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reichstago bus reikalaujama, 
kad jis paskelbtų Hitlerį dik
tatorium ir pats išsiskirsty
tų.

TOKIO, Japonijoj, kovo 20.— 
šiandie Japonijoj mikadui įtei
kė savo kredencialus naujas 
Rusijos ambasadorius Konstan- 
tin K. Jurenev.
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Anglija ir Italija Susitarė 
d ei Pieno Tai kai Išlaikyti

■ ■ V

MacDnaldas išvyko Į Paryžių tartis su ki 
tomis valstybėmis dėl plano išlaikyti taiką.

Planas dar nėra paskelbtas
RYMAS, kovo 20. — Angli

jos premjeras Ramsay MacDo- 
nald ir užsienio reikalų minis- 
teris Sir Simon šiandie išvažia
vo į Paryžių, veždamies Angli- 
jos-I talijos susitarimą išlaiky
mui taikos Europoje.

Dabar tuo pačiu reikalu Mac- 
Donald tarsis su Francija ir 
paskui su* kitomis didžiosiomis 
valstybėmis. Galbūt net bus su
šaukta kelių valstybių konferen
cija.

Kokį Anglija ir Italija išdir
bo bendrą taikos planą, tebėra 
nepaskelbta ir galbūt nebus 
skelbiama iki nebus susitarta 
visų didžiųjų valstybių. Yra 
visokiausių spėliojimų dėl to 
plano. Bet visus tuos spėlioji
mus ir visus “projektus” Mac- 
Donaldas pavadino “grynu įsi
vaizdavimu”.

“Musų tikslas”, pareiškė Mac- 
Donald, “yra sukurti tikrą tai
ką,—ne smurtu primestą tai
ką, bet taiką, kuri iškils iš pa
sitenkinimo ją galinčių apginti 
valstybių. <

“Jei mes aplenksime kurią 
valstybę, mes “liksime nugalėti. 
Neįsivaizduokite, kad mes skri
sime į dausas ten surasti taiką. 
Mes busime labai praktiški. 
Jus patys galite matyti reikalą 
skubiai išblaškyti miglas ir at
laikyti daugiau internacionali
nių konferencijų. Mes turime 
veikti ki.Ogreičiausia, bet mes 
neturime reikalą sugadinti per
daug dideliu skubotumu”.

Manoma, kad susitarta yra 
šaukti visą eilę internacionalinių 
konferencijų svarstyti pasaulio 
problemas. Tose konferencijo
se dalyvauti bute kviečiamos 
taipgi Jungt. Valstijos ir Ru
sija. Italija gi stengsis daryti 
įtaką į Vokietiją, kad sulaiky
ti ją nuo pavojingų avantiūrų 
Pareiny ir Danzigo koridoriuje. 
Tuo pačiu laiku Italija stengsis 
sulaikyti propagandą prieš Ju
goslaviją, sustabdyti ginklų 
siuntimą į Vengriją ir tuo nu
raminti mažąją ententę. Angli
ja gi bandys prikalbinti Fran
ci ją prisidėti prie šio plano ir 
pripažinti Vokietijai ginklų ly
gybę.

Susitarus keturioms dide
lėms valstybėms bus lengva iš
laikyti taiką ir kitose šalyse 
iki galutinai bus susitarta visais 
kitais pasauliui svarbiais klau
simais.

Tik abejojama, ar Francija 
panorės pritarti • tam pienui, 
ypač kad jis liečia pripažini
mą Vokietijai ginklų lygybės ir 
suteikimą jai lygių teisių kartu 
su kitomis dižiosiomis valsty
bėmis. Nuo Francijos atsaky
mo ir priklausys visas šio pla
no Ūkimas.

PARYŽIUS, kovo 20. —Fran
ci jos kabinetas šįvakar svarstė 
MacDonald-Mussolini planą su
sitarti keturioms valtybėms— 
Anglijai, Francijai, Vokietijai 
ir Italijai išlaikyti taiką. Kiek 
žinoma, kabinetas nepritarė tam 
planui, kurį gauta iš diplomati
nių šaltinių ir galbūt duos prie 
jo savas pataisas. Ypač Fran
ci j a nori ,kad prie šio susita
rimo butų pritrauktos ir mažo
sios šalys—iš Francijai palan
kios “mažosios entente”.

Cermako užmušėjas 
Zangara mirė elek

tros kėdėj
RAIFORD, Fla., kovo 20. — 

Nedidelio ūgio Giuseppe Zanga- 
ra, virš 30 m. amžiaus, italas, 
bet naturaliz įjotas Amerikos 
pilietis, kuris laike pasikėsini
mo ant prezidento Roosevelto 
gyvasties mirtinai sužeidė Chi- 
cagos merą Antąną Cermak ir 
lengviau sužeidė keturius kitus 
žmones, šiandie, 9:27 vai. ry
te, tapo nužudytas valstijos ka
lėjime elektros kėdėj. Mirtį pa
sitiko šaltai.

Laike egzekucijos kalėjimas 
buvo saugomas kulkosvadžiais 
apginkluotos valstijos milicijos.

Reikalauja atlygini 
mo už prarastą dar

be sveikatą
ST. LOUIS, Mo., kpvo 19. — 

šimtai bylų užvesta prieš St. 
Joseph Lead Co. ir National 
Lead Co., tų mainerių, kurie 
nuo akmens dulkių įgavo sili- 
cosis ligą ir praradę darbingu
mą neteko darbo. Jie reika
lauja iš kompanijų apie $5,- 
000,000 atlyginimo.

Anti-semitiškos stu 
dentų riaušės 

Viennoj

ORR
ta

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

Galbūt sniegas ryte ir biskį 
šalčiau.

• Saulė teka 5:53, 
6:02.

VIENNA, Austrijoj, kovo 
—13 žmonių liko sužeista 
nuvežta \į ligonines ir 39 žmo
nės liko areštuoti, policijai su
sirėmus su studentais, kurie su- ✓ rengė anti-semitiškas (prieš 
žydus) demonstracijas.

FAYETTEVILLE, W. Va., 
kovo 19.—Prieš vieną konstruk
cijos kompaniją užvesta kelios 
bylos, reikalaujančios $3,000,000 
atlyginimo už susirgimus ir 
mirtis nuo silicosis ligos, kurią 
darbininkai įgavo kasdami tu
nelį prie Hawks Nešt, W. Va. 
dėl New Kanawha Power Co.

WASHINGTON, kovo 19. — 
Į pabaigą šios savaitės, tikimą- 
si, į čia atvyks Japonijos dele
gacija, vadovaujama Matsuoka, 
kuri pasitraukė iš tautų sąjun
gos. Ji galbūt matysis su pre
zidentu Roosevelt ir valstybės . . . «« m

Atplaukęs į Chicago iš Lockporit, III., Jungt. Valstijų inžinierystės departamento laivas 
verneur, kuris atidarė vandens kelią iš Meksikos įlankos į Didžiuosius 
Illinois ir Chicagos upėmis ir tuo Chicago vandens keliu sujungęs

3.2 nuoš. Alų

Senatoriaus Borah senato 
priimtoji pataisa, kuri drau
džia alų pardavinėti mažame
čiams, konferencijos tapo visai 
atmesta.

Atstovų butas alaus legalizavimą perbal 
suos šiandie. Susitarė legalizuoti ir vyną

Astuoni žmonės žuvo 
dideliame Ohio upės 

potvinyj

CINCINATI, Ohio, kovo 20. 
—Ohio upė, nUo West Virginia 
sienos iki Louisville tiek patvi
no, kiek dar nebuvo patvinusi 
jau nuo 1913 m. Potvinys pa
lietė keturias valstijas —Ohio, 
West Virginia, Kentucky ir In
diana—• ir vanduo užliejo di
džiausius Ūkių plotus, taipgi 
apsėmė daugelį prie upės esan
čių miestų ir miestelių. Vien 
Cincinnati, kurio didelė dalis 
yra užlieta vandens, tūkstančiai 
žmonių liko be pastobės.

Įtekančios į Ohio upę kitos 
mažesnes upės irgi yra patvi- 
nusios ir dar daugiau vandenio 
atneša į Ohio Upę. Potvinys 
vis dar ne tik nepradeda at
slūgti, bet vanduo upėje nuo
latos kila ir vis didesnius plo
tus žemės aplieja. Vandens 
kilimas tęssi galbūt dar keletą 
dienų.

Kiek ikišiol žinoma, įvairio
se nelaimėse delei potvinio žu
vo jau astuoni žmonės.

(Per pastarąsias dvi savai- 
teis Ameriką aplankė jau trys 
didelės nelamiės, kuriose ne
mažai žmonių žuvo. Pirmiau
sia buvo žemės drebėjimas Ca- 
lifornijoj, kuriame žuvo apie 
120 žmonių. Paskui— viesulą 
Tennessee valstijoj, kurioj žu
vo 34 žmonės, ir dabar potvi
nys Ohio upės klony).

Žemės drebėjimas Grai
kijoj pribaigė pirmesni 

naikinimo darbą
ATHENAI, kovo* 20. —Smar

kus žemės drebėjimas supurtė 
Chalkidiki pusiausalį šiaurinėj 
Graikijoj ir pribaigė griauti 
tuos namus, kurie dar buvo iš
likę nuo pirmesni© žemės dre
bėjimo.

BAHIA, Brazilijoj, kovo 19. 
—Delei trijų metų 
šiaurinėj Brazilijoj pasireiškė 
badas tarp neturtingesnių ūki
ninkų. Badauja apie 100,000 
žmonių.

J. W. Stevęns sun 
kiai sergąs

CHICAGO.—James W .Ste- 
vens, 79 m., buvęs galva Illi
nois Life Insurance Co., liko 
pereitą penktadienį užgautas 
paraližiaus ir randasi arti mir
ties savo apartmente 1260 Lakė 
Shore Drive.

Tai paaiškėjo vakar krimi
naliame teisme, kur turėjo pra
sidėti jo ir jo sūnų bylos nag
rinėjimas. Jis kartu su sunais 
yra kaltinamas sukišęs $150,- 
000,000 apdraudos kompanijos 
pinigų, kad išgelbėti savo Ste- 
vens ir LaSalles hotelius. Delei 
to apdraudos kompanija bank- 
rutijo.

Hitleris reikalaus, 
kad jį paskelbtų 

diktatorium

WASHINGTON, kovo 20. — 
šiandie abiejų kongreso butų 
tonferencija išlygino nelygumus 
senato ir atstovų buto priimta
me alaus biliuje ir senatas tuo
jaus tą susitarimą patvirtino.

Kai konferencija užsibaigė, 
atstovų buto posėdis jau buvo 
baigtas, todėl atstovų butas tik 
rytoj galės konferencijos su
vienodintą bilių perbalsuoti.

Konferencija dėl alaus bi- 
liaus suteitaikė kompromiso ke
liu. Senato atstovai sutiko pri
imto atstovų buto siūlomąjį 3.2 
nuoš. alų, (vieton senato pri
imtojo 3.05 nuoš. alaus), o at
stovų butas sutiko legalizuoti 
to paties stiprumo, taigi 3.2 
nuoš., vyną ir kitus vaisių gė
rimus. (Atstovų butas neno
rėjo vyno legalizavimo klausi
mo dabar kelti, kad paskiau bu
tų galima legalizuoti daug stip
resnį ir geresnį vyną).

Konferencija baigė savo dar
bą 3 vai. po piet ir tuojaus 
raportavo senatui. Senatoriui 
Harrison pareikalavus tuojaus 
balsuoti dėl konferencijos su- 

biliaus, senatas 
balsais

Atstovų butas 
ryte ir galbūt į 
jau bute paduotas prezidentui 
pasirašyti.

Prezidentas Rooseveltas šian
die pasišaukė visus kongreso 
vadus ir biudžeto direktorių 
Douglas pasitarti dėl viso val
džios įstatymdavystės progra- 
mo. ,

Krata mokslininko 
Einšteino namuose
BERLYNAS, kovo 20. -^Dė

lei gandų, kad garsaus mbks- 
lininko prof. Albert Einstein na
muose •Caputh, arti Berlyno, yra 
paslėpti ginklai ir amunicija, 
ginkluoti naziai padarė kratą jo 
namuose, bet nieko nerado.

Mokslininkas dabar yra kely 
iš Jungt. Valstijų į Šveicariją. 
Prieš išplaukiant iš New Yor- 
ko jis pareiškė, kad jis į Vo
kietiją nebegryš, kol tęsis ten 
dabartinė padėtis. Jis jokiai 
politinei partijai nepriklauso, 
bet yra griežtas taikos šalinin
kas. Naziai jo nekenčia dar 
dėlto, kad jis yra žydų kilmės.

BERLYNAS, kovo 20.— .Ry
toj susirinks naujas Vokietijos 
reichstagas, kuriame didžiumą 
balsų turės hitlerininkai, ypač 
kad komunistams nebus leista 
dalyvauti reichstago posėdyje.

Kaip .tik reichstagas susi
rinks, kancleris Hitleris parei
kalaus, kad reichstagas jį pa
skelbtų pilnu diktatorium ir 
pats išsiskirstytų keturiems 
metams. Hitleris sau nori to
kių teisių, kad jam nereikėtų 
skaitytis nė su šalies konstitu
cija, nė su valstybės taryba, bet 
viską galėtų pats vienas spręs
ti.

Posėdi atidarys pats prezi
dentas Hindenburgas. Del ge
resnės propagandos atidarymo 
diena paskelbta švente, su kon
certais ir nazių paradais.

Laikraščiai šiandie pasKelbė, 
kad Prūsijos visi žydai teisėjai 
ir prokurorai bus pašalinti iš 
vietų; jų vietos bus užpildytos 
naziais.

Japonija skaito karą 
Jehol provincijoj 

baigtą

Vokietijos ministe 
ris Goering buvęs 

beprotnamyj

Penki žuvo traukiniui 
suvažinėjus automobilį

MONSON, Mass., kovo 20.— 
Joseph Gagliano, 38 m,; jo žmo
na ir trys jų vakai liko užmuš
ti traukiniui laike sniego aud
ros užbėgus ant automobilio, 
kuriuo užmuštieji važiavo.

LONDONAS, kovo 20.—Val- 
džia pranešė atstovų butui, kad 
Anglijos derybos su* Rusija 
apie naują prekybos sutartį ta
po nutrauktos iki Anglija gaus 
pilną satisfakciją dėl Rusijos 
areštavimo keturių Anglijos pi
liečių.

PANEVĖŽYS. — Praėjusiais 
metais Panevėžio ap. ir mieste 
buvo viso 87 gaisrai. Nuostolių 
padaryta 618 tukst. 398 liti; 
sumai. Gaisrai maždaug taip 
paskirstomi: dėl padegimų 10, 
dėl perkūnijos 19, dėl neatsar
gumo su ugnimi 20, dėl įvai
rių nežinomų priežasčių 38.

HSINKING, Manchukuo, ko
vo 20.—Gen. Okamura, pagelbi- 
ninkas Japonijos armijos kar
vedžio, išvyko į Tokio išduoti 
mikadui, karo ministeriui ir ki
toms valdžios viršūnėms oficia
li raportą apie trijų savaičių ja
ponų kampaniją Jehol provin
cijoj.

Tuo busiąs užbaigtas karinis 
veikimas Jehol ir Manžurijoj, 
nes japonai pakartotinai skel
bia, kad jie bent šiuo laiku ne
mano eiti į pietus nuo Chinijos 
Didžiosios Sienos ir nelies Pei- 
ping su Tientsin, jei bent kai 
kur, dėl taktiškų išrokavimų bus 
pastatyti postai.

Per ateinančius du mėnesius 
visa atida bus atkreipta į iš
naikinimą maištininkų ir parti
zanų, kurie veikia Manžurijoj 
ir Jehol provincijoj.

Japonai nugina. chinieČių ži
nias, kad buk prie Chinijos sie
nos eina smarkus mūšiai už 
niekuriuos toje sienoje vartus. 
Japonai sako, kad jie turi savo 
rankose s visus vartote ir jokių 
mūšių prie jų nėra.

STOCKHOLM, Švedijoj, kovo 
Ž(F.—Jau senai ėjo gandų, kad 
Prūsijos vidaus reikalų minis- 
teris, aršus hitlerininkas kapt. 
Goering, kuris vadovavo ir te
bevadovauja nuožmiam hitleri
ninkų terorui Vokietijoje ir 
kuris yra Hitlerio dešinioji ran
ka ir artimiausias jo patarė
jas, yra silpnaprotis, kokaino 
ir kitų narkotikų vartotojas.

Dabar oficialis Švedijos so
cialdemokratų organas Social- 
Demokraten paskelbė, kad Go
ering tikrai yra ne pilno proto 
žmogus ir kad jis apie 1925 m. 
yra buvęs mažiausia dvejuose 
Švedijos beprotnamiuose. Jis 
tankiai lankydavosi Švedijoj, 
yra vedęs švedę ir todėl buvo 
patekęs į Švedijos beprotna
mius.

VVASHINGTON, kovo 20. — 
Trys armijos karininkai liko 
užmušti, du jų—tėvas ir sūnūs, 
armijos transporto aeroplanui 
ties Petersburg, Va„ nukritus 
žemėn ir užsidegus.

pusę lito 2 metai 
kalėjimo

Nubaudė tris karo grie 
žikus dezertyrus

Amerikos žydai protes 
tuos prieš žydų per
sekiojimus Vokietijoj

SPOKANE, Wash., kovo 19. 
—Aviatorius Clarence Forbes, 
42 m., vietos hotely nušovė mo
kytoją Peari Frąsęr, 27 m;, tyį 
paskui pats nusišėvė. Priežas
tis—atstumta meilė.

GENEVA, kovo 20. — 8,000 
Europos karo veteranų, kurių 
daugelis yra sužeisti ir invali
dai, surepgė vakar prieškarinę 
demonstraciją, kuri daugelį siįį 
judino iki agatų.

J’URįiui iniiįi.»■<«« .
.. M:

SALISBURY, N. C., kovo 19. 
—Trys vietoj gyventojai liko 
užmušti nukritus ir susidaužius 
aeroplanui Salisbury aviacijos 
lauke. 

I ’ ■ : ■

KAUNAS.—Kariuomenės teis
mas sprendė trijų karo orkes
tro griežikų—StaŠausko, Saka
lausko ir šarlausko— baudžia
mą bylą, kaltinimus savivališ
ku pasišalinimu ig kariuomenės.

Stagauskas nubaustas 6 met., 
Sakąuskas 4 met., Sadauskas 
8 met. sunk, darbų kalėjimo. 
Be to su jais buvo teisiamas 
ir eilinis Matulis, kuris nubaus
tas U/ž metų sunk, darbų ka- 
Įėjimo.

*

NEW YORK, kovo 20. — 
Amerikos žydų Kongresas nu
tarė visoje šalyje ateinantį pir
madienį surengti bendrus mi
tingus protestui prieš nazių per
sekiojimą žydų Vokietijoj.
S............ ... —- -i..... '

PANEVĖŽIO apygardost teis
mas nubaudė Grigą Jurgį 23 
mt. amž. 2 met. sunk, darbų 
kalėjimo už tai, kad jis tikslu 
sudeginti Guspariuno Alekso 
gyv. Paįstrio bažnytkiemy, Pa
nevėžio v. trobesius, padegė 
netoli trobesių esančią sumo- 
joms krauti šaudinę pastogę. 
Juokingiausia, kad Grigas Jur. 
tą nusikaltimą padarė papirk
tas už pusę lito.

PINIGAI LIETUVON
Mes galime pasiųsti pinigus Lietuvon dėl giminių arba draugų, 
kartu su jūsų liudijimu pažymėdami, kad jie yra siunčiami jų 
palaikymui arba dėl tegalės biznio transakcijos bei kontrakto 
išpildymo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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Sioux City, Iowa Winnipeg, Kanada
tas iŠ musų kolonijos

Garsinkite Naujienose

yru algasMažina tarnams
apskr.)

Padarome

BIZNIERIAMS

normalių sąlygų 
išnaudoti per metus 
mil. klw. valandų.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertuą
Plakatus ,Pirmau- 

padtatytas 
’. Vaidi- 
, todėl 
aplod iš
kalbos.

0 kai dėl pelno, tai 
gali būti tikri, jqg 
nebus paskirtas.
— Vienaa svečių*

centre. Tin- 
statyti stotį 
užtvankoms 

tinka tarp 
Stočiai 

parinkta

darbais pas mus, kaip ir 
kitur, pusėtinai apmirę.

padėtis gana kebli.
galima

vienas

veninių, Kalkis 
vienam kitam 
savo nelaime.
muštas visai iš

Atsišaukimus
Lapelius
korteles
Progrąipus
Tikietus

kitaip buvo su Vanda 
Jos mirtis bu-

Tačiau šiais metais 
nežiu- 

surengti

pasakyti, jog pas 
apie penketas drau- 

Buvo kreiptasi į Wln- 
Lietuvių Pašąlpinę 

kad prisidėtų prie

IX) tėvais 
tarpe čia 

mirčių, bet 
dažniausiai jau seni 
kas yra visai natūra

li i pirmiau. mo- 
dabar 200—230

’ VnrmRoP Avdrjch

Vinthrop Aldrięh, prezidentas Nėw Yorko Chase National 
Banko, kuris priklausąs RocRefelleriams, nesenai pasisakė už 
plačias bankų reformas, kad visai atskirti komercinius bankus 
i;uo privatinių bankų ir dagi neleisti privatiniams bankienams 
užimti direktorių vietas komerciniuose bankuose. Sakoma, kad 
tai buvo pirmas šūvis Rockefellerių kovoje su privatiniu bau- 
kierium J. P. Morganu už finansinę vadovybę. Pastebėtina, kad 
Morgano partneriai dabartiniame bankų krizyje visai neda
lyvavo naujosios administracijos pasitarimuose, nors šiaip Mor
ganas būdavo pirmas kviečiamas į kiekvieną svarbesni pasi
tarimą.

Viršuje — senatorius Nprris su savo “Wall gatvės voru”, 
kur; jis rodė senate ir kuris parodo kaip Wall gatvė, kartu su 
J. P. Morganu, per tarp savęs susirišusius bankus kontroliuoja 
kiek didesnes visos šalies korporacijas.

— Vasario 14 
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sprendžiama Kristupo

gesnių ūkininkų pradėjo sam
dytis tarnus ir tarnaites. Sam
dosi tie, kurie turi daug dar
bų. Pažymėtina, kad vienas 
jau kelinta savaitė važinėja, 
ieškodamas visiems metam* 
tarnaitės ir niekaip nesuside
ra. Dėl 3—5 lity išsiskiria.

šiemet musų apylinkėj stam
besni ūkininkai ir šiaip, kurie 
samdosi, labai pradėjo mažin
ti tarnams algas. Bernui se
niau mokėdavo 400—450 litų, 
šiemet nenori duot net 350— 
300 litų, M< 
kėdavo 350

PAVIENIAM S
Vizitinės Korteles 
Vestuvėms 
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, eta

Kupiškio laisvamaniai 
kruta

UŽPALIAI (Utenos
Šituo laiku daugumas turtin

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm Unijom ir lietuviš
kais apgalviais.

Kitos naujienos pas mus to 
kios: kovo 13 d. pasimirė Vau 
da Jokubauskienė 
Biržaitė. Lietuvių 
dažnai pasitaiko 
miršta 
žmenes

Kaip neištįkima žfpona 
gali sugįaųti gyvenimų

visai turėtų
apie 27

Oras dabartiniu laiku vidu
tiniškas: naktimis šiek tiek pa
šąla, o dienomis gana šiltoka. 
Sniego jau senai nebėra, žmo- 
neliai visur kruta, — jei kas 
turi žemės sklypą, tai kasinėja 
jį. Mat, depresija verčia kiek
vieną stvertis visokių priemo
nių. Kai žmogus savo darže už
siaugins daržovių, tai jam pi
giau kainuos pragyvenimas.

čiai miestų gyventojų įnaše 
ją vartoti ir nepaprastai aukš 
ta elektros energijos kaina už 
kerta kelią ją naudotis. Įk 
šioj Kauno miestas pagal gy 
vėntojų skaičių suvartoja elę 
kirps energijos mažiausia, nę 
gu kiti Europos miestai, o piji 
*■ '» " y-..... ■■■—ii .. i .. ..................

Buvo prisiųsta daugybė gy
vų gėlių vainikų, o i laidotu
ves susirinko didžiausia minia 
žmonių. Palaidota ji tapo kovo 
16 d. Kalvarijos kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis.

Vanda Jokubauskienė-Biržai- 
te paliko didžiausiame nuliūdi
me savo senus tėvelius, vieną 
seserį, vieną brolį, savo myli
mą vyrą ir kitus gimines.

Viktoras Valeika.

Pastaruoju laiku gyvulių 
skerdyklos visai menkai tedir
ba, o kitokių išdirbysČių čia 
kaip ir nėra. Tiesa, yra nedi
delės vagonų dirbtuvės, bet 
jos, galima sakyti, visiškai už
sidarė. Darbininkai tapo pa
leisti ir nežinia kada jie vėl 
bus pašaukti dirbti.

metų, 
lietuviai 
;s m i nė- 
Pas kai 

kilti klausimas, 
metais nebūdavo 
nepriklausomybės

PANEVĖŽYS 
d. Panevėžio 
buvo 
Kalkių. Panevėžio m. gyy. by
la su žmona, .lis, dėl šeimy
ninėj to
nušąml ir pą|s mis|šnu||. 
nevėžlęčlal šių bylą hHVO to
kai sųąĮdmnėto’* Itoto toivo 
musąlĮiinląi pris|gfĮidų*l 
nių.

KrĮnb K«|lfU Paimvėžy bpl 
kitojp vletosę bųvp žiųpmąą 
kaip# rimto* JI* yra 
daug ąllikęą dl(|p||U *tolyl>0»

visur 
Lietuvių 
Drąsiai galima sakyti, jog 
apie vienas ketvirtadalis jų 
nedirba. Dauguma lietuvių be
darbių dar šiaip taip pasilaiko, 
— tik keli gauna pašalpą iš 
miesto. Visai kitaip yra su ki
tataučiais, kurie gyveno, kaip 
yra sakoma, diena iš dienos. 
Kol dirba, lai galėjo pragyven
ti, o kai neteko darbo, tai tuoj 
turėjo reikalauti pašalpos.

Musų mieste priskaitoma li
gi 80,000 gyventojų. Paskuti
niais apskaičiavimais, apie 4,Q00 
šeimų naudojasi miesto pašalpa. 
Tai pusėtinai aukštas nuosim-

škinį "atmetė.* Kaltinamąjį gy
nė pris. adv«‘ Petruškevičius.

PerskaiMus teismų itprendL 
mą, pateulčlTftn gausiui susi
rinkusi publika ėmė smarkiai

Nors nuo to laiko, kaip Lie
tuva atgavo nepriklausomybę 
praėjo jau penkiolika 
bet musų kolonijos 
tas metines mkaįctuvc 
jo tik pirmą kartą, 
kuriuos gali 
kodėl kitais 
rengiama 
minėjimas?

Reikia 
mus yra 
gijų, 
nipego 
Draugiją 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėpimo. Bet tą 
sumanymą draugija išjuokė ir 
pasmerkė. Mat, toje draugi
joje yra įsigalėję bimbiniai, 
kurie nuolat susirinkimuose 
jomarką kelia. Su jais jokis 
bendras darbas yra neįmano
mas. Jie visai nepaiso to, kad 
jų pačių broliai turėjo praras
ti savo gyvastį, kpl Lietuva 
atgavo nepriklausomybę.

Tiems Maskvos davatkoms 
butų daug smagiau, jei Lietu
va butų patekusi bolševikams. 
Jiems visai nesvarbu, kad 
šiandien bolševikiškame roju
je darbininkai turi stovėti ei
lėse po kelias valandas, kol 
gauna duonos gabalą. Para
gauti mėsos jiems tik retkar
čiais tetenka. Nežiūrint viso 
(o, musų Kanados bimbiniai 
dumia darbininkams akis ir 
pakoja visokius stebuklus apie 
Stalino rojų.

Bet tiek to su tais fanati
kais: davatka, kokios rųšies ji 
nebūtų, visuomet pasilieka 
davatka. Argumentuoti su ja 
yra tik tuščias darbas. Praei
tyje prie jokio bendro darbo 
nebuvo galima prieiti, -— -vi
suomet susidarydavo tokių ar 
kitokių kliūčių ir Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo neį
vykdavo 
keli lietuviai pasiryžo 
rint jokių klinčių, 
paminėjimą. Bimbiniai tuoj, 
žinoma, pradėjo visokiais bu
dais rengėjus šmeižti.” Bet vi
si jų riksmai ir šmeižtai nieko 
negelbėjo. Tąsyk jie sumanė 
kitokį skymą: paskelbė boi
kotą. O kad patraukti jauni
mą prie savęs, tai surengė tą 
patį vakarą pasilinksminimą.

Tačiau stalincai labai su
klydo. į Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą susirin
ko tiek žmonių, kad vos tik 
galėjo svetainėje sutilpti, Tuo 
tarpu savo pramogoje mask- 
viniai teturėjo vos tik kelis 
žmones.

Kulto*. sųvfl žp-
mės “klynu Ir iWW»Wt rtlci ka
rų ymI« iiphirtingą mcr««ltę. 
Karq inetu buvo mob>ltoUPt«M 
ir pątoko vokiečiu netotov&b 
Grįžp 191^ mpb Ir rmto žųm* 
ną nrtoyvi?nm»to kitolkb

Kąlp pmdškijp iš visus eilės 
liudiuinbų parodymų, Kalkinį 
dirbąąi ^toMlhW prto Staty
bos, jo žmona namie likusi lė
baudavo ir jaunų vyrų kom
panijoj smagiai leido laiką. 
Kalkis tuo tarpu vis kentė, ti
kėdamasis, kad tam kada nors 
bus galas. Bet žmona jam iš
kirto dar daugiau šposų. Da
rant sklypo nuosavybės doku
mentus (Kalkis jų iki tol ne
turėjo), žmona, išnaudodama 
jo nebuvimą namie, padarė 
juos savo vardu. Vėliau? kad 
šeimyninė nesantaika padidė
jo, žmona sumanė parduoti 
sklypą. Sklypo dokumentai 
buvo padaryti jos vardu, o na
mo — Kalkio vardu. Neturė
damas kitos išeities, kartu su 
sklypu Kalkis buvo priverstas 
parduoti ir savo namą. Pipigų 
didesnioji dalis teko žmonai; 
— skirdamos! Kalkienė pasi
ėmė didesniąją dalį. Bet tuo 
dar nepasitenkino. Kalkini iš
važiavus į Tauragę,, prikūrėte 
sūnų paimti tėvo dalį ir juos 
pardavė. Grįžęs Kalkis teatga- 
vo tik nežymią savo turto da-

Lietuvos

te pMutltiįi w <ll»kM*li<’mh te
iną ’'i4ptwyo«

nurodė. k(ul 
Uetuvojp m pp|p 120 

pintom sWI« Ir hevplU H 
vhfls yni fconppriiUitlHi ranka
nti. iki Hlnm l#IW Jokios 
jHlpijĮon ar Hlel»tu 
korio <tMdttryhi |v vpftowtl 
normoe ir wv|pt>ytu visų ’io* 
eiu veikimo. kn|p daroma Va- 
kprų Poropolp. Beveik v|»0» 
elektros »tpty« Lietuvoje r»n- 
dasi pirmykščiam stovy. Lie
tuvos elektros stotys “maiti
nasi” įvežtų iš užsienių kųrų.

Musų elektros energijai ga
minti kuras turėtų būti sure
guliuotas ta prasme, kad jis 
butų imąmas iš vidaus šalti
nių, pa v 
pavidale.

Nėra reikalo stalyti hidro 
elektrinę stotį elektros energi 
jos suvartojimo 
kalniausia butų 
ant Nemuno, o 
statyti Nemunas 
Merkines ir Kauno 
Sitatyti vieta buvo 
ties Pažaislio vienuolynu, bet 
paskui buvo / išrinkta nauja 
vieta prie Mergaičių salos arti 
Petrašiūnų. Nesuprantama ko
dėl vandens kelių tarnyba pa
rinko antrą yietą, kuri 
viena brangiausių. Be to, 
tant šioj viejpj ( stotį reikės 
dar Statyti šiluminę stotį.

Stoties satyba ties Pažaisliui 
kaštuotų apie 10,5 mil. litų. 
Kaunas butų sujungtas su sto
tim 2 požeminiais kabejiaįs, o 
paskui butų pravesti kabeliui 
į Ukmergę, Panevėžį, Šiaulius, 
Klaipėdą ir per Joniškį iki 
Latvijos sienos. Kita šaka eitų 
į Marijampolę į ir Kybartus iki 
Vokietijos sienos.

Išskaičiuota, kad hidroelek
trinei stočiai pagaminti elek
tros energijos 1 kilovatvalan- 
da apseitų 16,8 centai, t. y. pi
giau kaip dabar, o amortiza
vus įdėtą kapitalą (per 25 
melus) tik 9 centai.-

Dabartinis Lietuvos miestų 
elektros energiją suvartoji
mas mums nėra pavyzdys, nes 
koncesininkų nevaržomi ape
titai neduoda galimybės plą-

Dabar porą žodžių apie Lie 
tuvos nepriklausomybės pa 
minėjimo vakarą 
šiai scenoje buvo 
veikalas “Penio laisvė’ 
nimas išėjo itin gerai 
publika nesigailėjo 
menių. Po to sekė- 
Kalbėtojai gana vaizdžiai at
pasakojo apie Lietuvos kūri
mosi laikotarpį. Jie nurodė, 
kad nemažas būrys lietuvių 
paguldė savo galvas, kol Lie
tuva tapo nepriklausoma.

Susirinkuriems vakaras pa
darė tikrai gero įspūdžio. Visi 
reiškė padėkos žodį rengė
jams, sakydami, jog tokie pa
minėjimai privalėtų būti ren
giami kiekvienais metais.

Nudegę nagus su savo boi
kotu, bimbiniai dabar susirū
pino parengimo pelnu. Jiems 
labai norisi žinoti, kiek vaka
ras dąvč pe|no ir kokiems tik
slume jis bus sunaudotas. 
Tiems sarmatos netekusiems 
šarlatanams galima tik tiek 
pasakyti: rengimo atskaita 
bus paskelbta viešai laikraš
čiuose, 
stąlincai 
jiems jis

Kalkienei ir sunui buvo iš
kelta bylu. Teismas juos rado 
kaltus ir nubaudė Kalkienę 6 
mėn. paprasto kalėjimo, o sū
nų 4 mėn.

Toliau jie gyveno atskirai.
Būdamas 52 metų amž. ir 

matydamas nugriautą savo gy- 
pradėjo gerti, 
pasiskųsdamas 

Pagaliau, iš- 
pusiausvyros, 

jis pasiryžo nušauti žmoną ir 
save. Tas jam nepavyko. Prieš 
Kalkį buvo užvelta krim. by
la. Kartu jo buv. žmona patie
kė civil. ieškinį 1.000 litų su
moje. ® i.j

Apygard. teismas Kalki nu-

Visai
Jckubauskiene
vo tikrai netikėtas dalykas. Ji 
vos >tik pradėjo gyventi, nes 
buvo 23 metų amžiaus. Prieš 
apsivesiant ji dirbo Cudahy 
*?acking kompanijos ofise. O 
apsivedė vos tik prieš 10 mė
nesių.

Vanda buvo labai malonaus 
ir linksmo budo. Su visais ji 
kuo puikiausiai sugyveno ir 
visi ją mėgo. Vaidinti ar dai
nuoti ji buvo pirmutine lietu
vių tarpe. Be jos jokio svar
besnio parengimo neįvykdavo. 
Visur, kaip yra sakoma, jos 
buvo pilna.

Jos mirtis visus lygiai pavei
kė, — tiek jaunus, tiek senus. 
Visi jos gailisi ir reiškia di
džiausios užuojautos jos myli
mam vyrui Stąsiui Jokubaus-

KUPIŠKIS. — Vasario 5 d. 
Apšegos salėje įvyko Laisv. 
Et. kult, dr-jos Kupiškio skyr. 
visuotinas narių ir prijau
čiančių susirinkimas; prisirin
ko apie 200 žmonių.

Pet. Vaitiekunasi pasakė 
trumpą kalbą, pritaikintą su
sirinkimo atidarymui; jis nu
rodę, kad laisvamaniai neturi 
lygių teisių su katalikais ir 
kitų religijų žmonėmis; lais
vamaniai esą skriaudžiami 
materiališkai ir dvasiškai; ra
gino laisvamaniams organi
zuotis ir Ifovpti už jiems pri- 
klaysamas teisjes.

Į valdybą išrinko Petrą Vai
tiekūną, Kazį .Iečių, mokyto
ją Juodviršį, Petrą Gurą ir 
J. Apšėgą; į rev. kom.—stud.J. 
Stanionj, P. Liaušką ir J. Dū
dą. Nųujų narių įsirašė 10; iš 
viso yrą 68 ųariai.
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Buy gloves with whot 
it suves

mira reikalo mocetl SOe 
danriaa. kad
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Lietuvos Naujienos 1 ' 
baudė 1 liiet. papr. kai., 1
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NORTH GERMAN 
LLOYD 

Unija Gardy Garlaiviu 

BREMEN

tyrinėjimų, kars-
j žmogaus orga-
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Bet tokia organiz 
gali tęstis tik ne

60OC. 
karš- 
gyvu- 
’ nuo 
kurie 

aip vadina- 
(šunes, ark-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.

* j. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Švarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murino Valo, Gydo, Atžvieki 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygatd MEye Care” arba Ky 
Beaaty” Dykai

LISTERINE 
refieves

roję, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: r - ' J
valandai ir nuo 5?8 valandai vakare.JNedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4ŽU0 West 26 St. kampas Keeler Avė.______ Tel. Crawford 5573

GEE, I CERTAiNkT vou. KNOCR 
‘CURUEY'COVD "R3M6HT in IHlS 
T new Ger-uPl r-- -Listerine beveik mome taliai 

užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri- 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-l 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pctleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 216 žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir Į4 lengvesnius! 
už tuos, kurie nesiplovė.. 
Lamhert Pharmacal Co., St 
Louis. Mo.

ęio ir ne tiek 
karščio. Jeigu 

pagal-!šiltesnių rūbų

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA

temperatūra 
—60OC. Bet 

šalčiai, žinoma, tiek 
<SOOC. 

čia ir taip šalta, bet 
vistiek gyvena. Jeigu 

tinkamų žmonėms gy- 
dar šaltesniu vietų, 
žmonės ir ten gyven-

YES’.TO CALLtnEUP( 
SOOm’CURLEY”. <

S I • SuSEttfS
J wiuu.
YtAlSSGEEVUNl'.

—ir didelio šalčio taip pat ne
jaučia. Atrodo, kad su tokiais 
kailiais ir daug didesnius šal
čius galima ištverti. Bet įdo
mu, ką mes pajaustumam, 
kai keliasdešimt laipsnių šalty 
atsidurt limeni ne tik be ilgų 
kailinių, bet ir be švarkų? 
Kiek žmogus dideliame šalty 
galėtų išbūti visai be rūbų?

Lietuvos žemelėj nėra nei 
didelių šalčių, nei begalinių 
karščių. Vasarą tik šieną plau
nant ar kitą kokį sunkesnį 
darbą dirbant tereikia ir lie
menę pasidėti, o šiaip daž
niausiai ir su švarkais? galima 
vaikščioti, žiemą kailiniukai 
praverčia, bet, nesant jų, 
taip pat galime ištverti.

Bet visai kas kita yra šal
čiai tokiame Sibire, arba karš
čiai — Sacharos dykumoj. 
Šalčiausia vieta pasauly yra 
laikoma Rytiniame Sibire, ne
toli Vercbojansko miesto. Te
nai vidutine metine tempera
tūra yra apie 700 (šalčio) 
Celsijaus, šalčiausias miestas 
pasauly yra Jakutakas, taip 
pat Rytiniame Sibire, t 
apie 11,000 gyventojų, čia 
dutinė metinė 
yra maždaug apie 
kartai 
pakyla, kad siekia 
Bet nors čia ir taip šalta 
žmonės 
butų 
venti 
tur būt

Be anksčiau 
sunkumų, abu 
pažymėjo, kad 
pradžioje bandymo turėjo di
delių sunkenybių valdyti sa
vo mintis ir jas nukreipti ge
resniam bandymo patyrimui

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUDNIKAS SAV., 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
sfed St, Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Pro p. 
342 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adams St, Newark, N. J.

"DIRVA", 6320 Superlor 
Ava., Cloveland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

VOURtYtd
Murina Co.,'Dpt. H. S., 9 E. Ohio Sc, Chicago

Hai- 
vienmarškiniai užsida- 

k tiriame buvo 
Svarbiausias jų už- 

ištirti fiziolo-

ploniu, kad dauguma auga
lų ir gyvulių gali pernešti žy
miai žemesnę temperatūrą. 
Pavyzdžiui, .Aliatjkoj, Šiaur. 
Amerikoj, buvo padarytas 
bandymas su lašiša, kuri bu
vo įšaldyta į ledą. Ir taip įša
lusi lede lašiša išbuvo ištisą 
menesį, ir vėl buvo atgaivinta. 
Yra žinoma, kad kai kurios 
bakterijų rūšys gali pernešti 
ir labai didelius šalčius, kai 
kurių mokslininku spėjimu, 
net virš —200OC.

Sužinoję apie amerikiečių 
mokslininkų prof. Džeksono 
ir dr. Haifieldo tyrimus šal
tyje, taip pat du anglų moks
lininkai dr. Groot (Grūdas) ir 
dr. Brovvnes (Braunsas) ne
senai padare įdomius tyrimus 
karštyje. Juodu užsidarė duo
nos kepamame pečiuje, įkai
tintame iki 111°C. Apie savo 
patyrimus mokslininkai pasa
koja, kad pirmiausia didelį 
karštį jie pajuto ant veido, ta
čiau greitu laiku ir jis atslū
go. Toliau smarkiai išmušė 
prakaitas, širdis pradėjo 
smarkiau plakti ir pvilsas pa
sidarė dažnesnis. Kvėpuoti vis 
darėsi sunkiau ir sunkiau, 
nuo įtraukiamo karšto oro c- 
mė skaudėti ’ plaučiai. Ausyse 
eme be galo ūžti, akys rai
buoti1 ir visas kūnas, kaip ko
kio męšlungič ,traukomas, dre
bėti. Pagaliau- baisiai 
skaudėti ibblėksl 
Tolimesnis bandymas

$PT, L.'IN(J OF CAYE MEN, 
4 GEEvuM,- suptose

I X .OULD G12AB YOU AND < 
r'TS Ki-lSS YOU? I---------

Praėjus kelioms . minutėms 
žmogauu mastymas, mintys vi
sai nebesidave valdomos. A- 
bu mokslininkai pasijuto lyg 
sapnuoją: akyse mirgėjo į- 
vnirųs sniego ir ledų paveiks
lai, jautėsi be galo suvargę ir 
apleisti. Pagaliau sąmone eme 
visai blokšti. Prof. Džeksonas 
pasakoja, kad pačiu paskuti
niu metu prieš jo akis šinež- 
telėjo jo jaunystes dienos, at
skiri įvykiai iš jo jaunų dienų 
be tvarkos ir be sąryšio; tuo 
tarpu dr. Haifieldas paskuti
nėmis bandymo minutėmis 
pasijutęsi esąs kažkokio loko
motyvo kurentojas ir, nuosta
bu, smarkiai bijojęs ugnies, 
kuri kilo iš lokomotivo.

Pagaliau prieš netenkant 
sąmonės abiejų mokslininkų 
patyrimai vėl tampa vienodi. 
Abu pasijuto atsidūrę prieš 
kažkokią baisią bedugnę, ku
ri su nepaprastu greitumu rei
kia peršokti. Bet štai bedugne 
neturi nei krašto nei galo—ir 
mokslininkams lemta jon nu
kriktu. Jie krenta bedugnėn 
ir... visiškai nebetenka sąmo
nės.

Tokius parodymus apie ban
dymą abu mokslininkai davė 
visai atskirai vienas nuo kito. 
Taigi, jįj patyrimai laike ban
dymo buvo beveik vienodi.

Pasibaigus bandymui moks
lininkų burnos temperatūra 
buvo 28OC. šalčio. Taigi, ben
drai galima butų pasakyti, 
kad žmogaus kūnas sušąlą negalimas ir jis buvo nutrauk- 
tuomet, kai jo temperatūra tas. Vienas jų buvo netekęs 
nupuola iki 21—259C. šalčio, sąmones. Net išimtas iš pe- 
kitaip sakant kai žmogaus čiaus jis vis šaukėsi 
kūnas nustoja madžaug 12OC. bos, o pats blaškėsi, 1 
(normali temperatūra 36,8-— damas su bailiomis juros ban- 
37,5OC.). Igomis: mokslininkas kliedėjo,

Mes žiemą apsivelkame il
gais kailiniais — ir šalčio be
veik nejaučiame; žmonės, gy
venantieji apie Vcrchojanską 
ar Jakutska, nuo galvosi iki 
kojų susisupa žvėrių kailiais

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

•• B E R L ! N "

Įdomius tjTimus tuo klausi
mu padarė du amerikiečiai 
mokslininkai: prof 
(Džeksonas) ir d r, 
(Haifieldas).

Prof. Džeksonas i 
fieldas 
rė kambaryje, 
—30OC 
davinys buvo 
ginį šalčio veikimą į žmogaus 
kūną.

Vos praėjus devynioms se
kundėms mokslininkai pajuto 
didelį sunkumą ir sustyrima 
rankose ir kojose. Septintą 
minutę mokslininkai jau ne
begalėjo kalbėti, o kvėpavi
mas nupuolė iki minimumo. 
Pagaliau aštunioliktą minutę 
abu mokslininkai beveik tuo 
pačiu laiku neteko sąmones - - 
ir bandymas/ turėjo būti nu
trauktas. Pamažu, atsargiai 
mokslininkai buvo sušildyti,— 
ir praėjus vienai valandai 
prof. Džeksonas ir dar kelio
likai minučių ir dr. Haifield
as atgavo sąmonę ir galėjo 
papasakoti apie 
dymą.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

.................. ..........   mumiili i i ■<■■■1. nu I ii ii ii iii.«»Ri 

kad jį bangos greitai nugalė
siančios ir jis prigeršiąs.

Taigi, reikia manyti,' kad 
100PC. karšty žmogus neilgai 
tegulėtu gyventi ir jį tuojau 
ištiktų mirtis. Pastebėta', kad 
pats organizmas stengiasi kp-» 
voti su karščiu: plaučiai te- 
įtraukia karšto oro tik mažais 
kiekiais ir jį stengiasi atvė
sinti, sumaišydami su neiš- 
kVepUotu oru, ir tik tuomet 
sunaudoti 
mo apsauga 
ilgą laiką.

Panašių 
čio veikimo 
nizmą, mokslininkų jau buvo 
daryta ir seniau. Musų am
žiaus pradžioje mokslininkai 
de la Roche (Roš) ir dr. Ber
geris taip pat buvo užsidarę 
pečiuje, kuriame buvo 100OC. 
karščio. Pasibaigus bandymui 
mokslininkų kūno temperatū
ra b\ivo 409C. Bet praėjus pu
sei valandos, temperatūra nu
puolė vėl iki normalios pade- 
tjės. Pastebėta, kad žmogaus 
kūno temperatūra paprastai 
niekuomet nepakyla, teisin
giau sakant, negali pakilti virš 
41—42OC. Tiktai vienas atsiti
kimas yra žinomas visoje 
medicinos istorijoje, kuomet 
vieno nevisai normalaus žmo
gaus kūno temperatūra yra 
buvusi pasiekusi net...49,9OG. 
karščio.

Daugumas augalų ir gyvu
lių ir karštį gali pernešti žy
miai didesnį, negu žmogus. 
Čia taip pat čempijonemis pa
sirodo kai kurios bakterijų rū
šys. Dauguma bakterijų, kaip 
žinome (ir labai 
gų), žūsta jau 
vandenyje, t. y. negali perneš
ti daugiau, kaip 100OC. karš
čio. Bet yra bakterijų rūšių 
kurios ir 150OC. karščio ii 
daugiau lengvai perneša ir ne 
žūsta. Didesnieji gyvuliai (ii 
musų naminiai gyvuliai) pa 
prastai negali iškęsti didės 
nio karščio, kaip 50- 
Pastebėta, kad didesni 
čiai neigiamai veikia į 
lių funegėtdš’ ir kraują: 
didesnių karščių kai 
gyvuliai įgauna 
mąjį pasiutimą 
liai ir kt.).

Tokie tai yra 
tyrinėjimai šaltyje ir karšty
je. Kaip matome, žmogus ne 
tiek daug jau gali iškęsti šal- 

daug pernešti 
neturėtumėm 

ar kailiniukų, 
tai ir musų žiemos šalčius iš
kęsti butų visai riestai.

—“L. Uk.”

Paul molis, 1730—24th 
St, Datrolt, Mlchigan.

P. BARTKEVIČIUS. 678 N s. 
Mcin St, Montallo, Mais.

J. J. URBIAS, 187 Oak St. 
Lawranca, Malt.

J. ZEMANTAUSKAS, 110 
Congratt Avenue, Watar* 
būry, Conn.

C. J. WOSHNER,-I92I Car- 
son St, S. Plttsburgh, Pa.

A. VARA1IUS, 1200 Canon 
St. 206 Ali Naftom Bank 
Blog., Pitttburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.
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Vaizdelis iš viesulus paliesto Nashvillo, Tenn., miesto. Vieton gražių namų kai kur liko krūva 
griuvėsių, medžiai išrauti, o jei kurie namai ir atlaikė viesulas siautimą, tai vistiek liko ge

rokai apgriauti.
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KLAUSIMAS

i Kada Chicągos mero užmušė
jas Zangara buvo pasmerktas 
įnirčiai, hNąuj ienos” pastebėjo, 
kad tas piktadarys ' veikiausia 
yra nepilno proto ir jį reikė
jo geriau padėti į beprotnamį, 
šitoje pastaboje Brooklyno 
“Vienybė” įžiūrėjo “simpatiją 
kriminalistui”, ir rašo:

“Bet nuo kriminalizmo bak
terijos sveikas žmogus, to
kiam sužvėrėjusiam sutvėri
mui, kaip Zangara, niekad 
nedrįs reikšti užuojautos.” 
“Vienybė”, gal būt, nežino, 

bet kiekvienam apsiskaičiusiam 
žmogui yra žinoma, kad labai 
rimta visuomenės opinijos daliai 
pasaulyje yra priešinga mirties 
bausmei. Ji laikosi to nusista
tymo, kad mirties bausmė yra 
barbarizmo gadynės palikimas, 
žudydama prasikaltėlį, valsty
bė vykina keršto aktą, sulig 
senovės taisykle: “Akis už akį, 
dantis už dantį, gyvybė už gy
vybę”.

Tačiau barbarizmo gadynėje, 
kur ta keršto idęja buyo prak
tikuojama, kerštą vykipdąvo 
nuskriaustasis asmuo arba jo 
gimines. Iš ąsmens arba gen
ties vargiai galima buvo rei- 
kaląuti, kad jie atsįžadėtų tei
ses keršyti, kuomet organizuo
tos visuomenes autoptetas dar 
buyo persilpnas apginti asme
nį nuo skriaudos, šiandie yra 
visai kas kita. Asmuo ųeturi 
jokios teises mokėti piktu ki-, 
tam asmeniui už padarytą 
skriaudą.

Nuskriaustasis gali skųstis; 
visuomenei. Stąmbesnių nusi
kaltimų atsitikime valstybe ir 
be skundo iš nuskriaustojo pu-1 
sės traukia nusikaltėlį atsako-/ 
mybėn. Teisingumo vykinimas 
šiandie yra organizuotos visuo
menės privilegiją. Suprantamas' 
dalykas, kad visuomeninis tei-’ 
singumas principialiai skiriasi 
nuo individualio keršto. Kers-* 
to principas reikalavo, kad pik
tadariui butų atlyginta tiek, 
kiek jisai padarė skriaudos — 
nei daugiau, nei mažiau: va-' 
dinasi, už išmuštą vieną dantį, 
reikėjo taip pat ir piktadariui 
išmušti vieną dantį; už gyvy-į 
bes atėmimą reikėjo piktada
riui atimti gyvybę. O jeigu1 
keršipitojas per klaidą išmuš-1 
davo savo skriaudikui, vietoje 
vieno danties, du arba tris dan
tis, tai jau tuomet originali s 
skriaudikas jausdąvosi esąs 
nuskriaustas ir laikydavo savoj 
teise atsilyginti su savo ker-, 
šintoju, išmųšdamąs jam tiek 
dantų, kiek pastarasis jam ig-i 
mušė “virš saiko.”

Visuomenės teisingumas |»o-r 
kiu mastu negali yįdovaujbis? 
KuKuringąi yjsųpmepęi rupi ne* 
tięk nųsKriausitojo aspiens .pa-, 
tenkinimas, kįek visų žip^jių, 
labas, ir muguiųas. Kuomet! 
barĮĮjarizino gadynęję nuąkriaų- 
stąsis asmuo buvo pats teise-! 
jąs ir sprendimo įvykinto jas,; 
tąi kulturingpje visuomenėjeį 
nuskriaustasis gali dąųgių-daų-: 
giausia tik skųstis ir liudyti 
ąjricš . skriaudiką. Nuskriausta-* 
sis negali teisti savo skriaudi 
ką; net nuskriaustojo giminei 
yrą Jrandžiania MyyaųĮį 
“džiureje”, kuri #|<riaudiką tpL! 
šią. ■ '' -

Visuomenės teisingumas pri
valo būti įĮešąliš|cą$, t. y. 
dovąųtis pę asmens interesais, 
|?et yistupjneųės ^tere^ais.

Iš šito ątžvil^p žiūrint, 4a-. 
rosi aišku, kodėl pąųties b^us- 
mė nąatatluką šįų diepų tei-’ 
Bingumo minties. Kokia nąudaį 
gali Jįuti yiįųpm^ųei iš to, kądį 
ji pgųąląM^ nusikįj^lį: ar jo 
atliktas $ktyks daigas bus tuo! 
budu atitaisytas^ dfeasikaltiinų

JhJibjjs sahms butų buvg jfij»gviaHs. j^ikalt^ klj

Chicagoj per iknešiotojusi 
Viena kopija —----- r..
Savaitei ----------
Minėsią! ---------------

SvMenytose Valstijose, us Chicagoj. 
paštą:

Metams ..........  -.....  87.00
Pusei metų -------  8.80
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur ušstenluoso 
(Atpiginta)

Metams -----------    88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ...........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su ušsakymu.

ANGLIJA TAIKINTOJOS ROLĖJE

Anglijos premjeras MacDonaldas ir užsienio rei-} 
kalų ministeris John Simon atlankė Romą pasitarti su 
Italijos valdžia nusiginklavimo reikalu ir iš tenai nu
vyko į Paryžių. MacDonaldo planas, apie kurio deta
lius spauda dar nieko tikro nepraneša, sako, susideda 
iš keturių didžiųjų valstybių sutarties — Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Vokietijos. Prie tos sutarties bu
siančios pakviestos prisidėti ir dvi kitos didžiosios val
stybės: Amerikos Jungtinės Valstijos ir Sovietų Są
junga.

Atrodo gana keista, kad MacDonaldas ieško talkos 
pas Mussolini savo taikos misijoje. Bet šiandie tokia 
padėtis Europoje. Tarptautinę taiką gali apsaugoti tik
tai susitarimas tarpe didžiųjų valstybių. Tuo tarpu Eu
ropa yra suskilusi į dvi dideles valstybių grupes: šali
ninkus tos tvarkos, kuri yra paremta Versalės sutar
tim, ir tos tvarkos priešus. Pirmosios grupes priešaky
je stovi Francija. Į antrąją grupę įeina Vokietija, Ita
lija ir Rusija. * '

Francuzai, kurie gina Versalėje nustatytą tvarką, 
kontroliuoja visą eilę mažesnių valstybių: čechoslovaJ 
kiją, Rumaniją, Jugoslaviją h- Lenkiją. Versalės taikos 
priešai irgi turi savo šalininkų. Taip, Italija palaiko 
artimus ryšius su Albanija ir Vengrija. Vokietija drau
gauja su Austrija ir Bulgarija. Dabar, kada Vokietijo
je įsigalėjo fašistai, galima laukti, kad Vokietija ir Ita-‘ 
Ii ja susiartins, ir į tą bloką, žinoma, įeis jų dviejų 
žesnieji šalininkai. Rusija kolkas svyruoja.

Tarp tų dviejų, viena antrai priešingų grupių 
vi Anglija ir vadinamos neitralės valstybės, t. y. 
stybės, kurios nedalyvavo pasaulio kare, būtent: Švei
carija, Holandija, Švedija, Norvegija ir Danija. Prie 
neitralių valstybių reikia skirti ir Ispanijos respubliką, 
kuri tačiau tarptautinėje politikoje nėra veikli.

Šitai trečiai valstybių grupei natūraliu budu vado-* 
vauja Anglija — viena, dėlto kad ji su dauguma šitų! 
valstybių veda plačią prekybą; antra, dėlto kad pati 
Anglija — panašiai, kaip tos neitralės valstybės — yrą* 
suinteresuota, kad Europos kontinente visiškai neįsiga
lėtų nei dabartinės sistemos gynėjai, nei griežtieji jos 
priešai. Nuo senų laikų Anglijos politika Europoje bu
vo palaikyti jėgų pusiausvirą. Taigi ji yra logiškas tai
kytojas tarpe tų dviejų grupių.

Nuo to laiko, kai pasibaigė pasaulio karas, kurio’ 
rezultate centralineg Europos valstybėms buvo uždėtos 
sunkios taikos sąlygos, anglai stengėsi tas sąlygas su
švelninti. Jų iniciatyva, Vokietijai buvo duetas vienas 
pąlįiRgyinimas po kito, iki pasiliko neišsprgstąs beveik 
tik vienąs stambus klausimas, taį — valstybių sienų. 
Bęt šis klausimas negali būt išspręstas tol, kol valsty
bės pesųsitaną ,dėl nusiginklavimo. Francuzai nesutiksi 
gražinti Vokietijai kolonijas arba duoti kokių nors kį-- 
tų nuolaidų teritorijose, kol jie bijos, kad, tomis nuo-

sustiprinta, Vokietija rengsis prieš juos Jka-' 
Fjaųįi. Tokjp j>ąt pavpjąus francuzai bijo įr iš Italijos 

m. * i, - j

tie, kurie tokiai# tyrinėjimais 
remiasi arba šiaip dėl žmoniš
kumo sumetimų priešinasi mir
ties bausmei, yra patys užsi
krėtę “kriminalizmo bakteriją”!. 
-Ką į šitokią nesąmonę galima 
atsakyti? Vien tiktai tą, kadį 
Brooklyno tautininkų laikraš
čio vedėjai dar nėra priaugi 
iki kultūringu žmonių laipsnio?

Jų nekultūringumas pasireiš-! 
kia taip pat ir sekančiuose jų 
išvadžiojimuose apie beprotna
mius.

čia tiknai nėra proto
“Naujienų” pastabą, kad to-! 

kiam,, matyt, pamišusiam tipui, 
kaip Zangara, turėjo būti vie
ta beprotnamyje, — tautinio? 
kų organas (be jokios provo
kacijos iš musų pusės) “kriti
kuoja” šitaip: <

“Tačiau j beprotnamj jį 
reikėjo dėti, kada jis dar te- 
bepasakojo savo kurstančias 
ir klasinę neapykantą kelian
čias kalbas. Tos baisios pikt-

ligės sklęidimą, kui’iųo ir dąs, naktį ir Dievą pą-
- gerbei.” 

Toliau rašo: *JO dabar paim
kim ypatim žvėri — monos-

pats Zangara nuo kitų užsi
krėtė, norint sulaikyti, rei
kėjo ne vien jį, bet visus ki-; 
tus panašius ‘spyčerius’ jr; 
neapykantos nuodus pilan
čius uždaryti į beprotnąi^j.i 
I jų skaičių turėtų įeifi 
pats ‘Naujienų’ redąjdoriųs? 
kuris savo raštais ir spyčiais 
nemažai prisidėjo savo inp- 
Kįųįų# komunistus padaryti 
Zangarai panašiais pakyaišė-! 
iiais.” į
Kvailiau ir begėdiškiau 

šnekėti nebūtų galėjęs, tur bįit, 
ne pakvaišėlis Zangara, — kų* 
ris, beje, su komunistais nie-

aori &ą tveri W 
siunčia priekin nek

J

ma-
I

sto- 
val-

■ AjĮiglįjps uždavinys tędėl yrą prikąlbįpti abi besi- 
ginčijanfias, «M jiedvi «iena antrai kiek galint dau- 
giaus nusileistų apsiginklavimo reikale, idant paskui 
butų galima išlyginti nuomonių skirtumus tarpe jų li- 
Jįjpiaiš kląų^Hiais. .šitą tikslų turi MacPonaldo kelionė; 
i Komų ir j Pąryįių. Jeigu ji bus sęknjinga, tai, kaip: 
jninėjpipe, prie didžiųjų valstybių sutarties! 
bus pakviestos prisidėti Amerika ir Rusija, ir tuomet, 
bus, be abejones, paruošta dirva pašalinimui tų prie
žasčių, kurios laikė Europą per paskutinius 14 metų 
suskaldytų į dvi milžiniškus priešų stpvyjdas. '"

Bet jeigu np, tai Aųglijąi teks ,trauktis iš JSuBpppa; 
kontinento ppĮitikos ir ieškoti talkininkų kitur. Ji veį-j 
kiausia tuųmpt .dėsis su Ąmprika.

Gaila, kad fas .susitarimas tarne didžiųjų valstybių: 
nebuvo padarytas keli metai anksčiaus, kada Vokietijos

ąpti, jie 
tą merge-

iie pakvaišėlis Zangara,
- ... . . .. ...... 
kuomet jokių ryšių neturėjo 
(kiek surinktos apie jį žinios 
rodo, jisai balsavo už rępąbli- 
konus). Ta pikta pagieža, su1 
kuria “Vienybės” redaktorius 
šmeižia ne jo “idėjos” žmones, 
rodo, kad pakvaišimas ne bū
tinai esti kokių ten raštų arba, 
spyčių vaisius. Labai dažnai 
jisai yra tik “gamtos dovana”.!

Mokslų Evoliucija.
yra žvėrių karalius. Kodėl? Q 
todėl, kad jis turi išdidų žvilgs-s 
nį, didelius karčius, yrą drą
sus ir stiprus. Ką tas viskas, 
reiškia? Tai reiškia, kad liūtas, 
yra Dievo Motinos sūnūs, pą- 
saulio -valdovas, kurs parodys' 
žydams savo rūstumą per pas-, 
kutinį teismą— Kada liūtas no
ri medžioti, jis Visų pirma sa
vo uodega apveda žemoj ratą. 
Kiekvienas gyvulys, patekęs į 
tą ratą, negali iš jo išsprukti. 
Ką tai reiškia? Ratas -
rojus; uodega — tai Dievo tei
singumas; gyvuliai, patekę j: 
ratą — tąį mpp žpjopės. :

Kada liūtas užpyksta, jis ima* 
braižyti žemę. Mes esam taip’ 
pat toji žemė, kurią braižo Jė
zus Kristus.

Kada liūtas persekioja, jis 
bėgdamas nutrina savo pėdsa
kus Aiodęga^.pj^ęle reikšme to 
dalyko. Tai — įsikūnijimo pa
slaptis. Dievas tapo žmogumį 
paslaptingai, kad geriau ap
gautų velnią. Velnias per yėlai' i. ,

(tai

Madame Aise

Nieko pasaulyje nėra pasto
vaus, amžino. Viskas keičiasi.1 
Teisingai sako moderniosios 
gadynės galyotojas O. Speng- 
leris: “Visa gyvenime maino
si: sensta tiesos, sensta dievai, 
kalbos, tautos. Vienos kultūros 
pražysta, kitos nyksta”... Kas 
seniau buyo laikoma mokslo 
tiesomis, šiandien virto anek
dotais. 

* ... i '4

Taip, pay., XIII amžiaus dvi 
enciklopedijos: “Le Mappe-! 
monde de Pierre” ir “L’Image 
du Monde” rąšo: “Kiek yra 
pasaulio dalių? Viso —trys:! 
Azija, Europa, Afrika. Azijos 
pavadinimas yi'd nuo vienos ka
ralienės vardo -
(“Maloni ponia”). Tai yra toji, 
Rytų žeme, kur randasi žemiš
kas rojus, apsuptas raudonos 
liepsnos mūrų. • Ten auga Gy
vatos medis, kuriuo vaisių Ado
mas, deja nepAragavo. Tąme. 
Bode yra be galo gražus įiąįti- 
nis, iš kurio ipia pradžią ke
turios .didelės {upės: Phison 
Geon, Tigras ir-'Eufratas. Ap
link žemišką rojų traukiasi di
džiausi tyrai, kur gyvena yien 
kirminai ir gyvatės. Toliau pra
sideda- Indijos žeme, labai di
delė ir šilta. Tos žemės kalnai 
yra aukso, bet prieiti jų nega
lima, nes ten be galo daug pa
vojingiausių gyvačių. Indijos 
žemėj yra 40 įvairių kraštų, 
įvairių tautų apgyventų. Tarp 
tų tautų pažymėtina garaman- 
tų tautą. Jį gyvena šaly, kur 
medžiai loki milžiniški, jog 
auga iki debesų. Kalnuose ga
lima sutikti nykštukų — vos 
dviejų pėdų aukščio. Tie 'fny|<š- 
jtukai nuolat kariaują su gey- 
yčmis. Susityojda nykštukai tu
rėdami vos trijns metus am
žiaus. Septyperių metų —- jiie 
jau sęniąi. paramantų žemė— 
Įjąltų pipirų Įtrąštąs, kąri,e au
gą ąnt tam tįkru Rą- 
$ą ajtęina laikas skinti pipirus, 
krųipųs padega. Gysyątes turi 
dėl to .trauktis iš savo li^dą, 
jr pipirai darosi PdQ durnų juo
di štai kodėl balti pipirai 
paprastai būna juodos spalvos. 
Kai kuriuose Indijos kraštuose 
gyvena milžinai, jų ūgis lygus 
12 pėdų. Tie vadinami maachia- 
nai nuolat kariauja su grifą-

liūto kąnu. Yra čia įąuiįių, 
po 8 piršto 

$41 Yrą l$aštų» kur žmo
nės turi šuns snukį ir ilgus 
nagus. /Tie žmonės loja, p^inp- 
.Ką šnekėti. Kąi rkur užtiksi In
dijoj žmonių net ke gaivu. Ne- 

, Gango J?ąsi žpionią, kurie
J mąįtlnasi vipn įaip tjknų ppuą 
Į iių^kyąpn. 'Kelijodami fte pą*

siiiiją tjįJąhfcplii 
ląikio juos

J ir laiks puc 
»»

Kaitas 4# laikų ;(XIII' amž.) 
^oSninkartaip pašą iš 
logTjos mokslo: ‘-‘Liūtas tikrai

ima ją bučiuoti ir glamonėti, 
M galiausiai ufaniega ant jos 
kelią. užpuola ?vėrį me-’ 
džiotojai ir jį nukąuną. Tasąi 
žvėris, kurio vardas graikiš
kai reiškia “vipnas ragas”, yra 
Dievas; nekalta mergelė — tai 
iy. Marija; tos mergaiies krū
tys tai šv. bažnyčia.”

Dar toliau rašo: “Paimkiip 
toliau laukinį asilą. Kovo 28 <Į.; 
(prasidėjus pavasariui) lauki
nis asilas*bliauna 12 kartų? 
Tai jis dąro iš liūdesio, nusta-: 
iy,damas dienos ir nakties su- 
silyginimą. ĄJegoriškai imant, 
ląukinis asilas tai velnias.” Ki
ltoje vietoje rašo: “Feniksas —- 
gulbės rųšis, gyvena Arabijoj. 
Viso pasauly tėra vienų vie
nas feniksas. Jis purpurinės 
spalvos ir gyvęna 500 metų. 
Kada jis nujaučia savo gal^, 
jis prisifejąką kepančių krū
mų šakų, sukrauną laufcą ip ąt- 
silula ant to lai^ų. Saulė užde
ga sausą laužą ir feniksas su
dega. Trečią diepų jjs $risike- 
lią iš sąyo pelenų’?,..;

Tąjnp pačiame veikale yra ir 
mineralogijps skyrius. Ten ra
šoma: “Brangus akmuo diado- 
kas tyra galingiausias iš visų 
akmenų pranašavimams. Pana
šus jis j berilą. Gera laikyti 
jis burną j e. Ta#, kąs įdeda 
diadpką j burną, įgauna ypa- 
tingų jėgą valdyti velnią. Kiėk- 
vienas iššauktas velnias tuqj 
baisiausiai pasirodo ir yra pa
siruošęs viską žmogui padaryti. 
Diadokas ne tikt galingiausias, 
bet ir švenčiausias visų akme- 
nų; . . ’

“Drąkonįtidas ar slibino ak- 
Tjjuo. Burtininkai užmigdo slį- 
tyną, nukerta jam galvą jr iš- 
jma iš galyos'įą akmenį. Siį- 
prąptama, kodėl jis toks retas 
|r toks, brangus — įtik karąlįąi

tys

toliau laukiių asilą. Kovo 28 d?

mąs. «Jei Įmesi jį j sidabrinį 
bąseiną vandens pripiltą, jis 
daro saulps šviesą kruviną ir 
iššaukia žaibą, lietų, audrą. Be 
to, tai geras vaistas prieš nuo
dus ir nėščioms moterjms.

“Emątites. Juodas, kaip ge
ležis, su purpurinėmis gyslėlė- 
įpią. Ęflęą iš Etiopijos. Jęi jo 
iŠgpfsi su moters pienu, turė
jusias pirmą vaijką, jis puikiai 
^ydo visokias ligas, ypač tru-

“(įbĮgątęs. Juodas, sausas ir 
lengvas. Labai padeda mote
rims menstruacijų laiku, paša
lindamas visus skausmus. Gera 
prieš vartojant padėti jį ant 
karštų anglių ir paskiau prisi
artinti prie durnų... Gagates pa- 
įpda tajp pat nustatyti mergi- 
nos yairijką ir puikiai veikia 
priešbuĮ^u#.

“Magne#. Geležinės spalvos, 
pritraukia gęležį. Randa jį Jor
dano upėj. Tasai akmuo labai 
padeda, jei yra reikalas, pa- 
ijkripti žmonų ištikimybę. Kai 
jpsų žmona miegą, padėkit at
sargią! magnesą jai ant galvos. 
Jei ji yra ištikima, dora mote
ris, ji tuoj apsivers ant pilvo; 
jei — neištikima, ji apsivers 
ąnt nugaros.”

Tokioje aukštumoje trylikta
me amžiuje stovėjo gamtos 
mokslai.

laikų mokslai buvo labai 
arti susiję su krikščionių ti- 
įčjypjj, jais viduramžių teolo
gai rėploj įrodinėdami Dieyo 
esimą. Kas kitaip manydavo, 
kas skelbdavo naujus išradi
mu# ir griaudavo senas fanta
stines mokslo tiesas, tokius te
ologai apšaukdavo eretikais ir 
popiežius, bažnyčios vardu, 
juos iškeikdavo. : “•"* ■' * JI ■ ’ .

Bet mokslų pažanga darė sa- 
yo, ir krikščionybė buvo pri
verstą jai nusilenkti, buvo pri
versta prisitaikinti naujiems 
atradimams ir išradimams.

neištikima, ji apsivers

TIR k? gavome iš Vii- 
niaus labai įdomų leidinį 
‘iPRIEš TĖKMĖ”. Nepri- 
klaūsomos visuomenės .ir

ATLAIKĖ SAVO

C<^'

HV1

Liųtas bijo balty gaidžių įr 
yežimo triukšmo, jis miega $$- 
užvėręs akių. Baltas gaidys ~- 
tąi šv. Petro gaidys. Gaidys sa
vo šauksmais ženklina vąlan-

•Ummi

' o o
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Iš Politikos Lauko
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COOK PAVIETO DEMOKRATIJA SUTEIK® 
LIETUVIAMS PRIPAŽINIMU

. Į. ' U'Mtfr'MM'

Bar
bu-

The
De

ja 00 nuoš. republikoniškai, 
nors tai yęa nofeisybė. Gali
ma drųsiai sakyti, kad lietu
viai šiais pastarais laikais di
delėje didžiumoje balsavo už 
Demokratų partijų. Tai gerai 
žino tie, kurie sekė praeitus 
balsavimus ir Hhnijo lietuviais 
apgyventus pririnktus, kaip 
tenai buvo balsai paduodami.

Bėgo su skundais pas 
Courįųey

Bet kada praėjo balsavimai 
ir prasidėjo rekomendacijos, 
dėl pripažinimo, tai atsirado 
CJųcagoje trys lietuviai repub- 
lifconai, kurie bėgiojo pas 
States Attorney T. J. Courtney 
ir skundė jam, kąd vot tie ir 
tie lietuviai demokratai yra 
netikę dėl pripažinimo. Ištiesų 
tai yra judošių darbas.

iiino kas skundėjai yra 
Chicagos lietuviai demokra

tai sužinojo kas tie lietuvių 
rcpublikonų skundėjai yra ir, 

tuviai1 "demokratai laimes ir suprantama, ateityje žinosime 
daugiau pripažinimų nuo De- nuo ko reikia apsisaugoti, 
mokratų Partijos‘Illinois vals
tijoj. Ir tas yra aišku dėlto, 
kad Chicagos lietuviai demo
kratai jau yra seniai užsitar- 
vę pripažinimų, bet vis iki šiol 
negalėdavo pramušti tų kinų 
sienų prie teisingo ir užtar
nauto pripažinimo, dėl neku
riu lietuvių rcpublikonų intri
gų. Mat Chicagoje yra keletas 
taip vadinamų patentuotų 
veikėjų, kurie yra papratę vi- 
Fiir rėkti prie kitataučių vei
kėjų ir politikierių kad, lietu
viai Chicagoje visados balsuo-

GrigaĮ 
States 

savo 
M. S.

Kovo 8 dienų Chicago 
Association kambariuose 
vo laikytas susirinkimas 
Association of Lithuanian
mocrats. Jame buvo apkalbė
ta daug bėgančių svarbių rei
kalų, kurie yra itin ypatingi 
Chicagos lietuviams demokra
tams. *

Suvirinkime paaiškėjo, kad 
advokatas Joseph \V. 
yra paskirtas assistant 
Attorney su parama 
NVard CommitteemaiVo
Szymczak, 38 wardos, ir advo
katas C. P. Kai. assistant States 
Attorney su parama ward 
committeeman’o James Baker, 
13 wardo. Nors tie paskiri? 
mai paėjo daugiausiai su pa
rama ward committeman’ų, 
bet dalinai gelbėjo ir Lietuvių 
Demokratų Asociacija.
Sako, laimės ir dauyiau pripa

žinimų
Taipgi yra tikimasi kad lie

tuviai demokratai laimės ir

SOLOMIJA MARCINKEWICZ 
po tėvai; Urbaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo |9 dieną. 7 valandą ryto 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, gi* 
mus Panevėžio apskr.. Klovainių 
pa r a p.. Satkunų kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, seserį Moniką Kuli
kauskienę ir Švogerj. 3 sesers vai* 
kai Leoną. Joną ir Alfonsą, pus
broli Petrą Bruchą it giminės.

Tek Hemlock 6873.
Kūnas pašarvotas randasi Bu

drikio koplyčioj, 4605 So. Ker
nį itage Avė.

Laidotuvės įvyks trcčiądjenyj. 
kovo 22 dieną. 2 vai. po piet iŠ 
koplyčios bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Salpm'jos Marcin- 
kewicz giminė;, draugai ir pažįs-' 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sesuo, šuogecis. Sesers 
Vaikai, Pusborlis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Eudeikis. Tek Yards 1741.

TEODORAS ŽUTAUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 16 dieną, 9:45 valandą vaka
re 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Telšių apskr., Kairai
čių parap., Vilkaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną po tėvais Raudonai* 
tė, 2 dukteris Oną ir Stefaniją, 
puseserę Marei joną ir švogerį Juo
zapą Rumutis ir giminės, o Lie
tuvoje brolį Kleofą ir seserį Ka
zimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 12017 
Lowe Avė., W. Pullman. III.

Laidotuvės įvyks antradieny), 
kovo 21 dieną, 8 vai. iš ryto iŠ 
namų į šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje apsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Vist. a. a. Teodoro Žutauto 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai 1 kviečiami dalyvauti! 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterie, 
Šliogeris

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

Dukterys, Pusseserė, 
it Giminės.

patarnauja grabo- 
Tek Yards 1741.

Dcar Mr. Courtriey:
The Lithuanian American 

„awyers Association, at their 
neeting, held on Saturday, 

!?ėbruary 25, 19<13, ąt t|ie Clii- 
cago Bar Asnociajion Rooms, 
Ctiičago, ĮUinoįs, voleli a Jet- 
ter of thųnks to you in the 
appoiųtriicpt of opa Charles 
P. Kai, onc of their piembcrs, 
to your able slaff.

Wc have the utųiosl confi- 
dence i n you and trust you 
will enjoy succcss to the ful- 
lest cxtcnt in the performancę 
of the duties which the pcople 
have eiltrusted upon you.

You may ręst assured that 
the onc hundred thousand Lith
uanians in the Chicago area, 
are 
you

mindful of the seleetion 
have made.

—Lithuanian American 
Laivyers Ass’n.

Šaukiamas metinis 
Cicero lietuvių spul- 

kos susirinkimas

n ■ ............ .................. lK J .............................- .. ................................................... .

Rengs pikniką.
Taipgi nutarta rengti pikni

kų vasaros metų muijamę p. 
Ą. Miliausko darže. Vietines 
draugijos turėtų pasinaudoti 
gera progų. Pp. Miliauskai,! 
kaip geri lietuviai, savo naujų 
daržų šių vasarų duoda vi
siems veltui. Nesnauskime. 
Jau yra užregistruota 16 pik
nikų, lik reikalinga, kad va-i 
sara hutų šilta ir graži.

“N.” rašėjas.

Įvyks ketvirtadienio vakare 
Lukštienčs svetainėje; 

taisys Čarlerį.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

’Tis the 
a young 
t—• er-ah 
Ah! Sit-

all call thcmselves Joe.,. We 
could ramble along likę this 
for hours and pages, būt 
what would be the ūse... The 
number of readers as seen by 
the number of letters rcceivedl 
lašt week, is so vast that wc 
could not afford to take too' 
inuch time froin them. With- 
out ąny elosing words you are 
told that you have read the 
works of

THE SINGING FOOL 
who bclieves that with some 
įladies the clothes of a perfect 
day would comprise ąuite a 
wardrobe.

Tik tiek yra gaila, kad tų 
kenkimo darbų atlieka musų 
pačių lietuvių taip vadinami 
veikėjai, patentuoti patriotai. 
Mes lietuviai visur turime prie 
šų politikoje, tarp svetimtai 
čių, bet niekad nesitikėjome, 
kad tokį judošiškų darbų ban
dys atlikti republikonai lietu
viai, lietuvių tarpe papratę 
skelbtis dideliais lietuvių va
dais ir Lietuvos mylėtojai^. 
Tas ištiesų garbės tokiems va
dams nedaro, ir patys kita
taučiai tiesiog stebisi, kad to
kių žemos doros žmonių lietu
vių tarpe randasi.

Vienok turime pabrėžti, kad 
Šitas skundikų žygis jiems nie
ko nepagelbės. Jie gali bėgio
ti ir skųsti kiek jie nori. Illi
nois valstijos Demokratų par
tija lupo tinkamai informuo
ta, kas tie asmenys yra, kurię 
skundė ir kokiu tikslu jie ta 
darė. Taip kad tie jų skunda 
nepakenks lietuviams demo- 
krątams. Jie parodė kolęię 
murzinų sųžinę turi, ir tas 
daugiau pakenksi jiciųs pa
tiems. Juk lietuvių patarlė sa
ko, “kas kitam duobę kftsq, 
tųs į jų pats įkrinta.’*

— Korespondentas.

CICERO. — Vietinės Lietu
vių Spulkos, 4917 W. 14th 
St., metinis susirinkimas įvyks 
kovp 23 d-, ketvirtadienio va
kare, Lukštienės svetainėje. 
Visjepis dalininkams yra iš
siuntinėti laiškai, sykiu ir prp- 
xy. Visi turite stengtis daly
vauti, nes yra daug svarbių 
reikalų, kaip rinkimas naujų 
direktorių, taisymas charterio 
ir t. t.

Kiekvienas gaus atskaitų iš 
1932 metų, kuri nušviečia ben
drovės stovį, Jai kam nebus 
paranku susirinkime dalyvau
ti, pasjštengkite savo proxy 
pavesti kam kitam, kad jūsų 
balsas nebūtų be vertės.

A m etikos Lietu vi ų Advoka
tų Sąjunga prašo mus pa
skelbti sekančio laiško tu
rinį :

March 15, 193įJ
Honorabie Thos. J. Courtney,

State’s Attorney, 
Criminal Court 
Chicago, Iii.

JONAS SEDEMKA
Persiskyjė su šiuo pasauliu ko

vo 19 dieną, 6:50 valandą vaka
re 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Suvalkų r ė d., Seinų 
apskr.. Lazdų mietse.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didejiame nuliudime mo

terį Oną po* tėvais Busilaitė. 4 
dukteris. Prancišką Janutienę, žen
tą Tom. Leonorą Žvirblienę, žentą 
Antaną. Amelią Lenckienę, žentą 
Joną ir Eleną Sedemkaitę, 9 anū
kus, pusbrolius, pusseseres ir dauęj 
kitu giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 3430 
So. Moęgan St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj, 
kovo 23 dieną. 8 vai. ryto iŠ na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, p iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Jono Sedemkos gi* 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsissveikini- 
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Žentai, Anūkai 
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S- P- Mažeika. Tel. Yards 
1138. ____________ - •

Lietuvos Kareivių Dr-ja daly
vaus “Liėtdvių Dienoje*1 
Pereitų sekmadienį Lietuvos 

Kareivių Draugija turėjo hęr-. 
taininį susirinkimų. Narių da
lyvavo vidutiniai. Pasirodė, 
kad ligonių yra šeši, kurių du 
randasi ligoninėje, K. Bakšai- 
tis ir D. Diržius. Paskutiniam 
padaryta operacija. Sako bus 
“O. K.”

Iš raportų svarbiausias buvo 
apie Pasaulinę parodų. Ę, P. 
Deveikis vietoje užkvietė dr- 
jų dalyvauti “Lietuvių Dieno
je”, kuri įvyks liepos d. 
Susirinkimas įgaliavo atstovus 
sekti prisiruošimų taį dienai 
ir raportuoti ęųyirinkimams. 
Birželio mėn., susirinkimas 
bus šauktas atvirutėmis ir ta
rno susirjnkime bus galutinai 
išspręstas lėšų klausimas.

Ah! Spring! Spring! Bcauti- 
ful, romantic spring! 
tinie of year when 
man’s fancy turus to 
—love and romance.
ting bolide a bubbling brook! 
.Just you and her! The man in 
the moon smiling down upon 
you! The stars above twink- 
ling with delight! Soft words 
of love fiow into her car. Oh, 
shc is pretty. Her tectli are 
likę pearls, few and far bet- 
ween, Her lips are likę rubiesj 
they go the higheat biddcr. 
Her eycs are likę a carpen- 
tcr’s tool, ahvays “chiseling” 
on you. Her hair is likę the 
wcather, changes at will. Ane 
now you pick beautiful chords 
ori your guitar. You sling a 
little song... My, būt spring is 
wonderful!... Music is in the 
airi... Mr. Stephens takes out 
his Stradivarius. Mrs. Ste
phens rims up and down the 
scale on her vocal chords. 
Little Georgic Stephens (5 ft. 
7 in.) tūnos up the piano. Ane 
thcn they all got togcther at 
the Lithuanian Auditorium, 
April 2nd for their annual 
concert... Everywherc, big 
girls and little girls are bus? 
planning for pienies... Thę 
boys have taken their ficlder’s 
mit out of moth Balis and are 
limbering up ia bit... Father 
has gone looking for bargairis 
in tires... Mother is in the 
midst of spring cleaning...
Congress is planning to havę 
a new cool, refreshing drink 
for this summer... Pirmyn i», 
in the midst • of prėparątions< 
for their new operetta, “Pcpi- 
la”... Kenosha Lithuanians are 
planning for their spring con
cert... The> World’s Fair is al- 
most eomplete... The Depres- 
sion is over. Prosperjty is here 
.... Everyone is štili humming 
the tunes heard over Budrik’a 
radio hour lašt Sunday... The 
uew concert trio had an op- 
portunity to show their met-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Seniausia ir Oidžiausia
LIBTVVIV

GRABORIU ISTAI8A

lotam U M* kokio, mle^ apijta.
Bdfcalui MtomoblBUĮĮ

samus ir Htal | mum lotaig?, kur 01

taraavinų jums niefco OMkI 
I M. «r k* pfrWt«, m ne.

tamautoju. Dykai Keturios Mpdenji&kos bs
Wi W4W Ir-

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

.v ■ -ų i

tie... Whitney and Pranulio 
paired up for a duet... Vera N. 
įas taken her little dog out 
walking... Our dogs are tired 
too,.. Helen Bląuzdis has 
caught the spirit of spring and 
įas gone for a long walk into 
he forest (Probably that is 

why she is seen no more)... 
?us pint is learning all the 
atest dance steps... Both He-

■ en V. ant Estelle G. are 
vieing for honors at Harrison 
High... Bernice telis us that 
right now many forest f iros 
are starting from the nearby 
mountain rangės.. And the 
'lowers will soon all be 
jlooming... Plows are getting 
into action... The man at the 
corner seed store has receiv- 
cd a new supply of garden 
seed... The birds are on their I GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

way to their northern homes... 
And all the while that wc arę 
writing this, it is cold and 
sleeting outdoors... Būt such 
is the life of a columnist..? 
Ahvays looking ahead... Lašt 
week, we forgot to look at the 
calendar. Conseųuently, that 
good Irish holiday, St. Pat- 
rick’s day was completely for- 
gotten... And lašt Sunday was 
St. Josephs... Būt we don’t 
know of any Josephs. They

Graboriai

S. m. SKUDAS
Lieravi*

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T<1. Roo.mlt 7533

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Td. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ĄRCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

164$ West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 372|. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausią. 
Reikąle meldžiame atsišaukti, o musų 

darbn busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHIČAGOJ

Lietuviai Gydytojai
R.e» 6600 South Artesian Aveoeu. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS 
an>TT0,M ]!» canvMM, 

4645 S. Ashland Avė., 
»flM valaado* ao» 2 Iki 4 Ir U l*r 

w vai vak. Ne4*Uomlr pacid ■■tarti 
Otup T«L: Boulevard 7820 
Namų T*L: Proipect 1930

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų '' užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

uętpvial Gydytojai

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
pegu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

OFISAS:
fr 668 W. 18th St. 

Tel. Ganai 6174

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
MBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akinig. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS MJV ^OAMSTAS 
i i B&k Patyrimą* 

* Komplikuotuos*
AtsitikimuoM 

^to* ir Akinių DiAtnvl 

756 We8t 85th št 
kampu Habted St.

V*lando* nU9 nuo 6 iki I 
Nedėtomis nuo 10 iki 12

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 We«t 22nd Street 

Valandos) 1—3 ir 7—1 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rsaidenclįa 6628 So Richmond Street

Teutonas Republic 7868

DR-
Persikėliau į erdvernę ir patofeenę vien

.3325 So. Halsted St.
Valandos; nno 10 ryto iki 2 po oiera 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
iventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Dr. Suzana A Slakjs
Moterų ir Vaiką ligą Specialiau 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomi*) Taipgi 
nuo 4 |ki 8 vai vakare Utarainkai* b 
Ketvertai*.

Rez Tel. HYDB PARĮ 3395

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjt» d Europos it dl praktikoo/a 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M 
7-9 P M. Sekmadieniai* it ketvirtadh 

triaii pagal rasitarimą.

3335 So. Halsted St
Td BOULEVARD «1»*

A. MONTVID. M. D.
We«t Town State Bank Blda 

2400 W Ifadison St 
Vai i Iki 3 po pietų. 6 iki 6 «ah

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brunewick 0597

A. L Dąvidonis, O
4910 So. Michigan Avenue 

Tek Kenwood 5107
VALANDOS;

nūn 9 iki 11 valandai ryte < 
nuo 6 iki 8 valandai vakare- 

apart foentsėhmio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Vertam Avenua 

Tel. Lafayettc 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso T ei. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35H1 St

Cor. of 35th & Halsted Sta) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nno 2-4, nno 7-9 

Nedčldieniais pagal sutartį.

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidaryta* ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th SL 

Cicero, I1L

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinskfe
DENTISTAS 

4143 Archer Avenm

ĮvairusGydytojai
Phone Armitage 2822

1145 M U ui aukse Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomai per 25 •• 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgai b 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrą 
moterų it valkų pagal naujau*:** ate 
rodo* X-Ray ir kitokiu elektros pria 
tai*U|

* ' c 
025 V 

Valandos: nuo 10—12 pietų i»

Ofisą* it Laboratorija*
7 i Sth 81., netoli Morgan 

‘ Į 
ino 6 iki 7:30 »al^ vakare 

Td. Canal 3110 
Rezidencijos cde'fottai

Hyde Path 6755 as Central /46a

DR, CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ape., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

*•

Nno 10 iki 12 vai ryte, nno 2 iki 4 
vąl po pietų it nuo 7 iki 8:30 yąl 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ♦. dieni

Phone Midw*y 2880

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MADRICE KAHN
4631 South Ashland ĄoetffM ’ 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pie* 

7 iki 8 y*** N,4a- 000 10 ik* i* 
Rez. Telephone Plaza 32p0

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir yeneriikiį lipų

3102 So. Halsted St
kampas 31*t Street

Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

3
Advokatai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

T<L Boplevard 1401

Phcnt Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
DentistM

4645 So. Ashland Avie.
arti 47ih Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atcheį Avenue 
Telefonas Virgin!* 0036

.............       n «,iiiihiiii ii   i n —

DR. A. L. YUSKA
v 2422 W. Maruuette Rd.

jodo* nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4Valandos nuo 
lf 7’9 b

taedilioms pagal susitarimą.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Vashington Si 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandoj: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 ral 
4145 Archer Avė. Tel. LafayetM 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
■. .... .... ... Įlf1!11"....w.iwwmi ....................................į 1A1 ■ ■■

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
stato 7660; Valando* p—1 

Weat Side: 2151 W. 22nd St.
PaaedtUo. Seredoe ir PStnjrdioe TMk. 0 įįa * 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockvell StrMt 
p< 

....... .... ..... . hi’;.. ........... .

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

f631 Soąth Ashląnd Ao*. 
Tel. Boulevard 2800 

Ras. 6515 So. RockmeU fL 
J»L Republk 9723.



CAGOS LIETUVIAI

ban-

Velionės kanas rastas moky
klos' kieme. Šiandien laidos 
T. Žutautą.

ne
su-

UŽ-

Reikės prisidėti prie gąsdino, 
o jo Graliam Paige keleivį nu
veš ir parveš. Z.

Žmonės pasitiki prez. Roose
velt o administracija, sako 
Halsted Er. National 
kas.

Salome Marcinkevičius atėmė savo gyvybę, o 
Antanas Keldonis — mirė nuo plėšikų kulkų

mn, kad ji nusižudė, motyva
vo sprendimų tuo, kad ji buvo 
ligota, desperacijos apimta.

Plėšikų sužeistas mirė A. 
Keldonis

šiandien Cook apskričio co- 
roneris darys pomirtinį tyri
nėjimų dėl kito lietuvio Anta
no Keldonio, 44 metų, 1858 W. 
47th St., mirties. Jis mirė 
Cook apskričio ligoninėje, kur 
išgulėjo nuo vasario 27 d. Jo 
kūnas dabartiniu laiku randa
si apskričio lavoninėje.

Sužeistas vas> 27 d.
Antanas Keldonis buvo mir

tinai pašautas* vas. 27 d., plė
šikų, kurie užpuolė lietuvės 
Lillian Ukso krautuvę, tuo pa
čiu adresu, ir paleido į jį ke
lius šuvius, kuomet nežinoda
mas apie užpuolimų, Keldonis

yra svetimtaučių. Bet štai 
randasi ir vienas tautietis, ku
ris gali pasigirti didele šeimy
na.

Edvardas Mežynis, bridgc- 
porlo gyventojas, gavo laiškų 
iš Lietuvos, iš Kėdainių apskri
čio, Grinkiškio valsčiaus, Kat
reno kaimo. Tame laiške ra
šoma, kad Mykolas Pliatkus, 
buvęs chicagietis, prieš karų 
išvažiavęs į Lietuvą, susilaukė 
didelės šeimynos — penkioli- 
kų sūnų.

Kaimynas Pliatkus • šilutis 
kaip šyvis. Kol lokių šeimynų 
užaugins — tai ir nupliks.

Mykolas,

J. Babravičius žada 
aplankyti Chicago

Anfradienis, kpvo 21, 1923
♦ - A ■»- • i ■■■■ m W>— —

Pirmininkas J. Mickevičius eina 
pareigas

Draugijos pirmininkas p. Ju
lius Mickevičius po sunkios 
plaučių uždegimo ligos, jau pa
sveiko ir vėl pradėjo eiti savo 
pareigas, šiaip, randasi kelio
lika sergančių narių, bet dėl 
tokios skaitlingos draugijos, 
tai neperdaugiausia.

Gal d-ja šiais motais surengs 
ir daugiau pramogų, bet apie 
tai pakalbėsime kitą kartų.

Drg. Kor. J. A-Ha.

B r a n gūsis metalas 
auksas tebeplaukia 

J U. S. iždų

Pavasaris atėjo Chi 
cagon su šalna ir 

sniegu
CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

R ADIO
ant-

šios savaitės pabaigoje mirė 
du lietuviai, kurių mirtys pa
sižymėjo tikrai nepaprastomis 
ir nemaloniomis aplinkybėmis.

Cook apskričio koroneris 
vakar darė pomirtinį tyrinėji
mų Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hermitage Avė., dėl lietu
vės Salomės Marcinkevičius, 
46 metų, 5329 South Talman 
avenue mirties. Jo džiure ra
do, kad ji nusižudė.

Lavonas atrastas mokyklos 
kieme.

Jos lavonas buvo atrastas 
štai kokiu bildu. Sekmadienį, 
kovo 19 d., maža, apie 9ių me
tų mergaitė ėjo į bažnyčių per
kiemų mokyklos, kuri randa- įėjo į namų vidų. Kulkos per
si prie 53-ios ir Rockwell gat- vėrė rankų ir galvų. Jis bus 
vių. Beeidama pastebėjo ant laidojamas trečiaienį, 8 vai. 
žemės gulinčių moteriškę. Nu
sigandusi nubėgo ir pašaukė 
policija. ši atvykusi, rado, 
kad moteriške pasikorė.

Spėja, kad ji į kiemų atėjo 
apie 7 vai. ryto su virve. Už
nėrė kilpų ant kaklo, apsuko 
virvę aplink durų rankenos, o 
kitų galų traukė rankomis. 
Tokiu budu ji užbaigė dienas.

Buvusi ligota
Coronerio jury, nuspręsda-

ryto.
Šiandien laidos T. Žutautą
O šiandien Eudeikis, laido

jus ir pirmuosius du, palaidos 
West Pullmano lietuvį Teodo
rų Žutautų, kuris buvo nušau
tas ketvirtadienį, kovo 16 d. 
kuomet trys plėšikai užpuolė 
jo namus, 11207 Lowc avenue. 
Du plėšikai suimti. Antano 
Keldonio mirties kaltininkai 
dar nežinomi.

Teko nugirsti iš cliicagicčių 
pp. Adomaičių, kad daininin
kas Juozas Babravičius, dabar 
gyvenus New Yorke, žada grei
toje ateityje, aplankyti Chica- 
go ir duoti koncertų.

Atrodo, kad chicagiečiai dar 
kartų turės progos išgirsti vie
nų iš geriausių šių dienų dai
nininkų, kuris neperseniausiai 
dainavo Kauno Lietuvos Val
stybes Operoje.

Senas Petras.

Šįryt bus transliuojamas 
ras Radio kliubo programas 
Vakar iš stoties W, G. E. S. 

buvo pradėta nauja lietuviškų 
radio programų serija. Pro
gramos leidžia “Radio Kliu- 
bas”. Jie bus transliuojami 
kiekvienų dienų išskyrus* sek
madienius, 7 vai. ryto. Stotis

Atsiliepimai
Radio Kliubo rytinius 

programas iš WGES.

“Savitarpinės” Pas. 
draugijos narių skai
čius viršija 1,400

Iš lietuvio siuvyklos 
pavogė $2,000 vertės 

siutų ir paltų
Plėšikai, įsibrovę į Degymo 

krautuvę, paliko tik tuščias 
sienas

BRIDGEPORTAS.— Bridge
porto siuvėjas F. Degymas, 
3151 South Halsted Street, bu
tų dėkingas ir duotų atlygini
mų asmeniui ar asmenims, ku
rie pastebėtų ką nors parduo
dant jo siutus ir jam praneštų 
apie tai.

Penktadienio naktį į šeštadie
nį nežinomi vagiliai įsilaužė į jo 
siuvyklų per užpakalinį langų ir 
išvogė visus nrbus. Paėmė ne- 
vien kostumerių siutus, bet ir 
pačio siuvėjo, viso apie 50 siu
tų. Be to, išnešė kiek moteriš
kų kailinių paltų, knygų ir ki
tas reikmenis, kurios paprastai 
randasi siuvykloje.

Nuostolio, spėjama, F. De- 
gynui padarė apie $2,000. Va
gilių niekas nepastebėjo, nors 
jie, matomai, buvo atvažiavę su 
trokir.

Nakties laiku, paprastai, 
krautuvę saugoja tūlas senelis. 
Bet jis išėjo apie 11 vai. paval
gyti ir gal perilgai užsibuvo, 
kad vagiliams davė progų viską 
ištuštinti.—Senas Petras.

$10,000 už nevykusį Amaro 
darbą

Kotryna Vaitiekūnas—Jurk
šaitis, 5616 So. Mozart St. už
vedė bylų prieš Juozų Ivanaitį, 
3121 So. Morgan St., dėl “pri
žado sulaužymo” — “breach 
of promise”. Jis pasirašęs 
kontraktų gruodžio 4 d., 1931, 
prižadėdamas jų vesti, bet, 
šelmis, ikišiol to nepadarė. 
Kad atlyginti už širdies skaus
mų ir apsivylimų, kurį ji tu
rėjo kęsti — $10,000 užteks. 
Tokia suma jos pažeistų širdį 
ir nevykusį Amūro darbų ati- 
taisis.

Byla ėjo teisėjo Holland tei
sme kentvirtadienį, penktadie
nį ir vakar, pasižymėdama liu
dijimais, kurie butų pirmos 
rūšies medžiaga pornografi
niam leidimui. Jury paėmė 
reikalų į savo rankas apie 12 
vai. ir dėl nuosprendžio gin
čijosi iki 2:30 po piet. Iš 
reikalaujamų $10,000, K. Vai
tiekūnas — Jurkšaitis tegavo 
$875. J. Ivanaitį teisme gynė 
adv. Goldman ir Pachler. Mo
teriškės advokatai buvo Morse 
ir J. B. Borden.

Paskutiniam susirinkime pri
ėmė Dr. Kudirkos ir Bridge- 
porto lietuvių draugijas

Vakar 8 vai. ryto, o jau 
p-nia Agota Radiene, šaukia 
telefonu Roosevelt 8500 ir sa-. 
ko: “Aš noriu kalbėti su An
tanu žymontu”. “Čia Antanas 
Žymontas kalba”, atsakau.

“Prašau priimti nuo manęs 
širdingiausius linkėjimus ir 
didžiausį ačiū už tokį puikų 
rytinį radio programų. Man 
viskas patiko: žinioj eilės ir 
muzika. Dar sykį ačiū”.

— Agota Radiene.

Nuolat didėjąs kiekis aukso 
plaukia į U. S. iždų, praneša 
Halsted Exchangc 
Bank of Chicago. Bankas ta
me. nužiurįs žmonių pasitikėji- gatvių 
mų į prezidento Roosevelto 
administracijų.

Tų dar geriau įrodo faktas, 
kad Halsted Exchange Nation
al Bank of Chicago, 1929 So. 
Halsted St., niekuomet nuo 
susiorganizavimo nesidžiaugė 
tokiu judėjimu ir biznio page
rėjimu, kokį jaučia dabar. 
Laike pirmų keturių dienų po 
bankinės šventės,- depozitai 
padidėjo 40 nuoš., o aukso j- 
plaukė už $50,000.00. Praneša, 
kad didžiuma žmonių, grąžin
dami brangųjį metalų, atidarė 
taupymo sųskaitas.

Trys užmuMi automobilių 
lai mėse; kom unikacija 
trukdyta.

Trys chicagiečiai buvo
mušti, komunikacija žymiai 
sutrukdyta, ir daug medžių 
nulaužyta dėl sniego ir darga
nos, kuri atėjo į Chicago su 
pirma diena pavasario.

Oficialiai, pavasaris prasidė
jo 7:43 vakar vakare. Oro 

! biuras pranašauja, kad blogas 
National oras žada užsitęsti kurį laikų, 

s chicagiečiai žuvo dėl 
slidumo. Užmuštieji 

yra Mrs. Anna UIdahl, 60, 
1664 N. Francisco Avė., John 
Ganon, 4228. Potomac Avė., ir 
W. J. Hartnett, 62, 3820 Gladys 
Avė.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojamc, 
kaip tai rynas, “down spots" ir tt.

BRtDGfcPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tet Victory 4965__________

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI
Bridgeporto Lietuvių Bedarbių susi

rinkimas įvyks antradieny, kovo 21 d., 
7:30 vai. vak. Fellowship House, 831 
W. 33rd Place, apatinėj svetainėj, įėji
mas per šonines duris, 
kviečiami

Visi bedarbiai 
atsilankyti. Įžangos nebus.

Org.

K. Vytauto Draugija laikys 
susirinkimą antradieny

CLASSIFIEDADS

, Senas Auksas
 Qld Gold

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Workj (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

Financial
Finansai-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČfAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas'— 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3260

Miscelianeous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis. kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutės, bako* pelės, Bantami 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. ■ Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Šaukia Universal B 
ko Depozitorių Ko 
miteto susirinkimą

Pranešimas visiems Universal 
State Banko Depozitorių Ko
miteto nariams

J. Ivanaitis turi su 
mokėt $875 už “prie 

žado sulaužymų”
Daugiau nesirašysiąs kontrak

tų su moterims, žadėdamas 
jas nesti.

šiuomi pranešame, kad Uni
versal State Banko Depozito
rių Komiteto susirinkimas atsi
bus penktadienį, kovo (March) 
24 d. Universal Kliubo kamba
riuose, 814 West 33rd St. Pra
džia 8-tų vai. vakare.

Visi Komiteto nariai ir Kom. 
advokatai kviečiami dalyvauti.

—Valdyba.

Ar tai savo noru, ar tai per 
prievartų, bet lietuvis Juozas 
Ivanaitis daugiau nesirašys 
kontraktų su moterimis, Žadė
damas jas vesti. Jis sako, kad 
lietuvė Kotryna Vaitiekūnas— 
Jurkšaitis jį privertė tokį 
kontraktą paprašyti, o ji sako, 
.kad jis pats netgi pasiūlęs jai 
tą padaryti. Vakar municipa- 
lis teisėjo Eugene J. Holland 
jury išrišo ginčą, 
Ivanaitį sumokėti 
$875.

Tai bent šeimynėlė! 
Buvęs chic. Pliatkus 
susilaukė 15 sūnų

priteisdama 
moteriškei

šiame 
dalyvavo 
galutinai

Per radio kalbės J. Brenza, 
Metropolitan State Banko 

prezldėnlas
šiandie 7 vai. Vakare iš sto

ties WGES. 1360 kc., kaip ir 
kas antradienio vakare, Peop- 
les Furnitūrą krautuvių pas
tangomis bus transliuojamas 
lietuvių dainų, Inuzikos ir kal
bų programas^ 1

Dainų dalį išpildys Geno
vaitė šidiškiutė - Giedraitienė, 
A. Čiapas, J. Romanas* ir 
Peoples Radio duetas. Prie 
to šį sykį klausytojai turės ma
lonumų girdėti kalbant Jonų 
Brenzų, Metropolitan Bankos 
prezidentų, kuris kalbės apie 
labai svarbius šių* dienų rei
kalus. Taip pat kalbės Dr. 
Paukštis, dentistas, apie svei
katos reikalus. O prie to vi
so, bus žavėjančioš* muzikos ir 
kitokių gražių, įdomių ir nau
dingų dalykų kiekvienam pa
siklausyti.

D. L 
mėnesinį 
21 d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Nariai butiai privalo dalyvauti, 
nes yra svarbus susirinkimas. Taipgi 
privalote apsimokėti mokesčiui draugijai.

P. K., rast.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga (Lith- 
uanian Women’s Civic League) susirinki
mas įvyks kovo 22 d., trečiadieny] 7:30 
v. v. Sandaros svet., 3227 So. Halsted 
St. Visos moteris pilietės ir norinčios 
būti pilietėmis esate kviečiamos atsilan
kyti ir išgirsti, adv. C. P. Kai, assi- 
stant State Attorney, kuris paaiškins 
apie reikalingumą būti pilietėmis.

i , » • ., Kviečia Valdyba.

kovo

Business Service
,     JBiznįo PaĮaryąyįniag
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų so 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
jinalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Help VVanted—Female 
Pąrbininkią Reikia

REIKALINGA moteris, kuri supran
ta restauranto darbą. Valgis, guolis ir 
alga. 7259 Vincennes Avė.

For Rent
GRAŽUS 8 kambarių apartmentas, 

naujas, modemiškas, visos grindis išklo
tos brangiais žaliais karpetais, visi išlau
kiniai šviesus kambariai. Išrenduosiu 
atsakantiems profesionalams arba biznie
riams. t

754 W. 33rd St., arti Halsted St. 
Tel. Victory 2409

Savitarpinės pašalpos kovo mė
nesio susirinkimas, kuris atsi
buvo 14 d. Masonic Temple sve
tainėj, 1547 N. Leavitt St., bu
vo labai skaitlingas. Tokio skai
čiaus narių neteko matyti per 
gana ilgų laiką, net ir metiniuo
se susirinkimuose. ’i
Dabar draugija turi apie 1,400 

narių
susirinkime, kuriame 
apie 500 narių, buvo 
nutarta priimti į C. 
p. dvi draugijas, tai

Dr. V. Kudirkos ir Bridgeporto 
Lietuvių draugiją. Dabar Ch. 
Liet. Dr. s. p. turės apie 1,400 
narių. Į jų beveik kas susi
rinkimas įstoja, jei ne viena tai 
kita iš mažesnių Chicagos ir 
apielinkių organizacijų. “Savi
tarpinė” auga ne tik nariais, 
bet ir turtu. Be draugijų j C. 
L. D .s. p. radosi apščiai ir pa
vienių.
Gyvesnis opozicijos veikimas

Gal šis spartus aujgimas iš
šaukė kiek veikti ir opozicijų, 
kurios iki šiol kaip ir nebuvo. 
Kiek gyvesnis opozicijos pasi
reiškimas yra ne bloga, jei tik 
tas daroma draugijos labui. Po
zicija be opozicijos kartais ap- 
snųsta, o kartais pasidaro ne
atsargi; opizicijai veikiant atsi
randa daugiau įdomavimo ir pa
traukia didesnį skaičių narių 
susidometiz savo d-jos reikalais. 

Gal vienas iš pagirtiniausių 
dalykų šioj d-joj yra tas, kad 
joje nors ir yra visokių pažval- 
gų narių, bet nei vienas savo 
sektantizmo viešai neparodo. 
Tas reiškia, kad visi nariai ve
lija jai gero.
Skleidžia apšvietą narių tiarpe

šios draugijos didelis pliusas "^^“vahtoy^“ 
dar yra ir tame, kad savo narių 
tarpe platina ir apšvietą. Kiek-

Priei karą laimingasis tėvas 
M. Pliatkus gyveno Chiča- 
goje.

Karts 
spaudoje 
šeimynų,

nuo karto • matome 
paveikslus didelių 
kurios dažniausiąi

Rep. XXX-

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

$350
$300 
$550

Farms For bale 
......  

UKfiS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį. * 
štai yra keletas musų Specials: 

20 akerių, namas, bamė prie kelio 
40 akerių, 'upelis, be namų ..........
76 akrai, laukas, be namų .. .......
80 akerių, gražus namai, bamė, 

didelis sodas, puiki žemė .... $1000 
40 akerių ne išdirbta kieto medžio 

žemė, po .................................... $100
iki $200, už 40 akerių. 
Gera žemė, prie kelio, geroj ūkių 

apielinkėj. Mažas įmokėjimas, geros 
sąlygos. Rašykite arba reikalaukite nau
jo cirkulioriaus. D. Donaldson, 203 N. 
Wabash Avė. Tel. State 7499.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir fartnų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokų nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, ■ Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas'*.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Real Estate For Sale
fJąĮtĮąi-žeinž -P.a.rĄayi-ntui   

GRAŽUS Vasarinis cottage prie eže
ro arti Mc Henry, viena valanda nuo 
Chicagos. Greitam pardavimui $800, 
tiktai $150 įmokėti. Bargenas. Box 
1536, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BARGENAS. Paaukausiu dėl mir
ties šeimynoje 280x90 biznio vietą, 9 
kambarių namas, štoro frontas ant di
delio vieškelio, 2 blokai nuo gelžkelio, 
arti Stanclard Oil Co. Gera vieta dėl 
roadhauzes. Lengvi išmokėjimai. 

BERTH PALLESEN, 
Grace Lake, III.

BRIGHTON PARK — Tau
tietis Jonas Jokubonis, prane
ša, sugrįžo iš ligonines kovo 
17 d., ir dabar Randasi namie, 
adresu, 4235 South Sacramen- 
to Avė. Prašo, kad draugai jį 
aplankytų. Jis gulėjo kurį lai
kų Burnside ligoninėj.

8 » »
T0WN OF LAKE — P-a 

Barbora Kraulidis išvažiuoja į 
Hot Springs, Ark., gydytis. 
Jau metai laiko kaip serga. 
Bandė gydytis pas įvairius 
daktarus, bet reumatizmui jai 
neduodant ramumo, buvo pri
versta važiuoti į šiltesnius 

i kraštus ir maudytis minerali-

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Rep

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

NAUJOJ VIETOJ

PAINT

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

*4’

Kartu su ja važiuos vyras 
, . , . , i p. Povilas Kraulidis, gerai ži-

vienas susirinkimas būna pa- nomas biznierius, kuris 1912 
margintas paskaitomis, prakal- (m , pĮrmas, pradėjo naudoti 
bomis, prelekcijomis, dainomis «we| ^asb»» skalbimo metodų 
ir muzika, šį kartą dainavo p. > įr savo laiku užlaikė skalbyk- 
J. Čepaitis, jam pianu akom- Town of Luke. Sutaupęs 
panayo^ p-lė Birutė Bnedžiiitė. dallg laiko ir darbo šeiminin- 

k6nis ir todėl “jos jį mylin
čios”.

šakyje stėvinčitf buvusiu pirmi- pp. Kraulidžiai užtruks ku- 
hiriku p. Strazdu. Ne veltui Si ror,te apie keturias 
draugija pasiskyrė sau tokį var- jeigu kas iš pažįstamų norėtų 
dą. Jos tikslas ir norai suvie- su jais važiuoti, raginami su 
nytl visus Chicagos ir apie- p, Kraulidžiu šušįžinoti 
linkių lietuvius pildosi.

« • ......

Didoką veikėjų būrį turi Dr. 
V. Kudirkos draugija su prie-

. ' - <'X

savaites.

i. Ad
resas, 4349 S., Herjnitage Avė

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniionis, Vedėjas. 
štai dabar musų krautuvėje keletas

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... v V

ir augščiau 
SPAR Vamisb, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St.

■MM

PERSISALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persiSalditno re- 
<ullarlal Išvalydami tavo vidurius I 
Laikykite savo vidurius llnosal, pra*

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

k s kA




