas.

STIMSONO STENOGRAFĖ
UŽSIMUŠĖ LONDONE

LONDONAS, kovo 6. — Iš
kritus, ar p.-ti iššokus, pro lan
gą iš penkto Mayfair viešbu
čio aukšto, užsimušė Mrs. Pearl 
de Marei, Jungtinių Valstybių 
sekretoriaus ir delegacijos ju
ros konferencijoje galvos, 
Stimsono, stenografė.

Žmonių bėgimas iš
sovietų Rusijos

Per du pastarus mėnesius per 
sieną į Lenkiją perėjo dau
giau kaip 3,000 pabėgėlių

VARŠUVA, kovo 6. — Len
kų vyriausybės pranešimu, šie- 
net iš sovietų Rusijos nele
galiu būdu atbėgo per sienų

Lenkija daugiau kaip 3,000 
rusų pabėgėlių, kurie beveliju 
feriau mirti, nekaip grįžti al
fai į Rusiją.

Lenkų vyriausybė vakar ofi- 
ialiai pranešė Maskvai, kad 

atbėgusius rusus Lenkija lai
kanti politiniais pabėgėliais ir 
eiksianti jiems prieglaudos.

Sovietai sustiprino Ru
sijos-Lenkijos sargybą
Tuo tarpu visu Rusijos-Len

kijos pasieniu sovietai padidi
no savo sargyba ketveriopai, 
sustiprindama ją dar skrajo
jančiais raiteliais, atsiųstais iš 
centralinės Rusijos. Siena nuo
latos patruliuojama. Naktimis 
švituoja prožektoriai, ieškoda
mi bėgančiųjų.

Oro katastrofos
SiFJMOPOLIS, Ala., kovo 6. — 
Netoli nuo čia nukrito aero- 
planas. H. Micliel, 21, pasažie- 
rius iš Fairmont, Minu., užsi
mušė, o pilotas M. Rus h skau
džiai užsigavo.
Keturi čekų karo lakūnai žuvo 

kolizijoje ore
PRAHA, Čekoslovakija, ko

vo 6. — Jų aeroplanams susi
dūrus čia ore ir nukritus že
mėn, keturi armijos lakūnai už
simušė, du kiti pavojingai už
sigavo.

EBENHAUSENO . sanatori
joj, Bavarijoje, mirė admirolas 
Alfredas von Tirpitz, pasauli
nio karo metais buvęs vyriau
sias Vokietijos laivyno vadas, 
81 metų amžiaus. Jis buvo ai
trus monarchistas kaizerinin- 
kas.

Maskva nori prisivežti 
vaikų iš kitų valstybių

MASKVA, kovo 6. — Komu- 
iii Indo jaunimo internaciona
lo pranešimu, šių melų gegu- 
’ės mėnesi busią sovietų lėšo
mis atgabenta į Maskvą, i di
delį jaunimo suvažiavimą, 24 
tuksiančiai vaikų. Daugiausia 
vaikų busią, atgabenta iš Vo
kietijos, Francijos, Anglijos ir 
Čekoslovakijos. Vien iš Vokie
tijos atvažiuosią tarp 7 ir 8 
tūkstančių vaikų.

Ledo nunešti jūron 
137 rusų žvejai 

išgelbėti
M AGH A (OIA LA, Dagesta

nas, SSSR, kovo 6. — 137 ru
sų žvejai, kurie praeitą šešta- 
djenį buvo atskilusios milžti- 
niškos ledo lieties, netoli nuo 
Astrachanio, nunešti į Kaspi
jos jurą, vakar buvo čia išgel
bėti.

Per penkias’ dienas jie bu
vo nunešti daugiau kaip 150 
mylių. Visi išgelbėtieji buvo 
sveiki, savo penkių dienų pri
verstinoj kelionėj ant ledo ly
ties nė kiek nenukentėję.

Rhode Island bal
suos 18-to Amend- 

mento klausimą
PROVIDENCE, R. L, kovo 

6. — Rhode Islando legislatu- 
ros atstovų hutas kaip vienu 
balsu priėmė senato anksčiau 
priimtą bilių prohibicijos klau
simu.

Einant biliumi, ateinančiais 
rinkimais lapkričio mėnesį tos 
valstijos piliečiams bus pateik
tas balsuoti klausimas: “Aš
tuonioliktas Jungtinių Valsty
bių konstitucijos amendmen- 
tas: Ar jis turi būt išlaiky
tas?”

Legislaturos priimtas bilius 
dabar pasiųstas gubernatoriui, 
kuris veikiausia jį pasirašys.

Sovietai likvidavo savo 
prekybos atstovybę Ta

line, Estuose
TALINAS, kovo 6. — Sovie

tų prekybos atstovybė Taline 
gavo iš Maskvos telegramą, kad 
tuojau apleistų Estiją ir grįž
tų į Maskvą.

Prekybos atstovybė savo na
mus tą pačią dieną pardavė, 
privatiniams žmonėms.

Suomija bus turtinga: 
rado diemanty laukus

HELSINKIS, Suomija, kovo 
6. —• Praneša, kad Suomijos 
Petzamo distrikte tapo suras
ti diemantų laukai. Suomių Geo
logijos Draugija organizuoja 
tam tikrą ekspediciją tyrinėti.

BUVUS VIENA GRAŽIAUSIŲ 
AKTORIŲ NUSIŽUDĖ

NEW YORKASs kovo 6. — 
Anksti šį rytą čia nusižudė 
aktorė Christine Norman, bu
vus viena dvylikos gražiausių 
Jungtinėse Valstybėse moterių. 
Ji užsimušė, šokus laukan pro 
langą iš 2(Mo Warwick vieš
bučio aukšto. Nusižudymo prie
žastis nežinoma, tyliss Nofrman 
buvo 40 metų amžiaus.

GAISRAS SUNAIKINO DU 
MIESTO BIZNIO BLOKUS

ELDORADO, Ark., kovo (i. Į 
— Vakar čia. siautė didelis 
•gaisras, kuris nušlavė ištisus 
du trobesių blokus miesto biz
nio centre. Keturi asmenys bu
vo sužaloti, vienas turkui mir
tinai.
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Klerikalu Ūkininkų Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
KAUNAS, vas. 5 (LA.).
Dabar ir tokios ban

ko sutartys galinčios būti 
laikomos neturinčiomis gai
lios, kaipo neteisėtai pasirašy
tos. Taip pat Raupys, pats sa
varankiškai prolonguodamas pi
niginius vekselius, pats ir iš
reikalaudavęs už tai draugiškus 
vekselius’.

Zingbergas buvęs taip pat pa
dėjėjas nusikalstamiems dar
bams paslėpti. Jis, kai tik pra
dėjęs banke tarnauti, tuojau 
pat iš karto pąsidaręs Rimšos 
patikimu asmeniu. Girdi, gal ir 
tyčia tik tam buvęs Zingbergas 
į banką priimtas.

Todėl prokuroras p. Monsta- 
vičius padarė išvadą, kad 
teisiamieji Mačiulis, Raupys ir 
Zingbergas esą lygiai tiek nusi

kaltę, kiek ir pabėgęs Rimša. 
Draugiški vekseliai, anot pro

kuroro p. Monslavičiaus, banko 
per platiems bizniams varyti 
buvę imami pagal tam tikrą 
speciališkai sugalvotą sistemą.

Iš pradžios tie draugiški vek
seliai buvę išreikalaujami iš at
skirų asmenų. Buvę išreikalau
jami, kada ūkininkas, didelio 
reikalo verčiamas, kreipdavę- 
sis j banką pagalbos — prašy
davęs paskolos, prašydavęs vek
selį prolonguoti, ar trąšų į kre
ditą pirkti norėdavęs. Draugiš
ki vekseliai būdavę viliojami 
įvairiais budais, net pavaišini
mu.

Draugiškų vekselių bankais 
išviliojęs iš viso per 400,000 
litų bendros sumos.

Ir teisiamasis A. Trimakas 
esąs kaltas, kad 1928 m. V. 6 
d. liek daug draugiškų vekse
lių buvę išgauta. Todėl, kad 
A. Trimakas tada apgaulingai 
nušvietęs banko reikalų stovį, 
nuslėpdamas tarp kito ir tai, 
kad tada - jau buvę išeikvoti 
visi banko indėliai, ir gąsdi
nęs pardavimų iš varžytynių 
žmonių turto, jeigu jie nepa
sirašys draugiškus vekselius. 
Vėliau, girdi, dar blogiau, nes 
draugiški vekseliai, Trimakui 
esant banko direktorium, buvę

$100,000 gaisras Iowoj
COUNCIL BLUFFS, Iowa, 

kovo 6. — Kilęs dėl nežino
mos priežasties gaisras sunai
kino čia Raven Mineral Manu- 
facturing kompanijos įstaigą, 
padaręs apie $100,000 žalos. 

PINIGAI 
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

išreikalauti net grasinimais po
licija.

Todėl
ir Trimakui inkriminuotas nu
sikaltimas esąs visai įrodytas. 
Tuo tarpu pral. Labanausko 
nusikaltimas pareinąs nuo Ma

čiulio nusikaltimo.
Prokuroro p. Monslavičiaus 

nuomone, nuo Mačiulio nusi
kaltimo pareinąs todėl, kad 
pral. Labanauskas tikėjęs visą 
laiką Mačiuliu. Tad ir pral. 
Labanausko nusikaltimas esąs 
tuo budu aiškus, čia tik galįs 
būti to nusikaltimo didumo 
skirtumas.

Tuo tarpu prokuroras p. 
Monstavičius dėl vėlaus laiko 
vakar savo repliką nutraukė 
iki šio ryto. Labai daug laiko 
vakar sutrukdė kai kurių ad
vokatų ypatingas įsismagini- 
mas daug kalbėti.

Prokuroro p. Monstavičiaus 
replika vakar padarė publikai, 
kurios buvo pilnutėlė salė, ir 
teisiamiesiems labai didelio 
įspūdžio. Ypač savo griežtu
mu.

šiandien Rokiškio bvlos teis
imo posėdis pagaliau baigia
mas. Teismo sprendimo tačiau 
tegalima laukti neanksčiau 
kaip rytoj.

Tęsdamas vakar savo repli
kos kalbą valstybes gynėjo pa- 
dej|ėjas p. Monstavičius 
nurodė dar j tai, kad teisiama
sis A. Trimakas, prieš paski
riant jį ūkininkų s-gos Rokiš
kio banko direktorium, reviza
vęs tą banką centralinio ūki
ninkų banko vardu. Ir tada, 
baigęs reviziją, Trimakas revi
zijos akte konstatavęs, esą, 
bankas vedamas pavyzdingai, 
ir ten pat >akte įrašęs net pa
gyrimą Rimšai ir kiliems, pra
šydamas paskelbti tą pagyri
mą viešame banko narių susi
rinkime.
šioje byloje negalima nuteisti 

Rimšos
— pareiškė vakar prokuroras 
o. Monstavičius. Girdi, suver- 
’us dabar kaltę vien Rimšai, 
kaip kad daro teisiamųjų ap
gynėjai, išeitų, lyg teismui jau 
dabar tektų pasmerkti Rimšą. 
Tada jau vėliau, jei Rims? bus 
'nda suimtas, jam lyg ir ne
galima, esą, butų kelti nauja 
byla. Tačiau Rimšą dabar pat 
teisti neleidžiąs musų baudžia
masis procesas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI REMIA

RUTH HANNA
McCORMICK

i

UNITED STATES 
SENATOR

Būtinai pasiklausykite Kon-j 
gresmano RUTH HANNA Mc- 
CORMICK kalbant per radio 
šeštadienio vakare, -kovo 8 d., 
7:15 v., iš stoties WJJD, ir 
pirmadienio vakare, kovo 10 d., 
8:00 iki 8:30 v. iš stoties WLS.

Mrs. Ruth Hanna McCormick ves 
savo kampanija i Jungtinių Valstijų 
Senatu per radio, kaip ir mitinguo
se kiekviename miesto vvarde, kur ji 
asmeniškai matysis su balsuotojais. 
Ji veda energiškiausia kampanija, 
kokia kada buvo vedama šioje val
stijoje už Jungt. Valstijų Senato
riaus vieta.

šimtai laišku ir parėmimu kasdie 
ateina i Mrs. McCormick buveine 
nuo lietuvių, kurie nors ir nėra po
litikieriai, vienok yra susidomėję 
Mrs. McCormick nominacija ir iš
rinkimu į Jungt. Valstijų Senatų dė
lei jos didelio sugabumo ir patyri
mo, jos supratimo darbininko žmo
gaus reikalų ir delei jos pritarimo 
daugeliui jų problemų.

Eidama savo pareigas kaipo Con- 
gressman-at-Large, Mrs. McCormick 
labai pasitarnavo daugeliui lietuviu, 
nuo kurių ji turi daugeli liudijimų.

KUTU HANNA McCORMlCK

LIETU* IV ATSIŠAUKIMAS
Komitetas iš vieno šimto žymiau-j 

siu lietuviu išleido pareiškimą, ko
dėl jie remia Mrs. McCormick j Į 
Jungtinių Valstijų Senatą. Vienoji 
vietoj pareiškime sakoma:

“Mes stovime už Mrs. Ruth Hanna i 
McCormick, kadangi ji yra viena iš' 
Amerikos žymiausių moterų, eilele-j 
lio gabumo ir teisingumo. Ii turėjo: 
didelio patyrimo valstijos ir visos 
šalies problemose ir turėjo drąsos! 
kovoti prieš Tarptautini Teismą, ku-Į 
ris yra dalis Taptų Sąjungos ir leng-1 
vai gali ipinti mus Užimtus nesma-> 
gurnus.

Už ŽMONIŠKUS IR TEISIN
GUS IMMIGRACIJOS 

ĮSTATYMUS
Ji stovi už labiau žmoniškus ir 

teisingus immigraciios įstatymus, 
kurie duotų nuims teisinga kvota 
ir pašalintu išsisklaidymą šeimini), 
kas yra didelė sunkenybė musų 
žmonėms. Kaipo darbo samdytoją, 
ii supranta ir žino darbininkų rei
kalus ir vargus. Ji vra narys Wo- 
men’s Trade Union League.

PRIEŠ SENATORIŲ DENEENI

Mes esame priešingi sugryžimui i 
Jungtinių Valstijų Senatą Charles S. 
Deneen, kadangi jis balsavo už ne
pakenčiamus Jonės įstatymus, ka
dangi jis valdo ir kontroliuoja Chi- 
cagos politika, prie kurios užvaldė 
rakctii inimas. delei ko Chicagos var
das yra nukentėjęs visame pasau
lyje.

IŠDAVĖ SAVO PARTIJĄ

Mes priešinamės p. Deneen ka
dangi mes esame Republikonai ir 
stovime už Republikonų principus ir 
partijos reguliarumą, kuomet gi per-;
eita rudeni Senatorius Deneen at
vyko i čia* iš Washinjftouo ir susi
derėjo su Demokratais, kad sumušti 
Republikonu kandidatus.

VERTINGAS ATSTOVAS

Mes tikime, kad geriausiu Illinois 
alstijos interesu yra nominuoti ir1

išrinkti RUTH HANNA McCOR-! 
M K'K i Jungtinių Valstijų Senatą ir: 
mes kviečiame savo viengenčius 
prisidėti prie mus pastangose no-Į 
minuoti ir išrinkti tikrą žmonių at-į 
stovit i šią svarbia vieta.’’

JI NĖRA DIKTATORIUS

Viena daugelio rezoliucijų nuo 
vaidų organizacijų yra sekama nuo 
87 wardos. kuri sako: „

“Ruth liannn McCormick užčmfi 
aiškiu pozicini prieš Jungtiniu Val- 
sti.ilj prisidėjimą prie tarptautinio 
teismo, ar kokiu nors kitu sąjungų 
ir susidėjimų su svetimomis valsty
bėmis.

“Kaipo Kongresmanas “at Large” 
ji pašventė visa savo laika ir atida 
savo vietos pareigoms ir nesimaišė

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Kliubo vakaras.— Trys orkest
rai ir svaigalai. — “Aido” 
choro koncertas. —šmitievi- 
či rus užsipuolimas ant dženi- 
toriaus.

Sausio 23 d. Lietuvių Svetai
nėj Įvyko Lietuvių Pilietinio 
Kliubo metinis vakaras. Kliu- 
bas, kaipo pašaipi nė draugija, 
rengia tik viena perstatymą 
kiekvienais metais. Parengime 
kiekvienas narys turi dalyvauti, 
todėl Kliubo parengimai visuo
met esti skaitlingi publika. Sau
sio 23 d. Kliubo vakare buvo 
suvaidinta trijų aktų komedija 
“Bateli kritęs, sausas nesikelsi”. 
Veikalą suvaidino Dramos Drau
gija su savo aktoriais. Suvai
dinta gana gerai. Iš darbinin
kų žmonių geriau negalima ir 
norėti. Pats veikalas irgi labai 
juokingas. Skaitlinga publika 
turėjo skanaus juoko laike loši
mo.

Po perstatymo abiejose sve
tainėse prasidėjo šokiai. Viršu
tinėj svetainėj daugiausia šoko 
jaunimas, žemutmėj svetainėj 
daugiausia buvo kliubiečiai, ku
rie .šoko lietuviškus šokius. Jų 
tarpe nemažai buvo matyti ir 
Amerikoj augusio lietuviško 
jaunimo, šokant lietuviškus šo
kius.

Kitos draugijos, kaip rengia 
parengimus, tai turi viena arba 
du orkestrus. Bet šiame Kliu
bo parengime buvo net trys or
kestrai. Kiek teko patirtai, du 
orkestru pasamdė Kliubo vaka
ro rengimo komisija. Trečią or
kestrą pasisamdęs to vakaro 
gaspadorius Z. Ramanauskas. 
Kam gaspadorius samdė orkest
rą,— tai nežinau. Bet manau, 
kad jis tą orkestrą pasamdė tuo 
tikslu, kad sukelti ginčus tarpe 
komisijos ir jo. ir parodyti savo 
“galią”. Komisijos samdyti or
kestrai grajino abiejose svetai
nėse, o gaspadoriau “orkestras” 
atsinešė instrumentus, pasidėjo 
ir šoko visą vakarą, kur nerei
kia mokėti įžangą. Bet dar, sa
ko, 'reikalausią ir apmokėti.

Man teko pastebėti šiame 
kliubo parengime nemalonų da
lyką, tai platinimą girtuokly- 
bės. Kliubas kitais metais nie
kuomet neužsiimdavo pardavi
nėjimu svaigalų. Bet šitam pa
rengime buvo užtektinai tų 
svaigalų, ir buvo nemažai girtų. 
Kas padarė daug nesmagumų 
pačiam kliubui. Kiek teko pa
tirti nuo rengėjų ir kliubiečių, 
tai kliubą pasodinęs ant svaiga
lų bačkos Z. Ramanauskas, bu
vęs to vakaro biznio gaspado 
riirs. Padaręs tai be kliubo ži-
nios.
darbiečių žvaigždė 
girtuoklybės. Jis pats yra sakęs, 
kad “Aido” choro darbiečiai pa
statė ant kojų tik per platinimą 
girtuoklybės. Gal tą pat mano 
padaryti ir su kliubu...

Man rodos, kliubui tiek narių 
turint ir tiek pritarėjų, — tokį 
biznį nėra reikalo varyti. Nes 
tai pažemins kliubo vardą Det
roito visuomenės akyse. Už to-

certo programa nieko nebuvo 
i “spešial”. kaip kad buvo garsin
ta. žmonių buvo neperdaugiau- 

i šia, ir jei neužgintos “ašaros”, 
, tai pelno vargiai choras turėtų, 
i Kas man teko jau kelintą syk 
i pastebėti, taip vadinamo “drau
go” šmitrevičiaus bereikalingą 
kabinoj imąsi prie svetinės dže- 
nitoriaus. Jis daro gėdą vi
siems. Pats šmitrevičius vadi
na save darbininku ir kovotoju. 

| Bet taip ėsti kitus darbininkus 
i yra negražu.

Taipgi turiu pranešti, kad tą 
dieną buvo susirinkimas SLA. 
21 kp. Susirinkime buvo ginčų 
nemažai. Mat, buvo prisiųstas 
laiškas iš darbiečių prašant, 
kad SLA. prisidėtų su aukomis 
sušelpimui “bedarbių” Pas juos 
jau senai tas paprotys yra, kad 
šelpti. Bet ne bedarbius, ale 
Chicagos ir Brooklyno tinginių, 
Kurie aukų negaudami gali 
“komsumšiną” gaut savo kišenėj 
Taipgi dalino lapelius kaslink 
rinkimo j Pildomąją Tarybą ir 
gyrė savo “draugus”, kad juos 
išrinkus, Susivienijimas plauks 
i bačką. kaip jų organizacijos 

į jau visos yra sulindę. Taipgi 
! dalino lapelius apie bedarbių de- 
I monstraciją kovo 6 d. Bet da
lintojai, sako, nedalyvausiu, nes 
dirbti turėsią. Tai tau ir re- 

! voliucionieriai!
—Detroitietis.

Toronto, Ont.
šv. .1. Dr. mitingas

Kovo mėn. 2 dieną, gindama
sis nuo stipraus šaltuko, užbė
gau Į lietuvių pa r. svetainę, kur 
buvo laikomas šv. J. Kr. pašei- 
pos drg. mėn. mitingas, žmonių 
buvo prisirinkę keletas desėt- 
kų, daugiausiai jaunų vyrų, po
karinių ateivių. Susirinkimą 
vedė jauni energingi vyrukai 
ateiviai; rodosi, 8 dienotvarkės 
punkte raportą išdavinėjo at
stovai, dalyvavusieji surengime 
bendrai Toronto visų draugijų, 
paminėjimui 16 vasario.

Didžiausias diskusijas varo 
vietiniai fanatikai, kam dalyva
vo su kitomis draugijomis. Ko
dėl negalėjo surengti vieni pa- 
rapijonai, ir dagi tai buvo ruo
šiama neatsiklausus vietinio 
klebono (girdi, Suv. Valst. net 
visą tvarką patys klebonai ve
dė). Neatsižvelgė jie į tai, kad 
musų klebonas kalbėt lietuviš
kai nemoka ir apie Lietuvą nie
ko nenusimano.

Klebono atminėsimas i 
draugijos narius

Kuomet minimos pas. dr. at
stovai reikalavo vietinio kunigu-

Mat, Z. Ramanauskas yra' žio pasiaiškinimo, ką tas reiš- 
platinime | kia, kad per pamokslą iškoliojęs

visus (kad jie taip padarė tą 
dieną, kaip šėtonas prieš 2000 
metų, prilygindamas, kad tai 
darė ir lietuviai tada taip, bet 
ne 20 amžiuj. Koliojo visus, kad 
geriau gerbė, paminėjimą, negu 
mišparų pamaldas). Kunigužis 
aiškinosi, kad jis nežinojo kas 
t. y. 16 vasario ir nepriklauso
mybės paskelbimas.

negalėjo padaryti pragyvenimo 
iš senų gyventojų keliolika me
tą atgal? Juk bandė ir tuo
met tverti parapiją, būt apskait- 
liavo, kad permažos bus įplau
kos. Kunigužis sakė, kad taip 
darydavo tik seniai prieš kelis 
šimtus metų. Matyt, jis labai 
trokšta, kad žmonės grįžtų po
rą šimtų metų atgalios, tad nors 
tada pa viešpatautų.

Diktatur.il
Sekančiam dienotvarkės punk

te sekretorius įnešė užprenume- 
riuoti dr. skaityklon Toronte 
leidžiama žurnaliuką “Kanados 
Lietuvis”. Pirmininkas ir dau
gumas balsų parėmė. Tuomet 
pradėjo kelti diskusijas, dau
giausiai tie, kuriems bačkutė 
yra brangesne, negu bent, laik
raštis. Tūlas narys sake, Kad 
skelbime vakaro nebuvo parašy
ta žodis “šventos”, kas reiškia, 
kad bijo tą žodį minėti. Galu
tinai ir pats diktatorius Danie
lius' prašneko. Jis yra išgarsin
tas per špitolninkų laikraščius, 
kaipo atpirkėjas lietuvių nuo 
bado,—duoda griovių kasti sa
viems, bet kas tie savi? Tie, 
kurie remia jo Įnešimus ir dir
ba kaip jaučiai, už pusę kainos. 
Bet jeigu pasipriešino jam, tai... 
16 vasario vienas jo darbinin
kas pritarė rankų plojimu Jau
nimo Sąjungos' kalbėtojui; ant 
rytojaus gavo eit laukan iš dar
bo.

Jis pareiškė, kad kalbėjo su 
vyriausi tėvu Kan. Liet, ir jam 
pasakė, kad dauguma prasižen
gimų Įvyksta per kunigų kaltę. 
Tai kaip gi draugija gali Įsi
leisti bedievių laikraštį? Gal pa
miršo gerb. diktatorius, kad tik 
pagyvenus 4 mėn. laiko kun. 
Gerveckui, parapija turėjo su
mokėti 60 dol. už vyną, kuri 
išgėrė laike mišių, žinoma, gal 
kartais ir prieš mišias išmesda
vo porą kleboniškų, nes' daug 
bonkų būdavo zokristijoje. Jos 
kas savaitę buvo šluojamos lau
kan, iškraustomos už bažnytinių 
sienų. Už bažnytinius drabu
žius visi mokėję “kėš”. Kas 
šventadienį išskaitydavo klebo
nas, kad tas ir ■ tas’ apmokėta. 
Bet kur dingo tie pinigai, kiek 
turėjo vėl primokėti? Gal kas 
malonės tatai paaiškinti?

Jeigu kuris iš, narių kalbėda
vo priešl diktatūrą, tai klausda
vo pirmininko, kam duoda bal
są,— ar jis narys? Bet nepa
stebėjo, kad kalbėjo ir nena- 
riai jam pritardami. Kai kle
bonas ir J. M. pažvelgė į visus 
tai liko didžiausia byla. Viši 
išsigando, paskui davė nuspręs
ti dūšių ganytojui. Bet tas, 
matyt, tiek nusimano apie lie
tuvių spaudą, kaip buv. dikto
fonus Voldemaras apie kviečių 
sėją. Jis pareiškė, kad nema
tąs jame jokios šviesos (nors 3- 
čią numerį vartė savo rankose 
prie elektros šviesos ir dar lau
ke ant stulpo kabojo lempu). 
Nutarė kad bedieviškas ir liko 
leista balsavimui. Visi diktato
riaus tarnai balsavo prieš —ir 
liko atmestas.

Pagalios diktatorius įnešė, 
kad paš; dr. paskolintų parapi
jai 200 dol. taisymui selerio. 
Kuomet susirinkusieji sutiko, 
tai įnešė, kad paskolintų 300

dol. Ir tą priėmė Ar čia ne 
diktatūra?.

Draugai, nejaugi vienas as
muo gali visus sumanymus pra
vesti. Nors daugelio veiduose 
matosi pasipiktinimas, bet jie 
tyli. Nejaugi užsileisime ke
liems karštiems fanatikams, 
kad jie draugijos reikalus' ves
tų, kaip jiems patinka? Visus 
jie vadina bolševikais, Dievo 
persekiotojais, nors patys yra

■ lygus Maskvos davatkoms.
Stokit drąsiai ir kritikuokit 

visus priešingus sumanymus, 
i štai turit priešaky jaunų valdy
bą, kuri nenorės pasiduoti ko
kiai nors diktatūrai.

Aš manau, kad gerb dr. sek
retorius perskaitys šią kores
pondenciją per sekantį mėn. 
dr. susirinkimą, kuomet bus 
skaitomos korespondencijos.

—Pilypas Vempia.

WestviIIe, UI.
Mirė Antanas Stanišauskas

Per užga vonias. t. y. kovo 4 
d., pas muš pasimirė Antanas 
Stanišauskas, sulaukęs 64 metų 
amžiaus. Nabašninkas paliko 
keturis sūnūs ir dvi dukterį. Be 
to, turėjo nemažai ir kitų gimi
nių kaip čia Amerikoj, taip ir 
Lietuvoj. Paėjo jis iš Tauragės 
apskričio, Kvėdarnos parapijos, 
Genato kaimo.

Į Ameriką Stanišauskas atvy
ko 1900 m. Stengėsi žmogelis 
užsidirbti kiek pinigų. Iš pra
džių sunkiai dirbo So. Chicagoj, 
o paskui persikėlė į Westville. 
Čia irgi teko pusėtinai sunkiai 
dirbti. Prieš aštuonerius me
tus mirė jo žmonelė.

Stanišauskas visą laiką sten
gėsi tinkamai gyventi. Turėjo 
įsitaisęs gražius namelius. Tad, 
rodosi, galėjo sau puikiai gy
venti. Bet begailestinga mintis 
pakirto jo gyvybes siūlą.

Laidotuvės Įvyks kovo 8 d., t. 
y. subatoj. Devintą valandą 
ryto lietuvių tautiškoj Šv. Kry
žiaus bažnyčioj bus atlaikytos' 
pamaldos, o paskui kūnas bus 
nulydėtas Į lietuvių tautines 
kapines. Patarnaus graborius 
iš Danville.

Stanišauskas dar gyvas bū
damas išsirinko sau grabą pas 

I minėtą graborių. Mat. jis ren- 
I gūsi prie mirties, kadangi per 
l vienuolika mėnesių sirgo vėžio 
liga.

Visi giminės ir pažįstami lin
ki, kad butų jam lengva šios 
šalies žemelė.

—Nulindęs Mainierys.

Galvos Skaudėjimas
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI
GREITAI PALENGVINAMI

su
ORANGE1NE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metu 
'NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 
Į JŪSŲ APTIEKIN1NKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
. 10p ORANGEINE OKp 

MILTELIUS

OraNgeiNe
(POVVDERS)

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

Pagelbėkit Savo
Inkstams!

Veikite greitai dėl inkstų nereguliarumų!
INKSTŲ pakrikimai yra perdaug rimti, kad 

’ is ignoruoti. Apsimoka paisyti pirmųjų 
. Mažas, deginantis ar perdaug tankus 

šlapintasis; jautimasis mieguistu, 
; luošumas, sustirimas ir nuo- 
rėnų skaudėjimas yra laiko 
įspėjimai. Susidomėkit jais!

Kad paakstinti normali ink
stu veikimą ir pagelbėti jusi) 
inkstams išvalyti just) kraują 
nuo nuodingų atmatų, vartoki
te Doan’s Pilis. Yra pataria
mos visame pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Mra. W. E. I’avfon, 0337 KccojkI Avė., Pltlsburgh, Pa., sako: “Strėnų 

skaudėjimas, kvaituliai ir Kalvos skaudėjiiuas vargino mane. Aš buvau pavar
iusi ir susmukusi, kurtais akys- mirgėdavo. Aš buvau luoša ir skaudanti. 
Inkstų šlapiniasis degibo ir turėjo nuosėdų. Nuo priėmimo Doan's Piils nie
kas ditugiau manęs nebevargina.'’

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

AR NORI
LAIMĖTI

DOVANAS?
Tūkstančiai dolerių skiriama dovanomis “Naujienų” 

kontestantams. Kiekvienam konteštantui yra proga lai
mėti dovanas sulig darbo pasiekiant atatinkamą laipsnį. 
Dovanos teikiamos: automobiliais, pianais, parlor setais, 
radiolais, phonografais, auksiniais ir deimantiniais daik
tais' ir t.t. ir t.t. Dovanas kontestantas pasiskiria patsai — 
kokias nori, tokias ima.

Kiekvienas iš jūsų turite daug pažįstamų, draugų, 
kuriems galite užrašyti “Naujienas”, galite biznieriams 
parduoti skelbimų kortų arba gauti skelbimą Į biznio kny
gą — už tą visą gautą biznį bus jums kredituojami bal
sai, o už gautus balsus laimėsite dovanas.

Mums yra reikalinga kontestantų visur, kur tiktai 
lietuviai gyvena — todėl gi kviečiam į darbą visus tuos, 
kurie turi liuoso laiko ir gerų norų i^hsidarbuoti “Naujie
noms” ir sau laimėti dovanas.

Norinti stoti komtesto darban,/ malonėki te atei ti asme
niškai pasikalbėti arba gyvenantys toliau nuo Chicagos. 
išpildykite čia esamą blankutę ir prisiųškite į “Naujienas”.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-me NAUJIENŲ Konteste. Malonė
kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavarde .......................................................................

Gatvė ...........................................................................................................

Miestas .......................................................... Valstija .........................

Telefonas ..... ...... .................................................................

kį sauvališką pasielgimą Kliubas 
prasikaltėlius turėtų nubausti 
ir padaryti Lietuvių Pilietini 
Kliubą švariu, kaip kaip jis bu
vo iki šiol. Kliubas ir be svai
galų gana, gerai gyvavo iki šiol 
ir gyvuos toliau. Kiek teko pa-

Kunigas Baronas yra kilęs iš 
Vilkaviškio apylinkės, bajorų 
kilmės. Kanadon atvyko jaunų 
metų, lietuviškai kalba visai 
silpnai.

Po klebono kalbos kilo disku
sijos; jauni vyrai savo pusę lai-

tirti, 'tai prie Kliubo tą vakarą 
prisirašė apie 40 naujų narių. 
Žmonių, Kliubo parengime buvo 
gana daug ir kliubas' turės ne
mažai pelno.

Kovo 2. d. “Aido” choro įvy
ko koncertas, kuriame ir man 
teko dalyvauti. Nors buvo gar
sinta, kad programas prasidės | 

lygiai 6 vai. vakare,, bet prasi-1 
dėjo daug vėliaus. Mat, paskir
ai laiku progranio negalėjo pra
dėti,—mažai buvo publikos, j
Programas buvo netrumpas, tai 

-užsitęsė be
veik iki 9 valandos. Paties kon-

i vietine, miesto, pavieto ar valsti-' vėliaus pradėjus 
jos politikų ir nebandė patapti po-1 
litiniu diktatorium”.

kė, gi seni fanatikai, klebono. 
Ant galo senas tįsotas Jonų dr. 
oratorius pareiškė, kad kunigo 
turi atsiprašyti tie, kurie yra jį 
įžeidę, girdi, dauguma klebone 
pusę* palaikys'. Tuomet klebo
nas pareiškė, kad niekam neat- 
leisiąs ir nieko neatsiprašysiąs 
pasiimkit savo krepšius ir va
žiuokit vėl j miškus.

N au j oj i atei v i j a, padary ki m 
sau išvadą iš šio geraširdžio 
dūšių ganytojo pareiškimo. 
Traukdamas iš kiekvieno atei
vio darbininko centus, daro sau 
šventa prugyvėriniu ir su a1*ei-* ’ */
viais jis nesiskaito. Kodėl jis

Vienas

rai-

BUSI IŠMINTINGAS’ SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas* 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

•DOVANOS
Pasirinkit ką noęit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) neparastą paišeli: rašo ir už
dega, 3) 1 §v. saldainių dėžė, 4) trejanka

Adresus z
tarpininkas

So. Boston. Mbmi.

Pas mus taipgi galima #auti rašomosios mašinėles su lietuviu

dėinis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. stamna.
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Krukonis

Mano draugų bei pa 
žįstamų laiškai

savo 
kurių negali įveikti nė
kieji

pasielgimu ir jausmais, 
tautiš-

ir
se
ki.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tikybos atžvilgiu 1929 m. pa
vasario semestre studijavo: 
2.131 stud, R. katalikai, 87 sta
čiatikiai, 35 laisvamaniai, 2 ma
hometonai, 1 senovės lietuvių.

Tautybės atžvilgiu buvo: lie
tuvių 
’enkų 
latviu 
anglų

pati mažiausioj, nedaloma to- tų masės' yra visai mažos, paly- paprasta
liau dalelė. Tačiau pasiiodo, kad ginus su jas skiriančiais tolu

mais. Iš to matyt, kad pasauly sudarytos ta pat tvarka, forma 
tiek žvaigždžių sistemos, tiek i ir dėsniais.

akim nematomos su
dėtinės medžiagos dalelės yra

kazematai.
Viso linkintis V.

Kaip matot, laiško autorius 
nori plačiai nušviesti Lietuvos 
padėti, vienok kalba labai at
sargiai. Iš viso laiško matosi 
supančiota mintis, užčiaupta 
burna. Taip yra visose dikta
tūrų šalyse. ę v

(Tąsa iš 34 r.um.)
Tad sakau, kad meliodija 

rosi nuobodi ir harmonija pri- 
mityvė. Girdime tik tuos pa
čius pareiškimus viskas seno
viškai tik kiek metodai gal ki
tokį. Nors p. Tūbelis savo pra- 
eitim ir inteligencija žadino ne-1 r j f iinivprsifp 
kurių vilčių. Irtoms viltims i V US UIlIVvIollC 
sustiprinti, lyg tyčia buvo kilę j to 1929 metų stu 
nekuriu gandų nestiprinančių 
jojo kredito. Nors tieji Ugandai 
buvo daugiau nei idėjiniai 
fiziniai: nusilpęs, susirgęs, nu 
darbo pavargęs, o tąsyk tai jau , 
tikrai grįš nenuveikiamoji “An
glija”. Tie gandai tuo tikslu, . .... i i • sano semestreturbut revansininkų buvo lei- . .. ___
džiami. Jųjų vadas dabar daro 
arceologinius ir kitokius tyri-1 
nėjimus Radvilų -pilies griuvė
siuose (Biržuose), o mes nete
kome paties geriausio laikraščio j 
(geriausio iš kada nors buvusių j 
laikiaščių). čia kalbama apie Įsjte(e iik() tą semestrą 4.004 stu- 
pašiepiančioj formoj apie “Ge- (|ijozaj 
ležinio vilko” laikraštėlį “Tau
tos Valia” ir ištremtą jo redak-

da-

o
dentu statistika

Lietuvos universitete
motų rudens semestre buvo įsi
registravę 3.325 studentai ir 258 
laisvi klausytojai. 1928 m. pava-

218 stud.
1221 1. kl., 1928 m. rudens 
mestre 3.792 stud. ir 212 I. 
Pažymėtina, kad 1928 metų ru
dens semestre iki jsiregislravi- 
mo buvo iš viso studijuojančių 
5.026 žmonės, dėl neįsiregistra- 

Ivimo išstojo 1.022 žm., univer-

Neseniai universiteto raštinė 
pateikė 1929 m. pavasario se- 

torių Sliesoraitj. J. Kruk.). 1Ų-Į mestro statistikos davinių. 1929 
jų vilčių šiek tiek davė ir pa-.meĮų pavasario semestre buvo 
sirinkimas Užsienio Reikalų mi- 3.617 studentų ir 195 1. klausy-

[Pucific and Atlantic Photo]

Jean Frances Sch iii i ng, kuri 
prieš kiek laiko pasisiūlė apsi
vesti su pirmu vyru, kuris duos 
jai $5,000. Dabar ji jau spėjo 
persiskirti ir gauna $50 per sa
vaitę alimonijos. Geras biznis, 
ar ne?

2555 stud., žydų 1070, 
85, rusų 17, vokiečių 30, 

10, gudų 7, totorių 1, 
1. 'baigi lietuvių studen

tu vo maždaug 67,/r, žydu

3751 studentas buvo Lietu
vos piliečiai, kilų valstijų 17.

Skirstant studentus apskriti
mis, 1929 metų pavasario se
mestre iš atskirų apskričių bu
vo studentų:

Kauno 476, Šiaulių 339, Ma
rijampolės 315, Panevėžio 291, 
Vilkaviškio 231, Vilkmergės

Raseinių 159,
Bii Utenos 

Alytaus 122, Rokiškio 116, 
] 91, Tauragės 88, Kėdai

nių 81, Kretingos 8(1, Mažeikių

sų 42.
Iš Klaipėdos krašto buvo 11 

studentų 
vos 95,
429 studentai.

iš okupuotos Lietu- 
užsieniuose gimusių 

[“Liet. Aidas”]

nisterio, žmogaus su vertinga 
praeitim, jeigu ką daugiau ži
nome iš Kairio ir Santaros lai
kų. Bet, kaip minėjau, žadama 
mums tik metodas naujas. Bus 
kada 
ti, o 
Taigi 
delio 
visai suprantama; juk ne dide
lė garbė iš karto imti svetimo
mis kalbomis kalbėti. Daug 
gelbsti ir ta didžioji žmogaus 
budo yda, kad jis vis tariasi 
vertingesnių už kitus. Bet ben
drai imant, tik ne iš dabartinių 
pažyminių, o iš. jų sugretinimo, 
turėtų dalykai vystytis gerojon 
pusėn ir tais kelių metų savęs 
apsisprendimo rentinys gali su
griūti greičiau, negu kad mes 
galėtume tikėtis. Nors, kaip 
minėjau, pažyminių nerodoma 
arba, jei jie rodomi, tai tik 
priešingon pusėn. Įvykus, kaip 
minėjau, pasitvirtintų mano i- 
sitikinimas, kurį aš tankiai ge
ro kompanijoj tvirtinu (nes ki
tokiomis 
tinimais 
klauso), 
Europos 
tų dar Vilniškės konferencijos 
priimtoji rezoliucija, kad Lietu
va sutraukydama su netolimąja 
praeitim ryšius, kreipiasi ne j 
rytus ir i pietus (t. y. ne į azi
jatus diktatorius Staliną ir Mus- 
solini. J. K.), o į vakarus. Taigi 
dabartinis momentas, tai dau
giau laukimo ir tylios fermen
tacijos momentas. To laukimo 
dabar gali pasirodyti santykyje 
ir su lenkais, ypač kada jie ima 
taikintis su vokiečiais — bet tai 
jau bus politika, o tas dalykas 
ir Amerikoje šiuo griežto mun- 
šaino laikais (nevisada skiriu 
munšainą nuo prohibicijos) ne 
taip jau gal įdomus, bent tuo 
kartu, dalykas.

Taigi mat vis buvo nesmagu, 
kad į Tavo tokius ilgus laiškus 
aš taip trumpai atsakydavau. 
Tad sumaniau parašyti šiek tiek 
daugiau, net gal perdaug, negu 
tikėjausi. Baigdamas rašyti 
dar pasiįdomavau ką aš busiu 
parašęs ir perskaičiau ir ra
dau, kad parašiau beveik tą. pa
tį, ką ir norėjau, Tau parašyti. 
Jeigu ko pritruko, tad manau 
parašyti kitu jau kartu. O da
bar. taip 
tiek kiek 
paduoti 
“namazal 
raščius nusiųstų.

jinkėjimų mano 
vardu Tau ir visai 
šiek tiek krutame ir mes. Šį 
laišką gavus, bus jau ir Kalė
dos. Tad ta proga linkime, ir 
jas švęsti nors svetimame kraš
te, bet savo gimtojo krašto nuo
taika. žinoma ne tokia, kokią 
kartais paruošia “pašauktieji” 
vadai. Bet nuotaika ir upu, ku
rį nustato lietuviškoji tradicija, 
taip miela kiekvienai širdžiai

progos ir apie tai paminė- 
dabar dar prie nebaigto, 
pažadai ne taip jau di- 

tankio ir svorio. Bet tai

sąlygomis, mano tvir- 
niekas nesidomi ir ne- 
kad Lietuva vis tik 
kraštas, ir pasitvirtin-

sakant, tiek galėjau, 
reikėtų, sulig Čechovo 
“ponamarenku”, kad 
by” sau ir dar į laik- 

Tai tiek.
namiškių 
šeimynai.

lojai, viso 3.812 studijozų. Tą 
semestrą buvo fakultetuose: tei
sių 1.248 studijozai, humanita
rinių mokslų 770, medicinos 66 1, 
teologijos filosofijos 378, tech
nikos 374, matematikos gamtos 
394 ir evangelikų teologijos 29.

Daugiausia studijozų tuo me
tu buvo antrame semestre, bū
tent 1.551. IV semestre buvo 
906, VI,sm. 566, ĮVIII sem. 515, 
X sem. 61 ir XII sem. 2. Per 
1929 metus universitetą baigė 
134 žmonės: medicinos fakulte
tą 47, teisių 35, teologijos filo
sofijos 18, humanitarinių m. 15, 
matematikos gamtos 15, tech
nikos 3 
jos 1.

Lyties 
Vasario

ir evangelikų teologi-

atžvilgiu 1929 m. pa
sėmęs t rą lankė 2.815

vyrų ir 997 moterys. Išeina, kad 
lik kas trečiam studijozui ten
ka viena studijozė. Kuriuos 
mokslus moterys studijuoja, 

matyti iš šios lentelės:
fakultetas mot. vyrų

humanitarinių m. 348 422
medicinos 287 377
teisių 142 1106
matemat. gamos 110 239
teolog. filosofijos 106 272
technikos 5 369

Iš čia matyti, kad daug mote
rų bus mokytojų ir medikių. 
. šeimos padėties atžvilgiu 1929 
metų pavasario semestre buvo: 

mot. 
884 

67

vertėsitėvai 
prekyba, 446

vyrų 
jaunuolių 2477
vedusių (ištekėjus.) 271 
našlių 
atsiskyrusių

1843 studijozų 
žemės akiu, 626
tarnyba, 420 gyveno iš laisvos 
profesijos, 10G pramone, 93 gy
veno iš kapitalo, 9 transportu. 
Iš čia matyti, kad ūkininkų vai
kai nesudaro nė pusės studen
tijos.

Studentai studijuodami pra
gyveno iš įvairių šaltinių. Dau
giausia studentų gyveno tėvų 
lėšomis, būtent, 1499stud.; 1171 
stud. gyveno iš tarnybos, 253 
gavo stipendijas, 229 šelpė gi
minės, 475 vertėsi laisvu uždar
biu, 74 šelpė svetimi žmonės.

ir atomas yra sudėtas dar iš 
mažesnių dalelių, būtent, iš ato
mo centro, arba branduolio, ir 
besisukančių apie branduolį 
nykštukų palydovų elektro
nų. Nuo elektronų skaičiaus 
atome priklauso medžiagos rų 
šis, elementas. Paprasčiausią 
savo konstrukcija atomų turi 
vandenilis, kurio atomas yra su
dėtas tik iš branduolio ir vieno 
elektrono. Atomai yra toki ma
žyčiai, kad jų negalima pama 
tyti net per didžiausius padidi 
namus stiklus. Bet vis dėlto 
mokslininkai apskaičiavo ne tik 
atomo, bet ir branduolio ir 
elektronų dydį. Kiek mažas yra 
vandenilio atomo branduolys ii 
elektronas, aišku iš tokio paly 
ginimo. Jei Įsivaizduoti, ka- 
vandenilio atomas staiga išaug 
tų tokio didumo, kaip žemė, tai 
ir tada elektrono skersinis tu
rėtų tik 170 metrų, o atomo 
branduolys — vos tik 8 centi
metrus! Iš to matyt, kaip toli 
atome yra vienas nuo kito bran
duolys ir elektronai. Todėl visa’ 
teisingai atomą su jo elektro
nais lygina su saulės sistema. 
Kaip ir atome, taip ir saulės 
sistemoj pačios saulės ir plane-
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Atomo paslaptys
AMERICA'S BICCEST SELLER

asai

PILDOME INCOME TAX BLANKAS

Amžiaus atžvilgiu daugiau
sia buvo studentų, gimusių 
1900—191(1 melais. Seniausias 
studentas gimęs 1866 metais, 
vadinas, 63 metų. Jauniausi stu
dentai buvo gimę 1912 metais, 
tokių buvo 13 žmonių.

Paskutiniais mokslo duomenį 
mis medžiaga yra sudėta iš ma
žiausių dalelių, vadinamų mole- 
kulomis, o šios — dar iš ma
žesnių dalių, atomų. Ilgą laiką 
buvo manoma, kad atomas yra

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

JIS reiškia tvirtą sveikatą milionuose na
mų visame pasaulyje. Jis suteikia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 

drėgmę ir šalti. Jis šypsosi kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos. Jis 
pasiūlo jums lengvą—malonų būdą imti 
tą didjji maisto toniką—cod liver oil. Pa- 

, bandvkit i j. Kiekvienas aptiekininkas turi.

SCOTTS EMULSION
GARSUS VIRŠ METŲ

Scott & Bowno. Bloomfleld, N. J. Ž9-42

JOHN PAKEL & CO
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDA

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.1739 So. Halsted St

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Muzzle I his on Your Mudguard.

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
1739 So. Halsted St Chicago, III
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Ualstrd Street 
Teiephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra te ai
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside o f Chicago
$8.00 per year in Chtcago

8c per copy

Entered as Second CIasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 1U„ under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 So. Halated 8t., Chi- 
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

BILIUS PRIEŠ “ČĖNŠTORIUS”

“GALYBĖS” APAŠTALAS MIRĖ

Vakar numirė typingiausias kaizeriškos Vokietijos 
atstovas^ admirolas von Tirpitz. Jisai tikėjo ginklo jėga 
ir nieku daugiau. Po jo įtaka Vokietija buvo pastačiusi 
galingą karo laivyną ir siekė pavyti ir pralenkti stip
riausią pasaulyje jurų galybę, Angliją, — kuomet tuo 
pačiu laiku sausumoje vokiečiai stengėsi sudaryti, ir jau 
buvo sudarę, didžiausią kariuomenę. Jei von Tirpitz’o

Prieš kiek laiko šioje vietoje buvo rašyta, kad pie
tinėse valstijose eina agitacija už tai, kad įstatymais 
butų suvaržyta vadinamieji “čėnštoriai” (chain Stores), 
kurių kompeticija varo iš biznio smulkiuosius nepri
klausomus krautuvninkus. Dabar, kaip telegramos pra
neša, viena valstija toki įstatymą jau priėmė, būtent, 
Kentucky.

Kentucky atstovų buto ir senato priimtas bilius nu
stato, kad “čėnštorių” biznis toje valstijoje turi būt ap- 
dedamas tam tikrais mokesniais. Gubernatorius šio bi- 
liaus dar nepasirašė, ir jeigu jisai pasirašys, tai neži
nia, ar teismai šį naują įstatymą pripažins konstituci
niu, kadangi jame gali būt įžiūrėtas “čėnštorių” biznio 
diskriminavimas.

Tečiaus svarbesnis klausimas yra, ar šitokios rū
šies įstatymai gali apginti smulkiuosius krautuvninkus 
nuo “čėnštorių” kompeticijos. “Čėnštoriai” yra stam
biojo kapitalo padaras. Gi stambusis kapitalas visur nu
gali smulkųjį, ir iki šiol dar nebuvo surasta priemones 
padaryti, kad butų priešingai. Pi;ieš stambųjį kapitalą 
sėkmingai kovoti gali tiktai organizuoti pramonės dar
bininkai, jeigu jie supranta savo reikalus.

JUOKINGA DEMONSTRACIJA

Vakar Chicagos komunistai, gavę leidimą iš “bur- 
žuaziškos policijos”, maršavo gatvėmis, neva gindami 
bedarbių reikalus, bet savo demonstracija jie tiktai įro
dė, kad su bedarbiais jie nieko bendro neturi.

Tiesa, maršuotojų eilėse buvo matyt apsčiai apše
pusių žmogystų, kurioms jau gal seniai nebuvo tekę 
(dėl nedarbo ar dėl kurios kitos priežasties) turėti pa
stovų užsiėmimą. Madison gatvėje Hajsted apielinkėje 
tokių žmogystų visuomet stoviniuoja ir vaikštinėja di
dokas skaičius.

Bet dauguma demonstrantų susidėjo iš typingos 
komunistiškų rėksnių minios. Jie klykė, šukavo ir ban
dė dainuot, bet kiekvienas traukė kitokiu balsu ir buvo 
girdėt tiktai garsus riksmas ir klegėjimas, kaip didelės 
kaiminės žąsų, avių ir veršių, genamos namo iš ganyk
los. Maršuotojai nešėsi ir daug plakatų su įvairiais už
rašais. Tie užrašai buvo daugiausia grynai politinio ir 
partinio turinio. Vieni jų šaukė publiką dėtis prie ko
munistų partijos, kiti — kovot prieš fašizmą, treti — 
“gint” bolševikų sovietus.

Tarpe nedaugelio obalsių, kurie rišasi su nedarbo 
klausimu, vienas buvo “Work or wages”., Jisai buvo už
dėtas ant kelių lygiai plakatų, bet ką jisai reiškia, tai 
tur-but nė patys demonstrantai nesuprato. Kitas obal- 
sis ragino “streikuot prieš algų kapojimą”, — kas de
monstracijoje žmonių, neturinčių darbo, skamba, kaip 
negudrus “džiokas”.

žodžiu, buvo surengta naiviai žiopla komedija po 
“bedarbių gelbėjimo” priedanga. Ir kad kiekvienam žiū
rėtojui butų visai aišku, kad ta demonstracija tėra tik
tai paikas komunistų partijėlės blofas, tai ta visa kle
ganti minia iš kokių dvejeto ar trejeto tūkstančių “ko
votojų” buvo tyčia atvesti prie “Naujienų” namo, ir ji 
praėjo pro jį, bliaudama, staugdama, liežuvius rodydama 
ir kumščiomis grūmodama, pagal komandą demonstra
cijos vadų. Tai ve kur jie surado “nedarbo kaltininką”!

Kvaili bolševikėliai. Per keletą mėnesių jie mobili
zavo savo jėgas, rengdamiesi prie “milžiniškos demonst
racijos” — idant... parodyti liežuvį “Naujienoms”! Chi
cagos “pasaulio proletariatas” dabar jau žinos, kad 
“Naujienos” tai pavojingiausias “soviet Rošia” “neprie
telius” ir “tarptautinės r-r-revoliucijos”1 “kliūtis”.

Jei ne liežuvio parodymas “Naujienoms”, tai vaka
rykščia komunistų demonstracija butų neturėjusi jokio 
“rimto” tikslo.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................... _............ *. $8.00
Pusei metu ................................ 4.00
Trims mėnesiams.... .....-........ 2.00
Dviem mėnesiam .... ...............  1.50
Vienam mėnesiui ............   75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija  3c
Savaitei ________ 1 s<-
Mėnesiui__________ __ _____  7 be

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi. 
paėtu:

Metams ___  $7.01
Pusei metu ...........    8.5C
Trims mėnesiams . .................. 1.76
Dviems mėnesiams . ................ - 1.25
Vienam mėnesiui „... ...................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta]

Metams ............... ....................
Pusei metu ...................-.......... L”i
Trims mėnesiams .....  2..>‘
Pinigus reikia siųsti pašto M.>o<*> 

Orderiu kartu su užsakymu.

svajonė butų buvusi įkūnyta, tai Vokietija laikui bėgant 
butų galėjusi diktuoti visam pasauliui.

Bet Vokietijos ginklavimąsi jurose sukėlė prieš ją 
anglus, ir, kilus didžiam jam karui, Anglija atsidus ė 
Vokietijos priešų pusėje.

Didžiojo karo metu admirolas von Tirpitz stojo vi 
griežtą submarinų vartojimą prieš prekybinius neitra 
lių valstybių laivus. Del šios priežasties jai paskelbė 
karą Amerika. Ir Vokietija buvu sumušta.

Tirpitzo politika privedė Vokietiją prie katastrofos 
Tokios rųšies “patriotai”, kaip tas vokiečių admirolas 
tai — nelaimė kiekvienai tautai.

Kada geriausiai 
gimti?

Senovės astrologai. — Gruodžio 
mėnuo. — Kuriais mėnesiais 
gimę žmonės yra labiausiai 
linkę proto ligoms? — Dau
giausia talentingų žmonių 
gimsta vasario mėnesyj. — 
D r. Monroe eksperimentai.— 
Tolimesni tyrinėjimai.

Astrologai, senovės išminčiai, 
pranašavo žmonių ateitį iš 
žvaigždžių. Kiekvienas, prade
dant nuo menkiausio piliečio ir 
baigiant valdovais bei karaliais, 
skaitėsi su tais pseudo-moksli- 
ninkais. Astrologai nustatyda
vo vedybų dienas ir patardave 
karaliams, kada reikia skelbt 
karų, kad jį laimėjus, o kada ne 

šiandien, žinoma, niekas as 
trologijų neskaito mokslu. Dau 
guma apšviestų žmonių tik juo
kus daro iš tvirtinimo, kad gi
mimo diena' turi ką nors bendra 
su žmogaus ateitimi. Kitaip sa
kant, jie netiki, kad žvaigždės 
turi kokios nors įtakos žmogaus 
gyvenimui.

Nors tai gali ir keistai skam
bėti, tačiau pastaruoju laiku 
žmonės pradeda krypti prie tos 
išvados, kad gimimo diena gąli 
turėti didelės įtakos žmogaus 
gyvenimui. Vadinasi, senovės 
astrologai nebuvo labai jau klai
dingi. Jų stebėjimai iki tam 
tikro laipsnio buvo teisingi. Vi
sa bėda su jais buvo tik ta, 
kad jų teorijos buvo fantastiš
kos ir jokiais faktais neparem
tos.

Nuo senų laikų žmonės" tvir
tina, kad gruodžio mėnesyj gi
mę vaikai turi visokių nesma
gumų pergyventi. Vadinasi, 
gimimo datai priduodama svar
bos. Mokslo žmonės toki sam
protavimų vadino vaikišku. Jie 
tvirtino, kad yra nonsensas sa
kyti, jog žmogaus ateitis kokiu 
tai misterišku būdu esti surišta 
su gimimo diena. Bet labai 
dažnai ir mokslininkai suklys
ta. Ypač dogmatiški mokslinin
kai. Ar jie suklydo ir šiame 
atvėjyj,—kol kas butų dar per- 
anksti sakyti. Tačiau kai ku
rie faktai rodo, jog gimimo lai
kas gali turėti žmogaus gyveni
mui įtakos. Taigi panagrinėki
me tuos faktus.

Gruodžio mėnesyj, sako Dr. 
E. E. Free, Šveicarijoj gimsta 
mažiau vaikų, negu bile kuria
me kitame mėnesyj, bet kur kas 
didesnis nuošimtis tų vaikų iš
eina iš proto pirm negu jie už
baigia savo gyvenimų. Gegužės 
mėnesyj, iš kitos pusės, gimsta 
daugiausia vaikų, bet iš jų pa
lyginamai nedidelis nuošimtis 
apserga proto ligomis. Kovo mė
nuo yra ypatingas". Bėgiu to 
mėnesio gimsta pusėtinai daug 
vaikų, iš kurių vėliau gana di
delis skaičius suserga proto li
gomis. Prie tokių išvadų pri
ėjo pagarsėjęs šveicarų psichiat
ras. Dr. T. Tramer, kuris ilgus 
metus studiavo proto ligonis ir 
surinko apie juos labai įdomių 
statistikos duomenų. Jo, pa
skelbti faktai labai reikšmingi 
ir atidaro mokslininkams visai 
nauja tyrinėjimų dirvų. Moks
lininkai dabar galės patikrinti 
astrologų tvirtinimus, kad gi
mimo laikas iki tam tikro laips
nio yra svarbus dalykas.,

Dr. Tramer yra Roscgg psi
chiatrinės ligoninės Solothurn

kantone vyriausias daktaras, iš 
tos ligoninės rekordų jis surin
ko gimimo datas 3,100 pacien
tų, kurie buvo patalpinti ligo
ninėj' nuo 1876 iki 1907 m. Vi
si tie pacientai sirgo vienokios 
ap kitokios rųšies proto liga. 
Proto pakrikimai, paeinantys 
nuo susižeidimų, alkoholio ir 
panašių priežasčių, nebuvo į 
traukti į tą skaičių. Gimimo 
dienos tų nelaimingųjų parodė 
labai įdomų dalykų. Būtent, kad 
kai kuriais mėnesiais gimsta 
daugiau nenormališkų žmonių, 
negu kitais. Pavyzdžiui, paaiš
kėjo, kad 324 pacientai buvo gi
mę kovo mėnesyj ir tik 208 ge
gužės mėnesyj. i

Tatai, žinoma, ne būtinai te
reiškia, kad kovo mėnesyj gi
musieji turi daug daugiau šan
sų išeiti iš proto, negu tie, ku
rie yra gimę gegužės" mėnesyj. 
Vra reikalinga turėti galvoj dar 
ir tą faktą, kiek ir kokiais mė
nesiais gimsta vaikų. Biologai 
žino, jog gimimų atžvilgiu ne 
visi mėnesiai yra vienodi,—gi
mimų skaičius ivairauja: vieną 
menesį gimsta daugiau vaikų, 
o kitą mažiau. Civilizuotose 
šiaurinėse šalyse žiemos mėne
siais"— sausio, vasario ir kovo 

”—gimimų skaičius yra penkiais 
nuošimčiais didesnis, negu bė
giu1 birželio, liepos ir rugpiučio. 
Tas apskaičiavimas padaryta tu
rint galvoj tą faktų, kad ne visi 
mėnesiai turi po vienodų skai
čių dienų.

Pravartu taip pat čia bus pa
žymėti, kad Solothurn kantono 
sąlygos kiek skyrėsi. Dr. Tra
mer surado, jog ten daugiausia 
vaikų gimsta vasario, kovo ir 
balandžio mėnesiais. Gimimų 
Šveicarijoj mažiausia tėra spa
lių, lapkričio ir gruodžio mene
siais.

Ta visa surinkta medžiaga ir 
atitinkamas apskaičiavimas da
vė galimybės Dr. Tramer’ui pa
daryti labai įdomiųi išvadų. Pa
sirodė, kad didžiausias nuošim
tis proto pakrikimais serga iš 
tų, kurie yra gimę kovo mėne
syj, o mažiausia iš gimusių ge
gužės mėnesyj. Pavyzdžiui, sa
kysime, kad iš 10.000 žmonių 
bendrai proto pakrikimu serga 
100. Remiantis Dr. Tramer’o 
tyrimais, mes" gausime tokius 
rezultatus: iš 10,000 kovo mė
nesyj gimusių žmonių proto li
gomis sirgs 123; sausio— 118; 
vasario— 103; gruodžio—118; 
balandžio—95; gegužės — 82; 
birželio—94; liepos—99; rug
pjūčio—96; rugsėjo — 91; spa
lių—94, ii’ lapkričio—88. Išeina 
tad, jog gimti žiemos mėnesiais 
yra rizikingas" dalykas, kadangi 
esti didesnis pavojus susirgti 
proto liga. Iš kitos pusės, ge
gužės ir lapkričio mėnesiai yra 
geriausi, nes lentelė rodo, jog iš 
žmonių, gimusių this mėnesiais, 
mažiausias nuošimtis išeina iš 
proto.

Šveicarijoj, o ypač Solothurn 
kantone, užsimoka gimti pava
sarį, vasarą arba rudenį. O ge
riausiai tai gegužes ir spalių 
mėnesiais. Gimti žiemos mėne
siais, kaip statistikos daviniai 
rodo, yra pavojinga.

Dabar atsukime kitą medalio 
pusę. Vis'ai nepriklausomai nuo 
Šveicarijos mokslininko Ameri
koje irgi buvo daroma tyrinėji
mai toj pat srity j. Tik čia buvo 
bandoma patirti kokios įtakos 
turi gimimo mėnesiai žmogaus 
gabumams. Kitaip sakant, ar
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Santo Domingo miestas, kurį užėmė sukilėliai ir įsteigė savo valdžių

viename mėnesyje gimę žmonės 
yra gabesni, negu' gimę kitame 
mėnesyje. Gauta labai įdomus 
daviniai.

Tyrinėjimus toj srity darė Al- 
leyne Ireland. Jis pripuolamai 
pasirinko 2,650 pasižymėjusius 
vienoj ar kitoj srityj žmones. 
Po to jis surinko apie kiekvieną 
jų biografinių žinių. Svarbiau
sia, žinoma, jų gimimo datas. 
Pasirodė, kad daugiausia pasi
žymėjusių žmonių gimsta vasa
rio mėnesyj. Beveik du kartu 
tiek, kaip bile kuriame kitame 
mėnesyj. Po to seka balandis, 
gegužis ir liepos. Birželio mė
nuo yra blogiausias.

Tam reiškiniui išaiškinti Ire- 
land turi savotišką teoriją. Jis 
sako, kad ne tiek svarbos turi 
gimimo, kiek užsivaisinimo mė
nuo. Vaikai, kurie gimsta va- 

jsario mėnes’yj, pradeda vystytis 
prieš devynis mėnesius. Kitaip 
sakant, jie yra gegužės mėne
sio užsivaisinimo padaras. O tas 
mėnuo, sako Ireland, yra mei
lės ir gamtos atgimimo laikas. 
Visa tai, reikia manyti, daro į- 
takos į užsimesgusią gyvybę.

Bet jeigu taip, tai kodėl va
sario mėnesyj gimsta palygina
mai nemažas nuošimtis ir to
kių, kurie vėliau suserga proto 
ligomis? Taip bent yra, kaip 
matėme, Šveicarijoj. Dr. Tra
mer sako, jog taip gali atsitik
ti dėl to, jog Šveicarijoj žiemos 
yra nepaprastai šaltos, ypač 
Solothurn kantone. Gyventojai 
mažai tegauna šviežio maisto. O 
visi ekspertai sutinka, kad pir
mi du ar trys mėnesiai kūdikio 
gyvenimo prieš gimimą ir po 
gimimo yra svarbiausi. Nėščios 
moters maistas daro įtakos ir 
dar negimusiam kūdikiui. (Štai 
kodėl oras ir maistas gali būti 
tuo faktorium, kuris nulemia 
tolimesnį kūdikio gyvenimų.

Tas samprotavimas nėra be 
pagrindo. Sakysime, visai ne-, 
seniai mokslo žurnaluose buvo 
paskelbti Dr. Monroe eksperi
mentai su vaikais. Tie ekspe
rimentai aiškiai rodo, kad vai
kų proto buklumas ir negabu
mas dažnai pareina nuo netin
kamo maisto. Dr. Monroe, ku
ris yra Long Island universite
to profesorius, pasirinko grupę 
vaikų, kurie mokyklose buvo ži
nomi kaipo bukapročiai ir la
bai prastai mokėsi. Jis surado, 
kad beveik visi jie buvo labai 
prastai maitinami. Tad pirmoj 
vietoj Dr. Monroe nustatė vai
kams atitinkamą dietą. Ir kas 
gi pasirodė? Per palyginamai 
trumpą laikų beveik visi vaikai 
pasitaisė. Pas juos pasireiškė ga
bumas ir jie pradėjo gerai mo
kytis. i

Visi tie tyrinėjimai yra itin 
įdomus, nors iš jų kokių nors 
galutinų išvadų dar toli gražu 
negalima daryti. Tiek Dr. Tra
mer, tiek Ireland sako, jog jie 
pacĮarę tik pradžią ir kviečia 
mokslininkus" patikrinti jųdvie
jų surinktus davinius. Tolimes
ni tyrinėjimai toj srityj gali 
surasti tikrai įdomių dalykų. 
Bet tatai parodys tik ateitis.

—K. A.

Kauno “Lietuvos Aidas” pra
neša, kad Spaudos Fondas” pro
jektuoja leisti lietuvišką enci
klopediją. Laikraštis rašo: 

įvairių žodynų ir pasiteiravi
mo knygų (Nachschlabebuchcr) 
atžvilgiu iki šiol mes buvome 
ir esame toli nuo savo kaimynų 
atsilikę. Musų artimiausi kai
mynai broliai latviai jau prieš 
karą leido latvišką enciklopedi
ją, kuria dabar naujai perdirb
tą vėl spausdina. i

Tačiau ir lietuviškos enciklo
pedijos klausimas ne nuo šian
dien keliamas. Pirmų rimtų su
manymų tokiai enciklopedijai 
buvo iškėlę Amerikos lietuviai.

Apie 1911—1912 metus lietu
viškų knygų leidėjas Amerikoje 
p. Olševskis buvo sumanęs ją 
leisti ir pakvietęs redaktorium 
Kleopą Jurgelionį. Del įvairių 
priežasčių ir lietuvių tarpusavio 
ginčų tas darbas" nepavyko pra
dėti.

1924 metais prof. Vadovas 
Biržiška buvo iškėlęs sumanymą 
leisti vien lituanistikos enciklo
pediją. Tą enciklopediją buvo 
pasiėmusi leisti “Kultūros” ben- 

i drovė Šiauliuose. Buvo jau su- 
’ daryta enciklopedijos redakcija, 
j pakviesti bendradarbiai ir pra
dėta rinkti medžiaga. Šis ant
ras sumanymas ir pasiryžimas 
buvo sutrukdytas ‘‘Kultūros” 
bendroves nusmukime.

Ir štai dabar jau trečias su
manymas ir pasiryžimas užkišti 
tuščią musų kultūros spragą, 
leisti lietuviškų enciklopediją. 
Galima viltis, kad šį kartą pa
siseks tą darbų atlikti, nes leis
ti pasiėmė rimta kooperacinė 
įstaiga, o musų universitetas 
duos tinkamų darbininkų, enci
klopedijos kūrėjų.

Sumanytoji enciklopedija bus 
platesnė, negu 1924 metais ma
nytoji. Ji bus panaši į bet ku
rių kitų bendrąją enciklopediją. 
Tuo norima palengvinti musų 
jaunuomenei ir visuomenei pa

Rengiasi leisti lietu
višką enciklopediją

sauly orientuotis, nešigraibstant 
enciklopedijų svetimomis kalbo
mis. Vis dėlto daugiausia dė
mesio joje bus kreipiama į li
tuanistiką, kurios paruošimas 
bus sunkiausias, nes teks’ rinkti 
išmėtytą medžiagą pirmą kartą 
ir ją tinkamai apdirbti. Enci
klopediją manoma leisti ilius
truotų./ Bus stengiamasi duoti 
kuo daugiausia iliustracijų, 
ypač bus kreipiama dėmesio į 
lituanistikos iliustravimą. Štai 
enciklopedijai pavyzdžiu mano
ma imti pirmoji latviška enci
klopedija. Įvairus atskiri klau
simai manoma nušviesti kiek 
galima objektingiausiai. Pama
tinis tos enciklopedijos dalykas 
—informacija. Norima ją taip 
sudaryti, kad ji tiktų kiekvie
nam bent kiek apsišvietusiam 
lietuviui ir butų prieinama ir 
suprantama.

Enciklopedijai redaguoti su
daroma 4 asmenų komisija. Vy
riausiuoju redaktoriumi pa
kviesta prof. Biržiška, žinofnas 
lietuvių knygų bibliografijos au
torius. Į redakcinę komisiją su
tiko įeiti prof. Krėvė-Mickevi
čius. prof. Lašas ir “Spaudos 
F.” atstovas. Enciklopedijai su
daryti bus kviečiami atskirų 
mokslo ir visuomenės gyvenimo 
sričių redaktoriai, kurie sau pa
sikvies bendradarbių. Tas dar
bas ilgas ir sunkus, jam kiek 
galima gėliau atlikti bus kvie
čiami bendradarbiauti visi žy
mesnieji musų mokslo žmonės.

Sumanytoji lietuviška enciklo
pedija bus gana didele, ji up~ 
ims apie 400 spaudos lankų, ar
ba apie 6000 puslapių (vokiškų 
enciklopedijų formato), ir su
darys keturis storus tomus. Vi
sa enciklopedija bus leidžiama 
4 spaudos lankų sąsiuviniais; 
vieno sąsiuvinio kaina busianti 
4 lt. Viso išeis apie 100 tokių 
sąsiuvinių. Pora trejetą sąsiu
vinių manoma išleisti dar šie
met. Paskui norima leisti kas 
mėnuo po sąsiuvinį. Visas en
ciklopedijos leidimo darbas bu
sią galima atlikti per 5—6 me
tus.
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f NAUJIENOS į 
g 1739 So. Halsted St. įĮ 
U Chicago, III. B

Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš-
|Į tis Amerikoje.

Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ||
■ ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų
■ $4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00,
■ .pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- m
■ šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš-
■ pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar- 

ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:



Penktadienis, kovo 7, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
“Naujienose” imi buvo trum

pas pranešimas iš metinio Lie-1 
tuviu Liuosybės svetainės šė- 
lininku susirinkimo. DsbaV 
dsr kai k > apie tą susirinki- ‘ 
mą; papasakosiu, kaip tavcrš- 
<iai savo sumanymus prave-l 
da.

V’sų pirma jiems reikia tn- 
lėti savo pirmininkas ir, jei 
galima, sekretorius susirink’’- 

me. Ksi šiuos du susirinkimo 
vedėjus turi, tai jau pusė “nni-1 
šio” laimėta. Mat, gali duoti: (Atlantic unu ručine motei

Manoma, bene bus lik McEr- 
lane draugų kerštas Obertai dėl 
’msikėsinimą ant McErlane gy
vasties.

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

balsą kam nori, o neduoti kam 
nenori; taipjau gali ir tarimus Chicago. — Keturi kubilai ir kiekvienas jų talpina 10,000 galionų alkoholio. Tas bravūras tapo užtiktas prie 8th St. ir Michi- 

gan Avė. ,
šiame susirinkime 

išrinkta Maikis 
komunistas, 

nenugir-

Kita versija yra toki: girdi, 
D erta pametęs Šaltį ir apgau
ti •’ nėjęs. Šaltis sužinojęs apie 
Obertos dviveidę “politiką” ir 
atkeršijęs.

Dar vienas -f škinimas yra 
‘oks: Oberia pastaruoju laiku 
mėginęs susisukti “raketą” tea
trų darbininkų — kurie pa 
odo publikai vietas uirjoj. 

Bet čia jau esanti unija. Vie
nas, girdi, unijes vhšinmk??- 
mėginęs atgrąsinti Oberlą, kad 
Js-nelįstų uivjon. Bet Oberta 
imijisto žcdž’am:; zlrcmli pa
rodęs cvolvcrį. T.igi išreiš 

inma nuomone, bene “paša- 
inta” Oberta, kad jis nesi- 
tštų į un ją.

Be to, kalbama, kad atsi
naujinusi kova stambiųjų bul- 
legcrių tarpe ir toje kovoje 
vienas pirmųjų kritęs Oberta.

j “Kai mano vyriausia kūdikis 
•buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
Į jo viduriukai buvo smarkiai 
, užkietėję nuo mano pieno”, sa
iko Nebraska motina. “Jis tiek 
' mus laikydavo be miego, kad 
| mano vyras beveik miegodavo 
i prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti

; kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 

'pradėjo veikti gerai ir jis mus 
i daugiau nebevargino.” Šalinkis 
: imitacijų Castoria. Fletcher pa- 
i rasas parodo tikrą, grynai au- 
į-galų, nekenksmingą Castoria, 
'į kurią daktarai^ visur pataria 
, nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
; dieglio, konstipacijos, šalčių, 
! aitrumo ir tt.

Taigi ir 
pirmininku 
Butvilas, žinoma, 
Bastin inlko pavardės 
dau.

Išduota raportai ir 
mai. Ir štai atsistoja 
Jau nauji sumanymai 
ma. Yuknis
klausia, kodėl neduota 
nė “bedarbių mitingui’

Garsinkifės Naujienose

praneši- 
Yuknis. 
svarsto- 

(džianitorius) 
svetai- 
laiky-

Suprantate 
pasako, tai

Vienas bolševikas užsiminė, 
kad esą reikią išimti indžionk- 

Bct tas 
Jis ir vėl paaiški-

varstytas kulkomis.
Kas nušovė Oberta ir už ką? 

Atsakymai skirtingi.
Vienas spėjimas yra toks, 

kad Obertos priešininkai buvo 
pasislėpę jo kare. Kai Oberta 
su savo šoferiu pasileidę va
žiuoti, tai priešai padengę juo
du ginklais. Oberta, nužiūri-.

Nušauta John 
Oberta‘darbiniu- šonas prieš "policiją, 

o ką kitas pasako, tai i menedžeris!
“darbininkiška!” Ino, kad kalbėjęs su žmonėmis, 

I kurie nusimano apie indžionk- 
šeno išėmimą. Su išėmimu yra 
keblumų. Išimti jis galima, bet 
jei teismas palaikytų policijos 
pusę, tai bendrovei gali ir kai
nuoti pinigų.

Kilo dar reikalavimai išmes
ti Petraitį iš menedžeriaus vie
tos. Vienok ir jie paliko ati- 

I dėti.
Bendrai imant, susirinkimas 

buvo kaip ir kokia praktika 
j komunistams, kurie kandidia- 
’ tuoju į spykerius. Karšto oro 
J susirinkime jie išpūtė tiek, kiek 
didžiulis lokomotyvas tempda
mas 60 vagonų.

Vietinis.

Perpykęs, Misius negali nė 
kalbėti.
Misius, 
kiška”, 
jau ne

Po Misiaus kalbos prabilo 
Stalioraitis. Jis irgi negali nu-1 
stovėti vietoje iš sujudimo. Sta
lioraitis karščiuojasi: “Darbi
ninkams turime duoti svetai
nę, o ♦policija ką nori, lai da-1 
ro. Gi svetainę — duoti, duo-

Toliau Siderevioia kalba: I 
girdi, mes pastatėme svetainę, j 

į o dabar negalime įeiti jon.
Bet kažin ar tik tuo laiku,1

kviete darbininkus 
Liuosybės svetainėje.;
pateko į rankas gar- kada svetainė statyta, Sidere-J
Ši atsilankė į svelai- 

Petraičio,

Svelainės menedžeris Petrai
tis paaiškina. Jo paaiškinimas, 
esmėje, buvo toks. Komunistai 
dalino garsinimus prie West- 
ern Electric dirbtuvės. Tie gar
sinimai 
mitingą 
Policijai 
sinimai.
nę ir paklausė jo, 
•ar jis yra purendavęs svetainę 
tam mitingui. Policijai atsaky
ta, kad apie paremtavimą jis, 
Petraitis, nežinąs. (Matote, ko
munistai ėmė garsinti milingą 
dar nenusamdę svetainės.).

vičia nebuvo farmose, taip 
jam “statyti” neteko.

Takažauskas dar gavo 
kad bendrovei 

paklausyti 
komunistams 
tai 
su

neduoti svetainės. Tai jis

Balsą gavo Stuparas. Jis iš
reiškė tą mintį, kad menedže
ris gerai padaręs paklausyda
mas policijos įspėjimo. Tai ro
do, kad Petraitis rūpinasi ben
droves reikalais. Ba pyktis su 
policija yra neišmintinga, nes 
tai reiškia statyti pavojui! sve
tainės interesus. Už rupiu i mą- 

Petraičiui
priklausąs kreditas.

Oje tu mano! Ar nepakils 
visas komunistų spietis?

Misius, 
si Mason, 
dydamas 
“Žmogeli,
ta; pats esi džianitorius ir dar 
prieš darbininkus eini”.

vadina 
ro 

Slupatą 
ne šarma

pašoko ir kalba, 
pirštu 
kaip tau

pastebėti, 
sveikiau 
O jeigu 
svetainės, 
pasikalbėti

Na

žodi 
bus 

policijos, 
reikia

lai jie ir eina 
policija.

įpilta aliejaus įir
Ir vėl papliupo šauks

mai “mes darbininkai, mes dar
bininkai”. Taip kad vienas šė- 
rininkas, draugijos 'atstovas, 
neiškentęs, turėjo pastebėti ko
munistams: “Kiek jūsų čia kal
bėjo, tai nei vienas nieko ne
pasakė bendrovės labui — vis 
tik “dailininkai” ir “bedar
biai”. Bedarbių niekuomet ne
trūksta Canal arba Madison 
gatvėse. Jeigu kas iš ten at
eina, lai ir duok jiems sve
tainę.

Dži-viz 
ikailo.
kalbėloj u

Kalbėjo jie 
ir dar visi

tikrai 
Papliupo vėl kalbos. O 

bolševikų užsirašė 
penkios dešimtys, 
iki pusės dvylikos 
neiškalbėjo.

Daktaras Rado, Kad Moterys 
ir Vaikai Serga Daug

Tankiau, Negu Vyrai
Kaipo šeimininio daktaro 

Monticello, Illinois, Dr. Cald- 
well praktika apėmė visą žmo
gaus kūną, o ne kurią mažą jo 
dalį. Daugiau kaip pusė jo 
“pašaukimų” buvo pas mote
ris, vaikus. Jie daugiau už ki
tus serga. Bet jų ligos tan
kiausia būna menko pobūdžio, 
— šalčiai, karščiavimas, gal
vos skaudėjimas, aitrumas — 
ir visos jos pirmiausia reika
lauja pilno vidurių išvalymo. 
Jų viduriai sukietėję.

Per 47 metus Dr. Caldwell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo paties receptu, už
vedančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutarė šią formulą panau
doti gaminant Dr. Caldvvell 
Syrup Pepsin ir paleido jį mar- 
ketan.

Preparatas tuojaus susilaukė 
didelio pasisekimo visuomenė
je, kaip kad jis pirmiau buvo 
sėkmingas Dr. Caldwell priva
tinėj praktikoj. Dabar jau 
trečia gentkartė jį vartoja. Sa
vo vaikams jį duoda motinos, 
kurios pirmiau buvo duodamos 
savo motinų. Kiekvieną darbo 
dienos sekundą kas-nors kui
no rs eina j aptieką jų nusipirk
ti. Yra tūkstančiai namų šio
je šalyje, kurie niekad nebūna 
be bonkos Dr. Caldvvell’s Syrup

Pepsin ir mes turime daugelį i 
šimtų laiškų nuo dėkingų žmo
nių pranešančių mums, kad jisl 
jiems pagelbėjo, kuomet kiti1 
visi nedavė pasekmių.

Kuomet moterims, vaikams! 
ir senesniems žmonėms ypač 
naudingas yra Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, jo švelnus veiki
mas yra greitai veiksmingas ir 
tvirčiausiam kunui ir labiau
sia sunkiuose atsitikimuose.1 
Neturintis nė opiatų, nė narko
tikų, jis yra saugus dėl ma
žiausių kūdikių. Vaikai mėgs-j 
ta jį ir ima jį noriai. Kiekvie
na ap lieka pardavinėja Dr. 
Caldvvell’s Syrup Pepsin.

Oberta buvęs 13 wardos komi- 
timanas (Tovvn of Lake); 
Joe Saltiso pagelbininkas; 
kartu su Oberta nušauta ir 
jo draugas apsaugoto  jas,
Samniy Malega.

Trečiadienio vakare, Koberts 
kelyje, prie 103-čios gatves, ra- j 
sta nušautas John Oberta 
jo šoferis ir apsaugolojas 
Malega.

Oberta rasta negyvas, 
dįs jo paties brangiame 
mobilyje Lincolne.

prie automobilio, 
užtikta

ma, mėginęs ginus, na rasia 
prie jo kojų revolveris su ke
liais iššautais patronais. Ma- 
iega, Obertos šoferis ir paly- 

. , dovas, mėginęs bėgti, bet kul- 
„ įkos jį pasivijusios ir jis su- 
k ’ smilkęs vandeny, griovyje.
ė- Už ką nušauta Oberta? Vie- 

aulo- I nas nužiūrėjimas kreipiama į 
IMcErlane, kuris neseniai buvo 
pašautas ir kurį dar šiomis 

užpuolė du vyrai ir
van 

deny, užtikta bcpludoriuojąs' dienomis 
Obertos šoferio ir apsaugoto-1mėgino nušauti, kai jis gulėjo 
jo (body guard) lavonas, su- German Deaconess ligoninėje.

Greičiausi
iš visų elektrikinių traukinių 
Amerikoje. Greičiausias būdas 
atvažiuoti ir išvažiuoti iš Chica- 
gos. Išvengkite nepatogumų ir 
sutrukdymų... pavojų sniego, ir 
lietaus, ir ledo važinėjanties 
žiemą.

T
- Electric Interurbnns 

—O— - Motor Coaeb Routcu

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE

SU

Elektrikiniu!

Pasinaudokite musu Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tek Rand- 
olph 8200. Dykai žinios apie 
išvažiavimus, keliones, pa-
silinksminiinų vietas ir la
vinimosi turus visoj Chica- 
t>es Metropolijos apygardoj

Važiuokite 

70 mylių i

valandų

Del tvarkraščių, fėrų ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

CHICAGO SOUTH ŠUORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO NORTH ŠUORE 
& MILWAUKEE RAILROAD

CHICAGO AURORA
& ELGIN RAILROAD

(The Sunset Lines)

I RYTUS Į ŠIAURĘ J VAKARUS

Victor Tonas

V1CTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 colių, Listo Kainos 75c.

V-14028 Reginos Polka
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa 

V-14029 Užjęavėnios 
Linominis

J. Žuronas ir Grupa 
V-14003 Bailes Dienelė 

Pasėjo Brolelis 
81692 Šarka ir Žąselė 

Sakė Meruos 
Dulkė P. A.

V-14025 Pas Močiutę Aujrau 
Sėdžiu po Langelio 

Krasauskienė-Volteraitė
V-14027 Švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo bernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio' dvaro 
Sugrįžimas

6v. Marijos Lietuvių Choras 
V-14004 Davatkėle po sodneli

Močiut, širdele mano 
Vinckevičius-Daukša-Namieka

V-14021 Gaspadinės Bankietas 
Pas motinėle

V-14014 Burdingierius pratikoje 
Klausyk mylimoji

V-140J5 Chicagos karčiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

INSTRUMENTALIŠKI 
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka 
Velička ir Mali Maki trejetas 

V-14011 Kalnų Polka 
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valdų rinkinys 
ševi Alkani Muzikantai 

V-14001 Anykščių merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kumutė 
Witkow Orkestrą 

81G93 Laiščiau rūta Polka 
Kauno Polka 

80750 Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka 

80752 Rūtų Polka
Daina jaunystės nelaimės 

81303 Kvietkos Valcas 
Giedrutis Valcas 

81443 Mainieyių Polka 
Lakštirigalps Polka 

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 
V-14005 Džiugus variakalys

Miškas aukcijonas 
Penki Alkani Muzikantai 

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas
Gero Ūpo — Landler 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedcldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L.

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tesniąją mokykla, tai jos no
ras buvo ruoštis mokytojos 
profesijai.

Musu gražioji lietuvaitė yra 
18 metu amžiaus. Aukščio 5 
pūdų 7 coliu; sveria. 125 sva-

“Miss Illinois” - p-le 
Bajorūnaite

rus.
Jos tėvai gyvena adresu 

12001 So. Halsted slrect. P-!ė 
Bajarunaitc turi du broliu 
Alfonsą ir Albertą. Vyresnysis

P-lė Stefanija Bajarunaitc 
— šių metų “Miss Illinois” — 
kaip vakar turėjo būti jau 
Miami, Florida.

šiandie, šeštadieni ir sekma
dienį ji dalyvaus gražuolių kon- 
leste už visų Suvienytų Val
stijų gražuolės titulą “Miss 
America”.

Jeigu laimės tą gari?;, lai 
bus pasiųsiu į Pietinę Ameri
ką tarpiautūriam gražuolių kon- 
testui.

P-lė Bajarunaitė sugrįš mo
kyklon, i Illinois universitetą, 
ateinanti trečiadienį.

Ji yra studentė ir mokinasi 
pirmus metus, dabar antrą se
mestrą. Kai baigė Fenger aukš-

> dilba, jaunesnis gi lanko aukš- 
. tesniąją mokyklą.
i O sesuo, p-nia Jennie Gra- 

binski, Įtaiko Beauty Sboppe
. adresu 11323 So. Michigan ave- 
. nue, Rosclande.

Report.

Opus pranešimas 
per telefoną

Telefonas:
— Brrrrrr... brrrr...
— Alio! — sakau.

Reporteris? — klausia 
sujudęs balsas.

— Taip... O kas lokio atsi
liko?

— Atvažiuok greičiau j

('III C A G ()S TURTINGIA IK
SUOSE NAMUOSE 

Puošniame ir išskirtinamv apart-
*******X *

mlly Fluken pleskelėnm yra pa
tikimi rir|kniniioja mi skalbiniai 
poniu

Mrs. J. F. L. Curtis Mrs. C. H. 8chweppe 
Urs. Chutinccy Keep Mrs. J. W. Thorne 
Mrs. .litines Slmpson Mrs. Wm. Urigley, Ji

—moterys, kurių skalbiniai siekia 
tūkstančius dolerių — brangiausi 
lininiai, puošniausi spalvuoti šilkai, ran
komis daryti siuviniai iš viso pasaulio— 
neleidžia kad kas kita butu vartojama, 
išėmus American Family Plakės. Taip ty- 
r/s. kad jos negali susilpninti ploniauslo 
midėklo. nė nublukinti švelniausiu spal- 
v;i. "Aukso Pakrantės" skalbėjos sako, 
kad jos užlaiko jtj rankas gražias . . . ma
žiau trininio reikalauja. Jos išplauna 
greitai... padaro indus ir stiklus blizgan
čius. 3 nemažo didumo pakeliai. Pas yi- 
sus pardavėjus. <

Išdirba James S. Kirk & (’<>., Chicago

Roselandą... pasiskubink!
— Na, kas ten lokio?
— Kraustosi... pasiskubink! 

Tegul kraustosi, gal ir 
man pačiam teks greitai išsi
kraustyti.

— Vyras darbe, šapoje, o 
moteris kraustosi. Atvažiuok 
prie 105 gatvės ir Edbrooke 
avenue... pamatysi.

Ar mažai kraustosi? Kiek
vieno nesuvaikysi.

—— Atvažiuok... lietuve krau- 

slosi!
— Tarkite jai mano linkė

jimą gyventi laimingai naujo
je vietoje. Meldžiu.

— Bet suprask: vyras dar
be, o moteris kraustosi; vy
ras, sugrįžęs, neberas.

Jeigu jau taip pavojin
ga, tai praneškite policijai.

— Tinginis, ne reporteris — 
užbaigė pasikalbėjimą tolimas 
balsas ir uždarė telefoną.

Reporteris.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Playing Around”
Iš naktinių kliubų ir padug

nių gyvenimo

Dalyvaujant
ALICE WHITE, Chester

Morris
Taipri

Vitaphone Vodevilio
Aktai

“Two boys gone wrong”
Kalbanti komedija

Radio programai
Tai buvo kovo 2 dieną. Vi

są dieną namie sėdėdamas, pa
siėmiau “Naujienas” peržiūrė
ti. Bevartydamas pamačiau, kad 
bus programas išpildytas per 
radio; kad programą duoda p. 
Budrikas ir kad, be kitų nu
merių, kalbės Lietuvos konsu
las p. Kalvaitis.

Smagu buvo klausytis to 
programo, ypatingai p. Kalvai
čio kalbos.

Toliau pastebėjau, kad ir p. 
S. J. Beneckas kalbės iš radio 
stoties W.C.F.L. Pamaniau: 
nepraleisiu progos pasiklausy
ti ir šio programo.

Sulaukiau pažymėto laiko. 
Oi, kad gražiai prabilo! La
biausia man patiko pasaky
mas, kad žmonės nebemirsią. 
O aš mirties bijau, nors jau 
esu nebe jaunas. Mat, vis šia
me pasaulyje norisi dar pa
viešėti.

Ale toliau — kada pasakė, 
jogei žmonės ir nesirgsią, tai 
ėmiau abejoti, ar p. Benec
kas klysta, ar kas jam daro
si. Ir kostumerį jis patrotijo.

Aš noiėčian paklausti p.“Bouncing Babies” su 
Our Gang 

Kalbančios žinios

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. iyto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Ruth Hanna McCor- 
mic kalbės per radio
Kongresmanas Ruth Hanna Mc

Cormick, republikonų kandidatė j 
Jungt. Valstijų senatą, pradės savo 
radio kampanija rytoj vakare, ko
vo 8 d., 7:15 v. v. ir kalbės iki 7:30 
v. v. iš stoties WJJD.

Savo kalbose kitose valstijos da
lyse, kur ji kalbėjo virš šimto pa
vietų, Mrs. McCormick svarstė far- 
mų ir internacionalines problemas. 
Chicagoje ji svarstys miesto gyven
tojus ir darbininkus apeinančius 
klausimus.

Ateinanti pirmadieni, kovo 10 d., 
Mrs. McCormick kalbės iš stoties 
WLS 8 v v. per 30 min. Abejuose 
atsitikimuose ji padarys (domius 
pranešimus.

Po radio kalbos pirmadienio va
kare, ii dalyvaus viename iš didžiau
sių bankietų Chicagoje, kurj surengė 
jos draugai pagerbimui formalio ati
darymo jos kampanijos Chicagoje. 
Čia Mrs. McCormick pasakys savo 
pirmą formate prakalbą Chicagoje.

Savo senatorinėj kampanijoj Mrs. 
McCormick pasakys daugeli prakal
bų per radio. Iki kovo 20 d. jau nu
statyta 20 prakalbų, kurių viena 
bus perduota visu radio tinklu. Ji 
taipjau kalbės kiekviename warde 
ir šimtuose kitų mitingų, kur ji as
meniniai matysis su balsuotojais^

Benocko, kotial buvo šaukta 
daktarai llerzman ir Davies 
lai moteriškei, kuri yra tvirta, 
biblislč ir kuri gyvena adresu 
4511 So. Washtena\v avenue. 
Ar negalėjo bil/lislai atvažiuo
ti pas moteriškę ir išgydyti ją 
Jėzaus vardu?

B, ighton parkietis.

Baltgudžių padėka
(Laiškas Redakcijai) 

J(iefb. Redakcija, —
Pavelykite per Jūsų dienraš

ti išreikšti musų širdingą pa
dėką lietuviams artistams ir 
lietuviškai publikai, kurie pa
dėjo pasisekimui ballgudžių 
vakaro Čikagoje, įvykusio 16 
dieną vasario mėnesio Schoen- 
hofen salėje.

Ypatingai esame dėkingi 
draugiško mums dienraščio 
“Naujienų” redakcijai, lietu
viui dainininkui p. Kazimierui 
Pažarskui, o taipgi šeimynai p. 
Bronio Liudkevičiaus, iš.Rose- 
3ando, kuris atkreipė didelio 
dėmesio į musų organizaciją.

Su gilia pagarba, Jazep Vo- 
ronka, Baltgudžių Tautinio Su
sivienijimo Amerikoje pirmi
ninkas.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Gal nė nemanė musų kuni
gėliai susilaukti tokio nesma
gumo, kokio jie susilaukė vis 
dėl to dolerio viešpaties visa
galio, kada išleido, bizniui pa- 

gerinti, naują dekretą — kaip 
mirusius' laidoti: kad be kuni
go negalima kapinėse nė mal
dos užduoti sukalbėti; kad ne
galima nė grabas atidaryti; nė 
gėlių Į bažnyčią nešti.

Ir štai ką viena kūmutė pa
porino Pasaulio Vergui. Lietu
viai žino, kad keletas grabų 
kazimierinėse kapinėse buvo 
atidaryta 'tiesiog jėga. Palydo
vai neklausė kunigų. Tai, girdi, 
tiktai pradžia esanti.

Moteris, kalbėjo: jeigu iš ma
no šeimynos mirtų kuris, arba 
mirtų kas iš draugų, tai gra
bas butų atidarytas’. Lai gra- 
borius eitų savo pareigas. O jei
gu tektų jėga atidaryti, tai vis 
tiek jis butų atidarytas, gi ku
nigėlis su graboriu nueitų pas 
teisėją pasiaiškinti, kaip jie 
gali naujus patvarkymus įves
ti, jeigu sveikatos departamen
tas' nedraudžia graboriui grabą 
atidaryti arba pamaldas už
duoti.

Kaip galima spręsti, tai atei
tyje gali pasidaryti kunigams 
Krušui, Linkui ir Paškauskui, 
kurie išleido kalbamą dekretą, 
nesmagumų, jei jie nesusipras 
tą dekretą atšaukti.

Toliaus moteris, dar atsidu
susi, pareiškė: “Gimiau katali
kų tėvų duktė, išauginta baž
nyčios globoje ir dar šiandie 
esu parapijonka, bet jau mirti 
gal teks: laisvamanei.

“Bažnyčia šventa mokina, 
kad lengviau verbliudui per 
adatos skylutę išlysti, nei tur
tuoliui į dangaus karalystę įei
ti. O kunigai, dėl biznio, matai 
ką sugalvojo —< išlupti iš bied- 
nuomenės paskutinę akį, bile 
•tiktai butų pinigo. Tai tokie 
šiandie pasidarė musų dvasiški 
ganytojai”... Moteris užbaigė 
kalbą.

Jj: sĮs *

Prie Halsted ir Adams gat
vių Studebakeris užvažiavo ant 
šalygatvio ir pučia sau durnus 
per užpakalinę kūno dalį. Va
žiuoti t toliau Studebakeriu jau 
nėra progos, ba jo akys beveik 
atsidurusios į trobesio sieną.

Kur buvęs, kur nebuvęs pa
sirodo ir tvarkdaris. Išsitraukia 
jisai žmogų iš Studebakerio. 
Žiūrime, kad ne tik autas pa
girdytas keliais galionais “kiki- 
nančios”, bet ir pats draiveris 
ne ką ihažiau! įsipylęs jos į sa
vo boilerį.

žmogus suimta kartu su Stu
debakeriu. Manau sau: munšai- 
nas nedraugauja su gazolinu, 
sisifaituoja, vaikosi šalygat> 
viais iki policininkas neuždaro 
abudu garaže už geležinių gro
tų. —Pasaulio Vergas^

Cicero
Pirmas Įspėjimas Liuosybės sve- 

terinei; komunistų džiaugsmas 
trumpis; Petraitis buvęs pa
statyt.. • “sušaudymui”.

Praėjusį sekmadienį, kovo 2 
dieną, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje turėjo parengimą SLA. 
194 kuopa, kurią yra užvaldę 
ir kuriai šiandie vadovauja ko
munistai.

Atsilankiusi policija įsakė 
rengėjams uždaryti barą. O 
kada baras' laikyti arba “kie- 
tesnieji” gėrimai pardavinėti 
neleidžiama, tai aišku draugijų 
darbuotojams, kąp’ parengimai 
šiandie pelno neduos. Tatai pa
juto ir Ciceros komisarai.

šis uždraudimas yra kaip ir 
koks įspėjimas Liuosybės na
mo bendrovei, kad ji nešoktų 
per komunistų tempamą virve
lę. Nes kitą kartą gali taip at
sitikti, kad bus' surasta “kie
tesnių” gėrimų. O tada kas?

Tada bendrovei gali prisieiti 
federaliam teisėjui “aiškintis”, 
ir pasėkoje gali pasirodyti už
lipinta ant svetainės durų ma
ža popieraitė, kokią' neretai da
bar matome ant buvusių ‘‘scft 
drinks” parlorių durų.

Nesijaučiu pranašas esąs ir 
nežinau, ar tikrai taip atsitiks. 
Bet sakau, kad gali atsitikti, 
jeigu direkcija, užmiršusi savo 
pareigas šėrininkams, ims per 
daug rūpintis, idant tavorščiams 
padėti jų raudonąjį šmugelį va
ryta.

Arba gali ir kitaip atsitikti. 
Jeigu bendrovės direkcija per 
daug rūpinsis tavorščių intere
sais ir dėliai to susilauks ne
smagumo iš policijos pusės vie
na kita draugija, rengianti savo 
vakarą Liuosybės svetainėje, 
tai kitos draugijos jau ieškos 
ramesnės vietos. O tada kas? 
Aišku, kad ir tokiame atsitiki
me nukentės visi’ bendrovės šė- 
rininkai.

Komunistų džiaugsmas trumpas
Praėjusio sekmadienio paty

rimai sudrumstė tavorščių 
džiaugsmą, išsineštą iš metinio 
Liuosybės bendrovės šėrininkų 
susirinkimo. Jie mat jautėsi 
laimingi, kaip kūdikis geležėlę 
radęs, kad susirinkime buvo jų 
dauguma, kad pravedė! savo su
manymus. Ale dabar jau atro
do. kad negalės įvykinti tų su
manymų gyveniman; kad bend
rovės direkcijai peštis už jų, 
•tavorščių, interesus yra ytin 
pavojinga. Todėl džiaugsmas ir 
buvo trumpas.

Kas tie “bedarbiai”
Komunistai reikalavo Liuosy

bės svetainės susirinkimams 
laikyti “bedarbių” vardu. Da
bar klausimas: kas tie “bedar
biai” yra? Pasirodo, kad sve
tainę paimti ‘‘bedarbių” prakal
boms buvo atsilankęs koks ten 
italionas ar graikas, ar bala ži
no kokios tautos žmogus'.

Jisai paliko ir savo adresą. 
Bet vėliau patirta, kad paduo
tu adresu randasi tuščias' lotas. 
Ir šitokie žmonės eina samdyti 
svetainę prakalboms, o musų 
tavorščiai kelia lermą dėl to, 
kad svetaines' prakalboms ne
duota !

Petraitį “k stienke”
Liuosybės svetainės mene

džeris, nuo pat svetainės atida
rymo, yra Petraitis. Tur būt 
ne vienas kitas bendrovės šėri- 
ninkas ar direktorius nėra pa
dėjęs' tiek triūso, tie pastangų, 
kad palaikyti svetainę tinkamai, 
kiek Petraitis.

Teisybė, jis gavo atlyginimo. 
Bet jo uždarbis, jei palyginti 
su kiekiu darbo, kurį jis pa
šventė svetainei, buvo tiesiog 
menkas.

Na, ir buvusiame šėrininkų 
susirinkime kad kliuvo, tai kliu
vo Petraičiui nuo komunistų. 
Petraitis, mat, prie pagrindų 
stovėdamas, turėjo aiškintis ta
vorščiams, o šie,, vienas po ki
to, vanojo Petraičiui kailį.

Taigi dabar Ciceros juokda
riai ir kalba, kad tavorščiai bu
vo pastatę Petraiti “kj stienke”

l Pacific and Atlantic Photo J

New York. — George H. Put
liam, pagarsėjęs knygų leidėjas, i 
kuris pasimirė vasario 27 d. Jis 
buvo apie 86 metų amžiaus.

ir norėję “sušaudyti”.
Komunistų atakos prieš Pet

raitį gali priversti jį pasitrauk
ti iš menedžerio vietos. Jei Pet
raitis pasitrauktų, tai tas žinks- 
nis butų dideliai nuostolis Liuo
sybės namo bendrovei.

Cicerietis.

pabhigos. Bet iš tų numerių, 
kuriuos mačiau, tai pirmas kre
ditas, be abejones, tenka J. V. 
Beneckiui, kaip garsinimuose 
skelbta, operos dainininkui. 
Klausantis jo dainavąimo, nega
lima buvo abejoti, kad jis yra 
operos dainininkas. Gražus, ma
lonus, puikiai valdomas teno
ras.

šauniai pasirodė ir P. Gurski 
su p-nia Gribovd. Jų numeris 
buvo pasakėčios su šokiais. 
Ypač p. Gurski galima buvo 
nužiūrėti, kad jis yra profesio
nalas aktorius. Ne prasčiau 
pasirodė ir p-nia Gribova.

K. Mikulskį—faunas bernai
tis—s’muikaVo. Matyti, kad turi 
daug medžiagos smuikui.

Visiems akompo^avo p-lė i 
Viktorija Raševskaja. Ji pasiro
dė tikras meistras savo užduo
tyje.

Bendrai imant, vakaras buve 
įvairus ir galėjo lygintis didie
siems' musų, lietuvių, vakarams.

Bet publikos susirinko ma
žiau, nei į musų didžiuosius va
karus. Rusų Čikagoje ir yra 
mažiau, nei lietuvių. Bet publi
ka, kaip dėl rusų, tai atrodė 
parinkti nė.—Report.

Šeimynos Biudžetas 
Išgelbėtas

“Baltinioro, M<!.. Jan. 20. — Aš g?- 
rfiįuo'd iusu įstabiu vidurių tonikų 
— laksatyvu,
TRINERIO KARČIU VYNU

Jis išgelbėjo musų kišenių nuo dau
gelio išlaidų j,er nastaruosius 12 mo
tu. Vartosiu ii iki mirties. Mrs. Ro- 
sey Simond.” šis garsus vaistas tu
rėtu rastis kiekvienoj šeimynoj, nes 
pasitiketinas užėjus blogam apetitui, 
sukietėjimu1, išpūtimui ir panašiems 
viduriu trubeliaiiis. Imk jo mažose 
dozoso reguliariškai. kaip pataria 
daugelis daktaru. Visose aptiekosc. 
Senipel s iš Joe Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Oept. 24.

Vardas ..........................................................

Adresas .............................................

Šaunioj vietoje 
lietuvis

Daugeliui čikagiečių pažįsta
mas nuo senai ir dar kiek vei
kiąs musų tarpe yra p. Karo
lis P. Janus.

Žmogus, atvykęs iš ana-pus 
“balos”, neleido laiko veltui, 
dirbo ir mokinosi, ir štai, po 
keleto metų, Karolis P. Janus 
šiandien yra net “supredentas” 
—galva didžiulės U. S. Arma- 
ture korporacijos, 1617 So. Mi
chigan Avė.

Ši korporacija išdirbinė j a au
tam generatorius ir armatures 
(volelius viduj generatoriaus). 
Korporacijos viršytos yra H. P. 
Lester, prezidentas, ir iždinin
kas L. Mervis'—sugabųsi biznie
riai. Jie pradėjo šį biznį Chi
cagoje 1921 metais, pasiėmė už 
mekaniką—darbo vadą p. Karo
li P. Janus’a.

Pradžia buvo sunki ir menka. 
Teko skursti. Bet kiek laiko 
praėjus, p. Janus su savo pa
tirtais gabumais darbe— elekt
roj—išrado ir pats padirbo ke
tos mašinas', ir biznis jau pra
dėjo kilti šturmu. Senos vietos 
pasidarė perankštos ir vis rei
kėjo kelti į didesnes. Šiandie 
darbavietė randasi ant dviejų 
lubų erdvioje vietoje. Bet ir 
tos vietos jau neištenka, taip 
kad korporacija turi, nuo ge
gužės mėnesio, pereiti į dar erd
vesnę vietą, būtent, 1315 So. 
Wabash Avė.

Sumanymu paties p. Jaunus, 
korporacija įsiteigė pamokas iš- 
dirbystėj ir elektroj savo dar
bininkams. Pamokas teikia p. 
Janus ir kiti. Man teko būti 
vienose pamokose, ir štai p. 
Fitzgerald (vyriausias knygve- 
dys) perstoto p. Janus saky
damas, kad jis geriausias auto
ritetas šioj šaly. Ištiesų pasi
rodo, kad žmogus žino ką kalba.

Per jo pastangas čia gavo 
darbą lietuviai 11 vyrų ir 1 mo
teris.

Jo pagelbininkas yra taipgi 
lietuvis, jaunas Pranas Skama- 
rakas.

šiame skyriuje dirba 75 žmo
nės. Lock Haven, Pa. — 100 
žmonių, Portland, Ore.—60.

Manoma, kad vasarą čia buš 
galima gauti darbo.—Juozas.

Rusų vakaras
'___________

Sekmadienį, kovo 2 dieną, 
Shoenhofen salėje, rusų drau
gystė “Znanije” turėjo vakarą.

Suvaidinta veikalėlis viename 
akte ‘‘Daug triukšmo dėl nie
ko”; po to duota įvairių atski
rų numerių: dainų, šokių ir 
muzikos gabalų.

Neteko sulaukti programo

!•'. Zavist

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

LIETUVIŲ 
VALANDA

Iš RADIO “W-C-F-L”, 
Chicago, III.

309 m. 970 k.
Nedėlioj, Kovo 9 d., 

1930 m.
nuo 8 iki 9 vai. 

vakare
C. Standard Time 

Prašom pasik
lausyti. nes pro
gramas bus įvai
rus ir įdomus.

Kalbės
F. ZAVIST 

temoje:
“TŪKSTANT
METIS AM

ŽIUS”
Ir bus dvieju 
pasikalbėjimas,
tojo su Kataliku.

Turim už garbę pranešti musų 
klausytojams radio, kurie girdėsite 
minėtą programą, tai malonėkite 
prisiųsti mums savo Įspūdžius ir 
antrašą, tuomet jums prisiusime ke
letą knygelių veltui.

Adresas laiškams:

WCFL
623 S. Wabash Avė., 

Chicago, III.
Biblijos paskaitos atsibuna sek

madieniais nuo 10 vai. iš ryto, ant 
3-Čių lubų 2458 W. 38 St., Chicago, 
Illinois.

JUS Turite Turėti 
Saugiąją Dėžutę
Kiekvienas’ žmogus gali išsigalėti turėti sau

gaus padėlio dėžutę dideliuose plieniniuose vaul- 
tuose šio stipraus banko. Dėžutės pasirenduoja 
net tiktai už $3.00 į metus, kas išeina mažiau 
negu centas į dieną.

Jeigu jus turite vertingas kokias nors po- 
pieras, pasidėkit saugion vieton! Jums ims tik 
kelias minutes jūsų laiko, kad atnešti jas Į ban
ką ir pasidėti jas jūsų privatinėj saugaus pa
dėlio dėžutėj.

Jums nieko nekaštuoja apžiūrėti musų vaultus 
ir pamatyti įvairaus didumo gaunamas dėžutes. 
Ateikite šiandie kaipo musų svečias ir paprašy
kit bile kurį musų viršininkų parodyti jums sau
gaus padėlio vaultus.

Central^^^Bank
ATRUSTCOMPANY

U10West35ih Street
AStateBank ♦ • • • AOearii^HotMeBaak

|PAV ASARUUI
Didelis Pasirinkimas Kailiukų ant Kaklo 
(Chokers) Lapių, Minks, Stone Martens,
Saibles ir t. t. Taipgi didelis pasirinkimas įK
visokių kalnierių. įMI jM
Galite pirkti drabužį tik biskį įmokėjus. / <

Palaikysim drabužį kol jis bus jums rei- tT|
kalingas. » R

VALYMAS DYKAI f

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NORMAL 5150
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Demonstracija 
praėjo

Seniai jau rengėsi Čikagos 
komunistai bedarbių demon
stracijai kovo (i dienų.

Darė prisirengimus, kad iš-

| trefiką, k ip kokio kandidato 
i prezidentus partijai.

Trekai ir automobiliai, nu
ginusieji pasukti i 18-tą gat
vę, buvo liepiami kitomis gat- 

j vėmis važiuoti, idant nekliu
dytų parodai. Ties 18-ta ir 

i Halsted gatvėmis sulaikyt:, tra
gikas, idant butų p’alus kelias 
p rodai.

Policija, šitokiu patarnavi- 
imu, gal būt ne vienam t avina
ičiui skaudž’ri širdį užgavo, 
lik pamanykite: niekas ne
kliudė, niekas nepuolė, ir da-

—-------- ----------------- r----------—-
torijoj šis gražus Gramatinis i 
kurinis, “Cavalleria Rustica- 
na”, bus išpildytas lietuvių

o, Orkestrai vadovaujant.
K. Steponavičius, “Birutes”

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
MOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoj e.

----- >--------- — . —
vedėjas, dar sumoki no orkes
trą išpildyti vieną, didelį mu
zikali dalyką, kuris taip pat 
bus išpildytas šiame vakare:

Minėtame vakare publika lu
tės progos išgirsti geros mu
zikos ir gražiai skambančių 
dainų. — Alfio.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 4rtth St Chicago. 111. 
------- O-------

|v»irųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midvrąy 6512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėliaig ir Ketvergaii 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

PėtnyČiomig 1 iki 6 v. v.

judinti publikos dėmėsi — mė-lgi negalima aimanuoti, kad po
pino sukelti triukšmo vidur- licija žiauriai užpuolusi minią; 
miesty; laikė prakalbas svelai- negalima muėelninkais jaustis, 
nėse; policija, išvaikiusi kelis' Rezultatas pasirodė toks: 
tokius susirinkimus, dar pade- įaįmaiševo minia Halsted gat- 
įo komunistams išsigarsinti. | ve iki 30, susispietė čia tuš- 
Sp;uda plačiai papasakojo apie čiame lote, vienas-kitas tavorš- 
tuos visus įvykius. cius pasuke trumpą kalbą.., ir

Taip kad tur būt kiekvienas ' išsiskirstė.
eikagietis — dagi pradinių mo-I Matyti, kad prol. Jlobert 
kyklų vaikai — žinojo, jog 6 ' Moriss Lovetl gerai supranta 
diena kovo bus bedarbių de-1 “draugų” psichologijų. Jis pirm 
monstracija, kurią suruoš ir ku- i keleto dienų pareiškė: leiskite

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

710 W. 18th Street
Canal 3161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Ktamarimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad Pa
turime iii aidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, koris 
esti priežastimi galvos „kuudė įim<» 
svaigimo, akiu aptemimo, nefvuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tnliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose euznmhiavimns da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė ntyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedftlioj 
nuo 10 iki 12 vai P‘> nietn

Kainos pigiau kaip kitur.
, 4712 South Ashland A ve.

Phone Boulevard 7 >89

Off«n Vtrg-lnlA on.’lrt
Tfti V«n

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4112 Archer Avė.
Valančio* II ryto •&! 1 po pi^tą. 2 Iki 4 Ir 
O Iki 3 valoico N*dHinrn nno 10 (kt 12 dlc 

•a. Namų ofina* North Sldr
3113 J’ranklin Bhd.

Valaa.lo* MH(i pu WX() *«k»ro

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

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

Dr. J. W. Beaudette

riai vadovaus tavorščiai.
štai ir atėjo laukiamoji die

na. Neteko matyti, kaip susi
eidavo demonstracija. Bet vi- 
durmiesčio spauda praneša, jo- 
gei policija padėjusi susifor
muoti miniai ir palydėjusi jų.

Teko matyti demonstrantus, 
kai jie jinaišavo iš 18-tos gat
vės į Halsted.

Kiek buvo maršavusių po to 
dide’io garsinimo? Well—trys 
tuksiančiai; gal šimlas-kitas 
viršaus.

Be abejonės, buvo margavu
siu eilėse bedarbiu. Bet buvo 
ir tokių, kuriems dar nerei
kia dirbti, kuriuos dar tėtu
šiai į mokyklą siunčia.

Matėsi ir tekių “bedarbių”, 
kur storus cigarus dantyse lai
kydami marša vo. Jų tarpe bu
vo ir “Vilnies” džianitorius 
irgi kaip “bedarbis”.

Ties “Naujienomis” įvyko 
savotiška “paroda” — tai lie
žuvių paroda Naujienų darbi
ninkams, kurie domėjosi mar
šu.

Bet įdomiausia tur būt bu
vo tai, kad policija pati gel
bėjo marša v tįsiems. Ji skynė

komunistams niaršuoti, tegul 
pasivaikščios, iškalbės, kas gu
li ant širdies, ir nutils.

Taip ir atsitiko vakar.
Dar pastaba: Kažin kas Lu

tų atsitikę, jeigu panaši de
monstracija butų buvusi ren- 

' giama Maskvoje — ar Stali- 
' nas nebūtų pavaišinęs drau
gus švinu? Bet čia, žinoma, ne 

■Rusija. Dagi pati policija, sky
nė jiems taką.

Repo i t.
--- -- —------

» Iš Birutes

Lietuves Akušerės___
MRS. AMTELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

DR. C. MICHEL
LI ET U VIS OPTOM ET RI ST A S 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878 

-------0-------

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

DR. J. J. KOVVARSKAS 
gydytojas ;r chirurgas 

2103 W. G3rd S L, Stiile 3
ProMpert 1028

Rez. 237.9 S. L<‘t»»ilt M.. Csn»( 233h 
OfiNo vHlandoH 2 iki 4, 7 iki 9 

.Neuėhoj pagal sutarti

Viršuj Ashland Stcts Banko

1800 So. Ashland zlve.

VALANDOS:

. “Cavalleria Rusticana”

“Birule” prie šios operos 
rengiasi visu smarkumu. Nes 
kovo 23 diena .Lietuvių Audi- v *

M. P. Kaplan Telefonai
J. Koniaiko Humboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios
Atdara diena ir naktį

, Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak.
11911-1916 W. Division Si.

arti Robey St.

MADOS.

Phone
Hemlock 9252 /

Patarnauju prie 
gimdymo. duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanksta ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui. 
3i®3 S. Halsted St.

Chicago, III,
Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS
AKIS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki Ik
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 pq piet

Telefonas Canal 0464

S. D. LACHAVICII

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. 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 vai. po pietų ir nuo
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

V idikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 

—2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kemvood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai__

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

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

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

' Tel;'Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchestcr Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
' 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1316
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CH1CAGO. ILL.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salio Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

3282. Labai šauni baliui suknele. Galima siūdinti iš lengvo voa- 
liaus arba šilko. Sukirptos mieros 12, 14, 16 ir 18 taipgi 20.

Norint gauti viena ar daugiau virš i 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa-1 
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus, 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestus ir valst.)

JONAS KONDRATAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 4 dieną, 6 valandą ryte, 
1930 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Švenčionių apsk., 
Daugėliškio parap., Palinkos 
viensėdyje. Amerikoj išgyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Pranciška, po 
tėvais Konskaitė, 2 podųkres— 
Pranciška ir Sophie, 2 posū
nius — Augusta ir Mykolą, 4 
pusbrolius — Vincentas Kond
ratavičius, Kazimieras, Leonas 
ir Aleksandras Yuršai, puse- 
serę Veroniką čičienę ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvus, brolius 
ir seseris. Kūnas pašarvotas 
randasi 10611 So. Edbrookc 
Avė., Roscland, 111.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
kovo 7 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas i Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Jono Kondratavi
čiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, l
Moteris, Podukros, Posū
niai, Pusbroliai, Pusescrė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tol. Yards 1741

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonas 

Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną

ANTANAS BERŽANSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 10 valandą naktį 
1930 m., sulaukęs 53 metų am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Kilkiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Barborą Baltko- 
jiene ir gimines. Laidotuvė
mis rūpinasi sesuo. Kūnas pa
šarvotas randasi 1410 S. 49th 
Court, Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 8 dieną. 8 vai. ryte iŠ Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią. Cicero, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. 
miero kapines.

Visi A. A. Antano Beržans- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame.
Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Syrewicze Co.
Graboriai ir 
Balzamuoto  jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Westz22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakarų

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

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. STRIK0L
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 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
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaiikee Avenue, Rooin 209

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

’l’vl. Bnmswick 4983
Namų telefonas Bruuswirk 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathennia

Phone Armitage 1749 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS

(Tamošaitis) 
DENTISTAS 

Northwcst Tower Bldg., Room 309 
1608 Milvvaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

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

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

Įvair ys Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvraukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS MIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vaitai Nedel. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12, 1
Rez. Telephone Plaza 3202

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvertu 
ir Subatos vakaraii

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
Miesto ofise pagal sutarti:

127 N. Dearborn St.
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nS St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9609

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaHe St Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av- 

TeL Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 1

134 North LaSalle Street |
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union AvA 

Tol. Roosetclt 8710
Vai. nuo 6 iki D vai. vak.
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Tarp Chicagos

Bridgeportas
Ap- 
(ko- 
su-

los įdomų ir pamokinau I j I ri
jų veiksmų veikalų “Užburti 
Turini”, poni M. IBau'isns ir 
kiti pirmaeiliai dainininkai taip 

atlyginimo išpildys 
dali programo. 
visos inteleklualės, 

ir medžiaginės spė-
kos

PRANEŠIMAI

Lietuvių Moterų Dr-jos 
švietos pereitą pirmadienį 
vo o-ėią) įvyKv mėnesinis 
sirinkimas Mark White Sųuare I 
parko svetainėje.

Nutarimai pereito susirinki 
nio priimti vienbalsiai. Komisi
ja Auditorijos bendrovės išdavi 
raportą. Chicagos L. Auditori
ja pradeda sumažirZi skolas. 
Jeigu mes remsime visi, tai pc 
kiek metų turėsime C. L. Au
ditoriją be skolų.

Vilniaus vadavimo komitetas 
išdavė raportą. Lietuvos nepri 
klausomybės 12 metų apvaikš- 
čiojimo nesurengė.

“Naujienų“ dienraštis suren
gė vasario 15 d. Chiiagos Lie* 
tuvių Auditorijoj. Vasario 16 
dieną surengė Sandara. Sanda
ra išnaudojo vasario 16 d. savo 
laikraščiui, užbėgo už akių, Vil
niaus Vadavimo komitetui.

P-nia M. Olšauskienė paau
kavo dešimtį ekzempliorių įvai
rių knygų. Musų knygynas 
praturtėjo, narės turės progos 
pasiskaityti gerų knygų.

Prisirašė viena nauja narė 
Paulina Blužienė. Kiekvieną su
sirinkimą gauname naujų narių.

Komitetas pranešė, kad va
karas rengiamas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj kovo 8 dieną, 
7:30 vai. vak. Bus lošimas, 
bunco, davimas gaus, bus šokiai, 
lietuviška muzika. Taipgi bus 
duodama dovanos išbuvusioms 
draugijoje narėms per dešimti 
metų ir neėmusioms pašalpos.

Laike vakaro bus priimamos 
naujos’ narės: nuo 16 motų iki 
25 be įstojimo mokesties; nuo 
25 iki 45 m. įstojimas vienas 
doleris. Kurios norite prisira
šyti į L. M. Apšvietos Dr-ją, 
tai malonėkite pribūti į vakarą 
ir prisirašykite.

Kurie atsilankysite j vakarą, 
pilnai tikiu, kad visi busite 
tenkinti. Nes' vieta didele, 
visais patogumais.

Vakaro rengimo komisija
da visas pastangas, kad atsilan
kiusieji pilnai butų patenkinti.

A. M-nė.

pa
su

de-

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį, kovo 2 

dieną, teko vėl girdėti lietuvių 
radio valandą iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ku
rią rengė Jos. F. Budniko kor
poracija. Programas, kaip pa
prastai, buvo geras ir įvairus, 
susidedantis iš orkestro^ ir dai
nų. Ypatingai malonu buvo 
klausytis tikrai gražaus daina
vimo naujos dainininkes p-lės 
Violos Jeseluniutės. Taipgi p. 
Kalvaitis, Lietuvos konsulas, 
pasakė trumpą, bet turiningą 
kall;ą apie Vytauto julbilėjų, 
rėmimą savųjų profesionalų ir 
biznio įstaigų.

P-nas konsulas pabrėžė, kad 
savo įstaigos, savi biznieriai vi
sados duoda lietuviams geres
nį patarnavimą, ir pirkėjas nie
kad brangiau neužmoka, tad, 
sake, laikykimės obalsio “sa
vas pas savą’’.

Ateinanti sekmadienį p. Bud
nikas rengia vėl “siurprizą 
dio klausytojams, 
koki tai nepaprastą

ra-
Pasikvietė

i ...Vana-
gą su šeimyna.

Klausytojas

Del Šerno Fondo 
Vakaro

Nedėlios vakare, kovo 
Lietuvių Auditorijoj 
Fondo Komitetas rengia 
mybių vakarą”, šį vakarą vi
sais galimais budais remia vi
si pažangus Chicagos lietuviai. 
Naujienos ir Sandara deda vel
tui skelbimus, biznieriai ir pro
fesionalai apsčiai davė skelbi
mų programe, Dramatiško R'ar 
lėlio artistai be atlyginimo su-

9 d., 
Šerno 

M*

koncertinę
žodžiu,

artistinės
yra sukauptos (laikiau, kad
padarius “įdomybių veka- 
kuo puikiausiai vykusiu, 
vakaro pasisekimas turės

reikalas. Visų 
a ji nuoširdžiai 

užbaigti,

Šiito 
likviduoti Šerno paminklo sLh 
tymo skolą, ’l'ai yra visų Chi
cagos sąmoningųjų lietuvių pi
lietines pareigos 
būtina
paremti ir garbingai 
taip kad paskui nebūtų progos 
kam nors sakyti, kad šerno 
b'ondo Komitetas vis lik aukų 
praše, o piamoginių vakarų ne
rengia, kur žmonės galėtų fon
dą paremti kitokiu būdu.

Veik visos Šerno paminklui 
stalyti aukos, ir lai did 
įlos aukos, yra 
mesnių
lonijų. Pačioje Chicagoje 
lyginamai aukų gauta 
n: jai. l'u 
v

toli-
Amerikos lietuvių ko- 

pa-

pas i rody- 
Chicagos lietuviam. Ir rei- 

i tikėtis, kad jie pasirodys! 
Kad programas Ims geras, 

abejoti netenka. “Užburti Tur- 
tai” vra kurinvs, kuriame ir 
sveiko juoko ir rinitų pamo
kinimų yra gan daug, čia ras 
sau dvasines naudos kaip jau
nesnieji, taip ir senesnieji žmo
nes. O lošime dalyvauja visi 
artisto Pilkos parinktieji są- 
darbininkai. Koncertinė dalis 
bus trumpesnė, bet smagi. Ant 
pat galo bus smagus šokiai ir 
draugiškas pasišnekučiavimas. 
Taigi įsidomėkite visi, kad šio 
nedėldienio vakare, kovo 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj bus “įdo
mybių vakaras’’.

— .šerno mokinys.

Skelbia “Pirmos Pagal
bos — Namų Vaistų 

Savaitę”
Tai priminimas, kad kiekvienas turi 

pripildyti vaistinę šėpelę, kad tu
rėtų vaistų pirmai pagelbai atsi
tikus nelaimei ar ūmam susirgi
mui.

Geras Samaritanietis yra piešia
mas kaipo “Pirmoji Pagelba” visos 
šalies priminimui, išsiuntinėtam vi
sos Amerikos aptiekininkams, skel
biančiam devintą metinę “Pirmos 
Pagelbos — Namų Vaistų Savaitę” 
kuri tęsis nuo kovo 16 iki kovo 23 d^

Sumanymą tokio garsinimo—par- 
davybos vajaus, surišto su pavasa
rinio valymos laiku, buvo paduotas 
Sterling Products. Incorporated, 1922 
m. Prisirengimas prie pagelbos at
sitikime nelaimės ar umaus susirgi
mo yra ypač pabrėžiamas tą savaitę, 
kaipo būdas išgelbėti daugelį žmo
nių nuo bereikalingų kančių, ar net 
kai kurių žmonių ir gyvasties.

National Association of Retail 
Druggists priėmė tą sumanymą ir 
vėliau pridėjo Vaistinę Savaitę, kai
po rudenini vajų plačiam garsini
mui ir pardavimui reikalingiausių 
kiekvienam vaistų.

Vėliau prisidėjo prie to vajaus 
taipjau National VVholesale Drug
gists Association ir National Asso
ciation of Drug Clerks.

Nuo pat pradžios “Pirmos Pagel- 
bos-Namų Vaistų Savaitės” obalsis 
buvo ir toliau pasilieka: “Pripildy
ki! tą vaistų šėpelę dabar”. Pirmas 
tokios “Pirmos Pagelbos-Namų Vais
tų Savaitės” vertę pamatė Dr. 
William E. Weiss, generalis mana- 
žeris Sterling Products, Incorpo
rated, pats iškilęs iš smulkių aptie- 
kininkų. Ir kur tik aptiekininkai 
kooperavo, pripildydami langus atsi
tikus nelaimei, ar ūmam susirgimui 
pirmos pagelbos reikmenų pavyz
džiais — ragindami žmones 
reikmenimis apsirūpinti, — 
ar plačiais garsinimais laikraščiuo
se, — tokie aptiekininkai žymiai 
praplėtė savo pavasarini biznį ir tuo 
pačiu laiku naudingai pasitarnavo 
savo kostumieriams.

tais 
žodžiu,

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Dykai išbandymas metodo, kurį kiek
vienas gali vartoti be jokių ne

smagumų ir sugaišimo laiko.
Mes turime metodu suvaldymui Asthma 

ir mes norime, kad jus iAhandytumet ji mu
sų kaStais. Nežiūrint ar jūsų liga yra užsi- 
senfjusi, ar tik nesenai iAsivysčiusi. ar ji 
yra tuotarpinfi ar chroniška Asthma, jus tu
rėtumėt iAsisiusdinti nemokama išbandymą 
musų metodo. Nežiūrint kokiame klimate 
jus gyvenate, nežiūrint kokis yra jūsų am
žius ar užsiėmimas, jeigu jus kenčiate nuo 
asthma. musų metodas turtėtų pagelbėti 
jnms.

Mes ypač norime pasiųsti tiems, kurių li
ga esanti beviltė, kur visokios formos jkvė- 
puotojų, smirškimų, opiumo preparatų, ga
rai, “patentuoti rukimai“ ir t. t., nedavė 
pasekmių. Mes noriino parodyti kiekvie
nam. musų kaštais, kad musų metodas dau
gely atsitikimų pašalins visokį sunkų kvė
pavimą. visokį šniokimą ir visus tuos bai
sius paroksizmus.

Sis nemokamas pasiūlymas yra perdaug 
svarbus, kad praleisti j j nors vieną dieną. 
Rašykit dabar ir pradėkit metodą tuojaus. 
Nesiųskit pinigus. Tiktai pasiuskit žemiau 
telpanti kuponą. Padarykit tai šiandie.

BUNCO PARTY
Rengia Lietuvių Moterų Drau
gija “Apšvieta“, subatoje, kovo 
8 d., 7:30 v. v., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Po lošimui šokiai.

Bus priimamos naujos narės: 
nuo 16 metų iki 25 įstojimas 
veltui, nuo 25 iki 45 įstojimas 
$1. Įžanga 50 c. Kviečia

Komitetus.

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

SLA. 131 kuopos narių domei. Ko
vo 7 d., minėta kuopa laikys mėne
sini susirinkimą nariams žinomoj 
svetainėj, 7:30 v. v. Gerbiamų kuo
pos narių prašoma būtinai atvykti, 
nes tame susirinkime pienuojama 
pravesti kokis tai nepaprastai nau
jas tarimas. Valdyba.

Šerno Fondo Komitetas rengia la
bai indomų vakarą rašytojo Šerno 
atminčiai pagerbti. Perstatymas 
“Užburti Turtai” ir Koncertas, sek
madieny, kovo 9 d., 1930 m., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Po programui šokiai. Lošime ir kon
certe dalyvauja musų scenos žy
miausios ^pėkosi Visus nuoširdžiai 
kviečia, šerno Fondo Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieny, kovo 7 dieną, 
7:30 va), vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorium, Visi nariai ir kurie 
pripildėte aplikacijas nėr vakarienę 
ir balių, malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti.

— Rast. S. Kuneviče.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų visos drau
gės ir draugai draugystės visokiais 
reikalais kreipkitės prie raštininko, 
Mike Čeplinsky, po numeriu 3530 S. 
VVallace St.

Lietuvos Dukterų Draugijos na
rėms. Nuo šio laiko per kelis mė
nesius, susirinkimai bus laikomi šeš
tadienis, kas antra savaite kiekvieno 
mėnesio. Mark White Parke, ant 
antrų lubų, viršuj didžiosios svetai
nės; 8 d. kovo, 7 vai. vak. susirin
kimas yra labai svarbus, jame rei
kia visoms būti ir kurių užvilktos 
mokestys, reikalinga užsimokėti.

Sekr. A. Dudonienė.

ąpecialtntaa gydyme chroniškų ir aamn li
tų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iiegzaminari- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrą specialistą, koris neklaus jūsų 
kur ir kas joms skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

noi nuo 10 rvtz* ki I u«> oipTo

JO
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SIUSKIT PEk 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.

1427 J Frontier Bldg., 462 Niagara St., 
Bu f falo. N. Y.

Priaiųskit dykai lAbandymui Jūsų 
metodą, adresu

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Kovo 

6, 7 ir 8
Visas kalbantis didysis Flo- 
rence Ziegfield paveikslas 

“Glorifying the
American Giri”

Gražių moterų gražus spal
vuotas paveikslas 

Dalyvaujant
Mary Eaton, Eddie Cantor, 
Helen Morgan, Rudy Vallee

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Hot and Hqw” 
Kalbančio* indo*.

Cicero. — Raudonos Rožės P. 
Kliubo ineneHinis susirinkimas įvyks 
kovo 7 <1., 8'vai. vak., Lukštos svet., 
1500 So. 49’Avė., Cicero, III. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Bus priimama daug naujų nariu.

Rast. B. Tumavich.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks penk
tadieny, kovo 7 d., 1930 m., Chica
gos Liet. Auditorijoj. 3133 So. Hal
sted St., 7:30 v. v., visi kliubiečiai 
kviečiai.ii dalyvauti. -

A. Kaulakis, rast.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, eopyiirhta — išradimai 
aoktoa rnAhn.

B. PELECHOTCICZ
2300 W. Chlcaro Avė.

Bruūswick 7187

10% PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Financial
FinanRsi-Pnsknlno

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiu* 
Real Estate kontraktus.

Petržilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

li

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2231

Paskolos suteikiami 
j vienp. dieng

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
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INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716

REIKALINGI antri morgičiai apie 
$3,000, geri nuošimčiai, saugus in- 
vestmentas. Kas turit, praneškite. 
V. Miszeika, 1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500.

SKOLINAM PINIGUS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Lengvomis išlygomis
Public Mortgage

Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th Street

Automobiles
Buick 1030 — 01 Sodan ............. $1.460
Esh<!X 1020 Coupe runible seat____$560
Hudson 1030 eedan ..........................  $850
Nash 1028 Sodan — 5 pass........... ..... $605
Pontlac 1020 Coach ............................... $525
Buick 1027 Sodan, 2 door ...............  $305

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

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

automobiliai nuoGERI vartoti
$75.00 ir augš. Mes galime parduo
ti jums karų be jokio įmokėjimo.

1633 MĮhvaukee Avė. I

Miscellaneous
Įvairu*_— — — — — — — — — — — —

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
Įvairna Pardavimai

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

Penktadienis, kovo 7, 1930

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero. III. 

Tel. Cicero 1329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Musica! Instruments
1r«Mt ramentai

DIRBTUVĖS KAINOS
GROJIKLTAI PIANAI

Perbudavoti ir kaip nauji Gro- 
jikliai Pianai, pilnai garantuoti, 
$65.00 iki 
nesi.

$125.00. $5.00 į mė

Upright 
$50.00.

Pianai $10.00 iki

Console 
nauji $10.00.

Fonografai visiškai

P. A. STARCK PIANŲ 
DIRBTUVĖ

39'th St. ir Ashland Avė. 
Atdara vakarais.

Personai
Asmenų Ieško

PA1KŠKAU apsivedimui vyro, ge
ro budo, be skirtumo tikėjimo. Esu 
našlė, turiu bizni ir nemažai turto, 
vienai yra persunkti. Rašykite Box 
1179, 1739 S. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS pusininkas i au
tomobilių taisymo dirbtuvę. Geram 
žmogui gera proga padaryti pinigų. 
Priimsiu ir nepatyrusi to biznio. Tu
ri įnešti biskį pinigų.

Morgan St. Auto Repair Shop 
3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 9421

Help Wanted—Malė
reikiaarbinin

REIKALINGAS pirmarankis ke
pėjas. 1208 E. 93 St. Chesterfield 
1172.

O

REIKIA AGRESINGU VYRU 
su $500 iki $100, pilnai apsaugotu, 
prisidėti prie išdirbimo korporacijos. 
Biznis duoda 100% pelno, 
prasta proga. Ištirkit.

J. SAM RJDINGS 
7153 S. Carpeųter St.

Nepa-

Help VYanted—Female

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti i burdingauzę, gali būti 
ir su vaiku. 11446 Front Avė. Chi
cago.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti 4 vai
kus. Kaz. Čepulis, 1 lubos. 7203 S. 
Maplevvood Avė. Tel. Hemlock 2852.

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

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti vaikus ir pagelbėti prie 
namų ruošos. 4178 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 1404. 

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

REIKALINGA blaiva moteris prie 
namų darbo dėl dviejų ypatų; kam
barys ir valgis ant vietos. T. M., 
4557 S. Albany

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, su val

giu arba be valgio. 3409 S. Lowe 
Avė., 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.
----- o

gro-

PARDAVIMUI stambus lietuviš
kas biznis tinkamas tiktai inteli
gentiškam lietuviui — vyrui arba 
moteriai. Reikia Įnešti nemažiau 
$2,500, kitus išmokėjimais. Plates
niam paaiškinimui kreipkitės i “Nau
jienas”, klauskite V. Mišeiką.

PARDAVIMUI bučernė — namas 
ir lotai, važiuoju i Lietuvą. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
sernė.

3935 S. California Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė labai pigiai. Priežastis pardavimo 
liga. 5700 So. Morgan St.

NORIU pirkti bučernę ir groser- 
nę su namu arba bę nąmo. Atsišau
kite i Naujienų Skyrių, Box 59, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pekarnė, 1 išvažio- 
jimui trokas, su daug kostumerių; 
biznis geras; atiduosiu visai pigiai. 
4513 So. Wood St.

Exchan£e—M ainai
MAINYSIU rezidenciją ant 2-jų 

flaty. Box 60, Naujienų Skyrius, 
3210 So* Halsted St.

Barms For Sale
Ūkiai Pardav i m ui________
EXTRA1 EXTRA

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

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

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

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

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

80 akrų ūkė, 
puikus sodnas, 
dinkai, $1700.

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

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

arti Michigan ežero, 
girios, vidutiniai bu-

Real E statė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ke- 
vi-

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

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

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

6 kambarių, 2 augštų rezidencija—
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidencijų ir garažų, 
cementiniu i važiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, • užbaigti , - .
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge- Dinette odai .... 
jis stylių. Apsimokės jums ištirti. Pavieni Dreseriai

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

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455-   - - ------
MŪRINIS 2 FLATŲ PA

AUKOJAMAS
$11,500; 5 ir 5 kambarių; garu 

šildomas; ugnavietė, knygų šėpos; 
visi pagerinimai suvesti; lotas 30x- 
125; $1,500 įmokėti, likusius kaip 
renda. Matykit prie 8415 S. Seeley 
Avė. Agentas ant vietos kasdie 
nedėliomis arba matykit

SACK REALTY CO.
» (Excl. Agts)

934 E. 63rd St., 
Wentworth 7464-65.

ir

PARDAVIMUI gražus, šviesus, di
delis 8 kambarių mūrinis namas dėl 
2 šeiminų; 2 karų garažas. Tai tik
ras bargenas, tik $2,000. 2040 So. 
Ruble St.

PARDAVIMUI cottage ir sale lo
tas, labai pigiai, išmokėjimais. Prie
žastis apleidžiame miestą, 3633 W, 
55th Place.

PELNINGA PRAPERTĖ
2 FLATU BARGENAS v

N. Merrimac Avė. Beveik 
puikus mūrinis 2 apartmentų 

Abu flatai turi 6 didelius,

5835 
naujas 
namasi 
šviesius kambarius; karštu vandeniu 
šildomi; visi pagerinimai 
nėra assesmentų.
vvaukee Avė. gatvekario.
auganti apielinkė; arti visų sankro
vų. Pranertė tikrai žymiai pakils 
savo vertėje per ateinančius kelis 
metus. Extra flatas dabar yra iš- 
renduotas.

Kaina tiktai $16,500. '
$1,500 įmokėti. Likusius 

$125 i mėnesi, iškaitant visus 
šimčius.

Telefonuokit
MR. BAGDONAS 

Central 4804

sudėti;
2 blokai iki Mil- 

Greitai

PO
nuo-

HARVEY NAMAS ĮSAKYTAS
PARDUOTI

Jus galite sutaupinti daug pinigų 
veikdami greitai šiame 

FORECLOSURE PARDAVIME
Savininkas nenori PELNO

VIETA: 15727 S. Paulina St., Har- 
vey, 3 blokai nuo mokyklos.

APRAŠYMAS: 5 kambarių gerų 
plytų bungalovv, 3 metų senumo. 
Lotas 32x125. Gražus namas.

TRANSPORTACIJĄ: 32 minutes iš 
vidurmiesčio elektriniu III. Cent
ral.

KAINA: $7,750. Tik $500 įmokėti, 
likusius po $65 i mėnesi, iškai
tant visus nuošimčius, ši kaina 
bus žymiai sumažinta, jei bus 
daugiau pinigų įnešta.

PRISIRUOŠKIT PAMATYTI ŠĮ 
NAMĄ TUOJAUS 

BAGDONAS
Telefonas Harvey 1757, 

arba Central 4804

2-jų flatų po 5 kambarius, mūri
nis, garu apšildomas ir 2 karų ga
ražas. Mainysiu j cottage. 6836 So. 
Maplewood Avė.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

šis pasiūlymas yra geras tiktai; 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., iskaity-i 
tinai.

VICTOR
4811 W. Lake Street

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

rakau-

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

$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00 

$8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos .................. $20.00
Pavienės Lovos ............... $3.00
Skrynios .......................... $5.00
Ice Box’iai ...................... $6.00
Garbačiu Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai ........... $7.00
Kietų Anglių Pečiai .... $10.00 
Verdamieji Pečiai ....... $15.00
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos ................... $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai...............$25.00
Victrolos ..................... - $10.00
(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

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

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

150

100 Grindų' Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augs.

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

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

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

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

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

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

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.


