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Vicekaralius Irwin 
įspėja autokratiškus 
Indijos maharadžas
Liepia jiems paliauti savo tiro- 

nybę ir savo valdinių nebelai
kyti vergais

NEVV DELIU, Indija, kovo 
17.—Metiniame Indijos valdovų 
maharadžų seime, kuris čia va
kar prasidėjo, vicekaraliaus lor
das Irwin įspėjo tuos paskuti
nius saulėtekių potentatus, iš
likusius dar šiame demokratiš
kame pasauly, kad jų autokra
tiškumas turi užleisti vietą li- 
berališkesnei valdžios formai. 
Jis pareiškė nustebusiems ma
haradžoms, kad įstatymo vieš
patavimas turi būt paremtas 
visuomenės valia’ ir kad indi
vidualinė laisvė ir teisės turi 
būt apsaugotos.

Kalbėdamas apie pinigus, su
renkamus mokesčiais, kurių di
džiulę dalį pasiima sau valdovaj, 
kad galėtų puikiausių automo
bilių pirktis ir gražių moterų 
laikytis, lordas Irwin pasakė:

Mokesčiai turi būt taip leng
vi, kaip aplinkuma leidžia, mo
kesčių mokėtojo turtų atitin
kant. Asmeninės valdovų iš
laidos turi būt sumažintos, 
taip, kad kiek galint didesnė 
valstybės pajamų dalis eitų so
cialios gerovės, švietimo, žemės 
ūkio, etc. plėtimui. '

Keturios bombos spro
go; užmušė karininką

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 17. —šiandie čia ties į- 
’vairiais valdžios trobesiais bu
vo išsprogdintos keturios bom
bos. Viena jų1 'apdraskė karo 
ministerijos fasadą; antra, 
sprogus tie§ karininkų klubu, 
užmušė vieną karininką; trečia 
apdraskė finansų ministerijos 
trobesį, o ketvirta sprogo tįes 
karo akademija, Met žalos nepa
darė.

73 Kinų armijos ka
rininkai nužudyti 
kaip sąmokslininkai

Vokiečių komunistai 
paskerdė fašistą 
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Kruvinas kerštas už fašistų pa
skerdimą komunistų atstovo 
Hamburgo taryboj

KANTONAS, Kinai, kovo 17. 
—šiandie čia buvo nužudyti 
septyniasdešimt trys Kinų ar
mijos ofeierai, suimti kaip 
konspiratoriai su komunistais 
pradėti sukilimą valdžios ka
riuomenėje Svatove.

Šimtąs kitų karininkų ir ka? 
reivių, kaltinamų kaip sąmoks
lo dalyvių, dar laukia nuospren
džio. '

Kinų vyraiusybė turi nemaža 
vargo su komunistais, kurie vi
sur krašte kursto sukilimus ir 
neramumus.

Prieš dešimt dienų jie sukurs
tė visą valdžios kariuomenės 
diviziją, stovėjusią Peipingo- 
Hankovo geelžinkelio linijoje. 
Divizija pakėlė maištą, many
dama, kad vyriausybė nori tuo
jau paleisti ją namo, išdraskė 
geležinkelį ir, susidėjus su ko
munistų bandomis, dabar gyve
na krašto gyventojų plėšimu.
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“Sumušė” rekordą. — Ruth Nichols, pasižymėjusi Amerikos 
aviatorė. Kovo 6 dieną ji įsteigė moterų lakūnių; rekordą, iš

kildama virš New Yorko 30,045 pėdas augštumo.

Byla dėl vienuolių vištų tarptautiniame 
Haagos Tribunole f

Sinodas reikaląuja, kad Graikija butij priversta 
skersįvištas, nes s vištos yra 

moteriškos gimties sutvėrimas >

1S

14,335 indų kaliniai 
paleisti iš kalėjimų

Ernsto Hen- 
miesto tary- 
Altonoj puo- 
organizacijos

BERLYNAS, kovo 17.— Vo- 
kiečių komunistai, keršydami 
Hitlerio fašistams už nugalabi
jimą komunisto 
ningo, Hamburgo 
bos nario, vakar 
lė fašistų vietos
centro įstaigą. Vienas fašistas 
buvo nukautas, antras rimtai 
sužalotas.

Braunšveige muštynėse tarp 
fašistų ir reichsbaneriečių bu
vo keturi asmenys sužeisti.

LONDONAS, kovo 17.—Kap. 
Wedgewood Benn, ministeris 
Indijai, pranešė parlamente, 
kad vykdant vicekaraliaus Ir- 
wino ir nacionalistų vado Gan- 
dhi sutartį iš kalėjimų jau pa
leista 14,335 indų politiniai ka
liniai, kurie buvo suimti ryšy 
su civilio priešinimosi kompani
ja. Tarp paleistų yra 13,927 
vyrai ir 408 moterys.

Patėvis nušovė mergai
tę, pats nusižudė

120 paskendusio Viking 
laivo žmonių išgelbė

ta; 39 nėra
EDINBURG, Tex., kovo 17,— 

Vietos gyventojas C. Walker, 
30, nušovė savo podukrų Chris- 
tine Moss, 14 metų mergaitę, 
paskui pats nusišovė. Tarp abie
jų prieš tai buvo kivirčų.

Prisipažino nužudęs 7 
metų mergaitę ,

* — .... - -

CONĖMAUGH, Pa’., kpvo 17. 
•—Policija čia suėmė vieną Har- 
ry Staręlioką, 28 metų amžiaus, 
kurio namuose, pašelmonio au- 
gšto, buvo rasta nužudyta Bet- 
ty Mo\vry, 7 metų mergaitė, 
prapuolusi nuo praeito penkta
dienio. Sako, kad Sta'rchok pri
sipažinęs kalias.

N. Y. assembly priė
mė prohibicijos re- 

ferendumo bili ų
ALBANY, N. Y., .kovo 17.— 

Valstijos assembly be debatų 
priėmė bilių prašyti Jungtinių 
Valstybių kongresą, kad prohi 
bicijos klausimas butų pavestas 
visų valstijų piliečiams refe
rendumu išspręsti.

Prieš dvejetą dienų Massa- 
chusetts legislatura priėmė pa
našią rezoliuciją, raginančią 
Jungtinių Valstybių kongresą 
Maryti žingsnių Aštuonioliktam 
konstitucijos amendmentui pa
naikinti arba pakeisti.'

Komunistai padarė 
skandalą Gandhi 

susirinkime

Keletas streikininkų 
sužeisti kovoje, su 
streiklaužių policija

batalija tarp 
metalo darbi-

EAST .ST. LOU1S, III., kovo 
17.—Netoli nuo Monsanto, III., 
šiandie įvyko 
streikauojančių
ninku ir speęial deputy šerifų. 
Keletas streikininkų ir keturi 
deputy šęrifai buvo pašauti.

Deputy šerifai važiavo į prie
plauką Mississippi; upėje pasi
tikti būrio streiklaužių, atga
bentų iš St. Louiso, ir nulydėti 
juos į Philips Petroleum tankų 
farmą dirbti streikuojančių 
darbininkų vietoj. Kelionėje į 
prieplauką streikininkai pasto
jo streiklaužių gynėjams ke
lią, ir įvyko susišaudymas. Iš 
abiejų pusių, kaip sako, buvę 
paleista daugiau kaip šimtas šo
vinių.

Organizuoti » darbininkai jau 
ne kartą protestavo, kad Chi
cago Bridge and ,Iron kompa
nija gabena iš kitur streiklau
žius į savo tankų farmą dirb
ti.

Graikų kepėjų streikas 
dėl sumažinimo kai

nos duonai

LIETUVOS ŽINIOS
Išieškojo du grašiu 

mokesčių
VILNIUS. —Prie kokių ab

surdų prieina mokesnių rinką- 
jai, gerai rodo šie pavyzdžiai. 
Prieš kurį laiką pas vieną Vil
niaus gyventoją atėjo sekvestro- 
torius su reikalavimu, kad bu
tų sumokėta dviejų grašių pa
bauda už buto mokesčių nesu- 
mokėjimą laiku. Iš netyčių už> 
kluptas ir labai nustebintas mo
kėtojas, kuriam, matyt, netru
ko jumoro jausmo, ėmė prašyti 
sekvestratorių, kad pabaudą 
paskirtų į dvi lygias dalis, ii* 
pareiškė savo sutikimą tučtuo
jau apmokėti pirmą dalį. Ta
čiau po ilgų derybų, buvo pa
siektas susitarimas, ir visa pa
bauda buvo sumokėta. Pabaudą 
sumokėjusiam vilniečiui buvo 
išduotas atitinkamas kvitas. IŠ 
kito Vilniaus gyventojo taip 
pat neseniai buvo išieškota vie
nas grašis “mokesčių”.

Palangos kurortą 
pagerins

J
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KAUNAS. — Sveikatos de
partamentas yra labai susirūpi
nęs padaryti musų Palangos ku
rortą gražiu ir modernišku, kur 
vasarotojai galėtų gražiai pail
sėti.

Tatn tikslui šiemet numato
ma pripirkti prie dabartinio 
kurorto dar 10 ha miško. Mi- 
nisterių kabinetas šiam reika
lui paskyrė ir pinigus.
^Be. to, manoma įsigyti vieną 
didelį motorinę iĮ* .dvi mažes
nes gel be j imo valfe. Taip pat 
Sargams bus duotos uniformos, 
kad nelaimei ar šiaip reikalui 
ištikus butų žinia į ką kreiptis.

ATĖNAI, Graikija, kovo 17. 
—Protestuodami prieš tarifo 
komisijos sumažinimą kainos 
duonai# daug Athcnų kepėjų 
šiandie sustreikavo. Kai kurios 
kepyklos dirba policijos prie
žiūroj.

Vidaus reikalų ministeris pa
siūlė įstatymą, kuriuo norima 
užginti streikuojantiems kepė
jams steigti^ ' nuosavas kepyk
las.

BOMBĖJUS, Indija, kovo 17. 
—Vakar vakarą, kai indų “šven
tas žmogus” Gandhi bandė čia 
susirinkime kalbėti, komunistai 
padarė skandalą, šaukdami: 
“Šalin, Gandtii5;< šalin Indijos 
kongreso partiją ir britų impe
rializmą.”

Būrys, komunistų užbėgo 
ant estrados, nuplėšė, kongreso 
partijos vėliavą ir bandė paka
binti komunistinę, tuo tarpu 
kai vienas jų oratorius ėmė sa
vo kalboj niekinti ir lojoti Gari- 
dhi kaip “darbininkų išdavi- 
k«”- -

Tvarka buvo. atsteigta ir 
Gandhi galėjo kalbėti, tik kai pa
ti publika nutraukė skandalis
tus nuo estrados ir išvedė lau
kan. , ' '''

s

at-riją, reikalaudamas, kad ji 
siųstų į Athosą kareivius ir 
kad tie vištas; išskerstų.

Graikijos - : • užsienių reikalų 
ministeris, kuriam toks reika
lavimas pasirodė labai keistas, 
laišku sinodui šaltai atsakė 
taip:
“Šventi vienuoliai gali laiky

ti vištų, gali nelaikyti. Tai ne 
mano reikalas.”

Sinodo galvos susisielojo. Kas 
bedaryti? z ' . ,

Vėl galvojo, svarstė ir, pa
galiau, nutarė, kad vienintelė 
iŠeitiSs dabar yra kreiptis į Ha- 
agos teismą ir prašyti, kad jis 
priverstų Graikijos vyriausybę 
išskersti neklaužadų vienuolių 
vištas.

ATĖNAI, Graikija, kovo- 17. 
—Tarptautiniam ’ Teisingumo 
Teismui Haagoj teks netrukus 
spręsti viena labai nepaprasta 
ir keista byla.

Byla ,tokia. Athoso vienuo
lių respublikos Chalkidikos 
pussaly sinodas nutarė kreiptis 
į tarptautinį Haagos teismą ir 
reikalauti, kad jis priverstų 
Graikiją vykdyti sutarties su 
vienuolių respublika sąlygas, 
kuriomis numatyta, kad Graiki
jos vyriausybė turi sinodo nu
tarimus pildyti. Vienas sinodo

• *' -M . ’ į

nutarimų, dėl kurio dabari eiriii 
ginčai, yra: toks, kad Athoso 
teritorijoje butų išgaląbintos 
visos vištos. Vištos, mat, yra 
moteriškos gimties sutvėrimas, 
o einant konstitucija, kuri bu
vo dar ciesoriaus Koristantino 
Monomacho patvirtinta 1045 
metais, Athoso vienuolijoje ne
gali būt moterų nei moteriškos 
gimties gyvulių.1

Bet vienuoliai mėgsta’'kiauši
nius. O kadangi vištas laikyti 
pareina pigiau, ne kaip pirktis 
kiaušinius iš apielinkės ūkinin
kų, tai beveik kievienas Athoso 
vienuolis laiko keletą nuosavų 
vištų. ■ .... ,

Pernai metais vienuolių gal
vos kaž-kaip ėmė ir susigriebė : 
vištos juk yra moteriškas sut
vėrimas! ; ,

Tuojau buvo, sušauktas sino
do susirinkimas. Susirįnkįrrias 
tęsėsi daug (dienų i^ nakčių. Po 
ilgų svarstymų, j^ajpčų, pftga- 
liau, buvo nutUrt^F^ad senas 
įstatymas turi būt' vykdomas 
ir kad iki 1930 (lapkričio 
30 dienos- fvisb^f Athoso 
respublikoje turi * būt išžudy
tos. > ■ '..

Deja. Pirmą kartą seniausios 
pasauly ręšpųblikosį istorijoje 
vienuoliai ėmė ir.fcavo vyresny
bei pasipreišino. Jie 'Atsisakė si
nodo nutarimo klausyti ir savo 
višteles gMabįnti? M 5 

SinodaSį tad kreipėsi į Gtai- 
kijos užsienių reiktdį*ministe-

Sovietai per m e t u s 
davė Amerikai 150 

milijonų biznio

± pra-

1

Kalinių riaušės Statės- 
ville kalėjime

NEW YORKAS, kovo 17. — 
Amtorgo — sovietų prekybos 
korporacijos Amerikoj 
nešimu per 1930i iždo metus
sovietų Rusijos valdžia pirko 
Jungtinėse Valstybėse prekių 
už 150 milijonų dolerių. Tos 
sumos Illinois valstijos fir
moms teko 38 milijonai dole
rių. *

Visi turkai dabar turės 
turėti pavardes

ANGORA, Turkija, kovo 17. 
—Vyriausybė išleido įsakymą, 
kad visi bepavardžiai turkai iki 
ateinančio visuotinio gyventojų 
suskaitymo 1932 metais įsigy
tų pavardes.

Turkuose ligšiol pavardžių 
nebuvo. ’Jie vadinosi tik pir
mais, arba tėkšto, vardais.

t 1

Operavo Snowdeną, bri- 
•' tų iždo kanclerių

LONDONAS, kovo 17. —Phi- 
lipui Showdenui, britų kancle
riui, vakar buvo padaryta' ope
racija. Daktarai tikisi, kad jis 
pasveiks

JOLIET, III., kovo 17.—Nau- 
jame baudžiamajame States- 
ville kalėjime, skersai upę nuo 
senojo Joliet kalėjimo, šiandie 
tarp kalinių kilo riaušės, per 
kuriąs penki kaliniai buvę skau
džiai sužeisti. ■ <

Mirė kardinolas Maffi /'v- ’<
t ‘ ■■■■■ — /

PISA, Italija, kovo 17.— Va- 
kar čia mirė kardinolas Pietro 
Maffi, 73 metų amžiaus. Minė
tinas tuo, kad jis dukart buvo 
kandidatas j, palpas.
. I-— I I. ......  Į I J A ................ ■■ Į
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ST. JOHNS, Newfoundland, 
kovo 17. —Vyriausybės prane
šimu 120 išgelbėtų garlaivio Vi
king žmonių šiandie buvo par
gabenti į Horse salą, žuvusių 
skaičius siekia nuo 20 iki 25. 
Trisdešimt vieno dar pasigep- 
dama.

Garlaivis Viking buVo praei
tą sekmadienį sprogimo su
draskytas ir paskendo.

Šventas Tėvas nusi
pirko kabaretą už 

$73,500

l '.I
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Kiti aš- 
kaltina-

Velykos

t
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Reikalauja naujų seimo 
rinkimų Japonijoj

TOKIO, kovo 17. —Keli šim
tai darbiečių, atvykę į premjero 
Hamaguchi namus, įteikė jam 
peticijų, kad “buržuazinis sei
mas”' butų paleistas ir paskelb
ti nauji rinkimai.

ORAS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; kartais gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprėją pietų rytų vė- 
jai.

Vakar temperatūra - įvairavo 
tarp 32° ir 38° F.

Šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 5:58. Mėnuo teka 5:55 
ryto.

Turkai Rusai pasirašė 
prekybos sutartį

MASKVA, kovo 17. — Va- 
kar pasirašyta nauja Turkijos 
ir sovietų Rusijos prekybos su
tartis, kuria pakeičiama' seno
ji sutartis, padaryta 1927/me
tais.

11 vokiečių komunistų 
nuteisti kalėti

KASSELIS, Vokietija, kovo 
17. — Vienuolika komunistų, 
dalyvavusių užpuolime fašistų 
mitingo praeitą sausio mėnesį, 
tapo teismo nubausti kalėjimu 
nuo 4 iki 28 savaičių 
tuoijiasdešimt septyni 
mieji buVo paleisti.

VIENA, Austrija., kovo 17.— 
Pa pa Pijus XI. patapo kabare
to ir baro' savininkas, nusipir
kęs, tą pasilinksminimo įstaigą 
Bratislavoj, / čsėkoslovaki  j o j e, 
ir sumokėjęs už ją milijo
no čekų karimų ($73,500).

Kabaretas buvo netoli nuo 
vieno klioštoriaus Bratislavoj. 
Vienuoliai skundėsi, kad jie Ke- 
galį mąstyti apie šventus daik
tus, kai besilinkminantieji gar
siai per naktis užia. Jie prašė 
mįesto vyriausybę, kad ji kaba
retą uždarytų, bet miestas to 
padaryti negalėjo. Tad jie krei
pėsi į Vatikaną, ir dabar Va
tikanas kabaretą iš jo savinin
ką nupirko, sumokėdamas 2^ 
milijonų katunų.' ' _ •

! .|ll !»! |.

Aviacijos nelaimė
GREENVILLĘ, R, I., kovo 

17.—-Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuę $ą, užsimušė Waltėr 
Barnes, 22, o jo brolis Robert, 
pilotas, skaudžiai užsigavo.

Paliko $1,500,000 fondų 
kovai su vėžio liga

7“ t
BRANFORD, Conn., kovo 17. 

Neseniai miręs milijonierius 
Egbert C. Fuller, kaip dabar 
paaiškėjo, paliko milijono 
dolerių fondą kovai su ligomis, 
ypačiai su vėžio liga.

Amerikietis pasikorė 
kalėjime Italijoje

' »• _______________________ _ ■ 1

ROMA, .kovo 17. —Vietos ka
lėjime pasikorė amerikietis Leo 
Davidson, gimęs Ąlbany, N., ,Y.< 
Jis buvo suimtas tariamai už 
prigavimą vįėno britų pulkinin
ko $35,000 šuiriai. 

i1'. ■ < , !; - ■'
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Bedarbių armijos Itali
joje didėjimas

ROMĄ, Italija, kovo 17.
Bedarbių armija Italijoje vis 
didėja; Skaičius bedarbių dą* 
bar siekia 765,000, arba 43,000

“ '■ • ■ /’lHk - - f l. . . , - - *

daųgjąu ne kaip tyuvo sąųsįo 
rriėpesio gale;

Jau čia pat., Neužmirškite jog jūsų 
tėveliai, broliai ir sesutės laukia jū
sų pasveikinimo. —; Palinksminkite 

‘ juos, pasiųsdami jiems pinigų paštu 
ar telegrama per

INIAUJIEHOS
1739 So. Halsted Street

chicago, ill.
Ofisas atdaras kąsįie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai



trečiadienis, kovo • 18, 1931*
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Farmington, III
Visokios žinios

musų miestelis yra 
ir lietuvių nedaug 
viso 5 šeimynos ir 

pavienių. Gyvena 
Dauguma jų turi 

ir automobilius.

ko “maurams” ir kitiems ir 
šie suorganizavo sau ištikimų 
chorų, apie ką jau Buvo rašy
ta ankščiau 
lome “Vilnv 
taip išsilavino, 
nuoja, tai net “house 
lyg tas supuvęs 
ko, šio garsaus 
esąs “Banga”, 
jungos choras 
bet netaip smarkiai, kaip 
anas. Už tai aš duočiau pa
peikimą S-gos choriečiams, 
kodėl jie atsilieka nuo “dai- 
nologijos” progreso! (?). Tre
čias- choras Toronte progre
suoja sykiu su vargonais

Ir štai jau skai- 
kad tas choras 

kad “uždai- 
griuva,

pasaulis”. Sa- 
choro vardas 
Jaunimo Sp

irgi dainuoja,

uiv mvi 
uanians in Water 

būry

certainly por- 
picture of the 
and exposed 

responsible for 
Lithuanian

colony wllich has

grunting goatš; ttt' lašt awoke 
Rip Van Winkle fręm nis ’lnrig 
sleep.. •' ' ■•• • j V '

These Dithuahian monkeys 
shoęk the LĮtfyuapiąh palm 
trefe so often that jiow thef do- 
coanuts started to fallpn their 
heads and ąs tho being dazed

Mos t of them šit in 
chųrch., on 
the monk% 

gp out and 
They

Musų miestelis nedidelis. 
Apielinkėj randasi trys kasyk
los, kur per keturis mėnesius 
dirbama po 2 ar 3 dienas į sa
vaitę. Nuo vasario 28 d. viena 
kasykla užsidarė. Tokiu budu 
apie 200 darbininkų neteko 
darbo. Pastaruoju laiku kitose 
kasyklose bedirbama po 1 ar 2 
dienas j savaitę.

Kadangi 
mažas, tai 
tesiranda: 
apie tiek
jie neblogai, 
savo namikf 
Vienas lietuvis laiko valgomų 
daiktų krautuvę. Turime Susi- 
vienimo kuopą. Bet paskutinio
jo Seimo įvykiai suskaldė ir 
čionykščius lietuvius.

Reikia pasakyti, kad musų 
kolonijos lietuviai yra pusėti
nai apsišvietę ir skaito įvairius 
laikraščius, kurių čia pareina, 
rodosi, septyni.

Šiemet žiemos kaip ir nebu
vo. Sausio ir vasario mėne
siais temperatūra pasiekdavo 
kartais net 55 laipsnis. Bet 
štai kovo 7 d. pradėjo snigti.

isas
miestelis tapo užverstas sniegu 
ir iki kovo 10 d. niekur nebuvo 
galima išvažiuotu

—Angliakasys

ant rytojaus.

Norwood, Mass

Apsoiela Toronte
Ana diena skaitau “Lais

vėj”, kad Toronto visuomenė
je trūksta apšvietos. Kad 
mažai rodo aktyvumo organi
zaciniame veikime^ ant galo, 
išreklamuoja A. L. D. L. I).‘ 
kaipo-vieną iš geriausių orga
nizacijų. Toliau sako, kad rei
kia tverti “knygynus”, 
“skaityklas” ir kitokias viešas 
sueigas .Bet apie šį faktą, kad 
tie “pažangieji” uždarė sun
kiai suorganizuotą pirmųjų 
jaunimiečių skaityklą ir kny
gyną, — vienintelį progreso 
centrą Toronte, tai korespon
dentas nutyli. Aš iš savo pu
sės pasakysiu, kad dabartiniu 
laiku Toronte progresuoja 
beždžioniška apšvieta. Abe
joju, kad torontiečiai laikui 
bėgant nesugrįšiu ų prieštisto- 
rinius laikus ir nepaliktų 
plaukuotomis “monkėmis”.

Gongratulations are extend- 
ed -to the lašt writer for the 
frank and sincere discussion 
of Lithuanian affairs , in Wa- 
terbury published in Naujienos 
on February 27th.

The vvriter 
trayed a good 
true situation 
those wh,o are
the laxity of real 
activities in 
some ten to fifteen thousand 
Lithuanian' souls.

A certain group in this co
lony had kept Alladin’s lamp 
burning and getting every 
wish būt their supply of oil 
has run out and the new oil 
is not' so good and rtaturally 
the oil is starting to backfire.

These Pied Pipers of Water- 
bury have led their sheep lo- 
yally and faithfully until some 
of the big shots began to make 
goats out of sheep and the

coanuts 
heads and 
some, of them were -walking 
around in circles looking for 
ėxtra copies of Nąp j ienos be
cause as might be expected, 
Naujienos or any other iįith- 
uanian 
g race 
pseudo

They 
out the- writer of the artiele 
and many innocent people were 
suspected būt these scavengers 
of the race do not know That 
the policy of nevvspapers is 
not to aid one ip the political 
destiViėtion of his enemies būt 
a newspaper is an institution 
and a erusader for cause that 
i s going to effect the well be
ing -of citizen’s of apy commu- 
nity..

Likę chamelęons they eling 
to the lapei of our natiohal liffe 

•and change colors to f it any
'• V . * ■ ■ j

oęca^ion 
f tie frant. ,rew i& 
Stinday and kiss 
robes and then 
tųirn theįj\ monasteries
knefel Ųefore f Be effigics of 
Vytautas and then go out and

Klaidos pataisymas

“Naujienų” kovo 9 d. laidoj 
iš šio miestelio tilpo korespon
dencija apie M. Akelaicio-Abe- 
ko prakalbą, kur yra J. Pa- 
karklis pavadintas socialistu. 
Tikrenybėj jis nėra tokiu,*—jis 
yra bolševikų pataikūnas. Ka-; 
da bolševikai susikerta su savo 
priešininkais draugijų susirin
kimuose, tai Pakarklis visuo
met stoja bolševikams i pagal
bą.

Dar neseniai čia buvo eilė 
hblševikiškų prakalbų, kuriose 
maskviniai kalbėtojai išniekino 
socialistus. Pakarklis, kuris la
bai mėgsta diskusijas, niekuo
met nestojo apginti socialistus. 
Nonvood iečiai Pakarki j pap
rastai vadina “bolševikų uode
ga”.

ir 
to-

Biznio apžvalga
Politikos vėžėmis eina 

Toronto biznieriai. Šiai , 
rontiečiai vieoj 2 /-valgyklų
turi jau tris, kuriom kiekvie
nai išeina po 5 žmones. Jau 
pirmiau buvo minėta, kad to
rontiečiai patenkinti lietu viš- 
:ku restoranu, kurį užlaiko R. 
sykiu su groserne. Kitas biz
nierius, matydamas, kad jo 
“kilbasai” perilgai kabo, su
manė juos sunaudoti. Iškil
mingas atidarymas įvyko, su 
alučiu ir “kilbasom” Dar sy
kį beždžioniškai pasielgta, iš 
ko naudos maža.

Dauguma Ligų Paeina 
Delei Storosios

Žarnos Pakrikimo
Nuo suradimo, kad pilnai 80% visų 

ligų gali paeiti nuo nuodų, kuriuos pa
gamina pūvantis maistas stotojoj 
linėj žornoj, tūkstančiai ardo naują 
katą ir laimę vartodami Colonaid, 
ją stebėtiną maistą, kuris .permaino 
nų turinį, sustabdo gasus, rūgimą, 
vimą ir savęs nuodijimą, pagelbsti gam-( 
tai atsteigti normalį vidurių valimąsi ir 
palaiko storąją žarną švariame, sveikame 
stovyje. x

Kenčiantieji nuo gasų, išpūtimo, skil
vio pakrikimo, galvos skaudėjimo, coli- 
tis, inkstų, pūslės ir kepenų paįrimų ir 
panašių ligų, stačiai tapo nustebinti 
greitu atgavimu sveikatos vartojant Co
lonaid.

Jeigu jus norite būti sveikąs, gaukite 
pakelį Colonaid iš savo aptiekininko 
šiandie ir leiskite šiam naujam stebėti
nam maisto produktui padaryti tai dėl 
jus, ką jis yra padaręs dėl tūkstančių 
kitų.

mes- 
sveič
nau-
žar-
pu-

—Norvvoodietis.

Toronto, Kanada
Katalikų pas k a i t os

Teko dalyvauti parapijonų 
surengtose paskaitose,. kurios 
įvyko sekmadienį, kovo 1 d., 
parapijos salėj. Temas, ku
rias “gerbiamieji” referentai 
referuos, buvo pranešamos iš 
anksto, prieš išeinant kalbėt, 
bet stebėtina — kad nė vienas 
iš “referentų” neišlaikė ir ne
kalbėjo tą temą, kuri buvo 
numatyta. Juokingiausia tai 
buvo »iš temos “Mandagumas 
ir elgęsis”, kurį referavo tū
las dručkis iš Montrcalo. La
bai nemandagu esą dėvėti 
trumpos suknelės ir sudėti ko
jas vieną ant kitos — tai per
daug m... — na, tiesiog necivi
lizuota (?) ir išrodo lyg “pali- 
ruotas puodas su suodinu vi-: 
duriu”, vietoj butų sudinam iš 
viršaus, bet paliruotais 
riais. Visų gerbiamas

vi dū
ki ebo- 
nelai-

l'oroido Dainologijos' pro
gresas

Du metai atgal Toronte gy
vavo Jaunimo S-gos choras, 
vėliaus tas choras pairo nete
kęs korvedžio. Po to Jauni
ni iečiai stengėsi vis gauti kor- 
vedj. Ir štai pabaigoj' praei
tų metų tapo reorganizuotas 
JS-gos chorus. Bet tas nepatL

newspapėr does not 
the hornes of these 
patriots.
were trying to find

_ noble works 
ąnd deeds of Vincas Kudirka 
ąnd Dr. Basanavičius.

They i f iii 'th,eir ears with 
cotton when The band strikes 
up “Lietuva Tėvynė Musų” be- 
caųse their spng įs the song of 
Šilas Mapher and resounding 
silver. Their 'duty to tyre Lith
uanian race consists of selling 
Vytautas baigės and other pa- 
raphernalia for 35 
piėce. L, ” '

To many of them 
of Lithuanian is

venom which has 
the race and they are 
to call their followers 
ai machine, būt it is 

when a machine 
its master.

their mockery, trea- 
chery and deceit they have 
failed to wipe out the senti- 
ments of 'those whom thėy are 
pleased to. call their enemies 
and right at this moment there 
is a new Lithuanian movement 
encircling around their hypo- 
critical neeks.

This artiele is not mud 
slinging būt is simply declara- 
tory of the sentiments of the

p^lluted
įilįased

turns its r
With all

rank and file of every thinking 
Lithuanian and no narnės are 
mentioned because it is pre- 
sumed that the heart knoweth 
its own bitterness.

There is a storm brewing 
and in order to a vert it all 
that is neccssary i s to lot by 
gones be bygones and get 
down to earth and work all for 
one and one for ai!. -~X.

ATeJO naujas ‘‘Kovos” 
numeris, Lietuvos socialde
mokratų užsieny laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 10c.

cents a

the name 
anathema* 

yet during a celebration to 
commemorate the 13th Anni- 
versary^held here recently the 
pąper carried a wonderful 
story telling the Lithuanians 
of Waterbury <what dur absent 
patriots had said.

We have here some well de- 
veloped spokesmen of the 
“Whispering Club” who broad-

Antra Amerikos
Lietuvių Laikraščių
EKSKURSIJA
LIETUVA

! . 4 . ■ v. i- . .• * . e . ? < ’

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi- 

; , nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis
No. Kaina

Grupė I. $2.50
24 J. VISKOŠKOS Tikti Juo-

DR. KARALIUS Barbora 
Ubryka arba klioštorius ir

Jėzuitai ....................................... 75
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus ............ 75

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

No.' . Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas 

yra Socializadja ...........
W. SHAKESPEARE’O 
Macbbctb .....................................75

72

25

26

28

. 6

7
, 8

Viso $2.50

7
8

31

CHICAGOS 
.................. $1.75
Airija .............25

38

37

49

Jaunimo S-gos reikalai
Suskilus Jaunimo S-gai jau

nesni nariai savo darbą varė 
tolyn, neatsižvelgdami “sene
lių” ir “motučių” abazo Uo
lioj imosi ir reklamavimo jų 
po visa platųjį “svietą”. Bet 
jaiinimiečiai neišnyko, kaip 
tai buvo numatyta, bet vis 
dauginasi. Susitaikymo klau
simas, be abejo,.seniai dįpgp, 
ir “rėksnių” iždininkui tąpo 
gražinta kaucija, dėl kurios 
taip daug buvo verkiama. Pa
skutiniu laiku “seneliai’* su, 
“motutėmis” yra daug keršiję 
Jaunimo S-gai ir pasekmės to 
taip 
mas 
mas 
klos
visomis

aukščiau skamba, fšmeiži- 
atskirų asmenų, išdygi- 
choro, uždarymas’ skaityk 
ir knygyno, boikotavbnais 

priemonėmis S—gps 
i ir 11. Bet tai dhr 

netaip jau bloga, bet tie žipO- 
nejiai leido sau dar didesnę 
niekšysi.ę padaryti — l)utent 
apgaulingai užlaikyti užstatą 
už knygą iš S-gos veikėjo W. 
Folerto. Tikras darbini pleiš
kas pasielgimas, — nėra ko 
sakyti. Ir tie žmonės save; 
vadina “progresiviais”! Pąr 
turiu pridurti, kpd minėtų 
progresyvių, jokia prghhizRCb, 
ja pirmiau nepažinojn, nes Bu
vo užimti “dinatpra”, bpt ą|sh 
durus priisteępiąm . s|ovy 
“didvyriai” paliko udarfiipipį 
kų” vadais Pagalinus Baig- 
Uamas priminsiu, kad tai yfa 
Begėdiškiausias pasjelgijnas, 
kada, nors girdėtas Toronte, 
pfes apart šmeižimo užgrobė 
tokio pat darbininko sppkipi 
uždirbtus centus. .

— Jaunimo Draugu; 1

Vericose gyslos 
Išgydomos $15

Ir du doleriai už kiekvieną treat- 
mentą. Šis metodas pašalinimo pa
didėjusių negražių kojų gyslų yra i 
pagelba įčirškimo. Jis yra be skau- 

' snjo, saugus ir tikras. Jums bus 
j smagu pamatyti, kaip šios didelės,
• negražios gyslos išnyksta, kad niekad 
daugiau nebesugryšti. 
skausmai, nuovargis ir

• dos išnyksta kartu su 
•lieka kojos švarios ir
kūdikio Aš vartojau

v nuolatos ir Sėkmingai nuo to laiko, 
' kaip aš jį suradau virš dvylika metų 
lątgal
, SPECALI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ.

Kupiūra Išgydoma

Grupė II. .$5.00
ISTORIJA 
LIETUVIU - 
JANULAIČIO
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolimą Šaurę .........
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno 
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 

’ • ’ mbkslų įtfiekyni ‘.40,
3L.OLSZEWSKIO. Pasaka apie .

Kantrią Aleną .................. .20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNE ....................... j........ .35

MINTIES "
BLAIVUMAS ................... $1;00

71 “LIEPUKO Peklos Kančios.
Dainos ......................................
VISKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ...................................
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ...... ............................

14

45

50 SOCIALIZMO

73

78

53

56

60

68

84

93

Sutinimai, 
atdaros žiaz- 

gys’.omis. Pa- 
švelnios kaip 

šį metodą

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, ar išlikimo iš darbų Šimtai ifli- 

įdjjimų išgydytų, patenkintų pacicn- 
randasi raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

tų

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL. .

■•Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedely ir Ketverge 

iki 8:Q0 vai. vak.
Lj . v' ___ 1___________________ ____________ :_______________________ -____

: AMERIKOS
. Pilietis ‘

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 

> apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ūminio egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis ■ surašyta.

•KAINA'TIK 25 .CENTAI

NAUJIENOS
17SI) So. Halsted St.

ČHICĄGO, ILL.

Siųskite mpncy orderį arba krasos 
. , • ženklelius.

—..... .  .....
........ . ................ r-7

Dideliu 45^647 Tonų Įtalpos Laivu 

“AQUITĄNIA” 
Birželio-June 16,1931

Kurie nesuspės važiuoti su -pirmų, tiems 
bus proga važiuoti su šiEkskursija.

\ LAIVAS “AQUITANIA” A 
Sustos Cherbourg-e ir Sbuthamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS 1

Alt X JCJ IJLV O; AV’JLU X- X IX X , 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo-gi nitų ji ’krąštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie Jūu yrą įrodę atvejų atvejais ir 
' dabar , stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi' progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje jr prisidėti, prie Lie
tuvos kultūrinimo išrašydami ■"'giminėms laiki'aštt ' Tokia dovana 
savo ;

Šitame atsitikime gali tik sumausią Ųiętųyp.įė'1 laikrnitis
' ■’‘T-ietuvps-Uldniri^s?’-'

vienintfilis demokratiškos mirtŪ^Atikroš švfahoa jr :rn4k«l
Savo 'turtnib rimtumu, margumu ir

kas” šiandien pralenkia, visus Ritus laikraščius, Ii jį,•
“Lietuvos Ūkininko” 'kaina visiems--------- MĘMONISKV CENTŲ. ’

■ pinigų suma paskirti niekam npaųnkd/
kadangi, ėOį cen^ų i L|etųvą siųsti nepatogų,. 1 

__  pažjstami ir kartų visi apdovanokite sayp; gimjn
Už 50 centų Jus padarysite: dideli dalyką, nes nė vieną lietuvi 

iprutinsite skaityti iteTą laikrašti, Ir ’ pagkui jftų f Jie nemokus
apseiti be!laikraščio! \ ; ,

Dar prieš Naujus metus siųskite i IJefuVg ^Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų iiv savo giminiu ■ adresus;'*P!etUvoiję,^p jąu<0Bietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus, m.ėtus tąrnpųU 

“lOTVVOS uktHNKO” Adresai 
Ljthuąnia, Kaunas Gedimino gftk 8,8^*.

I\. S. Kas norėtų, “Įąętųvos Uldnnjką’LĄmeįikori lUMfašyt 
kia atsiųsti visų .'metų prenumeratoj ? ąiętu ;1-<|ol.
-A ■ i.„,r rrr ‘Ar    '  .  ,i ■ U ...t. 

TIK 50 A?
Tokia, 

rengimo. *
keli

mųksloskclbėjaB.jyos Ūkiniu/
litM, TAIGI

pairi-
tai susimeskite 
leą, 
ne vieno lietuvi

i, ret

Trtrr

21

30
.35

39

40

57

70

9

Viso .................. ................... $5.00

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių 
Knyga ................................. $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su 

Ponais kovojo .............. .
FRANK HAKRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ..................
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ..'........................................20
KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi ...................................   j .50

Viso .................. ................... $2.50

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mit- 
zikos sryties ........ ...........v....

f 25 BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai ....

*26 MARIJOS KONOPNIC-
\ KOS. Pagal Įstatymus

29 P. MERIME. Lokis. Lie-
;i tuvių legenda ................ .......

30 V. GARSINO. Karės lau
kuose .... ............................

-36 V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ..... I.............

42 DR. A. J. KARALIAUS 
Pasikalbėjimas Amerikono su

t su Grinorium ....................... .20
S. K. KRUKOWSKIS Cbi- 
nija .....i..................................... 40
JOHN M< WORKS-Kas yra 
Taip, O kas ne Taip? .......
ŠAKUNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ............ ...... 20

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus ir siųskte savo •• 
užgakyihus> w

48
52

64

Viso ...................................... $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę .............40
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ........—. .35
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ................................... 15
OLIVER ŠCHREINERIO 
Sapnai ...................  35
DR. E. LOEB Kultūra ir

• Spauda ................ -.60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .............50
K. ŠEŠTQKO Kas Išganys 
Liaudį? ........... . .75
Milukijada’t'Dzuko Viršžmo- 
niški Nuopelnai.it Juodesnis

už . Pragaro Pavydas. . 15
KL. JURGELIONIO Dėklė 
matorius .......................... —
J. KURŽEMEWSKIO Me 
dicinos Daktaras .................   .25
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ........ 35

Viso ..............   $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina

40 

41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ...  .

54 DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pąjf įvairias Tau* 
tas .. .. .. ..............................

61 LAUKIO P. Kropotkino 
Ko mums reikia pirmiausia 

93 H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai -.,•-.............................

80 ‘M. GRIGONIO Katriutės •
Gintarai........ ...................... 20
BR. VARGŠO Milijonai

VaiSfenyje ............................... 20

Viso

Grupė Vn. $5.00 
! NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visokių Paslapsčių 
/ Knyga, kaina .................. $2.50

35 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .
GYVENIMO VAIZDE 
LIAI :..... ;..............................

76 J. A. FREDRO CONCIL 
LIUM FACULTATIS ... 

GOGOLIO ^Piršlybos,. Ko 
mediją ...  25

J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .....................................10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20
J. GURAUSKIO Salaputris 
Komedija ...................  2,0
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ........ .25 

69 Vi K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza ...................35

82

22

44

94

95

97

99

Viso

$2.50

$5.00

naujienos
1739 So. Halsted St. ' ' Chicago, III.

Nuopelnai.it


“Savas Pas Sava”
— sako biznieriai

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas 
J. SPITLIS, Sav.

4050 Archer Avė.
Tel. Virginia 2121

mus
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NAUJIENOS, Chicago, T1L

Vilnius ir jo praeitis 
Lietuvių istorijoje 

ir dainose
BRIDGEPORT KNITTING 

SHOP'
Parduodam sveterius savo darbo pigiai 

F. SELEMONAVIČIUS, Sav.
504 W. 33rd St.

Tel. Victory 3486

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus (r radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tel. Varde 5069

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
3335 S. Halsted St.

Tel. Varde 6894

W. J. KAREIVA 
Green Valley Products 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestą 

4644 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1389

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tek Republic 8899

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co. 

Vienatinė lietuvių akalbykla 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 3939

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. . 
Tel. Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

(Tęsinys)
Per šitą slėnį tekėjo dvi ga

na vandeningi upi: Vilnia ir 
Neris. Upių vanduo dar dau
ginosi gausingų čia jau esan
čių versmių vandeniu: iš Ving- 
rio versmės Pagulidnkoje buvo 
atsiradęs versmės duburyje ma
žas ežerėlis, iš kurio dar XIV 
šimtmetyje kanalais čystas van
duo buvo pravestas į įvairias 
miesto dalis. Kita v versmė, 
taipogi gausiai duodanti van
dens, buvo šios dienos Papla- 
vuose ir buvo vadinama “žup- 
ranų vingriu”'. Ir kitose vieto
se dar buvo versmių. Nerio ir 
Vilnios upės buvo labai žuvin
gos; jose laikėsi įvairių rųšių 
žuvys: vienos, kaip lašios ir 
arškėtaį atvykdavo Nemunu net 
iš Jūrių marių, kitos, kaip ly
dekos, seliavos, foreliai ir k. 
laikėsi kaip kitose Lietuvos upė
se, taip ir čia—Neryje ir Vil
nijoje. Gausinguma's vandenų 
ir girių buvo tinkamas vaišintis 
čia daugybei paukščių ir vabz
džių, ypač be skaitliaus bičių 
spiečiai rasdavo giriose milži
niško didumo medžių duobose 
daug barčių medui krauti.

Toksai prigimties turtingu
mas, t kurs buvo šiame krašte, 
kur vėliau atsirado Vilnius, jau 
ankstybais laikais turėjo at
kreipti saviep atydą čion atvy
kstančių žmonių, kurie jau gi
lioje senovėje čia gyventi kū
rėsi ir kaimus steigti pradėjo.

“Kalnų apsiauptame ir tik iš 
šiaurės atvirame slėnyje— sako 
M. Balinskis— tęsiasi senovės 
Gedimino miestas, apimdamas 
savo mūrais upės Vilnios su Ne
riu santaką. Iškilęs 306 Pary
žiaus pėdomis arba* 119 metrais 
ties marių paviršiumi, Vilnius, 
iš kurios pusės nežiūrėsi, at
vykstančiam jin, pasirodo aki
mis labai gražioje pozicijoj... 
Gražus Nėris, sidabro juosta 
sukdamasis slėnyje, kur stovi 
miestas, priima’ paliai pačius 
senovinius Gedimino pylies mū
rus srauniai tekančią Vilnią, 
kuri veržiasi iš kalnuotos apy
linkės, tarytum, prievarta ją 
pas save užlaikyti stengiančios. 
Prie tų dviejų upių santakos

buvo pradžia miesto, kursai su 
savo namais vis aukštyn trau
kiasi iš šiaurės pietų linkui per 
visą to nuolaidaus slėnio plotį. 
Iš Čia netoli ant Skardaus Vil
nios kranto tarp Bakštos ir Su
bačiaus gatvių^ rodos, buvo pir
moji sodyba (su dideliausiu po 
žeme mūrytu urvu), pirmoji 
ginuoklė medinė, pagal senų 
žmonių padavas, kuri gavo Vil
niaus vardą nuo tos upės. Kas 
buvo josios steigėjas-— nežino
ma, tik tiek tikra, kad jau XII 
šimtmečio pradžioje Vilnius 
nors tamsiuose ir neaiškiuose 
atsiminimuose istorijoj pasiro
do.:’

Ibi

SSI

**<*•

rio deginta lavonai) kunigaikš- 
čių lavonams deginti ir savo 
sunui Gerimantui įsakęs, ten 
jojo lavoną sudeginti ir vė
liau, kad toje vietoje visus ku
nigaikščius ir kilnesnius bąjo- 
rus degintų ir kur kitur, kaip 
iki tol daryta, nebūtų deginta, 
švintaragiui 1268 ar 1270 m. 
mirus, jojo sūnūs Gerimantas, 
pildydamas tėvo valią, įtaisęs 
didelį “ragą” ir jo Javoną ten 
sudeginęs. Priegtam šis kuni
gaikštis liepęs iškirsti apylin
kėje augusią girią, padaręs di
delę aikštę,. pastatydinęs Per* 
kuriui šventyklą, įkūręs šventą
ją ugnį su žiniais— kryviais, 
kurių priedermė buvus amžiną 
ugnį aužūolų ir pušų malkomis 
kūrinti ir šventyklą prižiūrėti. 
O kadangi tokiam svarbiam 
.lietuvių tikybos centrui reika
linga buvo apsauga, tai be tos 
tvirtovės, kuri ant skardaus 
Vilnios kranto gulėjo, rodos,* 
jau tuomet teko dar kita pylis 
arti pačios šventyklos ant kal
no, šiandien pylies kalno vadi
nant,/įtaisyti pavydale. aukšto 
pylimo arba volo, kuris to kal
no viršų sulig šiol apsiaupia iš 
šiaurės vakarų šono.

Dabar kyla klausimas, kada 
ir keno buvo pastatyta,ant to 
pat kalno šita storų mūrų py
lis, kdrios griuvėsius dar šian
dien ten jau matome?

Sulig šiol visi metraščiai ir 
Lietuvos istorininkai (Ballins- 
ki, Narbutt, Kraszewski ir k.) 
tvirtino, kad šįta pylis Vilniuje 
pastatyta, didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino apie 1322 
—3 m., arbą, kaip Kraševskis 
mano, tarp 1318 ir 1323 metų, 
bet su šita pylies įsteigimo da
ta nusutinka tos žinios kurias 
paduoda apie Gedimino staty
tąją pylį kryžiuočių metrašti
ninkas Petras von . Dusburg. 
Iš jo būtent'• gaunama žinia, 
jog pylis Vilniuje, ir, rodos, 
mūrinė, jau stovėjus čia 1305 
metais, nes šiais metais, regis, 
pirmą kartą žiemos metu kry
žiuočių kariuomenės žygio va
das Eberardas de Vir.nen- 
burgk, Karaliaučiaus komen- 
datorius, Lietuvos kampą Pag- 
raudą, išpustijęs ir išdeginęs, 
atvykęs pas Gedimino pylį (cast- 
rum Jedimini)', stovėjo ant kal
no prieš pylį, bet, regis, jos 
neinėmęs, pasitraukė. šitame 
žygyje , buvę užmušta ir sugau
ta1* tūkstantis lietuvių. Nikolaus 
von Jeroschin, atpasakodamas 
šitą nuotikį eilėmis vokiečių 
kalba., tą pylį vadina Gedemi- 
nnenhus. Kitą kartą birželio 
24 d. 1317 m. Gedimino pvlį 
Ragainės komendatorius Friae- 
ricus de Libencele su kryžiuo
čių kariuomenės 150 . vyrų turė
jo slapta apsiaupti, bet lietu
vių pylies įgula laiku pasergė
jo ir pylį apgynė; kryžiuočiams 
tik pasisekę papylį (subur
btum, daz vurburge) sudegin
ti. Jąu Gediminui perkėlus iš 
Trakų sostinę Vilniun, kryžiuo
čiai, anot to pat Dusburgo liu
dymo, dar vis vadirta tą pylį 
Vilniuje “castrum Gedimini”, 
kurio papylį Ragainės komen- 
datpriaus Tęoderko de Alten- 
burk vedami 44 kryžiuočių 
broliai su 400 kariuomenės vy
rų iš Sambijos ir Notangijos 
gegužės 22, d. 1324 . m. sudegi
no ir išmušė vietoje- ras tufe gy
ventojus be tų, kurie pačioje 
pylyje . pasislėpti spėjo. Nijto-

38 
ri, 
tų 
bojis

[Acme-P. 55 A. Photo]

GRACE CHARLTON 
metų amžiaus mergina, ku- 
dūdamos vyru, per 14 me- 
tarnavo Texase kaip “kau-

Žiemos Epidemijos
■ ■■ ,

Daugelis tukstanfių serga Europoj ir 
Jhp'onijoj. Dabar rytinėse Jung

tinėse Valstijose

Jeigu jus turite Šaltį, išvarykit ij 
tuojaus. Jeigu ne, tai vartokite kiek 
vieną apsaugą prieš šalčius. Jie yra pa
vojingi.

Kiekvienas mažas šaltis palieka jūsų 
sistemoje kelis ligų perus. Jus galinu 
to nejaučite ir tada jus lengvai patam 
pate auka net lengviausios epidemijo'i. 
kurios .ištinka žiemos mėnesiais.

Milionai dabar vartoja garsųjį Gryn i 
Žolių Liuosuojantį Toniką, vadinama 
Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata, kad 
greitai sunaikinti šalčius ir sustiprinti 
ir apšarvoti sistemą. Riebios sultys 
išvirtos . iš šių žievių, šaknų, lapų ir 
stiebų, išgertos labai karštos, yra labai 
veiksmingos.

Del apsisaugojimo netenka gailėtis ir 
Bulgariška Žolių Arbata geriama visos 
šeiminos mažiausai du sykius į savai
tę, palaikys jus gerame fiziniame stovį- 
je. Pardavinėjama apttekininkų visut. 
35, 75c, $1.25, ar per paštą viena Gi
relė dėžute (šeiminos didumo) $1.2 ». 
Adresuoki! Marvel Products Co„ 1G6 
Marvel Building, Pįttsburgh, Pa.

niausiu Jaunutį— 1306 metais, 
jis, anot kronistų liudymo, ne
tik dalyvavęs krašto valdyme, 
prie pasenusio tėvo, bet galė
jo turėti sau pavestą valdyti 
visą rytų Lietuvą su Vilniumi 
ir ją nuo veržiančiųsių gilyn 
kryžiuočių ginti, statant stra
tegijos žvilgsniu svarbiose vie
tose pylis. Kadangi Gediminas, 
tėvui Viteniui mirus, tik 1316 
metais tapo didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, tai yra aišku, 
kad pylis Vilniuje dar pi’ieš 
1305 metus įsteigta, dar jam 
didžiuoju kunigaikščiu nesant. 
Norbutas, kaip ir daugel kitų 
kronistų ir istorininkų klaidin
gai priima, kad Trakų pylį Ge
diminas 1321, o Vilnių— 1322 
m. įsteigęs. Jisai sako: “Sekan
čiais 1322 metais Gediminas, 
medžiodamas, apsilankė garsio
je didžiųjų kunigaikščių lavi
nų deginimo vietoje ’švintara- 
giu vadinamoje ir Perkūno 
šventykloje; tenykštis kalnas, 
turįs ant savęs regis, nuo se
novės tvirtovę, kaip paprasta 
šventos vietos apgynimui pas
tatytą, atskirai stovįs, upes 
apsuptas, galįs būti vieta vie
nos tvirčiausių to laiko girtuok
lių, atkreipė savėp ypatingą di
džiojo jo kunigaikščio atyda”.

f (Bus daugiau)

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalį 
“Laisvas žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS”, savo turiniu labai 
{vairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. . Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

lauš von Jeroschin šį kartą tą 
pylį vadina “Gedeminnenburc”. 
Rodos sausio m. 1330 m. kry
žiuočiai iš Ragainės vėl kartą 
slapta apsiaupė Gedimino pylį, 
jos papylį su visu labu 
gino, išmušdami vyrus, 
ris ir vaikus, išskyrus 
liką vyrų, kurie

Kada jus vargina 
a konstipacija

Konstipaoija leidžia susirinkti nuodingoms 
atmatoms. Šie nuodai būna ISneėiojami po 
v!sq kuna ir yra priežastis beveik visų ligų 
ir silpnumų, abelno sumenkfijimo. Nuga-Tone 
išvalo kūną ir kraują nuo ligas gimdančių 
medžiagų, sustiprina inkstus ir pūslę ir nu
gali konstipaciję. Kada šie nuodai lieka pa
šalinti iš sistemos, pilvas ir kiti organai 
jgauna nauja spGka ir nervai ir muskulai 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tone suteikia jums gera apetitų, 
maistas daug lengviau suvirškinamas, mie
gas yra pdilsingas ir atgaivinantis, svarumas 
padidėja pas suliesusius, suvargusius žmones 
ir abelna eeikata žymiai pagerėja. Jus gali
te gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra par
davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paparšykit ji užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

Istorijos padavimai 
apie Vilniaus įstei

gimą ir senumą 
I ■ ‘ “ ““**

Apie, Vilniaus senatvę gau
nama , žinių iš kronikų. JLenkų 
metraštininkas» Dlugošius, kal
bėdamas apie Lietuvon atėji
mą emigrantų iš Rymo ir Itali
jos—geriau butų pasakius iš 
Rymo imperijos —rašo:
primum oppidum Vilno, quod 
et in hanc diem caput gentis 
ėst, cx nomine Vilii dueis, quo 
authore et Italiam deserverant, 
et regiones illas ingressi fue- 
rant, condidere”. Karamzinas, 
paduodamas šitą i’š Dlugošiaus 
žinią, sako, kad lenkų metraš
tininkas- vadina Vilnių senu 
miestu, /' įsteigtu dar lietuvių 
prosenių, kurie buvę iš Italijos 
išeiviai ir jų vado Vilio vardu 
pramintas. Rusų kronikų liudy- 
mu Vilnius jau buvęs a^ie 
1129 m. tūlos srities sostinė, 
kuomet čia valdęs nežinia koks 
lietuvių kunigaikštis Davilis — 
Dlugošiaus vadinamas Vilis. 
Tame pat XII šimtmetyje Is
landijos keleivis ir istorininkas 
Snorro Sturleson, rengdamasis 
aprašyti , Norvegijos istoriją, 
apkeliavo ją ir dargi didelę 
šiaurės Europos dalį ir surin^ 
ko daug svarbių žinių apie tą 
kraštą. Savo kelionės aprašy
me, minėdamas tūlas Lietuvos 
vietas, pasakoja, radęs, regis, 
islandiečių I nausėdas vietoje, 
vadinamoje Trik ir Veliii, kur 
jam tekę savo kalba susikal
bėti. Pirmasis šių vardų, pagal 
visišką panašumą į tiesą, kaip 
mokslininkų priimta, esąs Tra
kai, antrasis —Vilnius. Kitoms 
gudų— lietuvių kronikoms liu
dijant, Vilnių jau randame mi
nėta apie 1270—72 metus, ka
da Mindaugiui 1263 metais mi
rus ir kilūs Lietuvoje didžiau
siam sumišimui, ' kryžiuočiai, 
tuomi pasinaudodami, ėmė ją 
draskyti ir lietuvių tikybą nai
kino: (tuomet kunigaikštis
švintaragis ar jo sūnūs Geri
mantas perkėlę Vilniun Šventą
ją. “ramavą”, regis, kryžiuočių 
ordeno sunaikintą, pirmiau bu
vusią paliai^ Dubisą ar Nevėžio 
upę. Būtent Utenio sūnūs kun, 
švintargis toje girios išrinkto
je vietote prie Vilnios upės šu 
Neriu santakos, tarpukalnyje, 
prieš mirsiant, liepęs įtaisyti 
“švantą ragą” (palyg. lotin. 

laužas, ant ku-

sude- 
mote- 

dvy- 
pa-

begdami pylin, nuo mirties iš
sisuko.. Tačiau jau nuo Her- 
manno de Wartberge kronikos 
1334 m. pradedant, tą Gedimi
no pylį vokiečių kronistai vi
sados vadina Vilniumi (Velnen, 
Welnen, Welaw, Willini, Wylle, 
Wille, Wilnee) ir dažnai apra
šo, kaip Kuriuo kardininkai ir 
Prūsų kryžiuočiai čia apsilan
kydavę. Taip sulig kronikų jie 
čia 1334, 1365, 1367, ' 1369, 
1375, 1379, 1382, 1385, 1390 
m. Vilniuje ir apie, Vilnių bas- 
tęsi. Visais šitais skaitlingais 
žygiais Algirdo, Kęstučio ir 
Vytauto laikais, rodos nė kar
tą. ant Jiaįno gulinčią murinę 
■tvirtai įtaisytą pylį vokiečiams 
ingriebti nebuvo pasisekę, tik 
1390 m. žemutinę medinę pylį 
jie paėmę (castrum ligneum 
eito viperunt).

paduotųjų Dusburgo žinių 
kariškus kryžiuočių žy- 
prieš Gedimino pylį aiš- 

matoma, kad ta pylis Vii-

TOKIS 
SKAUDĖJIMAS! 
Skaudanti Gerklė 

Taipgi yh 

Pavojinga

I 
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gKAUDANTI gerklė taipjau yra 
^ir pavojaus ženklas. Sustabdykit 
skaudėjimą greitai su Sevcra’s An- 
tiscpsol. Neleiskite pavirsti į kokią 
rimtesnę ligą. Per 50 metų jis su
teikė pagelbą tūkstančiams. Plauki
te juo gerklę kasdie.

ŠEVERĄ’s 3
ANTISEPSOL

C o O K 
ttith 

KRAFT 
American 

Cheese

4

Į 
i

1
It melte to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A rich, 
time-mellowed flavor that only 
“cave curing” can give.

Try it for rarebits, sauccs for 
vegetables, baked dishes, toasted 
sandwichea. Yourgrocer has Kraft 
American Cheese. Ordertmiay.

ŠAME PR|ą 
40YEARS 
2į ouncej hr 2$cęnts 

pure 
If/r-BAKINC 
r\VPOWDER 

, erricient 
' it’s double actinc

t

CHAS JOSEPH
Musų keliaujantis agentas 

lankosi po apielinkės mieste
lius užrašinėdamas Naujie* 
nas? pardavinėdamas kny
gas. šiomis dienomsi bps Au
rora, S t. Charles, Rockford, 
Kewanee, Moline, Rock Island, 
Peoria ir Spring Valley. Prašo
mi draugai ir rėmėjai jį pa
remti.

pylis

didžiojo

STAR DUST Copyright Midwest Featura Servfca

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

4!'^

Vilniuje bu- 
dar jojo tė- 

kunigaikščio 
1257

J. J. .AUKŠKALNIS
gyvenąs

1354 Harrison St.
Gary, Indiana

Yra Naujienų įgaliotas rinkti 
prenumeratą ir pardavinėti 
knygas. Jisai lankys Michigan 
City, Ind., Indiana Harbor, 
Ind., Muskegon, Micfi. ir kitur.

Prašome jį paremti. ’ >
Naujienų Administracija. rogus, rogum

1» 
* o

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis deprtmentas po valstijos priežiūra 
Taipgi paskolas ant Imu morgičių 
J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Westem Avenue

Tel. Grovebill 1038■ ............... —Z
RAMOVA LAUNDRY " 

(WET AND DRY)
Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

BRUNO SHUKIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Taisome senus namus ir 
budavojame naujus 

4131 So. Francisco Avė. 
Phone Lafayette 5824

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senųji ir naująjj modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
M .°0 Ertc 

už dešimti wU už penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
W.ly M: Tl

FIRST15TA6E 
APPEARANCĘ 

, AT FOUR - 
WITH HIS 

FATHER

apie 
gius 
kiai 
niuje jau prieš 1305 metus bu
vo įsteigta ir tvirtai mūrais 
įtaisyta, kad jos vokiečiai in- 
imti nestengė.

Kad išaiškinus Gedimino py
lies atsiradimą ir josios vardą 
Norbutas manė, jog šita Gedi
mino
vus įsteigta 
vo, 
Vitenio viešpatavimo 
metais ir praminta vardu sū
naus Gedimino, kurs tais me
tais buvo gimęs. Bet šitokiai 
Lietuvos istorininko .nuomonei 
vargiai galima pritarti; daug 
panašesnis bus į tiesą kitas 
manymas — būtent, kad pylis 
buvo paties, Gedimino įtai
syta, jam* dar prie tėvo 
Vitenio gyvos galvos (mi
rusio 1315 m.) su kryžiuočiais 
kovojant ir krašto gynimu rū
pinantis. Būdamas suaugęs vy
ras ir turėdamas vyriausi Sūnų 
Mantivydą, gimusį 1276 o jau-

■ MILLION5 OF POUNDJ UfED BY 
OUR GOVERNMENT

BY WESTPHAL

1 siR

V/HEN THIRTEEN - 
ATTENDEO

PREPARATORY SCHOOLS 
AND DE LA 

SALLE ACAOEMY

THEN
BACK IN
STOCK -
AGAIN ,

FIRST SCREEN , 
ROLE - OFFICE BOV 

IN - THE BUGLE 
CALL-THOMAS H. 
INGE STODIO-IOI8

IN *r PART 
THE LION 
AND THE 
MOUSE-FOR 

NARNER BROS.

PLAYED *
IN 

'LUMMOZ' 
FOR ONITED' 

ARTISTS

AM0N6 OTHERS- 
‘THE MELODY NAN 
NICKNAME - BUSTER 
- ONCE ENGA6ED TO 
DOROTHY MC CARTHY
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Užaiaakymo kainai , <
Chicago je — paltui

Metama --------------------
Pašei metų .— 
Trim* mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mineaiai-----------

Chicagoj per iinelio^jna*
Viena kopija 
Savaitei —------N • 18c
Mžoeaiai 75c

SuyUny^osc Vabtijoie. Chicago j.

Metama .......——.------------ - 17.00
ęusėi. meti} 3.50

rime mlneeiama —----- ,v , - 1.75
Dviem mintijama 1.25
Vįenam mėnea|ai ..........._____..... .75

Lietuvon it kirui ožaieniuoM 
(Atpiginu)

Metama ---------   $8.00
Pašei meti} _ _________________ 4.00
Trims m^neai^ma..... ................... 2.50
Pinigas reikia nuari palto Moncv

Orderio kartu tu užsakymo.

$8-00
. 4.00

2.00
- 1.50 
_ .75

KAINOS IR BIZNIS

Rimti ekonomistai mano, kad svarbiausia priežas
tis dabartinio biznio krizio pasaulyje yra kainų kriti
mas.

Prieš keletą metų kainos visoms prekėms buvo 
daug aukštesnės, negu dabar. Ir kol jos kilo, tol biznis 
ėjo gerai. Bet kai jos, pasiekusios aukščiausio laipsnio, 
ėmė smukti žemyn, tai biznis pradėjo sustoti.

Tai gali atrodyti keista. Juk, rodosi juo kainos pi-, 
gesnės, tuo daugiau prekių žmonės gali pirkti, tuo dau
giau užsakymų gauna dirbtuvės, žemos kainos turėtų 
reikšti gerovę visuomenei, — ypačiai, kuomet šių die
nų stambioji pramonė gamina prekes masiniam varto
jimui. Masės nėra turtingos, todėl pigesnės prekės joms 
yra lengviau prieinamos.

Bet reikia atskirti pastovias kainas nuo besikei
čiančių kainų.

Jeigu kainos butų visuomet vienodos, tai žmonių 
labui butų, žinoma, geriau, kad jos butų kuožemiausios. 
Juo pigesni namai, rūbai, automobiliai, maistas, gėri
mas ir t. t., tuo didesnis skaičius žmonių gali visus sa
vo reikalavimus patenkinti.

Bet šių dienų ekonominėje sistemoje kainos nie
kuomet nebūna vienodos kiek ilgesnį laiką. Jos nuola
tos tai kyla, tai puola. Geresnių mašinų įtaisymas ar
ba tikslingesnis darbo sutvarkymas dirbtuvėse veda 
prie kainų puolimo; tuo gi tarpu visoks gamybos su
trukdymas kainas kelia.

Paprastai tuo pačiu laiku kainos vienoms prekėms 
eina aukštyn, o kitoms prekėms žemyn. Kainų kilimas 
stimuliuoja biznį. Pirkliai, kurie pardavinėja brangs- 
tančias prekes, stengiasi užpirkti jų kiek galint dau
giau. Dirbtuvės todėl gauna didelius užsakymus; dar
bai eina smarkiai, darbininkai gauna geras algas.

Priešingai, tų prekių, kurių kainos puola, pirkliai 
nenori laikyti daug savo sandėliuose. Jie užsako jų tik 
po tiek, kiek tikisi tuojaus parduoti. Dirbtuvės, gami
nančios tas prekes, gauna mažai zužsakymų ir būna 
priverstos siaurinti savo gamybą ir atleidinėti darbi
ninkus.

Kuomet dėl įvairių susibėgusių aplinkybių daugu
mos prekių kainos kyla, tai visuomenė turi gerbūvį, 
nežiūrint, kad kai kurios pramonės šakos gal tuo pa
čiu laiku ir skursta. Bet jeigu aplinkybės taip susideda, 
kad kainos prekių, kurias gamina dauguma šakų (ar
ba,^ kas reiškia tą patį, stambiausios pramonės šakos), 
ima smukti žemyn, tai ekonominį krašto gyvenijną iš
tinka krizis. Kad ir kainos pinga, bet prekių nėra kam 
pirkti, kadangi darbininkai yra atleidžiami iš dirbtu
vių, o kiti, kurie dar tebedirba, bijo, kad ir jie gali bųt 
atleisti, ir stengiasi pirkti kaip galint niažiau.

Kaip tik šitokį laiką dabar pasaulis ir gyvena. Kai
nų puolimas pasaulio rinkose iššaukė krizį pradžioje 
Anglijoje ir kai kuriose kitose Europos šalyse, paskui 
laipsniškai tas krizis persimetė į kitus kontinentus, ir 
šiandie jį kenčia visi pramoningieji kraštai. Kur pra
monė menka (pav. Lietuvoje), tenai nėra bedarbių mi
nių miestuose, bet, tenai dejuoja ūkininkai, negalėda
mi parduoti su pelnu savo produktų, nes ir žemės ūkio 
produktai yra labai atpigę.

Kainas pasaulyje buvo nenaturališkai iškėlęs ka
ras, kuris per ketverius su viršum metus ne tik trukdė 
gamybą, bet ją tiesiog griovė. Pokarinė suirutė ir re-< 
voliucijos tą kainų aukštumą kurį laiką dar palaikė; 
bet gyvenimui įeinant į normales vėžes, pramonei ir 
žemės ukiui susitvarkant, kainos pradėjo slįnkti že
myn. Ir tuojaus įvairiose šalyse prasidėjo ekonominiai 
kriziai.

Per tam tikrą laiką pasisekė išvengti krizio Kai 
kurioms šalims su valiutos infliacijos pageįba. IpflįacL 
ja (pinigų vertės puolimas) yra dirbtinis budįas M|i 
kainas, todėl ji stimuliuoja gamybą. Vokietijos člirbtU- 
vės, markės puolimo metu, dirbo - viršląikį; * taip\ 
Rusijos dirbtuvėsAtu$'laiku, įJkįąi; už
gailimą gauti visasįrėzg^nes sovietų/ rubĮijį.< Infliaciją: 
pergyveno taipgi Austrija, Belgija, Francija, Italija įr 
Rumanija; ir kol jose ėjo infliacija, tol nebuvo bedar
bių. Bet kai tik valiuta (pinigai) buvo stabilizuįota, tai 
prasidėjo pramonės krizis ir nedarbas. Sunkus nedar
bas, be kitų šalių, slėgė ir sovietų. Rusiją, įvedus tenai

auksu .paremtą “čerVbjięą”. Tjk viduryje-1929/ m., kada 
4el stojos aukso ^piatilietkos” finansavimui valdžia 
ėmė spausdint perdaug popierinių pinigų ir tuo budu 
vėl atnaujino infliaciją, tai bolševikijoje prasidėjo 
|<prQsperity,\ . f ,

Telegramos praneša, \kad dabar ir Australijoje fe- 
ideralė valdžia rengiasi infliacijos pagelba bandyt kovot 
su pramones krizių tame kontinente. Bus įdomu pažiū
rėt, kas iš to eksperimento išeis.

Ęet bendrai, infliacija nėra sveikas būdas kovoti 
su nedarbu, kurį iššaukė kainų puolimas. Infliacija 
yra kraštutinybė, desperacijos priemonė. Ji visų-pirma 
naikina krašto kreditą. Pinigų vertei puolant,, bę to, 
nukenčia daugiausia tie, kurie dirba už algą, t. y. dar- 
jo žmonės. Infliacija reiškia netiesioginį algų kapoji
mą darbininkams ir tąrpautojams. štai delko, pav. Ru
sijos darbininkai, nežiūrint to, kad šiandie jie gauna 
už darbą daugiau rublių, negu kad gaudavo prieš ka
rą, bet jie gyvena nepalyginamai blogiau.

, Vienintelis tikras būdas kovai su nedarbu kainų 
puolimo metu yrą paleisti apyvarton daugiau gerų pi
nigų, _ finansuojant didelius statybos darbus, duodant 
iš valstybės iždo pašalpą bedarbiams, teikiant pigų 
kreditą farmeriams, ir t. t. Tai, žinoma, yra tik laiki
nės priemonės. Kainų puolimą jos negali sustabdyt, 
jos gali tik panaikint arba sušvelnint kai kurias<4kau- 
džiausias nedarbo pasėkas. Krizis pasibaigia, kuomet 
dėl gamybos susiaurinimo pradeda reikštis prekių tru
kumas ir kainos vėl ima kilti. Tuomet pramonė ir vėl 
ima atgyti. ;

Niekas negali tikrai pasakyti, ar kainos šiandie 
jau yra pasiekusios “dugną” Bet .daugelis mano, kąd 
jų puolimas jau pasibaigė ir dabar turi prasidėti judė
jimas aukštyn. ' ...

Kaip matome, kapitalizmo sistemoje prękė (tąvo- 
ras) valdo ekonominį visuomenės gyvenimą. Jos kainos 
kilimas arba puolimas, neša žmonėms gerovę arba skur-
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ŠIMTAMEČIAI '
Kai kurie “šimtamečiai”. —Se

nas, senas*, labai senas žmo
gus.— Kiai kurių “šimtame
čių” tikrasis amžius.— Meč- 
nikovo teorija.— Zaro Agha 
ir “lietuviškas Matuzalis”.— 
Maisto svarbumas.— Įvairus 
receptai.

Prieš kiek laiko vienas me
dicinos žurnalas paskelbė, kad 
1928 m. Ohio valstijoj mirė 
devyni žmonės, kurie turėjo 
šimtą ar daugiau metų. Iš tų 
devynių šimtamečių penkios 
buvo moterys ir keturi vyrai. 
Viena moteris esą mirusi būda
ma 114 metų amžiaus.

Įvairiose vietose galima už- t 
tikti taip vadinamų šimtame
čių. Tačiau, kai bandoma tiks
liai patirti jų amžius, tai par 
sirodo, kad daugelis jų visai 
nėra šimtamečiai. Senų žmo
nių amžius paprastai yra labai 
abejotinas. Kaipo taisyklė, se
nyvų žmonių atmintis susilpnė
ja ir jie nebegali tinkamai pri
siminti praeitį. Gi patriarchų 
giminės, draugai ir kaimynai 
mėgsta perdėt amžių. Prieš ke
letą metų labai pagarsėjo Ken- 
tucky valstijos pilietis John 
Shell. Buvo skelbiama, kad jis 
yra 131 metų amžiaus. Vienok 
tyrinėjimai parodė, kad Shell 
turi ne- daugiau, kaip 100 me
tų.

Rusų laikraščiai 1Š04 m. 
pranešė, kad ten mirusi Tere- 
3a<Abalva, kuri buvusi 180 me
tų amžiaus. Kitas rusų laikraš
tis 1926 m- • pasirodė labiau 
kukįus, nes jis pranešė, kad 
Ęostove gyveną valstietis Ivan 
Trętij, kuris yra 130 metų am
žiaus. Vengrų kaimietis, Peter 
Zortay ar Torton, pralenkė 
įųos yįsųs: jįs pasimirė 1724 
m., tųrčjąmąs, kaip buvo ma-’ 
noma, Į85 metus amžiaus,

.Jį^ąįąkaįą ir?*tėn^plap^ę Nto; 
lojų ŠąpKovškj, kuris tuo įai- 
kn.turėjęs tarp 142 ir 147 me
tų amžiaus-

Vįępas iš labiausia pagarsė
jusiu sęiįų žmonių yra Parr, 
'kuris sakoma,

'UrcciaaięniSj kovo io, 

imant, šiandien žmones ilgiau 
[gyvena nei praeityj. O tai to
dėl, kad jie gyvena 
apystovose ir kad 
pasisekė nugalėti 
ligų, kurios pirma 
be laiko į kapus 
žmonių.

sveikesnėse 
medicinai 

daug tokių 
nuvarydavo 
tūkstančius

Skaitytojų Balsai
Kad Lietuvos sostinė, 
butų Vilnius, o ne 

Kaunas

[Acme-P. b A. Photo] •

Augščiausias žmogus filmudsė — Clifford Thompson Holly- 
woodo filmų kolonijoj yra augščiausias vyras — 8 pėdų 7 co- 

lių didumo, čia jis flirtuoja su aktore Marjorie Bebe.

—.... .. .. ....... . |
1483 m., o mirė 1635 m. Jis 
esą iki 152 metų dirbęs ukyj, 
kol Arundel neatvežęs į Lon
doną parodai. Mieste Parr pra
dėjęs vesti' nereguliari' gyveni
mą ir greit pasimiręs. Rašyto
jas ir'poetas John Taylor pa
rašė' apie Parr knygą yardu: 
“The Olde, Olde, Very Olde 
Man”.
Parr apsivedęs . būdamas 120- 
metų 
vaiko. Kai 1635 m. Parr numi- 

1 .3* C.'.
re, tai paskilbęs kraujo cirku
liacijos su radėjas William Har- 
vey padare lavono skrodimą. 
Pasirodė, kad Parr’o visi kūno 
organai buvo dar gerame sto
vy j, išėmus smagenų ląsteles.

Dėl Parr’o amžiaus iki 1873 
m. jokių ginčų nebuvo kelia-’ 

zma. Bet tais • metais W. J. 
Thoms padarė atitinkamą ty
rinėjimą ir surado, kad tikru
moj Parr gyveno tik truputį 
daugiau kaip šimtą metų. Tas 
pat Thoms vėliau įrodė, jog 
daugelis kitų, menamų šimta
mečių faktinai mirė to am
žiaus nesulaukę.

1899 m. anglas T. R.' Young 
• i ■ 1 1 ’ *

pasiryžo patikrinti rekordus ži
nomų šimtamečių, Ir kas gi pa
sirodė? Pasirodė, . kad iki to 
laiko buvo, žinomi 22 žmonės, 
kurie 'tikrai išgyveno šimtą ar-; 
ba dąugiau metų. Seniausias jų 
mirė turėdamas maždaug 111 
mętų. Kiti gi peya šimtamečiai 
tikrumoj mirė >dąug jaunesni. 
Jis priveda atsitikimą, kaip 

, vienos moters amžius buvo n,et 
dvigubai padidintas. Apielinkės 

. gyventojai tvirtino, jog mote
ris’ mirusi turėdanųa 140 metų. 
Tyrinėjimas parodė,; jog tikre
nybėj ta moteris mirė būdama 
70 metų amžiaus.

MaždaUg prieš 20 metų pasi
rodė pagarsėjusio rusų moksli- 
pipko Ė. MečniĮkovo knygą apie 
gyvenimo pailginimą. Knygoj 
reiškiama k ta. nuomonė,; kąd. yi- 
flutįniškas. ži#ogfW i aMus jtU-

Knygoj sakoma, kad

amžiaus ir susilaukęs

rtia taip pat ilgaamžių žmonių 
pavyzdžiai. ' Tarp jų minima 
Mario’^Priou, kuri mirė 1838 m. 
turėdama 158 metus. Jos vy
riausias maistas buvęs ožkos 
pienas ir suris* Nicoje ■ Marco 

gimė Anglijoj gyvenęs j 10 metų;5jis maiti-

nęsis daugiausia pienu ir duo
na.

Mečnikovo formula ilgam 
gyvenimui buvo, —valgytu rū
gusį pieną, kuris turi bulgariš
kas bacilas, šiandien yra žino
ma, kąd ne bulgariškos, bet 
“acidophilus” bacilos* prisideda 
prie gyvenimo pailginimo. Meč- 
nikovas sukurė savo teoriją, 
pasiremdamas ■' Balkanų gyven
tojais, kurie labai 'daug valgo 
rūgusio pieno. Sakoma, kad net 
šiandien Bulgarijoj randasi 
apie 3,000 šimtamečių, Nema
žai jų yra ir Turkijoj.

Rumunijoj 1927 m. mirė Ma- 
t i j; * \ ' ,4

ria Ustav,. kuri, 4 sakoma, < ture-: 
jusi 135 mętūs. Tais pat, me
tais Jugoslavijoj pasimirė Mi
lo Frantsitch, kui’fš buvęs 126 
metų amžiaus. Pernai į; Ameri
ką atvyko turkas Zaro Agha.. 
Jo atvykimo, tikslas, kaip juo
kais laikraščiai rašė, buvo susi
rasti sau žmoną ir įsidėti dan
tis. Atsivežė jis su savimi ir 
metriką, kuri rodo, jog jis yra 
156 metų amžiaus. Tąčiaus Dr. 
Charles H. Lerrigo ir kiti sako, 
kad skelbiamas turko «■ Zaro 
Agha amžius yra tik humbu-’ 
gas.

Prieš trejetą metų į Ameri
ką . buvo atvažįavęs ir '“lietu-’ 
viskas ’Matuzalis”, kuris neva 
turėjęs 107 metus. Viename 
vakarėlyj Dr. A. J. Karalius 
paprašė susirinkusiųjų išaiš
kinti, kaip galėjo atsitikti, kad 
sunūs turį šimtą viršum me
tų, kuomet jo tėvas, kuris mi
rė prieš porą metų, turėjo tik 
97 metus.

Tenka dar kartą pabrėžti, 
jog senų žmonių amžius yp 
labai, perdėdamas. ,-Rejkia ma
nyti, kad daugelyj atsitikimų 
ryšyj. su senų žmonių amžiumi 
reikėtų spręsti maždaug tokią 
pat problemą, kokią Dr., Kara
lius uždavė yakareljo daly
viams.

(Tačiau tai dar, ^e^ęiškia, jog 
nėra šimtamečių žmonių.Jų 
yra, nors* ir nedaug. Pavyz
džiui, 1804 m.«Mčissachųssetts 
valstijoj mirę ^Ephraim Prat,t. 
Ant jo paminklo tapo' padėtas 
parašas, kąd jis turėjo 117 me
tų. Lęon F. Wh,itney padare 
tyrinėjimą ir surado, jog Pratt 
tikrenybėj turėjo tik truputį 
daugiau nei šimįą metų. Va- 
dinasi, septyniolika metų buvo 

■ ųžd6^a<TO^M»rj<šidrns. Buvo -pa- 
tirį;aU;jr^kitks: įdotn^$7dalyk^s. 
I^Utent tas, kad' Pratt vyriAu- 
šią1 maitinosi pienu ir duona/

Dabar kyla klausimas*; ar 
maistas kokiu nors budu nepri
sideda prie amžiaus pailginimo. 
Atrodo, kad ?taip. Prof. Henry ' < r'< -‘'f’ *

ir val-

krašte 
kalbos, 
šiandie

C. Shcrman per dvyliką metų 
darė eksperįmentus su balto
siomis žiurkėmis. Savo labora
torijoj jis turėjo■ 400 tų gyvū
nėlių. > Po; ilgų • tyrinčj imu gau
ta tokie rezultatai: žiurkių am
žius, ; kurios gaudavo dvigubai 
daugiau pieno, buvo 10 nuo-1 
šimčių ilgesnis. ' , ;

Taikant tuos eksperimentus 
prie žmonių, išeina,. kąd žmo
gus su pagalba tinkamo mais
to gali savo amžią pailginti 
maždaug šešiais metais. Pienas 
yra sveikiausias, ir tinkamiau
sias maistas. Pravartu čia taip 
pat . pastebėti, jog daugelis 
žmonių, kurie - sulaukė gilios 
senatvės, vyriausia maitinosi 
pienišku vąlgiu.'

Bet maistas dar nėra viskas. 
Svarbią rolę vaidina ir pavel
dėjimas; Vaikai, kurių tėvai 
buvo ilgaamžiai, turi taip pat H 
daug ■ šansų sulaukti gilios se
natvės. Jeigu, žinoma, jie iš
vengs limpamų ligų bei nelai
mingų atsitikimų.

* Daug visokių receptų siūlo
ma gyvenimo prailginimui. Bet 
tie receptai, sako Dr. James A. 1 
Tobey, daugumoj atsitikimų 
neturi jokios vertės. Pastaruo
ju laiku daug kalbama apie tai, 
kad balta duona ’ sutrumpina 
žmogaus amžių. Vienok rimtų 
mokslininkų tyrinėjimai paro
dė, kad tokiam tvirtinimui nė
ra mažiausio pagrindo.

Daug taip pat kalbama apie 
tabako ir alkoholio kenksmin
gumą. Kalba paprastai tie, ku
rie vadovaujasi jausmais, o ne 
mokslo daviniais. Pavyzdžiui,“ 
prof. Pearl priėjo,išvados, kad 
su saiku ‘geriantys žmonės f ak-j 
tinai, gyvena ilgiau nei visiški 
abstinentai. Tas pat galima pa
sakyti ir apie tabako rūkymą: 
niekas tikrAi neįrodė, kad rū
kymas labai kenktų sveikintai, 
žinoma,į kas perdaug, tai ne
sveika. Bet -žmogus gali užsi
nuodyti n ir vandeniu, jeigu jis 
perdaug jo gėriai

Reiškią, tikro recepto ilgam 
gyvenimui nėra. Vidutiniškai

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą . 

■M skutimos
namie

(PROBAK BLADE)

GARSINKITĖS
.■NAUJIENOSE

Patarlė sako, kad dulkė 
prieš vėjų papus, bet kas 
dulkė, o kas vėjas, tai mes pa
rodysime

Vilnius Lietuvos, sostinė bu
vo, yra ir bus Dabar antra 
patarlė: Sako, “velnias ne toks 
baisus, kaip j j piešia”. Taip
gi ir Lenkija nėra tokia žiau
ri, kaip ji piešiama. Lenkijos 
ūkininkai, žemo luomo žmo
nės yra savo kunigų 
džios pavergti.

Lietuviai Vilniaus 
buvo mokinami lenkų 
bet, nors daugelis jų
lenkiškai kalba, jie yra lietu
viai, o ne lenkai — kaip ir 

iNarutauskas, Pilsuckis ir kiti.
Kol Lenkijos liaudis tų su

lenkėjusių lietuvių diktatorių 
neatsikratys, ir iš Lenkijos 
išvarys, tol nei Lenkijoj, 
Lietuyoj nebus ramybės

Lietuviams tik reikia 
siems susiprasti ir iš abiejų 
tautų diktatūras prašalinti, 
tai ir Lietuvos Vilnius ir Len
kijos Varšuva paliks tikrų de- 
mokratipių valstybių sostinės. 
O t Pilsuckis ir Smetona galės 
savo gimtam krašte savo am
žių baigti, bet ne kaipo Lietu
vos

ne- 
nei

skaldytojai.
Kazys Kazanauskas 

(Buvęs 1905 m Šeduvos
Ratelio pirmininkas).

“MUZIKOS
MEISTRAS'

Naujas
< S ifk.MSv «tWM» - 71*1**-‘

R A D19K i K3 ' F * '*¥ ' -**

Kuris pasiekia visur ir to
limas stotis. Su nauju 
Dynamic Spcakcriu i r 
naujomis Scrcen Grid tū
bomis, dideles vertes, gra
žus ir lengyas pernešti iš 
vienos vietos į kitų, kai-; 
na $68, bet dabar pas 
Budriką SUCBDYSIT 20

DOLERIŲ, už

I

$5 tereikia įmokėti..

Radi o Programai Du
,t Sykiu i Savaitę 

duodami iš stoties WCFL 
Nedėliomis ir Kctvcrgais 

Joseph F.
BUDRIKInc
3417-21 S. Hąlsted

St., Chicago, III.
Tcl. Boulevard 4705

~ -I .>.1,11... .. . ............................  ...M



Ačiū! Graboriai

Lietuvės Akušerės

ne

CHICAGO. ILL

9252

Advokatai

Akių Gydytojai

4 po piet

Phone Boulevard 4139

Seserys

2330

John Kuchinskas

Hemlock 2010

Lietuviai Gydytojai

ADVOKAT
KBKoaS0BSSB3SEZ

pirate

Teofilia Witkowska

ine si > ramu

Bedarbiai ir 
labdarybė

$39.50 
šulte.

J; P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Kasoj buvo 
Išlaidos ....

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
Lulevieienč

Valandos: 
Nedaliomis ir JventacL 10

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
hetic

S. D. LACHA VICH
LIETUVIS GRABORIUS

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, 
ir Giminės.MATEUŠAS KAVOLIUNAS

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Gerbiamieji, aš buvau aplan
kęs į “Naujienų” Redakcijų 
prašyti pagelbos. Prašiau, kdd 
prisiųstų anglių. Tuojauš Ele
na šultąite, komitete, pristatė 
man anglių.

. Už tai aš noriu jai ir Redak 
ciiar širdingai dėkoti už jų mie- 
laširdystę. Paliekame,

Jozapas ŲseJis ir šeimyna.

Pirm. Dr. A. Rutkauskas, 
4442 So. Western Avė.

Lafayette 4146 AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po piė 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

pasauliu 
valandą 
51 me-

Musų patarnavimu lįii 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
ningu ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

niekinami, 
darbininko 
Daug yra 
toliaar? ■ 
kurie esa- 

Ateina

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki x8 vai. vakare.*.

> Rez. 320T $outh Wallaca Stceet.

Vice-pirm. A. Tulys, aptieko 
rius, 3143 Archer Avė.

Virginia 1784.

Vienas iš pasekmingiausių 
susirinkimų B. š. K. reikia skai
tyti įvykusiu 15 kovo pas prez. 
Dr. A. Rutkauskų. Smagu'buvo 
tėmyti skaitlingų būrį simpati
zuojančių tam darbui žmonių. 
Taip ir reikia. Svarbiausis su
sirinkimo., nuveiktas darbus yra 
dapildymas valdybos, kurios 
sąstate įeina negreit pavargs- 
tanti žmonės:

Bedarbių šelpimo 
reikalai

įvyks ketverge, ko- 
1 :00 vai. po pietų 
nulydėta į Tautiš-

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6.iki 
Nedėlioinis nuo 10 iki 12.

šiuo pasauliu sulaukus viduramžiaus, kovo nūn. 14 
Paėjo iš Šilininkų viensėdžio, 

Raseinių apskr. Paliko dideliame nubudime vyrą 
Vladislovą, Joną ir Juozapą ir tris marčias, seserį 

brolį Tamošių Teršelskį ir 7 anukus.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

prie 
duodu 
eleetrie

mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

Ir vėl tos pačios žinios iš 
labdarybės centro. Reikalauja
ma darbo ir paramos. Girdisi 
nusiskudimai, rieda ašaros, Nu- 
sigrižt nuo to viso negalima, 
■todėl sykiu su jais reikia nešt 
ta vargų, ta nesitikėta gyveni
mo nuotikį. Kaip žmogus, au
gindamas didelę ir pavyzdinga 
šeimynų, gali sutaupyt tiek pi
nigų, idant užtikrinti nežinoma 
ateiti? Į šių nedarbo padėtį 
yra įtraukti geri tėvai, ką pa
skutinius centus atiduoda savo 
vaikams, kad juos nuo mokyk
los netrukdyt. Tokie žmonės 
yra verti pagelbos ir jiems vi
suomenė yra pasirengusi duoti 
pagal savo išgalės,

Iki šiol kas savaitę atplaus 
kia aukos, štai per Kazimiero 
Varnio vardadienio vakarų, ko
vo 3 d., buvo surinkta šelpimo 
reikalams $15.45. Matyt, jog 
daugumai apeina dabartinis be
darbių padėjimas. Gražu, kad 
žmonės linksmindamies taipgi 
nepamiršta ir tuos, kurie 
dateklyj gyvena. ‘Labai ačiū 
siems aukautojams.

V.W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS <

29 S. La Šalie St. Room 780
Tel. Central 6890,VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talmap Av. 

TeL Prospect 8525

J., Luievičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
Tel. Boulevard 6487

Nubudę liekame,

Drauyai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552* 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sėredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

BŪT K U S 
Uhdertaking Co.

P. B. Hadlėy -Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

,, Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Ane.
Valandos: 2

Phone Lafayette 0098

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
, Tel. Boulevard 2800 

fa. 6515 So. RockmU Sh >
' ' Td- Republic 9723,

Nut. rast. Emilija’• Šukiene, 
Yards 3707.

Iždininkas, Marė Jurgelionis, 
Roosevelt Š500.

Iždo globėjai: Stanisolvas 
Norvilas, aptiekorius, 4624 So. 
Western Avė. Lafayette 4300.

W. J. Kareiva, 4644 So. Pau
lina St., Blvd. 1389.

Raštinės vedėja, Elena Ber- 
cher, Victory 1657.

Tapo sutvarkytas literatinis 
komitetas. Rasinės šie žmonės: 
Dr. A. Rutkauskas, šultė, Emi
lija D., Antanas Tulys, Tylin
tis, Dėdė Tytus.

Gero pasisekimo ir energijos 
vėlinu 'šiems žmonėms.

—Virvytė.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltoaukee Avenue 

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

Nedelioj pagal sutarti

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. :• 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Laidotuvėse patąrnauja grabo 
rius Radžius, Tel. Victory 4088

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

apskr., 
Ame-
Pab- 

moterį 
Meškauskai- 
Petronėlę ir 
- Edvardą ir 

žentą Joną Lekavičią, tris 
Prancišką. Tadeušą ir 

seserį Marijoną, Švoge-

1646 W. 46th St. 
t 1

Telefonai .

Boulevard 5203.,,

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonai

Cicero 3724

DR. -CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki ;12 vąL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po ' pietų ir J nuo Z' iki 813 0 vai. 
vakaro ; Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dietų 

Pbone Midway. 288O ' ' 1

Phone 
Hemlock

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

’■ SPECIALISTAS 
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

žinios, kad jūsų reikalams ir 
vieni ir kiti žada surengto va
karo pelnų atiduoti, Tiktai lai 
nedrįsta prasigėrėlis manyt, 
kad ir jam dalis priguli, nes 
stovi eilė našlaičių; nes senu
kai lazda pasirėmę laukia at
jautimo; nes ligonis turi norų 
išgyt ir gyvent ilgai. Del tų 
tai labdarybė gyvuoja.

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

Tel. Lafayette 4146

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. pao 6-3 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Te L Republic 9600

Tol. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS

2417 West 63rd Street
(arti Western Avė.)

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy, & Midwife 

Naujoj vietoj
6109. South Albany Avenue

’atarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 8. 49 Court, Cicero. III.
\ Tel. Cicero 5927

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

VVISSIG,
Paiaulinfanus kart 

Seno Krajaus

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS 

4930 W. 13tb St. Tel. Cicero 49 
Delei sunkių ląlkų kainos nupiginto"

Sidabro FilMmral .T---------------------------- $2-00
Parccliano FHlingal ......... . .. ..............   2.00

Auksin&i Crowna —————3.. J’-0”
BridffG ------ ------------ -—------- dauy
Platės --------------- $20.00 Ir awš.

Traukimas be skausmo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių . įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ■ atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių, .atmainos, pigiau»kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

•Phone Boulevard 7589

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

x. vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Drug store, arti 47 St.

JONAS BENDZAT 
BENDZĄITIS 

Persiskyrė su šiuo 
kovo 15 dieną, 11:00 
vak., 1931 m., sulaukęs 
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ra
seinių apskr., Jurbarko parapijoj, 
Greičių kaime Paliko didelia
me nubudime moterį Marijoną, 
po tėvais Valcnčiukę, sūnų Joną, 
26 metų, pusbrolį Antaną Ambro- 
zaitį ir gimines, Lietuvoj brolį 
Pranciškų, ir brolienę Kotriną ir 
seserį Oną Jcckienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi grab. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ko
vo 20 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bendzaičio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532 '*•-

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va ūdos:

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

Netoli 46tb St. Cbicago. III.

Per K. Varnio vardaclieno 
ra surinkta , ir prisiųsta į 
L” ....................   $15.45

32,8.5
8.80

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
l • ' ■

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

■Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gary, Indiana, kovo 9 dieną, 
8:30 valandą vakare 1931 m., su
laukęs 45 metų amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskr., Krekenavos pa
rapijoj Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nubu
dime draugus ir pažįstamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Raginis. '

Kūnas pašarvotas, randasi 4447 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 19 dieną, 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo Pan. Šv. parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Mateušo Kavoliuno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-*

A. A. S L AKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy«t 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. L8tZ» St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10-t12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel.’Canal 3110 
Rezidencijos telefonai*

South S h ore 2238 ar Randolpb 6800

Dalinimas duonos ir suau- 
kautų rūbų yra geru dalyku/ 
Tie, kurie tikrai yra visko rei
kalingi, visa tai įvertina ir su
pranta, jog yra ypatų, kurios 
atjaučia juos. “Nors duonytės. 
Labai ačiū už vaikučių drabu
žius. Gavau sau apsiausta. Ma
nau, kad ta kepurė bus mieroj. 
Ar negalėčiau gauti nors biskį 
anglių, mat esu po ligos, o ku
ro neturiu, šaltas butas gal 
vėl ant lovos paguldyt”. Ir ko 
tai nesigirdi iš atsilankiusių 
žmonių lupų. Bet ši vieta ir 
yra tam, pertai nusiskundusių 
žodžiai negali būt 
Šiandien paprasto 
padėtis yra rimta, 
prislėgtų/ o kais bus

Nenusiminkite tie, 
te nedateklio paliesti

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki V 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Micbigan Avė

>1. Pullman v5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 2201 West 22nd Street 
Vai.: .1—3 ir 7—8;iNe4. 10—12 r 
Rezidencijai 664b* S6?j MapleUtood A 

Telefonas Republic 7868

9 iki 11 valandai ry 
6 iki 8 valandai rak 

apart iventadienio ir kefvirtadienio.

Ofiso adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURF, 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Ofisas atdaras 

Panedėliais, Seredomis ir 
Petnyčiomis 

Valandos: nuo 9 iki 11 
tiktai

z Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

. a. Uršulės Kuncienės 
draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jai pąsku- 
atsisveikihi-

URŠULĖ KUNCIENĖ 
po tėvais Lenkučiutė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 16 dieną, 6:00 valandą ry
te, 1931 m., sulaukus 42 metų 
amžiaus, gimus Mariampolės ap., 
Šunskų parapijoj, Degučių kai
me, Paliko dideliame nubudi
me vyras Kajetonas, 2 dukterys 
— Agnieška ir Alena, 2 seseris 
—p. Mikalauskienė ir p. Zalenkic- 
nė ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3615 
So. Parnell Avė.

Laidotuvės 
Vo 19 dieną, 
iš namų bus 
kas kapines 

Visi 
giminės 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvės ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki 12 
Rez Telepbont Plaza 3202

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
> GYDO TISAS LIGAS-VYRŲ IK MdTERU 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės, skaudėjimą it paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. , Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančiu*' ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedčliomis nuo • 10 ryt. iki 1 v. 
4200 VVent 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 6573

JURGIS KAMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 dieną, 8:10 valanda va
kare 1931 m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių 
Vargavos parap. ir mieste 
rikoj išgyveno 35 metus, 
ko dideliame nubudime 
Kazimierą, po tėvais 
tę. dvi dukteris — 
Stanislavą, du sunu - 
Jurgį, 
brolius 
Kazimierą 
rį Vladislovą Silvestrayičia ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, randa
si 4913 S. Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 20 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Kaminskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, Žentas, 

Broliai, Sesuo, Švogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
Wilmett* 195 

Ralph C. CupIer.M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Te|. Victory 6897 
Rez. Tel. D re r ei 9191

dr’ a. a. roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Cbicago 
arti 31 tb Street 

3 po pietų, 7—8 vak 
12 diena-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 

Nedelioj pagal sutartį

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street
Room 1701 . Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak vak 
3241 S. H ai tie d St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Ūtarn.. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle-L-Pan.. Ser. ir Pėtnyčios rak.

1724 So. Loomis St.
18 ir Blue Island ve.
10 to 12 A. M., 2 to 4
7 to 8:30 P. M.
Pbone Fairfaz 6353

■ Persiskyrė
dieną. 7 valandą vakare, 1 9.3 1 • metais
Girkalnio parapijos, 
Ignacą, tris sūnūs - 
Juzefą Ambrozaitienę, švogerį 
Kūnas pašarvotas randasi 6622 So. įCalifornia Avė.

Laidothvės įvyks Sejredoj, l Kovo 18 dieną, 8 valandą ryto iŠ' namų 
į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos ba^ny^ią, kuri atsibus/gedutyfygos 
pamaldos už velionės sielą; d iš \ ten bus nulydėta į Šv. Kazithiero 
kapines. 5

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiapie daly
vauti laidotuvėse ir suteikti inirusiąjai paskutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvartos Ickame,

VYRAS, SUNAI, SESUO, BROLIS IR GIMINES.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zoip, Tel. Boulevard 5203.

4910 So.s Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

Įvairus Gydytoj ai_ _
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office
Jketnp-

Valandos:

Paul M. Adomaitis 
‘ Advokatas 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 2414 . , i 

Ona Nortb U SaUe Md*. / 
Ona Hortb USOU Sį. 

(Got: La Šalie and Madisųn Sta.) 
Ofiso Tel State .2704: u

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
"MgsAvi^upmet “ 't1“"
pat’ariiaviinų, Uuorijetį j įs ihUitfušiAi ' JeilŽaUiigas

J. F. EUDEIFJS B C®
JŪSŲ GRABORIAI ’ " -

Didysis Ofisas ‘

4605-07 South Hėrmitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 rr 1742 :

Lietuviai Gydytojai
Rez 6600 South 1 Artestan Aveniu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

• Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Oftso telefonai* "Irrtnia 0080 
Hez. Tel Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41.4 2 . Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedSIiom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas Nortb Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro



, ,. .......... ,,, „, —.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Dr. Karaliui 
• vakarėlis

■■ l»W 

visų svečių buvo įteikta, naujai 
išėjusi iš spaudos anglų kalba 
knygą’: “Man and his Uni- 
verse”. v <

Baigiant tenka pasakyti, jog 
Dr. Karalius nemažai prisidėjo 
savo plunksna prie kultūrinio 
darbo Amerikos lietuvių tarpe 
ir tuomi nusipelnė sau daug pa
garbos. Linkėtina Dr. Karaliui 
dar ilgus ilgus metus d;^buotis 
literatinio darbo srity .-—Svečias.

Chicagoje darbo 
beieškant

Kaip bedarbius išnaudoja

po $5 į mėnesį.po $5 į menesį. U kur drapa
nos,’kur kitkas. Reiškia, ir sa* 
vas pas savą nėra savas, kada 
yra”, proga jį išnaudotu •

Senas Petras.

V. Grybas skulp
torius

.. >. . ------- -- -----------T— A

Laimėjo dar vieną didelį darbą

NAUJIENOS, CNwo, BĮ.Wl> > Įli.il.ilti.H.., I II,.^»į1<,^Į^I|>|^ îI|<||)I|Įį | I >|lįjlyi|l,IĮIj 
Bet to nogima. Po jų atvažiavo 

: grabinius, Jaiįį Jau telefonuos 
i ta, kad . Jonas, “miręs”. Į 

ką gi toks . panašus?
Daktarai pašaukta, turėjo su
gaišti bereikalingai laiką, dau
žyti savo automobilius. Kas ga
li tikrinti, kad tokių Šposų ap-

ką gi

Trečiadienis, kovo 18, 1931
šįojęs kaliniams laiškus ir esąs
Raitąs susekto didelio stokai-’į ■ i‘ • ■' >r' ! ■ i* ' t z { ■ • *»’'Z ' • M /<• A ’* *■■ . ė \
bio; ^Nė^ehai' mirė- tathe kalėj i-

ma, jei ras, kad jis jos vertas. 
Kaltintojai garsinasi turį apie
21 liudininkų, kad Brothers esąs 
tas tikrasis užmušėjas.

SSIFIED ADS
įvairiomis inkyizi 
mėmis. Taip pa 
ta tardymas, bet 
nieko nebegirdėti

baus 
pradė,- 

apie pasekmes

Pas žmones yra įprotis pa
minėti kokį nors svarbesnį nuo- 
tikį ar tai tautos <ar tai pavie
nio žmogaus gyvenime. Vieni 
žmonės mini savo varduves, ant
ri vestuvių sukaktuves, treti ki
tokį jubiliejų. D-rui A. Kara
liui surengtas vakarėlis Uni- 
versals Kliube, kovo 14 d., tu
rėjo tikslo paminėti jo dvide
šimties metų literatinio darbo 
sukaktuves.

Dvidešimt metų atgal Dr. 
Karalius rimtai pradėjo darbuo
tis literatūros srityj, rašyda
mas įvairiais slapivardžiais į 
laikraščius straipsnius, redaga
vo žurnalus ir rašė bei vertė 
knygas lietuvių kalbom Vėliau 
tapęs daktaru irgi nemetė ra
šęs. Ir dabar vis rašinėja 
staipsnius į įvairius lietuvių 
laikraščius, bet daugiausia Dr. 
Karalius rašo, tai bene “Nau
jienoms”. Jo sraipsniai yra ra
šyti gyva, lengva, visiems su
prantama kalba. Ir todėl visi 
noriai skaito Dr. Karaliaus raš
tus.

Dr. A. Karalius parašė ir iš
vertė keletą gan nemažos svar- . 
bos knygų. Vieną knygą jis 
parašė pabaigoj pereitų metų, 
tai “Namų Daktaras”, kurią iš
leido “Margučio” leidėjas p. A. 
Vanagaitis. Kitos Dr. Karaliaus 
parašytos knygos yra sekamos:

“Lyties rnok’slas”, 
“Anarchizmas” pagal Prudo- 

no mokslą,
“Vagis’’,
“Nuosavybės išsivystymas”, 
“Kas yra taip, o kas netaip”, 
“Nuosavybės išsivystymas”, 
“Vyras”,
“Pasikalbėjimas amerikono ir 

grinoriaus”,
“Pačiavimasis pas įvairias 

tautas”,
“Draugijų ir organizmų eVo- 

liucija”,
“Barbora Ubryka arba klioš- 

torius ir Jėzuitai” ir kitos.
Taigi Dr. Karaliaus, kaipo li

terato nuveikti darbai kalba už 
save. Nedaug turime Amerikoj 
lietuvių, kurie butų tiek’ daug 
knygų parašę.

Vakarėlis rengtas Dr. Kara
liui, buvo gyvas ir smagus. Su
sirinko gana skaitlingas būrys 
Dr. Karaliaus artimesniųjų ko
legų, draugų bei pažįstamų. 
Tarp jų ir keletas svetimtaučių. 
Buvo sudarytas programėlis, 
kuris susidėjo iš šokių, dainų, 
skambinimo ant piano ir kalbų. 
Dainas išpildė art. Olšauskas ir1 
viena ponia; viena maža mer
gaitė pašoko keletą įvairių šo
kių, o p. Jozavitas malonėjo vi
siems akomponuoti ant piano.

Laike vakarienės V. Rušins- 
kas pakvietė • kai kuriuos sve
čius pakalbėti. Kąlbėjo Kl. Jur
gelionis, Dr. Gra’ičunas, adv. Gu- 
gis, Dr. Montvidas, “Nauj.” re
daktorius P. Grigaitis, inž. K. 
Augustinavičius ir pats jubilie- 
antas, Dr. Karalius. Kalbos bu
vo gyvos ir pagražintos humo
ru. Buvo įteikta Dr. Karaliui 
dovanų: nuo Padaužų Respub
likos didelis paišelis ir mažytė 
bonkutė, kuri turėjo reprezen
tuoti senus gerus laikus^? Nuo

Bedarbių eilėse bebūdamas 
apie 9 mėnesius laiko, iš nuo
bodumo ir gyvenimo verčia
mas einu per dirbtuves ir biz
nius darbo ieškodamas. Darbo 
ieškoti bedarbis turi pilną lais
vę, tai ir naudojasi ja. Bet 
gauti darbas, yra kitas daly
kas.

šiandien Chicagoj gauti dar
bą, kur mokėtų algą, nėra ko 
nė manyti. Tiesa, galima dar
bas gauti dviem budais: arba 
veltui, negaunant jokio užmo- 
kesnio už darbą, arba pats dar 
turi užmokėti už tą “malonę”, 
kad tau duoda dirbti!

Ten, kur darbai perkami, 
reiškia kad perkantis cįarbą 
tuomi pačiu išpiauna lauk kitą 
darbininką, nes samdytojas tu
ri patuštinti vietą ją nusipir
kusiam. Bei ir toks nusipirkęs 
darbą, dar jo neturi: turi įsto
ti į unijas, turi vėl “pagerinti” 
kaikurius agentus ir kitokius 
raketerius.

Mano vienas pažįstamas ga
vo darbą su alga $275 į mėnesį, 
tai jam kainavo $500. Unijai 
jis jau iš kalno prigulėjo. Man 
pačiam buvo pasiūlyta pirkti 
vienas darbas. Kaip viską su- 
rokavome, pasirodo sekama is
torija: pirkimas $500, be to 
įstojimas į uniją $200, o be to 
unijos knygos uždarytos. O jei 
ir pirktum tokį darbą, tai kur 
dar galas ? Kiek dar reikia 
“pragerti” su įvairiais bosais, 
agentais ir kt...

Kitas būdas gauti darbą, yra 
pirkimas per samdymo biurų 
agentus, kurie turi suktybės 
keliu pasidarę su kažkuriomis 
firmomis ir kompanijomis ar 
kontraktoriais tam tikras su
tartis pristatyti darbininkų. 
Už tokį patarnavimą agentai 
ima riebius kyšius, ir nusipir
kęs iš tokio agento, padirbęs 
kelias savaites ar dar trumpes
nį laiką, bosui suradus priežas
tį, vėl paleidžiamas, ir jo vie- 
ton agentai jau kitus turi.

Pargryžęs iš užsienių į Lie
tuvą po ilgų metų, savo studi
jų skulptorius V. Grybas tik
rai nesuranda atliekamo laiko, 
kad galėjus padykauti, šiomis 
dienomis tapo priimtas jojo 
projektas paminklui Vytauto 
Didžiojo. Paminklą stato visos 
Lietuvos karininkai Aukšta
jam Panemuny. Kaip žinia, ta
me konteste dalyvavo pasižy
mėję skulptoriai, tarp kurių ir 
p. Bručas, tas pats ką patiekė 
projektą Dėdes Šerno pamink
lui ir nustūmė į šalį puikų 
skulptoriaus V. Grybo projek
tą, atsiųstą iš Paryžiaus, kur 
šalia bronzos statulos su visais 
kitais skulptūros darbais pro
jektas paminklui ant rašyto
jaus kapo, pilnai jau pritiko 
tam musų tautos švietėjui. Dar 
kaip žinia tai būt buvę galima 
pastatyt beveik ir už tą pačią 
<ainą ką dabar užmokėjo už 
tuos kelis akmenis.

Paminklas Vytauto Didžiojo 
jus atidengtas 
dangi darbas 
kaip žinia, V. 
pagelbą jaunų
draugas, užsieniuose studijavęs, 
jaunas gabus dailininkas me
džio srityje, p. Pr. Mikutaitis. 
Abiejų jaunųjų menininkų stu
dijos dabar randasi vienam na
me Jurbarke. .

Patariu, kad amerikiečiai lie
tuviai, kurie norėtumėt papuošt 
savo namus aukštos rūšies dai
lės darbais, susipažinkit arčiau 
su tais jau pasižymėjusiais me
nininkais. Menininkai suteiks 
ir visokias informacijas dova
nai. —Chicagietis.

šią vasarą. KA- 
yi’A didelis, tai, 
Grybui ateis j 
dienų jo san-

gautas
važiuoti ir tikrąi/žmogui susir
gus ar mirštant. Af pagalyėjo 
tokie šposininkai, kad jų elge
sys yra kriminąliškas? Tokius 
galima nutverti, nes tai matyt 
yra artimų žmonių “darbas”. 
Visuomenė tųij būtį apdrausta 
nuo tokių “juokų’\.-*Je Grušas

.f. . Į .. ....................

Lietuvių Valanda
Pereitą sekmadienį, kovo 14

d. teko klausytis lietuvių radio 
programo iš stotįės WCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų, surengto 
Jos. Budniko radio ir muzikos> ' ‘Ckrautuvės'. Programe dalyvavo 
rinktinės musų meno pajėgos: 
p-lės Salaveičikiutč— soprano, 
kuri, reikia prįp^inti, yra vie
na iš geriausių dainininkių; Stan 
sys Rimkus, baritonos, artistai 
Vanagaitis ir Olšauskas ir dvi 
Onutės—BerheiutČ ir Skeveriu- 
tė, kilnių duetai, visados yra 
gražus ir malonu jų klausytis. 
Negalima/' užtylėti ir Budriko 
radio orkestrą: tai su tikriau
siu “pep” jie viską groja’ ir 
linksmina * radio klausytojus. '

■ << • -^Svetys. ■

Apskrities taksos siekia 
21 milijono

1 *' F1 ' «

County board priėmė 1^31 
metams taksų sąmatą sumoje 
$21,023,352.

... I*t. ' rr ' ' rT r Vi" ; - f * r

Hoover žada padėti Chi
cagos poradai

, . . - Tį, |
Presidėntas Hoovėris atsiun

tė Chicagos Century of Pro- 
gress parodos pirmininkui Rū
tas laišką, kuriame prižada fe
deralinės valdžios kooperaciją ir 
tad jis pasiūlysiąs kongresui 
priimti dalyvavimo* pasiūlymą.

Automobilistų žinios
n , -J ■

Farmeriai Suv. Valstijose tu
ri registruotų automobilių 5,- 
700,000, kaip praneša Chicago 
Motor Club.

Septynoilika tūkstančių mo
kyklų šiame krašte naudojasi 
autobusais vaikams į mokyklą 
ir iš mpkyklos vežįoti. Viso už
imta 47,500 , autobusai vaikų 
vežiojimu.

Pereitais melais išvežta į už
sienius 16 nuošimčių motorinių 
vežimų, gamintų Jungtinėse 
Valstijose.

Gazolino stočių (filing sta- 
tions) šioje šalyje yra jau 
350,000.

Garsinkites “N-nose”
Lingle užmušimo byla

Leo Brothers, pargabentas 
keli mėnesiai atgal iš St. Louis, 
tartas Lingle nušovime, dabar 
aujkia savo likimo tfeisėjo Sa- 
jath kameroj. Jau išrinkti ke- 
i jury su pilna’ teise siųsti 
Brothers į elektros kėdę, žiho-

Educational 
____ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTRS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del lafor- 
macijų lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.*

Mes

Financial
_________

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.
--------- Q----------

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

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Box No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

Aną dieną, man viena gerai; 
pažįstama mergina stėnografe 
pasakojo tokią istoriją !? apie 
darbų pirkimą pas agentus: ji 
buvo užmokėjus $10 už steno- 
grafės darbą, bet bosas “dėl 
darbo stokos” atleido keletą 
stenografių. Vėl likus be darbo, 
ji nuėjo pas agentus, ir už $25 
vėl gavo. Tačiau atėjus į dar
bą pasirodė, kad net 6 tokios 
stenografės agentų atsiųstos. 
Iš tų bosas - pasirinko sau ge
riausią, o kitas vėl paleido.

Teisybė, yra ir gerų žmonių, 
ypač janitorių> kurie pasamdo 
ir už užmokesnį, kiti duoda 
darbo už maistą, guolį, primes
dami dolerį kitą savaitei. 'Taį 
visgi geriau kaip ant Madison 
gatvės.

Yra ir tokių “gerų” žmonių. 
Kovo 11 d. vienas krautuvinin
kas iš 18 kolonijos *biznierius, 
užėjo į krautuvėlę čigarų^kur 
rado bedarbių, ir priminė, kad 
ant ūkės yra vieta, kur bedar
bis galėtų melžti 13 karvių du 
kartu per dieną ir ūž tai gautų 
maistą ir po $5 į mėnesį. Sako, 
girdi, vis geriau kaip mieste 
būti be jokio darbo. Reikia ži
noti, kad 13 karvių melžti po 
du kartus per dieną nėra jau 
lengvas darbas ir farmos pur
vyne bebraidydamas vienų tik 
čoverykų nuplėši daugiau kaip

Bridgeportas
Kerštas ar žemos rūšies 

/ juokas?

Reikšmingas Eudeikio 
Ambularice Patar- 

navimas .'
Kelios dienos 'atgali pašaukė 

telefonu Eudeikio grąborių i- 
staigą, (4.605-07 S. Hermitage 
Avė,) polięistas O’Dell, iš 47th 
Št. policijos stotįes.

—Helio! Ąr čįa Ęudeįkio gra- 
borių įstaigą?

—Taip, atsą^ė jjam Eudeikis.
—Mąnp apsirgo staigiu

apendicitis ;l nėriu kuogreičia’u- 
siai nuvesti i ligoninę. Prisiųs
kite tuojau savo ambulance, sa
ko O’Dell. ., . T

—Nesirūpink Mr. O’Dell, mes 
tuojau nusiųsiiųe savo ambu- 
lance. ,,

Kąip tik užbaigė kalbėti su 
Eudeikiu, jyfr. (j’Dell tuojau va
žiavo nąmo; lįę^jam rūpėjo pa- 
dėtis dųk^ęi,į. Tik nespėjo par
važiuoti namo (1759 S. Union 

t Ąye.) kaip pribuvo Eudeikio 
Aipb'vląnęe. ;7: -.‘f' 
.' O’bęli atsigerėti gra-
boriaus Eudeikio 'liątarnavi- 
biu. /.. '■

Reiškia, netik letuviai, bet ir 
svetimtaučiai , dasižino apie 
greitą, gerą ir mandagų patar
navimą Eudeikio įstaigos.

čia reikta pažymėti, kad O’
Dell duktė jau -sveiksta. Jai 
greitai buvo padaryta operaci
ja, nes greitai buvo nuvesta į 
ligoninę. Ir dabai’ yra labai 
dėkinga Eudeikio įstaigai už 
tokį puikų patarnavimų.—J. ž.

dKe,t vergo vakare, kovo 12 
tapo telefonu suvilti trys dak
tarai, graborius ir vienas mu
zikantas. Apie 7 vai. vak. tele- 
fonuota į namus, bet namiš
kiams nurodžius, kad esu Be- 
thoven konservatorijoj, čia .li
kau pašauktas prie telefono, 
kur mažos mergaitės balsas pa
prašė, kad nueičiau pas Bruno 
K. pataisyti jo saxophone, 
esąs sugedęs. Man paklausus, 
kur yra pats Bruno ar jo mo
tina, mergaitė' suniurkė ir už
darė telefoną; ‘ 1 5

Antradienį, turėdamas laiko 
nuėjau pas pp. K-kius, Kur; iš
girdau tokią istoriją: Vakar, 
sako, pas mus buvo trys dak
tarai, Dr/Račkus, Dr. Rakaus
kas ir Dr. Biėžiš ir graboriUs 
St. Mažeika. Pasirodo, apie 
pusiaunaktį daktarams .telefo- 
nuota, kad ant 29 st. ir Eme- 
rald avė., tokiu ir tokiu antra
šu mirštąs Jonas K. (Bruno 
brolis). Daktarai vienas po ki
tam atvažiavę pasižiūrėję į 
sveiką nuo kojų ligi galvos, 
kai ąžuolą, vaikiną apie 20 me- 
tų^ amžiaus, nusistebėję iš to
kio, nederamo špdso, išvažinėj ę.
."i "•'■

CHICAGOS ŽINIOS
Joliet kalėjime revo- 

liuęjja ;
šiomis dienomis įvyko antros 

riaušės Joliet kalėj įme, kur pa
šautu keli kaliniai, iš kurių jau 
du mirė. Pradėta speęialus tar
dymas ir byla pasiekė Spring- 
fįeld, kur klausimas keliamas 
atstovų rūmuose. Kaltinamas 
kalėjimo kunigas, kad jis ne-

»-r;. , ■ .d.. . .u , ,| Į. ‘I , ii , ■ i I n.

PRANEŠIMAI
Atijdai Naujienų Skolinimo 

ir, Budavojimp Bendrovės na
rių.
j Su pabaiga kovo menesio 

Naujienij Spulkos knygos ir 
sąskaitos turi būt suvesta ir 
pagamintas raportas dėl val
džios auditorių.

Todėl visų narių yra prašo
ma užsimokėti užvilktas mo
kestis >ir priduoti savo knygu
tes dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekretorius.
Margutis rengia Dzimdzi-Drimdzi 

dainų ir juokų vakarą. Liet. Auditorijoj, 
22 kovo (nedėlioj). Pradžia 8 v. v./ 1 . —.... ,,

Steponavičių koncertui kovo 25 d., 
Jet Auditorijoje, tikietus galima gauti 
“Naujienose”. > Kaina 75c. ir $1:> -u--- , ,.0

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 19 dieną kovo, 1931 m.,Almiros 
Simmans svetainėj, 1640 N. Hancock 
St., Chicago, III., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukit laiku

Sekr. A. Walskis.

RAŠYKITĖS DRAUGIJON
Chicagos Lietuviu Draugija Savitarpi

nes Pašalpos kontestas eina' ir tęsis iki 
Lapkričio-Nov. 10'< d, Vyrai ir mo
teris, gyvenanti Chicagoje ir artimose 
apielinkese, nuoširdžiai kviečįami rašy
tis į šią Draugiją Į narius priimami 
nuo 16 iki 45 mfetų amžiaus. Pasal
ia yra trijų skyrių.: $6, $10, $16 sa
vaitėje, pomirtine, $250 Nariaips me
tama pašalpa gyvenantiems bile kur Su
vienytų Valstijų .rybose, pomirtinė it 
citur. Nariai liuosi nuo visų kitų pa
reigų apart mokėjimo mėnesinių ' duok
lių. . Šios draugijos turtas siekia apie 
$30,000, narių skaičius arti 1000. Pa
duoti aplikaciją įstoti į šią Draugiją ir 
įauti. kitas , reikalingas informacijas apie 
šią Draugiją galite pas kiekvieną šios 
Draugijos narį arba malonėkite kreip
tis į kontesto vedėją' — .................
3653 So Halsted S t. Tel. Yards 4754.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Valdyba, 
J. Mickevičius, pirmininkas 
P. Galskis, vice pirmininkas 
X. Saikus, prot. sekretorius 
V. Mankus, finansų sekretorius 
J.. Kaulinas, iždininkas 
_ Smalelis, kontrolės sekretorius 
J. Mitskus, iždo globėjas 
V. Pačkauskas, iždo globėjas 

Dauginis, maršaska.
Dr. St. Biežis,; Daktaras Kvotėjas 
Adv. K. P. Gugis, Legalis Patarėjas

Mickevičių,

N.

j.

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Specialistas gydyme chroniškų ir oaalu U 
ru* Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau- 
tykit pas mane. Mano pilnas ifecrzamlnavl- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir Jei afi apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums sugryft Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po

20

galutino ifeegzaminavlmo—ka» Jums

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

į Kambarys 1016
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1

yra

St.

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 i 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame 
laiške. Tuoj gausi banko 
čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdama!" visus reikalus per

S.L.Fahian&Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiua ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą- 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ

Business Service '
Biznio Paternarimas_______

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome įtogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bite kur. 
Dykai apskaitliavimas Mes atliekame 
geriantį darbą mieste. Kedzie 8463.

O—

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

ATYDAI NAMŲ SA
VININKAMS

POPIERUOJU IR MALEVOJU 
KAMBARIUS

Pigiai it gerai padarau.

Pristatau keletą knygų popierių, galėsite 
išsirinkti 1931 styliaus, nuo 7c.

' rolę ir aukščiau

K. ANDREJUN 
1337 So. 50 Ct., 

CICERO, ILL.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Viktoro Mec- 
kuno. Iš Lietuvos paeina Trakinių 
kaimo, Šimkaičių valse., Raseinių ap. 
Girdėjau, kad gyvena Chicago. III. Aš 
važiuoju į Lietuvą ir turiu daug svar
bių reikalų su juomi. Malonėkite at
sišaukti arba k.as žino pranešti man jo 
adresą .Antanas Meckunas, 75 W. 30 
Street, Bayonne," N. J.

Partners Wanted'
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į bučer- 
nčs ir grosernės biznį. Partnerys trum
pu laiku turi apleisti Chicagą. Su 
mažai pinigų. 734 W. 35 St.

" Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS barberys dirbti ant 
komišino. Kreipkitės 3222 S. Halsted 
St., Klauskit C. P. Suromskio.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA antra vyrėja restau- 
rante. Turi mokėti kepti. Atsišauki
te tuo jaus. Freedman Restaurant, 1350 
S. Halsted St.

Furnishęd Rooms 
Tel. Roosevelt 2725 

LIETUVA HOTEL 
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje. 

Patogi vieta pakeleiviams.
■ 1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pigiai.

4456 So. Western Avė.

TURIU du storu — bučernę ir gro- 
serį. Vieną parduosiu. Telefonas 
Wentworth 6759.

ĮGALIOJIMUS
(boyįei»a»tU)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

c. • . .

■ ' ’ • - .' ’ ' ’’ r . ■ ''

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W.,63rd St.A ’ ■- •

Brighton Park '
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.1OS. CORP.

52 E. 107th St. '
Tek Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p'aduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas” kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

• * . >. ’• . . - »” T' * *

CLASSIFIED ADS
PARDAVIMUI restauracija dėl ligos. 

A. Nory, 2027 So. Halsted St., arba 
pašaukite Boulevard 7765.

Educational
Mokyklos

PARDAVIMUl bučernė ir frosernė 
su mažu namu.

Te!. Lafa^ette 8780

(GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

firrfcmatikos, ** dntaksis. aritmetikos 
knygvedysŪB. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaisriama 
pradini moksli, i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietusiu igijo mokslus. Ateikite 
isiraSyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo Sakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla .

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

CHICAGO. IBS.

PARSIDUODA grosernė labai pigiai 
$150.00. Kambariai ant pagyvenimo. 
fl5.00. 822 W. 33rd Place.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ii

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas,. 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis, 
patarnavimas.

T«L

Teisingas ir greita*

Fairfield Avė.
Lafavette 0455




