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Chicagos miestas ima 
išsikasti iš pusnių

Susisiekimas palengva atsteigiamas, šian
die gal gris į normalias vėžes. Audra 
miestui pareis apie $4,000,000

Po dviejų dienų nepaliauja
mos sniego audros pagaliau 

dangus išsiblaivė ir vakar su
švito satdulė, greitai sklaidy
dama paskutinius rukus. Chi
cagos miestas pradėjo kapsty
tis laukan iš prigriuvusių snie
go pusnių.

Daugiau kaip keturioms de
šimtims tūkstančių vyrų, ke
liems šimtams mašininių snie
go plūgų ir šluotų dieną nak
tį dirbant, vakar bent svar
biausios išilginės susisiekimo 
arterijos buvo apvalytos ir 
tramvajai, kūne per dvi die
nas buvo visai sustoję, paleng

va pradėjo vaikščioti. Apie pa
vakarį, sako, įbuvę aitsteigta 
jau arti 40 nuoš. normalios 
pavirsto linijų transportacijos. 
Tikimos, kad šiandie bus at- 
steigtos ir skersinės linijos ir 
susisiekimas gris į normalias 
vėžes.

Apskaičiuoja, kad šita snie
go audra pareisianti miestui — 
iš pušniu išsikasti — arti 4 
milijonų dolerių.

Vakar vakarą mokyklų vy
riausybė pranešė, kad šį rytą 
vėl visos mokyklos atidaro
mos.

Berniuką ir mergaitę' 
rado negyvus kapuose

JONESVM.LE, Mieli., kovo 
127. — Netoli nuo čia kapuo
se rado stovinti automobilį ir į 
jame negyvus augštesnės mo-i 
•kyklos studentą Lowdllį Dur- ' 
fcy ir studentą Cecile N ve, ’ 
abudu 17 melu amžiaus. Abu
du jaunuoliai prapuolė praei
tą pirmadienį. Kuo būdu jie 
mirė, dar nenustatyta.

Neva ‘čekos’ grobtas 
Kutepov dabar esąs 
Suzdalio vienuolyne
Berlyiiz žinicmis rusų carini i- 

ku vadas buvęs neseniai per
skeltas iš Lubiankų kalėjime

Kasyklų darbininkų 
streikas Kentucky

Du Pilsudskiai dabar 
valdys Lenkiją

PARYŽIUS, kovo 27.—Gau
ti čia pranešimai iš Berlyno 
sako, kad gen. Kutepovas, ru
sų baltagvardiečių vadas, kuris 
sausio mėnesį buvo pagrobtas 
Paryžiuje, buvęs sovietų lai
vo “Spartak” pargabentas iš 
Fnanci jos i Rusiją ir įkalintai- 
Lub’ankų kalėjime Maskvoj, 
bet neseniai iš Lubiankų ka-

(Atlantic and PaclHc Photo]

Praloto Olšausko Byla Vy
riausiame Tribunole

Vyriausias tribunalos bylą dar atidėjo; 
bus šaukiami keletas kalinių kaip pra
loto Olšausko liudininkų

MADISONVILLE, Ky., kovo 
27. — Vakarinėj Kentucky ki
lo anglies kasyklų darbininkų 
streikas. Kol kas darbą metė 
apie 1,000 angliakasių.

Streikas dėl didesnių algų 
buvo nutartas jau praeitą ru
denį, tačiau internacionaliniai 
United Mine VVorkers of Ame
rica unijos viršininkai ligšiol 
nieko su tuo nutarimu nedarė.

Audra Brazilijoje 
nušlavė miestelį

SAO PAULO, Brazilija, ko
vo 27. — Užėjus baisi tropinė 
audra su debesų pratruki m u 
visai sunaikino nedideli Bom 
Jardin miestelį Atlanto pajū
ry, netoli Recife. Dešimt ar 
daugiau žmonių žuvo ir dau
giau kaip šimtas kitų buvo su
žaloti. Apie 1,000 to miestelio 
gyventojų pabėgo į kalnus. 
Daugiau kaip 200 namų buvo 
sunaikinti.

VARŠUVA, kovo 27. — Da
bar Lenkiją valdys du Pilsud
skiai,: maršalas Juozas, kaip 
diktatorius, ir jo brolis Jonas, 
kaip ministeris pirmininkas.

Mat, Bartelio kabinetui griu
vus, o kitiems valdžios bloko 
lyderiams, kurie buvo pakvie
sti, nesugebėjus naujos vyriau
sybės sudaryti, prezidentas Mos- 
cickis pavedė dar tą padaryti 
Jonui Pilsudskiui. Jis taipjau 
yra valdžios bloko seime na
rys.

Keturios mergytės nu- 
troško degamoms 

dujoms
FREDERICK, Md., kovo 27. 

— Paliktos vienos namie žai
sti, degamoms dujoms nu troš
ko keturios mažos mergaitės, 
amžiaus nuo 8 iki 1 metų, 
gyventojo Shieldso dukterys. 
Bcžaizdanios mergytės atsuko 
virtuvės krosnies raktą ir pri
sirinkusiomis dujomis nutroš- 
ko. Motina buvo išėjus pas kai
mynus, ir kai po pusvalandžio 
grįžo, rado visas maželes ne
gyvas.

“ Europa ” perplaukė 
Atlantą per 4 die

nas 17 valandų
NEW YORKAS’, kovo 27.— 

Vakar į Ne\v Yorką atplaukė 
naujausias ir didžiausias pa
sauly garlaivis “Europa”, savo 
greitumu peršokęs visus rekor
dus. Iš šerburgo per Atlanto 
vandenyną į Nevv Yorką jis 
atplaukė per 4 dienas 17 va
landų ir 6 minutes, arba 18 
minučių greičiau, nekaip jo 
“dvybrolio”, garlaivio “Bre- 
men,” prieš keletą mėnesių pa
darytas rekordas.

Abudu tie juros milžinai, 
“Europa” ir “’Bremen,” yra tos 
pačios North German Llyod 

kompanijos. “Europa” yra 48,- 
746 tonų, o “Brembn” — 51,- 
656.

Įėjimo buvęs perkeltas į Suz- 
dalį, pusantro šimto mylių nuo 
Maskvos, ir ten įkalintas se
name apleistame vienuolyne.

Prafiešiipai iš Antverpeno 
sako, kad laivas “Spartak” bu
vęs iš Havro atvykęs į ten sau
sio 28 dieną. [Kutepovas bu
vo pagrobtas Paryžiuje sausio 
26 dieną.]

•Francuzų komunistų organas 
L’Humanite, kuris ligšiol visai 
ignoravo Kutepovo aferą, da
bar sako, kad tas rusų cari- 
ninkų galva iš tikro buvęs bri
tų žvalgybos pagrobtas, alie
jaus magnatui, Henri Deter- 
dingui, prašant.

Nežiūrint aštrių sovietų pro
testų, Francijos vyriausybė at
sisako ką nors daryti, kad na
cionalistų laikraščiai paliautų 
savo aitrias atakas prieš Mas
kva, v

Farmos darbininkas ra
do puodą su $2,000 

auksu

Washington. D. C. — Sir Ronald Lindsey (viduryj), naujas 
Anglijos ambasadorius, pilnoj savo uniformoj

Ragina MacDonaldą 
surasti priemonių 

prieš nedarbą

Studentų skrodžia
mas lavonas ėmė 
rėkt iš skausmo

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 27. — Netoli Prosnitso, jų 
aeroplanui nukritus žemėn iš 
1,000 pėdų aukštumos, užsi
mušė du čekoslovakų kariuo
menės aviatoriai.

Netrukus,
“Naujienose” pradės eiti didelis romanas

“Vaivorykštės Tiltu”
kurį parašė garsus latvių rašytojas, Andreis 
Upits. Tai bus puikiausias dailiosios literatūros 
kūrinys, kokį teko kada nors skaityti lietuvių 
publikai. ’

Kas dar iki šiol nėra nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas, tegu pasiskubina jas užsirašyti, 
kad galėtų sekti minėtąjį romaną nuo pradžios 
iki galo.

MARSHALL, Mich., kovo 27 
— Vietos farmerio Budlongo 
darbininkas, Williamas Caffe- 
ry, griaudamas farmoj seną 
triobesį, rado jame paslėptą 
puodą su $2,000 senomis iš 
1850-1890 m. aukso monetomis 
po $20.

Prieš apie 40 metų ta farma 
priklausė vienam žmogui, Lee 
pavarde, kuris, sako buvęs ga
na turtingas, bet kai mirė, jo 
pinigų niekur nerado.

Kalinių maištas numal
šintas ašarinėmis bom

bomis, vėzdais
JEFFERSON CITY, Mo., ko- 

vo 27. — Baudžiamajame Mis- 
souri kalėjime šiandie po pie
tų vėl kilo kalinių maištas, ku
ris buvo milicijos numalšintas 
su pagalba ašarinių bombų ir 
policininkų vėzdų. Apie dvide
šimt kalinių buvo sužeisti.

Maištas kilo vėl dėl blogo 
maisto, nežiūrint, kad kalėji
mo viršininkas buvo prižadė
jęs maistą pagerinti. Kaliniai 
taipjau reikalauja keptos mė
sos, vieloj šutinio.

LAS TOGAS, N. M„ kovo 
27. — Vieškely, apie penkio
lika mylių nuo čia, paslydęs 
susikūlė Pickwick Transconli- 
nental autobusas. Dvidešimt 
vienas asmuo buvo atgabenti 
čia j ligoninę, kai kurie pavo
jingai sužaloti.

LONDONAS, kovo 27.—Par
lamentinė Darbo partijos gru
pė laikytame praeitą naktį sa
vo mitinge priėmė rezoliuciją, 
kad per ateinančias porą sa
vaičių MacDonaldo vyriausybe 
surastų naujų priemonių nedar
bo klausimus išspręsti.

Vyriausybė taipjau reikalau
jama pasiaiškinti, dėl ko ji lig
šiol nedarius pažangesnių žin
gsnių.

Lietuvoj suimti ka
rininkas ir šaulys 

kaip šnipai
KAUNAS, kovo 12. (Elta). 

— Šiomis dienomis suimtas 
Šaulių Sąjungos tarnautojas 
Vilkickas Stepas, šnipinėjęs 
Lenkijos naudai. Kaltinamoji 
medžiaga aiškiai įrodo jo kal
tę.

Taip pat suimtas ir gusarų 
pulko vyr. leitenantas Kava
liauskas Juozas, įtariamas pa
laikęs ryšius su Vilkicku.

Jokių kitų suėmimų nėra.

Keturi darbininkai pa
skendo valčiai apvirtus

PRINCE RUPERT, B. C., 
kovo 27. Praneša, kad, jų 
valčiai apvirtus, Falls upėj, ne
toli nuo Port. Essinglono, pri
gėrė keturi Northern British 
Columbia Pohver kompanijos 
darbininkai.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
27. — Gatvėj čia buvo rastas 
negyvėlis. Kadangi niekas ne
atsiliepė kimo atsiimti, tai jis 
buvo atiduotas į medicinos mo
kyklos kliniką, kad studentai 
padarytų skro(Įima.

Per naktį lavonas buvo nu
mazgotas, nuskustas, o ryto me
lu paguldytas ant operuojamo 
stalo. Studentai susirinko ap
linkui ir vienas jų smeigė pei
lį į krutinę.

Iš žaizdos gausiai ėmė ver
stis kraujas, o kartu ir “lavo
nas” ėmė blaškytis ir rėkti iš 
skausmo.

Žaizda tuojau buvo užsiūta, 
ir gydytojai deda pastangų iš
gelbėti Fidelio Zamudio — toks 
jo vardas pavardė — gyvybę. 
Pasirodė, kad Zamulio buvo iš
liktas katalepsės, o ne miręs.

KAUNAS, kovo 8. [LŽ.]. —
Iš teismo salės išsprukusios 

žinios, — jei jomis, galima tik 
tikėti, — sako, kad kun. An- 
druška Vyr. tribunole pasakęs, 
jog jis uniformų neatskiriąs, 
taigi ir ar buvo amerikiečių 
kariuomenė tada Paryžiuje ar 
nebuvo, jis nieko tikra pasa
kyti negalįs, nes nežinąs.

Ar prieš Ustjanauskienčs nu
žudymą Birštone Vytauto kal
ne suoliukas buvo sveikas?

J tokį klausimą, sako, da
vęs atsakymą kunigas Jasinau- 
skas.

Kun. Jasinauskas pasakęs, 
kad nieko neatsimenąs, nieko 
nematęs.

Analogijos beieškant.
Pralotas Olšauskas išstatęs 

liudininke vieną damą, kuri tą 
vasarą Birštone Vytauto kalne 
kažkokio tipo buvus užpulta.

Ši . dama Vyr. trib., sako, 
patvirtinus, kad kažkoks tipas 
pradėjęs slinkti artyn jos. Da
ma supratus, kad tas tipas ne 
viso proto.

Praloto Olšausko nuomonė 
apie save.

Sako, teismas paklausęs pa
tį pralotą Olšauską, ar jis no
rįs, kad byla butų atidėta, ar 
kad butų sprendžiama. Olšau
skas į lai atsakęs, kad jei teis
mui dar per maža tesą įrody
mų, kad jis nekaltas, tai pra
šąs bylą atidėti ir šaukti dau
giau liudininkų.

P. Tumėnas dar prašęs Vyr. 
trib., kad iššauktų liudininku 
Birštono vaistininką, kuris esą 
yra matęs Birštone slankiojant 
kažkokį lipą burlioką.

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

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutiniai ir stip
resni vakarų ir žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar tempera t n ra įvairavo 
tarp 260 jr 370 F.

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 6:10. Mėnuo teka 5:19 
ryto.

Kalinių maištas prieš 
blogą maistą laimėtas

JEFFERSON CITY, Mo., ko
vo 27. - Baudžiamojo Miss-
ouri valstijos kalėjimo kaliniai 
vakar pakele maištą prieš ne
tikusi maistą, kuriuo jie mai
tinami. Maištui malšinti buvo 
pašaukta dagi milicija, tačiau 
jai dar neatvykus maištininkai 
buvo gražumu kalėjimo vyriau
sybes nuraminti.

Pats kalėjimo viršininkas 
Ru<|olph prisipažino, kad ka
liniams duodamas maistas bu
vęs iš tikro “ne toks, koks 
turėtų būti,” ir prižadėjo duo
ti geresni.

(Kalėjimas yra- pastatytas 
talpinti 2,600 kalinių, tačiau 
jame yra prikimšta daugiau 
kaip 4,000.

Rado automobily du su
rištu, nužudytu vyru
CLEVELAND, Oliio, kovo 

27. — Kely netoli nuo miesto 
rado pamestą didelį automobi
lį, jame du nužudytu vyru. 
Abiejų kojos ir rankos buvo 
surištos. Policija mano, kad tai 
gengsterių aukos.

Lenkai suėmė du sovie
tų Rusijos lakunu

VARŠUVA, kovo 27. — At
skridęs per sieną sovietų ka
ro aeroplanas netoli Vilniaus 
užsidegė ore ir nukrito žemėn. 
Lėktuvas sudužo, bet pilotas 
ir observatorius buvo tik leng
vai sužaloti. Abudu lakunu 
lenkų vyriausybė suėmė ir in
ternavo.

, Versijos ir fantazijos.
Vienoj kavinėj vakare gir* 

dėti buvo kalbant, kad ei v. 
ieškovas pris. adv. p. M. Šle
ževičius dėl bylos atidėjimo iš
sireiškęs neigiamai. Jis be ko 
kita pasakęs, kad tos visos kal
bos apie kažkokius tipus ir bur
liokus esančios fantazija.

Kan. Jankaitis pasakęs, kad 
tą versiją jis žinojęs prieš Ap. 
teisme praloto Olšausko bylos 
nagrinėjimą, tai kuriam tiks
lui lig šiolei laukta.
Svarbu išaiškinti visas bylos 

aplinkybes, —
esą pasakęs prokuroras p. Val
tys. Todėl jis ir prieš bylos 

.atidėjimo nieko neturįs.
Prof. Leonas

prašęs Vyr. trib., kad ligi ki
to posėdžio pralotą Olšauską 
paleisiu iš kalėjimo už užstatą.

Ekspertai praloto Olšausko 
raudonumams tirti.

(Pralotas Olšauskas į Vyr. 
trib. kreipęsis irgi gana keistu 
prašymu. Jis prašęs, kad iš
šauktų daktarus ekspertus rau
donumams jo kūne tirti. Gir
di, Apygardos teisme jam bu
vę prikišama, kad jis buvęs 
susijaudinęs, sušibraižęįs jran* 
kas ir veidą, — susižeidęs ne
va tai žudydamas Usljanaus- 
kienę.

Dabar jis esąs irgi susibrai
žęs. Ir raudonumų esą jo vei
de. Tai tegul, pralotas Olšau
skas sakąs, ištiria mane eks
pertai.
Byla atidėta, bet prajotas Ol
šauskas iš kalėjimo nepaleid

žiamas.
Vyr. tribunolas sutikęs pra

loto Olšausko bylą atidėti ki
tam posėdžiui ir iššaukti nau
jų liudininkų, tačiau prof. Leo
no prašymas paleisti už už
statą pralotą Olšauską ligi ki
to posėdžio iš kalėjimo - at
mestas.

U2 vai. pralotas Olšauskas 
susimąstęs ėjo sėsti i žalią ka
lėjimo .automobilių, kuriuo bu
vo nugabentas atgal į kalė
jimą.

(Bus daugiau)

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpų 
laikų už labai žemų kainų — 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.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi

Lietuvių Pilietinio Kliubo susi 
rinkimas, 
atmosfera, 
metų. —
gimdyti juodukus, — Tavoj 
tins išdavė savo tavoršiius.

— Bačkos rauguiu
— Suspenduoti ant
Lietuves pridėjo Paskiaus pirmininkas 

komisiją, kad išduotų

Lietuvių Pilietinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas Įvyko ne- 
dėlioj, kovo 9 d., Lietuvių Sve
tainėj. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas nariais. Taipgi tie 
nauji nariai, kurie buvo padavę 
aplikacijas įstojimui į kliubą 
metiniame vakaro parengime 
šiame susirinkime buvo priimti. 
Viso naujų risirasc. ro- 

du iš pada-dos, 40. Vienas ai 
vusių aplikacijų 
Dabar Lietuvių Pi 
bas turės apie 350 narių ir apie I 
<$10,000 ižde. Tokiu budu gali-j

, J proletaru (komunistu) ir jis 
dabar nusipirko didelį ūki ir li-

, kęs buržujum. Pirmininko vietą 
užėmė vice-pirmininkas (Salave-

Įjus. Iš kitų valdybos raportų 
pasirodė, kad kliube yra gera 
tvarka, 
iššaukė
laportą iš metinio vakaro pa
rengimo. Komisijos narys J. J. i £ 
Bimba pradėjo duoti komisijos

; raportą. Sako: “Kaip praeitam 
susirinkime buvo raportuota, 
kad komisija viską jau turi pri- j 
rengus dėl kliubo vakaro, —' 
spaudą, veikalą ir muzikantus. ■ 
Komisija dirbo sutartinai ir ap- i 
garsinimai buvo išplatinti gana! 
gerai. Parengimo pasekmės bu- į 
vo geros. Vaidinama buvo vei- j 
kalas “Balon kritęs, sausas ne
sikelsi“. Suvaidino Lietuvių 
Progresyvė Dramos Draugija.’’ Į

Paskiau komisija raportuoja

nekiškit s’avo rankų prie kliu
bo“ ir t. t.

Kuomet didelė dauguma iš 
kalbėjusių pradėjo smerkti gas- 
padorių ir pirm. Terzą, tai va
dinami “komunistai’’ pradėjo 
rėkti, šaukti, vartodami šlykš
čius žodžius, kuriuos laikraštyj 
negalima pakartoti. Maniau, kad 
tikrai jau sukils socialė revo
liucija, ir vienas kitas pradėjo 
vilktis kėtus. Bet revoliucija 
buvo išvengta ir pirm. Terza ir 
gaspadorius Z. Ramanauskas li- 
„j suspenduoti ant metų laiko.

Nors nesu jokios partijos na
rys, bet turiu pasakyti, kad va
dinaisi “komunistai“ V’hai ne
gražiai elgiasi pašalpinių drau- 

įgijų susirinkimuose. Vietoj 
i skleisti apšvietą. jie nori narius 
panardinti svaigalų bačkoj. Kas 

i yra neatleisitina. Taipgi kiti sa- 
i ve stato gerais' “kovotojais“ iš 
j darbiėčių tarpo ir užstoti už 
gaspadoriaus toki blogą pasiel- 

. girną yra labai žemas darbas. 
Į Man rodos, kad Lietuvių Pil. 
Kliubas turi įrašęs į konstitu-

vaisiaus ašaromis. Kostumerius 
“garbes“ nariai svečius vaišino. 
Po Vaišių svečiai spynas ant du
rų užkabino. Dabar sako, kad 
Žukas suvaidinęs išdaviko rolę, 
atiduodamas Aido Choro “gar
bės“ narius į šnipų nagus. Tai 
tokios naujienos musų didmies
ty j. —Naujus Kliubo Narys.

Cleveland, Ohio
. 14 kuopos nariai 
likime savo pareigas

at-

S.L.A. 14 kp. susirinkimas 
l;us balandžio 2 d. Lietuvių 
Svetainėje, šis susirinkimas bus' 
vienais iš svarbiausių, nes bus 
rinkimai delegatų) į Seimą ir 
balsavimai Centro Valdybos. 
Nariai padarykime komunis- 

negu 
kiio-

Pastaba: Išsikirpkite šį sitraip- 
nelį ir atsineškite susirinkime 
iki laikas ateis balsuoti. Ne
mokantieji rašyti neturi teisės 
duoti kam kitam už jį para
šyti, kaip tik pačiai kuopos 
valdybai. Patėmijus paduodant 
kitam balsuoti arba parašyti 
tokio nario balsavimas bus at
mestas.

Vardan savo Susivienijimo 
gerovės atmeskit ir ignoruoki! 
visus bolševikų pasiūlymus.

Į Centro Valdybą balsuokite 
už šiuos gerus lietuvius:

Prez. St. Gegužis, Maha- 
noy City, Pa.

Vice-Prez. A. Mikalauskas, 
Brooklyn, N. Y.

Sekr. P. Jurgeliutė, New

laikraštį reiktų į jį rašyti dau
giausia vietiniams lietuvams.’ 
bet čia daroma atbulai. Laik
raštis leidžiama Škotijoj, o ra
šytojai Lietuvoje. Paėmus 
skaityti laikraštį, jautiesi žmo
guj kažin kur gyvenęs: nedirs
telėjęs į antgalvį jokiu budu 
nepasakysi, kur jis yra leidžia
mas—Lietuvoje ar Škotijoje. 
Mat, prie ko priveda nelemta 
kunigėlių cenzūra, kada norima 
viską ištempti sulig savo kur
paliu, o apie draugijų gyvenimą, 
—tai kaip Dievas duos, bile pi
nigėlių ir kvailų avelių butų 
užtektinai,—tai ir viskas “all 
right“!

Šliauksime vėla suirutės' ir nau
jos bedarbės, kuri įgriso iki 
gyvam kaului.—M/a-tas.

Didelis streikas
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nia pasidžiaugti, kad Liet. i ik į |{a(| tarpe komisijos ir gaspado- skleisti apsvietą tarpe, dar-
turtingiausia drau- 

tarpe Detroite, 
moka 50 c. mėne- 

is; pašalpos gauna 
savaitę. Per pasko
mėtus kliubas žy- 

pradėjo augti kaip nariais, 
ir turtu. Greitu laiku kliu- 
turės 500 narių, jei taip

Kliubas yra t 
gija lietuvių 
Kliubo nariai 
sines mokėsit 
9 dolerius i s 
tinius kelis 
miai 
taip

aug
Kliubo 
,ve re-

i

• kitus pri
pirmini ūky
Terzai nusibodę bu-

JZ

riaus Ramanausko tą vakarą ' hminkų n savo lianų. įmetu 
įvyko nesusipratimai. Gaspado-j P ^dd.yti. * alikim girtuok- 
rius su kliubo pirm. Terzu su-I 
laužė kliubo tarimus' ir konsti-i 
t.uciją, nes kliubo parengime i 
pardavinėjo svaigalus, kas 
griežtai kliubo yra uždrausta 
daryti.. Kliubo buvo nutarta,

į kad ižanga visiems butu 50 c. 1 
Bet gaspadorius pasielgęs sau-G 
vališkai. Ant šokių merginoms i ■ 
padaręs 40 c., vyrams 60 c. Tai - 
padarė gaspadorius' be komisi- ■5 
jos žinios. Taipgi gaspadorius i1 
pasisamdęs savo “draugų” orkes-

| trą, nors komisi,jos buvo or- 
i kestras pasamdytas' ir jis tai 
; žinojęs.

i lystčs platinimą, ekspertui Z.
I Ramanauskui ir jo draugu- 
Į čiams. Jis šu savo draugais pi- 
i skandino savo komunistinius 
principus svaigalų bačkoj. L. P. 
Kliubui yra plati dirva veiki- 

! mui, kaip tai: prirašinėti nau- 
į jus narius, skleisti apšvietą ir 
; t. t. Kliubo nariai turime dau- 

jlgiau kreipti domę į kliubo su- 
I sirinkimus. Neduokime keletui 
1 rėksnių sauvaliauti ij- draskyti 
kliubo susirinkimus'. Kliube tu- 

; ri būti vieta tik tiems, kurie 
! sutinka su kliubo Įstatais. Kat- 
j rie ateina ir atsineša savo po
litini kromelį i kliubą, tiems 
vietos neturi būti. Kliube turi

Sutrukdomas ■' 
■Sveikata nukenčia kada inks
tu nercguliarum ii sutrukdo

miegą
ate nu pūsles ųle- 

uktimis ir 
skaudėjimo, 
elbėkit sa-

Virs.

su i ’oan t
pasauly-
urdavėjų

V patar

|.?..jns didesnį “siurprizą“, 
jie gavo nominacijose ir 
pos valdybos rinkimuose.

Už ką balsuoti 14-tos
pos delegatais i S.L.A. Seimą.

S.L.A. 14-la

kiio-

kuopa pagal 
konstituciją turi teisę siųsti į 
Seimą (’hieagoje vienuoliką de
legatų. Ir musų pareiga yra 
šiušu visus vienuoliką, o taip
gi visi kaip vienas privalom 
laikyti savo pareiga išrinkt de- j 
legatais tikrus tėvynainius Lie
tuvius, kurie visada dirba pa
laikymui Susivienijimo visų

Iždin. K. Gugis, Chicago, 
III.

Dr.-Kvotėjas E. G. Klimas, 
Philadelphia, Pa.

Iždo Globėjas R. A. Ra- 
ginskas, Plymoulli, Pa.

Iždo Globėjas J. Januške
vičius, Jr., Hartford, Conn.

S.L.A. narys.

Glasgow, Škotija
Kažin koaet šis miestas yrą 

taip pamirštas, kad apie jį jo
kios žinutės Amerikos lietuvių 
laikraščiuose nesimato. Ar nie- 

žinučių, ar 
Juk 

randasi j 
įvairių

Šiomis dienomis Čion sustrei
kavo apie 15,000 namų statyto
jų, kurie reikalauja žmoniško 
algų pakėlimo: vieną peną va
landai. Darbdaviai nenori nė 
klausytis apie tokį darbininkų 
reikalavimą ir atsisakė tartis. 
Darbininkai iššaukė streiką. 
Kas laimes, — ateitis parodys. 
Kaip teko girdėti, unijų vadai 
ragina ir inžinierius streikuoti 
ir palaikyti namų statytojų 
streiką, kurį norima žut-but 
išlošti. Bet ar pavyks, — tai 
čia klausimas. Ko gera, dar su-

Reikalingas Didžiau
sias Atsargumas

Vienas garsus daktaras rašo: “Virš
kinimo organus reikia saugoti taip, 
kaip motina savo kūdiki kad saugo
ja. Reikalingas didžiausias atsargu
mas.” Bet ar daugelis paiso toki 
patarimą? Tad nedyvai, kad tiek 
daug girdisi apie viduriu suirimus.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
atitaiso valgymo klaidas. Jis išvalo 
vidurius, užlaiko juos švarius, pa
taiso apetitą, pašalina užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą, pakelia gajumą ir 
pagelbsti galutinam pašalinimui jū
sų trubelių. Imk jo reguleriai po 
mažą dožą, kaip 
Visose aptiekose. 
Sempeliai iš Jos. 
So. Ashland Avė.
nemokamo sempelio kuponas 

DepL 24

pataria daktarą!.
Pradėk Šiandie! 

Triner Co., 1333 
Chicago, III.

Vardas ..
Adresas

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvių apdraudos ir pašalpos ^as nerašo jokių 
organizacija, o ne kokiems ten redakcija jų netalpina, 
svetimiems idealams ir savo šiame mieste lietuvių 
naudai. Nesiduokit apgauti Ma- devynios galybės,— ir

moka pažiūrų ir nusistatymo. Plunks- 
už se- na pajudinti irgi butų kam, bet 
veikė-

Komisijai baigiant raportuoti
apie parengimą, pradėjo rūgti Į būti draugiškumas narių tarpe 
bačkos atmosfera. Vadinami! kad pagelbėjus 
‘'komunistai

| rap
I dnl
■bosf

atmosfera. Vadinami | kad pagelbėjus vienas kitam 
pradėjo kelti ler- nelaimėj, skleidimas apšviestos. 

Duotas Įnešimas komisijos I Katrie nori platinti girtuoklys- 
;rtą priimti su apkalbėjimu ! tę, turi eiti pas darbiečius, km 
vietos. Na, ir prasidėjo kai- į randas ekspertas' Z; Ramanaus- 
ir rikSYnai. Pirmiausia kai-' kas. . '
gaspadorius Ramanauskas, i -—*—
): “Aš, girdi, pardavinėjau

| svaigalus, kad padarius kliubui 
i daugiau pelno.’’ Taipgi pasi
samdęs ir orkestrą (tur būt,

i jis manė, kad kuomet vieni nu-
! šigers, 'tai užims kiti), vieniems
■ pakėlęs įžangą, kitiems numu-
i šes vis dėl kliubo “naudos“.

Kituose miestuose darbiečiai 
komunistai daug turi darbo, kad 
suvienijus juodus* su baltais. 
Bet pas mus jau pradžia gan? 
gera. Dvi progresystės sako jau 

. turi po mažiuką juoduką. Ir eina 
: gandai, kad greitu laiku busią 
į ir daugiau. Katros mamos nori-

Gaspadoriaus Ramanausko! te turėti “juodą beibę’’, tai tu- 
siteisinimas buvo gana keis-. rite rašytis prie progrėsisčių.

Paskiaus kalba Birsenas.. Dabartiniu laiku 
)rs jis buvo visada Terzos ša- lengva Įstoti...

yra vajus ii

liniukas, bet šj sykį jis išėjo
prieš tokį gaspadoriaus ir pirm.
pasielgimą. Birsenas pareiškė: i jas Žukaą savo garbės

l“Jųs darbiečiai galite maudyti j atvedė kostumerius', kad gavus, 
munšaine savo draugijas, bet pavilgyti savo liežuvį užginto

Detroito Aido Choro mokyto- 
nariains

Atlantikę.

notonn

ą
:n

“ Eu ro- 
kel i o- 
Laivo

i atli

gelbėjimosi 
gali su- 
4. Du iš 
propele- 

iveria 14

Naujasis Laivas “Europa” Padarė Naują Rekordą
budavojc 
“Europa 
linijos

gurno ir c. 
leido per 
pribuvo i 1 
nduja greit 
plaukė vam 
landą ir 6 
18 minučių 
rekordą.

“Europa” ir “Bremen” 'yra vieno
kio didumo ir greitumo laivai, bet

nija pasi
uką laivą 
kitam tos 

Bremen”. Išbandžius 
rūmo, greitumo, nau- 
livas “Europa” pasi
tikę ir kovo 25 d. 
> orka, padarydamas 
rekordą. .Jis per

ia j I dienas, 17 va- 
minutes, tuo sumušdamas 
ir pirmesni “Bremen”

kad statyti dvieju 
budavotojų. tai 
tokių skirtumų, 
iš vidaus, 
gražumas 
nemažiau 
“Europa”.

Laivas ‘ |
gio ir 110 pėdų pločio, 
bent i 2,206 pasažierius ir 975 žmones 
įgulos. Jis turi vietos dėl 800 pa- 
sažieriu pirmoj klasėj, 500 
ro.j 
čioj klcsoj.

Laivas turi visus galimus jrengi-

skirtingų laivų 
visgi turi ir šiokių 
Ypač skirtingi yra 

“Bremen” puošnumas ir 
sukėlė daug kalbų, bet 

gražus yra
daug 

puošnus ir

Europa” yra 936 pėdu il-
Galės ga-

ant-
300 iki 500 turistinėj ir 600 tre-

mus dėl saugumo ir patogumo. Gel
bėjimosi valtys yra motorines, kiek
viena turi radio ir gali sutalpinti 
1,100 žmonių, arba 25 nuoš. dau
giau, negu kad gali būti pasažieritj 
ir įgulos.

Pasažierių patogumui ant laivo 
yra įrengtas didelis maudimosi tven
kinys, restauranas 
kios žaismavictės 
teikti keleiviams imformaciju ir t. t.

Tai tikrai yra paskiausias žodis 
patogumo, saugumo ir greitumo ke
lionėje juromis.

knygynas, viso- 
kelioniu biurai

skvos agentams, kurie 
saldliežuvauti. Balsuokit 
kančias clevelandiečius 

delegatais j seimą:
V. P. Banionis
J. Banionienė
A. Baltrukonienė
F. Dagilaieiutė
A. Grigienė
A. šmigelskis'
V. Andersonas

jus

K. S. Karpavičius

F. Petrąįtjs.

čia ar 'tik nebus lietuviškas, ne
rangumas. o gal perdidelis de
mokratiškumas, — mat, nenori
ma vietiniui laikraščiui konku- 

i renciją daryti. Bet kaip ma- 
i tyti, tai ir į vietinį laikraštį 
“Išeivių Draugą“ menkai- kas 
rašo iš vietos lietuvių judėji
mo. Daugiausia pripučia pats 
redaktorius, arba paima žinutes 
iš svetimų lietuviškų laikraščių.

i Kodėl taip daroma, —-sunku pa
sakyti. Juk, rodos, turint savo

NESCIOS IR PENIN- 
CIOS MOTINOS

DAKTARAI rekomenduoja c o d liver 
oil kasdie prieš ir po kūdikiui gim
siant. Atgaivina iščiulptąsias motinos 

jėgas. Sumažina nesmagumus su danti
mis. Taipgi pagelbsti kūdikio augimui. 
Padeda pamatą geresniems dan- 
tims ir kaulams. Malonus budasę^Sih. 
imti jj yra Scott’s Emulsion. 
Lengvai virškinamas. Lengvai 
išlaikomas. Puikus maisto to- 
nikas. Vertas bandyti. Nr—ū Ii

SCOTTS EMULSION A W
DEL MOTINŲ IR VAIKŲ.

Scott A Bownet Bloomfltld, N. J. 29-45

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Prigimtoje AIRIJOS 
kliboje

Reikalaukit nemoka
mos receptą knygelės. 
Pasakę kaip vartoti 
Budvveiser Malt dėl 
namų kepimo ir sal
dainiu darymo. Kiek
vienas Budvveiser Bar- 
ley-Malt Syrup pake
lis turi ant blekinės 
viršaus “Tony” paveik
slą. Pardavinėjamas 
VK’U’.

Ni ceannochthar ar 
mrgead a sarughadh

“Geriausias ką pinigas gali pirkti”— 
štai ką tas išreiškia. Visuomet iš
eina pigiau vartoti geriausią, ka
dangi pasekmės būna labiau paten
kinančios. Budvveiser Barley-Malt 
Syrup nešposuoja su jušų pasitikėji
mu, kadangi jis neturi savy jokių 
substitutų, fillerių, priemaišų, negi 
dirbtinės spalvos ar dirbtinio sko
nio. Jis yra garantuotas 100 nuo
šimčių' tyrumo. Kokybės lauke jis 
neturi sau lygaus.

Sendintas 3 mėnesius dirbant.

.... Anheuser-Buscli

Budvveiser
Barley Malt Syrup
LIGHT OR BARK — RICH IN BODY — NOT BITTER— RICH IN BODY —NOT BITTER

Western Sales Corporation 
1525 Neivberry Avenue 

Distributors, v Chicago} llh \
Phone, Canal 7051

HH H



Penktadienis, kovo 28, 1930 NAUJIENOS, Chicago, m

LABORA
Apvaikštant 30 metu Dr. Vinco 

Kudirkos mirties sukaktuves, čia 
talpiname jo eiles “Labora” 
(Dirbk), perdirbę taip, kad butu 
suprantamesnės rnusų dienu žmo
nėms.

Kol jaunas, o broli, krauk centą prie cento, 
progos nepraleisk niekados;
šiandieną tau siūlo kyšius viens po kito, 
vėliau gi, gal būt, nebeduos.

Šiandieną dar centrą gali įsigyti, — 
direktorium metą bent porą pabuvęs, 
gali dar kiekvieną stambesnę vagystę 
užtrinti aukomis, turmon nepakliuvęs.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji, 
kur traukia prie valdiško turto rankas, 
o skubink! Ir žiokis, kiek tik išsižioji, 
paspringsi kyšiu dešimtuoju—tai kas?!

Turėsi žmonos vardu dvarą 
ir busi žmogus užtarnavęs garbės.— 
Te valdinius tavo į turmą nuvaro, v 
o tu?—Prieš tave ir pats teismas drebės.

Viešai tu buk šventas, kalbėk prakilnybes, 
bažnyčiai, tėvynei — aukok kuo daugiausia — 
lengviau bus daryti visokias suktybes, 
nes tu per aukas gerą vardą įgausi.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
išvysi tada ką žodžiai tie reiškia.— 
Kiek durnių didžiausių turtuoliais jau tapo 
o spiaut jiems, jei koks patriotas ir keikia.

Kol dar idealais kiti tebeminta, 
tu skubink prie aukso, gardaus valgio šaukšto. 
Kada jau turėsi kišenių prikimštą, 
ant jų idealų tad spiausi iš aukšto.

O jeigu pagauti) tave bizny tavo, 
bandytų rubus nekaltybės nutraukti, 
keliauk, kur ne vienas toks pat iškeliavo, 
skubėk tad, o broli, Brazilijon traukti.

Neliūsk, kad apleisti reiks tėvyškę šventą, —

Galima išsimokėti — 
pirk, hot-dogus valgyk 
ir išmokėsi.
Pilvas tegul urzgia, 
žarnos tegul džiūsta 
dabar išdžiuvę kūnai madoje.

Pinigas šneka 
žinoma.
Tylėk, jei biednas.
Doleris smagenis perka.
Be galvos apseisi, 
be pinigų niekur netiksi.
Taupyk, 
paliksi milionicrius 
kada nors.
Skatikas prie skatiko.
Už miliono metu 
milionas skatikų,

|ar ne ?
Labdarybė

Pasivogk tūkstantį, 
šimtą bažnyčiai aukauk, 
ubagams dešimts — 
busi geras* žmogus.
Taip, tikrai.
Geri žmonės aukauja 
milionus 
labdaringiems tikslams, 
o tamista ne.
Esi negeras žmogus, 
kad neaukauji 
ir kad neturi 
ir kad nemoki pasigriebt, 
ir kad sąžinę 
už tvoros neišmetei.

Skaitymas
Tamista 
skaitai knygas, o 
geri žmones pinigus. 
Ar 
supranti 
kame skirtumas, drauguži?

Mat.

pavadinti — gal jus patartu
mėt, duotumėt tinkama, vardą.

Mat.

Šerno vakaras
Liūdna man buvo šiame va

kare. Nejauku, stačiai pikta. 
Dramatiško Ratelio artistai dir
bo išsijuosę, kad suvaidinus il
gą veikalą, p. žuronas dykai 
dainavo, p-nia Barisas irgi dai
navo. Saujalei lietuvių ir lietu
vaičių. šimtaprocentinių patrio
tų nebuvo... nė vieno. Buvo taip 
sau žmonės*.

Dramatiškas Ratelis suvaidi
no geriaus, negu visų paten
tuotų ir importuotų artistų gru
pės. Reiškia turime savų vieti
nių artistų, kurie geriaus vai
dina už iš Kauno atsibaladoju- 
sitis. Valio, Dramatiškas Rate
lis. —Mat.

KLAUSYTOJŲ 
TRIJUMFAS
(Iš senos gazietos)

Parodija. Sulig P. S.
Toronte bus koncertas! At

vyks garsus artistai-daininin- 
kai! Nedėkingoji Toronto. lietu
viškoji publika nieko nedaro*, 
tik spėlioja, — dainininkus bol
ševikų agitatoriais vadina. Pa- 
galiaus atvažiuoja ir patys dai
nininkai. Senberniai-bolševikai 
galvatrūkčiais paskui juos* laks-

das ir t. t. ir t. t. Už scenos 
girdisi bim-ba, bim-bim-ba, cin- 
cin... Pradeda orkestras “staji- 
tis”.

Nors publika ir nurimus bu
vo, bet staiga sujudo. Kodėl? 
Ko? — Nežinau.

Mano žvilgsnis ir visos min
tys buvo sukoncentruotos ant 
dekoltuoto užpakalio. Kūnelis 
akyse mirgėjo, o ausyse zvimbė, 
zvimbė... net seilę rijau.

Uždangai pakilus pasirodo 
grupė muzikantų arba ♦orkesč- 
ras. Nuostabu, kaip jie nepap
rastai sutvarkyti; visai pagal 
balsus, o ne sulig jų aukščio ir 
storio.

Orkestras atliko savo dalį, o 
visi palydėjo. Na, ir pertrauka.

Aš vėl žiuriu į dekoltuotą kū
nelį ir seiles riju.

Ateina akomponuotojas ir sė
dasi prie pijano; pasigirsta mu
zika. paskui garsai. Išėjo ir ar
tistai. Keista, kad artistai dai
nų nedainavo, tik kažin kokius 
kurinius, o publika juos* palydė
jo, — aidai nupleška. Vėliau su 
dideliu susirupinimu dainuoja
ma daina apie auksą. Publika 
įsikabinus į skvernus artistui 
nenori jo paleisti, o jisai visai 
rimtai nuo scenos nužingsniuo
ja. štai ir k’itas artistas. Vos 
supažindino ir jau' sulaukė rūs
taus veidų išraiškų iš publikos. 
Pradėjus dainuoti lietuviškai 
publikos nervai visai pairo: ka

tutes ploja, kojom trypia, o 
man vis* prieš akis stovi tas kū
nelis* 1

Po pertraukos išeina pirmasis 
artistas. -• dabar jau senas 
publikos pažystamas. Padainuo
ja, o publika trijumfuoja. Vė
liau dainuoja antras artistas, ir 
tik dabar publiką nustebina sa
vo balsu. Išeina abu artistai ir 
drožia kokius ten duetus, kaip 
kokius šakalius, o publikoje ne
paprastas susidomėjimas. Ypa
tingo ūpo sukėlė dainelė “Trys 
sešutės ant kalbelio...?’; kai ku 
rie juoktis prade jo.

Dar daug ko galėčiau para
šyti apie šitą trijumfą, bet do 
vanokite, gerbiamieji, nes man 
labai rūpėjo tas dekoltuotas ku 
nelis. Kitą kartą rengiant kon
certus pastatykite mane “spe- 

I šel” korespondentu, nes aš apie 
Į artistiškumą, mėną ir dailę la
bai daug nusimanau, — tik 
priešais mane pasodinkite kokį 
nors dekoltuotą kūnelį, — tai 
tikras įkvėpimas. —S. Tukas*

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

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios
Atdara dieną ir naktį 

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

arti Robey St. t

Navatnas biznis

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis —- tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

ar žino bent kas, kiek ligai ji gyvuos?
Kol jaunas, o broli, krauk centą prie cento, 
kai bloga bus—spiauk ant šventos Lietuvos.

“Spaktyva”.

šilta
Ištirpo jau sniegas, 
mus neima miegas 
saulės spinduliuose. 
Jau sprogsta medeliai, 
žaliuoja žolelė 
pavėsis mus laukia miškuos. 
Jau greitai važiuosim 
ir dainas dainuosim 
sustoję būriais. 
Armonika trauksim 
ir naminę mauksim 
suvirtę patvoriais. 
Greit autus daužysim 
ir kumpius laižysim 
prie t. kapinių.
Paskui alų gersim 
kol kojas užversim,

kol turėsim lašinių. 
Ar-gi taip bus?

Juk pernai 
taip buvo, ar ne?

Kiek bonkų, išgerta 
nė sakyt neverta — 
tai žinot visi.
Kiek žoles* numinta, 
krūmelių sutrinta, 
kiek dresių nuplėšta 
ir spyčių išrėžta — 
juk pernai 
taip buvo, ar ne. —Mat.

Gerų žmonių darbas
Mato Pormukė

-----------------------------------------
VISI DŽIAUGIASI, KAS TIK 

SKAITO

TARPININKĄ
Vienintėlj lietuvių visuomenišką 
mokslo, dailės ir vaizbos mėnesi
ni žurnalą.

Tai didelis, puikus, turiningas, 
su spalvuotom iliustracijom mėn
raštis. Dauu naudingų, svarbių 
raštų, eilių, juokų, patarimų.

Kainuoja tik $1.00 metams.
Vienas numeris 10c.

Pas mus taipgi galima gauti 
drukuojamas mašinėlės su lietu
viškom raidėm.

TARPININKAS
332 West Broadway,

So. Boston, Maus.

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 \V, I5th SL 
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

čekiai
Jis čekius rašo 
kai dolerių trūksta 
ir užtai

Į jis didis ir geras žmogus, 
ir pilietis pavyzdingas.
Jis, sako, tave, gali nupirkti 
savo čekiu, 
savo parašu— 
ar supranti, neturtingas žmo

gau...
Tavo kūną ir dusią 
nuperka už čekį... 
Jisai geras žmogus, 
nes čekius rašo.

Namai
Jis turi gfražius namusA 
tas geras žmogus, 
o tu 
namų neturi.
Užtai tu negeras 
in ne žmogus.
Jis pavyzdingas pilietis, 
o tu...
Kas namų neturi, tas 
ne pilietis, o 
ne pilietis visur lupt gauna. 
Diduma 
namų neturi, bet 
kitiems rendą mokai — 
tai žiopliai, sako agentai, — 
kodėl neperki?
Jei pirksi, busi 
geras žmogus ir pavyzdingas. 
Pinigų nėra <—• 
reiškia tu negeras žmogus.

Autus
Autais važinėja 
geras ir pavyzdingas žmogus. 
Tamista pėsčias — 
reiškia negeras žmogus, 
ir nepavyzdingas.

žinau visokių biznių, bet pa
sisekė surasti naujas ir itin 
navatnas biznis. Jus gal ir ne
tikėsiu..

Vadinasi, yra žmonių, kurie 
žmogaus kailius perka ir pas
kui parduoda...

Nesijuokit ir nepykit — gal 
aš neaiškiai pasakiau. Kad bal
toji vergija gyvuoja, kad mer
gų kailius* perka ir parduoda, 
tai jus, be! abejo, žinot, bet čia 
kalbu apie vyrų kailius.

Ir dalykas čia nepaprastas. 
Ne, keistas dalykas, šit kame 
dalykas. Vadinasi, apsukrus 
žmogus lietuvis inšiurina mun- 
šaino nualintus vyrus* lietuvius, 
jiems žinant ir sutinkanti (kar
tais ir nežinant), inšiurina sau 
apsirašo. Paskui tie inšiurinti 
vyrai gauna dykai gert pras
čiausio munšaino.

Apsukrus žmogus lietuvis 
moka agentams už inšiuriną ir 
laukia savo kostumierių smer- 
čio... Anti $500 galima insiuryti 
be daktaro.

Jei turi inšiurinęs kelis de- 
sėtkus. ir duoda visiems už
tektinai munšaino, tai beveik 
kas mėnuo vienas miršta. Va
dinasi, biznis neblogas.

Aš nežinau, kaip tokį biznį

to, bėgioja; ant kornų vieni ki
tiems laipioja, — garsenybių 
pamatyti nori. Išganymo ieško 
ir bedavoja.

Pagaliaus ir koncerto vaka
ras. Publikoje nepaprasta pa
nika ; braška kėdės, girgžda suo
lai. už durų trypia.... Susidomė
jimas nepaprastas.

Artistai laukia teismo,-—juos 
teis publika, o aš juos apginsiu.

Salės kampuose publika švag
žda, net verkia; ašaros kaip iš 
“krano” bėga; grindys šlapios 
— mazgoti nereikės. Liudesis 
nepaprastas. Moterys*, besarma
tes, joms tik rupi panelės dra
bužiai, klausia: “Ar ženota?” 
Prieš pat scenos atidengimą 
publika nerimauja: stojas, sė-

Galvą Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su ORANGEINE.

NETURI NARKOTIKŲ
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA

10c ORANGEINE O 
MILTELIUS

OraNgęiNe
(POWDERt»)

Seni Žmonės Sako, Kad
Daktaras Caldwell Neklydo

Pagrindinis gydimas ligų ne
persimainė nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldwell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptą, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konstipacijos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, surūgusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro delei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir.dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš senna 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 
vartodami Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali jį var

toti. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmonės ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

JUST KIDS— Stayin’ In.___________ By Aj urt

SKALBIA AUKSO PAKRANTĖS
ŠILKUS

Miss A. Carlson, skalbėja dėl Mrs 
D. Mark Cummings, turtingos drau- 
gijoH moteries, gyvenančios Chicaros išim
tinai milionierių apartnientiniame hotelyje, 
15fiO N. State Parkway, kur tik Americ
an Family Flake» patikima neįkainuojami 
skalbiniai. ‘‘American Family Flakea yra 
taip greit veikiančios.” sako Miss Carl- 
son. “Mrs. Cummings skalbiniuose yra 
puikiausiu lininiu, nėriniu. Ailką ir lin- 
žerijų. Trinimus yra nereikalingas su 
šiomis pleskelčmis, mano rankos yra vi
suomet minkytos ir Švelnios.” šios ples- 
kelčs taipgi mažiausia kainuoja... 3 ne
mažo didumo pakeliuose. Pas visus par
davėjus.
Išdirbamos James S. Kirk & Co.» Chicago

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualitics and delicious 
new flavor addcd to chccsc.

In Vclvccta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for evtry~ 
one, including thcchildren.

Vclvecta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT
yelveeta

▼ The DeliciousNewGiTeT»e^ood'

HAS 
MADE GOOD wtth 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efūclent 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

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

GARSINK1TES
NAUJIENOSE
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KOM-CHULIGANAI

Kovo 25 d. komunistai pakėlė triukšmą Milwaukee’s 
burmistro, socialisto Hoan’o prakalbose, San Francisco, 
Cal.

Meras Hoan yra socialistų partijos vykdomojo ko
miteto narys. Kartu su kitais to komiteto nariais jisai 
dabar atlieka didelį prakalbų maršrutą, nuo Atlantiko 
vandenyno iki Pacifiko.

Atvykęs i San Francisco, Hoan laikė prakalbą di
deliam mitinge, kurį surengė socialistų organizacija. 
Ir štai šį mitingą komunistiški chuliganai bandė suar
dyti, iškeldami triukšmą ir muštynes publikoje.

Jėga užpuldinėt priešingos nuomonės žmones ir 
ardyt jų susirinkimus tai — komunistų paprotys. Ma
žiau kaip prieš dvejetą savaičių jie padarė kruvinas 
muštynes Loveston’e šalininkų (buvusių savo draugų) 
susirinkime New Yorke. Kiek anksčiau komunistai su
ardė Rusijos socialistų revoliucionierių vado, V. ’ Čer- 
novo, prakalbas Kalifornijoje. Dabar jie, įsidrąsinę, 
kėsinosi jėga suardyt jau ir Hoan’o prakalbas!

Komunistų begėdiškumas ir chuliganiškumas tolyn 
vis labiau auga.

Kitąsyk tokiais nekultūringais žygiais pasižymė
davo tik patys aršiausieji atžagareiviai ir visuomenės 
atmatos: pas rusus — juodašimčiai, pas amerikonus — 
ku kluksai, o pas lietuvius — kunigų sufanatizuoti re
liginiai fanatikai. O šiandie bando kumščia kovot prieš 
idėjas bolševikiški komunistai.

Ne be reikalo daugelis žmonių sako, kad bolševiz
mas tai nauja religinių fanatikų sekta, kuri, tarnauda
ma savo maskviniems “dievams” nesustoja prieš jokią 
šlykštybę!

“Chuliganai dėl idėjos” tai bus tinkamiausia komu
nistų charakteristika, arba, trumpai sakant, kom-chu- 
1 įganai!

bešališko tyrinėjimo tikslais, bet labiausia tik kad butų 
įkvėpta tam tikra “dvasia” skaitytojams. Musų istori
jos raštai daugiausia yra propagandos raštai.

To pasėkos pasireiškė ir kilus musų spaudoje dis
kusijoms apie Vytautą. Vos tik pasirodė, pavyzdžiui, 
“Naujienose” straipsnis apie tam tikrus neigiamus Vy
tauto darbus, kaip tūli žmonės sujudo, lyg pakiršintas 
širšių lizdas, ir ėmė bartis ir net koliotis. Prieš faktiną 
straipsnio pusę jie nesugebėjo nieko pasakyti (dar iki 
šiol jie nesumušė nė vieno fakto!), bet jie išreiškė di
delį nepasitenkinimą tomis tariamomis intencijomis, 
kuriomis, jų nuomone, vadovavosi straipsnio autorius 
ir laikraštis, tą rašinį patiekdami publikai. Tai yra 
propagandistų ir agitatorių pažvalgos, o ne žmonių, 
kuriems rupi žinojimas.

Tečiaus tuo pačiu laiku, kai daroma pastangos nu
kreipti žmonių akis į tolimą miglotą praeitį, kurią dar 
nė musų istorikai nėra kaip reikiant ištyrę, tai užmirš
tama, kad šiemet yra da ir visa eilė kitų sukaktuvių, 
be galo svarbių musų visuomeninio gyvenimo istorijoje.

Šiemet sukanka 25 metai nuo pradžios revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje — masinių mitingų ir prakalbų 
(“revoliucinių pamokslų”) Lietuvos bažnytkiemiuose.

Šiemet sukanka 25 metai nuo garsiojo Vilniaus Sei
mo, kuriame pirmą kartą Lietuvos liaudis iškėlė savo 
programą kovos už politinę laisvę.

Šiemet sukanka 10 metų nuo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo.

Keista, kad apie šių istorinių įvykių sukaktuves 
dar iki šiol niekas nekalba. Tik čikagiškė Visuomenės 
Darbo Sąjunga neperseniai ‘pranešė per “Naujienas”, 
kad ji rengiasi gegužės 15 dieną paminėti Steigiamojo 
Seimo sukaktuves. Bet reikėtų nepraleisti ir to, kas 
Lietuvoje dėjosi 1905 metais, kuomet prasidėjo sąmo
ninga plačiųjų minių kova dėl Lietuvos pasiliuosavimo.

Senovės istoriją tegu tyrinėja ir aprašinėja moks
lininkai specialistai. O musų liaudžiai yra suprantama 
ir ypatingai brangi ta netolima praeitis, kurioje buvo 
dedami pagrindai naujai nepriklausomai Lietuvai.

SENOSIOS IR NAUJOSIOS LIETUVOS 
SUKAKTUVĖS

Iš duosnios dabartinių Lietuvos valdovų rankos, 
kaip iš gausybės rago, pasipylė agitacija už “Vytauto 
Didžiojo jubiliejų”. Kodėl jubiliejus — sunku pasakyt. 
Kaip “Naujienose” jau buvo pažymėta, yra nesąmonė 
vadinti “jubiliejum” mirties sukaktuves, nes jubiliejus 
reiškia džiauksmo šventę, o ne gedulą.

Prieš 500 metų kunigaikštis Vytautas mirė. Jeigu 
dabar butų ne 1930 metais, bet 1910, tai turėtume Žal
girio mūšio sukaktuves. Tuomet butų galima kalbėti 
apie jubiliejų, nes prie Žalgirio 1410 m. kunigaikščio 
Vytauto pulkai sutriuškino tą gyvatę, kuri per ilgus 
laikus smaugė Lietuvą, būtent — popiežiaus atsiųstą 
“pagoniškai” Lietuvai užkariauti kryžiuočių ordeną. 
Žalgirio pergalė buvo svarbus ir džiauksmingas Lietu
vos istorijoje įvykis, ir jo 500 metų sukaktuves tiktų 
vadinti jubiliejum.

Bet rengti jubiliejų (džiaugsmo šventę!) garsiojo 
Lietuvos kunigaikščio mirties sukaktuvėse — tai atro
do lyg kokia tai nevykusi ironija.

Vytautas, be abejonės, buvo vienas stambiausiųjų 
Europos istorijoje asmenų. Daugelis jį lygina su Fran- 
cijos Napoleonu Pirmuoju, — bet franeuzams juk nie
kuomet neatėjo į galvą rengti “jubiliejus” savo didžio
jo imperatoriaus mirties sukaktuvėms pažymėti. Mi
nint didžio istorinio asmens mirtį, civilizuotam pasau
lyje yra daroma taip: tyrinėjama jo gyvenimas, jo tei
giamieji ir neigiamieji darbai; studijuojama ta gadynė 
ir tos sąlygos, kuriose jisai gyveno ir veikė, ir bando
ma įvertinti jo vaidmuo istorijoje: kiek ir kokios įtakos 
tas istorinis asmuo padarė savo veikimu į to laiko vi
suomenės gyvenimą ir į vėlesnes kartas.

Taigi ir kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties su
kaktuvės turėtų būt paminėtos šitokiu budu. Lietuvos 
istorikai privalo studijuoti senovės dokumentus įvai
riuose knygynuose ir archyvuose ir, jais pasiremiant, 
rašyti rimtus veikalus apie Vytautą, kad paaiškėtų ir 
jiems ir paprastiems žmonėms to asmens reikšmė lie
tuvių tautos praeityje. Savo tautos istoriją lietuviai 
dar menkai tepažįsta, nes musų kalboje dar beveik ir 
nėra rimtų ir bešališkų raštų, iš kurių tą pažinimą bu
tų galima pasemti. Iš tos neturtingos istorinės litera
tūros, kurią mes turime, dauguma buvo parašyta ne

Vengrijos čigonai
Čigonų klajojimas. — -Vengrų 

valdžius patvarkymas. — Či
gonai ir vengrų muzika. — 
čigonų skaičius Vengrijoj. — 

Moterų puošnumas. - Atei
ties būrimas. — Čigonų mu- 
zikališk urnas. — Orkestrai.— 
Komiški bandymai atpratinti 
čigonus nuo klajoklių gyve
nimo.

Garsus rusų, poetas Puškinas 
apdainavo čigonų gyvenimų. Su 
čigonais' jis susipažino begyven
damas Besarabijoj, kur buvo 
valdžios ištremtas. Savo kūri
ny j jis aprašė, kaip čigonai ke
liauja iš vietos į vietą ir veda 
berupes»tingą gyvenimą. Nors 
nuo to laiko praėjo beveik šim
tas metų, tačiau čigonų gyve
nime mažai permainų teįvyko. 
Prieš porą metų jie po senovės 
klajojo iš vietos į vietą, mainy- 
kaudami arkliais ir burdami 
kaimiečiams ateitį.

Nors čigonai yra žinomi vi
sur, bet Vengrijoj jų yra dau
giausia. Per šimtmečius jie 
vedė romantišką gyvenimą ir 
niekas jų nekliudė. Tačiau da
bar galvatrūkčiais besimainąs 
gyvenimas palietė ir čigonus. 
Prieš aštuonioliką mėnesių Ven
grijos valdžia išleido patvarky
mą, kad vis'i čigonai atsižadėtų 
nuo nomadų (klajoklių) gyveni
mo ir apsigyventų kurioj nors 
vienoj vietoj, priimdami veng
rų kalbą. Po išleidimo to pa
tvarkymo Ratz-Lace, taip sa
kant, čigonų neoficialis karalius 
įspėjo valdžią, kad tokia per
maina negali būti per trumpą 
laiką įvykdyta. Urnai permai
nyti per šimtmečius įsigyvenu
sius papročius nėra galima.

Vengrų valdžią paskatino su
varžyti čigonų laisvę tas fak
tas, kad iki šiol jie nemokėjo 
jokių mokesnių. Tiesą pasa
kius. surinkti iš jų mokesnius 
buvo beveik negalimas daiktas: 
šiandien jie čia, o rytoj jau už 
keliolikos mylių; paskui jų juk 
nesivaikysi. Kas kita bus da
bar, kada čikonai apsigyvens 
vienoj vietoj. Jie bus valdžios 
žinioj ir negalės išsisukti nuo 
mokesnių ir kitų pilietiškų par
eigų.

Nuo pat savo atsiradimo Eu
ropoj čigonai pasirinko Vengri
ją kaipo savo centrą. Tie čigo
nai, kurie pasiliko klajoti po 
Vengriją, buvo skai'tomi savo 
rųšies aristokratais. Vengrijos 
čigonų valdovai iki šios dienos 
gauna raportus arba praneši
mus iš kitų čigonų, genčių, ku
rios klajoja po Ce n tralinę Eu
ropą ir Balkanų pusiausalj.

Jokioj kitoji šalyj čigonai ne
vaidino tokios' svarbios rolės, 
kaip Vengrijoj, kur jie žymiai 
prisidėjo prie sukūrimo nacio- 
nalūs muzikos. Faktinai veng
rų tautinė muzika yra mišinys. 
— susiliejimas vengrų ir čigo
nų muzikos.

Kadangi čigonai nuolat ke
liauja iš vietos į vietą, tai nėra 
galimybės tikrai pasakyti, kiek 

i jų Vengrijoj randasi. Apskai
čiavimai įvairuoja, —vieni pri
skaito 40,000, o kiti net 60,000. 
Į tą, skaičių neįeina tie čigonai, 
kurie pastoviai gyvena kurioj 
nors vietoj; vadinasi, atsižadėjo 
nomadų gyvenimo. Neįskaito
ma taip pat profesionalai muzi
kantai. O muzikantų čigonų 
yra labai- daug. Pravartu pa
žymėti. kad nomadai čigonai 
su panieka žiuri į muzikantus ir 
į tuos savo tautiečius, kurie 
atsižadėjo klajoklių gyvenimo. 
Taip sakant, “nesugadintas” či
gonas jokiu budu neleis savo 
dukteriai apsivesti su muzikan
tu. Jo akimis žiūrint, čigonas, 
•kuris apsigyvena pastovioj vie
toj yra renegatas ir išdavikas.

Mažesnėmis ar didesnėmis 
grupėmis čigonai klajoja po vi
są. šalį. Grupės retai kada tu
ri daugiau nei keturias dešim
tis žmonių. Jie priklauso prie 
skirtingų genčių. Kiekviena 
gentis turi savo vadovą, kuris 
vadinasi vajda arba voevode. 
Vajda yra tikras' diktatorius. 
Jo turi klausyti visi genties na
riai. Kai vadovas miršta, tai jo 
urėdą paveldi jo vyresnysis sū
nūs. Dažnai kalbama apie či
gonų karalių. Tačiau tikrumoj 
tokio dalyko nėra. Kiekviena 
gentią -turi savo vajdą, kuris vi
sus’ reikalus veda nepriklauso
mai.

Vienok vienos genties nariai 
visuomet stengiasi .tarp savęs 
palaikyti ryšius. Laiškų jie vie
ni antriems jokių nerašo. Ir tai

dėl tos paprastos priežasties’, 
kad nei vienas jų nemoka nei 
rašyti nei skaityti. Susineša 
jie vieni su kitais tam tikrais 
misteriškais ženklais, kuriuos 
išdrožia ant medžių žievės arba 
nupiešia raudona spalva ant 
kaimiečių namų. Tie ženklai 
pasako, kur čigonų grupė eina 
ir su kokiomis sunkenybėmis 
jai teko susidurti.

Čigonų karavanas sudaro įdo
mų vaizdą. Kai kurie vyrai 
joja, bet dauguma jų važiuoja 
uždarytuose vežimuose kartu 
su savo šeimomis. Tuose veži
muose jie ir* miega bei turi įsi
taisę savo rųšies “saliomis”. 
Vyrai yra pusėtinai prašilai ap
sirengę, bet kiekivenas jų — 
kad ir neturtingiausias, — dėvi 
liemenę su dideliais sidabriniais 
guzikais. Moterys rėdosi kur 
kas puošniau. Jos labai mėgs
ta spalvuotus drabužius ir viso
kius blizgučius. Čigonės su
bręsta labai ^anksti. Penkiolikos 
metų sulaukusios jos paprastai 
jau yra vedusios, o trijų de
šimčių metų moteris skaitosi 
jau sena. Tarp čigonių galima 
užtikti tikrų gražuolių.

Nežiūrint į karštą temperatū
rą, tarp čigonių romantiška 
meilė yra retenybė. Vedybas 
jos skaito šventu dalyku ir 
Vengrijoj yra žinomos kaipo iš
tikimiausios moterys. Tačiau 
kartas nuo karto pasitaiko ir 
romanų. Yra žinoma keliolika 
atsitikimų, kad aristokratai pa
viliojo čigones ir apsivedė su 
jomis. Vienok yra gana rizi
kinga vengrams vilioti čigones', 
kadangi jos giminės prie pir
mos progos stengiasi atkeršyti. 
O kerštas dažnai reiškia mirtį 
tiek pabėgusiai čigonei, tiek ją 
paviliojusiam vyrui.

Kokiu budu čigonai gyvena? 
Svarbiausias pragyvenimo šalti
nis yra ateities būrimas, čigo
nės' rimtai tiki, kad jos gali į- 
spėti žmogaus ateitį. Vengrijoj 
kaimietės taip pat yra įsitiki
nusios, jog’ čigones gali pasakyti 
koks' jų bus gyvenimas. Užtat 
kur tik pasirodo čigonų būrys, 
ten plaukia kaimo moterys. 
Ypač daug eina merginų, ku
rioms rupi, patirti apie meilę ir 
jaunikius', čigonai daugiausia 
užsiima arklių mainykavimu. 
Bet kada toj srityj biznio nėra, 
tai pradeda vagiliauti. Beveik 
kiekvienas jų moka katilus ir 
kitus indus t taisyti. Vienok 
dirbti jie nelabai tenori. Dirba 
tik tada, kai kitokiu budu ne
begali sau pragyvenimo pasi
daryti. Del tos tai priežasties 
kaimiečiai labai jų neapkenčia. 
Priegtam daugelis tiki, kad jie 
vagia vaikus ir kai tieji kiek 
paauga, tai siunčia juos elge
tauti. Jokių įrodymų nėra, 
kad jie taip darytų. Betgi kai
miečiai negali jų pakęsti ir prie 
pirmos progos stengiasi su jais 
sąskaitas suvesti. O jeigu či
gonai papildo kukį kriminališką 
darbą, ir tampa pagauti, tai iš 
kamiečių pusės jiems' pasigailė
jimo nėra. Tik policija begali 
juos išgelbėti nuo įdukusios mi
nios.

Nežiūrint į visą tai, čigonus 
negalima pavadinti paprastais 
pabastomis. Jie yra tikri ar
tistai. Muzikališki gabumai 
pas juos yra įgimti. Dauguma 
vyrų groja tai ant vieno, tai 
ant kito instrumento, ir kai ku
rie jų groja tikrai artistiškai^ 
nors jokios muzikalės mokyk
los nėra lankę. Jie turi ir sa
vo muzikalį instrumentą, kuris 
vadinasi cimbalomu. Kai vaka
ras užstoja, tai čigonų stovyk
la atgija: prasideda šokiai, 
muzika ir dainos. Jie dainuoja 
savo senas dainas ir šoka keis
tus šokius. Čigonų trupes .tų 
šokių niekuomet nešoka ir tų 
dainų niekuomet nedainuoja te
atruose. Jiems tos dainos yra 
šventos ir mistiškos, todėl jų 
neprivalo girdėti pašaliniai 
žmonės. Tik išimtinuose atsi
tikimuose čigonai sutinka pa
dainuoti pašaliniams žmonėms. 
Tai reiškia, kad jie tais žmo
nėmis labai pasitiki ir juos la
ba? gerbia.

Tarp čigonų galima užtikti

nemažai profesionalų muzikan
tų. Palinkimas pri/ muzikos 
pasireiškia pas visus čigonus, 
nežiūrint į tai. kur jie gyventų. 
Rusijos, Rumanijos ir Ispani
jos čigonai yra šauni muzikan
tai. Tarp jų galima surasti di
delių talentų, kurie yra žinomi 
visam pasauliui. Tačiau Veng
rijoj čigonų muzikantų padėtis, 
galima sakyti, yra privilegijuo
ta. Jokis balius, jokis pasilin
ksminimas ten nėra įmanomas 
be čigonų orkestro. Ir mažinu
siame miestuke galima už
tikti čigonų orkestrą. Daugu
ma restoranų, kavinių ir kaba
retų užlaiko čigonus muzikan
tus. Čigonams paprastai mažai 
tėra mokama. Didesnę pusę jų 
įplaukų sudaro “ant arbatos” 
duodami pinigai. Orkestro ly
deris kas pusę valandos daro 
“kolektą” ir paprastai iš besi
linksminančios publikos surenka 
nemažai pinigų.

Čigonai retai kada vartoja 
gaidas. Dauguma jų ir nepažįs
ta tuos misteriškus ženklus. Re
tai kuris jų sistematiškai lavi
nasi muzikoj. Konservatorijos 
ir muzikos mokyklos jiems nėra 
žinomos. Tačiau jie nuo pat 
mažų dienų auga muzikališkoj 
atmosferoj. Jie atmintinai iš
moksta daugybę įvairiausių! po- 
puliariškų melodijų ir šokių, 
kuriuos gali groti be jokių gai
dų. Ir čigonai ne tik groja, 
bet ir jaučia muziką.

štai kodėl vengrai skaito juos 
ne tik muzikantais, bet ir artis
tais. Ir didžiausi aristokratai, 
kai įsilinksmina kavinėse, kvie
čia prie savo stalų muzikantus 
čigonus ir kartu su jais geria 
šampaną.

Nors jau čigonai Vengrijoj 
apsigyveno labai seniai, tačiau 
į vengrų gyvenimą jie iki šiol 
dar neįsitraukė. Apie klajok
lius, žinoma, ir kalbos nėra, — 
jie vienoj vietoj nurimti nega
li. Jie laikosi krūvoj ir nuo sa
vo papročių neatsižada. Bet ir 
pastoviai apsigyvenę čigonai 
nuo kitų gyventojų žymiai ski
riasi. Jų namukai kitaip išsi- 
žiuri ir ypatingai yra papuošti.

Vienok čigonų, kurie gyventų 
pastovioj vietoj, mažai tėra. 
Praeityj buvo bandoma juos 
apgyvendinti. Bet visos pastan
gos niekais nuėjo. Prieš keletą 
desėtkų metų didkunigaikštis 
Juozas savo dvaruose čigonams 
buvo įsteigęs kolonijas, kurios 
laikėsi tik tol, kol jis gyveno. 
Tas didkunigaikštis buvo dide
lis čigonų mėgėjas,— jis para
šė net čigonų kalbos gramati
ką.

Vėliausias bandymas apgy
vendinti čigonus įvyko prieš 26 
metus? Tuo laiku Vengrijos vi
daus reikalų ministeriu buvo 
Alexander Joanovics. Jam) buvo 
pavesta išdirbti atitinkamas 
planas. Jis paskyrė .komisiją, 
kuri per keletą mėnesių darba
vosi. Viskas buvo puikiausia 
sugalvota ir suplanuota. Minis- 
tferiš išleido specialį patvarky
mą, kuris čigonams įsakė atsi
sakyti nuo klajoklių gyvenimo. 
O kad jie turėtų kur nuolat 
apsigyventi, tai valdžia pristatė 
jiems gražių namukų. Patvar
kymas tapo išleistas kaip tik 
žiemai besiartinant. Ir atrodė, 
kad jis nepaprastai sėkmingas. 
Be didelio raginimo čigonai ap
sigyveno' jiems pastatytuose na
meliuose. Per visą žiemą jų 
niekur nebesimatė klajojant. 
Joanovics tapo apšauktas tiesiog 
geniališku administratorium. 
Karalius jį apdovanojo visokiais 
ordenais. Jo pagerbimui buvo 
rengiamos iškilmingiausios puo
tos.

Taip tęsusi per žiemą. Bet 
vos spėjo užstoti pavasaris, 
kaip čigonai būriais pradėjo ap
leisti jiems pastatytus namukus 
ir vėl klajoti po kaimus ir mies
tukus. Kai vasara užstojo, tai 
visi namukai liko tušti. Tokiu 
budu tas bandymas atpratinti 
čigonus nuo klajoklių gyvenime 
pasibaigė gana komiškai.

Manoma, kad dabartinis val
džios patvarkymas duos geres
nių rezultatų. Tačiau ir didžiau
si optimistai nemano, kad įsta

tymas, lyg tos' magiškos paiku
tės pamojimas, galėtų susyk 
čigonus atpratinti nuo klajokliš
ko gyvenimo. Reikia manyti, 
kad praeis dar nemažai laiko, 
kol čigonai galutinai atsižadės 
nuo nomadų gyvenimo.—K. A.

Padėka už aukas po- 
litiniems kaliniams

1930 m. kovo mėn. 9 d.
“Naujienų” Bendrovei, 
1739 South Halsted St.,

Chicago, III.
Gerbiamieji Draugai!

Šių metų kovo pradžioje L. 
S.-D. Partijos Centro Komitetas 
per dr. S. Kairį yra gavęs Jūsų 
pasiųstąjį jo vardu čekį sumai 
$118 politinių kalinių reikalams 
ir čekį realizavo. Pranešdamas 
Jums apie tai, Centro komite
tas prašo Jūsų pareikšti jo šir
dingą padėką visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie kalbamos pa
šalpos sudarymo. Prie tos pro
gos Centro komitetas praneša, 
kad politinių kalinių skaičius 
Lietuvos kalėjimuose, ypatingai 
padidėjęs esant valdžioje Volde
marui, šiuo laiku galima saky
ti beveik nesumažėjo. Nors 
pastaruoju laiku buvo iš kalėji
mo paleisti 5 ašmenys, bet grei
tu laiku bus vėl nagrinėjama 
kariuomenės teisme nauja poli
tinė byla, iškelta musų jauni
mui, kurios pasėkoje kalinių 
skaičius gali vėl padidėti. Bend
rai mūsiškių kalinamųjų ir 
Varnių stovykloje laikomų skai
čius viršija 20C asmenų. Be to 
kalinių šeimynos, kurių 21 ten
ka nuolatai šelpti, kitos bent 
pripuolamai.

Sunkios Lietuvos kalėjimų 
sąlygos maisto žvilgsniu, rei
kalas aprūpint kalinius bent bū
tiniausiu drabužiu ir knygomis 
deda sunkią naštą ant Partijos 
centro, tuo sunkesnę, kad ją 
tenka kelti nuo 1927 metų pra
džios. Mėnesine išlaidą politi- 
niamš kaliniams šelpti dabarti
niu metu sudaro apie 1500 lt.

Taigi Jus, Draugai, suprasi
te mus, kai dėkuodami už Jū
sų pašalpą visu širdingumu, 
kartu prašysime Jūsų neužmirš
ti ir ateičiai esamos pas mus 
padėties ir musų būtinos parei
gos kur galima palengvinti mu
sų idėjinių draugų padėtį kalėji
muose.

Draugiškai sveikindami L. S.- 
D. Partijos Centro Komiteto 
vardu jo

Pirmininkas St. Kairys, 
Sekretorius L. Purčnienė. 

1930 metų kovo 9 dieną.
Kaunas.
Priedas: Pinigų gavimo pa

kvitavimas.
(Pinigai, apie kurių gavimą 

pranešama šiame laiške, buvo 
publikos sudėti Lietuvos nepri
klausomybes sukaktuvių pami
nėjime, vasario 15 d. š. m., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.' — 
“N.” Red.)

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

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.

RAMOVA
THEATRE

35th and Ęaleted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Love Comes
' Along”

dalyvaujant
BEBE DANIELS

Talpai
Vttaphone Vodrrttto Aktai
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SLA. Rekailai ruojantys ir kartais paremdavo 
bolševikus, dabar nuo jų atsisu
ko ir jų parengimai jau tušti. 
Tai reiškia, kad Binghamtono 
lietuvių visuomenė pasipiktino 
tais jųjų šmeižtais.

šmeižikas S. J.—Pluksnaitis- 
Kritikas ir dar kitokis viename 
asmenyje savu laiku yra šla
vęs “Laisvės” redakcijoje ar 
skiepe grindis, tai pramoko ra
šyti. Tad vargšui dabar prisei- 
na atidirbt už visą bolševikų 
štabą,t. y. ir už tuos, kurie ne
moka rašyti arba vos pravardę 
pasirašo. O tokių pas juos tai 
dauguma. Mes visai nekrei- 
pėm domės į tuos' šmeižtus, nes 
mes manėme, kad tas “L.” spe,- 
cialis numeris yra perdėm že
miau kritikos ir nevertas reaga
vimo.

Bet laikui bėgant daugelis 
žmonių prieina ir klausia: ko
dėl jus nieko nesakote į tuos 
bolševikų šmeižtus? Ir kadan
gi tokių klausimų esti gana 
dažnai užduodama, tai noromis 
nenoromis reižia žodis kitas 
tart.

Bet turiu iškalno pasakyt, 
kad čia neinu į polemiką, su bol
ševikų plunksnaičiais, ale tik 
tarsiu žodį kitą, kaip dalykai 
iš tikrųjų yra ir kodėl jie šmei- 
žia jiems nepatinkamas y patas 
ir ar jie turi morališką teisę 
tai daryti? Ir kas tie per žmo
nės', kuriuos bolševikai taip pik
tai garbina

Aš Čia. noriu bendrai bruožais 
pabrėžti keletą eilučių apie kiek
vieną atskirai. P-as J. Chamo 
vienas iš pirmesniųjų lietuvių 
Binghamtone, demokratiški) pa
žvalgų žmogus, pasekmingas 
biznierius, visą laiką darbuoja
si vietos lietuvių organizacijo
se, tankiausiai užima valdyboj 
vietą, SLA. 50 kp. pirminin
kas ir visV vietos lietuvių my
limas žmogus, taipgi yra daug 
pagelbėjęs vietos lietuviams į- 
vairiuose reikaluose, įskaitant 
ir ne viena bolševiką, v 4*

J. M. Bučinskas yra vienas 
pirmesniųjų vietos lietuvių vi
suomenės darbuotojas, biznie
rius, turįs gerą įtaką vietos val
džios sferose, jau daug metų 
patarnauja vietos lietuviams ir 
kitataučiams įvairiuose legališ- 
kuose reikaluose, vertėjas teis
muose ir įvairiose įstaigose, no
taras. SLA 50 kp. finansų rašti
ninkas, daugelio vietos organi
zacijų tvėrėjas ir narys iki šių 
dienų tankiausiai užimąs' valdy
bos vietas, plataus prasilavini- 
mo žmogus ir t.t.

J. Mikelionis laivų pažvalgų 
žmogus, socialistiško nusistaty
mo, daug pasidarbavęs vietos 
organizacijose ir visi rimti su
manymai visuomenės reikaluose 
visuomet randa jo pritarimą, 
žmogus turįs gerą vardą visuo
menėje.

E. Mikelionienė yra darbšti 
moteris, sandarietė, demokratiš
ko nusistatymo, priguli prie į- 
vairių organizacijų.

Jonas Cinikas, jaunas vyras, 
neperseniai atvykęs iš Lietuvos, 
laikraščių korespondentas, ener
gingas ir darbštus visuomenės 
darbuotojas. SLA. 50 kp. nuta
rimų raštininkas, demokratiško 
nusistatymo žmogus.

M. Urbas, sandarietis, visuo
menės darbuotojas, SLA. 50 kp. 
iždininkas, darbštus ir nuošir
dus žmogus, demokratiško nusi
statymo.

A. Jakavičius, socialistas', de
mokratiško nusistatymo’, plačiai 
apsišvietęs, priklauso daugeliui 
organizacijų.

B. Gaižiūnas, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, baigęs Panevė
žio gimnaziją, inteligentiškas 
vaikinas, laikraščių korespon
dentas.

P-ni T. Vaskulienč, sandarie
tė, darbšti moteris, aktyviška 
organizacijose, visuomenės dar
buotoja.

J. Blinkevičius nepriklauso
mas, demokratiško nusistatymo, 
darbštus organizacijose ir t.t.

L Žalneravičius (Girnas) ka
talikas, demokratiško nusistaty
mo žmogus, darbštus vietos ka
talikiškose organizacijose ir

Binghamton, N. Y.
Pildomosios Tarybos rinkimai

nei vienas bolševikas nebūtų iš
rinktas delegatu į, SLA. Seimą.

Mes tai galime padaryt, atsi
lankydami i SLA. 50 kuopos 
susirinkimą.
Bolševikų šmeižtų malimaliene. 
Specialis “Laisvės” numeris 

binghamtoniečiiamsi
Vasario 25 d. “Laisvė” su pa- 

gelba vietos bolševikėlių išleido 
specialiai Binghamtono reika
lams skiriamą “Laisvės” nume
ri.

Musų lietuviška kolonija nėra 
didelė, skaitoma tik į porą tū
kstančių lietuvių. Bet reikia 
pasakyti, kad ir mes neatsilie- 
kame nuo kitų miestų lietuvių. 
Čia yra veikiama kas yra gali
ma ir kas lietuviams yra veik- 
tina. Čia mes rasime visokių 
pažvalgų žmonių, rasime įvai
rių partijų skyrius’ ir kitokių 
organizacijų, k. t. politinių, re
liginių, fraternalinių, apšvietos 
ir biznio organizacijų. Čia ran
dasi LSS. 33 kp., LTS. 64 kp.. 
SLA. 50 k., LRKS. kuopa, Šv. 
Jono Draugystė, Šv. Juozapo 
Draugystė, Susišelpimo Drau
gija, Magdelianos Draugystė ir 
daugelis smulkesnių organizali- 
jų. Taipgi randasi Lietuvių 
Tautiško Namo Bendrovė, Lie
tuviška Parapija ir bolševikai 
su įvairiomis savo organizacijo- 
mis.

Tų srovių ir organizacijų vei- 

kime įvyksta įvairiu reikalu ir 
susikirtimų.

Visos lietuvių organizacijos 
veikia, kaip geriausiai išmano, 
bet karts nuo karto daugelis 
organizacijų bei pavienių žmo
nių randa tam tikrus bendrus 
reikalus ir jie stengiasi juos 
tinkamai įkunyt gyvenimam žo
džiu, čia yra tolerancija ir džen
telmeniškumas. Ir tas viskas 
dedasi tarp lietuviškai nusista
čiusių žmonių bei organizacijų.

Bet musų maskviečiai arba 
bolševikai, arba kaip jie save 
vadina “progresistai”, (mano 
manymu, tai butų tinkamiau
sia, kad jie save vadintų re- 
gresistais), laikosi savo dog
mų.

Nors jų čia nekiek teliko, bet 
visgi yra, ir kartais savo na- 
chališkumu vieną kitą nenusi
stovėjusį žmogelį pritraukia sa
vo pusėn, vienur kitur sukelia 
triukšmą, o į savo “Laisvę”, tai 
jau prirašo butų ir nebūtų da
lykų. Jie rašo vis apie asme
nis, apie jų fizionomiją, apie 
užsiėmimus, ką valgo, ką dėvi, 
kada gula, kada kelia ir t. p. Jie 
rašo, daug, vis su panieka, šmei
žiančiai ip vis taikoma apjuo- 
dint padoraus žmogaus vardą, 
vis taikoma įtekmingesniam 
žmogui, kuris tik nešoka pagal 
bolševikišką muziką.

Galų gale jie, geriaus sakant 
jis. tik po daug slapivardžių 
prirašė tiek daug šmeižtų ir 
apie visus’ šiek tiek Bingham
tono veiklesnius žmones, kad 
“Laisvė” būtinai turėjo pašvęst 
visą numerį tai mizernai mažai 
grupei žmonių šmeižimui, dėda
ma visus matuškos Rusijos 
svarbius reikalus ir bolševikiš
kus tėzius į šalį. “L.” užleido 
savo špaltas vietos bolševikų 
komisarui pilnai išsipliaukšti. O 
tas bolševikėlis S. J.—Rep. 
Plunksnatis ir dar kitoks’, vie
nas žmogus keliose asabose, pa
sislėpęs po įvairiais slapivar- 
džiais liejo tulžį per tris “Lais
vės” 47-to numerio puslapius.

Prirašė visokių nesąmonių 
apie p. J. Chamo, J. M. Bu
činską, J. Mikelionį. E. Mike- 
lionienę, A. Jakševičių, J. Cini
ką, M. Urbą, B. Gaižiūną, p. 
Varkulienę, Blinkevičių, Girną, 
čižauskienę, mane patį ir dar 
keletą. Išsiuntinėjo “Laisvę” 
beveik visiems Binghamtono 
lietuviams, kad skaitytų jų “li
terato” perlus. Žmonės per
skaitė, nusijuokė ir užmiršo, tai 
tiek naudos atnešė jiems tas 
specialis “L.” numeris.

Negana to, daugelis žmonių, 
kurie pirmiaus dar buvo svy

SLA. 50 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienyje, 
balandžio 1 d., Lietuvių Svetai
nėje.

Tai bus susirinkimas, kuriuo 
turėtų susirūpinti kiekvienas 
Susivienijimo narys. Tas susi
rinkimas bus šaukiamasi atviru
tėmis ir kiekvienas narys’ turė
tu pasistatyt sau priedermę ir 
nueiti į susirinkimą, nes jame 
lūs balsavimai SLA. Pildomo
sios Tarybos ir rinkimai dele
gatų j SLA. Seimą.

\Balsuojant SLA. Pildomąją 
į Tarybą, reikia žiūrėt, kad ne- 
| padarius klaidos’, t. y. kad kiek
vienas SLA. 50 kp. narys bal
suotų už patikimus ir kompe- 
itentiškus kandidatus, nes reikia 
pasakyti, jog kandidatų tarpe 
yra žmonių, kurie neturėtų pa
tekt j SLA. P. Tarybą, kadan
gi vieni jų yra bolševikai-“pro- 
^resistai”, rusiškai-azia'tiškos 
žiaurios diktatūros šalininkai ir 
iriegtam fanatikai ir ignoran- 
;ai, ir todėl demokratiškam Su
sivienijimui jie nėra įtinkami 

M/adovaut.
Taipgi dar yra ir fašistų kan-! 

Jidatų. Svarbiausias jų tai p. 
Ta»-ei 1 a, kandidates į SLA. iždi
ninkus, taipgi diktatūros šali- 

ninkas ir bolševikų pakalikas, 
tad1 irgi nėra tinkamas būti SL 
Al iždininku. Išskyrus tuos bol
ševikiškus pakalikus, reikia^ pa
sakyti, bes turime labai tinka
mų kandidatų i musų organi
zacijos vadovybę.

Tad be jokių abejojimų ir 
dvejojimų balsuokite už patiki
mus ir kompetentiškus kandi
datus, o jais yra šie kandida
tai:

Į 4 LA. prezidentus St. Gegu
žis, | vice-prezidentą. A. Mika- 
lausHis, i Sekretorių p-lė P. 
Jurgeliutė, i iždininką adv. K. 
G ūgis, į iždui globėjus už du p. 
Ragi nekas ir J- Januškevičius, 
i daktarą kvotėją Dr. E. Kli
mas.

Tai yra visi patikimi žmonės, 
jemokratai ir taipgi kompeten- 
Jški vadovaut S. L. Amerikoje. 
'Jeigu mes norime, kad SLA. 
augtų ir bujotų, tai mes turime 
hasistengt, kad aukščiaus mi- 
lėtas sąrašas tikrai butų iš- 
inktas.

Delegatų rinkimai
Tame pačiame susirinkime, 

part SLA. Pildomosios' Tarybos 
inkimų, dar bus rinkimai de
batų i SLA. Seimą, kuris į- 
yks Chicagoje birželio mėne- 
yje.

Reikia pasakyt, kad tinkamų 
blegatų išrinkimas yra taipgi 
-Lai svarbus klausimas! SLA. 
šeimas yra didžiausios galios į- 
taiga, tad reikia žiūrėti, kad 
degalai į Seimą butų išrinkti 
Lkami žmonės, t. y. tie žmo- 
$s, kurie gerai nusimano apie 
-LA. reikalus ir nuoširdžiai dar- 
•uojasi SLA. labui.

Musų kuopoje 'tokių žmonių 
andasi visa eile ir iš jų galė- 
ime pasirinkt bent keletą.

Taipgi reikia žiūrėt, kad į de- 
>gatus nepakliūtų koks bolše- 
ikas arba kaip jie save vadina 
progresistai”. Nes bolševiko 
slinkimas delegatu j SLA. Sei- 
ią reikštų tą patį, ką ir muši
mas sau per galvą, žinoma, mu- 
ų bolševikėliai stengsis jums 
aug ką pripasakot, nes jie ant 
) yra geri meisteriai, ir prašys, 
ad jus juos palaikytumėte, t. 
. balsuotumėte už jų kandi- 
atus.
Turi būt visiems žinotina, 

ad bolševikai yra didžiausi 
riukšmadariai. ir jeigu mes 
uos nusiųstumėm į SLA. Sei- 
lą, tai mes nusiųstumėm triu- 
šmadarius’. Bolševikas tai jau 
oks gaivalas, kad, rodosi, jis 
ik ant to ir sutvertas. Produk- 
yviško visuomenės darbo dirbt 
bolševikas nemoka, tad musų 
•įiedrmč yra padaryt taip, kad

$LA. 50 kuopoje, visuomenės 
darbuotojas.

P-ni čižauskienė, socialiste, 
darbšti visuomenės darbuotoja, 
gero velijanti moteris.

P. B. Balčikonis, socialistas, 
visuomenės darbuotojas.

Tai yra žmonės, kurie gali ir 
šį tą veikia visuomeniniame lau
ke, ir bolševikų gaišiai ne
apkenčiami. Bolševikų many
mu, jei tų žmonių Binghamtone 
nebūtų, tai jie galėtų sau lais
vai mulkinti Binghamtono lietu
vių visuomenę ir čia jiems butų 
didesnis rojus, negu Kaps’ukui 
bolševikijoje. Bet kad taip nė
ra, tai reikia šmeižt juos, kad 
ir be pamato, tai gal koks žmo
gelis ir patikės ir padės patai
syt jų sulužusį vežimėlį.

' Bet tiek to. eisime prie klau
simo, kokią moralę teisę turi 
tie žmonės taip autoritetingai 
šmeižti aukščiaus minėtus asme
nis?

Aš nenagrinėsiu senos praei
ties, o priminsiu tik keletą vė
liausių atsitikimų, kurie visiems 
vietos lietuviams yra žinomi. 
Mes ir jus visi gerai žinome, 
kad pas' Binghamtono bolševi
kus yra žmonių su labai tam
sia praeitimi ir keletas jų net 
kalėjime yra sėdėję už krimina- 
liškus prasikaltimus. Butų ir 
daugiaus smerktinų dalykų, ku
rie reiktų pažymėti, bet tiek 
to. Užteks, kas pasakyta, nes 
visiems’ tas gerai yra žinoma.

Teisybės Heliai

Daugelis “Naujienų” skaity
tojų gali paklaust, kur gi prie
žastis tiems šmeižtams ir tam 
negarbingam specialiam “Lais
vės” numeriui?

Taip, priežastis yra, ir štai ji:
Apie 15 metų atgal Binįham- 

tono lietuviai sumanė pasista
tyt Lietuvišką Svetainę. Suma
nymas rado platų pritarimą ir 
darbas prasidėjo. Sumanytojai 
ir pirmieji darbuotojai buvo 
šie: J. Chamo,'J. M. Bučins
kas, J. Mikelionis ir daugelis 
kitų. Visi jie darbavosi, par
davinėjo Šerus, rinko aukas, da
rė įvairius parengimus ir nema
žai jiems teko sugaišt laiko ir 
praleist savų pinigų. Bet toli į 
dalyką nesigilinsime.

Svetainė tapo pastatyta, visi 
lietuviai ją rėmė ir darbavosi 
su pasiryžimu. Svetainė tapo 
pastatyta ant stiprių kojų, bet 
dar buvo neparduotų Šerų už 
$3,000, ir kadangi skolos buvo 
neperdaugiausia, tai viename 
svetainės šėrininkų susirinkime 
liko nutarta daugiaus Šerų ne
be parduoti ir tie $3,000 vertės 
šėrai tapo padėti į saugiąją šė
pą.

Atėjo ir pokariniai bolševiz
mo laikai. LSS. 33 kuopa tapo 
sutriuškinta ir liko tik keletas 
narių. — kiti visi mažiaus pra
silavinę žmonės nusekė paskui 
bolševikus. Bet netrukus pasi
traukė tr iš ten. Pasiliko tik 
rėksnių, fanatikų, kurie su pa- 
gelba apie vieno tuzino papras
tų bobelkų pradėjo terorizuot 
vietos lietuvių organizacijas. 
Prasidėjo užkariavimo gadynė, 
įsiskverbė ir į Lietuvių Tautiš
ko Namo bendrovės valdybą. 
Musų veikėjai, nenorėdami rie
tis su bolševikų akyplėšomis, 
vienas po kito pasitraukė.

Svetainės valdymą bolševikai 
paima pilnai. Valdo per dešim
tį metų, o svetainės dalykai nei 
biskį nepasitaiso, skola nemažė
ja. pastebimą ir kitų apsileidi
mų. Prasideda vaidai šėrininkų 
tarpe, senesni veikėjai pradeda 
reikalaut balsavimo nuo kapita
lo. Bolševikai laikosi senoviškos 
tvarkos ir valdo svetainę kaip 
tinkami.

Įtempti dalykai tęsiasi kele
tą metų. Opozicijai su pirmai
siais veikėjais priešakyje išsise
mia pakantrumas ir galų gale 
ji susiorganizuoja, išleidžia at
sišaukimą į šėrininkus ir atė
jus metiniam bendrovės susi
rinkimui gruodžio 8 d., 1929 
m., ateina į susirinkimą. Bol
ševikai išsigąsta, permato galą 
savo viešpatavimui, bot susirin
kimą visgi pradeda, perskaito 
protokolą ir išduoda raportus. 

Seka šėrininkų vardašaukis. 
Raštininkas ir visi kiti valdy
bos nariai labai susijudinę ir 
keli šėrininkai liko neiššaukti. 
Vienas daro pastabą, kad dar 
yra šėrininkų, bet sekretorius 
neiššaukė. Sekretorius vėl pra
deda šaukti, — iššaukia liku
sius. tik išskiria LSS. 33 kp. 
atstovą. Bet susirinkime pradė
jo kilt abejonė dėl kelių šėri
ninkų ir tuojau tapo paklausta 
apie jų tikrumą. Bendrovės val
dyba, matyt, negalėjo įrodyt, 
jog jie tikrai yra šėrininkai, o 
tik žodžiu tvirtino, kad taip. Ir 
kadangi valdyba negalėjo įro
dyt tų šėrininkų tikrumą, tai 
nariuose kilo pasipiktinimas.

Tuo tarpu viena bolševike 
duoda sumanymą, kad susirin
kimas butų nutrauktas. Bolše
vikiška bendrovės’ valdyba tuo- 
jaus sumanymą priima ir susi
rinkimą uždaro.

Po kelių dienų opozicija pa
reikalauja parodyti knygaš. Bet 
bendrovės valdyba knygų ne
rodo; matyt, kad šunybių ran
dasi daug. Parodo tik naujai 
iškeptą šėrų knygą. Iš to opo
zicija suranda, kad tie šėrai, 
kurių buvo $3,000 veitės, jau 
beveik visi parduoti (o juk jie 
buvo nutarta neparduoti) ir tai 
veik visi naujiems šėrininkams 
bolševikams ir dar, kaip knygo
je pažymėta, kad tie šėrai jau 
buvo parduoti geras' laikas prieš 
gruodžio 8 d., t. y. prieš tą nu
trauktą susirinkimą.

O tame susirinkime valdyba, 
išduodama savo raportų pažy
mėjo, kad tie Šerai yra neju
dinti, o knygoje sufiksuota vi
sai kitaip. Tad pasirodo, kad 
mekliorysčių butą ir gana daug.

Šaukiamas antras šėrininkų 
susirinkimas' sausio 13 d., 1930 
m. Bolševikiška bendrovės val
dyba pasikviečia policija, tik 
prašo, kad nesiųstų lietuvio, bet 
viršininkas kaip tyčia prie dvie
jų samdytų prideda dar vieną 
lietuvį policijantą. Susirinkimas 
prasideda po “buržuaziškos” 
policijos priežiūra. Balsavimai 
jau įvesta nuo šėrų. Mat, jau 
jaučiasi stiprus, nes vogtinai 
susiglemžė Šerus, sudaro kapi
talo didžiuma.

Ir rinkimuose bolševikai lai
mi “didžiumą”, išsirenka savo 
valdybą ir opozicija pralaimi. 
Bolševikai nuskriaudė senuosius 

šėrininkus
Dabar pažiurėjus iš kitos pu

sės. tai senieji šėrininkai tapo 
nuskriausti ir dar kaip. Reiš
kia, kurie darbavosi svetainės 
labui prieš penkiolika metų 
tam atgal ir pirko sūrus (Šeras 
$10) negavo jokių nuošimčių 
nei cento už savo įdėtus pini
gus (nuošimčiai per tą laiką 
turėjo maž daug lygintis kapi
talui). O dabar bolševikiška 
valdyba pardavė Šerus savo ta- 
vorščiams už tą pačią kainą 
kaip ir 15 metų tam atgal, kad 
pirkote jus visi. Ir dabar, 'jei
gu kada nors prisieitų pasida
lint tuo turtu, tai tie naujieji 
šėrininkai irgi dalintųsi lygiai 
su jumis', senieji šėrininkai.

Tad visi žinokite, kad jumis 
bolševikai nuskriaudė ir tai 
suktu budu per visokias mak- 
liorystes. ir dar jie nesigėdi 
girtis per savo bolševikiškų 
“Laisvę” apie savo “pasiseki
mą”.

Ne, jiems negėda, jie nepa-

Pradėkite Taupinti 
Vraperius Dabar
Sekite pranešimus šiame 

laikraštyje

KIRK’S 
AMERICAN FAMILY 

SOAPandFLAKES 

žįsta gėdos, jie yra taip suchu- 
liganėję, kad jiems viskas ga
lima, jie šmeižia ypatas, jie 
meluoja, jie apgaudinėja žmo
nes įvairiais' budais ir galų ga
le vėl lenda prie tų pačių žmo
nių, prašydami aukų arba bal
sų, kad, pasigavus kokią orga
nizaciją, butų galima pasinau
dot jos iždu ir geru vardu.

Tad tuo baigiu ir pasakau iš 
kalno visiems, kad *su bolševi
kais polemikos nevesiu, nors jie 
ir kažką, rašytų toje “Laisvė
je”. —P. B. Balčikonis.

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

■
Opi kūdikio sistema nepaken

čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Į Lietuvą
t'cr gražius /.auasario menesius ruoikitSs Į.ralaist laifc.Į smagiai ir 

praleiskit gražiausių laiką savo tėvynėje, svečiuojantis

jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai
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 j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

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

bus jūsų šaly — tai prisidėsit pagelbėt jūsų saliai 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, UI., 45 Broadway, New York City

AR NORI 
LAIMĖTI

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

iki kontesto užbaigtai laiko gana daug. Registracija naujų 
✓kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio menesio — dabar 

dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin
ga kontestantų įvairiose kolonijose, kur tiktai lietuviai 
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gy vertinti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Koni esto Vedėją. Laukiame.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 S'o. Halstcd St.,
Chicago, III. J
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

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

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

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

YANKEE
Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. IngersolI 
laikrodžiai yra toki tvirti ir 
atsidėtini, kad parduota 
80,000,000 nuo laiko, kaip 
pirmas IngersolI laikrodis pa
darytas, 40 metų atgal.

Kiti IngersolI Laikrodėliai 
MITE — Dailiai mažas wrist - watcli,

$5.00 Radiolite* $5.50
WRIST—Ingersoll’s žemiausios kainos 

wrist-watch, $3.50 Radiolite* $4.00
JUNIOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00
*Iliutninuoti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL
WATCH CO., Ine.

NėtoYorfc • Chicago • SanFranciteo • Montroal
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Lietuviu Geresnes Valdžios 

Kliubas nėra party viskas. Jis 
yra sutvertas laisvais demokra
tiniais pamatais, stengiasi dar
buotis visos Hoselando apielin- 
kės lietuvių labui, ir ačiū tam 
jau spėjo įsigyti gera vardą ii 
gerą būrį narių.

Nėra tokio susirinkimo ar pa
rengimo, kad keletas naujų na
rių neprisirašytų. Dar, rodos, 
tik antri metai kaip susitve
ręs, o narių turi virš trijų šim
tų, ir didelė dauguma jų yra 
šios šalies piliečiai.

Tai toks kliubas ir išgali pa
sirodyti prieš kitų tautų visuo
menę ir prieš politikierius, pa
statyti savo reikalavimus, ku
riuos politikieriai ir stengiasi 
išpildyti, nes jie gerai žino, kad 
su lokiu kliubu reikia skai
tytis, ba kitą kartą gali ne
tekti jo paramos. Nes juk trys 
šimtai balsų daug ką reiškia.

Kovo 30 dieną Strumilo sve
tainėje, 157 East 107 Street, 
viršminėtas kliubas rengia di
deles prakalbas, kuriose kalbės 
9 \vardos aldermanas Govier, 
šerifas J. E. Traeger, pavieto 
klerkas Sweitzer, Cook pavie
to komisionierių prezidentas 
A. J. Cermak ir adv. J. P. 
VVaitches.

Prakalbos prasidės 2 valan
dą po pietų. Taipgi prakalbose 
bus paranku prisirašyti prib 

kliubo.
Korespondentas.

Po truputi
Komisarų lapas sako — “be

darbė atsiliepė ant musų dien
raščio, todėl kurie pinigų dar 
turite, tai bukit duoklcsni”... 
Ot tau, Jurgi, ir devintinės! 
Kurie dar centą-kitą turite, tai 
atiduokite, o tuomet busite vi
si lygus.

Aš pilnai tikiu, kad bedar
bė atsiliepė ant tavorščių ga

lvikių spiritinės. Atleiskite už 
išsitarimą. Aš nepavyzdžiu nė 
vienam tos Dievo dovanos. Ger
kit kiek lik apetitas leidžia, 
l'žteks ir man.

S.L.A. yra dabar dideles 
rungtynes. Dalyvauja du atle
tai iš Chicagos ir du iš ryti
nių valstijų. Matote, Tareila no- 

Įri atimti iš (ingio šernolę, o 
jGraičiunas nori nustumti Ge- 
Igužj nuo krėslo; gi komunis- 
i lai tai aplink šokinėja ir lau- 
| kia progos. Jie mano, kad kuo- 
irnet anie ims grumtis, lai jiems, 
komunistams, lėks laimikis. Bei 

i čia, matote, ne taip lengva, 
kaip aukos rinkti slreikieriams, 

lo pasilaikyti jas sau.

Man rodosi, kad nieko kei- 
|sla nėra, jeigu vyras turi ge
liai išlavinta baisa ir dainuo-*• »
Į ja. Tai yra gana paprasta. Ale 
jeigu suvis nelavintu balsu už
bliauna, tai jau būna reteny
be. Bet yra žmonių, kurie turi, 
kaip sakoma, pep ir drąsos 
pakankamai.
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Aš sumaniau pakviesti deba
tams Kapsuką ir Angarietį iš 
Rusijos. Jogui jie pasiaiškins, 

jai- ten yra darbininkams rojus. 
O jeigu juodu nepribus, tai aš 
tikrai sakysiu, kad jie gavo 
kinkų drebėjimą. Ir šiur, kad 
mano bus viršus!

« * *
Clflicagos laikraščiai pradė

jo rugot, kad piliečiai turi mo
kėt labai didelius procentus už 
paskolą, miestui. Girdi, kiti 
miestai daugiau skolų turį ir 
mažesnius procentus mokan
tys. Man norėtųsi žinoti koki 
Chicagos valdininkai turi var
dą pas kitus žmones. Juk kai 
kuriems žmonėms galėtų ir be 
procento paskolinti.

Pustapėdis.

Pranešimas
Jau daug mėnesių duodami 

Jos. F. Budriko muzikos krau
tuvės lietuvių programai per 
radio iš stoties WCEL randa 
tūkstančių klausytojų įvertini
mą ir pilna pritarimą. Tačiau 
negana to; gaunama taipgi tūk
stančiai laiškų, kuriuose pra

žiotos. Dabar, kaip nedarbo lai- soma J. Budriko ne tik palai
kų, tai niekur darbininkai ne-Įkyti šiuos programus, bet dar 
streikuoja. Todėl nėra progos j ir padidinti nors viena valan- 
nė ubagauti aukų. Mat, užsi-. da daugiau.
baigė streikai ir jau pritruko j Tad, atsižiūrint į musų ger- 
tavorščiams pinigų. i biamų klausytojų, rėmėjų ir

pritarėjų pageidavimą, Jos. F.
Butlegeris Capone išgirdo,1 Budriko krautuvė, be duoda- 

kad Chicagon atvažiuoja ko-|mų programų iš stoties VVCFL 
misarų dėdė, tai net orlaiviu I kas sekmadienis nuo 1 iki 2 
skubinosi parlėkti, kad nepri-• vai., dar duos per kurį laiką

VISI BALSUOKIT UŽ
x] JOSEPH J. GRISU

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

JOHN PAKEL & CO.
' (PAKALNIS) 

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

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

oi*hzi nu ii k i ha

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

NAUJIENOS, Chicago, III,
■ . —i »~i ~ i—' ■ ,■ r — ■ - ~ *** -—*- —Oi w t m tu į .

Urbana, 111. — Stephen A. 
Forbes, Illinois universiteto pro
fesorius, kuris pasimirė kovo 13 
d. Profesoriaus pareigas jis ėjo 
apie 60 metų. Mirė turėdamas 
86 metus amžiaus.

kita valanda sekmadieniais nuo 
3 iki 4 vai. po pietų iš tos 
pačios stoties, pradedant kovo 
29 diena. Tokiu bildu sekma
dieniais bus dvi valandos lie
tuvių programų. O plačioji lie
tuvių visuomenė, pasilikime, 
parems musų sumanymą, pirk-
dama radios ir pianus iš J. Bu
driko krautuvės.

Rengėjai lietuvių valandos
JOS. F. BUDRIK, Ine.

3417 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Blvd. 4705.

Laiškai J. F. Bud 
rikui

(Del lietuvių valandos)
Gerb. p. Budrikas:

Jūsų ’ radio programų mes 
klausome kiekvieną nedėldienį 
ir esame labai dėkingi ir už
ganėdinti. Programai yra link
smi ir įdomus. Ypatingai šį 
sekmadienį, kada dainavo p. 
Vanagaitis ir p. Olšauskas. Mes 
linkime Jums visiems geros lai-

Penktadienis, kovo 28, 1930

mes ir pasisekimo biznyje.
M r. ir Mrs. A. Butkus, 

Wnukegau, III.

Gerb. p. Budrikas:
Širdingai ačiū už Tamsios 

gerus programus, kuriuos gir
dime ketvirtadieniais ir sekma
dieniais. Visados jie yra gra
žus, tai meldžiame ir lobaus 
leisti, ba visiems patinka klau
sytis.

A. Visnauskas,
1430 So. Hermi tage Avė.

Misionieriai
Neseniai “Naujienose“ tilpo 

korespondencija apie lietuvio 
misionieriaus pamokslą “vie
noms moterims“. Misionierius, 
anot korespondencijos, graude
nęs klausytojas daug-maž taip: 
siųskite vaikus į parapijines 
mokyklas, ba siųsti juos mo
kintis į viešąsias reiškia tą.pa
tį, ką ruošti peklai; ir jeigu 
kuri motina mano siųsti savo 
vaikus į viešąją mokyklą, tai 
geriau paskandintų juos kūdi
kius, ba tuomet jų duselės ei
siančios tiesiai į dangų, ažuot 
keliauti peklon, kai jie užaugs.

s!<

O štai kitas pavyzdys, šio
mis dienomis teko užeiti pas 
gerus parapijomis. Čia užtikau 
ir porą viešnių — taipjau pa
vapi j onkų. Žodis po žodžio, ir 
ėmė viešnios pasakoti apie ste-
buklus, kuriuos darąs atvykęs 
iš Lietuvos kunigas misionie
rius Dievo gaubei.

Esą viename St. Louise tas 
misionierius sušliubavęs 40 lie
tuvių porų, kurios gyvenusios 
“ant laisnės”. O keturioms tų 
šeimų jis davęs šliubą, jų vai
kus’ pakrikštijęs net ketvirtą 
valandą ryto, ir įrašęs jas į 
parapiją.

— Kodėl taip anksti? — pa
klausiau moterų.

Nagi, matai, buvo taip. 
Tos keturios poros laikė bur- 
dingierius bedievius. Vakare 
negalėjo duoti šliubo, ba bur- 
dingieriai būna namie ir šei
mininkai sarmatijosi jų. O ryt
metį vėl visi turi keltis šeštą 
valandą darbui. Taigi prisiėjo 
duoti šliubas ketvirtą valandą

VirSuj 
fotografija 
Cieanser 
labai 
stos, 
dalelės

dainos

Duteh 
išrodo 
mink- 

piok&čios

telpa mikroskopine 
Old 

kaip jis 
padidintas,
plesknoios

. kurios pabalina vi- 
ncsvariimi) nesubrtiižy- 

ir nepažeisdamos 
paviršiaus.

Žemiau telpa mikroskopi
nė fotografija braižančių 
žvirgždų labai padidintu. 
Tokio žvirgždai subraižo 
paviršių, kuriuose paskui 
renkasi purvui. Vengkito 

braižančių žvirgždų.

Geriausis dėl Porceliano ir Enamelio
Old Duteh Cieanser išlaikys jūsų maudynės kambarį naujų, .lis 
yra geriausias dėl parceliano ir enamelio, tile, nikeliuotų trimin- 
gų, faktiškai dėl visko maudynėje, kadangi jis neturi smilčių ir 
žvirgždų ir nebraižo. Old Duteh neturi savy rukščių ir graužian
čių medžiagų, jis nėra chemikališkas ir todėl nenuims gražaus 
paviršio blizgėjimo. *
Old Duteh yra didžiausia pažanga moderniškame sėkmingame va
lyme. Tai yra jūsų, didžiausia pagelba prie namų valymo. Var
tokite Old Duteh valymui grindų, malevotų ar enameliuotų darbų, 
langų, palangių, metalo daiktų, virtuvės indų, refrigeratorių, fak
tiškai dėl viso valymo namuose.

jįOld Dutchį 
Cieanser

Dirt

Old Duteh yra sveikatos apsauga, 
kadangi pašutina ne tik matomas 
dulkes, purvus ir riebalus, bet taip
jau ir pavojingus sveikatai nema
tomus
Sveikų Švarumą.

Jus taipgi mėgsite Old Duteh, ka
dangi jis nežeidžia ir nešiurkština 
odos. Jis yra malonus rankoms. 
Old Duteh yra ekonomiškas—tru
putėlio užtenka ilgam.

nešvarumus. užtikrina

Nėra nieko, kas jam prilygtų

rylo, pirm negu atsikels bur- 
dingieriai.

— Ar kartais pasakoriai “'ne
pagražino“, kalbėdami apie tą 
i vyki? — užklausiau moterų.

— No, ne! atsiliepė abi 
vienu balsu. Mes pačios, sa
vo ausimis, girdėjome.

— Kas pasakojo?
— Ogi pats misionierius.
— Gerai, šliubą imti tie šei

mininkai sarmatijosi burdin- 
gicrių, o įsirašyti parapijon sar
matos neteko. Atrodo truputį 
keista...

Bet pats misionierius taip 
pasakojo! — užprotestavo mo
ters.

Tai ot kokiomis pasakomis 
misionieriai parapijomis šeria, 
o parūpi jonai už pašarą gau-

šiai atsilygina.
Bet stebėtis perdaug nerei

kia. Musų politikieriai dažnai 
vaišina piliečius nė kiek ne

geresniu mitalu, 
mams artinantis, 
jie suvalgo ir 
žiuoja.

ypač baisavi- 
0 piliečiai — 
dar pasigard-
Pustapėdis.

Saugaus Padėlio Dėžutės

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

suteikia jums pilnausią apsaugą 
dėl jūsų 
Morgičių ir Bonų, 
šorų certifikatų, 
Apdraudos popierų, 
Deeds’, 
Kontraktų, 
Paskolų Notų, 
Brangmenų 
ir kitų vertingų dalykų.

Neatidėlioki t su pasirendavimu dėžutės. BYTOJ 
GALI BŪTI PER VĖLU. Kainuoja gi visai ma

žai — tik $3.00 į metus.

Central^S^Bank
A TRUST COMPANY 

1110West 35* Street
AStateBank • • • • AClearingHoiueBuk

Pianų kainos sumažintos, Grojik
us Pianas mažai var- 
totas už

Sparton 
tūbų, su 
už

’ Sparton
su viskuo už
Philco Sreen Grid 
viskuo už

Radio modelis 930, 9 
viskuo $89 
10užtubų $159.85

$79

RADIOS-PIANAI
Pirkdami tiktai iš Budriko 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

Victor, 10 tūbų su C17R 
viskuo, už I I

Nauja Brunswick Radio_9_ tūbų 
su 
mis, _
Atwater 
už
Majestic
tūbomis,

i 4 Sreen Grid tubo-
is, su viskuo, kaina I v I

$109
$116

Kent

90, kaina su 
su viskuo už

BUDRIKO RADIO VALANDOS
NEDĖLIOMIS NUO 1

Iš Stoties W.
KETVERGAIS NUO 7

Iš Stoties W.

IKI 2 VAL. PO PIETŲ

C. F. L. 940 k.
IKI 8 VAL. VAKARE

H. F. C. 1420 k

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

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

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Lietuvių Moterių 
Kliubo Darbuotes

RaSo Nora
Nors jau pavasaris atėjo ir 

dauguma visuomenės darbuo
toji) jaučiasi pavargę, su gra
žiomis dienomis nori truputi 
pasilsėti, pasidžiaugti atsibun- 
dančia gamta, tačiaus Chica
gos Lietuvių Moterių Kliubas, 
kurio svarbiausias tikslas yra 
labdarybė, ir kuriame yra su- 
sispietęs gan gražus būrelis mu
sų darbščių ponių, tikinčių, kad 
labdarybės reikalas nė pava
sari j°ki kitą sezonų ne
gali būti atidėliojamas, turi už- 
sibrieŽęs dar net Idu paren
gimus šiam taip reikalingam 
fondui papildyti.

Pirmas parengimas bus “card 
party”, balandžio 3 d. pirmą 
valandų po pietų, Highvvay 
Gardens, 63rd ir \Vestern Avė. 
Juo rūpinasi ir rengia p-nia 
E. Masulienė.

Antras bus “dinner dance” 
pradžioje gegužės mėnesio.

Kadangi kiekviena ponia įsi
rašydama į narių skaičių žino 
kliudo tikslų ir reikalavimus, 
tai darbas kliube gražiai pasi
dalinamas tarp narių ir kiek
viena turi progos prisidėti prie 
to darbo vienoj ar kitoj for
moj.

Praeito ketvirtadienio susi- 
rinkinflb Šeimininkė buvo p. B. 
Kalvaitienė, konsulo žmona. .Ii 
surengė ir pateikė narėms ir 
jų viešnioms įvairų pusdieni. 
Susirinkimas įvyko puošniame 
įLake Šliore Atliletic Kliube. 
Kurios narės norėjo, galėjo va
landų paptaukyti dideliame prū
de. Po to buvo pietus, susirin
kimas ir, ypatingai, gražus mo
ži kališkas programas.

ŠTamo susirin'kime turėjom 
didelio malonumo pasiklausyti

CIass Health Institute
65 Kast Garfield Blvd.

Normai 3266.
ROT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kurįs išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Cnicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis. 
Lumbago, Nem*itis, Sciatica, šalčiu. 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Pasiuvu Dreses ; 
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražia dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9- vai. vakarą.,

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

.. CHięĄGO. I.LU 

savo viešnios, pianistės ponios 
Bertos Sercik'iutės-česnulienės, 
advokato Česnulio žmonos, 
skambinimo Chopin’o Fantasie 
ir Valse. Labai gaila, kad to
kiu talentu, kaip p-nios ičeš- 
nulienės, negauname progos pa
sigėrėti dažniau. P-nia Čcšnu- 
lienė yra tikrai talentuota, šį 
talentų ji rimtai tobulina, ir 
rezultatais galimai tik gėrėtis. 
Mano geidimas yr^ kad p. 
Česnulienė pasirodytų lietuvių 
parengimuose dažniau, daug 
dažniau. Ji duotų ir inspira
cijos "kitiems besimokinantiems 
muzikams, ir malonumo tiems, 
kurie myli klausytis refinuoto 
piano skambinimo.

Klaidos pataisymas
Vakarykštės laidos “Naujie

nose”, straipsnyje “Birutės pa
sirodymas su simfonija ir or
kestrą”, įsiskverbė nemaloni 
klaida. Ten buvo pasakyta:

“Ponai Romanas ir Jakavi- 
čius, abudu rimti muzikos dar
buotojai, kaip jie rūpestingai 
rengėsi, taip ir išpildė savo ro
les ir nusipelno tiktai pagy
rimo už savo darbų, ypatingai 
kad ne viena nė antra rolė 
nėra jų balsų.”

Turėjo gi būti:
“Ponai Romanas ir Jakavi- 

čius, abudu rimti muzikos dar
buotojai, kaip jie rūpestingai 
rengėsi, taip ir išpildė savo ro
les ir nusipelno tiktai pagyri
mo už savo darbų, ypatingai, 
kad nė viena h ė antra role 
nėra jų balsų skalės, nė tem
bro.”

Burnside
Teismas nubaudė

Savo laiku “Naujienose” bu
vo rašyta apie vieną “juodą 
broli”,. Alex Haines. Teisėjas 
VVilliam N. Gemmill pasiuntė 
jį kalėjimai!’ visam amžiui už 
puolimą jaunos mergaitės, vi
durines mokyklos mokines.

Sausio 2 dienų šių metų 
mergina, ėjo iš savo draugų va
žiuoti namo miestiniu trauki
niu iš Illinois Central gelžke- 
’io stoties, prie 87 gatvės. “Juo
das brolis” jų užpuolė ir, nu
sitraukęs į tamsumų, pradėjo 
ją draskyti.

Iplrseiviai išgirdo merginos 
riksmą, piktadaris pabėgo, bet 
vėliau buvo sugautas.

Teisme “juodam broliui” bu
vo primetama ir kita kalte, 
būtent nusmaugimas moters 
apie metai laiko atgal. Jis vi
jai nesigynė kaltinimų. Teisė
jas išreiškė apgailestavimų, kad 
jau neveikiantys senieji įstą- 
ymai, sulig kuriais kaltinama

jam už tokį nusižengimų butų 
‘ekusios kartuvės. Dabar, gir
di, tenka paskirti kalėjimas iki 
gyvos galvos.

“Juodo brolio” advokatas 
pareiškė dėsiąs pastangas, idant 
naliuosuoti kaltinamąjį visai. 
Klausimas, iš kur tų pinigų 
galima bus gauti rasi ma
noma tverti naujas fondas ir 
aukos rinkti? Rp.

Burnside
Nariams žinotina

S.L.A. svarbus susirinkimas 
bus balandžio 1 dieną visiems 
žinomoje vieloje, Tuley Park 
svetainėje. įBus balsavimas Pil
domosios Susivienijimo Tary
bos narių ir rinkimas delega
tų i busimų seimų.

Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir išrinkite ’ gerus de
legatus, o ne kokius Maskvos

—garsus visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka Jukų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 

tų* per sausus! Jusi) 
mėgiamoj sankrovoj — 
arba rašykite <lel uenio- 
kmno senipelio 1 Pinami, 
Dept. M.. Eust SI 
St., Xew York.

pastumdėlius. Rinkite gerus lie-i 
tuvius, kad po laiko nereikėtų 
gailėtis.

Patariu neri ūkti lokių, kurie 
po kalėjimus trankosi. Tokie 
kuopai garbes nedaro.

Jeigu mes norime, kad Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je augtų ir bujotų ir kad ja
me tvarka butų palaikoma, tai 
pėduokime savo balsus už šiuos 
žmones į Pildančiąja Tarybų:

Prėzidento vietai — St. Ge
gužis; vice-prez. vietai — A. 
Mikalauskas; sekretoriaus vie
tai — 'P. Jurgeliutė; iždinin
ko vietai — K. Gugis; Dr. kvo
tėjo vietai — E. G. Ęlimas;

lietuves Akušeres__
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physičal Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Henilock 9252

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla 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 z

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161 j <*

ANTANAS vVOOLBEKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 dieną, L valandų ryte 
1930 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, trinies Raseinių ap., 
Titavėnų parap. Amerikoj iš
gyveno 32 metus. Paliko dide
liame nubudime moterį Broni- 
slavų, po tėvais Kisielaitę, au
gintinę Barborą Jokubauskienę, 
augintini Richard, brolį Vac
lovų, sesrį Zofiją Pocienę, švo- 
gerį Albertų Kisielių ir gimi
nes. Kanas pašarvotas, ran
dasi 368 E. Kensington Avė., 
Kensington, III.

Laidotuvės ivyks subatoj, 
kovo 29 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčių. Roselande, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Woolbeko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patrnavim.ą įr 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis,
Sesuo, švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

ZIGMONTAS KUINIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dienų, .11 valandų 
naktį, 1930 m., sulaukęs 18 
metu amžiaus, gimęs A. A. 
Zigmontas gegužio ^0, 1911, 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motinų Antaniną, 
po tėvais Norbutaitę, tėvą An
tanų, 2 seseris — Bernice ir 
Stefanijų, 4 brolius — Viktorą, 
Antaną, Joną ir Juozapą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6101 So. Green St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
kovo 28 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į I 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zigmanto Kuinius ■ 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- H 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti H 
jam paskutini patarnavimą ir u 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- K j 
borius Eudeikis tel. Yards 1741 I

NAUJIENOS, Chicago, III

iždo globėjų vietoms — R. A. 
Raginskas ir J. J. JanuškevL 
čius.

Šituos žmones išrinkę, klai
dos mes nepadarysime, ba jie 
seniai Įrodė, kad jiems Susi
vienijimo reikalai rupi.

S.L.A. narys.

_ _____ Graboriai , 
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis . Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ŽOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

J11J

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavinjas dienų 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė,
CICERO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by stė s.

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tęl. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halšted Street 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS (JPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

jog 
jos

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didele daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Lietu vi ai Gydytoj ai

DR. A. J. 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 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
—O-----

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
---- —<>-------

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 ikii8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

------ A-------------—-

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 Chiriirgas

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 antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakŠčio aptie- 
kos) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ašnlarid Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedOliotn nuo 10 iki 12 die

nų, Narnų ofisas North Slde 
3413 Fran'klin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro
----------o——

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchcster Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer A ve.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence Phone Henilock 7691

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bklg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

D FHERŽM AN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir .chrdniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodu/; X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St. 

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

'Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuota 20 metai 

OFISAS
1729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencijos Tel. Midway 5^12
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS1
O AKLE Y IR 241 h STREET

Tel. C; i n ai 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ket vergais:

3 iki S va), vak. Utarninkais ir j 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Įvairus Gydyto>j^ai _ _
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir pioterų, 

senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frąnklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

aTaToliš
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory' 0562 

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

J. P. WAITCHUS
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 5950 ir 6377

Miestų ofise pa°al sutartį:
127 N. Dearborn Si.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177 ------ — — - ■ - y- «

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoį ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

?A. T S LA KI r 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Wash'ington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tfel. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central G92G

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tol. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldg.

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30 4

Vakarais 2221 V>. 22n<l Strccf 
f Su Ails. .loiin ku<4iin>ku)

Vai. 5-8; ser. ir pčt. 5-6. tel. Canal 2552
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Hillųuit’o prakalba

darbininkai negali gauti darbo. 
Darbininkui, kuris negali niekur 
gauti darbo, gresia badas. Pas 
tokius darbininkus tuomet susi
rūpinimas yra didžiausis. Ką 
maryti? Kur gauti darbo? Kaip 
smailinti šeimyną? Kas buš, 

Kuomet paskutinius pinigus IŠ
Burke

Vadinasi, Amerikoj darbinin
kas neturi jokio rytojaus už
tikrinimo. Kol dar jis turi dar
bą. tai dirba, maitina savo šei
myną, aprengia, nusamdo butą. 
Bet netekęs darbo, jisai greit 
pasijunta sunkioje, padėtyje. Ar 
tokia visuomenės tvarka yra ge
ra ?

Pavieniai žmonės šiandie pa
sisavino ir valdo šalies gamti
nius turtus: anglių, geležies, va
rio, aukso, sidabro ir 1.1, kasyk
las, aliejaus šaltinius, geležin
kelius, telefoną, telegrafą. Tie 
turtai turėtų priklausyt visiems 
žmonėms.

Netik gamtiniai turtai turėtų 
priklausyti visiems šalies gy
ventojams, bet ir pramonė ga
lėtų būti vedama ekonomiškiau, 
moderniškiau, jeigu ją. valdytų 
visuomenė.

Jei šalies valdžia paimtų ve
dimą viso šalies biznio į savo 
rankas, tuomet VISIEMS šalies 
gyventojams galėjų būt UŽ
TIKRINTAS GYVENIMAS.

Ar tai butų bloga? Ne! Tai 
butų naujesnis, geresnis, moder- 
niškesnis, tobulesnis šalies val
dymas. Tai butų Socializmas’.

Prie socializmo tvarkos jau 
eina visos Europos valstybės. 
Trisdešimt metų atgal Anglija 
buvo dar blogesniame padėjime, 
negu dabar Jungtinės Valsti
jos. Ten darbininkai buvo poli
tiškai neorganizuoti, o jų eko
nominės organizacijos’ (unijos) 
buvo reakcinės. Bet dabar jau 
Anglija turi socialistinę val
džią.

Jungtinės Valstijos turės at
likti tokią pat evoliuciją.

Per paskuinius dešimtį metų 
Jungtinių Valstijų socialistai 

sėti I Persyveno krizi: valdžios per- 
. sekiojimas karo laike, skilimas 
[ partijoj ir masių besistengimas 

tapti greitai turtingas, šitie 
rad7“geiežinkeliai,”lai'vai, ‘tX tr<s dal?kai slopino socialis- 
grafas, telefonai, automobiliai, ^inJ ve^kinJ^‘ .
radio; išaugo puikiausi miestai; Socializmo ideaas anaip- 
išsivystė pramonė; išdygo fab-u° ne^’nH°- Jis tebėia. Kuo- 
rikai. Ir mes dabar gyvename me^ Euiopos socialistams’ vis 
moderniniame pasaulyje. geriau ir geriau sekasi ir jie ten 

Moderninis pasaulis sujungė smark’a^ auga» ^as veikimas 
visus žmones į vieną didelę šei- atsihePia j šios šalies gyven
inę. Mums dabar nesunku su-u°^us’ ^^a Piadės darbinin- 
sisiekti su bile kokia pasaulio ka* su^Pias,ri ir politiškai or- 
dalimi. Dabar mums tarnauja ganizu°ris atskirai nuo kapita- 
jau ir aeroplanai. hstmil* Pa^ijų—A.

žmonių civilizacija iri progre
sas keitėsi ir vis keičiasi. Tik Beismantams pavojus 
tas besikeitimas dabar visiems -----------
žymus ir greitas. Me^ beveik Sniego audra Čikagoj palio 
visi atsimenam, kaip urnai ir Vakar sužybo skaisti sau-
greitai išsivystė automobiliai, p®* ^et ir vėl čikagiečiai susi- 
radio ir kitos pramonės. Te- rūpino: o kas bus su beisman- 
čiaus pasaulis juk nepasidarė ua's* J®* sniegas ims tirpti 
tobulas, žmonijos’ progresui ne- smai’kiai?
atėjo galas. Kapitalistinė siste- ^ka8’a» ka*P miestas,
ma nėra paskutinis civilizacijos turčJ° <lcI smego, tik-
žodis. Kita, aukštesnė visuo- rai nez,nm. Bet gatvėkanų kom- 
menės sistema turės išsivystyti KUJOS sav0
bežengiant pasauliui pnekyn. . . r 
Tai bus Socializmo Tvarka., Sakoma, Mes zmome. kad dar tarpe I ,(|ant 
žmonių viešpatauja karai, skur- vėkariams 
das. prasikaltimai, priespauda Laike audros> farmeriai pri. 
ir išnaudojimas. statantys pieną Čikagai, paliko

_Mes žinome, kad visa pramo- daržinėse ir griebėsi
nė dabar yra subudavota tik dėl | scnobinių susisiekimo priemo- 

arklių traukiamų ve-

Hillųuit’as, autorius, moksli 
ninkas ir oratorius, keliaudamas 
į vakarines valstijas, apsisto
jo pakely j Chicagoj. Jam čia 
buvo surengtas bankietas ii 
prakalbos. Bankiete surinkta 
aukų socialistinei propaganda 
$300.

Kovo 19 d. Hillųuit’as saki 
prakalbą Douglas Park auditori
joj. Seniai buvau girdėjęs 
Hillųuit’ą kalbant. Nuvažiavau 
pasiklausyti, kaip jis' dabar kal
ba. O kalba jis visuomet ge
rai ir visiems suprantamai. Ji
sai šį kartą dėstė nepaprastai 
gyvai pagrindinius socalizmc 
dėsnius. Sunku atsiminti visą 
jo kalbos turinį, bet čia paduo
siu nors keletą minčių iš jo tu
riningos kalbos.

Senovėj, kuomet žmonės gy
veno primityviu gyvenimu, 
jiems nereikėjo rūbų ir jie ne
turėjo jų. Visi vaikščiojo pri
sidengę žvėrių oda. Gyvenc 
tokiose vietose, kur šilta. Namų | 
irgi neturėjo.

.arba išpuvusių medžių skylėse. 
Tai buvo labai primityvus gy
venimas.

Tuomet žmonės 
žvėrių, žuvų mėsa, 
Jie tuomet nedaug 
nuo žvėrių.

Tik žmonės turėjo daugiau 
proto, negu žvėrys. Ir jie vis 
naudojo savo protą: kaip nuga
lėti žvėris ir pasidaryti sau 
lengvesnį ir geresnį gyvenimą. 
Kova su žvėrimis buvo žiauri. 
Pas žmones žiaurumas senovėj 
irgi buvo daug didesnis, negu 
dabar.

Pamažu atsirado padargai, į- 
rankiai, su kurių pagelba žmo
nės pradėjo arti žemę ir 
javus. Išsivystė žemdirbystė 
atsirado amatninkai. Bet pro
gresas nestovėjo vietoj. Atsi-

Lorna Doone

Guiscppe Cava-

sezonui
visam partere
— po $3 bile-

$2 bile- 
nuo J 
nuo N

iki 
iki

F. Russell, įspėja čikagiečius: 
Daug nusiskundimų pe.reitąi sa
vaitę aplaikyta policijos depar
tamente deltai ypatų, kurios 
renka aukas neva labdarin
goms įstaigoms.

Tie sukti aukų rinkėjai ir 
rinkėjos prigaulioja labdarin
gus Čikagos piliečius ant tūk
stančių dolerių kas savaitė. Jie 
renka aukas varde ligoninių, 
išnaudoja sužalotus kareivius, 
parengimus paliegėliams vai
kams, Amerikos legiono ban
ketus, politinius programos ir 
parengimus, ir tp.

Daugelis šių raketierių gau
na skelbimų ir parduoda bilc- 
tus neva Čikagos policijos de
partamento piknikui. Prigavin- 
gai pranešama, buk pajamos 
eisiančios Čikagos policijos de
partamento gerovei.

šie sukčiai, “atsilyginimui” 
prižada tam tikras 
“courtcsy” korteles 
les aulams Žvaigždį
įspėti, kad los kortelės ir žvaig
ždės nėra nieko vertos. Bet 
kas, renkąs garsinimus ar mė
ginąs parduoti biletą varde po
licijos departamento šiuo lai
ku, yra sukčius.

Pirm negu jus duosite ren
kamam tikslui pinigų, persi
tikrinkite, kad rinkėjai arba 
rinkėjos yra tikrai įgalioti rink
li. Liepkite rinkėjui-jai atsilan
kyti kitą dieną, o tuo laiku 
padarykit tyrinėjimą.

le, ir pareikšti priežastis, ko
dėl kalbama peticija neturėtų 
būti išpildyta, jeigu jie yra 
priešingi jos pripažinimui.

Pakvietimus išsiuntinėjo tei
smo klerkas Charles M. Balęs.

PRANEŠIMAI
METINIS SOCIALISTŲ VAKA

RAS. — Koncertas ir Balius, — 
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, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams. 
Įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Gyveno urvuose

maitinosi
ir vaisiais.

tesiskyrė

vieną milioną do-

kad 20,000 vyrų 
išvalyti kelius gat-

kuri 
sezono

no-

ter of Mme. Agnol” (Le Coc 
veikalas), ir “The Yeomcn of 
the Guard” ir “The Gondo- 
liers” ('Gi|bierio ir Sullivano 
veikalai).

Artistų sąstatas busiąs toks: 
Sopranai

Helen Freund, Lois Johnston 
Margely Maxwell.

Kontraltai 
Jackson, Irene Pavloska.

Tenorai
dore, Charles Kullman, Chaun- 
cey Parsons/

Baritonai ir basai Mark 
Daniels, Herberl Gould, Barre 
Dili, Wm. Scholtz.

Artistų sąstatas dar bus pa
didinta, pirm negu sezonas at
sidarys.

Biletų kainos šiam 
bus tokios: 
(main floor)
tui; vadinamai) “Dress Circle”, 
eilėse nuo A iki I) — $2.50 bi- 
letui, nuo E iki H 
tui; balkono eilėse 
M — $1.50 bilelui, 
Q — $1 baletui.

Muzikos mėgėjai, 
retų matyti visą šio
pertuarą, gali nusipirkti kupo
nų. Perkantiems kuponus nu
mušama 10 nuošimčių kainos. 
Kuponai yra $10 ir $15 kai
nos. Juos naudoti galima arba 
pasiskiriant visam sezonui, ar
ba panaudojant, kartu su drau
gais, vienam ar keliams vai-* 
dinimams. Kuponus galima 
pirkti jau dabar Civic teatre, 
aukščiau nurodytu adresu.

Chicagro Motor Club
Chicago Motor Club prane

ša, kad keturios valstijos, bū
tent Maine, Ne\v Jersey, Min
nesota ir Wisconsin, o taipgi 
District of Columbia, yra pri- 
ėmusios įstatymus, kurie drau
džia einantiems vieškeliais pra
šyti,. idant privačiai automobi
liai pavežtų juos. Kai kurios 
kitos valstijos, sakoma, ren
giasi taipjau išleisti panašius 
įstatymus.

Šiais įstatymais, sako Motor 
Club, norima apsaugoti auto
mobilistus. Nors kai kurie as
menys, prašantys pavežti, už
sitarnauja pagelbos, bet tokių 
esą nedaug. Didžiuma gi esan
tys klajokliai, daugelis kurių 
yra vaikėzai iš tėvų namų. Kai 
kurie kiti vėl esantys krimi
nalių palinkimų ir taikosi iš
naudoti geraširdžius automobi
listus.

paveikslas “Green God- 
scenos produkcija pava- 
“Streets of Bombay”; 
numeriai.

CLASSIFIED ADS
Autoinobiles

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

1633 Milwaukee Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA tuojaus pardavėja, 
patyrusi prie dry goods. 2025 So. 
Clark St.

REIKALINGA darbininkė i Roo- 
ming House; kambarys, valgis ir 
gera mokestis, 4449 S. Halsted St.

oficiales 
ir ofieia- 
s. Tenka

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMAS*

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

Kviečia L. S. S. C. C. kp. sekr.,
J. Mickevičius.___________ •

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

Atėmė daimantų už 
$150,000

Harry Beck, daimantų 
manas, pranešė policijai, 
holdaperiai atėmę, iš jo 
mantų vertės $150,000 korido
riuje trobesio 218 So. Wabash 
avenue. Beck tarnauja S. Kap- 
an kompanijai, 64 Fullon st., 

New York.

sels-
kad

Prašo paliuosuoti iš 
skoly

Sausio 30 dieną 1930 melų 
Alex J. Shad ir Fra-nk Balnis, 
turėjusieji biznį vardu “Globė 
Furniture and Upholstering 
Company”, padavė teisėjui J. 
H. Wilkersonui peticiją paliuo
suoti juos iš minėtos suban- 
krotavusios kompanijos skolų.

Peticijai arba prašymui iš
spręsti The District Court of 
he United States for the East- 

em Division, Northern District 
of Illinois kviečia buvusius kre
ditorius ir kitus užinteresuo- 
tus tuo reikalu asmenis atsi
lankyti į šį teismą birželio 9 
dieną, 1930 m., 10 valandą ry-

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

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Visuomet atdara

Business Chances
Par da v i m u i Bi zn iai

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

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

Financial
Flnanaai-Paskoloa

DIDELIS BARGENAS

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30! 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimai?, 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199 
-------O-------

2231

24

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

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

— Bendra Komisija.
Komp. A. Vanagaitis ruofiia savo 

“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr 
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės j
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

— —o—----

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

šaukite:
Boulevard 0689

2%.

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiaa
Real

State

Office of County CIerk 
of Cook County. Illinois.
of Illinois)

) SS
County of Cook)

Einant parėdymais 34-tos Sekcijoj 
Illinois valstijos Primary Election 
Įstatymų, aš šiuomi patvirtinu, kad 
spalva popieros, kuri bus vartoja
ma dėl primary balotų dalyvaujančių 
partijų Primary Election, kurie 
įvyks Cook paviete, už rybų miestų 
Bervvyn, Chicago ir Chicago Heights 
ir Town of Cicero ir miestelių Ever- 
green ir Summit, utarninke, balan
džio 8 d., A. D. 1930, bus sekama:

Demokratų Partijos ..... Ružava
Republikonų Partijos ..... Balta
ŠIO PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu Cook Pavieto 
antspaudą, šią kovo 24 dieną, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County CIerk of

Cook County, Illinois.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos sukeikiama 
j vien? dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

BARGENAS. Parsiduoda krautu
vė Men’s Furnishings & Shoes, 
Barney & John Tailors, 151 North 
Vermilion St., Danville, 111., arba 
kreipkitės pas adv. Mikelonį, 3315 
So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI groseris su deli- 
catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. Parduosiu su na
mu, arba be namo. 3310 So. Au- 
burn Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

pehio. Pavienis’ žmogus ar gru-1 nįų 
pč žmonių pasistato sau dirb- kimų, 
tuvę, susiperka reikalingas ma
šinas, pasirenka sau įtinkamų 
darbininkų, pristato tuos darbi
ninkus prie mašinų, išdirba pre
kes, suranda toms prekėms 
pirkikų. parduoda jas ir tuo bu- 
du varo biznį.

Bet atsiranda ir daugiau pa
našios rųšies dirbtuvių, kur iš- 
dirbinėja tokias pat prekes ar 
dar biskį pagerintas. Greitai 
rinka ir sandėliai prisipildo to
mis prekėmis. Pasidaro tavorų 
perviršis. Tuomet darbininkus 
atleidžia. Tie atleisti darbinin
kai turi eiti pas kitos dirbtu
ves vartus ii- laukti kol juos sa
vininkai pašauks darban.

O jei prekių ir kitose dirbtu
vėse yra prigaminta perdaug ir 
nėra kur jų parduoti, tai ir ten

Pradės lengvos operos 
sezoną

Chicago Givic opera kom
panija praneša, kad balandžio 
21 d. ji atidarysianti lengvos 
operos sezoną. Veikalai bus 
statoma Civic teatre, prie Wac- 
ker Di’ive ir Washington st. 
Sezonas tęsis iki birželio 21 
dienos. Bus duodama septyni 
vaidinimai savaitei — papras
tomis dienomis vakarais, o sek
madieniais po pietų.

Repertuaras, koks iki šiol 
pranešta, siisidarysiijs iš seka
mų veikalų: “Bohemian Giri” 
(Wm. M. Ralfe opera); “The 
Ghimes of Normandy” (Plan- 
ąuette kūrinys); “The Daugh-

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

kovo 28 d. bus rodoma kal
bantis 
dess”; 
dinta 

kitokie
McVickcrs teatre — prade

dant kovo 28 d. bus rodoma 
kalbantis paveikslas “The Ro- 
gue Song”; svarbiausioje rolė
je dalyvauja Lawrence Tib- 
bett, buvęs Metropolitan Opera 
dainininkas; kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis pa veik
slas “The Vagabond King”; pa
veikslas turi didelio pasiseki
mo, ba jau rodoma ilgoką lai- 
ką.

Oriental teatre — pradedant 
kovo^ 28 d. bus rodoma pa
veikslas “Honey”; scenos nu
merį paruošė ir išpildys Lou 
Kosloff ir jo orkestras; kito
kie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las “General Crack”, kuriame 
svarbiausią rolę vaidina pagar
sėjęs aktorius John Barrymore; 
kitokie numeriai.

Rudolph Valentino vėl pa
veiksluose. Century teatre, prie 
Clark, Divensey ir Broadway, 
kiekvieną ketvirtadienį, pirmas 
matinee (pirmoj popierinėj da
lyje) rodoma paveikslai, kiu 
riuose dalyvavo savo laiku Ru
dolph Valentino. Prisimindami 
Valentino, šių paveikslų pažiū
rėti susirenka daug publikos. 
Valentino paveikslai rodoma, 
kaip priedas prie naujesniųjų, 
už

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją, 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-ny Administratorius

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Kovo 28 ir 29

Visas kalbantis didysis 
veikslas

pa-

The Bishop Mur- 
der Case”

Ypatinga misterija
Dalyvaujant

Basil Rathbone, Leila Hyams, 
Roland Young, George F.

Marion

rejruliarę įžanjją.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm.

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbinti komedija 

“Saturday’s Lesson” 
Kalbančio! itaioi. . i

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yrapo galutino išegzaininavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

1 po

CLASSIFIED ADS.
................................................  I ,1

Business Service 
______ Biznio Patarnaidinaa^ 

PATENTAI. copyriirhtB — Išradimai 
sokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Ohlcaao Avė. 

BrunBwick 7187

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401 
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

FARMA ir RESORTAS
Tik $2000 Įmokėjęs nupirksi 70 

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

J. ŠMOTELIS
7114 So. Campbel Avė. 

Chicago, III.

Miscellaneous
_____ lyairuB_____________

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

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

160 akrų 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 išrenauoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

EXTRA! EXTRA
tamsta matei zuiki su 2 gal- 
turi 6 kojas ir sveria 75 sva-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory, 3486

Miscellaneous for Sale

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

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI Už CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

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

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS porteris dėl 
ties. North Avė. Bnths. 2039 
North Avė.

REIKALINGAS duonkepis pirma- 
rankis, kepti juodą, baltą duoną ir 
keksus. 189 E. 107 St. Pullman 0945

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

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

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

gera 
upė

dva-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farrnas. 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 04 56

PARDAVIMUI 2 augštų bizniavai 
namas. Town of Lake. Arti moky
klos, bažnyčių. Agentų nereikia. 
Tel. Republic 0820.


