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Chicaga ir Priemiesčiai 
Nuklimpų Pušniuose

Dviejų dienų nepaliaujama sniego audra 
visai paralizavo susisiekimą - Mokyk
los uždarytos -- Miestui gresia pieno 
badas

Oficialus oro pranašas fede- 
ralinių rūmų bokšte Chicagoj, 
pranašavęs antradienio vakarų, 
kad sniego audra pasibaigsianti 
trečiadienio rytų, nepataiko nu- 
pranašauti. Audra, prasidėjusi 
pirmadienio naktį, be paliovos 
siautė ir vakar visų dieną. Bet 
jei pirmiau nepataikė, gal ge
riau pataikys dabar: jis pra
našauja. kad sniego audra tu
rėsianti paliauti trečiadienio 
naktį, ir ketvirtadienį oras bu
siąs blaivus, nors šaltas.

Ta nepaprasta sniego audra 
vis tik buvo bjauriausia, kokią 
kada Chicaga ir jos apielinkės 
turėjo. Svarbiausia ir pigiausia 
susisiekimo priemonė, tramva
jai, kuriais kas diena važinėja 
šimtai tūkstančiai žmonių j sa
vo darbo vietas ir namo ir įvai
riais šiaip reikalais, visai pa- 
ralizuoti. Ilgiausiomis eilėmis ir 
pavieniui jie riogso pamesti 
gatvėse, sniego apnešti, su
kiurksančiais viduje arba ap- Del šios sniego audros Chi- 
linkui klampinėjančiais konduk- cagos miestui gresia pieno ba
tonais ir motormanais. i das. Vakar į miestą buvo pri-

Bando prasimušti pro pušnius I statyta tik pusė to, kiek nor-
automobiliai ir trokai su didės-

Kubos geležinkelius 
paimsią Amerikos 

kapitalistai
HAVANA, Kuba, kovo 26. 

— Praneša, kad Jungtinius 
Kubos Geležinkelius netrukus 
paimsią į savo rankas Jungti
nių Valstybių kapitalistai.

Tų geležinkelių direkcijos 
nariai esą dalmr New Yorke, 
kur jie derasi su Amerikos fi
nansininkais geležinkelių par
davimo reikalu.

Prez. Hooveris pasira
šė $169,500,000 nepri

tekliaus biliy
WASH1NGTONAS, kovo 26. 

— Prezidentas Hooveris šian
die pasirašė nepritekliaus bi- 
lių, kuriuo papildomai skiria
ma 1691/2 milijono dolerių. Tos 
sumos 100 milijonų dolerių ei
na federalinei farmų tarybai, 
12 milijonų upių ir uostų dar
bams, $150,000 juros konfe
rencijos Londone delegacijai, 
ctc.

SIDNEY, Australija, kovo 
26. Nacionalistų ir krašto 
partijos atstovai parlamente 
bendrame mitinge nutarė bal
suoti už sumažinimą parlamen
to narių algų 15 nuoš.

Abidvi partijos yra vyriau
sios opozicijos partijos Austra
lijos parlamente.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

niu ar mažesniu pasisekimu. 
Bet ir jų nedaugiausia. Taksi- 

I kebai operuoja, bet rodosi jų 
| taip sumažėjo, tartum butų iš- 
j sislapstę. Gerai, jei netikėtai 
: užklupsi kuri dyką ir sulaikysi, 
| bet jau prisišaukti telefonu iš 
1 stoties nei nebandyk.

*w
Del šitokio komunikacijos pa- 

irimo žmonės turi nemaža var
go. Daugybė negali savo darbo 
vietų pasiekti, kiti turi darbo 

I vietose nakvoti arba ieškotis 
i arti šiaip vietos pernakvoti.

Kai kurios dirbtuvės laikinai
I sustojo.

Mokyklos, vyriausybės įsaky- 
1 mu. tapo laikinai uždarytos, 
kadangi daugelis mokinių, taip 
pat ir mokytojų, negali jų pa
siekti. Ar mokyklos bus’ šią. sa
vaitę dar atidarytos, mokyklų 
vyriausybė ketina pranešti per 
radio šiandie 7 vai. ryto iš 
WMAQ ir kitų stočių.

maliai pieno pristatoma.

Dabar rungtynės 
greičiausių garlai

vių statyme

NEW YORKAS, kovo 26.— 
Vokiečiams ką tik pasistačius 
du didžiausiu ir greičiausiu pa
sauly transatlantiniu garlaiviu, 
“lEuropą” ir “'Bremeną,” da
bar prasidės tarp įvairių ju
ros valstybių rungtynės grei
tųjų laivų statyme.

Amerikos United States li
nija jau projektuoja statytis 
du okeano milžinu, kurie sa
vo greitumu lenktų naujuosius 
vokiečiu pasažierinius laivus. 
Kiekvienas jų pastatyti parei
siąs po 30 milijonų dolerių.

Pktnašjus .greituosius milži
nus projektuoja tuojau staty
tis Anglijos Cunard linija, 
Francijos transatlantinė linija 
ir dagi Italijos Navigazione 
Generale linija.

Sprogęs nitroglicerinas 
užmušė tris medžioju

sius bernaičius

TUILSA, Okla., kovo 26. — 
Netoli nuo Turkey kalnų, į 
pietų vakarus nuo Taisos, smar
kaus sprogimo buvo užmušti 
trys medžiojusieji bernaičiai. 
Manoma, kad jie buvo radę 
naftos lauke palikto nitrogli
cerino, kuris sprogo.

[Atlantic and Pacltic Photo]

London. — Lordas Coventry su savo žmona. Abu mirė beveik 
vienu ir tuo pačiu laiku. Jis buvo 91 metų amžiaus, o jinai •— 

87 metų.

Sovietai protestuoja 12 angliakasių žuvo 
prieš kaltinimą jų įvykus sprogimui 
Kutepovo pagrobimu anglies kasyklose
Prancūzų spauda tačiau vis 

atakuoja Maskvą ir reikalau
ja nutraukti santykius su ja 
PARYŽIUS, kovo 26. — Įsa

kymu iš Maskvos, Valerijonas 
liovgalevskis, sovietų ambasa
dorius Paryžiuje, buvo atsilan
kęs pas užsienių reikalų mi- 
nisterį Briandą protestuoti dėl 
franeuzų spaudos atakų prieš 
sovietus, kuriuos ji kaltina pa
grobimu Paryžiuje rusų cari- 
ninkų vado, gen. Kutepovo, ir 
išdanginimu jo į Maskvą.

Dovgalevskis, sako, smarkiai 
protestavęs prieš jo vyriausy
bes maišymą į Kutepovo aferą.

Ką jam į tai atsakė Brian- 
das, nežinia. Tuo tarpu fran
euzų spauda, ypačiai naciona
listinė, nepaliauja tvirtinus, kad 
Kutepovas esąs laikomas Mas
kvos Lubiankų kalėjime, ir 
reikalauja, kad Francijos vy
riausybė nutrauktų diplomati
nius santykius su Rusija. Ait
rus sovietų priešas, nacionalis
tų organas La Libertė, Rusi
jos diktatorių Staliną stačiai 
vadina kriminalistu, o Dovga
levskis esąs galvažudžių ban
dos agentas.

Kinai pradėjo karų su 
komunistų spauda

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
26. — Šanchajus kinų vyriau
sybe paskelbė karą komunis
tų laikraščiams ir jų pardavi
nėtojams. Komunistų laikraš
čių pardavinėtojai dabar areš
tuojami ir baudžiami pinigais, 
o kartais ir kalėjimu. Tų laik
raščių leidėjus ir redaktorius 
sunku surasti, kadangi su kiek
vienu išleistu numeriu jie mai
no savo buveinę. Laikraščiai 
paprastai spausdinami mažutė
se spaustuvėlėse.

Bedarbių skaičius An 
glijoje vis didėja

LONDONAS, 
bo ministerijos 
darbių skaičius 
'praeitą savaitę 
993 asmenimis.

kovo 26.—Dar- 
pranešimu, be- 
Anglijoje per 
padidėjo 57,-

ARNETTSVILLE, W. Va., 
kovo 26. — Vietos Cro\vn Coal 
kompanijos Yukon kasyklose 
šiandie įvyko smarkus sprogi
mas, kurio dvylika darbinin
kų buvo užmušti. Žuvusiųjų 
kūnai dar nesugebėta išimti. 
Sprogimo priežastis kol kas ne
nustatyta.

Tose kasyklose paprastai dir
ba du šimtai darbininkų die
nos metu ir dvidešimt penki 
naktimis. Sprogimas įvyko apie 
antrą valandą naktį, ir kiti dar
bininkai išliko sveiki tik dėl 
to, kad dirbo tolokai nuo spro
gimo vietos.

Komunistų triukš
madariai suimti 
Hoano mitinge

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 26. — Vakar vakarą laiky
tame čia viešame mitinge, ku
riame kalbėtoju buvo ’Milwau- 
kees burmistras, socialistas 
Daniel Hoan, komunistai darė 
triukšmo, bandydami mitingą 
suardyti. Del to kilo muštynių, 
kurios buvo numalšintos tik po
licijai įsimaišius. Du asmenys 
buvo sužeisti ir dešimt skan
dalistų areštuoti.

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

Bendrai gražu, nors iš da
lies debesiuota; šalta; stipro
ki žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 230 ir 270 F.

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 6:0R. Mėnuo teka 4:57 
ryto.

Prūsija balsuoja už 
daugiau karo laivų

KARALIAUČIUS, Prūsija, ko
vo 26. — Prūsijos landtagas 
(seimas) 12 balsais prieš 31 
priėmė dešiniųjų partijų pasiū
lytą rezoliuciją, kuria federa
linė vyriausybe raginama pra
dėti statyti dar vieną kreise
rį.

Reicho vyriausybė taipjau ra
ginama, kad ji butų prisiren
gus ginti rytų Prūsiją nuo 
lenkų godumo.”

Prof. Barnes pritaria 
sovietų kovai su ti

kėjimu į Dievą
Rusijoj einanti kova ne prieš 

religiją, bet religijų — ko
munizmo su stačiatikybės— 
kova

PRINCETON, N. J., kovo 26 
— Prof. Harry Elmer Barnes, 
žinomas’ rašytojas sociologas, 
vakar kalbėdamas čia pasako, 
kad stačiatikių religija, prieš 
kurią šiandie bolševikų Rusi
ja veda kovą, esanti viena di
džiausių žmonijos rykščių. Pa
sak prof. Barnes, dabartinė so
vietų kampanija prieš religiją 
niekuo nesiskirianti nuo tų pa
stangų, kurių, prieš šimtus me
tų, krikščionys darė “herezijai” 
išnaikinti. Romos papa Pijus 
protestuojąs prieš bažnyčių 
turtų konfiskavimus Rusijoj, 
tačiau katalikų Lenkija savo 
krašte tą pati darius su graikų 
katalikų (stačiatikių) bažny
čiomis.

Prof. Barnes dagi gyrė so
vietus, kad jie kovoja viršgam- 
tinę religiją, kuri, sakė moks
lininkas, “yra tiesioginiu ir ne
tiesioginiu budais atsakinga už 
daugiau nelaimių ir kentėjimų, 
ne kad bet kurios kitos žmo
nių visuomenėje veikiančios 
įtakos.”

Rusija nevedanti kovos prieš 
religija. Pats komunizmas esąs 
religija bolševikų sekėjuose 
Rusijoj. Tai esanti ne antire
liginė kampanija, bet religijų 
kova.
Biblijos Dievas nesuderinamas 

su šios dienos mokslu
Biblijos Dievas esąs aiškiai 

nebesuderinamas su šiandyks- 
čio mokslo žinojimu ir dėlto 
reikią padaryti galas tikėjimui 
i Dievą kaip religijos aspektą. 
Atsidėjimas i Dievo padėjimą 
paralizuojąs žmogaus iniciaty
vą. Bandyti patikti Dievui, apie 
kurio buvimą ir esmę mes nie
ko negalime žinoti, tai reiškią 
nešti begalinį chaosą į visas 
socialinės ir etinės rekonstruk
cijos pastangas.

“'Bedievių sąjunga Rusijoj 
manęs visai nebaugina,” sakė 
prof. Barnes. “Aš neremia be
dievybės, tačiau nėra nė ko
kios priežasties, delko bedie
viai neturėtų organizuotis ir 
savo propagandą vesti taip pat 
laisvai, kaip ir tie, kurie tiki 
į Dievą. Tie, kurie šiandie mel
džiąsis, savo maldas atkreipę 
prieš Rusiją, jie tiki į Dievą, 
kuris kišasi i žmogaus reika
lus. Bet jeigu taip, tai kodėl 
nepalikti tam Dievui pačiam 
rūpintis bedievių sąjungos pa- 
trempimu?”

Meksikos arkivyskupas 
įsako kunigams re
gistruotis policijoj

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
26. — Meksikos arkivyskupas 
Pasenai Diaz išleido aplinkraš
tį, kuriuo įsako visiems Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gams iki Šio mėnesio galo įsi
registruoti policijoje.

Praloto Olšausko Byla Vy
riausiame Tribunolo

Kunigo Jarulaičio versijos apie Ustja- 
nauskienės nužudymą, kuriomis tačiau 
nei pats kalinys, pralotas Olšauskas, 
netiki

KAUNAS, kovo 8. [LŽ.] 
Bylos daviniais visai nesą nu
statyta, kad pralotas Olšaus
kas žudydamas Ustijanauskic- 
nę butų buvęs susijaudinęs. 
Esą kaip tik priešingai. Pra
lotas Olšauskas, — esą para
šyta vaisi, gynėjo skunde, — 
buvęs žiaurus žmogus, jis laz
da sumušęs savo brolio žmo
ną, “Saulės” namų sargui kir
tęs taip smarkiai veidan, kad 
tas žmogus išsyk krauju ap
sipylęs. Taigi, toks žmogus, ku
ris dėl menkniekių galįs žmo
nes mušti, negalėjęs jaudintis 
ir Uistjanauskienę žudydamas.

Pralotas Olšauskas Ustjanau- 
skienę nužudęs ne susijaudi
nęs, bet rimtai tam žygiui pa
siruošęs ir iš anksto ją žudy
ti turėjęs būti nusistatęs. Be 
to, — vis buvę dėstoma valst. 
gynėjo skunde, —
pralotas Olšauskas ir “Galy
bė, ' reikalus betvarkydamas 
k Amerikoj rinkęs pinigus ne- 
ats:skaitęs ir bendrai nevedęs 
jokios atskaitomybės.

Rusijoj Did. karo metu pra
lotas Olšauskas buvęs karo pa
bėgėliams šelpti komiteto pir
mininkas ir tą darbą dirbda
mas elgęsis savotiškai.

Taip jau praloto Olšaulsko 
negalinti lengvinti ir ta aplin
kybė, kad jis visą bylos na
grinėjimo laiką Apygardos tei
sme

buvęs didelis ružsispyrėlis 
i,r nenuoširdus.

Valst. gynėjas Vyriausią tri
bunolą prašęs Kauno Ap. teis
mo sprendimą panaikinti ir 
pralotui Olšauskui pritaikinti 
158 str. B. St., būtent, nubau
sti jį minimum 8 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Versijos.
Kai keno buvę tikėtasi, kad 

kalėjimo kapelionas kan. .la
ndai lis pasakysiąs sensacingų 
dalykų.

Jis ir pradėjęs nuo to, kad 
girdėjęs kalbant kalinius, ku
rie neva žiną tikruosius Ust- 
janauskienės nužudytojus.

Esą kažkoks Malinauskas 
kažkam padėjęs Ustjanauskie- 

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.

nc nužudyti, o paskui išbėgęs 
Lenkijon.

Apie Ustjanauskiencs nužu
dymą esą galį daugiau pasa
kyti kaliniai Žebrauskas, Dob
kevičius, Jokubauskas, Valat
ka ir kiti. >

Kan. Jarulaitis kalbėjęs ir 
apie vice-pralotą Olšauską, bū
tent, kuris gyvenęs Šančiuose 
ir, girdi, su Ustjanauskiene ve
dęs romaną: rusinėjęs Ustja- 
nauskienci meilės laiškus, my
lėjęsi. Galima esą rasti ir laiš
kų, — sakęs kan. Jarulaitis, 
— to kavalieriaus iš Šančių 
Ust janauskienei rašytų.
Už praloto Olšausko flirtą De

beikiuose vyskupas jį de
gradavęs.

Sako, dėl kan. Jarulaičio 
versijos susidarę įspūdžio, kad 
ir pats

pralotas Olšauskas netikįs 
nauja versija,

kad butų atsiradę tikri Ustja- 
nauskienės' nužudytąja!. Nes ir 
pralotas į pasišovusius Biršto
no tragedijos autorius nekrei-. 
pęs jokio dėmesio.

Teismo pirmininkas, sako, 
pralotui Olšauskui taip ir pa
sakęs. Tada, sako, pralotas Ol
šauskas suole pašokęs ir sa
kęs: aš ne netikiu, kad nieko 
nežinau !...

Ar kun. Andruška matė 
Ričardą Paryžiuje.

Del kunigo jėzuito tėvo An- 
(Jruškos iššaukimo liudininku 
p. Tumėnas jau ir Apygardos 
teisme kėlė didelį triukšmą. 
Vyr. Trib. jį iššaukė.

Tas tėvas jėzuitas .turėjęs 
paliudyti, kad 1917 m. gegu
žės mėn. pralotas Olšauskas 
Paryžiuj Amerikos j kariuome
nėj matęs ir Ričardą.

Nesą, kaip jau atsimename, 
Apygardos teisme buvo doku
mentaliai įrodyta (Amer. ge- 
ner. štabas pranešė), kad tuo 
metu, kai pralotas buvo Pary
žiuj, amerikiečių kariuomenės 
dar nebuvo Europon atgaben
ta.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kraučiunų 25 metų 
Vedybų sukaktuves

Sekmadieny, kovo 2 d., iš
kilmingai paminėta Aleksan
dro ir Jadvigos Kraučiunų si
dabrinės vestuvės. Tai įvyko 
jubiliantų nuosavoj gražioj re
zidencijoj, 5116 So. Eairfield

K ra učiu na i 
nuoširdus ir 
nūs. Taipgi

ra

pavy-
Eleną ir B

ztsilygin- 
vargus ir 

susitarė, suren- 
savo mylimiems

pavyzdingi zmo- 
jie priklauso per 
^.A. ir kitoms or

ganizacijoms.
P-nams Krauciunams 

ko išauklėti dukterį 
sūnų Kazimierą kaip 
gus jaunuolius. Kad 
tį tėveliams už jų 
rūpesti, vaikai 
g/.’ ha n kieta
tėveliams pagerbti ir jų 25 me
tų vedybų sukaktuvėms pami
nėti, ir suprašė artimus gimi
nes ir draugus, nieko nesa
kydami p-nams Krauciunams 
apie rengiamą jubilėjinį ban- 
kiela. Kai svečiai lapo pakvie-
sti prie prirengto valgiams ir 
papuošto sidabrinėms 
v ė m s a I a I i n k ? n č i c m i s 
stalo, tai laivo tikras

gėlėmis 
siurpri- 

sužinojo
kanu

jim u

užkandžių pasakyta 
gražių klibų ir lin- 

p-nams K raudi linams 
metų sulaukti ir švę-

ninems

tėvų gimtinę 
žinodami, k;

daugybė našlaičių
savo globoj u-tūvi»,

li, Elena ir 
. atmindami

Lietuva ir 
ran- 

nete- Į

ell

v

sudč Į 
kurie

arai visoj 
pasiųsti i

k’ževičienes
au.licn

im

vardu, per
siuntimo

senat

Dalyvis.

penktadieny
sulukdė no 
i ja, o kaitų ir

judėjimą mieste, l.jt 
apsunkino laidojimų m

■>()

O
Emerald

.'II, JIS DUS 
namų ii

i Jovido
ines. J 
graborius J. Lu-|

jenktad
iš ‘ketvirtadienio

Į perkeltos laidotuvės!
<arpavičiaus. Ji

jau

Tai pamėginkite susirgti arba 
bėdon patekti. Pamatysite, kad 
kiekvienas duos patarimų. Kiek 
tie patarimai vertės turės, tai 
jau klausimas.

Ir kadangi visi mes esame, 
iš dalies, “advokatai” ir “(lak

tai leiskite ir man pa- 
Užtikrinu, kad

ji. reikalu, apie kurį 
nusimanau.

šitokios įžangos, dabar 
ir kam noriu duoti 
Hm... jį noriu duo- 
Vaičiunui. Ir mano 

yra toks: tegul jis

žais iškasėtais atlikti ir dak
tarų kongreso pareigas.

Atsakydamas į ši laišką ma
lonėkite išsireikšti atvirai ir bi
le kokioje1 kalboje — lietuviš
kai ar angliškai. Tik meldžia
me Tamstos nepatingėti ir at-

tarai”, 
tarimą duoti, 
duosiu 
Siek-tiek

Po
pasakysiu 
patarimą, 
ti kunigui 
paturimas 
pasimokina lietuvių rašybos. O
kad jam reikėtų pasimokinti 
jos, parodys šie pavyzdžiai iš 
jo leidžiamo “Pranešėjo” (ko
vo 9 ir 16 dd. spausdinių):

“Gavėne yra patogus laikas 
daryti atgaila-pakuta; yra. mu- 
>ų atpirkimo laikas.?

Aukščiau paduotas sakinys 
reikėtų rašyti taip: ‘‘Gavėnia 
via patogus laikas atgailai-pa- 
kutai daryti”, ir tt.

Arba vėl “Pranešėjas” ša

“Kuris savo amžinos tėvynes 
vėliavos kryžiaus — nenori pa
žinti”... Turėtų gi būti: ‘‘Ku
ris savo amžinos tėvynes vė
liavos — kryžiaus — nenori

kimūs

O štai dar vienas pavyzdys. 
■‘Pranešėjas” kalba:

“Taipat melskimės už tuos 
kurie persekioja Katalikus, kad 
jiems Dievas duotu proto ap
švietimą”... Turėtą gi būti pa

šilu ip: “Taippat mels- 
už tuos, kurie persekio

ja katalikus, kad jiems Die
vas duotų proto apšvietimą”...

Ir taip užtiksime po keletą 
klaidų kiekvienoje “Pranešėjo” 
'lutėje. Jei Vaičiūnas hutų pa

prastas žmogus, darbininkas, 
be pasimojimų mokyti kitus, 
tai nieko nesakyčiau. Bet ku
nigui. kuris turi pakankamai 
dyko laiko pasimokinti, tai yra 
nedovanotina. Ir lodei norėtų
si duoti patarimą ir 
nams pasimelsti, 
vjs duotų kunigui 
novo pasimokinti 
š\ bos.

pam pijo
kai! Die- 
Vaičiunui 

lietuviu Qra-

Daktarams žinotina
Sekantis susirinkimas Ameri

kos Lietuvių Daktarų Draugi
jos atsibus penktadienyj, kovo 
28 d., 1980 m., 8:30 v. v., 814 
W. 33riI St., Universal State 
Bank C'lub’e.

o Davidonis skaityts 
Mechanizm of Peris-referatą.

Diskusantais paskiriami:

V. A. Šimkus

Gerbiamieji Kolegos, M. I). ir 
D. D. S. meldžiu nesivėluokit.e 
ir priduokite sekretoriui temis 
savo referatų, kurias manote 
skaityti Draugijos posėdyj 
tikslu, kad galima butų pa
skirti iškalno diskusamtai, kurie 

prisirengtų stotii prideramai
; opozicijom
—Dr. A. L. Graičunas, Sekre.t.

koplyčios.
lot uvės 1 ranciškos 

ginskienės, 723 W. 17 St., vakari 
turėjo įvykti, bet dėl sniego pū
gos jas nukelta j šeštadieni. 
Joms patarnauja p. Badžius'.

P. S, Sausio 25 d. 1930 m. bu- 
bus|vo pasiųstas Atsišaukimas vi- 

Lachavi-i siems Amerikos lietuviams M. 
Į D. ir 1). D. S. sekančio 'turinio:

ATS1KI AUŠIMAS.

1'1 iešmeliniame Amerikos Lie
tuvių Daktarų Dnugijos posū- 
Ivie, kuris įvyks giuodžio 27

nutaria

A. Davidonis, M. D.,
Prezidentas

. A. L. Graičunas,
Sekretorius

Į šį “aįsiklausimą” labai ma
žai sulaukta iki šiol atsaky
mų.

Meldžiu gerbiamųjų daktarų 
nevilkinti pranešti Draugijos 
sekretoriui.

Dr. A. L. Graičunas.

Laiškai Pašte
Eu-Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

.)

28
33
39

50

Cicero
Draugiškas patarimas

Musų tarpe daugiausia 
daktarų ir advokatų. Netikite?

yra

Alksnis Charles
Abarmviczus Antanas

Rėk Marija
Bonai Klemens 
Dovidauskini K

Wm 
Tim 
Antanas 
PetrasMedinis 

Patkamarene O 
Rucas Antanas 
Skiris Jozapas 
Tunick Filhnonui 
Zalevvski Bolesla\v

Apie South Side 
Ir Jo Banką

Chicagos didžioji South Side 
turi vieną banką, kurio istorija 
yra 'tampriai suiHiMa sii» visos 
Chicagos, o ypač pietinės’ jos 
dalies augimu.

Chicagos miestelis buvo su
planuotas ir išmatuotas 1830 
m. 1833 m. gi šis mažas mies
telis tapo inkorporuotas.

36 gi metai vėliaus tapo su
organizuotas šis bankas pačia
me centre didžiosios South Side 
— The Stock Yards National 
Bank, kuris randasi prie 4150

Pasaidinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — do
viniuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nes vartoja; ant kurios atside- 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas

žmonių per 50 mo- 
didcjančio vartoji-

Tourfi'ES I
Night and Mornlnj; to kcep
themClcan,Clear and Mcalthy

VVritc fnr F-rcc Oor*-**
or Beauty^ Book

Moliuoto., Dcpi. U.S.,9 B.Oiį>oS(.,C!ūc«go

ro—vi. i), ir ii. ii. ?>.:
ĄR NEPRIBRENDO LAl- 

KAS SlŠA ( KTI KONGRESĄ 
A MERI K( )S L l Eli ’ VIŲ 1 )A IŠ
TARŲ aptarti savo profesijos 
reikalus, laikyti klinikas ir per
skaityti vieną-kita. referatą.

Jei diduma geib. daktarų iš- 
pageidavimą, kad Kon- 
yra reikalingas, tai u* 
patogiausia laikas sti
biiželio mėnesyj 1930 
nes birželio mėnesyje

melais įvyks Chicagoje 
Seimas, lodei pasinau- 

! (lojant pr.oga, kad g.il daug

reikš!u

1 nebūtų 
t 'likti

I metais;
' lino

Seiman atstovais per S.i..A. 
kuopas sykiu galėtų su ma-

Phillips Milk cf 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekus 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa

Milk of Magnesia” buvo J

las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ii- jos pirmtakuno Chas. M.

S. Halsted St. Jis matė kaip 
.Chicago išaugo, iš mažo mies
telio į vieną didžiausių miestų 
pasaulyje.

Kada šis bankas' tapo suorga
nizuotas, prezidento vietą užė
mė Andrewi Jackson, po nužu
dymo prezidento Abraham Lin
coln. Tai buvo 1868 m. — 62 
melai atgal.

šalis pradėjo atsigauti nuo 
civilinio karo pasėkų ir Chica
go jau buvo “miestas”, nors 
tikruoju miestu ją sunku tada 
buvo vadinti. Chicagos gi South 
Side susidėjo iš prerių, pelkių 
ir gyvulių skerdyklų.

Už trijų metų po banko įsi
kūrimo, Chicago liko nušluota 
vienio iš didžiausių pasauliui ži
nomų gaisrų, kuris pridarė 
nuostolių virš $200,000,000.

Dar nespėjus degėsiams už
gesti, Samuel Nickerson, pir-

jj||Į

mas prezidentas Stock Yards’kas išaugo į didžiausj banką už 
National Bank, ir kiti miesto 
vadovai, jau pradėjo planuoti 
Chicagos' atbūdavo j imą dar di
desne, dar platesne. Ir šis' ban
kas šiame atbudavojimo darbe 
sulošė svarbią rolę ir augo kar
tu su miestu.

1873 m. miestą ištiko finan
sinė panika, bet vadovaujamas 
Lyman J. Gage, šio 
rektoriaus, miestas 
pažeisto kredito.

1893 m. gi įvyko 
stebuklas — pasaulinė paroda,1 
kurią prie buvusių tada sąlygų, 
tik viena Chicago ir galėjusi ją 
sėkmingai surengti.

ši pasaulinė paroda padėjo 
tvirtą pamaltą visai South ■ 
Sidei ir joje veikliai dalyvavo Į 
šis- bankas, kaip ir paskesniame! 
South Side sparčiame augime.

Prasidėjęs' iš menko, šis ban-

vidurmiesčio rybų. Jis užaugo 
kartu su Chicago. Jis perkentč- 
jo kartu su miestu tas pačias 
audras ir panikas, bet kiekvie
ną kartą, kartu su Chicago, iš
kilo vis didesnis' ir stipresnis.

Dabar šis bankas turi dau
giau kaip 40,000 kostumierių. 

ia.jo turtas viršija $30.000,000 ir 
banko di-1 Vra skaitomas svarbiu ramsčiu 
iškilo be V’S°J Chicagos finansinėj struk

tūroj .
pasaulio į

5 Dienos Per Vandenyną 
ŲER CHERBOURG’A — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Važiuokite j ir iš

LIETUVOS
šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

B REMEN ir E U ROPE
Mažinu* Negu 8 Dienos į Lietuvą

Taipgi reguliariai savaitiniai 
grupė' pasažierių

Patogus ir tiesus susisiekimas

važinėjimai su garsia 
garlaivių.

bile Europos šalimisu
Del sugrįžimo lip
dymu ir kitų in
formacijų atsihlau- 
skit savo vietinio 
agento arba

130 W. Randolph
Street, Chicago

nok rn

SE

r

“ Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO 
ATEITIES SESELIO*
Per susilaikymą, nuo 

virs-sauvalytes
kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
moterys, kurios brangina naujovišką

Vyrai, 
figūrą, 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuosę, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnes uš pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

Prastas miegas ir 
nusilpę nervai

ŽmopSius. kurie turi silpnuti, pakrikusius 
nervus, negali rasti gero nakties poilsio ir 
atsikelia rytais pavargę ir nusikamavę, pa«- 
lebčtina pagelbų suteiks Nuga-Tone. Si pul
ki gyduolė suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir suteikia

------ __ - Nuga-Tone Uva-

nugalčjiinui konstipacijos. Jis pagamina 
riebaus, sveiko kraujo, suteikia 

gcrertij apetitų, pagerina virškinimą, 
ar išpūtimą pilve ar viduriuose 

ir prideda sveikų raumenų suliesusiems kū
nams.

Senyvi žmonės, ar tie. kurie jaučiasi seni 
ir nusilpnėję. bus maloniai nustebinti kaip 
daug jaunesni ir energižkesni jie pasijaus 
paėmę Nuga-Tone nors tik kelias dienas. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit ji užsakyti jų dėl jus iŠ 
savo džiaberio.

puilsingij, atgaivinantį miegi}.
Niekas negali prilygti Nuga-Tone išva

lymui kūno nuo ligas gimdančių nešvarumų, 
ar r::“’.—* ’---- '*—71 *'
užtektinai 
jums 
nugali ganus

PAINEXPELLER

Iy ' 'IĮ

A*^/'

p: o/ r

Jūsų Žvaigždės 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — ncapspina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žinb vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie rcikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam’ treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kąip tatai padaro 
PAIN-EXPELT,ERIS.

blšvengkite Kusulių, Peršalimų,

turėdami toki patį pasitikėjimų PAIN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačiu tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste-. 
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu., 
Nesą just, kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirtniau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumątiskų. Skaus-' 
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, _ Neurajgijos ir t. Į. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
35 ir 70 centų. ,

Galima gauti visose Vaistinčsė arba stačiat is

"The Laboratories
OEPRYAND SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLYN, N.V

TRY A ' PAIN-r^PtLLLR «
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Lucky Strike) puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinamas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

ClG
S T0A^y/^ I

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį

♦Bukite nuosaikus I . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą Jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomįs plyskelėmis dslei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis "prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažina riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vehgdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą,

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
NT. B. C. tinklu nuo vieno vandenyno iki kito.
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SAUGUMAS PIRMIAUSIA!—JUS RASITE JĮ ČIA

MUSŲ PATARNAVIMAI

Mes manome, kad jus negalite geresnio dalyko padaryti, kaip pasirinkti šį Banką kaipo jūsų Banką ir leisti mums rūpintis 
jūsų finansiniais reikalais, kaip kad mes rūpinamės tais reikalais kokių 40,000 pavienių žmonių ir biznierių.

Griežtas laikymasis saugumo ir stiprumo nusistatymo buvo priežastis šio Banko augimo. Saugojimas ir gynimas pavestų 
šio Banko rūpesniui pinigų visuomet buvo ir visuomet bus pirmoji šios įstaigos viršininkų ir direktorių mintis.

Chicagai augant, šis Bankas augo kartu su ja, pirmiausia todėl, kad biznio žmonės, 
kurie vedė šį Banką, buvo griežtai nusistatę laikytis saugumo obalsio.

TAUP1MŲ DEPARTAMENTAS — PA
TARNAUJA DEL DVIDEŠIMTS ŠEŠIŲ 
TŪKSTANČIŲ DEPOZITORIŲ. 

« n «
ČEKIŲ SĄSKAITOS, 

n » n
PIRMŲ MORGIČIŲ REAL ESTATE AU
KSINIAI BONAI, 

a « n
TRUST DEPARTAMENTAS. 

» a a
APSAUGOS DĖŽUTĖS, 

n a 0
UŽSIENIŲ IR VIETOS PINIGŲ MAINY
MAS.

Publikos pasitikėjimas yra musų didžiausias turtas. Mes saugome jį tiek pat rūpestingai, kaip ir pavestus musų apsaugai 
pinigus.

Kada Chicago Buvo Jauna, Tapo 
Suorganizuotas šis Bankas

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK

AND
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.

4150 SO. HALSTED STREET

šiandie Chicago yra vienas iš didžiausių miestų pasaulyje- šis Bankas yra didžiausias Bankas šioj metropolijoj, išėmus 
vidurmiestį.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

tkiblished Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co„

1739 South Halsted Street
Teiephone Roosevelt 8500

kaina:

Editor P. GRIGAITIS

by 
Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

$8.0t
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ra tesi 
per year in Canada 
per year outside of Chicaie 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Mattar 
March 7th. 1914, at the Rost Office 
of Chicago. UI., onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
bendrovė. 1789 So. Halsted St., Chi- 
cago. UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Metyns ______________
Pusei metu .....................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui

Chicasroj per iineiiotoiusi
Viena kopija________ ._______ 3c i
Savaitei --------  18c
Mėnesiui................ ......... ...........  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi, 1
paltu:

Metams ______ ►—__________ $7.00
Pusei meta 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.76
Dviems mėnesiams___________ 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams$8.00
Pusei metu 4.0*
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Šis psychologinis reiškinys yra svarbiausia prie
žastis, dėl ko publika visuomet prakiša spekuliacijos 
biznyje.

Gudrus biznierius apsisvarsto, kada jam yra pel
ninga pirkti; o paprastas žmogus perka tada, kada jam 

i diktuoja ūpas.
Patartina sekti biznierių pavyzdžiu.

, Turint atliekamo pinigo yra geriau pirkti dabar, 
kada kainos atpigusios, o ne laukti, kol jos pakils.

Apžvalga
SIURBA PAŠALINTAS 

IŠ SLA.

83
PASAULIO TAIKOS PRIEŠAI

Jurų nusiginklavimo konferencija Londone baigia 
mirti. Tik didžiausi optimistai, kurių skaičius kasdien 
mažėja, dar turi vilties, kad ji duos kokių nors teigia
mų vaisių. Beveik niekas jau nebesitiki, kad Londone 
bus padaryta penkių valstybių sutartis, jei ne dėl gink
luotės sumažinimo jurose, tai bent dėl jos apribavimo. 
Šiek-tiek daugiau yra šansų, kad bus prieita prie trijų 
valstybių — Britanijos, Amerikos ir Japonijos — susi
tarimo. Bet didelė dauguma politikų visose šalyse jau 
nebesitiki iš tos konferencijos nieko gero ir tik laukia,

SLA. 
oficiali

kuriuo Francija

nusiginklavimui

Kaipo didžiausi nusiginklavimo priešai šioje kon
ferencijoje pasirodė franeuzai. Visas jų atstovų darbas 
Londone, nuo pradžios iki šios dienos, buvo grynas sa
botažas. Jie ne tik atsisakė mažinti savo šalies karo lai
vyną, bet pareikalavo, kad jiems butų “pripažinta” tei
sė statyti apie 40% didesnį laivyną, negu ji dabar turi. 
Nuo šito savo reikalavimo jie sutiko “nusileisti” tiktai 
tame atsitikime, jeigu Anglija ir Amerika padarys su 
Francija tam tikrą “saugumo paktą”, 
butų apsaugota nuo kokio nors priešo 
tyje.

Beveik ne menkesnę obstrukciją
kelia ir italai. Jie reikalauja sau “lygybės” su Francija. 
Italija, girdi, privalanti turėti tokio pat dydžio karo 
laivyną, kaip franeuzai, ir jeigu šie nori turėti 750,000 
tonų laivyną, tai “ir mes tiek pat norime”. Ir jokios 
anglų ir amerikonų pastangos negalėjo atkalbinti Mus- 
solinio įgaliotinius nuo šitos pretenzijos.

Tuoi budu dėl Franci jos militaristų ir Italijos fašis
tų užsispyrimo konferencija veikiausia turės pasibaigti 
be rezultato.

Jei Francija ir Italija šiandie turėtų kitokias val
džias, tai nėra abejonės, kad Londono derybos butų 
ėjusios visai kitaip. Del to, kad Francijos žmonės leido 
atsistoti prie valstybės vairo atžagareiviams, ir dėl to, 
kad Italija dar nesugeba nusikratyti žiauraus fašistų 
jungo, tai visas pasaulis turės vilkti tolyn vis labiaus 
didėjančią mokesčių naštą, idant valdžios galėtų dau
giau ir daugiau statyti karo laivų.

Taigi pasirodo, kad jeigu kuri šalis turi netikusią 
valdžią, tai dėl to nukenčia ne tik tos šalies gyventojai, 
bet ir kitų šalių. Visa žmonija yra suinteresuota tuo, 
kad militaristai, fašistai ir kitokį atžagareiviai butų iš
šluoti iš. valdžios kiekvienoje šalyje.

ŽMONIŲ PSYCHOLOGIJA IR BIZNIS

Keista žmonių psychologija. Dažnai būna taip, kad 
jeigu kaina kokiam nors daiktui įma kilti, tai žmonės 
pradeda ją labiau pirkti; kai kaina nupuola, tai pirki
mas sumažėja. Beveik visuomet taip atsitinka, svyruo
jant kainoms tų daiktų, kurie yra perkami spekuliaci
jos tikslais.

Prieš keletą metų, sakysime, buvo Chicagoje bai
siai iškilusios kainos nekilnojamai nuosavybei — na
mams ir lotams, ir tuomet žmonės nepaprastai godžiai 
juos pirko. Juo labiau namai ir lotai brango, tuo dau
giau buvo norinčių juos įsigyti; kas turėjo sutaupęs 
nors keletą šimtų dolerių, tas skubinosi patapti “praper- 
tierium”. Galų gale nekilnojamų nuosavybių kainos pa
siekė tokios aukštumos, kad jos pasidarė neįperkamos. 
Pirkimas pasiliovė, “real estate” biznis apmirė ir tūks
tančiai žmonių, kurie pirma buvo metę barbernes, dar
bą šapose ir kitokius uždarbio šaltinius, kad pasipini
gautų, pardavinėdami žemes ir namus, vėl sugrįžo į 
savo senąsias vietas.

Šiandie nekilnojamų nuosavybių kainos palyginti 
žemos ir jas įsigyt galima daug prieinamesnėmis sąly
gomis, negu prieš penketą, šešetą metų; bet pirkikų 
nėra. Tarytum jie tyčia laukia, kad nuosavybės pa
brangtų, lyg kad brangiai mokėti yra smagiau, negu 
mokėti pigiai!

Ta pati istorija yra ir su “stakais". Dar pernai va
sarą, kuomet akcijų (serų) kainos buvo nesvietiškai iš
kilusios, publika puldavo ant jų, kaip musės ant me
daus. O dabar, kada tas pačias akcijas galima pirkti 
kuone už pusę kainos, tai į jas niekas nė pažiūrėti ne
nori. z

“Laisve” rašo, kad SLA. 
kuopos narys J. Siurba yra pa
šalintas iš SLA. už konspiraty- 
viškus žinksnius Susivienijimui 
“užgriebti”. Sako:

“J. Siurba, SLA 83 kuopos 
narys, Brooklyn, N. Y., pir
madienį. kovo 24 d., aplaikė 
nuo P. Jurgeliutės, 
centro sekretorės,
pranešimą, kad SLA. Pildo
moji Taryba savo suvažiavi
me, įvykusiame kovo 4, 5 ir 
6 dd., apsvarsčius trijų kuo
pų paduotus skundus, reko
menduojant Stovio, Skundų 
ir Apeliacijų Komisijai (ad
vokatams Bagočiui ir Raste- 
niui), išmetė jį iš Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj na
rių tarpo.”
Suprantamas dalykas, kad 

Brooklyno komunistų organas 
už tai keikia Pild. Tarybą su
siriesdamas ir šaukia savo pa
sekėjus “protestuoti”.

Priežastį, dėl kurios “fašisti
niai SLA. valdonai” nubaudė tą 
organizacijos narį, “L.” paduo
da taip:

“Pereitais metais, kaipo 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius. Siurba iš
siuntinėjo cirkuliarą lietuvių 
komunistų frakcijoms delei 
frakcijų veikimo Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjime; 
tame cirkuliare buvo paminė
ta ir apie veikimą Susivieni
jime Lietuvių Amerikoj: kad 
plėsti toj organizacijoj dar
bininkišką, komunistinę įta
ką...

“Vadinasi, prašalino narį 
iš Susivienijimo už skirtingą 
politinį (nusistatymą ir veiki
mą.”
Tai, žinoma, tuščias prasima

nymas. SLA. Pild. Taryba vi
sai nedraudžia Susivienijimo 
nariams turėti kokius jie nori 
“politinius nusistatymus” ir 
veikti politikoje. Ne tik Siurba, 
bet ir daugelis kitų žmonių, 
priklausančių Susivienijimui, 
seniai buvo žinomi, kaipo ko
munistai, bet niekas jų už tai 
niekuomet nebaudė ir neketino 
bausti. Siurba nusikalto tiktai 
tuomet, kai jisai ėmė Susivie
nijime vartoti savo politikai to
kias priemones, kurios yra 
priešingos SLA. įstatymams.

Siurba padarė sąmokslą su 
kitais savo partijos žmonėmis 
paversti Susivienijimą komunis
tų partijos įrankiu, sukurstant 
jo narius’ prieš teisėtai išrink
tus SLA. viršininkus ir suda
rant SLA. kuopose komunistų 
partijos “branduolius” (slaptus 
komitetus), kurie pagal koman
dą iš “Centro Biuro” yra in

struktuojami kelti triukšmą 
kuopose, atakuoti Pild. Tarybą 
komunistų spaudoje ir kitokiais 
budais ją diskredituoti.

Kiekvienas pripažins, kad jo
kia organizacija negali pakęsti 
savo tarpe tokių sąmokslinin
kų ir tokio darbo. Siurba, kai
po SLA. narys, turėjo pareigą 
darbuotis Susivienijimo labui, 
gindamas jo gerą vardą nuo už
puolikų ir šmeižikų, o tuo tarpu 
jisai pats organizavo Susivieni
jime kliką, kuri sąmoningai kel
tų jame suirutę, ir šitam ne
gražiam darbui jisai dar šaukė
si į talką pašalinius Susivieni
jimui žmones, komunistų parti
jos narius.

Pati “Laisvė” pripažįsta, kad 
Siurba kišo į Susivienijimą, vi
sai svetimus Sus-ui reikalus, 
nes' ji sako, jogei tas “skyme-

ris” veike, “kad Susivienijimas 
tarnautų darbininkams- (t. y. 
komunistams) visais žvilgsniais, 
kaip medžiaginiai, taip ir po
litiniai”. Siurba, vadinasi, norė
jo Susivienijimą įkinkyt į ko
munistų partijos politiką ir pri
vesti jį dagi prie to, kad jisai 
komunistams “tarnautų ir me
džiaginiai”!

Taigi, pačios “Laisvės” prisi
pažinimu (Siurba priklauso 
“Laisvės” štabui, todėl ji gali 
tuos dalykus žinoti gerai), to 
sąmokslininko tikslas buvo pa
siekti net to. kad Susivieniji
mas ir savo iždą pavestų ko
munistų partijai!

Aiškus dalykas, kad Siurba 
yra labai geras draugas komu
nistams, ir jiems' negali nebūt 
baisiai pikta, kad jisai tapo “iš
kraustytas” iš Susivienijimo. 
Bet visi SLA. nariai, kurie, dar 
nenori, kad jų organizacija su 
visu labu patektų į godžius 
maskvinių komisarų nasrus", ga
li tik pasidžiaugti, kad “drau
go” Siurbos sąmokslas tapo ati
dengtas ir jisai tapo pašalintas 
iš organizacijos.

vo saugojamas, kaip kokia bran
genybe, ir vežamas vokiečių 
traukiniu. Paul Levi stebėjosi, 
kad Vokietijos vyriausybė, pil
dė visus jo pageidavimus, su
rištus su kelione į Rusiją.

Taigi Leniną kaizerio valdžia 
pasiuntė Rusijon faktinai, kai
po savo agentą, kad jisai pa
dėtų jai laimėti karų. Bolševi
kų demoralizuojanti agitacija 
Rusijoje ir jų įvykintas lapkri
čio menesį “pučas”, be abejo
nės, daug padėjo kaizeriui. Bet 
išgelbėti kaizerį jau nė Leninas 
neįstengė.

MANO PASTABOS

guoti Valaičiukas, “Vienybė” 
vėl pasiekė pirmykštį rekordą. 
Kodėl? Tenai jis buvo aktingas 
valstietis-liaudininkas, jų pini
gais gyveno; atvažiavęs buvo 
sandarietiš ir jiems dirbo. Da
bar, likęs “Vienybės” redakto
rium, iš kailio neriasi norėda
mas įtikti Lietuvos ir Amerikos 
fašistams, kad ilgiau ir geresnę 
duoną turėjus.

Su tokiais žmonėmis, kurie 
savo nusistatymus maino kaip 
čigonas kumeles, mums skaity
tis neverta.—J. Dzi.

KAIP KAIZERIS RĖMĖ
LENINĄ

Paul 
laiku 
Rože 
Lieb-

Neseniai Berlyne tragiškai 
mirė žymus Vokietijos socialde
mokratų veikėjas, Dr. 
Levi, kuris revoliucijos 
buvo įsteigęs kartu su 
Luxemburg ir Karoliu
knechtu bolševi kuo jaučią “Spar
tako Sąjungą”, o paskui buvo 
Vokietijos komunistų partijos 
pirmininkas. 1921 m. tečiaus 
Dr. Levi atsimetė nuo komunis
tų, nebegalėdamas' ilgiau pakęs
ti Maskvos diktatorių sauvalia
vimą, ir sugrįžo į socialdemok
ratų partiją.

Po savo sugrįšimo į socialde
mokratijos eiles Dr. Levi papax 
šakojo įdomių dalykų apie tai, 
kaip Vokietijos' kaizerio valdžia 
padėjo Leninui ir jo štabui par
keliauti iš Šveicarijos į Rusiją, 
kur jau buvo įvykusi revoliuci
ja ir susidarius laikina revo
liucinė valdžia.

Yra žinoma, kad 1917 m., 
kuomet dar tebėjo karas, Vo
kietijos armijos generalis šta
bas leido Leninui ir jo drau
gams iš Šveicarijos pervažiuo
ti užplombuotame vagone per 
Vokietiją ir pasiekti Rusiją.

Šitą keistą didžiojo karo įvy
kį smulkiai aprašė savo atsi
minimuose gen. Ludendorff, 
kuris buvo Vokietijos genera- 
lio štabo viršininkas. Perskyri
me po antgalviu “Lenino Siun
timas į Rusiją”, tas kaizerio 
tarnas sako, kad bolševikų va
do pargabenimas į Rusiją įvy
ko vokiečių generalinio štabo 
iniciatyva. Vokiečių armijos va
dai norėjo, kad Leninas savo 
propaganda sudemoralizuotų ru
sų kariuomenę ir tuo budu pa
dėtų jiems likviduoti karą ry
tiniame fronte.

Tą faktą patvirtina ir gene
rolas Hoffmannas, dalyvavęs 
taikos derybose su rusais Lie
tuvių Brastoje 1918 m. Apie 
tai taip pat rašė senas Vokie
tijos socialdemokratų veikėjas 
Eduard Bernstein, kuris rado 
reichstago karo komisijos ar
chyvuose dokumentus, liudijan
čius, kad Lenino kelionė Rusi-i 
jon įvyko su Vokietijos genera- 
lio štabo pagelba.

O štai, ką apie tai pasakojai 
Dr. Paul Levi. Jisai aprašo sa
vo žygius, pagelbstint Leninui 
gauti generalio štabo leidimą 
keliaut per Vokietiją, ir pabrė
žia, kad Vokietijos kaizerio val
džia tuoj sutiko bolševikų vado 
norą išpildyti. Po to, pasak 
Levi, pas Leniną, atsirado daug 
pinigų. Vokietijoje Leninas bu 1

L
Spauda praneša, kad dab. 

Lietuvos prezidento Smetonos 
manoma išleisti raštai, kurių 
busią net 8 tomai. Kas yra skai
tęs “Viltį”, “Vairą”, “žemdir
bių Balsą” ir kitus Smetonos 
redaguotus laikraščius, tas pui
kiausiai atsimena ir A. Sm. 
raštus. Tai publicistiniai strai
psniai daugiausia gyvenamuoju 
momentu užinteresuoti. Dabar 
jie neturi jokios svarbos ir rei
kšmės pasenę (žinoma, nevisi). 
Taigi labai teisingai pastebėjo 
“Naujienos”, kad tie žmonės, 
kurie mano tuos “raštus” išleis
ti, neturi kur pinigų dėti arba 
nemoka naudingesniam tikslui 
jų sunaudoti. Vienok, aš įsiti
kinęs, kad tie žmonės ar ben
drovė, tų rašttų išleidimui gaus 
pinigų iš kur tai kitur, tik ne 
iš savo kišenių. Išleidus raštus, 
biznis užtikrintas, nes juos, ga
limas daiktas, pardavinės kiek
vienas “činauninkas”. Na, o iš 
“činauninko”, ir dar pono prezi
dento raštų, kaip nepirksi?

Vienas kas man įdomu, tai 
tas, kaip pasielgs p. Smetona 
su tais savo raštais, kur kade- 
mų viešpatavimo laikais jis 
taip smerkė cenzūrą, karo sto
vį, “stprią valdžią” ir kitą ne
tikusią }tvarką. Anuomet jis 
už tuos raštus net kalėjime bu
vo įkištas. Bet dabar?!... Pe
nas Smetona 100*% pralenkė ka- 
demus savo režimu.

II.
žymus Conn. valstijoj sanda- 

rietis' J. Sekys labai teisingai 
“Tėvynėj” perstato buv. “San
daros” red. p. J. Pronskų, kurį 
dabar puola Sandara, tikriau 
tariant, p. M. Biekša, šis žmo
gus turi diktatoriškų palinkimų

[Pacific and Atlantic Puotoj

Carl B. Tuttle, S. S. Kresge 
kompanijos iždininkas, sutiko 
savo žmonai pamokėti $1,250,- 
000, su kuria jis persiskyrė.

Gerkit Vandenį
i Kad Išpplovus

Inkstų Nuodus
Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 

Vargina Tuojaus Pradėk 
Imti Druskosir kas jam nenusileidžia, tą 

ėda, kol išėda.
Del Sandaros viršininkų p. J. 

Sekys sako: “kur buvo1 talpina
mi straipsniai apie Sandaros 
principus, ten dabar dedami 
“žiopliai”. Reiškia, ir šis žmo
gus' nepatenkintas Sandaros or
ganu ir p. Biekšos kompanija. 
Mes matom, kad Sandara jau 
seniai savo principų nežiūri ir 
nuvažiavo pavandeniui, į “nau- Į kštelį kas rytą pirm pusryčių per ke- 
ją erą sesutei “Vienybei” padė
ti.

III.
“Tėvynės” bendradarbis visai 

teisingai nurodė “Vienybei”, 
kad ji savo “satyros” skyriuj, 
“Tarkoj”, užuot sveiką satyrą 
skaitytojams teikus užsiima 
nepatinkamų jai žmonių šmeiži
mu. Patarimas geras, vienok 
“Vienybės” redaktoriai Valai- 
čiukai to nepaiso ir neperseniai 
“Tarkoje” vėl valkioja p.p. Gri
gaičio, Michelsono ir kitų var
dus'. Tai nenuostabu, nes visi 
diktatorių pakalikai tik tokias 
smagenines teturi. Imk “Lais
vę” ir “Vienybę” ir matysi, kad 
toj srity abdvi jos sesutės.

Keistoka man štai kas': “Vie
nybę” redagavo senis Sirvydas. 
Fašistų diktatūrą taip aklai gy
nė, kad man, gyvenusiam Lie
tuvoje ir žinančiam tikrą daly
kų stovį, šlykštu darydavosi, ją 
skaitant. Dalyką supratau tuo
met, kuomet Sirvydas išvyko 
Lietuvon. Reiškia, senis iš kai
lio nėrėsi, kad parvykus į Lie
tuvą daugiau malonių gavus.

“Vienybę” redagavo jaunasis 
širvydukas. 'Laikraštis sūrini' 
tėjo, sužmonėjo. Liko reda-

Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti j vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą šlapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis nekenksmin
gomis druskomis. Inkstų užduotis y- 
ra iškošti kraują. Per 24 valandas jie 
perkošia 500 grūdelių rūgščių ir me
džiagos, todėl supraskite koki darbą 
jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias uncijas Jad 
Saite druskų. Imkite po arbatinį Sau

lėtą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
sia. Tos garsios druskos padarytos 
iš vynuogių rūgšties, citrinų sulties 
ir lithia. Jos ilgus laikus vartojamos 
išplovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios erzina pūslės siste
mą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
jantį lithia-vandens gėrimą, kurį kiek
vienas turėtų%laikas nuo laiko ger
ti, kad inkstai puikiai veiktų. Paban
dykite; taipgi gerkite daug vandens, 
ir beabejonės stebėsitės kas pasidarė 
su inkstų vargais ir nugaros skaudė-

.nu.

A Te JO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scrcen

“Second Choice”
dalyvaujant

DOLORES COSTELLO, Chester
Morris, Jack Mulhall

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Komp. M. Petrausko Pagerbimo

KONCERTĄ
Seredoje,Balandžio 2 d., 1930

Pradžia 8:30 vai. vakare

Lietuvių Auditorijoje

Programą išpildys trys musų vieti
niai Chorai vien tik kompozitoriaus M. 
Petrausko kurinius: BIRUTE su solis
tais, VYČIŲ Choras su solistais ir VAI
DYBŲ Choras.

Tai bus paskutinis pagerbimas mu
sų pilnai užsitarnavusio kompozitoriaus 
M. Petrausko, nes po šio Koncerto jis 
apleidžia Ameriką ant visados.

Kviečia visus atsilankyti

BENDRA RENGIMO KOMISIJA.



Ketvirtadienis, kovo 27, ’3D NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Pradžia Vasario 10, 1930. Užbaiga Gegužes 31, 1930

Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 
Lygias ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų
Komisija:

Dr. A. J. Karalius
Dr. C. K. Kliauga
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

Ą. Ripkevičius

Pirmyn visi kon
testantai

Tas ne lietuvis, kurs Naujienas 
neskaito godžiai, atvirai, 
kuris nelaukia jų kas dieną, 
tas dar nematė jų visai.
Pirmyn visi 
kontestantai 
padidinkime balsus. 
Ir mašinos 
ir deimantai 
tikrai linksmins mus!
Naujienas reikia pamylėti, 
jos' kelia vardą lietuvių, 
ir stengiasi jos mus auklėti, 
tai žinyčia musų visų.

Pirmyn visi 
kontestantai, etc.

' darbo žmonės, dirba ilgas va
landas—vieni dirbtuvėje, kiti 
ofise, treti turi kitokį užsiėmi
mą iš ko sau daro gyvenimą. 
Pertat, nėra galima pašvęsti 
daugiau laiko kontesto darbui 
negu ištikrųjų gyvenimo sąly
gos leidžia. Man asmeniškai 
teko kalbėtis’ sų nemažu skai
čiumi kontestantų. kurie sėk
mingai dirba kontesto darbą —■ 
jie veik visi sako, kad kontesto 
darbui pašvenčia nemažiau 15 
valandų kiekvienoj savaitėje. 
Reiškia, jie atidirba savo kas
dienini darbą iš ko daro gyve
nimą, aprūpina kitus būtinus 
savo reikalus ir dar pašvenčia 
kiekvieną savaitę po 15 valandų 
“Naujienų” kontesto reikalams, 
šitą kontestantų nusistatymą 
privalo sekti ir tie kontesan-

jums teikti visokeriopą paramą 
bile tiktai darbas jums geriau
sia sektųsi. Todelgi, draugai 
kontestantai, kurie iki šiam lai
kui biškį tingėjote ir tie, kurie 
dirbote su pasišventimu kontes
to darbą—sekančius du mėne
siu meskite į darbą visas savo 
spėkas, energiją, ir gabumą, kad 
šviesi saulė sėkmingumo kon
testo darbo privestų jumis prie 
galutino sėkmingo laimėjimo 
stambiausių dovanų sau ir, kad 
iš to butų nauda “Naujienoms”, 
kurios nemažiau yra užintere- 
suotos jūsų sėkminga kontesto 
darbo užbaiga, negu, kad esate 
jus patys. Todelgi. tegul dar 
būna paskutiniai žodžiai šie: 

‘kontestantai, neleiskite laiką dy
kai, nes laikąsi yra pinigas jums 
ir mums. Mes nuoširdžiai lau
kiam iš jūsų darbo pasekmių.

—Julius Mickevičius.
“N.” Kontesto Vedėjas.

kui, bet pradėjus, ypačiai p-niai 
Kasper darbuotis, išjudins ir 
miegančias spėkas.

P-nia Kasper gana sėkmingai 
darbavosi praeitame “Naujie
nų” konteste, dėl susidėjusių 
gyvenime aplinkybių šiame kon
teste susivėlavo. Yra žmonių 
sakoma, kad pirm negu žmogus 
gema ant šios ašarų pakalnės 
jam kančios ir džiaugsmai, sėk
mingumas arba nepasisekimai 
yra Dievo skirti. Tas pats ir 
čia—p-nios Kasper dalis, šiame 
“Naujienų” konteste jos lau
kia. Gero pasisekimo p-niai 
Kasper darbuotis šiame “Nau
jienų” konteste!

F. Jankauskas
Well, dar vienas naujas kon

testantas iš Kenosha — p. F. 
Jankauskas. Mrs. Kaspen ir p. 
Jankauskas, abu stojo naujai i 
knotesto darbą. Bet galima bū
ti “šiur”, kad naujieji kontes
tantai pralenks seniau veikian
čius—J. Martin ir Džiaugį. Jei
gu savo garbę, kaipo geri Ke
nosha piliečiai nori Martin su 
Džiaugiu atlaikyti, turi dirbti, 
kitap ir žvirbliai ant stogų, jei
gu dar jų yra Kenoshuj, pradės 
juokus daryi iš pirmųjų kontes
tantų, kad jie “s'low”.

Musų kontestantai

sako senas žmonių priežodis. 
P-nia A. Kasper, stojo kontes
to darban tiktai dabar kada jau 
kiti kontestantai toli nuprogre-

CHICAGOS ŽINIOS
Kariuomenės paroda
Grant Park stadione, nuo 

21 iki 29 birželio, bus didelė 
kariuomenės paroda (military 
tournament) su įvairiu progra
mų kasdien.

Čia kita musų gera naujienie- 
tė p-nia A. Matulis, E. Chicago, 
Ind. darbuotoja. Ji sėkmingai, 
sulig kolonijos didumo, veikė 
praeitame “Naujienų” kontes
te. P-nia Matulienė kaip ir 
p-nia Kasparienė biski- i kon
testo darbą susivėlavo. Bet. rei
kia atsiminti, kad iki kontesto į 
užbaigai dar liko pilnai du mė-! 
nešiu—yra progų ir galimybių i 
savo kolonijoje tinkamai pasi
darbuoti “Naujienų” labui. 

■ * —————————■■■   .....—•-■ -

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

Fieldo muzejuj gamtos isto
rijos padidinta kolekcija gy
vačių pavyzdžiais tokių, ku
lias galima užtikti Illinois val
stijoj ir pačioj Čikagos apie- 
linkėje. Be vietinių gyvačių, 
kolekcijoj yra pavyzdžiai gy
vačių ir driežų iš tolimų vie
lų. Tarpe kita ko čia yra pa
vyzdys milžiniškos varlės, di
džiausios pasauly, kurie sveria

apie. 10 svarų. Palyginti su ja 
yra ir mažiausia varliukė; rei
kėtų 40,000 tokių varliukių, 
kad jos atsvertų vieną minė
tą didžiulę.

Pranešimas
Viešųjų d*rbų departamen

tas (department of public 
works) daro pranešimus per 
radio apie savo darbuotę: ką 
departamentas veikia, kokius 
sumanymus vykdo, ką planuo
ja dirbti. Pradedant kovo 24 
šio departamento valanda per 
radio bus nuo 6:30 vakare, 
pirmadienį, trečiadienį ir penk
tadienį.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PAKRIKIMAS NEBUS RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUS 

ŠIĄ PAGELBĄ
>II» ..........

Kada jus būnate nesmagus, 
skauda galvą, ima kvaituliai, 
ėda atirumas, turite padengtą 
liežuvį, prastą kvapą, stokuoja 
apetito ar energijos — nenusi
minkit. Galbūt tai konstipa- 
cija.

Paimkit Cascaret saldainį šį 
vakar ir pamatykit kaip grei
tai visi jūsų nesmagumai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; negi gasų pilve ar 
viduriuose. Apetitas pagerėja; 
virškinimas pasidaro veikles
nis. Paimkite kita rytoj va
kare ir sekamą vakarą. Paša
linki! iš sistemos visas rūgs
tančias atmatas. Tada pama
tysite kaip jūsų vidurių veiki
mas bus reguliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai susti
prina vidurių muskulus. De
šimt centų visose aptiekose.
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Nauji Lietuviški 
REKORDAI

Visas tas dainas ir muziką, katrą girdite 
per Radio, jus galite gauti ant Rekordų 

Budriko krautuvėje

Seniai Naujienos’ jau gyvuoja,, 
jų gale žinoma visur:
Visus niekšus lygiai vanuoja 
tiek Čikagoje, tiek svetur.

Pirmyn visi
kontestantai, etc.

Naujienos stoja už teisybę, 
už skriaudžiamų žmonių teises, 
už tikrą laisvę ir brolybę— 
Jų kelias aiškus ir grynas.

Pirmyn visi • • •• 
kontestantai, etc.

Garbingas darbas užrašyti 
Naujienas savo kaimynams, 
visi kas moka paskaityti 
rekomenduos savo draugams.

Pirmyn visi 
kontestantai, etc.

Kontestantai, nelei
skite laiko dykai

Laikas yra pinigas, sako se
nas žmonių priežodis. Didelė 
dalis musų kontestantų, kurie 
pradžioje kontesto buvo padarę 
rezoliuciją, kad dirbti ir laimė- 
<ti, pradėjo tarsi sutingti. Vie
toj, kad darbuotis kėlime “Nau
jienoms” biznio, leidžia liuosą 
laiką dykai arba jį pašvenčia 
ne tam tikslui, kuriam laikas 
pašvęsti buvo pažadėtas. Ka
da vieni kontestantai nuošir
džiai dirba ir sėkmingai progre
suoja, kiti, rodosi, visai savo 
kaipo kontestantų pareigoms 
nesirūpina, šitoksai kai kurių 
kontestantų nerangumas daro 
nesmagumą ne vien kontesto 
vedėjui, bet sykiu toksai elgę
sis nedaro garbės nei patiems 
kontestantams.

Konteste kiekviena liuosą va
landa nuo kasdieninio Jūsų už
siėmimo, iš kurio pelnotės sau 
gyvenimą, yra žalia medžiaga 
kontesto bizniui vystyti. Vieni 
iš šitos medžiagos sulipinant 
darbo bokštą, iš kurio vėliau 
mums patiems yra džiaugsmin
gu pasigerėjimu, o kiti užmir
šę darbo pareigas, tą patį liuo
są laiką praleidžia dykai.

Biografai lordo Brougham’o 
gyvenimo mums pasakoja, kad 
jis dykai praleisto valandos 
daugiau apgailestavo, negu tuo 
pačiu laiku praleistų pinigų. 
Tad nebereikalo jis trumpame 
savo gyvenimo laikotarpyj pasi
žymėjo teisdarystėj, moksle, li
teratūroj ir politikoj. Bet. de
ja, dauguma iš musų leidžia 
liuosą. laiką visą savo gyvenimą 
ir tokiu budu daro nuostolį ne
tiktai sau, bet ir visai draugi
jai.

Musu kontestantai visi yra

tai, kurie savo kontesto darbe 
vra pusėtinai pritingę. Kiek
vienas kontestantas, kuris dir
ba. turi turėti pasisekimą. Tie
sa, tas pasisekimas gali būt 
vienam didesnis kitam mažes
nis -priklauso nuo tų sąlygų, 
kuriose kontestas veikia.

Bet nesmagu, kad yra tam 
tikras skaičius kontestantų, ku
rie vietoj, kad dirbus’ —kalba 
apie blogus laikus, apie tai, kad 
žmonės neturi pinigų, pertat 
nesą galima užrašyti “Naujie
nų’’, parduoti skelbimų į biznio 
knyga, gauti skelbimų į “Nau
jienas” ir t.t. Kad laikai blo
gi, tas yra tiesa, kad blogais 
laikais sunkiau užrašyti “Nau
jienas” arba padaryti kitą biz
nį. tas ir tiesa, bet nėra tokio 
dalyko, kad nebūtų galima pa
daryti biznio visai. Nepaisant 
blogų laikų—žmonės eina į te
atrus, eina į įvairias pasilinks
minimų vietas, perkasi drapa
nas ir visą tą, kas tik yra rei
kalinga jų kasdieniniam gyveni
mui. Laikraštis ir knyga irgi 
yra būtiniausi elementai musų 
gyvenimui. Weber sako, kad 
spauda valdo pasaulį, o rašyba 
yra penktu elementu žmonijos 
gyvenime. Kultūriškas lietuvis 
negali apseiti be laikraščio, be 
knygos kaip negali apseiti be 
kitų būtiniausių reikmenų gyve
nimui.

Todelgi kontestantams šaky
ti, kad negalima esą padaryti 
biznio dėl blogų laikų neatatin- 
ka gyvenimo tikrenybei. Pama
tas yra skųstis kontesto biz
niui nepasisekimu vien tas, kad 
pats kontestantas netur ganėti
nai energijos, nesistengia tiks
liai sunaudoti savo liuosą laiką 
kontesto darbui. Visi tie. kon
testantai, ku<ie rūpinasi, kad 
jiems kontesto darbas sektųsi, 
darbas eina sėkmingai, bet 
tiems’, kurie daugiau rūpinasi 
numesti kaltę blogiems laikams, 
negu padaryti biznio — aiškus 
alykas, kad tiems kontesto dar

bas sektis negali.
Kontestantai, laikas yra pini

gas. Neleiskite to brangaus’ lai
ko dykai—dirbkite. Dirbkite 
taip, kad jums patiems savo 
darbo vaisiais butų malonu pa
sidžiaugti ir sau atatinkamas 
už įdėtą triūsą dovanas laimė-' 
ti. “Naujienos” prašo jūsų 
darbuotis’ sulig savo geriausių 
norų ir visos išgalės. “Naujie
noms“ yra svarbu, kad kon
testas butų sėkmingas, bet kon
testo sėkmingumas priklauso 
nuo jūsų, draugai kontestantai. 
“Naujienos” yra pasirengusios

savę, bet neabejotina, kad ji 
mokės dar kai kuriuos kontes- 
tantus netik pasivyti, bet ir pra
lenkti. Iki šiam laikui turėjo
me Kenoshuj du kontestantų— 
J. Martin ir Džiaugį, bet dabar 
susilaukėm dar dviejų —p-nia 
Kasper ir F. Jankauskas. Rei
kia pripažinti atvirai, kad pir-i 
mieji kontestantai neparodė 
ganėtinai gyvumo iki šiam lai-

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 80 dienų perspėjimas 

rendaun inkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit apdrauda pigesne kaina
8. Gaukit sau anglis pigesne 

kaina.
9. Grupė advokatų visuomet pa

tarnauja nuo 9 iki 9 valandos 
patarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
Jus galit ateiti ir pasitarti su 

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Savininkai atnešę šiuos kupo

nus The Landlords Association 
ofisan pirm gegužės 80. 1930, 
gaus narystės teises už $2.

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

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

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avė. k——, , , /
r—.......... -...................   1 *
Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina yra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metų tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St., Chicago, Crilly Bldg. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— trie doAimt metų linine name. — Im
kite elevatorių iki penkto autrlto. Valan- 
dCUomia 10 iki 1. PanedSUaiH. Serodomls 
Ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

................... II-III I ll< II—«

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

K. Menkeliuniutė J. Babravičius

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmų laiko butinu.
Šaltj jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykj turėdavom perkošti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose.

LIETUVIŲ ORKESTRAS

LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

VANAGAITIS, Baritonas

BAYER ASPIRIN
Aspirin yru tracio žynio Bayer Fabriko Monoueeticacidestcr of Salleylicacid

PAVASARINIS BARGENAS

“Stainless Steel” stalavinis setas 6Jų pei
lių ir videlcių, kurių niekad ne
reikia šveisti. Baltom kriaunom 
Juodom kriaunom

L P
fįOALL IW

MPllSIN PAIKI 0 VARN6H ®
CMtCAOO. IU.

$3.48
$2.98

sienos Ma-
Galima ma- 
sienas, med- 

radiatorius ir

FIAT 
liava. 
liavoti 
žius, 
wall popierą. Ilgai
laiko, visokių spal
vų. Sykį mėginsi, 
višada naudosi.
Galionas tik $2.50

KWJK-KOTE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušj 
su kiekvienu galionu.
S,ionas....$3.00
St. Louis “Dutch Boy”
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arha
Telefnnuokite: .

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERINO
4414 So. Rockvvell Chicago, IIISt

.......... ■ 1 ........................... .............. ................... .. ...............................*

16155 F
\VORCESTER1O 16150 

(Lietuvių Kliubo Polka 
(Linksmybės Polka 

MAHANOJAUS 
10’’ 75c. 
16156F 
(Ar Tu Seselių 
(Kelkis Berneli

KASTANCIJA
(Ganėm Aveles 
(Saulutė Tekėjo

ANTANAS
16154F
(Velnių šimtą (A. Vanagaitis) 
(O—čia—čia (A. Vanagaitis)

10” 75c 
Aš žirgelį Balnosiu—K.

Menkeliuniutė ir F Stan
kūnas 16139F

Atie Rudenis Užšalo—Ma- 
hanojaus Liet. Mainierių 
Ork.. Singing by A. šau
kevičius and J. VVicha- 
lonis 16149F

Baltos Rankelėlės— Maha
nojaus Liet. Ork., Sing
ing by A. šaukevičius 
.1. \Virhalonis 1.G149F

Čigono Meilė (Valcas) —
Lietuvių Tautiška Ork. 16150F 

Eisim laukan—A. Vanagai
tis ir J. Olšauskas 16145F 

Frano Polka— Mahanojaus
Lietuviška Mainerių Or
kestrą 16142F

Jaunas senis—A. Vanagai
tis ir Akiras 16148b'

Kačiukas—A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas 16138b’

Katrutės Polka— Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. • 
Šaukevičius 16147b

Klaipėdos Polka—Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
šaukevičius 16147b

Lik su Dievu Panitčlia—
Mahanojaus Lietuviška 
Mainerių Ork., Singing 
bv A. šaukevičius ir M.
Urbas t 16137b’

Linksma Diena Mums Nu
švito — Jonas Butėnas, 
Baritonas ir Kvartetas 16140F

Linksmas Amerikietis— b'.
Stankūnas, Baritonas 16146F 

Man Tik Rodosi—A. Vana
gaitis, Baritonas 16152b'

10” 75c
Mergyte Jaunoji—K. Men

keliuniutė, Soprano 16144F
Mielaširdystė— K. Menke

liuniutė ir b'. Stankūnas 16151F
Motušaite Miela—K. Men

keliuniutė, Soprano 16144b'
Oi, Berneli Vienturį!— K.

Menkeliuniutė ir F. Stan
kūnas 16151F

Oi Dainos—Seserys Pau- 
iiukoniutės 16153b'

Oi, Skauda, Skauda — K.
Menkeliuniutė ir .1' Stan
kūnas 16139F

Onyte—Seserys Pauliuko-
niutčs 16153F

Paprienioku Polka—Maha
nojaus Liet. Main. Ork. 16142F

Pasaulis Stovi—Ant. Va
nagaitis, Baritonas 16152F

Pavasario Sveikinimai
(Valcas) Liet. T. Ork. 16150F 

’iatro Polka—Mahanojaus
Liet. Mainerių Orkestrą,
Singing by šaukevičius 16143F

Pragėriau Žirgelį—A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas 16145F 

Puikiam Gegužės Vakare— 
Emil Velazco 12120F
šalčiai ir Merginos — b'.

Stankūnas, Baritonas 1G146F 
kilta žiemužė—A. Vanagai

tis ir J. Olšauskas 16138F
Senelio Polka—A. Vanagai

tis, Jgrojo Akiras 16148F
Vestuvių—Mahanojaus Liet.

Mainerių Ork., Singing
by •Šaukevičius 16143b'

Žalia G i r e 1 e—M a i n e r i ų
Ork., Singing by A. šau
kevičius ir M. Urbas 161371’'

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas nedėldieni

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties W. C. F. L.
Kas Ketvergą nuo 7 iki 8 vai. vakare iš stoties WJI.b.C.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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MUSV KONTESTANTV STOVIS
4

LAIPSNIS 4-tas
Dovanos vertės $500 
Reikia balsu 15,000

LAIPSNIS 6-Lis
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900 Laikui Einant

LAI USNĮ S 5-1 as
Dovanos vertės $1,090
Reikia balsų 28,000

3
LAIPSNIS 3-čias 
Dovanos vertės $250 
Reikia balsu 8000

Mrs. D. ŽUKAS 

4400 S. Rockwell 
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 
8475

Iki kontesto užbaigai liko tik
tai du mėnesiu su keliomis die
nomis. Du mėnesiu, kai ku
riems gal atrodyti, kad dar pu
sėtinai ilgas laikas, ypačiai kon
testo darbe, tečiau musų gyve
nime dviejų menesių laikas' la
bai greitai prabėga. Sekami du 
mėnesiai praeis taip greitai kaip 
kad greitai praėjo daugelis me
nesių praeityje. Mes visi norė
tume, kad metai, mėnesiai, sa
vaitės, dienos, valandos net ir 
minutės butų ilgesnėmis', negu 
ištikrųjų, kad jos dabar yra.

Pažvelgus net į musų pačių 
gyvenimo praeitį —gaunam 
vaizdą šitokį: dauguma iš 
mus, Vodosi neseniai, buvome 
jaunučiai, žaidėm su sau lygiais 
draugais, buvome pilni gyvy
bės, vikrumo, kūdikiškas’ musų 
gyvenimėlis buvo kupinas vai-

2
LAIPSNIS 2-raa
Dovanos vertės $100
Reikia balsu 3800

MISS IIELEN 
BĖDULIS

207 Julės Street 
Westville, 111.

Turi balsų
4595

ALFA 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

1
LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų 
3889

PI! ANAS 
JUReNAS 

582* S. Tro” St. 
Chicntro. III. 
Turi halsu 

3805

A. POVILAITIS

1740 Beecher St., 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
3901

kiškų vilčių. Bet nūnai, tas grei<t 
bėgas laikas, perbėgo netikėtai 
musų kūdikystes laikus, bet ir 
skaisčios jaunystės' dienos, di
džiuma mus daromės tarsi tie 
rudens lapoti medžiai, šiurpam 
vėjui siaučiant vien dykus ir 
sykiu graudus muzikalia' lapų 
šlamėjimas girdisi. Nelemtas 
laikas greit eina, net mums pa
tiems dyvas ima. kad mes. tiek 
daug metų, mėnesių, savaičių, 
dienų ir valandų pragyvenome 
ir taip trumpai, rodosi, dar šia
me sviete gyvenome. Gaila pra
eito laiko, kad jis taip skubiai 
prabėgo, tiek mažai kuris iš 
mus spėjome ką nors nuveikti 
sau arba visuomenės labui. Gal 
būt, kad tos musų gyvenimo 
dienos pasidarė taip trumpomis, 
kad jas nemokėjome sunaudoti 
tiksliam savo gyvenimui, tiks
liam ir naudingam visuomeniš
kam darbui.

Taip, iki kontesto užbaigai li
ko tiktai du mėnesiai su kelio
mis dienomis. Jus, draugai kon- 
testantai, šituo trumpu laiku 
privalote daugiausia susidomė
ti. Jus visi kaipo kontestantai

darbe pasekmių. “Naujienoms”' 
yra gana svarbu, kad šitas kon- 
testas butų sėkmingas ir kad 
jūsų kaipo kontestanto kiekvie
no darbas butų pilnai sėkmin
gas. “Naujienoms” nėra vis- 
vien ar jus dirbate daug ar ma
žai kontesto darbe —“Naujie
nos” iš kiekvieno savo kontes
tanto nori gauti jūsų darbo ma- 
ximo. “Naujienos” nerengia 
kontesto vien todėl, kad butų 
kontestas, bet todėl rengia kon- 
testą, kad iš kontesto butų 
kuodidžiausia nauda pačioms 
“Naujienoms” ir sykiu kontes- 
tantams.

Šitas' “Naujienų” kontesto 
darbas yra grynai kultūrinis 
darbas. Jis lyginasi darbui! 
edukatorius, kuris skaito lek
cijas, kuris rašo knygas, kuris 
sako prakalbas, kuris rašo 
straipsnius laikraščiams, kuris 
redaguoja laikraščius arba at
lieka bile kuri kitą švietimo dar
bą. Taip, jūsų darbas', draugai 
kontestantai, yra grynai švieti
mo darbas. Draugai kontes
tantai, “Naujienos” pasitiki jū
sų kilniems norams, nes jos ži
no, kad pas jumis yra savistovu
mo, gilaus savygarbos jausmo, 
kad jus laike sekamų dviejų 
mėnesių mesite visas savo spė
kas, gabumą, žinojimą i “Nau
jienų” kontesto darbą. Jus 
dirbsite, kad kontesto darbą 
baigti tikrai sėkmingai —pas'i- 

“Naujienos”

esate nuoširdus' draugai “Nau
jienų”. “Naujienos” Sitų jūsų 

nuoširdumų giliai Įvertina. Bet 
sykiu “Naujienos” iš jūsų tiki
si kiek galint didesnių kontesto j baigus kontestui

didžiuosis jūsų nuveiktais dar
bais ir sykiu bus jums giliai 
dėkingos už tą visą jūsų pasi
šventimą kontesto darbe.

Laike praeitos savaites kai Į 
kurie musų kontestantai turėjo 
gana stambių laimėjimų kon
testo darbe. Ketui i kontestan
tai, būtent: A. Ambrazevičia ir 
J. Jurėnas, Chicagoj, A. Povi- ! 
laitis, Detroit, J. Mitchell, Wau- Į 
kegan. Jie visi keturi įkėlė j I 
2-rą laipsni. Šitokių stambių j 
laimėjimų nesitikėjo susilaukti i 
kontesto vedėjas, čia buvo tik
ras “surpraise”. Reiškia p-lė 
Bėdulis susilaukė keturių naujų 
kaimynų.

Kitas irgi nemažas kontesto 
plušas, tai 5 nauji kontestantai 
įžengė į “Non Gradų” šeimyną: 
P. Lukauskas, Michigan City, 
Ind., Aug. Janeliunas. Regina, 
Sask., Canada, K. P. Deveikis, 
Cicero. III. ir F. Geistar ir S. 
L. Rakauskas, Chicagoj e. Seka
ma savaitę, kontesto vedėjas 
mano susilaukti Į šitą skyrių 
dar daugiau naujų spėkų.

Taipgi, praeitiį savaitę sekami 
kontesntantai padarė šiokio to
kio progreso kontesto darbe: 
Mrs. D. Žukas, T. Aleksynas, 
Ą. Jokantas, Domashevich, G. 
Siugdinis, W. Bukšnis. K. Pet
rauskas“, P. Miller, P. Tiškevi
čius ir keletas kitų.

—Julius Mickevičius,
“N.” Kontesto Vedėjas.

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

2142

PETRAITIS
St.

P. AtkočiiUnas 
—ATKINSONK. PETRAUSKAS

2311 S. Leavitt
Chicago, III.
Turi balsų

1300

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, II 

Turi balsų 
2226

1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
1585

PAUL MILLER
2436 N. Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI., 
Grand Rapids, 

Mich. 
Turi balsų 

1400

W. BUKŠNIS 
77’07 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich.

1280

A. JOKANTAS 
3934 S. Rockwell St.

Chicago, III.
Turi balsų

1270

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1265

JOE WASKE 
1451 West Van 

Buren St. Chicago
Turi balsų 

1250

4034 W. Madison 
Chicago, III.
Turi balsų

1420

GRABUS

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsu 1100

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St.,

• Chicago. III.
Turi balsų

1250

J. J. ČEPONIS
P. SAVICKAS

4111 So. Richmonc

St., Chicago, III.

Turi balsi}

1223

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė.

Kenosha. Wis.

AUG.
JANELIUNSA,

2045 Osler St., 
Regina, Sask., 

Canada

114 Moultrie St. 
Pittsburgh, Pa.

Turi balsų 
1201

„K. G. URNEŽIS.
5605 S. Throop St 

Chicago. III.
Turi balsų

1245

JOHN RIJIKO
12331 Emerald A v.

Roseland. III.
Turi balsų

1243

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norwood Avė., 
Brooklyn. N. Y.

Balsų turi
1221

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1215

A.VASILIAUSKAS'
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1262

I PRANAS

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct..
Racine. Wis. S*. Ji. RAKAUSKAS

6400 Maryland Avė.

Chicago, III.J. N. ZIčKUS
539 Coli. Avė., 

E. St. Louis, BĮ.
W. KOŠIS 

515 Hurlburt St., 
Peoria, III.

MRS. N,
PARENDIS, KAVALIAUSKAS

Box 924 7153 S. Morgan St 4104 Mongomery
Chicago, III

Chicago, III

SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė
CHAS. M.

RACHAITIS, 
806% E 

Washington St 
Springfiold, Iii

CIeveland, Ohio

JOE BLOŽIS,

MRS. M. R.
KEMĖŠIS

3210 S. Halsted St, 
Chicago, III.

P., LUKAUSKAS 
1018 Chicago St., 
Michigan City, Ind.

Sydney Minės, N.S
Box 436, 
Canada

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, IIIJOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė 
Chicago, III.

NON
GRADUS

4604 — 7th Avė, 
Kenosha, Wis.

Turi balsų
1200

KAZYS BRAZAS,

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whvte. Man., 
CANADA

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St..

Chicago. III.

P. J.
JUZELIŪNAS .

3222 R SL South 
Omaha, Neb.

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St.. 

Indiana Harbor, 
Ind.

K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48 Ct., 
Chicero, III.

J. MARTIN

WALTER MALUS 
4441 S. Campbell 

Avė., 
Chicago, III.

G. NAUJOKAITIS, 
118 S. Hesperia St. 

Collinsville, III.

MISS Z.
KONDROTAITĖ 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

W. GRITENAS

3241 S. Halsted St. 
Chicago, III.

MRS. ANNA 
BAKES’

P. O. Box 572 
Benton, III.
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CHICAGOS ŽINIOS
“Crazy March”

Taip charakterizavo antra
dienį ir trečiadienį gatvėkario 
konduktorius, kuris trečiadie
nio ryte jau dabojo savo ka
rą 24 valandas, ties “Naujie
nomis”, ir telefonavo iš val
gyklos šeimynai, kad nežinąs, 
ar galėsiąs pasimatyti su ja 
vakare.

. ♦ ♦ ♦
Laiškų ir kitokių pašto siun

tinių antradienį ir trečiadienį 
paštininkai letenusiojo tik pu
sę to kiekio, kiek išnešiota bū
davo paprastai.

* * *
Mrs. luina Baker, tarnau

janti oro biure, turėjo atsaky
ti trečiadienį, vidutiniškai, va
landoje i 160 čikagiečių klau
simą, ar greitai busianti oro 
permaina.

♦ * *
Nors trečiadienį oras su

trukdė žymiai Čikagos judėji
mą, . bet nepajėgė sutrukdyti 
meiles dievaičio strelų. Ir tre
čiadienį, tikėtasi, vedyboms 
laisnių išsiimsią kuone tiek 
porų, kiek kitomis dienomis.

♦ # «
Kai kurie privačių automo

bilių ir trokų savininkai ir šo
feriai vaidino antradienį ir 
trečiadienį taksikebų rolę, im
dami po 30 centų myliai iš 
“pasažierių”. O taksikebai an
tradienio vakare visai atsisakė 
tarnauti.

♦ * <«
Savininkai daugelio smul

kiųjų graznų (jawelry) krau
tuvių visai neatidarė savo biz- 
niaviečių. Esą, geriau saugo
tis holdaperių už uždarytų du
rų, o ant policijos apsaugos, 
girdi, negalima atsidėti tokią 
dieną.

* * ♦
Naujų pacientų gabenimas į

ligonines sumažėjęs pusiau.
* ♦ *

Geriausia jautėsi, pasak Lin
coln parko prižiūrėtojų, dvi po- 
larinės meškos — Kiltie ir Mil- 
lie. Miškiniai vilkai ir eskimo- 
sų šuva, matyti buvo, jautėsi 
ne prasčiau už meškas.

* * *
“Naujienų” darbininkai, Ja- 

siulevičius ir Mockus, pirmą 
kartą savo gyvenime gavo pro
gos važiuoti policijos vežime...

Al A
JUOZAPA PRANOKEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 24 diena, 4 valanda po 
pietų, 1930 m., sulaukus senat
vės, gimus Lietuvoje, Panevė
žio apskr., Vaidlonių kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 17 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
1 dukteris — Liudvinų Masi- 
liunienę, Petronėle Janukienę, 
Grasė Pranckevičiutę, Rozalija 
Jurkšienę ir žentus, 4 anukus— 
Vladislovą, Joną, Bronislovą ir 
Petrų Masiliūnus, Moniką Ma- 
siliunienę ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoj sūnų Juozapų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1050 W. 57 St.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, kovo 28 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų i Šv. Panelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapos Pranc- 
kevičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Dukterys, žentai, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis,, Telefonas 
Boųlevard 4139.

B3I

A NT A N A S W()()LBE K A S
su šiuo pasauliu 

diena, 1 valandų ryte 
sulaukęs 58 metų 
gimęs Raseinių ap., 
parap. Amerikoj iš-

PRANCIŠKA 
STt'LGINSKlENĖ 

pu tėvais VaiČaiciukė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 diena, 11:30 valanda 
iš ryto, 1980 m., sulaukus 38 
metu amžiaus, gimus Sarman- 
tu kaime, Girkalniu parapijos, 
Raseinių ap. Paliko dideliame 
nubudime vyra Mykolą. 2 duk
teris — Adele ir Ona. 1 sunu 
Feliksą, 2 pusbrolius — Anta
ną ir Juozapa Jocius; Kanado
je 1 seserį Domicėlė Gedaus- 
kienę, dėde Viktorą Bukausku, 
dėdiene ir tris puseseres, dė
dės dukteris, o Lietuvoj moti
na Rozalija Ir seserį Antonina. 
Kūnas pašarvotas, randasi 723 
West 17 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 29 diena, 8:30 vai. ryte 
iš namu j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. 
e-inskienės 
pažįstam i 
Kviečiami 
ir suteikti 
navimą ir

Nubudę
Vyras,
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, tel. Ganai 6174

Persiskyrė 
kovo 25 
1930 m., 
amžiaus, 
Titavėnų 
gyveno 32 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Broni- 
slavų, po tėvais Kisielaitė, au
gintine Barbora Jokubauskienę, 
augintini Richard, brolį Vac
lovų, sesrį Zofiją Pociene, švo- 
gerj Alberta Kisielių ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 368 E. Kensington Avė., 
Kensington, III.

Ijaidotuvcs įvyks subatoj, 
kovo 29 diena. 8 vai. ryte iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčia, Roselande, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Woolbeko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patrnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

san

Juos policininkai pavėžino iki 
Archer ir Loomis gatvių. O 
jau paskutinę kelio dalį — iki 
“Naujienų” — turėjo atmar- 
šuoti.

_______ Graboriai_______
Phone Boųlevard 4139K

A. MASALSKIS

Graboriai 
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

Akių Gydytojai

Canal 3161

METINĖS MIRTIES SU
KAKTUVĖS

ALBINAS AMBROZAITIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 28 
dienų kovo, mėn. 1929. m„ su
laukės 12 m. amžiaus, gimęs 
Amerikoje. Paliko dideliame 
nubudime tėvus ir brolį Juoza
pų. liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolio Iš
kilmingos bus laikomos 3 šv. 
Mišios .Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčioje, 28 d. kovo m. 
1930 m. 7:30 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas o paskui ir į namus po 
nur. 735 W. 21 PI. Mes Tave 
Musų brangus sūnelį niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
iau nebesugrįš} bet mes ankš- 
čiaus ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Ambrozų šeimyna,

735 W. 21 PI.,
Chicago, 111.

4

KASTAS P. KARPAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dienų, 10 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., iNausėdčs kaime. Paliko di
deliame nuliudime draugus ir 
pažįstamus; Lietuvoj’ dvi sese
ris. Kūnas pašarvotas, randa
si Lechavičiaus koplyčioj, 2314 
\V. 23 PI., Chicago, Iii.

» Laidotuves išvyks pėtnyčioj, 
kovo 28 diena, 8:30 vai. iš ryto 
iš Lechavičiaus koplyčios į Au
šros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kasto Karpavi
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-, 
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lachavich, Telefo
nas Roosevelt 2515.

Laidotuvėmis rūpinasi Vla
das Neffas.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

-__o-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115 
-o--------

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III.
Patarnauju laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mario dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

IGN. j. žolp
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46lh St.

Telefonas
Boųlevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. Pranciškos Stul
gi minės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalvauti laidotuvėse 
jai paskutini patar- 
atsisveikinimų. 
liekame,
Vaikai, Motina,

ZIGMONTAS KL’INTUS
šiuo pasauliu
11 valandų 

sulaukęs 18 
gimęs A. A.

20, 1911,

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dienų 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boųlevard 7589
-------O--------

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, joj? 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastais pritaikintais 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, nuse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ii- turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boųlevard G487
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii’ 
nuo G iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

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

Lietuviai Gydytojai__
Telefonas Boųlevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Offco valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
-------0-------

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NcdClioni nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro
-------- O-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Pkyjie Canal 6222;
DR S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 • 
-------o-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boųlevard 5913

DR. A. J. BEKJASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

^^Įvairųs^Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boųlevard 7589

Ofiso val^adąsįj? ryto iki 8 vakaro.
Rezidence PKone Hemlock 7691

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas męteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd.
kampas Central I’ark Avė.

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

ir šventadieny 10—12 dienų

Advokatai

ANTANAS GįUŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 diena, 8:10 vai. ryte. 
1930 m., sulaukės 51 metu am
žiaus, gimęs Račių kaime, 
Gruzdžių parapijoj, Šiaulių ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dieliame nubudime mo
terį Ona po tėvais Matusevi
čiūtė, 3 sūnūs — Albinų 21 
m., Lionginą 19 m., Antana 17 
m., 2 švo,rerius — Mikola Kap
šų ir Vincentų Džiugių iš She- 
nandoah. Pa. Lietuvoje 2 se
seris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3620 S. VV'allace St. Tel. 
Yards 2957.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, kovo 27 d.. 10 vai. ryte iš 
įamų į Lietuvių Tautiškos pa
rapijos bažnyčių, 3501 Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie- 
’a, o iŠ ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Gužaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nulindo liekame,
Moteris, Suturi, švogeriai 
ir Giminės.

Laiotuvėse patarnauja gra
borius J. I.Ulevičius, Telefonas 
Viclorj lii«.

Persiskyrė su 
kovo 24 dienų, 
naktį, 1930 m., 
metų amžiaus, 
Zigmontas gegužio 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motinų 
po tėvais Norbutaitę, tėvų An
tanų, 2 seseris 
Stefaniją, 4 brolius — Viktorų, 
Antanų, Jonų ir Juozapų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6101 So. Green St.

Laidotuvės 
kovo 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zigmanto Kuinius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Gimines.

Antanina,

Bernice ir

įvyks pėtnyčioj,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis tel. Yards 1741

VINCENTAS RUDZIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dienų, 1:30 valandų 
ryte, 1930 m., sulaukęs 70. me
tų amžiaus, gimęs Padumplių 
kaime, Kapčiamiesčio vaisė. 
Amerikoj išgyveno 9 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Antaniną, 4 dukteris — 
Marijoną, Rozaliją, Elena ir 
Veronikų, 2 žentus — Misevi
čių ir Platkauskų, 4 anukus — 
Julia Linčiauskas, Vandą Mise- 
vičiutę, Leonorą ir Richard 
Platkauskus, 2 pusbrolius Mar- 
tinkų ir Antaną Radžauskus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3247 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 28 dienų. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Dovido parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Rudzi- 
ko gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Motina, Dukterys, Žentai, 
Anūkai, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lulevičius, Telefonas 
Victorv U15.

Graboriai ir 
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avc.
• CICERO, ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4147 So. Fairtield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boųlevard 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 Roulevard 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

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boųlevard 7311;

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė
toj nuo 10 ikį 12 po pietų

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2123 Wesf, 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. Boųlevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedcliomis tik pagal su
tartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brun$wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukęe Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir (> iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

D OI HZ MAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S’t., 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 Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, 

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

DR. C. MICHEL
LI ET L VIS ()PTOM ET RISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Bouterard 7878

Office Boųlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

1615 South Ashland Aveniic
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

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

( H1RURGAS1
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cųnal 1713-0241 
Valandos: Panedoliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak. Utarniukais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

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. Boųlevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pbone Boųlevard 3697
3315 So. Halsted Street

a.~ aToliš
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS 
Advokatas 

52 E. 107th St, 
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 5950 ir 6377

Miesto ofise pa,ral sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

ATE S LA KIS“
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central ^978 

Namų Tel. Įlydė I’ark 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

2D So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G39O Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 692G

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Looal Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldg.

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30- 4

Vakarus 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchin.^ku)

Vai. 5-8; ser. ir pet. o-G. tel. Canal 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BIRUTĖS PASIRODYMAS SU SIMFO 
NU A IR OPERA

Rašo Nora
Muzika, ta pasaulinė kalba. 

— Muzika, muzika visur. — 
šiandie tur būt yra labai ma
žas nuošimtis namų, kuriuose 
nebūtų girdėt geros muzikos, 
kada ir kaip dažnai pageidau-

Nedėlioj, balandžio 13, 1930 jama. Ir dar kas: galima klau- 
Chicagoš pažangus lietuviai ir 
vėl turės progos, Lietuvių Au
ditorijoj, pasigerėti šauniu pro-

Besiartinant
Socialistų Vakarui

sytis pagarsėjusių dainininkų 
ir pasižymėjusių orkestrų, šau
nių smuikininkų ir pianistų, 

išlaikiusių visusgramu, kurį rengia Chicagos lie- i komĮJOZJdjų, 
tuvių socialistų Centraline kuo-(kriko kvotimus, simfonijų, dai-
pa. ’

Juk nei vienam nepaslaptis, 
kad socialistai Chicagoj vieša
me gyvenime darbuojasi jau 
dvidešimts penki metai. Nuo 
1905 metų, kai pradėjo darbuo
tis, tai ir dabar dar tebedirba.

Socialistų darbuote visuomet 
buvo gera ir naudinga. Jie vi
suomet buvo pirmutinėse eilėse 
pažangaus Chicagos lietuvių vei
kimo. Suprantama, kad socia
listų veikimas sutinka nemaža 
kliūčių. Socialistai, kaipoe atvi
ri ir teisingi savo veikime, tu
ri priešų. Nežiūrint <to, socia
listai turi ir daug pasekėjų.

Jeigu jus pasiteirausite pas 
Chicagos lietuvius, tai jus su
rasite, kad prie socialistų orga
nizacijos savo laiku prigulėjo 
beveik visi pažangus Chicagos 
lietuviai. Nors tie pažangus lie
tuviai dabar aktyviai nedaly
vauja organizacijoj, bet jie vi
suomet pritaria socialistų vei
kimui.

Iš patyrimo žinome, kad so
cialistai stengiasi atlikti savo 
užduotį tinkamiausiai. Jie drą
siai žengia savo užbrėžtu keliu 
ir ragina 
tai žino, 
tikras ir 
socialistų 
nime, ar kas to nori, ar ne.

Balandžio 13 bus kultūrinio 
pobūdžio vakaras. Tame vaka
re dalyvaus Birutės Choras, 
Pirmyn Mišrus Choras, Rusų 
trupė ir daug visokių pamargi- 
nimų palinksminimui publikos.

Tokių didelių ir su tokiu tur
tingu programų vakarų nedaug 
tebūna. Į tokius vakarus visuo
met verta atsilankyti, — jau 
dėl to* kad čia galima susitikti 
senus savo draugus ir pasiges 
rėti puikiu programų. Aš šia
me socialistų vakare tikrai bu
siu; bus ir kiti mano drauai. 
Buk ir tamsta!—A.

nų ir įvairių kurinių kada tik 
nori. Pasekmės šio susidomė
jimo gera muzika yra žymios 
tautos kultūroj, ir aš tikiu, kad 
Birutės koncerte praeitą sek
madienį, buvo maža, labai ma
ža dalis klausytojų, kuriems 
Schuberto S-ta B minor sim
fonija (paprastai žinoma kaip 
“Neužibaigta”) ir Mascagnio 
opera “Cavalleria Itusticana” 
Lutų buvusios visai svetimos, 
nežinomos. Tad ir laukėm su 
dideliu įdomumu, norėdami 
išgirsti savo dailės draugijos 
muzikus ir dainininkus pildant 
šiuos svarbius kurinius.

Schuberto 8-ta Simfonija

ginusia reikalaujanti rolė yra 
Santuzzos. Tačiaus joje ir bu
vo p. Steponavičiene, turinti 
didelę balso jėgą, daug metų 
lavinimosi ir prityrimo scenoj. 
Lolos rolei už p. Gapšienę bi- 
rutiečių tarpe tinkamesnės, ro
dos, nebūtų galima rasti. Bu
vo didelis skirtumas tarp mP 
skriaustos ir bejėgės ' 
zos skundimosi mamai 
jai, meldimo Turiddu 
ti jos, išdavimo Alfio 
Jo^ draugavimą su 
prakeikimą savęs už 
vystę, — ir laimingos Lolos 
švelnios, Turiddu viliojančios, 
dainos. Trumpą mamos Luci
jos rolę p. Woight išpildė la
bai simpatingai. Ponai Roma
nas ir Jakavičius, abudu rim
ti muzikos darbuotojai, kaip 
jie rūpestingai rengėsi, taip ir 
išpildė savo roles ir nusipelno 
tiktai pagyrimo už savo dar
bą, ypatingai kad nė viena ne 
antra rolė nėra jų balsų. Vie
nok juodu

sykiu su 
Orkestrą

si rodė 
nekaip

madienį buvo ypatingai geras 
ir įvairus. Budriko radio va
landa, nuo 1 iki 2, praeina la
ibai greit, rodos, kad tai butų 
lik kelios minulės, ir taip 
rodo lodei, kad parenkama 
riausios meno pajėgos.

Štai ir sekmadienį teko
lietis dainavimu musų lakštin- 

soprano, p. Biežienės, 
tikrai artistiškai išpildė

at-
ge-

gę

tistiškai visad groja studijos 
vargonais, o Budriko orkestrą, 
vadovaujant Juozą vilui ir Pet
ruševičiui, pripildo programą 
ir palinksmina gera muzika.

Ket vergo vakari*, iš stoties 
WHFC, vėl bus geras progra
mas nuo 7 iki <S vai. Rengia 
Jos. Budriko muzikos krau
tuvė. Klas.

CLASSIFIED APS.

kitus eiti. Socialis- 
kad jų idealas yra 

teisingas, žino, kad 
teorijos įvyks gyve-

Labdarių susirin 
kimas

svarstyta ir nutarta 
rendą už kovo mč- 
Krasnauskienę, gyv.

Labdarių 5 kuopos susirin
kimas buvo 9 dieną kovo. Su
sirinkimas, nors ne per daug 
skaitlingas, buvo visgi gyvas, 
nes atsilankė atstovė iš Drau
gijos šv. Petronėlės, p. Anta
navičienė. Malonu butų, kad 
ir kitos draugijos prisiųstų at
stovus.

Daug 
užmokėti 
nesį už
3225 Lime Street.

Raportas iš centro priimta. 
Direktorių raportą išdavė B. 
Sckleckis. Pasirodo, darbas va
roma plačia vaga. Raportas pri
imta.

Išduota raportas iŠ rengitno 
btmeo partijos. Salė paimta Či
kagos Lietuvių Auditorija, 3133 
So. Halsted Street. Tikėtai pla
tinama, dovanos renkama, vis-* 
kas eina gerai. Tik meldžiame 
visuomenę atsilankyti.

Raportas iš rengimo vaka
rienės, kuri įvyks 11 dieną ge* 
gūžės. Vakarienė rengiama tik
slu pagerbti garbės narius, gi 
pelnas eis našlaičių namui sta
tyti fondam Vakarienė bus Lie
tuvių Auditorijos svetainėje.

Daugiau nesant įsvarstymų, 
susirinkimą uždarė pirminin
kas Naugžcmis. Įplaukė $10; 
išmokėta $10.

J. V. Dimša, rašt.

Yra vadinama neužbaigta, ir 
per šimtą metų neatsirado nė 

' vieno, kuris butų galėjęs pri
dėti nors brūkšnį prie jos to
bulumo. “Neužbaigta”... dėlto, 
kad formos, pilnai užbaigto | 
simfonijos skeleto, joje nėra. 
“Neužbaigta”... dėlto, kad da
gi ir dieviška Schuberto do
vana negalėjo pavaryti skubi
nančią plunksną toliau... Schu- 
bertas badu mirė palėpėj, bet 
buvo linksmas, ši simfonija 
atvaizduoja ne fabulą, bet vei
kiau paties Schuberto gyveni
mą, nukirstą, kaip jo simfo
nija, pusiaukelyje. Nėra nė 
analogijos, nė paralelės šiai 
muzikai paaiškinti. Joje reiš
kiasi “liūdnumo suraminimas, 
džiaugsmo paleidimas iš kalė
jimo, žmoniškas supratimas 
plaukia su muzika, kaip koks 
malonus balsamas”.

Išpildyti, visiems šios simfo
nijos reikalavimams reikia di
delės orkestros, muzikantų ne 
tik su dideliu prityrimu muzi
koj, bet ir bendru išsilavini
mu, — žodžiu, reikia visai su- 
brendusių muzikų; tačiaus Bi
rutes orkestrą, susidedanti iš 
apie 30 muzikantų, beveik iš
imtinai jaunuolių, ir tik tru
putį daugiau kaip metus gy
vuojanti, parodė, kad, turint 
pasiryžimo ir energijos ir rū
pestingą vedėją p. K. Stepo
navičiaus asmenyje, ji sugebė
jo šį svarbų kurinį pateikti 
pagirtinai gerai.

Negalima sakyti, kad išpil
dymas neturėjo trukumų, ne* 
juk ir negalime reikalauti F 
amatorių to, ko reikalaujame 
iš prityrusių profesinių muzi
kų. Dėlto visi džiaugiamės tu
rėdami tokį būrelį pasišventu
sių jaunuolių, kurie su noru 
siekia aukštesnio muzikos išsi
lavinimo laipsnio, tuo gražin
dami savo sielas ir parodyda
mi, kad lietuviai jaunuoliai vi
sai neatsilikę. nuo kitataučių 
siekime ko nors gražesnio gy
venime, nors lietuviams teikia
ma parama yra, palyginamai, 
maža, 
mesime kitą sykį.

Cavalleria Rusticana

Bet apie tai pakal

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

Mascagnio vieno veiksmo 
opera, duota koncertinėj for
moj, buvo antroji programo 
dalis ir, tur būt neklystu sa
kydama, daugiaus laukta, ka
dangi dainavimas visos operos, 
cad ir koncertinėj formoj, yra 
naujenybė lietuvių parengi
muose. Buvo visiems, ypatin
gai dainininkams, įdomu, kaip 
ji bus išpildyta. Dalyviai — 
ponios Steponavičienė, Gapšie- 
nė ir Woight rolėse Santuzzos, 
]^olos ir Lucijos, ir ponai Ro
manas ir Jakavičius — Turid- 
du ir Alfio, — pasirodė rim
tai prisirengę savo rolėms ir 
tinką joms.

Sunku butų palyginimus da
ryti ir kreditus duoti, kadan
gi visų rolės yra labai skirtin
gos. Moterų sunkiausia ir dau-

Santuz- 
i Luci- 
nepalik- 

apie l,o- 
Turiddu, 
ta išda-

išla'kė (kvotimus 
moterų sąstatu.

šį kartą irgi pa
lyginamai geriau,

pradžioje sezono ope-

tur būt visų didžiausia 
buvo pat- 
Jis daina- 
tokiu “fi-

Bet 
šio vakaro pažyba 
sai Birutės choras, 
vo savo partiją su
nesse”, kad jauteisi klausąs chi- 
eagiškės Civic Operos choro. 
Tai yra ne tik mano opinija, 
bet ir daugelio kitų klausyto
jų. Ypatingai pasižymėjo švel
niai ir gražiai valdomi mote
rų balsai, kuriuose, matomai, 

palavintų daininin-
kių.

Bendrai 
vakaras buvo vienas geriau
sių, gal nesuklysiu sakydama, 
geriausias muzikos vakaras, 
kokį šį sezoną turėjome. Pro
gramas buvo rinktinis, reika
lavo daug darbo ir energijos 
prisirengimui. Ir dėlto, kad bi- 
rutiečiai ir p. Steponavičius, 
Birutės vedėjas, turi pasiryži
mo ir energijos, lietuviai Bi
rutėj turi muzikos draugiją, 
kokia ir svetimtaučiai begalo 
džiaugtųsi ir remtų. Sekmadie
nio vakare publikos susirinko 
gausiai, apie 600 žmonių ir vi
si jie reiškė didelio pasitenki
nimo to vakaro programų, ta- 
čiaus, imant domėn, kokią nau
dą Birutės draugija neša lie
tuviams ir kiek pasišventimo 
reikia dainininkams, muzikams 
ir orkestro vedėjui prirengti 
tokį programą, tai norėtųsi, 
kad bent du-tris kartus 
klausytojų susirinktų ir 
tuos dainos spindulėlius, 
rie paliečia juos tokiuose
rengimuose, savo kasdieninia
me gyvenime skleistų tarp 
kitų.

imant, šis Birutės

tiek 
kad 
ku-

Lietuvių valanda
Lietuvių radio programas, 

kuri rengia Jos. F. Budrike 
muzikos krautuvė, pereitų sek-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Kovo 

25, 26 ir 27 
Visas kalbantis didysis 

veikslas

“The Phantom 
the Opera”

Pagarsėjęs šiurpulingas
fantastingas veikalas apie 

Paryžiaus operą 
Dalyvaujant 

LON CHANEY

pa-

of

ir

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija 
“Oh Darling” 

Kalbančios tintos.

Business Service
Biznio Pataraavinias_______

• BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Miscellaneous for Sale
Į vai rus Pa rd avim ai

GARSUS RAD1UM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lunip 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

t

ne
visi

kuri
vieną naują p. Vanagaičio kom
poziciją. Artistas Olšauskas, 
baritonas ir kanklininkas, 
reikalauja introdukcijos:

ji gerai pažįsta ir gėrisi jo dai
navimu ir skambinimu, ar tai 
per radio ar scenoj. () apie 
musų artistą-kompozitorių Va
nagaitį ką jau ir besakyti: jis 
prijuokina senus ir jaunus vi
sados iki ašarų. Juokis, dai
nuok ir verk... iš juoko. Vi
sad naujos melodijos, nauji

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ

SUSIRINKIMAS’
S. S. Chicagos Centralinės kuo-i

pos susirinkimas bus subatoj, kovo 
29 d., 7:30 vai. vakare, “Naujienose”. 
Malonėkite būtinai dalyvauti, nes 
yra gana daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi rinkimas darbininkų 
busiančiam vakarui, kuris įvyks ba
landžio 13 d.

Kviečia L. S. S'. C. C. k p. sekr.,
J. Mickevičius.

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.

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

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

— Bendra Komisija.

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

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
tuopos, jvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
lūs labai turtingas programas, da- 
yvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 

Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
eatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
žanga tik $1. Visi ir kiekvienas 

esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Roseland. ši vakarą 7:30 vai. vak. 
Strumilos sve., Lietuvių Republikonų 
!• Wardos Kliubas, rengia prakalbas. 
Calbėtojai: Frank Mast. (Mastaus- 
cas), kandidatas į Municipal Court 
Teisėjus, S. J. šėrimas, kandidatas i 
County CoMimissionierius, ir kiti, 
Apart kalbų bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Įžanga veltui. Kviečia

Komitetas.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas išegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jusi) 
kur1 ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

yragalutino išegzaniinavhno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po

20 si.

PO

X IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
flL Dezaininimas ir siuvimas 

JyTuI Arėsiu moka didelę algą.
Jus galite išmokti šio ge- 
ra* apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpą laiką. Di- 

(J/ j plomos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos 
knygelės.

fjBL MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

Phone V i r g i n i a ‘2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo. 

e KONTRAKTO'RIUS J
4556 S'o. Rockwell St., Chicago, Iii.

state

Office of County Clerk 
of Cook County. Illinois.
of Illinois)

Personai 
Asmenų Ieško

Cotmty of Cook)
Einant parėdymais 34-tos Sekcijos 

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

Demokratų Partijos   Ružava 
Rcpublikonų Partijos ..... Balta
ŠIOv PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu Cook Pavieto 
antspaudų, Šią kovo 24 dieną, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEĮTZER 
County Clerk of

Cook County, Illinois.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Aš MATILDA PUZNECKIUTĖ, 
po pirmu vyru Kaminskienė, o po 
antru — čiuplinskienė-Chip, ieškau 
savo brolio Juozapo Puzneckio. 4 
metai atgal, girdėjau, gyveno Chi- 
cagoj. Kas žinote apie jį, prašau 
duoti žinių: Matilda Chip, 1305 N. 
Wisconsin St., Racine, Wis.

Antomobiles
vartoti automobiliai 

$75.00 ir augs. Mes gali- 
parduoti jums karą be jo- 
įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
-------- o------ --

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkes lietuviams 

Patogumo delei

įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
• Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materi.iolą, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas
PATENTAI, copyrlghta — iftradimal 

Bokioa rūšies.
B. PELECHOWICZ

2800 W. Chicago Avė.
BruDBWick 7187

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes /Atliekame ge
riausi darbą mieste* Kėdžių 8463,

GERI 
nuo 
me 
kio

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris; 
darbas pastovus.

3239 S. Halsted St.

REIKALINGAS porteris dėl pir
ties. North Avė. Baths, 2039 W. 
North Avė.

1929 Essex coupe rumble seat $550
Hudson 1930 sedan ................... $895
Nash 1928 sedan ......................  $395
Essex Challenger coach 1930 .... $550 
1928 Nash Amb.......................... $650
Pontiac 1929 coach ............   $625

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. 

Visuomet atdara

Financial
Finansų i-pAskolo*

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

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

Telephone Armitage 1199

2231

i 24

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČ1Ų? ■ 

Skolinau) pinigus ant medinių ir 
" 2%.mūrinių namų. Komisas tik 

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

b

For Rent
DAKTARŲ ATIDAI. Pasirenduo- 

ja šviesus, oringas flatas, kampas 
Halsted ir 21 gatvių, kuriame per 
daugeli metų gyveno velionis Dr.

1 Grares. H. C. Zuttermeister & Co., 
'2101 S. Hąlsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė, pigiai. 
Galima bučerne pridėti, 4-ri pagy
venimui kambariai, 919 W. 33 St.

Farms For Sale
Ū kiai Pa rd avi m u i_________

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

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

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

Paskolos suteikiama
i viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuikį su 2 gal

vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 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 akrų ūke, peri budinkai. arti 
mokyklos, $850, verta $2500.

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

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

P. b. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.— —— o-------

FARMA ir RESORTAS

Miscellaneous
įvairus

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus 
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnones materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankvti 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

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

J. ŠMOTELIS
7114 So. Camphel Avė. 

Chicago, III.

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

Furniture & Pianos

Real Estate\For Sale
_____ Nain ai -že m ė Pa r d ? Y ĮJĮĮ1! j,--,

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

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 Šm. valgomo
jo katnb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE

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

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vnk,

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkes ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir paruninam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0456


