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Sovietu Spauda Bauginasi 
Gresiančios Katastrofos

Komisaras Preobraženskis, pavažinėjęs po 
provincijas, kaltina Maskvos diktato
rius, kad jie nieko nežiną, kas rusų 
kaime dedas

kelių padėtis yra kalastrofin-BYGA, kovo 20. — Grįžęs 
į Maskvą iš savo ilgos kelio
nės po provincijas, buvęs fi
nansų vicekomisaras Preobra
ženskis paskelbė Maskvos Prav- 
doj pranešimą apie dalykų pa
dėtį sovietijos kaimuose. Pa
dėtis, pasirodo, labai 'bloga, ir 
Preobraženskis kaltina Mask
vos vyriausybę, kad ji nieko 
nežinanti, kas dabar Rusijos 
kaime dedasi.

Pasak Preolbraženskio, ūki
ninkai nepaliaują savo pasy
vaus priešinimos kovos prieš 
valdžios pastangas kolekty vi
zuoti žemės ūkį, ir tam Rusi
jos žemės ūkini gresiąs labai 
rimtas krizis, daug rimtesnis, 
nekaip chroniški sovietų pra
mones krizini. Ateinantį rude
nį esą galima laukti bado. Nie
kas nežinąs, kiek belikę Ru
sijoj gyvulių, kiek busią šį pa
vasarį apsėta žemės ir kaip 
busią galima išmaitinti per žie
mą miesto gyventojai. Vyriau
sybė turinti urnai daryti ką 
nors, kad išvengtų katastro
fos.

Žodis “katastrofa” dabar 
kasdien po kelis kartus kar
tojamas visuose sovietų laik
raščiuose.

Sovietų Sąjungos “geležin

Nubaudė komunistus 
už vaikų vartojimą 

demonstracijoms
Vienuolika tėvų gavo kalėjimo 

bausmes už mokyklų lanky
mo įstatymo laužymą kovo 
6 dieną

NEW YOBKAS, kovo 20. — 
Vienuolika komunistų ievų, ku
rie kovo 6 dieną neleido į mo
kyklą eiti 15 savo vaikų, idant 
tie vaikai galėtų dalyvauti ko
munistų “bedarbių demonstra
cijoje” Union skvere, vakar 

buvo teismo pripažinti kalti dėl 
mokyklų lankymo įstatymų lau
žymo ir nubausti kalėjimu po 
vieną dieną už kiekvieną iš 
mokyklos sulaikytą vaiką, ar
ba po $5 pinigais, o viena mo
tina už vieną vaiką tapo nu
bausta dagi dviem dienom ka
lėjimo, arba $10.

206 žmonės žuvo per 
potvynius Francijoje
PARYŽIUS', kovo 20. — Vy

riausybės paskelbtomis oficia
liomis žiniomis per pastarus 
didelius tvanus, siautusius pie
tų vakarų Francijoje, žuvo 206 
asmenys. Penkiolikos asmenų 
dar pasigendama. Pasak pra
nešimo 2,893 namai buvo su
naikinti.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

ga,” šaukia Ekonomičeskaja 
Žizn.

Sovietų projektams “pava
sario sėją padidinti gresia ka
tastrofa,” skelbia Izviestija, 
sakydamos, kad keturiolikos 
milijonų individualių ūkių lik
vidavimas įvaręs ūkininkams 
didžiausios baimės, taip kad 
15 nuoš. dar nekolektyvizuo
tų ūkininkų nebenorį savo lau
kų dirbti, bijodami, kad jų 
ūkiai taip pat bus kolektyvi- 
zuoti ir derlius konfiskuotas.

198,000 kolektyvių ūkių, ku
rie jau tapo suorganizuoti ko
munistų artelėmis, “gresia ka
tastrofa,” skundžiasi Pravda, 

jau pripažindama, kad mažiau 
ne 5 nuoš. jų teturi gabes
nius ūkvedžius, ir kad pro
spektai sulaukti gero derliaus 
bendrai esą labai menki.

Kalbėdama apie mėsos ištek
lius, Pravda sako, kad ir čia 
padėtis esanti katastrofinga: 
vietoj vienuolikos bemėsių die
nų mėnesy miesto gyventojams 
netrukus teksią susilaukti iš
tisų bemėsių menesių, jeigu 
nebusią greitai surasta prie
monių neleisti ūkininkams ty
čia skersti ir naikinti savo gy
vulius.

Lenkai prašo Tautų 
Lygą padėti rūpintis 

rusų pabėgėliais 
- - - - -  i

Skundžiasi, kad lenkai patys 
negalį išlaikyti daugybės ru
sų, prigriuvtįsių iš sovietijos

GENE VA, Šveicarija, kovo 
20. — Tautų Sąjungos komi
sija jau antra diena svarsto 
klausimą apie suteikimą pagal
bos Lenkijai išlaikyti ir mai
tinti mases pabėgėlių iš sovie
tų Rusijos, kurių dabar pri
griuvę į Lenkijos žemę.

Lenkų vyriausybė, mat, tam 
tikru memorialu kreipėsi į 
Tautų Sąjungą, pristatydama 
jai sunkią padėtį, kuri susida
rė Lenkijos rytų pasieny, ir 
nusiskųsdama, kad lenkai ne
galį imtis vien ant savo pe
čių naštos maitinti ir išlaiky
ti kasdien vis didėjančią rusų 
pabėgėlių armiją.

Kadangi prie Tautų Sąjun
gos esąs tam tikras Nanseno 
fondas, sukurtas kaip tik pa
našios rųšies reikalams, kuris 
savo laiku rūpinęsis graikų 
pabėgėliais Turkijoje, taipjau 
bulgarų pabėgėliai, tad tas 
fondas turįs dabar padęti jiems, 
lenkams, rūpintis Rusijos pabė
gėliais.

(Atlantic and Bacific Photo)

Primo ale Rivera, buvusia Ispanijos diktatorius, kuris prieš 
keletą dienų pasimirė Paryžiuj.

Ir Australija sustab
do imigraciją

MEDUIJRNAS, Australija, ko
vo 20. Ministeris pirminin
kas instruktavo visus Austra
lijos valdžios departamentus 
neduoti darbo europiečių atei
viams, kuomet yra daug aus t ra- 
liečiu ir anglų be darbo.

Vyriausybė taipjau užgina 
įsileisti naujus imigrantus iš 
Europos kraštų, išskiriant tik 
žmonas ir vaikus jau esančių 
Australijoje ateivių.

Suėmė 12 meksikiečių 
dėl amunicijos šmuge- 
liavimo maištininkams

TUCSON, Ariz., kovo 20.— 
Vyriausybė areštavo čia dvy
lika meksikiečių konspiratorių, 
kaltinamų dėl amunicijos šmu- 
geliavo iš Arizonos į Meksiką 
per Įvykusį 1929 metais suki
limą Meksikoje. Amunicija bu
vo šmugeliuojama sukilėliams.

Tarp suimtų yra ir gen. Jose 
Gonzalo Escobar, buvęs vy
riausias sukilimo vadas.

Per Pilsudskio pamal
das bažnyčioj išsprog

dinta bomba
VARŠUVA, kovo 20. — Lvo- 

ve per pamaldas maršalo Pil
sudskio vardadienio proga', lai
kytas ukrainiečių bažnyčioje, 
sprogo nežinia kieno padėta 
nedidelė bomba. Bažnyčioj ki
lo panika, nors žmonių nie
kas nebuvo sužalotas. Keletas 
asmenų areštuoti.

J. V. užsisakė karo ae
roplanų už $2,909,500
AVASHINGTONAS, kovo 20 

— Karo departamentas šian
die padare kontraktą penkioms 
dešimtims puolamų aeroplanų 
ir septyniasdešimt trims bom
barduojamiems aeroplanams.

Visa tai valdžiai pareis 2,- 
909,500 dolerių.

NUŠOVĖ POLICININKĄ.

MIDDLETOWN, Ohio, kovo 
20. — Du butlegeriai šiandie 
čia nušovė policininką D. Sand- 
liną. šovikai pabėgo.

MacDonald laimėjo 
britų parlamente

LONDONAS, kovo 20.—Kon
servatorių pasiūlyta pataisa 
prie anglies kasyklų įstatymo 
šiandie buvo parlamento at

mesta 274 balsais prieš 229.
Liberalai susilaikė nuo bal

savimo.

Angliakasių vadai 
gaus ir toliaus 

riebias algas
INDIANAPOL1S, Ind., kovo 

20. — United Mine Workers 
of America konvencija didele 
balsų dauguma atmetė konsti
tucijos pataisas, kuriomis no- 
rtėita sumažinti internacionali
nių angliakasių unijos virši
ninkų algas.

Tokių pataisų buvo pasiū
lyta apie dvidešimt, bet jos vi
sos buvo atmestos, taip kad 
viršininkų algos ir toliau pa
silieka kaip ligšiol kad buvo.

Dabar internacionalinis uni
jos prezidentas Lewis gauna 
metams $12,000, o viceprezi
dentas ir sekretorius gauna po 
$9,000.

Ateinanti konvencija, kuri 
įvyks 1932 metais, nutarta lai
kyti taip pat Indianapoly.

Vilniaus krašte siautė 
didelės pūgos

VILNIUS, kovo 20. — Vi- 
šame' Vilniaus krašte pastaro
mis dienomis kiaute didelės 
sniego audros, sutrukdžiusios 
susisiekimą.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; daug šalčiau; stiprus 
žiemių vakarų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 560 ir 390 F.

Šiandie saulė teka 5:53, lei
džiasi 6:02. Mėnuo teka 1:04 
ryto.

Prisipažino paleidęs ne
tikrų čekių $100,000
DETRO1T, Mieli., kovo 20. 

— Suimtas dėl suktybių, John 
B. Gest, kuris dabar čia lai
komas kalėjime iki teismo, pri
sipažino, kai įvairiose Jungti
nių Valstybių dalyse jis p lei
dęs $100,000 sumai dirbtinių 
Travel'j.rs’ čdkių prieš P'.'lts- 
burgho Mellon National ban
ką.

Vokiečių komunistų 
triukšmavimas prieš 

bažnyčias
BERLYNAS, kovo 20.—Va

kar, Bomos papos paskelbtą 
maldos už persekiojamus Ru
sijoje krikščionis dienų, Ber
lyno komunistai puolė kai ku
rias protestonų ir katalikų baž
nyčias, kuriose buvo pamal
dos.

Aldersdorfo kvartale komu
nistai buvo įsiveržę į bažny
čią, rėkaudami: “Valio raudo
nasis frontas!” bet buvo mal
dininkų minios išmušti laukan. 
Moabito kvartale komunistai 
bandė pulti katalikų bažnyčią, 
bet taip pat buvo atmušti.

Protestonų Musų Išganyto- 
jaus bažnyčią komunistai ak
menimis bombardavo, o kata
likų šv. Sebastijono bažnyčios 
sienas nutepliojo raudonais pa
rašais: “Religija yra opi j urnas 
žmonėms.”

Trockis prašosi i Vo
kietiją arba į Franci- 

ją pasigydyti
ISTANBULAS (Konstantino- 

polis), Turkija, kovo 20. — 
Leonas Trockis, buvęs bolše
vikų vadas, kuris dabar rim
tai susirgo, kreipėsi į savo 
draugus, prašydamas, kad jie 
išsirūpintų jam leidimą atvyk
ti į Franciją, arba į Vokietiją, 
gydytis.

Kinų teatro gaisre žu
vo 130 asmenų; daug 

dar pasigenda
TOKIO, Japonija, kovo 20. 

— Paskiausi pranešimai sako, 
kad gaisre, kuris vakar sunai
kino Kičine, Mandžurijoj, vie
ną krutamųjų paveikslų teatrą, 
sudegė 130 asmenų, vyrų, mo
terų ir vaikų. Daugiau kaip 
100 kitų buvo sužaloti, o dvi
dešimt septynių dar pasigen
dama.

Monako kunigaikščio 
šeimos išsiskyrimas

PARYŽIUS, kovo 20.—Tani 
tikras teismas Paryžiuje davė 
Monako kunigaikščiui Pjerui 
ir jo žmonai, kunigaikštienei 
Šarlotai, legalų išsiskyrimą.

Teismo sprendimu Monako 
kunigaikštijos sosto paveldėto
ju pripažįstamas princas Rai- 
nier, 7 metų amžiaus Pjero ir 
šarlotos sūnūs.

Girdai apie Stalino nu
vertimų esą netikri
MASKVA, kovo 20. — Tass, 

oficiali sovietų žinių agentūra, 
Vadina “juokingu prasimany
mu” užsienių spaudoj pasiro
džiusius pranešimus, busią so
vietų diktatorius Stalinas bu
vęs priverstas iš savo vietos 
rezignuoti.

Komunistiškai
VARŠUVA, kovo 20. — Va- 

kar vakarą komunistų banda 
puolė čia rusų emigrantų laik
raščio Za Svobodu spaustuvę 
ir išdaužė langus.

Vokietija nutraukė 
santykius su fašis
tine savo valstybe
BERLYNAS, kovo 20. — Vo

kietija nutraukė diplomatinius, 
o taipjau ir finansinius, san
tykius su vokiečių fašistų Tu
ringi jos valstybe.

Vidaus reikalų ministeris, 
Dr. Kari Severing, socialdemo
kratas, pranešė būtent, kad 
Turingija daugiau nebegaus iš 
reicho pinigų savo policijai iš
laikyti, kol Turingijos minis- 
teris Frick, fašistas, patenkins 
reicho vyriausybę, jogei jis tų 
pinigų nebeleis Turingijos po
licijos organizavimui į karei
viškus burius savo konspiruo
jamam fašistų “pučui”. f

Iš Leipcigo praneša, kad 
Aukščiausias teismas Įsakė pa
daryti kvotą, ar galima apkal
tinti Fricką dėl valstybės iš
davimo. Berlyno laikraščiai 
kaltina Fricką, kad jis poli
cijos tarnybon priimąs tik lo
kius žmones, kurie parodo, jo
gei jie yra ištikimi fašistų ju
dėjimui.

Kadangi Vokietijos valstybė 
(reichas) moka 85% Turingi
jos policijos išlaidų,z tai da
bar, ministeriui Severingui su
laikius pinigų davimą, fašistas 
Frick turės arba atsiklaupti, 
arba bandyti savo fašistinę 
“revoliuciją.”

Bombardavo moterų 
unijos pirmininkės 

namus
OLEVELAND, Ohio, kovo 

20. — Anksti šį rytą čia buvo 
mesta bomba į Mrs. Carrie 
Gallagher namus. Mrs. Galla- 
gher yra siuvėjų Ladies Gar- 
ment Workers unijos 29-to dis- 
trikto lokalo pirmininke. Bom
bos sprogimas išnešė namų du
ris ir išdaužė langus, taipjau 
lengvai sužeidė pirmininkę. 
Daugiau žmonių niekas nenu
kentėjo.

FAIRFIFjLD, Tex., kovo 20. 
— D. S. Moore, biznierius, ta
po areštuotas, kaltinamas dėl 
bandymo viešbučio kambary 
gyvą sudeginti iMiss Wimą 
Jonės, 23 metų merginą.

COURTNAY, N. D., kovo 20. 
— First National banko vol
te rado nušautą jauną banko 
kasininko asistentą, Elmerį 
Bunkovvske. Išnešta $3,000 ban
ko pinigų.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
5 milijonai litų už val

džios naudojamų 
miesto turtų

KAUNAS. — Kauno miesto 
valdyba pristatė vyriausybei 
sąskaitą už paimtą valdžios rei
kalams miesto turtą — Uni
versiteto I Runius, Technikos 
Mokykla, įvairius sklypus — 
5,000,000 litų sumai.

Tai sąskaitai apsvarstyti bus 
sudaryta tarpžinybinė komisija 
iš Krašto apsaugos ministeri
jos, aps. min-jos, Susisiekimo 
min., Finansų min. ir Kauno 
miesto valdybos atstovų.

Klaipėdos miesto be
darbių susirinkimas
KLAIPĖDA. — Krašto ko- 

mendantui leidus, vasario 15 
dieną įvyko Klaipėdos miesto 
bedarbių susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 350 bedar
bių. Darbininkų atstovai kraš
to ir miesto seimelyj padare 
susirinkusiems visą eilę prane
šimų apie ^bedarbių šelpimą. 
Pranešime buvo nurodyta, kad 
seimelis ir direktorija nekrei
pia dėmesio į bedarbių nusi
skundimus ir neduoda jiems 
reikalingų pašalpų. Susirinki
mas priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad krašto di
rektorija patenkintų bedarbių 
reikalavimus, įteiktus jai raš
tu j>er neseniai įvykusią darbo 
demonstraciją.

Degtukų monopolis su
kelia nerimo pramoni

ninkų tarpe
KAUNAS. — Pramonininkai 

nervingai reaguoja j degtukų 
monopolio vedimą. Stebimasi, 
kad tai įvyko taip staiga, ne
atsiklausus nie. vienos ekono
minės organizacijos. Reiškia
ma nuomonės, kad monopolis 
gali privesti prie ištisos pra
monės šakos krizio. Tuomet 
reikės griebtis įvežimo iš už
sienio. Spėjama, kad degtukus 
siūlo pigia kaina Lietuvai So
vietų Rusija.

Nuodijasi merginos
Vasario 19 d. Kaune, Jablon

skio g. ties 1 Nr. rasta apsi
nuodijusi mėlynuoju akmenė
liu pil. Kazė Stan^evlčaitė 25 
m. amžiaus, kuri padėta ligo
ninėn. Jos gyvybei pavojaus 
nėra.

Tą pat dieną Uosto kranto 
g. 19 Nr. savo bute actu apsi
nuodijo pil. Magdė Artičkonyte 
28 m. amžiaus, kuri padėta li
goninėn.



NAUJIENOS, Chicago, I1L Penktadienis, kovo 21, 1930

Tėvai ir Vaikai
Prožektoro”)

Vis-

rankas,

o Gali-

■ | ko Galina. — Susišukuok, ap
sitaisyk. Tu perdaug apsileidai. 
Patempk pančiakas, jos labai 
jau nusmukusios. Ir bendrai, 
susitvarkyk, šiandien ateis dak
taras apžiūrėti tave.

—Galia, aš nenoriu. Aš svei
ka. Paliauk taip kalbėjus. Ta 
kalba man yra nemaloni.

—Tatjana, durnių nevoliok. 
Nuplauk kaklą ir susišukuok. 
Aš sugrįšiu penktą valandą.

Prieš penktą valandą Tania 
nusiprausė ir tinkamai susišu
kavo. Užsivilko juodą suknią. 
Ot, tikra gražuole, —■ ir tiek. 
Ir gydytojas, paprastas vyru
kas, gyvenantis antrame aukš
te, kaip tai nesijaučia liuosai.

Jis išklauso plaučius, suduo
da plaktuku per kelią, prieina 
prie širdies.

—Toras tyras?. Bet jus sako
te, kad skauda?

—Skauda, — atsako Tania 
savo šiltu, burkuojančiu balsu.

—Keista. Tyras tonas, 
jus sakote, kad skauda?

Svembia. Naktimis 
liūdnumas’.

—Skausmas ir ilgesys — tai 
du skirtingu dalyku. Galite ap
sirengti. Mes medikai tatai at
skiriame.

Nueik į virtuvę. Ten bul
vių atvežė, — tyliai sako Gali
na savo motinai.

[koresponoencijosĮ Detroit, Mieli.
Iš musų padangės draugiių 

vekimo

Bet

tokis

Pasilikusi viena su gydyto
jam, Galina prieina prie jo. Jos 
lupos neramios. Ji suka ir glam
žo nosinę. Nuo to jai lyg ra
miau.

—Na, daktare, kaip jums at-

Grįždama vakare namo, Ga
lina paspaudžia skambučio myg
tuką. Tamsiu koridoriaus au
deklu bėga garso siūlas. Nera
miai laukia to garso motina. Iš
girdusi skambutį, ji pašoka iš 
vietos ir atidaro duris. Jos 
džiaugsmas gilus, liguistas, pa
našus į liūdesį.

—Tai tu, — sako ji.
kas gerai? Nieko neatsitiko? 
Aš myliu tave. Ar tu pavalgei?

—Na, na, Tania, — atsako 
motinai Galina. — Aš tau už- 
draudžiu tai. Viskas gerai. Nie
ko neatsitiko. Valgiau.

Bet kartais motina atidaro 
duris tylėdama. Tai reiškia, kad 
neturi jėgos džiaugtis. Galina 
paima ją už rankos ir veda tam
siu koridorių. Paskui sako:

—Ei, Tatjaša, prabilk. Vis
kas gerai.

Sunėrusi ant kelių
mėgsta motina žiūrėti į vieną 
tašką: žiūrėti į praeiti, 
na žiuri į ją.

—Tavo akys, Tania, stebėti
nos, — atsidusta jinai, — Ste
bėtinos akys. Bendrai kalbant, 
tu esi, žinoma, tikra gražuolė. 
Ach, nežinau nei ką su tavim j 
daryti.

—Tu ir vėl prisimeni. Tania, 
aš tai uždraudžiu tau. — sako 
Galina. — O ar tu užsirašei 
bulvėms ?

Dienomis, kai Galina, stipriai
suveržusi apsiaustą, greitai žy- i rodo Tania? 
ginoj a gatvėmis, važinėjasi
tramvajais, landžioja po butus 
ir ten patam sėj rašo kvitanci- 
jas su kopija apie pristatymą 
eilinio Didžiosios arba Mažosios 
sovietų enciklopedijos' tomo, Ta
nia sėdi namie ir išsiuvinėja 
baltinius pardavimui. Užsidėju
si akinius ant gražių spitrių 
akių, Tania išsiuvinėja žoles ir 
gėles. Visą laiką tas pačias'.

Mintys Tanios galvoj sukasi 
labai iš lėto. Po dešimties metų 
jai 'rodysis, kad Galina, susi
veržusi diržu, Maskvos gatvė
mis žygiuoja milžiniškais žings
niais. Bet tai bus už dešimties 
metų. Dabar ji mintyse veda 
savo mažytę Galiną už rankos 
(‘'žiūrėk, nepergriuk”), pietų 
miesto gatve, kur nėra žiemos. 
Revoliucija įvyko neseniai, dar 
yra brangus' kailiai ir šilkai, už 
kuriuos galima gauti lašinių ir 
bulvių. Dar tebėra gyvas vyras, 
dar liepai duotas pianas, dar 
krūtinėj tebedega ugnis.

Bet nuolat darosi šalčiau. Gy
venimas tuštėja. Vyrai išneša 
grabą, išneša pianą, išneša pa
skutines valyzas. Keliąs. Mask
va. Nuo praeities' liko tik vie
na Galina. Tvirta, gyvenimą pa
žįstanti. Galina atsigimusi į tė
vą: negraži, bet sveika, juoda
plaukė, panaši Į serbentą po 
lietaus.

Naktį nemigus kankina Ta
nią. Neurastenija, “visų ligų 
beždžionė”, šnibžda jai melagiai. 
Ir balta, didele, puošni Tania 
verkia. Galina išbundu susyk 
kaip šokama į vandenį. Ji ap
graibomis įeina į kambarį ir at- 
sigulia šalia Tanios':

—Jus kalbate apie savo mo
tiną?

Taip, apie ją. Aš tik vieną 
Tanią teturiu. \Tos vienatines 
metinąs visuomet grakščios, 
silpno kraujo. Ką jus manote 
apie žuvies riebalus':

—Riebalai... žinoma. Bet, ma
tote, aš neradau pas ją jokio 
organiško pakrikimo. Nervų si
stema truputį, kaip čia pasa
kius... (Gydytojas nežiūri į Ga
liną) Jūsų motina gyvena vie
na? Tėvo jus neturite?

r—Nesiranda, — atsako Gali
na trumpai. — Viso labo, dak
tare.

Kiekvienas enciklopedijos to
mas sveria daug-maž vieną ki
logramą. Dešimtis tomų — de
šimtis kilogramų. Ach, neleng
va žmogaus mintis.

Suėmusi ryšuli knygų ir pa
krypusi į šoną, eina Galina 
laiptais. Keltuvas sugedęs, na
mas aukštas, o profesorius, žo
dyno prenumeratorius, gyvena 
pačiame viršuj. Jo kambarys, 
lyg foto studija, su stiklinėmis 
lubomis. Debesys, žvaigždės ma
tosi aukštai.

Kiekvienas žodyno tomas 
džiugina profesorių. Ir jam yra 
suprantamas tas faktas, kad 
žodyną atneša jauna, juodaplau
kė mergina.

sako Galina.

Paūmęs j rankas keturioliktą 
tomą, profesorius atsargiai var
to jo puslapius:

—Gerai. Labai gerai. Bet yra 
ir defektai. Taip, pavyzdžiui, la
bai mažai kas tėra pasakyta 
apie geizerius.

—Taip,
Tai labai, žinoma, nemalonu.

Jinai įeina į kambarį priimti 
pinigus. Mato stiklinius lubų 
kvadratus, pridengtus uždango
mis, kaip pas fotografą: mizer- 
nas bandymas pasislėpti nuo 
kosmoso.

—Jus atleiskite man, bet pas 
jus labai jau nejauku, — įsi
drąsinusi sako Galina. — Ta 
žvaigždė tikrai jums kliudo. Ka
da nors' vakare jus būtinai tu
rite, aplankyti mus. Juk mes 
kaimynai...

Stovi papuošta lempa. Tania 
pila arbatą.

Nusileidęs nuo stiklinės aukš
tumos, profesorius labai sujau
dintas.

—Keturioliktas tomas labai 
įdomus", — sako jis. — Bet apie 
geizerius ten visai mažai tėra 
rašoma.

Iš Tanios silpnos rankos iš
krinta šaukštukas.

Westville, III

Prakalbos

Pas mus žmones pradeda 
smarkiau darbuotis ir geriau 
suprasti visuomeniškus reika
lus. Dabar visi labiausia yra 
susidomėję nuosavo namo judė
jimu. Tai tikrai puikus suma
nymas. kuris, reikia manyti, ras 
didžiausio pritarimo. Jau dabar 
devynios draugijos pasiėmė tą 
darbą dirbti. Savo svetainės 
pastatymas draugijoms irgi bus 
geras' dalykas, nes jos turės kur 
savo susirinkimus" laikyti ir pa
rengimus rengti. Bet labiaušia 
svetainė yra reikalinga jaunuo
menei, kuri neturi kur susi
rinkti ir liuosą laiką tinkamai 
praleisti. Dabar jaunuoliai ei
na į “pulrumus” arba važiuoja 
i kitus miestus.

Visai kitas reikalas butą, jei 
turėtume savo namą ir svetai
nę. Tada jaunimas galėtų tėti 
užsiimti visokiu sportu ir mo
kytis lietuviškai skaityti bei 
rašyti. Jau ir šiandien tėvai su 
savo vaikais vargiai besusikal- 
ba. Na, o1 kas bus toliau? To
dėl ir yra 
savo narna

Pamažu susijaudinimas pra
eina. Iš atskirų žodžių susidaro 
kalba.

Tania garsiai prisimena pra
eitį, ir Galina dabar nedraudžia 
tai daryti.

Tegul prisimena ji ir jisai,
— galvoja Galina. — Juodu be
veik vienmečiai.

Kalba profesorius:
—Taip, taip, įsivaizduokite. Užtat vvestvilliečiai pagalvokite 

aš atsimenu pečių. Pakurdavo jį gerai apie tą reikalą.
iš ryto ir pamaišydavo žarstek- valome stoti 
liu.

Galina iš šalies žiuri į juodu.
Ramus vaizdelis iš nedabartinių 
laikų: lyriška lempa, nuo arba
tos kyla garas, Tatjanos pečiai,
Oniegino balsas... | jaunuoliai. Programas susidės

—Na, tegul, — galvoja Gali-; iš dainų, deklamacijų ir muzi- 
na. — Kitaip juodu negali.

O jinai... Pas ją didelė gyve
nimo programa, kurioj meile 
nedaug vietos teužima. Vaikų 
pažvalgos į gyvenimą vienokios, 
o tėvų kitokios.

—Ach, tie tėvai, — galvoja 
Galina. — Tikrumoj jie, tikri 
vaikai. —Vertė K.

didžiausias reikalas 
įsigyti.
yra daugiausia lįe-yVestville

tuvių apgyventas, tad neturėti 
Į savo namo butų visai negražu.

Mes1 pri- 
petis į petį, jei 

norime savo tikslą atsiekti.

Neužmirškite ,kad subatoj. 
kovo 22 d., A Stokio svetainėj 
įvyks prakalbos. Be to, bus 

[ puikus programas, kuri išpildys 
: jaunuoliai.

i kos. O po to prasidės prakal
bos. Kalbės P. Grigaitis, SLA. 
Apšvietos Komisijos narys' ir 
“Naujienų” redaktorius. Bus 
taipgi' ir vietinių kalbėtojų. Vi
si kviečiami atsilankyti. Įžan
ga dykai. Pradžia 6:30 vai. va-

Kviečia 9 Draugijų Komitetas.

Į Lietuvą
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai

Kiek teko iš rengėjų nugirs
ti, tai “Ateities” choras su nau
ju mokytoju J. Lengvinu visu 
smarkumu rengias prie persta
tymo operetės “Paulina”. Per
statymas įvyksiąs nedėlioj. ko
vo 30 d., Lietuvių Svetainėj. 
Perstatyme dalyvausią geriau
sios spėkos, kaip 'tai: pats mo
kytojas J. Lengvinas, J. Kras- 
nickas iš Clevelando, Ona Gy
vį utė, W. Gugas, šatulaitienč ir 
pats Ateities Choras.

Man teko šią komišką opere
tę “Paulina” matyti Brooklyne 
vaidinant. Tai yra viena gra
žiausių komiškų operečių ir ver
tą ją pamatyti. Su mokytoju 
Lengvinu pasikalbėjus, sužino
jau. kad ši operete busianti ge
riausiai perstatyta, nes aktoriai 
ir pats choras esą gerai prisi
rengę. Lietuviams detroitie- 
čiams šiemet pirmą syk teks pa
matyti operetą “Paulina” sce
noj kovo 30 d. Lietuvių Salėj.

Detroito’ Pasaulio Pramonės 
Darbininkų Unija rengia vaka
rienę nedėlioj kovo 23 d. Lie
tuvių Salėj. Vakarienė, sako, 
busiantį gera, tik reikia ją pa
remti. Visas pelnas eis palai
kymui unijos leidžiamo laikraš
čio Detroite “Detroit Workers”. 
Po vakarienės busią šokiai prie 
geros muzikos. Kurie prijaučiat 
šiam vakarui, tai prašome atsi
lankyti.

Pas mus bedarbė ne tik kad 
nemąžta, bet dar didėja. Kurios 
automobilių dirbtuvės ir buvo 
pradėjusios dirbti, tai dabar ir 
tos pradeda sustoti. Matyti, kad 
Detroite pagerėjimo darbų šiais

metais nebus. Darbininkų pa
dėtis yra gana bloga, —dauge
lis jau dabar badauja. Kiti bai
gia praleisti paskutinius uždirb
tus centus, žodžiu sakant, jei 
darbai nepagerės, tai dar dau
giau darbininkų atsidurs’ bado 
nasruos. Darbininkai automo
bilių industrijoj yra neorgani
zuoti, neturi jokios pastovios 
unijos, kad pasipriešinus prieš 
išnaudotojus. Detroito darbi
ninkai turėtų organizuotis į uni

ją ir tik organizuotas kūnas ga
lės pasipriešinti ir prašalins be
darbę, sutrumpinant darbo va
landas.—Unijistų draugas.

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

Daktaras Rado Kas Geriausia 
Turint. Sukietėjimą Žmonėms

Kaipo šeini ininio daktaro 
Monticello, Illinois, Dr. Cald- 
vvell praktika apėmė visą žmo
gaus kūną, o ne kurią mažą jo 
dalį. Daugiau kaip pusė jo “pa
šaukimų” buvo pas moteris, 
vaikus. Jie daugiau už kitus 
serga. Bet jų ligos tankiausia 
būna menko pobūdžio, — šal
čiai, karščiavimas, galvos skau
dėjimas, aitrumas — ir visos 
jos pirmiausia reikalauja pilno 
vidurių išvalymo. Jų viduriai 
sukietėję.

Per 47 metus Dr. Caldwell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo paties receptu, už- 
veriančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutarė šią formulą panau
doti gaminimui vaistų, žinomų 
kaipo Dr. Caldvvell Syrup Pepsin 
ir tais metais jo receptas pirmą 
kartą buvo paleistas marke.tan.

Preparatas tuojaus susilaukė 
didelio pasisekimo aptiekose, 
kaip kad jis pirmiau buvo sėk
mingas Dr. Caldwell privatinėj 
praktikoj. Dabar jau trečia 

Igentkartė jį vartoja. Savo vai
kams jį duoda motinos, kurios 
pirmiau buvo duodamos savo 
motinų. Kiekvieną darbo die
nos sekundą kas-nors kur nors 
eina į aptieką jų nusipirkti. Mi
liūnai bonkų Dr. Caldwell’s

Syrup Pepsin yra suvartojama 
kiekvienais metais.

Jo didelis pasisekimas yra 
paremtas ant jo vertės, ant 
pakartotino pirkimo, ant vieno 
patenkinto vartotojo patarimo 
kitara. Yra tūkstančiai namų 
šioje šalyje, kurie niekad nebū
na be bonkos Dr. CaldweH’s 
Syrup Pepsin ir mes turime 
daugelį šimtų laiškų nuo dėkin
gų žmonių pranešančių mums, 
kad jis jiems pagelbėjo, kuomet 
kiti visi nedavė pasekmių. Kiek
viena aptieka pardavinėja Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin.

Komfortas
poilsi n gos sėdynės, šviesus vago
nai, užtektina apsauga nuo šlapio 
sniego ir ledinio lietaus . . . nuo 
pavojų ir sutrukdymų anf žiemos 
vieškelių.

S. S. Pres. Roosevelt............Balandžio 2 ir 30tą
S. S. America....................... Balandžio 9tą
S. S. LEVIATHAN**........... Balandžio 12tą
S. S. Pres. Harding...................Balandžio 16tą
S. S. Geo. Washington........Balandžio 23čią

Išplaukiant i Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg.

**Puklauskit apie puikių naujų trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliausit Amerikos laivais, tuos pinigus, kuriuos praleisk, 

bus jūsų šaly — tai prisidčsit pagelbėt jūsų šaliai turtėt.
Plaukit laivais, kurie jūsų laiškus veža j tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., klauskit savo vietinio agento arba 

rašykit tiesiog j

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadvvay, New York City

Class Health Institute
65 East Garficld Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy- 

„„ ” j
šaknimis. Tai yra vienatinė

šis 
mas. kuris išima kūno nuodus su
pat
vieta Chicagojc.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa-

žiūrėti 
tu ne--
kad tu ____ _____ _ ________ _

Tau yra ' sėkmės nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
1-nil nlinoi kvoMvimn nmtimni lumbago, Neųritis, Sciatica. Šalčių, Kaimai kvėpavimo piatimai. [nkstų įr Vidurių Pakrikimų, Ne-

i moters ašaras. Kodėl 
miegi? Tai vis dėl to, 
be sistemos kvėpuoji

Lumbago, Neųritis, Sciatica, Šalčių

pratimus su 
tu darei juos?

Ne. Sarmatykis, haremo mote
ris. Tai vis diafragma.

—Ne, Galočka, tai širdis'.
Bet juk tai tas pat. Tu ne

miegi, tu išblyškusi. Tu sergi 
arba esi nelaiminga? Pasakyk!

—Aš ne nelaiminga. Aš nesu 
ir laiminga, — atsako Tania. 
Bet tai nesvarbu. Miegok.

—Ach, tai gentkaitė, — gal
voja Galina užmigdama. —j 
Duok jiems laimę neatskiestoj j 
formoj. Nesvarbu. Ne, tai svar-1 
bu. Greičiausia tai bus kraujo | 
stoka... Reikalingi žuvies rieba- į 
lai. Reikės apie tai pagalvoti.

Bet nesuspėjusi pagalvoti ji-| 
nai užmigo...

— Na, štai ką, lama, ■—

virškinimo.
ŠVEDIŠKAS MASAŽAS. RED1U- 

SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

VISI DŽIAUGIASI, KAS TIK 
SKAITO

TARPININKĄ
lietuviu visuomenišku

s ir vaizbos mėnesi-

sa-1

Vienintelį l._. 
mokslo, dailės 
nį žurnalą.

Tai didelis, 
su spalvuotom 
rastis. Daug 
raštu, eilių, juoku, patarimų.

Kainuoją tik $1.00 metams.
Vienas numeris 10c.

Pas mus taipgi galima gauti 
d Pikuojamas mašinėlės su lietu
viškom raidėm.

TARPININKAS
332 West Broadway,

So. Boston, Mass.

puikus, turiningas, 
iliustracijom men- 
naudingų, svarbiu

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

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

CHICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Te!. Kedzie 8902

valandą
Pasinaudokite musų Outlng and Recreation Bureau, 72 W. Adams St., tol. Randolph 8200. Dykai žinios apie 
išvažiavimus, keliones, pasilinksminimų vietas ir lavinimus! turus visoj Chicagos Metropolijos apygardoj.

Del tvarkraščiy, Cery ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

CHICAGO SOUTH SHORE
& SOUTH BEND RA1LROAD

CHICAGO NOKTU ŠUORE 
& M1LWAUKEE RA1LROAD

CHICAGO AURORA
& ELGJN RA1LROAI)

(The Sunset Lines)

I RYTUS Į ŠIAURĘ I VAKARUS
■f/TTUC A G 
[įįURORA AND ELGJN];



Penktadienis, kovo 21, 1930 NAUJIENOS, Chicago, TU.

( I1 u A (; ()S BR A N GIAUSISKALBINIAI
Jokia moteris negali turėti bran

gesniu lininiu, šilku nėrinių, už 
Ino-., kurio randasi 1'200 Lake Shoro 
Vi i ve. ii'imuose Chieagos mllioniorh). Tik 
vienas muilas yra užtektinai Švelniu ir 
lyras, kad apsaugoti Šiuos ploniausius 
audeklus ir spalvas, sako Mrs. Dahlberg, 
skalbėja ponios Chauneey Keep, minėtu 
"aršiuoju adresu. "Aš vartoju American 
Family Flakes dei visko, ktj aA skalbiu. 
Jos beveik tuojaus padaro dideles putas 
ir išskalbia be trinimo.” 3 nemažo didu
mo pakeliai. Pas visus pardavėjus.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Telegramų skaičius 
auga

M. S(|tiires (iš Čikagos uni
versiteto).

Kalbos bus pašvęstos Čika
gos problemoms gvildenti.

Diskusijoms, kurios įvyks 
balandžio 7, yra pakviesi i šie 
kalbėtojai: Andrevv A. Bruce 
(No/ IliAvcslern univers i I e 1 o 

į r< l’esorius), Cl’ITord R. Sha\v 
(autorius, narys- Institute i’oi 
Jnvenile Research), E. Eustace

VVeslcrn Union kompanija Ikyd'in (Čikagos universiteto 
pasiunti per Atlantikij, į Kilia) |Plolcsolius).
ir Pietinę Ameriką telegrafu j

ni.221,215 žodžiu praėjusiais i Cikagiečiai boksininkai 
1929 metais, ši skaitlinė yra I l«lim<MO
26,656,517 žodžių didesnė, nei _____ "

M. P. Kaplan Telefonai
J. Komaiko ITumboldt 4532-0506

1928 m. buvo, (ii 1911 me
lais, L y. devyni melai atgal, 
viso tebuvo pasiųsta per juros 
telegramomis (kuteliais) tik 
20,(X)0,000 žodžių.

Chicago Forum

Antradienio vakare Čikagos 
isladione surengta kumštynės 
už auksines pirštines tarp Či- 

i kiniečių ir ne\vyorkeičių bok
sininkų. Iš 16 porų dešimti 
'laimėjo čikagiečiai. Kumštynių 
įžiūrėti stadionai! susirinko 23,- i . ’!()()(> žmonių. I [ l*uei fie and Atlantic 1‘hoto]

Chicago. — Sam Malega, ku
ris kartu su Oberta tapo nužu
dytas.

______________________________ S ’

25536 J. Subačiui 25326—T. Grigaliumi!
•56753—.L Grikštienei 16368 -M. Fabijonienei
5(>754—J. Jakaičiui

J. Davolui 
16356—B. Krasuckiui 
16361—L. Arlauskienei 
16367 - -L. Jokšienei 
24584—J. Bakui 
16359- O. Vilčauskienei 
13,336—A. Juodžiutci 
1 6360—B. Banoravicienei

NAUJIENŲ

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

KAPLAN BATHS
RUSIšKOS-TURKIšKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara diena ir naktį

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak.
1914-1916 W. Division St. 

arti Rcbey St.

PAVASARIS ČIA 
PAT!

Pavasaris prasideda kovo 21, bet 
pirmosios to malonaus sezono sa
vaitės vis dar būna žiemos įtakoje, 
ir jus galite tas pavojingas savaites 
praleisti saugiai jei savo kuna ap- 
sarvosit nuo ligų. Tam tikslui 
TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
yra geriausias vaistas. Jei jūsų vi
duriai tvarkoj, tai visas kūnas spri- 
riasi prieš pavasario ligas. Trinerio 
Kartus Vynas pastato jūsų vidurius) 
geriausion padėtin, užlaiko švarius, 
gerina virškinimą ir neleidžia vidu
riams užsikimšti. Imk jo reguleriai 
po stalava šaukštą prieš kiekviena 
valgį. Pradėk šiandie. Visose antie- 
kose. Sempelis iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24
Vardas ................................................. ••••........1

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

Sekmadieni, kovo 23 dieną, 
3 taipgi balandžio 7, Chicago 
Forum rengia ypatingai įdo
mias čikagiečiams diskusijas 
Adelpbi teatre, prie Clark ir 
Madison galvių. Pradžia 3:15 
valandą po pietų.

Kovo 23 d. kalbėtojai bus: 
p c 1’. Jerome K. Kcrwin (iš 
Čikagos universiteto), prof. 
Charles H. Judd *(iš Čikagos 
universiteto), prof. Benjamin

Kas geriau apsimoka— 
suktybė ar padorumas?

Trys detektyvai sulaikė gat
vėje vyrą, kurį kode] tai jie 
nužiūrėjo. Kely i detektyvą 
biurą vyras pasiūlė po $50 kiek
vienam iš detektyvą už palei
dimą.

Detektyvų biure suimtasis 
vyras padavė savo vardą kaip

Chicago. — John (Dingbat) 
Oberta, kuri vasario 5 d. nušo
vė gengsteriai. Oberta buvo taip 
pat gengsteris ir politikierius.

John Carroll, 48 metą, gyve
nęs adresu 112 Wcslern avė., 
Bark Ridge. Bet biuro rekor
dai parodė, kad tikras jo var
das yra Ray Mclntosh; kad 
1923 m. jis pabėgo ' iš kalė
jimo Minnesota valstijoj, ir

KUR TIK
JUS EISITE
JUS RASITE
BLUE
RIBBON
MALT!

3 pOUNŪ5

^LTie/JRA^

k?.d dovaną už 
Intosh skiriama 
detektyvai gaus 
$8 ir 33 centus, 
$50.

sugavimą Mc 
tik $25. 'Taigi 
kiekvienas po 
La neėmė po

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

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

smagumų ir sugaišimo laiko.
Mes turime metodą suvaldymui Asthma 

ir mes norime, kad jus išbandylumet jį mu
sų kaštais. Nežiūrint ar jūsų liga yra Užsi- 
senėjusi, ar tik nesenai išsivysčiusi, ar ji 
yra tuotarpinė ar chroniška Asthma. jus tu
rėtumėt iŠsisiuMinti nemokamą išbandymą 
musų metodo. Nežiūrint kokiame klimate 
jus gyvenate, nežiūrint kokis yra jūsų am
žius ar užsiėmimas, jeigu jus kenčiate nuo 
asthma. musų metodas turtėtų pagelbėti 
jums.

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

Sis nemokamas pasiūlymas yra perdaug 
svarbus, kati praleisti jį nors vieną dieną. 
Rašykit dabar ir pradėkit metodą tuojaus. 
Nestųskit pinigus. Tiktai pasiuskit žemiau 
telpantį kuponą. Padarykit tai šiandie.

c°-

Miliūnuose namų Bhie Ribbon Malt 
yna nesimainantis favoritas. Taip 
tvirtai įsigyvenęs, nuolatos didėjan
tis populiarumas yra įrodymas, kad 
Amerikoje Dabinusia Parsiduodantis 
dalykas yra kokybės standardas. 
Pilnai trijų svarų pakas.
Rašykite dėl Lciiu’h Nemokamos Receptų Knygutės 
maistų, saldainių, l’remier Malt Sales Co., 

». Mlchigan Avė., Chieago.

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai 

daug rengiasi važiuoti Lietuvon, 
; tai svarbu, kad iš kalno prisi
rengtų. Ypatingai, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, turėtu tuo
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportą.

Kurie šių dokumentų neturi
te, tuojaus rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų 
gimimo metrikus.

Moteris, kuri apsivedus su 
Amerikos piliečiu taipgi turi 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie nori sugrįžti, privalo 
gauti dar sugryžimui permitą. 
Tokio permi'to gavimas užtrun-

laivo ir dieną atvažiavimo, tuo
jau kreipkitės j Naujienas, 1739 

ISo. Ilalsted St.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
! Pinigus gavo: 
16347—D. Orlaukienei 

i 16313—O.- Želvienei 
I16345—P. Sakalauskui 
i 24581—P. Geda.pudienei 
116311—A. Mikulskytei 
' 16351—A. Černauskiutci 
! 16353-—M. Liaugminienei 
; 1635 |—D. Morgclctci-Kiselienei 
25324—J. Muraskauskienei 
16346—J. Balčiūnui 
25520 F. Aečerienėi 
25526 S. Plyšienci 
2'5530 N. Paiemskienei * 
16363—A. Aleknaitei 
16368—M. Merkuscvičienei 
2'4585 S. Murauskienei 
16262—U. Jonaitienei 
25396—A. Kantautikei 
16287—E. Tamtitiėnei 
25153—V. žalnieriunienei 
25501—B. Viniautaitei 
25515—B. šlab'oševičiui 
16342—M. Budginui 
16348—A. Každailienei 
16344—Vyr. leitn. Ed. Kučiaus- 

kui 
25519—O. žičkienei 
25521—V. Ubavičiui 
25522—K. Žongailui

Draugiškas Bankas
kur jus kviečiamas jaustis kaip namie

Sv TAI yra viena iš tikrai didžiųjų banki
nių įstaigų pasaulyje — bankas siūlan

tis jums kiekvieną galimą patarnavimą — 
betgi- draugiškas bankas, kuriame jus jau
sitės kaip namie.
Nežiūrint kokie jūsų bankiniai reikalai 
gali būti — jus rasite šioj patogioj vietoj 
esančioj įstaigoj žmones, kurie pagelbės 
jums su jūsų taupimais, pagelbės jums pa- 

. siųsti pinigus ir pagelbės jums kitais ne
suskaitomais budais. Jus galite atlikti rei
kalus bile kurioj pasaulio dalyj per musų 
5,000 užsienio korespondentų.
Mes prašome jus į šį banką., kuri daugelis 
jūsų viengenčių vadina savuoju. Ir mes 
kviečiame jus taipgi ateiti į čia ir jaustis 
kaip namie.

i FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 Nor’h La Šalie Street
I Turtas Viršija 200 Milionų Dolerių

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE Y'RA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halstsd Exchang8 National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

n\

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.

1427 J Frontier Bldg.. 46S Niagara St.. 
Bu Italo. N. Y.

Prisiųskit dykai išbandymui jūsų 
metodą, adresu

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
l’hone Lafayette 2238

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

ka mažiausia mėnesi ir dau
ginus laiko. Prie to reikia žino
ti varda laivo, kuriuo atvažia- 
vai j S. Valstijas, dieną, mene
si ir metus kada atvažiavote.

Jeigu esate pamiršę vardą

25527—S. Vaišnorienei
25528 K. Dargužiui
25529 P. Katauskui
25531 M. Jok tįsiui 
25532—A. ša t kui 
25533—D. Petkui

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

padaro,!#.

Drillings Auto 
Body 

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 • 
CHICAGO. ILU

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito

DAKTARAI sako, kad vaikai turi im
ti cod liver oil reguliariai. Neprileid
žia rachito (kaulų suminkštėjimo) ir 
prastų dantų. Pagelbsti išaugti tvirtoms 

kojoms. Vaikai mėgia ji geriausia kaipo 
Scott’s Emulsion. Malonaus skonio. Leng
vas imti. Lengvas įduoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems vaikams. Pradėkit 
šįvakar—kiekviena diena skaitosi.

ŠCOTTŠ EMULSION
GARSUS VIRŠ METŲ.

Scott & Uowne, Bloomflald, N. J. . J V 29-44

LHEM DAY5 ARE GONE FOREVE.R
—I-

4.3

Pilnas Užsienio Patarnavimas
Musų užsienio departamento patarnavimas yra 

specialiai prirengtas jūsų reikalams. Jeigu jus 
manote važiuoti į savo senąją tėvynę, mes ga
lime gauti dėl jus laivakortes už žemiausią kai
ną. Me^ taipgi esame prisiruošę duoti American 
Express Company Travelers Checks, kurie ap
saugos jūsų pinigus kur jus nė keliautumėt.

Jeigu jus norite pasiųsti pinigus Į senąją tė
vynę, šis bankas turi kelis budus siųsti pinigus, 
kurių kiekvienas sutaupius jums nemažai laiko 
ir iškaščių. Jus esate kviečiamas prieiti prie stalo 
p. Josepb Bay, musų užsienio departamento ma- 
nažeriaus, kada tik jus busite šiame banke. Jis 
išaiškins jums daugelį musu patarnavimų be jo
kią jums kaštų.

Central^S^Bank
A TRUST COMPANY

U10West 35 th Street
AStateBank • * - • AClcaringHoiucBank

Manipulate Ihis On Your Mandolinskv*
■M,.— . —|ll 1,1 Į— ■
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KOVA IKI GALO

Amerikos angliakasiai dabar faktinai turi dvi uni
jas ir abidvi vadinasi United Mine Workers of Ame
rica. Vienos priešakyje, stovi senasis unijos prezidentas, 
John L. Lewis, antros — Alexander Howat.

Mainierių unija skilo, kuomet dvyliktas distriktas, 
Illinois valstijoje, ir visa eilė unijos skyrių kitose val
stijose sukilo prieš Lewisą ir padarė atskirų savo kon
vencijų Springfielde. Senosios internacionalės tarybos 
šalininkai tuo pačiu laiku susirinko Indianapolise ir ne 
tik vėi išsirinko Lewisų prezidentu, bet jgaliavo jį iš
mesti “maištininkus” iš- unijos ir atšaukti čarterius tų 
skyrių, kurie eina kartu su Springfieldu.

Šitie Indianapoliso suvažiavimo žinksniai rodo, kad 
kova tarp priešingų frakcijų angliakasių eilėse eis ant 
žut-but, iki galo.

Dvi mainierių unijos galėtų gyvuot viena šalę ant
ros, jeigu jiedvi kiekviena pasiskirtų sau atskirų vei
kimo teritoriją ir nė viena į antrosios sritį nebandytų 
kelti kojų. Bet, matyt, bus kitaip. Springfieldiečiai tu
ri pritarėjų tose vietose, kur vyrauja Lewiso šalininkai, 
ir Lewisas yra pasiryžęs skverbtis į tas valstijas, ku
riose dauguma organizuotųjų mainierių stoja už 
Springfieldu.

Taigi kiekviena frakcija stengsis sunaikinti ant
rąją ir patraukti visus angliakasius savo pusėn. Todėl 
kova eis kiekvienoje valstijoje, kur yra angliakasių, eis 
atskiruose unijos skyriuose ir, gal būt, net pačiose ka
syklose. Ši kova gali privesti prie to, kad mainierių or
ganizacija visiškai sugrius, arba prie to, kad viena 
frakcija sunaikins antrųjų ir vietoje dviejų unijų vėl 
pasiliks viena.

Bet iki tas galutinas rezultatas bus prieitas, ang
liakasiams teks pergyventi ilga ir sunki tarpusavinė 
kova. Gaila, kad Amerikos Darbo Federacija nesirū
pino padėt jiems šitos nelaimės išvengti. Savo atvyki
mu i Indianapolisų prezidentas Green ne sušvelnino 
konfliktų, bet jį dar labiau paaštrino. Jei “reorganizuo
toji” mainierių unija laimės kovoje su Levvisu, tai ’ vėl 
viena stambi organizuotų darbininkų sekcija stos opo- 
zicijon Darbo Federacijai.

Šiandie už Darbo Federacijos ribų stovi stipriau
sioji rubsiuvių unija, Amalgameitai. Į Federacijų neįei
na geležinkelių darbininkų brolijos. Automobilių indust
rijos darbininkai visai neorganizuoti. Plieno pramonės 
darbininkai — taip pat ne. Šitokiose sųlygose anglia
kasių unijos skilimas ir grasinanti ilgus metus užsitęs
ti frakcijų kova nežada nieko gero Amerikos Darbo 
Federacijos ateičiai. *

PILSUDSKIS PATARĖ NESISPARDYT

Kai Lenkijos seimas išreiškė papeikimų darbo mi- 
nisterini Bartelio kabinete ir visas kabinetas dėl to re
zignavo, tai prezidentas Moscickis pasakė, kad jisai 
prieš priimsiant rezignacijų pasikalbėsiųs su maršalu 
Pilsudskiu ir pasielgsiųs taip, kaip Pilsudskis jam pa
taršius.

Dabar pranešama, kad prezidentas Moscickis jau 
pavedė sudaryt naujų vyriausybę prof. Szymanskiui, 
senato pirmininkui.

Matyt, Pilsudskis patarė ponui Moscickiui nesispar- 
dyt ir nusilenkti seimo valiai. Iš patyrimo senis marša
las žino, kad juo smarkiau jisai ir jo pastumdėliai sta
to savo skiauteres prieš seimų,' tuo seimas darosi griež
tesnis. O už seimo nugaros stovi visuomenė, kuri turi 
šiek-tiek pilietinio susipratimo.

Lenkija turi stambių pramonės centrų, kuriuose 
yra pusėtinai išsiplėtojęs darbininkų judėjimas. Tuos 
darbininkus Pilsudskis ir neįstengia suvaryt į ožio 
ragų.

Lengva diktatoriams smarkauti tiktai tenai, kur 
darbininkų klasė yra visai menka arba sudemoralizuota.

10 METŲ Už 10 CENTŲ
Už 10 centų pavogimų vienas žmogus Ohio valsti

joje gavo 10 metų, kalėjimo.
O t, kad jisai butų pavogęs milionų dolerių, tai bu

tų kas kita. Miliono dolerių savininką įkišt į kalėjimą 
yra beveik negalima. Tam yra persiauros Amerikos 
kalėjimų durys.

Apžvalga
i......... ■■ i i ———

KITAS ASMUO PRISIIMA 
PRAL. OLŠAUSKO 
PIKTADARYBĘ?

Kovo mėn. 6 d. prasidėjo Vy
riausiam Tribunole antras pra
loto Olšausko bylos' nagrinėji
mas.

Pralotas Olšauskas, Lietuvos 
katalikų draugijos "‘Saules” pir
mininkas, buvo pernai metais 
nuteistas 8 metams kalėjimo už 
nužudymą našlės Ustjanauskie,- 
nės’. kuri per ilgus metus buvo 
jo numylėtinė. Bylos laiku bu
vo kilęs įtarimas, kad Olšaus
kas nugalabijo ir savo sūnų Ri
čardų, kurio motina buvo Ust- 
janauskienė. Bet šis įtarimas 
paliko neįrodytas.

Nuteistasis dvasininkas' pada
vė apeliacijos skundą Vyriau
siam Tribunolui, ir kovo 6 die
na buvo paskirta šito skundo 
svarstymui. Apeliavo į Vyr. 
Tribunolų taip pat ir valstybės 
gynėjas, nepatenkintas tuo, kad 
teismas' paskyrė pralotai Ol
šauskui permažą, jo nuomone, 
bausmę.

Olšausko byla pirmoje teismo 
instancijoje ėjo prie uždarytų 
durų, bet spauda galėjo apie 
jos eigą paduoti tiek daug ži
nių, kad plačioji publika paty
rė apie ją pakankamai smulk
menų. Jo byla buvo didžiausia 
sensacija Lietuvos teismų isto
rijoje.

Naujas bylos’ nagrinėjimas 
Vyriausiam Tribunole žada iš
šaukti taip pat nepaprasto susi
domėjimo visuomenėje, kadan
gi dabar atsirado asmuo, kuris 
praloto Olšausko numylėtinės 
nužudymą prisiima ant savęs.

Tas asmuo, kuris' sakosi pa
smaugęs virve Ustjanauskienę, 
yra valkata, keletu kartų nu
teistas už įvairius nusikaltimus 
ir dabar sėdįs Kauno kalėjime. 
Teismas turės nustatyt, ar šis 
valkata sako tiesą, ar gal jisai 
tik “iš pasišventimo” save kal
tina, kad galėtų išsiteisinti Ol
šauskas.

NAUJAS KRIZIS ISPANIJOJE

Europos spaudoje rašoma, 
kad pastaruoju laiku kilę nesu
sipratimų tarp Ispanijos kara
liaus Alfonso ir naujojo minis- 
terio pirmininko, gen. Beren- 
guer, kuris atsistojo vyriausy
bės priešakyje po diktatoriaus 
Primo de Riveros nuvertimo.

Pranešama, kad karalius rei
kalauja griežtomis priemonėmis 
slopinti respublikinį judėjimą 
Ispanijoje, ir kadangi Beren- 
guero vyriausybė yra priešinga 
represijoms, tai Alfonsas ren
giasi pašaukti valdžion gen. 
Martinez Anido ir įgaliot jį 
vėl atsteigti diktatūrą.

SUGRĮŽO TOMSKIS

Kominterno prezidiumas nu
tarė paršaukti Maskvon Tomskį 
po to. kai šis padarė viešą pa
reiškimų, apgailestaudamas sa
vo “klaidas”.

Tomskis pirmiau buvo Rusi
jos profesinių sąjungų pirmi
ninkas ir aukščiausios valdiškos 
įstaigos, Politinio Biuro, narys, 
bet Stalinas jį iš tų vietų išme
tė ir išsiuntė į Sibiru, davęs 
jam menką darbelį tolimam už
kampyje.

Atgailų padariusiam Tomškiui 
dabar vėl duodama atsakomin- 
gas darbas “raudonųjų”, prof
sąjungų internacionale. Bet į 
Politinį Biurą jisai jau neįeis, 
kadangi šioje įstaigoje visos 
vietos yra užpildytos Stalino 
pakalikais.

MAIŠTAS VOKIETIJOS KOM
PARTIJOJE PLEČIASI.

šešių dešimčių Vokietijos ko
munistų veikėjų atsišaukimas, 
kuris iššaukė didelį triukšmą 
Berlyno “stalincų” lizde, randa 
pritarimo vis platesniuose bol- 
ševikuojančių darbininkų sluok-

spiuose. Atsišaukimo autoriai 
išleido viešą pareiškimų, kuria
me jie atsako j partijos centro 
atakas ir praneša, kad netru
kus jie paskelbs' spaudoje ilgą 
listą vardų komunistų partijos 
narių, kurie atsiuntė savo pa
rašus, išreikšdami pritarimą at
sišaukimui.

“Maištininkų” pareiškime dar 
kartą iškeliama eilė kaltinimų 
Vokietijos komunistų vadams,

būtent, kad centralinis organas 
“Rote Fahne” apgaudinėja skai
tytojus melagingomis' žiniomis 
apie darbininkų judėjimų; kad 
komunistų partijos vadai provo
kuoja riaušes, kurios demorali
zuoja minias ir silpnina darbi
ninkų kovos eiles; kad berlyniš
kiai Maskvos agentai siunčia 
humbugiškus pranešimus Stali
nui apie įvykius Vokietijoje ir 
tuo padeda jam mulkinti Rusi
jos' darbininkus, ir t. t.

SLA. Reikalai
SLA. ir šimtaprocen 

tiniai iš kairės ir 
dešinės

šimtaprocentinis Tareilinio nusi
statymo? Tųsynės po teismus 
nepasibaigtų ir būt didelės su
mos pinigų iš SLA. iždo išaik- 
vota. A. Mikalauskas, kandida
tas į vice-prezidentą, rimtas 
žmogus. Sekretorė P. Jurgeliu- 
tė. kas' jai gali ką nors užmes
ti? Ji veda visus reikalus kuo- 
geriausioje tvarkoje. Kad ir 
mažiausi netikslumai-klaidelės 
jos būna visada patėmijamos. 
Iždininkas Kazys Gugis yra se
nas SLA, narys ir darbuotojas', 
žmogus nuoširdus, rimtas, ge
rai pamokytas ir apsišvietęs, 
pilnai kompetentiškas iždininko 
vietai užimsi. Yra nuolaidaus 
budo, su niekuom polemikų jo
kių neveda ir yra džentelmonas. 
Jis pereituose Pild. Tarybos rin
kimuose irgi kandidatavo į iždi
ninkus' ir gavo kelis šimtus bal
sų. Tačiaus ištraukė savo kan
didatūrą, kad nepakenkus nuo
saikiam kandidatui a. a. T. Pau
kščiui. Kandidatas į iždo glo
bėjus M. RaginskasJ yra rimtas 
žmogus ir tinkamas iždo globė
jo vietai. Januškevičius, jau
nuolis. irgi tinkamas . Dr. Kli
mas, kaipo daktaras’ kvotėjas, 
rimtas ir tinkamas žmogus tai 
vietai. Taigi kam tik apeina 
labas SLA. visi balsuokite už 
nuosaikiuosius ir senuosius vir
šininkus.—V. černaus'kas.

Prieš kiekvienus Pild. Tapy
bos rinkimus “šimaprocentiniai 
vieninteliai darbininkų gelbėto
jai iš kairės” patriukšmauja. Jų- 
kalbėtoj ai-agi ta toriai apvažiuoj a 
visas lietuvių apgyventas kolo
nijas. Jų organai “Laisvė” ir 
“Vilnis” kiekviename numeryj 
visaip išbiauroja SLA. Pild. Ta
rybą, organą “Tėvynę”, jos re
daktorių ir kitus už save gabes
nius darbuotojus. Negana to, 
siunčia glėbius kiekvienam na
riui dar visokių purvino turinio 
laiškų. Viską apvertę aukštyn 
kojomis, jie perša savųjų kandi
datų sąrašą. Tai paprasta jų 
taktika. Jie visada taip daro. 
Žinoma, jie viską daro ant žūt 
būt, pasiseks ar ne. Kad SLA. 
užkariavus, šiemet išlindo iš sa
vo guštų giminingos šiems pir
miesiems šimtaprocentiniams' iš 
kairės' jų pusbroliai šimtapro
centiniai iš dešinės. Jie, save 
vadina “šimtaprocentiniais tau
tininkais”. Ir jie perša savo 
Tareilą į iždininkus. Dešinieji 
šimtaprocentiniai irgi naudoja 
tuos pačius metodus atsiekimui 
savo tikslo, kaip ir kairieji, tai 
yra šmeištų. Jie kiekvienam 
SLA. nariui prisiunčia glėbius 
laiškų ir Simokaičio Tribūną. 
Abeju lygiai neapkenčia kitokių 
pažiūrų žmonių. Abeji gerbia 
diktatūras. Vieni Stalino, kiti 
Smetonos, žodžiu sakant, tai I 
tikri broliai ir vienokių pažiūrų ' 
gaivalai. Kairieji šimtaprocen-j 
tiniai sąko, kad Susivienijimas 
susideda vien iš darbininkų ir J kito mintis, nurodo netikslu

mus, klaidas, kurios rašančiam 
užtai

Skaitytojų Balsai
i NESILAIKO TEMOS

, ______
Esama žmonių, kurie atliepia

jie kaip “tikri darbininkų šim
taprocentiniai vadai” turi SLA. įsibriauna jo rašinin. - 
valdyti. Dešinieji šimtaprocen-1 tenka jiem padėkot.
tiniai sako, kad jų plauko net k Deja, tokių labai mažai tėra, 
19,000 narių randasi Susivienį- kurie laikrašty vietą ir savo 
jime. Todėl ir šimtaprocentinis | vardą pagerbtų. Dažnai tokie 
Tareila būtinai turi patapti I atliepimai vos dirstelti į temą, 
SLA. iždininku. Antai p. Mi-|o bandoma kabintis į asmenį, 
kolainiui pakritikavus p. Tarei- 
lų ir truputį ne taip išsireiš- 
kus, kaip kad jis manė pasaky
ti. tuoj pilnas “panaberijos” p. 
Tareila šoko grasinti teismu p. 
Mikolainiui. Atšauk! (arba, 
reiškia, paminėsi tu mane. Aš 
tau parodysiu), čia reikėtų 
truputį pagalvoti. Kasgi butų, 
jeigu iš tokių žmonių, kaip Ta
reila, susidėtų Pild. Taryba? Iš
reikštų kas nors ką nepalankaus 
prieš Pild. Tarybą, tuoj ir į 
teismų. Na, ir bylinėtųsi su 
kuopomis ir nariais amžinai. Ar
ba nepatinkamus brauktų lauk 
iš organizacijos. Iš panašaus 
nusistatymo žmonių, kaip Ta
reila, SLA. jau yra turėjęs to
kią valdybą 1910' m. Sau nepa
tinkamus narius ir po kelias 
kuopas ant syk spendavo iki 
organizacija neteko kelių tūks
tančių narių ir dar paskui pa
rašydami SLA. istoriją suvertė 
už tai kaltę ant socialistų. Aš 
sakysiu, kad visuomet yra tin
kamesni būti organizacijos vir
šininkais žmonės rimti, demo
kratiški, neperdaug išdidus, 
nuolaidaus budo. Ir reikia pri
pažinti, kad iš panašaus nusi
statymo žmonių mes šiandien ir 
turime Pild. Tarybą. Dabartinis 
prezidentas — Stasys Gegužis

Jis
prezidentas
yra labai rimtas žmogus.
su vėjiniais malūnais niekad ne- 
kariatuia. bereikalingų ginčų su 
niekuom neveda, nors daugybę 
ant jo visokių melagysčių prira
šoma, primeluojama. Kas gi bu
tų, jeigu jo vietoje, sėdėtų koks

ypač jei rašąs neslapukas, pasi
rašo savo vardą. Tąsyk žiūri
ma ne tai kas, o kieno rašyta.

Telžimas asmeniu nesamus, ir 
nepadorius, pažeminimo tikslu 
pavadinimus, kaip juokingi, ar 
“gudrus” jie nebūtų, kito nė pa
moko nė baido, o tik parodo, 
kad mes nesame dar pribren
dę prie viešo padorumo kitą pa
gerbt, ir laikraštinės etikos. 
Reikia atmint, kad kitą pulda
mi, patys to galime susilaukt, 
o ko paseka gali būt labai blo
ga. Barnis, kuris tinka pieme
nims, suaugusiems nedera. Ypač 
kuomet tokie atliepimai po šla- 
pivardžiu slepiama, atrodo lyg 
patamsy katinų miauksimas.

Jei pasirašo po savo rašiniu 
vardų, tai toks; kurs save ger
bia. į asmenį nekibs, nebos kas 
rašė, o tik ką rašė, ar sakė. 
Mastas, kad tokiam, ar tokiam 
(sulig jo būklės ar luomo) ga
lima daugiau kalbėt, nūnai ypač 
demokratijos gerbėjams netin
ka. Kiekvienas gali pareikšt 
savo nuomonę, kuri gali būt ge
ra, arba bloga (klaidinga), — 
apie tą ir turime kalbėt, o ne 
sau didesnę teisę pasilaikyt, 
manydami, kad man valia, nes 
aš esu kitoks, negu jis.

“Keleivy” pareiškiau savo 
mintis, anaiptol netikėdamas 
visiems įtikt, nes ant kiek esu 
tautietis, lygiai ant tiek esu dik
tatūros ir priespaudos priešas. 
Mano bendraminčiai, kurie vir
to fašistais ir diktatūros sekė
jais. asmeniškai niekada su ma-

nim nesutiko. Bet aš jų nebo
ju, o savo laikausi, nes savo, o 
ne kito galva gyvenu.

Gal mano “Kelevy” išsireiš
kimas kiek nepilnas, tik anaip
tol netikiu, kad mano bendra
minčiai butų mane supratę no
rinčiu važiuot Rusijon, kaip 
man viešai bandoma primest.

Jei jau kunigai, kurie padėjo 
diktatūrai Lietuvoje įsigalėt 
jos neapkenčia, tuo labiau lais
vas pažangietis jų gali neap
kęst.

Mano pamatinė mintis kai dėl 
diktatūros buvo ir tebėra seka
ma: jokia diktatūra, kaipo au
tokratiška, negali būt pakenčia
ma, net jei jir lietuviška. Išsi
reiškiau; jei man verstinai pa
siūlytų rinktis tarp Rusijos ir 
Lietuvos diktatūrų formų, tai 
rinkčiausi Rusijos formą, ir ve 
kodėl.

Busijos diktatūra, nemažiau 
žiauri, kaip ir Lietuvos, bet 
laisvamanybės žvilgsniu, laisva
maniui. ar netikiui į senąsias 
tikybas ji kurkas geresnė, ne
gu Lietuvos fašistinė. Rusijos 
diktatoriai ne tik nesėbrauja su 
prietaringąja kunigija, bet jos 
neboja, Ir net laužo jai ragus, 
ir neigia budus tamsinimui 
liaudies!

Pasakykite fašistai, kągi ta
me Lietuvos smetoniniai dikta
toriai daro?!

Lietuvos diktatorius, kuopui- 
kiaus'iai su bažnyčia ir dvasiš
kais stonais ir aukštais dvasiš
kiais sugyvena, patvirtina ke
letą viskupijų, sudaro su Ro
ma konkordatą, in daugina vie
nuolynų bei bažnyčių skaičių!

Gal ponai fašistai pasakys, 
kad tai kultūrinimas Lietuvos!

Blogiausia tai tas, kad Lietu
voj gyvenąs laisvamanis, nėra 
liuosas, nuo palaikymo kunigi
jos ir dvasiško stono, kurie jo 
sielai tiek pageidaujami, kiek 
pelei katė. Lietuvoj joks ne
tikįs ar laisvamanis' nėra liuo
sas nuo bažnyčios; Lietuvos 
pilietis, nori, ar ne. savo mo
kesčiais bažnyčių ne tik verčia
mas palaikyt, bet nuo krikšto 
iki karatui jos patarnavimo lai
kytis.

Lietuvos fašistiniai diktato
riai Smetona su Voldemaru vi- 

1 sai nebandė atskirt bažnyčios 
nuo valstybėsiki šiol jie nesi
ryžo šaly įvest svietiškų patvar- 
kimų,' kad netikįs pilietis galė
tų savo sielos reikalus' vaikų 
vardijimus, vedybas ir laidotu
ves be kunigų atlikt.

Nuvertę Griniaus žmonių 
rinktų demokratinę valdžią, jie 
ranka-rankon ėjo ir tebeina su 
kunigais. Joks valdžios darbas 
ar apvaikščiojimas be, kunigų 
ir vyskupų maldų nepradedama, 
ką gali matyt, iš parvežtų ro
domų paveikslų net tie, kurie 
laikraščių neskaito.

Visi laisvesnieji lietuviai, į- 
gijus Lietuvai nepriklausomybę, 
tikėjosi nedidint, o mažint baž
nyčių skaičių, ir dvasiškijos, 
ypač Romos įtaką į liaudį, nes 
niekas daugiau, kaip tik baž
nyčia buvo priežastim Lietuvos 
nupuolimo. Atgabentas Lietu
von kryžius po šiai dienai liko 
Lietuvos Baldžiai skurdo ir ver
gijos simboliu]

Kademams valdant, kurie su
sidėjo daugiausiai iš papistų ir 
klero, nemažinta, bet didinta 
dvasiškija; iš vienos padaryta 
penkios vyskupijos, ir devyni 
vienuolynai! Ir tai, ant po ka
rės suvargusios Lietuvos liau
dies pečių!

Tegu gi pasako viešai koks 
fašistų įjamoenikas ar smeton- 
laižis, kad bažnyčios ir didini
mas dvasiškijos ir vienuolynų 
duos Lietuvai gerbūvį ir pakels 
jos vardą kultūringųjų šalių 
akyse. Tegul pasako, kad mal 
dos ir poteriai pagerins Lietu
vos būklę!

Ne! fašistai patys tuo neti
ki; jie sako kad reik palaikyt 
vien todėl, kad lietuviška val
džia! Ve, jų mastas!

Dar neviskas. Lietuvos juod 
Varniai po fašistinės diktatūra 
skvernu ir pritarimu užs'imanc 
“šaliai patarnaut”, pastaty- 
paminklų Vytauto 500 metų nut 
jo mirties atminčiai keliolikos

milijonų vertės “Prisikėlimo 
bažnyčią”. Tuo tarpu Lietuvos 
fašistinis diktatorius ne tik ne
įstengia matyt, kad bažnyčių 
Lietuvoj perdaug, bet dar tokį 
sumanymų užgiria. Todėl su
manytojai gali liuesai, ir su 
valsčių viršaičių pagalba, varu 
rinkt tokios bažnyčios pastaty
mui aukas.

Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo! Kuomet Lietuvoj stin
ga įmonių, kurios šalį vestų 
gerovėn. jie stato milijonines 
bažnyčias poteriams malt. Lie
tuva neturi aukštesnės techni
kos, nėra pakankamai ūkio mo
kyklų, neturi jokio muziejaus, 
kur šalies brangenybės ir se
novės liekanos butų rūpestingai 
laikomos ir busiančioms gent- 
kartėms parodomos. O neturi 
pakankamai mokyklų ir muzie
jaus' tik todėl, kad nėra pinigų, 
o tuom pat laiku jų bažnyčioms 
surandama!

i

O kad Lietuvos net kunigams 
diktatūra netinka, tai fašizmo 
užtarėjai ir jų pamočnikai ge
riau tylėtų, nes tai parodo, kad 
patiems diktatūros tėvams ji 
nemiela. Lietuvos diktatūroje 
gerai tiek tiems, kurie iš jos 
malonės vienaip ąr kitaip gy
vena. Bet tai ne demokratijos 
saikas ir ne pažangaus tėvy
nainio.

Pasakyt, kad Lietuvos dikta
tūra, švelnutė, palyginus su ru
sų gali tik tas, kurs pats mirt 
nebijo. O kol tokių nesiranda, 
tik vaikai gali taip “galvot”.

Kad Lietuvos diktatūra ma
žiau. negu bolševikai, politinių 
nužudė, tai mastą taikant reik 
atmint, kad Lietuva»prieš Ru
siją yra tik dulkė prieš saują. 
Jei Lietuvos diktatūrą už žudy
mą prasikaltėlių galima tei
sint, kad ji žudė juos už jų kė
sinimosi prieš valdžią, tai ko
dėl pamiršt, kad ir rusai tuo pa
tim vadovaujasi. Net ir buvęs 
despotas caras, tuo remdamasis 
žudė politinius! Tai valdan
čiųjų pasiteisinimo priemonė, 
kuri taip jau lengva surast, 
kaip šuniui pagalis.

Keletas lietuviškų fašistėlių, 
kurie kitados buvo socialistai 
ir sakosi, kad dar esą laisva
maniai, giria Lietuvos diktatū
rą ne todėl, kad ji gera, o tik 
todėl, kad ji lietuviška. Tai 
ypatingas saikas, su kuriuo ge
riau nesirodyti.

Kada užpultam pastatoma dvi 
blogos išeigos, jis renkasi vie
ną, kuri, jo nuomone, nėra ge
ra, bet iš dviejų geresnė. Toj 
prasmėj aš išsitariau apie Ru
sijos diktatūros formą, kaipo 
geresnę bent asmens sąžinės 
laisvės atžvilgiu, —visai nema
nydamas ją girt kaipo tinkamą.

Tokie laisvamaniai, kurie tai
kosi paveju ir yra be nugar
kaulio, tik tada pamato, kada 
pasijaučia, kad ant jų kas kė
sinasi, o su kitu*—trauk jį de
vyni! Esu tikras, kad jie pa
tys gauna iš Lietuvos nuo sa
vųjų nusiskundimų ant fašisti
nės valdžios, bet jie tyli. Jie ži
no ir tai, kad Lietuvon apart 
pasižmonėj imo, pasisvečiavimo, 
daugelis apsigyvent prie dikta
tūros bijo ir nesiryžta.

Noriu, kad butų aišku, kodėl 
palyginęs dvi diktatūras pasa
kiau kurią pasirinkčiau. Jei kas 
su manim ir nesutinka, tai vis
gi aš už save tepasakiau, o fa
šistai ir jų pamočnikai gali 
laikytis Lietuvos diktatūros for
mos,—ir poteriaut su kunigais!

—Anis Rūkas.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

bus- 
kad 
išs'i- 
gau-

Roseland
Golden stariečių jauktas 

įėjo Roselando vyčius
nuga-

Ketvirtadienio vakare, kovo 
13 d., Roselando sporto mėgėjų 
tarpe buvo didelis sujudimas. 
Mait, tą vakarą stariečių su vy
čiais įvyko basket holo lošimas, 
už čempionatą, šis lošimas bu
vo trečias ir sprendžiamasis 
tarpe minimų jauktų. Jis paro
dė, kuriam jauktui priklauso 
čempionatas Roselando lietuvių 
tarpe. Lošimu roselandiečiai 
buvo labai užsiinteresavę. Kaip 
vienas, taip ir kitas jauktai tu
ri daug rėmėjų.

Septintą valandą pradėjo pub
lika rinktis ir bežiūrint prisirin
ko pilna Sttrumilos svetainės 
galerija.

Pirm stariečių su vyčiais lo
šimo lošė kiti du merginų jauk
tai. Būtent, West Pullman Vy
čių merginų jauktas su Blue Is- 
land merginų jauktu, 
lošimas buvo gražus 
juokų publika turėjo.

Blue Island jauktas
West Pullmanieties, padaryda 
mas 17 prieš 11.

Paskum prasidėjo Golden šita 
riečių su Roselando 
basket bolo lošimas,
jauktai buvo gerai prisirengę, : 
kad atlaikius savo garbę. Be to, 
pastebėta, kad vyčių jauktas tu-1 
ri rezervo pasiskolinęs iš kitų 
jauktų. O stariečiai turi atsi
laikyti savom spėkom. Lošimas 
eina labai tvarkiai. Du referee 
tvarko, saugodami, kad nei vie
nas neapsilenktų su taisyklė
mis. Iki pusei lošio vyčiai bu
vo stariečius pralenkę 15 prieš 
11. Stariečių busteriai buvo nu
siminę, nors dar visai nenusto
jo vilties, kad stariečiai laimės.

Antra pusė lošimo prasideda 
su geromis pasekmėmis 
čiams. Stariečiai vyčius 
lenkia. Publikoj didelis 
j imas ir delnų plojimas,
nepasiduoda ir vėl pasiveja, tai 
pralenkia vienas kitą. Didelis 
sujudimas tarpe publikos. Vieni 
pritaria vienam, kiti — kitam 
jauktui.

Kas lošimą laimės, gal nei iš- 
mintingasai Saliamonas nebūtų 
drįsęs spėti. Paskutinė per
trauka. Stariečiai vienu punktu 
stovi augščiaus už vyčius’.

Po paskutinės pertraukos tos 
kelios minutės buvo karščiau-

sios kaip lošėjams, tai ir 
teriams. Stariečiai laukė, 
kaip nors greičiau laikas 
baigtų. O vyčiai nori dar
ti vieną beskę ir likti laimėto
jais. Lošėjams besigrumiant 
tarp savęs, pasigirsta švilpimas. 
Kas reiškia išsibaigimą laiko. 
Stariečiai lieka laimėtojais, pa
darydami 24 punktus prieš vy
čių 23. 
žiai.

Nors 
jaučias
mų. bet pasitenkina visa lošimo 
tvarka. Už tvarkos pavyzdin
gumų reikia atiduoti jauktų ma- 
nadžeriams kreditas,
viską taip sutvarkė, kaip 
būti.- žiūrėtojas.

Pasibaigū viskas gra-

vyčių busteriai nelabai 
gerai pralaimėję loši-

kad jie 
turi

North Side
Chicagos Lietuvių Draugijos

S. P. darbuote

Antradienį, kovo 11 d 
cagop Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos turėjo susi
rinkimų Masonic Temple sve
tainėj. Susirinkimas buvo ga
na skaitlingas, nes baigiant šių

Chi-

narių turėjo užsimokėti mėne
sines duokles. Prie to, dar bu
vo pranešta, kad susirinkimeMerginų ( 

ir daug laikys paskaitą draugijos Dr. 
šiems metams 

dakta-nugalėjo

Vyčiais 
Abudu

starie- 
ir pra-

Vyčiai

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą. Šalinkis imitacijų.

Pranešimas
Brighton Parko
ir jos apielinkės lietuviams

Patogumo delei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
RE A L ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083 
Galima siusti pinigus ir 

paduoti skelbimus 
-

ti, ir kada atvažiavo apie 9 
valandų, tai susirinkimas jau 
buvo užbaigtas. Daktaras nu
sistebėjo, kad tokia didelė drau
gija ir taip >greit susirinkimus 
atlaiko. Sekantį susirinkimų 
daktaras prisižadėjo atsilanky
ti anksčiau.

Dar galima pastebėti, kad 
Ghicagos Lietuvių Draugijai 
Savitarpinės Pašalpos priklau
so gana žymus skaičius musų 
profesionalų: Dr. Biežis, Dr. 
Montvid, Dr. Thomas (Tamo
šaitis)—dentistas, Dr. Bložis— 

(dentistas, Dr. Gusscn—dentis
tas, aptiekorius Žilinskas, ap- 
tiekorius Mereckis, advokatas 
Gugis, advokatas Grigai, kuris 
taipgi yra šiais metais drau
gijos advokatas, graborius Lu- 
levičius ir muzikantas Barčas, 

jau neskaitant biznierių.
Tai patartina Chicagos lie

tuviams, kurie nėra šios gar
bingos draugijos nariai, būti
nai prisirašyti, nes tiktai skait
linga nariais ir turtinga kapi
talu draugija gali pilnai ap
rūpinti narius ligoje.

Northsidietis.

Lietuvių valanda

S. Biežis. Mat 
draugija išsirinko savo 
ru Dr. Biežj.

Šiais metais draugijai 
sekasi. Ligonių yisai 
yra, 
ja turi apie 800 narių, 
aptarusi bėgančius d 
draugija nutarė rengti 
ką. Piknikas įvyks gegužės 25 ■ visų 
d. Justice I*ark darže, prie ‘ 
Tautiškų kapinių. Jai pasitai
kys graži diena, tai draugija 
turės gražų suvažiavimą.

Nors buvo pranešta ir lauk
ta, kad kalbės Dr. Biežis, bet 
daktaras pasivėlavo atvažiuo-

gerai 
mažai

nežiūrint to, kad draugi- nai patenkinti 
Taigi, kaip ir

Sekmadieni, kovo 16 d., lie
tuvių valanda iš radio stoties 
WC'FL tikrai buvo gera ir j- 
vairi. Bengė jas lietuvių valan
dos p. Budrikas, kuris užlai
ko vienų iš didžiausių radio 
krautuvių 'Chicagoje, stengia
si visada radio klausytojus pil- 

taip orkestrą,
dainomis. Ir šį sykį 

klausytojai gavo tikrų malo- 
pikni-inumų, nes programe dalyvavo 

1 ’ i mėgiamas dainininkas- 
kanklininkas J. Olšauskas; 
nauja žvaigždė, soprano — p- 
lė Jaseliniutė; p. Sauris, solo, 
.ant vargonų ir jo vedamas 
kvartetas bei Budriko orkestrą, 
po vadovyste M. .1 ozą vi to ir 
Petruševičiaus. Kiek teko suži-

tai ateinanti sekmadienį 
Vana- 

Biežie- 
gal kų

uoli, 
vėl išgirsime kompoz. 
gailį, p. Olšauską, p. 
nę, soprano, ir dar 
nors...

Ketvergo vakarais, 
iki 8
programas 
WII'FC.

nuo 7 
irgi būna labai geras 

radio stoties 
Klausytojas.

Marųuette Park
Persikėlė naujon vieton

ir jį la- 
beplėčiau t 
reikalams 
W. Mar-

ir todėl jis 
persikėlė

.1. Namon, žymus Chicagos 
biznierius, porų vasarų pralei
dęs Lietuvoj ir porų žiemų vie
šėjęs Floridoj, jaučiasi esąs 
pilnai pasilsėjęs, įgavęs naujos 
energijos ir lodei nusitarė rim
čiau imtis už biznio 
bi.au praplėsti. Bet 
biznį ir beaugant jo 
senojoj vietoj (2418
quette Koad) pasidarė ankšta 

šiomis dienomis 
į naujų erdvių vie

tų — 6755 S. Western Avė.
Bet kadangi jaučia, kad neuž
ilgo ir naujoj vietoj, bizniui 
plečiantis, pasidarys ankštu, tai 
Į). Namon pasilaiko ir senąją 
vietą, kaipo skyrių.

P-as J. Namon užsiima tei
kimu paskolų ant l ir 2 mor- 
gičių, taipgi abelnu rcal es- 
tate bizniu, apdrauda ir 1.1.

— A. Ambrazevičius.

Naujoji Gillette Geležte

duoda 
geresnį, 

švelnesni, 
greitesni 
skutimusi

su

Naująja
Gillette
Britva

Išleisk i t šiandie kele
tu skatikų didžiausiam 
skutimus pagerinimui 
per dvidešimt aštuo- 

metusnis

Gillette buvo

Galvos
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI
GREITAI PALENGVINAMI 

su
• ORANGEINE MILTELIAIS

Prirodyti saugus per 30 metų 
NETURI NARKOTŲ AR OPIAI 
JUSU APTIEKININKAS PARDj

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
1 ORANGEINE OP

MILTELIUS

OraNgeiNe
(POMDEHS)

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulejimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

Garsinkifės Naujienose

AR NORI
LAIMĖTI

DOVANAS?
“Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-Miay 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin
ga kontestantų įvairiose kolonijose, kur tiktai lietuviai 
gyvenia. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų darbų “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Naujienoms’’. Pildykite tuoj čia 
esamų blankutę ir siųskite i “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėjų. Laukiame.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 S’o. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

Mano Vardas Pavardė .................................................................

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

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

OIOS--PIANA
Pirkdami tiktai iš Budrike Muzikos Krautuvės busite pilnai pa
tenkinti. Didelis pasirinkimas naujų 1930 modelių: Brunswick, 
Victor, Sparton, Majectic, Philco, Bosh, Atwater Kent, Zenith.

Su tikra garantija ir dykai metams patarnavimas.

Nauja Brunswick Radio 9 tūbų 
su 4 Srecn Grid tubo- C i fZ 7 
mis, su viskuo, kaina I V I
Atwater Kent 
už
Majestic /90, kaina su
tūbomis, su viskuo už

Pianų kainos sumažintos, Grojik- 
lis Pianas mažai var- C CIO 
totas užVictor, 10 tūbų su ^17R 

viskuo, už ■ ■ **

geras 
tarnas. Naujoji Gillette Ge
ležte (Bleidas) ir Britva 

(saugusis skustuvas) (patentuo
jamos) yra geresnės — daug 
geresnės.

Jums niekad nepriseis aikvoti 
laiką šios britvos šluostymui. Ir 
niekad nebus “britvos 
kad atimti iš jusu 
komfortą. Tai yra du 
lio pagerinimų, kurie 
daryti.

Rišant “britvos pešimo” pro
blemą tūkstančiai žmonių buvo 
išklausinėti. Dešimtys tūkstan
tių britvų buvo išegzaminuota. 
Viskas nurodė i vieną dalyką.

pešimo”, 
skutimosi 
iš dauge- 
tapo pa-

Dauguma britvų buvo numestos 
ant žemės ir nuo to kampai jsi- 
lenke. tiesumą, 
“britvos

Dabar

įlenkimas suardė 
Nuo to ir 

nešimas.” 
tas dalykas 
Naujojoj Gillette Brit- 
keturi kampai liko su- 
kad galėtų atlaikyti 

smūgius. Keturi 
yra 

geležtė nebėra 
kepu- 

ir apsauga ją suveržia, 
jokios galimybės pakenkti 

jos tiesumui net jeigu britva ir 
nukristų žemėn.

Kada jus

geležtes 
pasidaro

yra iš-
voj visi 
stiprinti, 
sunkiausius 
naujosios geležtes kampai 
iškirsti. Naujoji 
laikomą kampuose kada 
raitė ir apsauga ją 
Nėra

nusiskutat su šia

$ 4 už dc-
■ šiintj ir 

50c už pen
kias

NAUJA GILLETTE BRITVA, 24 k. auksu plei- 
tuota, gražioj dėžutėj, pilnai su iiau- C 1 Afl 
ja Gillette geležte, kaina *** «UU

Kiti Dc Luxc modeliai $5.00 iki $75.00

Gillette 
naujame 

pakelyje

/.W

Naujos
Geležtės 

žaliame

nauja britva, jums nebereikia 
jos išardyti. Tiktai palaikykit 
britva po bėgančiu karštu van
deniu, gerai uukreskit... ir pade
kit ant lentynos.

Išnyko ir senieji stulpeliai, 
kurie priepuolingai atšipindavo 
daugeli aštriu ašmenų.

Meldžiame taipgi pastebėti, 
kaip apsaugos dantys yra la
biau atlenkti, kad galėtu prieiti 
nrie odos daug švelniau, daug 
patogiau.

Kitas didelis parankumas — 
naujosios geležtės galai yra ke
tvirtainiai, lengvesniam valdy
mui šlapiais pirštais.

Nors ir pagerinta ir permai
nyta yra Naujoji Gillette 

_. Geležtė, betgi ji tapo pa
daryta taip, kad ji tiktų 
jusu senąjai britvai iki 
jus galėsite gauti sau 
Naująja Gillette. Naujo
ji britva, 24 k. auksų plei 
tuota, gražioje dėžutėje, 
su Nauja Gillette Gelež
te, kainuoja tik vieną do
leri. Naujosios Gillette 
Geležtės 
me 
na doleri už dešimti, ar
ba 
už penkias. Užeikite pas 
savo Gillette 
šiandien.

$109
$116

Radio modelis 930, 9 
viskuo $89 

10užtubų $159.85
$79

Sparton 
tūbų, su 
už
Sparton
su viskuo už
Philco Srecn Grid 
viskuo už

BUDRIKO RADIO VALANDOS
NEDĖLIOMIS NUO 1 IKI 2 VAI,. PO PIETŲ

Iš Stoties W. C. F. L. 940 k.
KETVERGAIS NUO 7 IKI 8 VAI.. VAKARE

Iš Stoties W. H. F. C. 1420 k.

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

Naujosios
naujame žalia- 

pakolyje kainuoja vie-

penkiasdešimt centu

pardavėją

RAZOR 
BOSTON, U. S

SAFETY 
CO.,

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Viena karšta komisarų para-

jos, iš savo draugų, 
koma, kad streikas

Lietuvių Auditorijoj, 
šio renginio, kaip jau 
iš anksčiau tilpusių

Turinis
žinome
aprašymų laikraščiuose, suside
da iš grynai klasinės muzikos

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Kovo 16 diena Lincoln pa

je uniformoje Įšoko i ežerą 
Kur buvęs, kur nebuvęs detek 
tyvas ėmė šaukti ir parodė 

jis esąs policijos
štabo narys.

Skenduolis, 
ninko išsigandęs, ar apsižiūrė
jęs, kad vanduo šaltas, atplau
kė i krantą ir išlipo iš vandens. 
Policijos klausinėjamas, jis at
sisakė kalbėti.

nežinia ar polici

! bus didelė skriauda. Erne pra
ūžėjo j šyli piogresislės, idant ji grą- 

“progresislė“. Po meilių kalbų žintų j’iems tuos tikėtus, su- 
ir po visų “argumentų“ pro- likdami užmokėti jai unijos 
^resistė pradėjo reikalauti tur-rpraisą už agitaciją ir dar 
to pasidalinimo. Bet berneliai, j siprašė už .toki nemandajęų 
budimi geri ekonomistai ir strigimą, 
.remdamiesi bedarbe, atsisakė' .
reikalavimu pildyti ir dar pa-j ,‘n ina pasila ku

‘ . . . . : venime.

e taip seniai, 
vienus bcrnel Dar nesuranda

Capones
Žuvo auto nelaimėje
Waukcg2u kelyje, arti Dori 

I field, aulo nelaimėje užmušt 
i John Kosako-\vski. ri'rokas ui 

‘•avo autą, kuriuo v.žiavo K(
O nu
renka kurinių.

Tu r
jau ir 1 

i pasaulio 
! JOS 
l:n>u

seniai

kas komunistai vis dar 
Gastonijos streikieriams!

.Kuku streikieriai jau 
nemato, ir klausimas yra, ar
matė jas kada nors5 Jeigu ma
tė, tai visai nedidelę dalelę. Gi 
rėštas aukų ištirpo Čikagoje ar
ba New Yorke.

ta-
vorščiams daug nesmagumo pa
darė. Ji net lyderius išbarė., ,. . . . vvsteJi, mat, ir pati daug Kartų au-1 ‘ 
kavo. bet jos aukos nepasiekė1 
tikslo, kuriam aukavo. Moteriš
kė pareiškė, kad daugiau nebe
eisianti žebravoti ir pati nė 
cento uebeduosianti komunistų 
fondams.

būt tas ženklina, kad 
lietuviai pradeda mėgti 

didžųjų autorių ku- 
eikalus. lodei su ypa- 

pasiryžimu “Birutė“ ši 
sukoncentravo savo jė- 

išpildymui operą “Cava- 
llcria Busticana” koncertinėj 

fermoj ir Schuberto VIII Ne
užbaigtą Simfoniją, po

K. Steponavičiaus.
{vas, bet gražus ir

denci ją.
Nelaimei ar laimei,

malė, kad ant stu 
ketai, kurie yra 

j kriaučių šapose.
Tai •capt už tų tikėtų ir 

nau- žiuoja pt’o duris.
Pamatė berneliai,

pa VIS

Nekaltas bernelis.

dar nepajėgia su.*; 
gauta žinių, kad ji 
Yorke ir Miami, o Čikagos po
licininkai laukia 
mc musų mieste.

malė €

jo garbinga- 1 Garsinkites Naujienose

Pas tavorščius reiškiasi daug 
neramumo viduje jų organizaci
jos ir jų šeimynose.

Nekurtuos tų neramumų pa- J 
liksiu ramybėje, ba pat} 
vorščiai rengiasi išduoti 
drauguČių nesmagumus. Kai jie j 
padarys tai, tuomet pranešiu,! 
kas tie tavorščiai yra ir kaip Į 
ta visa

Vienas tavorščius neseniai 
prisipažino, kad komisarai ren
gė “debatus su Lietuvos konsu
lu“ tikslu išprovokuoti jį, idant 
jis netektų vietos. Kita svarbi 
“debatams“ priežastis buvusi

I ta, kad parinkti aukų komisarų 
gazietos gyvybei palaikyti.

Komisarų gazietoje daug ra
šoma šiuo laiku, buk žmonės 
patys ateiną i jos ofisą ir užsi- 

Po repeticijos, vienoje stubo-1 ,aš« «•_ ,Ma" vie"as tavoršč'us 
je ivvko toks pasikalbėjimas: Pa'ts Pnsipazino, kao ta! netei- 

' • • i ..,^.,-0 ...... ! sybė. Taip rašoma komisarų“Draugai ir drauges, yra pras-> J
tai su musŲ, komisarų, gazieta. I «aziet°Je todėl kad komisarą! 
Skolų .turime daug, aukas ren-1 netenka “bunukrų . šauksmais, 
kame daugybei fondu ir fonde- j b»k skaičius “buriukių didina- 
lių, didesnę dalį tų aukų ati. i si, norima palaikyti nors tie. ku- 
duodame komisarų gazietai, 01 rie piadeda atšalti.
vis pinigų neištenka. Artimo- 
je ateityje turėsime ką nors' 
daryti, kad gazieta neužverstu | 
kojų, arba kad iš Maskvos gau
tų daugiau senvičių.”

Po šitokio pareiškimo nutarta ! 
visos progos panaudoti žebravo- 
jimui aukų, kurios bus sunau
dotos komisarų gazietos palai
kymui. idant, keletas nenorinčių i 
dirbti produktyvio darbo komi-,
sąru galėtų misti raudondvario zono 
pastogėje ir rašyti nesąmones. 1 puoli

Tai tiek ši kartą. Ateityje ti
kiuosi gauti geros medegos iš 
tavorščių, ba nekurie iš jų pa

lčių rengiasi išvilkti aikštėn kai 
kuriuos draugų darbelius.

“Birutės” vakaras
Vienas stambiausių šio sc- 

Birules“ rengimų pri- 
a teinančio nedėldienio

Atsilankiusieji Į mįnetą va
karą tikrai neapsivils ir Įver
tins lietuvių meno mylėtojų kul- . v .. 
turinį .larbą. Nes veria klau- gerąi rašyti - 
sylis gražios muzikos kurinių, | 
išpildomų gerų artistinių jėgų ! 
ir gėrėtis jais.

Lig pasimatymo.

Jei nori išmokti

Kl.
LIETUVIŲ 
VALANDA

North Side
Musų jaunimas

jau- 
apie 

Vieni

kuriems mėnulis 
š v i eč ia v i ršugal v v j e.

Northsideje yra visokio 
nimo. Bei čia kalbu tik 
Adomo lyties jaunimą, 
iš jo yra nekalti, kaip balti 
dobilėliai 
skaisčiai
Kiti jau prasikaltę arba kal
ti, ir skaisčiai išvanotomis ma
myčių nugaromis. Vieni, už
baigę mokslus, tapo ekonomis
tai ir atsidarė ofisus ant Mar
so, kiti liko artistai ir lošia ir

dijuoja.
Vieni apšildo savo kamba

rius garu, kili angliniu pečiu
mi, o dar kiti pagal naujų iš-

Vieni apšviečia savo kam
barius elektra, kiti gazu, o tre
ti kambarius apšviesti naudo
ja tiktai menulio šviesą.

Taigi tokiose Įvairiose apy- 
pasilaiko ir visokiųstovose 

prietikių. Ir štai kas teko nu-

Iš RADIO “W O R I) 
Chicago, III.

1480 KILOCYCLES

Nedelioj, Kovo 23 d.
Nuo 2 iki 3:45 

po pietų
C. Standard Time 

Prašom 
laųsyti. 
gramas 
rus ir

F. Zavist
Turim už garbę 

klausytojams 'radio, 
minėta programa, * Vilimo

temoje: 
“KAS YRA 
VELYKOS”

Ir bus dviejų 
pasikalbėjimas 
apie Kristaus 
antrą atėjimą 
pranešti musų 
kurie girdėsite 

tai malonėkite 
prisiųsti mums savo jspudžius ir 
antrašą, tuomet jums prisiusime ke
letą knygelių veltui.

Adresas laiškams:
W-O-R-D STUDIO

111

Biblijos 
madieniais 
3-čių lubų 
Illinois.

kr

Komp. M. Petrausko Pagerbimo
nuplėšiami 
Progresistė ; 
rainiai va-!

Lietuvių Auditorijoje

Kviečia visus atsilankyti

BENDRA RENGIMO KOMISIJA

z

pasik- 
nes pro- 
bus ivai- 

jdomus.

Kalbės
F. ZAVIST

E. Michigan Blvd.
Chicago, III.

paskaitos atsibuna sek- 
nuo 10 vai. iš ryto, ant 
2458 W. 38 St., Chicago,

KONCERTAS
Seredoje,Balandžio 2 d., 1930

Pradžia 8:30 vai. vakare

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

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

IR SCHUBERTO VIII B. MINOR NEBAIGTOJI SIMFONIJA
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JONAS ROMANAS

NEDELIOJ

STATO SCENOJE KON

ANELE SALAVEIčIKIUTe-
STEPONAVIČIENĖ

Kovo-March 23,1931
Lietuvių Auditorijoj 3133 South Halsted Street :r:

SANTUZZA, jauna sodietė — Sopranas 
TURIDDU, jaunas sodietis—Tenoras ... 
LUCIA, jo motina—Altas ......................
ALFIO, vežikas—Baritonas ......................
LOLA, jo žmona—Mezzo-Soprano .........

Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė 
............................... Jonas Romanas 
............. Stella /Staniuliutė-Voight 
.......................... Pranas... Jakavičius 
....................... Julė širvaitiė-Gapšis

Biletai $1.00 ir aukščiau Pradžia 7 vai. vakaro
............. ...  .......  I--------------------------------

Pirmu kartu tarp Chicagos lietuvių bus sudainuota opera “Ca- 
valleria Rusticana” ir išpildyta muzikalė Schuberto Simfonija. 
Užsibaigus programai bus šokis.

Kviečia “BIRUTĖ”
§

g “Birutės” Choras ir Orkestras. Dirigentas K. Steponavičius g



Penktadienis, kovu 21, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainuos Lolos par 
tiją

Tokius įspėjimus daro poli
cijos komisionierius Wm. F. 
Bnssell šios savaitės biuletene.

Koncertas Mikui 
Petrauskui

Jau buvo rašyta, kad komp. 
Mikas Petrauskas žada aplei
sti Ameriką, grįžti į Lietuvą 
ir ten apsigyventi ant visa-

Ar jauku butų mums, ame
rikiečiams lietuviams, išleisti 
jį taip tykiai, be jokių pagerb- 
tuvių, be išreiškimo užuojau
tos, be paramos, kuri jam šian
die yra taip reikalinga? Ne. 
Todėl visi, kas gyvas, subruz
do ij tinkamai išleisti, su juo 
atsisveikinti.

Visi žinome, kad komp. Mi
kas Petrauskas meno srityje 
per ilgus metus mums ameri
kiečiams dirbo, yra parašęs mū

kimas iki šių dienų dainuoja
me ir kurios pasiliks kaip ne
išeisianti atmintis ant visa-

Alės remiame visokius me
nininkus, kokie lik iš kur at
sišaukia. Beiškėme daug užuo
jautos ir tokiems, kurie pirmą 
sykį pasirodė, ir kažin ar be
teks juos kada nors pamaty
ti. 'lai kodėl neremti tą žmo
gų, kuris yra padėjęs visą jau
nystę ir sveikatą bedirbdamas 
musų tautos labui Amerikoje?

Tad balandžio 2 dieną yra 
rengiama šaunus koncertas 
Miko Petrausko naudai- Bridge- 
porte, Lietuvių Auditorijoje. 
Auditorijos valdyba davė di
dele nuolaida išnomuodama sa
lę. (ii dienraščiai “Naujienos” 
ir “Draugas” pasižadėjo skelb
ti ir skelbia visai veltui tą kon
certą. Dainininkai solistai pa
sižadėjo visai veltui patarnau-

lai gražus dalykas. Belieka 
lik laukti skaitlingos publikos, 
l'žtikrinu, kad al^iląjįjšju.'freji 
bus pilnai -palenkiu Ii šauniu 
koncertu, o koncertas suteiks 
gerbiamam kompozitoriui luo

Laima

Bene lietuvė 
mušta

HZ

Trečiadienio vakare 
lavonas suvažinėtos moteriškės | 
ant gelžkelio bėgių.

Užmuštoji moteriškė 
ta. Ji 
raščįai 
Bronys 
varde 
viską.

rast

pažin-

paduoda pavardę, Miss 
Norvdis, 12 metų. Pa- 

atrodo panaši į lietu-

Per moters kūną, manoma, 
jau buvo keletas traukinių per
važiavę.

Ilammondo policija išreiškė 
abejonės, kad gal visai ne 
traukinys užmušęs moteriškę; 
kad gal ji buvo užmušta ki
tur, b kūnas atvežta ir išmes
ta ant gelžkelio bėgių.

Priežastys abejonei esančios 
lokjos: vieną, dingęs $1,000, 
kuriuos moteriškė turėjusi pirm 

nt fąrmą, arl.0 Ham- 
kurioj ji tarnavusi; 

ant bėgių kraujo ma
tai esą butų ženklas,

kad ji buvusi jau kurį laiką 
negyva, pirm negu traukiniai 
pervažiavę jos kūnų.

mondo, 
antra, 
žui. o

SMade by
Laadurt Ph.mu.'tl Co., Siint L0014, U. S. A.

LISTERINE 
THROAT 
TASaETS ■

ANTISEP
TIKAS

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

J. Gapšys chicagiečiams yra 
gerai žinoma. Ji turi gražų bal
si) ir gražiai dainuoja. Nedėlioj 
“Birutės” parengime ji dainuos 
“Cavalleria Rusticana” operoj 
l/olos partiją.

Jūsų saugumui

val
inio 

j lems

Dabar yra laikas, kada 
vanis sunku sulaikyti savo 
kus nuo gatvių ir išlaikyti 
pavojaus, kuriuo 
grūmoja.

Tėvai privalo nuolat įspėti 
vaikus, kad šie nevažinėtų ra
tukais tokiose vieto.se, kur yra 
didelis vežimų judėjimas gat
vėmis. 'kaipgi tėvai privalo J- 
spčti vaikus nesikabinėti ant 
vežimų. Važi liejimąsi baisik- 
liais (dviračiais) bulvaruose 
arba gatvėse, kur yra didelis 
trafikas, labai pavojingas.

Patarkite vaikams, ypač ber
niukams, naudotis 
žaismavictemis. Tos 
saugios žaismėms, o
saugios. Kiekvienas asmuo pri
valo prisidėti vaikų apsaugai, 
įspėdamas juos nežaisti bes
ijota tokiose gatvėse, kur daug 
automobilių

vięšosiomis

gatves ne-

važiuoja. įspėkite 
jie nesiristų i te

legrafo stulpus. Mirtis slepiasi 
vielose, kulias vaikai pa-

Molorininkai, matydami vai
kus gatvėje, privalo 
povai ir juo atsargiau.

Nenori gadinti biznio 
gatvekariams

Kiek pasažierių gali važiuo
ti vienu taksikebu? Saugumo 
taryba Evanstone išsprendė, 
kad nedaugiau, kaip 6. šį svar
bų klausimą minėta taryba pa
ėmė domėn todėl, kad Evan- 
stono aukšlesnėsės mokyklos 
mokiniai ir mokinės sugebė
davo sutilpti į vieną taksike-

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midivila 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Tclephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

0
 Baigusi akušerijos 

mokyklą Pennsyl- 
vanijoj.

Jau 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Boosevelt 7532

S. M.-SKUDAS
Lietuvis

718
GRABORIUS

18th Street

važiuoti l Patarnavimas geras ir nebran
gus. Graži Koplyčia veltui

Povilas Andreshimas

Persiskyrė su -šiuo • pasauliu kovo 20 d., 1:15 valandą, 1930 
sulauko;. 12 metų amžiaus; gimęs Svainikų kaime, Nauiamies- 
parapijos, Panevėžio apskrityje. Amerikoj išgyveno 24 me

ilini palikdamas dideliame nubudime savo mylimuosius ir 
mylimą moteli Dominę Andreshunienę. po tėvais Mika- 
i sūnūs — Antaną 17 m. ir Aniceta 15 m. Amerikoj,, ir

m.,
čio 
tus.
mylinčiu
lauskaitf, 
brolį Joną ir seserį Marcelę Bručienę Lietuvoj. Kūnas pašarvotas 
randasi 7210 So. Talman Avė., tel. Republic 9508.

Laidotuves įvyks subatdj, kovo 22 dieną, 1 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Povilo Andreshuno giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nubudę liekame,
MOTERIS DOMINE ANDRESHUNIENĖ, VAIKAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Kadžius, Telefonas
Victory 4988. ___

Vladislovas Lokowski
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 19 dieną, 1:55 valanda po 

pietų, 1930 m., sulaukęs II metu amžiaus, gimęs Kuigalitj kaime, 
Žeimių parapijoj, Kėdainių apsk. Paliko dideliame nubudime 2 
puseseres — Maldyną Medešius ir Liudviką RuŠinskienę, 2 švoge- 
riai 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėly, kovo 24 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldom už velionio sietą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Vladislovo lx»kowskio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . ♦
P U SESE R ĖS, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. .L Zolp, Telefonas Bou
levard 5203.

Medešius ir Rušinskas. Kūnas pašarvotas randasi 4631

bų po 12 ir 15. Ir važiuodavo 
tik už vieno pasažieriaus “fo
rą”. Mokiniai dabar abejoja, 
ar nepapirko jų tėtušių gal- 
vekarių ir busų kompanijos, 
kad joms duoti daugiau už
darbio.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
jif^mnrinn-r -i - * — «% *.^»^-*. -*^******^**^*

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 Iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Įvairus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i. mokyklos vaikus. Va
landos nuo 19 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
---------O---------

-------O-------
Ofiso Telefonai Virpini a 0080 

Bei. Tel. Van Buren 8808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 11 ryto Iki 1 po pieta. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedėliota nao 10 iki 13 die

na. Namu ofiiai North Sida 
3413 Franklin Blvd.

Valaadoi 8:80 iki 0:80 vakaro

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Aahland Stctą Banko

1800 So. Ashland Avė,

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St. 

Chicago. III 
Tel. Victory 1115

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1928

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

S. D. LACHAVICH

■O-------------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

jog 
jos

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Od II

Nedėlioj nuo 2:31 iki 4:80 po piat
Telefonas Canal 0464

-------—--------------------------- —
Ofiso Tel. Kedzie 9482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaiku ir visų chronišką ligų

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Lietuvis Graborius ir 
Baisa m notoj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Boosevelt 2515-2516

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Boulevard

1327 So. «

Telefonas 
Cicero 3724

1646 W. 46th
Telefoną*

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diena 
ir naktį

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
--------------0PT0METKISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phųne Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai_

DR. A~ 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

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

Tel. Kenwood 5197
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai..- 1----« ir 7—8: Ne<J. 10—12 ryto
Rezidencija 6040 H. AI ewood Avt. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesun Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M,

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valahdos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diatliermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekęs 

CHICAGO. ILL.

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

{Tamošaitis) IJMIMTISTAS
Northwest Tower Room 809

1608 Milwaukee Avė.
Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

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

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

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

D II HERZM AN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2258 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 luboa 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midvvay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, Į
Rez. Telenhone Plaza 8202

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 

8 iki 8 v. v. Utarninkaii ir 
Pėtnyčiouiią 1 iki 6 v. v.

-------o------
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victęry 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis ----- Utį.,-.. Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle — Pan., Ser. ir l’ėtnyčios v.

----- —o———

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St-, Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96B6

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 73f 
Tel. Central 6390. VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6929

F. W. Chernauckas
Advokatas 1

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak,
Local Office: 1900 So. Union Ar* 

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

vieto.se
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kritika bilių.
Riliai smarkiai kritikuota. 

Kai kurios jų ydos buvo nu
rodyta tokios:

Gatvekarių-elevato 
rių klausimas vėl 
pirmoje vietoje

(Tęsinys)
Tarpe kita ko šiuose teisė

jo Wilkersono komiteto biliuo
se buvo tokios ypatybės:

1. Municipalitetams leista su
teikti kompanijai teisė (fran- 
cbise) operuoti susisiekimo li
nijas neribotam laikui, vietoj 
20 melų, kaip buvo iki šiol. 
Čikagos miesto tarybos nubal- 
savimu, buvo dar patiekta le- 
gislaturai ir kitas bilius, bū
tent toks, kuriuo norėta su
teikti kompanijai teisė operuo
ti susisiekimo linijas 40 metų.

2. Gatvekarių kompanijoms 
leista susijungti su elevatorių 
kompanija ir sudaryti vieną 
kombinuotę.

3. Čikagai duota teisė iškas
ti tunelį vidurmiestyje, kuriuo 
bėgiotų elevatorių traukiniai ir 
kai kurie gatvekariai; lėšoms 
pakelti leista uždėti specialiai J 
asesmentai.

4. 
cialė 
lams 
retų 
nai. 
teikti galia prižiūrėti ir sprę
sti kalbamos kompanijos ope- 
ravimo klausimus, o ne Illi
nois Commission Commerce 
kaip buvo iki šiol. Tarylbai 
taipjau nužiūrėta galia rūpin
tis susisiekimo įmonėmis ir už 
Čikagos ribų, 30 mylių tolu
moj.

Leista taipgi paskirti spe- 
taryba susisiekimo reika- 
prižiurėti; tą tarybą tu- 
skirti meras ir alderma- 
Gi tarybai taikytasi su-

i. Aors Diliai pavadinta ri
bota” susisiekimo įmonėms 
teise (franehise), bet juose nė
ra parėdymų, kurie nurodytų 
galimybes tai teisei baigti. Su
lig bitinis, ta teisė galėtų bū
ti likviduota trimis priemonė
mis: atpirkimu susiekimo įmo
nių iš kompanijos, paved i iri u 
teisės operuoti susisiekimo į- 
mones kitai kompanijai ir po- 
valiu atpirkimu savasties iš 
kompanijos (vadinamu amorti- 
zaviniu).

liūdinėta, kad Čikaga netu
ri ir neturės ilgą laiką jėgos 
(pinigų) atpirkimui susiekimo 
įmonių. , Be to, apskaičiuota, 
kad bėgiu artimųjų dešimties 
metą šios naujos, sujungtos 
kompanijos turtas busiąs įkai
nuojamas apie 5(N),000,6oO do
lerių. Iš kur Čikaga gausian
ti tokią sumą susisiekimo įmo
nėms atpirkti?

'beišėjo \Vilkersono komite
tas atsakinėjo kritikams, kad 
miestas galėsiąs amortizavimo 
budu (povaliu išmokėjimu) 
atpirkti kalbamą savastį. Gir
di, miestas gausiąs iš kompa
nijos kas metai dali pelno, ir 
tie pinigai galėsią būti naudo
jami atpirkimui.

Bet kaip tik dėl šio svar
biausio komiteto argumento 
tenka pasakyti ve kas: biliuo
se buvo neaiškumo amortiza
vimo klausimu. Nužiūrėta, kad 
teismai, remdamiesi tais pa

čiais biliais, gali neleisti nau
doti gaunamus iš kompanijos 
pinigus ainortizaviinui. O jei
gu taip, tai kaip tuomet mies
tas beatpirks susisiekimo įmo
nes?

2. Įrodinėta, kad biliai, ne-

pu juose nėra apsaugos publi
kai nuo išnaudojimo.

5. Wilkersono komitetas dar 
aiškino, kad jo biliai, jeigu 
taptų įstatymu, suteiktų Čika
gai seniai pageidaujamą auto
nomiją. Bet palies komiteto 

advokatas Fi.sber pareiškė, kad 
Illinois valstijos aukščiausias 
teismas, be abejonės, pripažins 
esant priešingas konstitucijai 
tas biliu dalis, kurias nužiūri- 
ma kaip suteikiančias Čikagai 
autonomiją, (ieneralis gynėjas 
(altorney general) Carlson vi
sai atsisakė pareikšti savo nuo
monę tuo klausimu. Taigi ir 
'autonomijos klausimas biliais 
nebuvo užtikrintas Čikagai. •

Bendrai imant, Wilkersono 
skirto komiteto biliai žadėjo 
Insullui praktiškai viską, ko 
jis reikalavo, o Čikagai (jos 
gyventojams) užtikrinimų ne
davė.

(Bus daugiau) čikagietis.

Taksų bilas gatisite 
birželio 1 d.

Bilas taksoms mokėti už 
1928 metus čikagiečiai gaus 
ateinančio birželio 1 dieną. 
Taip pareiškė valdininkai, ku
rių žinioje yra laksavimo rei-

PRANEŠIMAI
VisiNaujienų Spulkos nariams.

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

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

SOCIALISTŲ VAKA-
Koncertas ir Balius, —*•

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame- morgičius 
Real

Miscelianeous for Sale
Įvairns Pardavimai

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Estate kontraktus.

PetrziFek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.
-------O-------

h Automobiles

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
ir frMtktų krautuvė su 4-riais pagy
venimui kambariais, labai pigiai. 
Galima ir bučernę pridėti. Randasi 
prie bažnyčios ir dviejų didelių mo
kyklų. Priežastis — liga. 919 W. 
33 St.

PINIGAI PINIGAI
Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE
809 W. 35 St.

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

(INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION -

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

Miscelianeous 
įvairus

Buiek 1030 — 01 Swlan ........ — $1,460
EH»ex 1020 Coupo rumble seat$660 
Hudson 1030 sodan ...................... $850
Nash 1928 Sodan — 5 paša................. $006
Pontiae 1920 Coach ....................... $526
Buiek 1927 Sodan. 2 door ..............— $395

60 kitų geru karą 
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

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

DIDELIS BARGENAS

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

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

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

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio jmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Parsiduoda bučerne — 3657 
S. Halsted. ir namas — 3645 
Emerald, šalę tuščias’ lotos, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį mėnesį, nes išva
žiuoju į Lietuvą.

Šaukite:
Boulevard 0689

GALITE PIRKTI ŠĮ 
HARVEY NAMĄ

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI grosernė, saldai
niu, cigarų, tabako ir kitų smulk
menų sankrova. 551 W. 18th <St.

PARDAVIMUI pilni fixturiai dėl 
grosemės ir delicatessen sankrovos. 
Kaip nauji. Ateikit ir pamatykit 
juos. 1608 E. 55 St.

PARDAVIMUI pekarnė, geras biz
nis, pragyvenimas užtikrintas, už 
pusę kainos. 4513 So. Wood St.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šį apgarsinimą sų sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

PARDAVIMUI grosernė, delica
tessen ir saldainių, geroj vieto^ ant 
kampo. Renda yra pigi. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
500 W. 46 St.

Už šimtus dolerių pigiau jo tikro
sios vertės. Savininkas nėra bu- 
davojas, ar real estate bizny ir yra 
priverstas parduoti.

Bungalovv turi 6 didelius kamba
rius gerų plytų konstrukcijos, 2’Ą 
metų senumo, furnisu šildoma, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikinė 
transportaeija. 32 minutės į vi- 
durmiestj. Nereikia taksų mokėti 
iki 1931. Pirmas morgičius $4750. 
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
Įmokėjimu. Esant didesniam jmo- 
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvey, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arba Central 4801

----- o—*__

iki kovo 10 d., įskaity-

VICTOR
W. Lake Street 

kasdie iki 10 v. v.
4811

Atdara
nedSliomis ikį 5 v. v.

Help Wanted—Malė

PARDAVIMUI grosernė, 5 pagy
venimui kambariai. Renda pigi. 
Parduosiu pigiai. 4213 S. Campbell 
Avė i

iš kompanijos teisę operuoti 
susisiekimo įmones, jeigu kom
panija tą teisę naudotų ne
tiksliai arba visai nenaudotų 
jos. Kitaip sakant, biliai ne
davė miestui teises nutraukti 
kontraktą, jeigu kompanijos 
nepildytų jo.

3. Biliuose buvo pažymėta, 
kad miestas neturįs, teisės da
ryti tokį kontraktą/kuris prieš
tarautų valstijos galiai regu
liuoti viešąsias įmones (public 
Utilities).

4. Kaltina, kad Čikagos gy
ventojai neapsaugoti nuo iš
naudojimo, jeigu tie biliai tap
tų įstatymu. Ve pavyzdys. Kaip 
jau minėta, 1925 metais, de
rybose su Deveriu, Insull pa
statė kainą elevatoriams 85 mi- 
lionus dolerių. Bet pora me
tų vėliau jis užsimanė gauti 
iš važiuojančios elevatoriais 
publikos po dešimtuką už kiek
vieną važiavimą. Ką jis pada
rė? Nagi Illinois Commerce 
komisijai pareiškė, kad eleva
toriams operuoti įguldyta kar 
pitalas nuo 113 iki 168 milio- 
nų dolerių. Reiškia, norėjo gau
ti daugiau pajamų.

Ir kas gali užtikrinti, kad 
panašiu budu nesielgs naujo
ji kompanija, kurią proponuo- 
ja kalbami biliai? O tuo tar-

MADOS

5308

METINIS 
RAS. 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusi} 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. Komitetas.

SpeclaUBtM gydyme chronišką ir nanją 
*tj. Jei kiti negalėjo jomis išgydyti, •tsiii 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
tnas atidengs jusą tikrą ligą ir jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. su
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ISegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo lt ryto iki 1

po

20

u-

St.

poOfiso
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

Uoj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

m

CL ASSIFIED ADS

mados sve- 
Tinka iš bile 
margos, nau- 

Jeigu kam tin-

3308. Paskiausios 
čiuosna eiti suknelė, 
materijos, šilko arba 
joviškos materijos, 
ka pasisiūdinti juoda su baltu api- 
kakliu.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Kovo 

20, 21 ir 22
Visas kalbantis didysis 

veikslas
pa-

Business Service
Biznio Patarnavimas     

PATENTAI, copyrightN — ISradlmai 
sekios rų&les.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Are.

Brunswick 7187

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ 
VEIDRODI 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų 
mėtų dovanų gali gauti 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų į biznio knygą. Už tą visą 
padarytą biznį gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo. daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnės dovanas gausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana daug. Todelgi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už įdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
į “Naujienų” korltestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai į 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankutę ir prisiųs- 
kite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

Noriu stoti į “Naupjienų” kontes- 
tą, malonėkite mane priimti ir su
teikti visas reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė .......................

sužy- 
kožnas

TUO J AUS reikalingas salesma- 
nas pardavinėti išvažiojant duona, 
turįs patyrimo tam darbui ir mo
kantis anglu ir lietuvių kalbas. 
Kreipkitės New Process Baking Co., 
3401-5 S. Morgan St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
- O-------

gera 
upė

dva-

REIKALINGA janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs ir negir- 
tuoklis, 1548 Central Park Avė.

' o—-■■■■—

REIKALINGI yra shearmanas 
vardmanas. Patyrę. Ace Iron 
Metai Co. 2348 S. Loomis St.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

ir
&

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimuj
EXTRA! EXTRA

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

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

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių i vakarus prie 
Lake St. Double section kampas. 
Vanduo, grasas, elektra, suros, fuma- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui
kiausia proga sugabiems žmonėms. 
Teisingai įkainuota tiktai dėl finan
siniai atsakomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted St.

-------O—
arti Michigan ežero, 
girios, vidutiniai bu-

prie cementinio ke-

IEŠKAU moteries, kuri negali 
sunkiai dirbti — dėl draugystės; 
duosiu valgį ir kambarį. Rašykit 
ar atsilankykit. Mrs. A. Miller, 2130 
N. Austin Avė.

REIKALINGA blaiva moteris prie 
namų darbo, kambarys, valgis ir už- 
mokesnis. 4557 S. Albany Avė.

REIKALINGOS 2 jaunos mergi
nos už veiterkas į restauraną, 2 
Broadway, Melrose Park. Tel. Mel
rose Pąrk 624, Klauskite Širmulis.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU eloak partnerio į mo
terų drabužių (eloak) biznį. Turi 
kalbėti lenkiškai ir angliškai ir 
biskį kriaučiauti. Matykit savinin
ką. 5015 S. Ashland Avė.

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

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

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

FARMOS
89 akrai pirmos rųšies žemė ir 

budinkai, gyvuliai ir mašinos, 60 my
lių nuo Chicagos, prie DeKalb, III. 
parduosiu pigiai.

For Rent
IšSIRENDUOJA pigiai garažas 

su visais patogumais. Žiemos lai
ku apšildomas, iš gatvės įvažiavi
mas. 3301 Wallace St. Boulevard 
7963.

250 akrų juodžemio, mūrinė stuba 
ir kiti kaip nauji, elektra ir vanduo 
viduj, 60 mylių nuo Chicagos, prie 
DeKalb, 111. Parduosiu ar mainy-

Furnished Rooms

DeKalb, Iii. Parduosiu ar 
siu ant gero namo.

751 W. 32nd St., 
Chicago.

TURIU 2 augštų medinį namą, 
2139 S. Halsted St. Didelis Storas 
apačioj ir 7 kambarių flatas viršuj. 
Parduosiu pigiai. Be brokerių. Sau
kite savininkų tel. Victory 1191. 1 ■ o-------

SOUTHWEST SIDE 
BUNGĄLOW

Už milžinišką sutoupimą.
Štai yra proga įsigyti puikią 

6 kambarių modemišką, be
veik naują murinę bungaloAv 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. TrumbulI 
Avė., yra arti greitai augančio 
lietuvių distrikto, mokyklų, 
bažnyčių. Bušu ir Kedzie Avė. 
gatvekarių transportaeija. Ga
ru šildoma, ąžuolu trimuota, 
visi pagerinimai įvesti ir UŽ
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Savininkas, kuris nėra sta
tytojas ir nęra real estate biz
ny, yra priverstas parduoti. 
Priims $8250, su $500 cash; 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinto. JUS TURITE VEIK
TI DABAR. Telefonuokite tuo- 
jaus. Mr. BAGDONAS, Phonc 
CENTRAL 4804.

REIKALINGAS kambarys dėl pa
vienio, Marųuette ar Brighton Par
ko apielinkėj. Geistina butų su 
valgiu. Rašykite Box 1185, 1739 
S. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui far- 
ma Wisconsine, 130 akrų, 100 dir
bamos, likusi miškas ir ganykla. 130 
mylių nuo Chicagos. 4213 S. Camp
bell Avė. 1 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stojru Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. . Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

Gatve

Miestas
Valstija

PARDAVIMUI bučemė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 4 flatų kampinis namas 58 ir 
Washtenaw. Savininkas M. Obraitis. 
6000 S. Campbell Avė., Chicago.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

dųsti man pavyzdį No ...................
Vfieros ....................... per krutinę

Vard a s ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

“Taming of the 
Shrew”

Gražus veikalas
Dalyvaujant

MARY PICKFORD IR
DOUGLAS FAIRBANKS

(Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Madhouse”
Kalbančios iinios.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoniojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Tel. Repųblic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling

Rakandų ir Pianų Kraustymas
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne. Išdirbta per daugelį metų. Su 
namu ar be namo. 246 So. 13th Avė., 
Maywood, III.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Rooming House. Renda nebrangi. 
Biznis seniai išdirbtas. Savininkas 
išvažiuoja ant ūkės, 1715 South 
Canal SL

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $308 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

24

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486
i

j

iiiM MUM

PARDAVIMUI moderniškiausia, 
geriausiai įrengta bučemė, daranti 
didelį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
ant prapertės. Telefonuokit Repub- 
lic 0080.

PARSIDUODA pigiai geras Road 
House biznis, arti Chicagos, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — turiu 3 biznius. Savi
ninkė A. šimulis, 2 Broadvvay, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 
624.

NEPAPRASTA PROGA 
Pardavimui 

stotis, naujas narnas, 
$1,200 grynų pajamų į mėnesį. Sa
vininkas turi viską parduoti už 
$41,000. Priims kiek ir mainais. Ne
praleiskite šio nepaprasto bargeno. 
Matykit prie 37 ir Halsted gatviųi

gafažas ir gasolino 
garantuota

PAUKŠČIAI PRADELA RŪPINTIS 
APIE LIZDUS

Ar nelaikąs žmonėms pasirūpinti 
apie namus.

1) 6 kambarių gričiutė geram sto
vyje, ant 30 pėdų loto, be beizmen- 
to, netoli 55 ir Crawford Avė., 3 blo
kai iki Archer Avė. karų linijos, 
tiktai $2,500.

2) 1¥ž aukščio medinis namas; 4 
pėdų beizmontas, 4 kambąriai apa
čioj ir 2 viršum. Galima pataisyti 
2 flatus. Lotas 60 pėdų. Visi 
assesinentai užmokėti apart gatvės 
cementavimo. 1 morgičius $1,500. 
Kaina tik $4,300, apie Crawfųrd ir 
59 gatvės.

3) 2 fl. 5 ir 5 kamb. medinis ant 
konkryto 
beizmonto cementuota, fomisu ap
šildomas, 2 karų garažas. Lotas 
50x125, geroj vietoj. Namas iš- 
lauko neblogai išrodo, 'bet viduj 
labai sunaikintas, reikalingi dideli 
pertaisymai. Kaina $5,300. Žemė 
ten verta ąpie $5,000.

Gera proga įmogui mokančiam 
pasitaisyti. Namas randasi netoli 
63 ir Kedzie Avė. Graži vieta, se
nais dideliais medžiais apsodinta.

4) Turiu daug kitų bargenų viso
se miesto dalyse.

V. MISZEIKA,
1789 S. Halsted Tel. Roosevelt 8500

tvirto pamato. Dalis

EXTRA! PAVASARI
NIAI BARGENAI

Biznio namas, randasi Brighton 
Parke, štoras, 5 rum. iš užpakalio. 
Savininkas priverstas parduoti su 
dideliu nuostoliu. Priežastis — liga. 
Kaina — $6,500.00.

Hardvare štoras, biznis labai ge
roj vietoj, daro gerų biznį per 10 
metų. 6 rum. viršuj, karšto vande
nio apšildomas. Priimsiu į mainus 
nuo bungalow iki 8 flatų didumo. 
Yra proga norintiems pinigų teisin
gai ir lengvai uždirbti. Pamatyk 
šį pasiulinimų. Busi dėkingas.

štoras, bučemė ir grosernė, 3 fin
tai, 3 karų garadžius, mūrinis na
mas, geroj ir gražioj vietoj, Mar- 
quette Park. Norinčiam geram biz
nieriui būti nepraleisk šios progos. 
Priimsim į mainus nuo bungalovv iki 
6 flatų.

Ant 63čios gatvės, didelis Štoras 
ir 2 flatai ant viršaus. Parsiduoda 
labai nužemintų kainų. $10,000 pi
giau, negu kainavo pastatyti. Biz
nieriui gera proga. Matykite grei
tai šitų bargens. * Priimsim kų ma
žų ant mainų.

Mes turime šimtus mainų visokių 
pasirinkimų, kurių čia negalima su
talpinti. Norintiems mainyt, pirkt, 
parduot, su bile kokiais bizniais, 
mes greitai ir teisingai patarnaujam. 
Atsišaukit.
Paul M. Smith & Co.

4425 South Fairfield Avenue 
I^afayette 0455

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
mažo namo. 10 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu šildoma, 75 pėdų 
lotas. 1 blokas nuo gatvekarių lini
jos, 4 karų garažas. R. I. geležk. 
stotis. 9436 S, Mav St,


