
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

1 ’

• ’■ :r ' ; t \ .a_ 2 \ *

The' First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių^ Dienraštis Amerikoje 
---------------------------------------------------— r

NAUJIEHOS
The Lithuantain Daily News

Eotored as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago., Rlo 
under the Act of March 8, 1879

VOL. XIX Kaina 3c Chicago, III., Antradienis, Kovas-March 1 d., 1932 No. 51

Prasidėjo mūšiai 
kariuomenės su

fašistų gaujomis
Helsinki, Suomija, vas. 29.— 

Mušis prasidėjo per dvi dešim* 
tis mylių nuo Helsinki tarpe 
valdžios kariuomenės ir kelių 
tūkstančių fašistų, pradėjusių, 
meršuoti j Suomijos sostinę šį 
pavakarį. Fašistai pasiuntė ul
timatumą prezidentui, reika
laudami kad atsistatydintų ka
binetas ir kad butų sudarytas 
naujas kabinetas, kurs pasiža
dėtų išnaikinti komunistus.

Helsinki, Suomija, vas. 29 
Suomija šiandien atsidūrė 
vyliame kare. Izipua organi
zacija (Suomijos fašistai) įstei
gė savo ginkluotą stovyklą su 
kokiais 4,000 vyrų Mantsaln 
valsčiuj per 35 mylias atstu nuo 
sostinės Helsinki (Helsingfors), 
iš kur paskelbė maršą į sosti
nę su 20,000 savo pasekėjų, su
rinktų iš visos šalies. Patirta, 
kad didelis skaičius Suomijos 
šaulių šliejasi prie Riaušininkų.

Vyriausybė griebėsi visų prie
monių atmušti ataką prieš Hel
sinki. Visi kareiviai gavo įsa
kymą pasiruošti. Kabinetas pa
skelbė Mantsaka’ w valsčių karo 
apsiausties ąpdelyje.
• Stockholm,"'Švedija, vas. 29. 
—Tankai patruliuoja visus ke
lius iš ir į Helsinki ir 5,000 
kariuomenės laukia pasiruošusi 
atremti 10,000 marguojančių la- 
pujiečių iš Mautsala i sostinę.

Lapua vadų tikslas yra, kiek 
žinoma, nuversti Nylando pro
vincijos gubernatorių ir vidaus 
reikalų ministerį, kurie abudu 
ynt griežti Lapua fašistų prie
šininkai ir verst, kad butų pa
naikintos visos Socialdemokratų 
unijos tokiu pat budu, kaip bu
vo panaikintos komunistų or
ganizacijos.

Suomijos prezidentas Svin- 
hufvud pereitą naktį sušaukė 
nepaprastą kabineto mitingą ap
tarti priemones, kaip sutrukdy
ti nelegalę fašistų demonstra
ciją. Jei Lapua farmeriai trauks 
į Helsinki, be abejonės, bus su
sirėmimas.

Lapujiečių judėjimas j>rasidė- 
jo nuo pereito šeštadienio, kai 
Lapua ginkluoti žmonės suardė 
s o c i a d eraokratų susirinkimą 
Mantsaloj, padegdami jų namą. 
Kadangi vietinė policija nepa
jėgė tvarkos palaikyti, tai lapu
jiečiai patys pasiėmė vietos 
tvarką ir paskelbė karo stovį ir 
apstatė apylinkės kelius.

Iškasė 22, užgriūtus an
glies kasyklų katas

trofoje
Pocahontas, Va., vas. 29. — 

Vietinėse kasyklose įvykusi ka
tastrofa užgriuvo 38 darbinin
kus. 22 lavonai jau atkasti, ki
tų dar ieškoma.

ORHS,fe

Chica^ai ir ap’ejinkei tedera^ 
lis orn biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, vidutinė tempera
tūra.

Vidutiniai pietkavarių vėjai.
Saulė teka 6:25; leidžiasi 5:- 

40.

Valdžia reikalauja 
fašistus išsiskirt 

per 24 valandas
Stockholm, vas. 29. — Per

eitą naktį lapujiečiai visai už
valdė Mautsala valsčių, pasiim
dami visas susisiekimo priemo
nes. Jei Lapo vadai ne išsi
skirstys savo gera valia per 24 
valandas, kalbama, kad vyriau
sybė pasiųs kariuomenę jiems 
išsklaidyti.

Tuo tarpu Lapo vadai skel
bia, kad didesni pastiprinimai 
pas juos atvyko.

Helsinkis, vas. 28. —“Policija
ei-1 nebegali nieko padaryti’’, pa

reiškė vidaus m misteris von 
Boru”, ir tvarką gali asta- 
tyti tik kariuomenė. Padėtis 
yra labai rimta”.

Sukilimo priežastis buvo riau
šės Mautsala miestelyje, kur 
400 ginkluotų lapujiečių fašis
tų, su kulkosvaidžiais ir šautu
vais suardė darbininkų susirin
kimą, kuriame kalbėjo socialde
mokratas atstovas Dr. Erich. 
Atstovui įsakyta tuojau apleis
ti miestelį.

šiandien visus kelius į Mant- 
sala saugo kulkosvaidžiais 
ginkluoti fašistai. • '

Paklausti dėl sukilimo prie
žasties, jie atsakė^‘Tas yra ka
ras. Dabar tik ginklai kalba”. 
• Kaikuriems žurnalistams pa
vyko prasiskverbti j Mautsala 
miestelį, bet informacijų ir čia 
nedaug tegauta, čia randasi 
kokie 5,000 ar 6,000 ginkluotų 
vyrų ir tikisi ligi ryt dienos 
turėti apie 20,000 ar 30,000.

Nylando gubernatoriui Kru- 
do Jalander pernai buvo pa
skelbęs, kad fašistai grasino jį 
nužudyti. Jis taip pat apkalti
no fašistus dėl pavogimo buvu
sio Suomijos prezidento, Stahl- 
bergo. Manoma, kad fašistų 
naujas sukilimas yra’ išreiški
mas jų neapykantos prieš gtK 
bemotorių. )

Lapua organizaciją įstei^ėmt 
metai atgal tūlas farmęris Vili- 
tori Konsola. Biivp / jvesta 
greižta kariška disciplina ir 
liepos mėnesį, 1930 m. apie 12,- 
000 lapujiečių padarė demons
traciją Helsinky j e, reikalaudami 
iš parlamento išnaikinti komu
nizmą. Atatinkamas įstatymas 
tapo įneštas parlamente, bet ne
gavo reikalaujamos dviejų treč
dalių daugumos ir parlamentas 
buvo paleistas. Nauji rinki
mai įvyko spalio 1, 1930 m.

Lapua distriktas, kuriame fa
šistų judėjimas prasidėjo, nuo 
senų laikų buvo centras labai 
dievotos liuteronų bažnyčios.

Helsinki, vas. 29. — šiandien 
auštant kariuomenės dalys iš
vyko už miesto ir užėmė pozi
cijas, sostinei reikale apginti. 
Visk įvažiavimai į miestą ap
saugoti gelžkeliai iškratomi per 
20 mylių nuo miesto ir tokios 
priemonės bus vartojamos, kol 
tik praeis pavojus. Tuo tarpu 
dar kita grupė fašistų koncent
ruojasi Hameelinna miestely, 
per 70 mylių nuo Helsinki.

Rusija nutarė išleisti 
naujas monetas

Maskva, vas* 27. — Rusijos 
valdžia nutarė išleisti naujas 
10, 15 ir 20 kapeikų nikelines 
monetas, kurios bus apyvartoje 
kartu su seniau išleistais pini-
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Odeon teatro griuvėsiai Shanghajuj. Teatrą sunaikino japonų kanuolęs.

Kinai ir Japonai Sutiko 
Su Paliaubų Pasiulymu

Planuoja didžiųjų 
jėgų konferenciją 

mūšio užbaigimui - - —
——— . Kinietėsįstatys pamink

lų žuvusiam Ameri
kos lakūnui

Tiki užbaigti konfliktą šios sa
vaitės pabaigoje

Geneva, Šveicarija, vas. 29.— 
Kinijos ir Japonijos atstovai Į 
priėmė Tautų Sąjungos Tarybos 
pasiūlymą padaryti paliaubas 
Shanghajaus fronte ir, sutiko su 
didžiųjų valstybių konferencija 
grąžinti taiką tolimuose rytuo
se.

šioje konferencijoje, be prie
šingųjų pusių, dalyvautų Ame
rika, Anglija' ir kitos neutra
lūs valstybės, kurias kinų-japo- 
nų karas netiesioginiai liečia.

Susitarimas įvyko vyriausia
jame anglų laivyno karo laive 
Kept prie Shanghajaus ir abi 
pusės tuojau nusiuntė praneši
mus į sostines Nankingą ir To
kio patvirtinimui. ' .

Pasiūlymas"reikalauja abiejų 
pusių tuojau užbaigti ginkluotą 
konfliktą prie Shanghajaus ir 
ištraukti savo kariuomenes iš 
miesto ribų. Po to tuojau į- 
vyktų konferencija, bet jeigu 
mušis nenustos, konferencija 
neįvyks.

Pasitarime anglų karo laive 
dalyvavo Dr. Wellington Koo, 
nuo Kinijos, gen. Wang Ken, 
admirolas Kichisaburo Nomuro, 
japonų laivyno vadas ir Yosuke 
Matsiioka.

Paliaubų planas, kurį be kitų 
remia ir Amerika numato pir
miau apkalbėtą konferenciją, 
kuri įvyks, jeigu japonai paro
dys, kad jie neturi jokių poli
tinių ar teritorijinių užsimoji
mų Kinijoje ir nemano įsteigti 
japonų kolonijos Sha'nghajuje 
ar kitais budais išplėsti savo 
interesus ir, kad Kinija Užtik
rins integriją ir saugumą tarp
tautinės ir franeuzų kolonijų 
Shanghajuje ir apsaugos tas 
miesto dalis nuo pavojaus.

i^aotake Satho japonų ir W.

|W. Yen, 
Sąjungai 

■ palankus 
! menduos

•! priimti.

kinų atstovai Tautų 
pareiškė, kad jie yra 

pasiūlymui ir reko- 
savo valdžioms jį

Boston, Mass., vas. 29.—Bos
tono kinietės ėjo per miesto 
gatves pardavi nedarnos gėles 
surinkti pinigų pastatymui pa
minklo Amerikos lakūnui R. 
M. Short, kuris įstojęs j kinų 
armiją, žuvo nuo japonų kulkų.

Krikščionys laidojo nu- 
- mirėlius su vynu, pi

nigais ir šunimis
—— ■ 11

Philadelphia, Pa., vas. 29. — 
Pennsylvanijos univeristeto ek
spedicija Egipte užtiko eilę se
novės krikščionių grabų, kur 
kartu su numirėliais buvo pa
laidoti jų pinigai, vyno taurės 
ir jų mylimieji šunes. Kituose 
grabuose rastai indai valgiams, 
žiburiai ir kiti kasdieniniai reik
menys.

Išgyveno šešius mėne
sius geležiniuose plau

čiuose
New York, N. Y., vas. — 

Herbert Fubhs, 15 metų berniu
kas, apsirgęs vaikų paraliži? iš
buvo pusę metų “respiratoriu
je”—“geležiniuose plaučiuose”, 
kurie mechanišku budu prigel- 
bėjo jo plaučiams kvėpuoti. Pa
tys plaučiai negalėjo veikti, nes 
jų raumenys buvo lįgds supa- 
raližucti.

Policija piketuoja Detroito 
spikizes

Detroit, Mich., va!s.'29.—Det
roito policija mieste išieškojo 
981 vietas, kur nelegaliai par
davinėjama degtinė ir pradėjo 
jas visas pikietuoti. Visi tų 
landynių lankytojai buvo suim
ti ir tardinėjami. r

Visas J. VaL karą 
laivynas suburtas

prie Hawaii salą
Manevruose dalyvauja 

laivai
199

VVaslnngton, vas. 29. —Ame
rikos sekretorijatas išleido įsa
kymus karo laivams susiburti 
Ramiajame (Pacifiko) vandeny- 
nyj'e didžiuliems manevrams. 
Išviso dabar tame vandenyne 
bus 199 karo laivai, sudarą be
veik visą' Amerikos karo laivy
ną.

Kategorijomis manevruose 
dalyvaują laivai paskirstyti į 
dvyliką sunkiųjų karo laivų, 17 
kruzerių, 33 submarinus, 81 
nakintoją, tris *orlaivių nešio
tojus ir 53 pagelbinius laivus.

Atlantiko ir kituose vandeny
nuose liko tik labai mažas skai
čius laivų ir tų dalis dabarti
niu laiku stovį Philadelphijos 
ir kitų uostų dokuose.

Manevrai, kuriuos laivyno 
departamentas, planuoja, dabar 
reguliariai turėti, įvyks prie 
Hawaii salų. Del Kinijos vyks
tančio karo į šiuos manevrus 
žiūrima, kaipo viešas japonams 
Amerikos jėgos demonstravimą.

Generolas Pershingas 
sveiksta

Washington, vas. 29. —Ame
rikos karo laikų armijos vadas 
generolas Pershinpas. susirgęs 
influenaai išgulėjo apie< savaitę 
laiko ligoninėj ė. Dabar prane
šu, kad j'aU sveiksta.

M............. ......................... ...

Potviniai Hawaii salose
•L 1 ■•■r— | ■

Honolulu, Hawaiii Salos, vas.
Del nuolatinio lietaus iš

siliejo iš krantų Oahu salos 
upės ir užliejo visus slėnius pa
darydamos daug nuostolių ^vai
rioms plantacijoms. Paliestieji 
šaukiasi pagalbos.1

Lenkai suėmė astuo
nias lietuvių mo

kytojus
Primeta suimtiems komunizmo 

plėtimą mokyklose

Vilnius, vas. 29.—Lenkai pa
kartojo vieną bjauriausių savo 
provokatiškų tlarbų suimdami 
astuoni us lietuvių mokytojus ir 
primesdami jiems komunizmą. 
Prokuratūra padarė areštus 
kaltindama juos organizavus 
lietuvių mokyklų vaikus į ko- 
•munistines grupes ir varius 
tarp jų agitacijų.

Vilnius nenori atiduoti 
karaliaus širdies

, Gdyniai
Vilnius, vas. 29. —Gdynėje, 

naujai statomame Lenkijos uos-
te, susidarė komitetas, kuris no- 

. rėjo pernešti iš Vilniaus j savo 
i miestą mirusio karaliaus Vla
dislovo IV širdį, širdis randa
si Vilniaus katedroje. Vilniečiai 

' tačiau tam pasipriešino ir re
likvijų nesutiko atiduoti.

Ispanija reikalaus Fran
cijos ištremti karalių 

Alfonsą
Toulouse, Francija, vas. 29,^—, 

Ispanijos valdžia norėdama bū
ti užtikrinta, kad monarchijos 
rėžimas nebus atstatytas, nuta
rė pareikalauti Francijos val
džios ištremti iš savo ribų 
mestą nuo Ispanijos sosto 
ralių Alfonsą. Jis buk tai 
ręs žinksnius monarchijai 
steigti.

nu 
ka- 
da- 
at-

Rooseveltas paskirtas 
■Filipinų salų guber

natorium
vas.

Pulkininkas Theodore
Manila, Filipinų Salos 

29, 
Roosevelt, buvęs Porto Rico sa
los gubernatorius, paskirtas Fi
lipinų Salų gubernatorium. 
Prieš tai, vietą užėmė Dvvight 
F. Davis.

Amerikos komercijos 
sekretoriaus sūnūs i 

Rusiją
Denver, Colo., vas. . 29. —R. 

Lamont, J r. supus Amerikos 
pramonė ir komercijos sekreto
riaus Lamont’o išvyko į Rusi
ją, kur jam buvo padarytas pa
siūlymas išvystyti galvijų ukj. 
Rusijoj praleis šešias savaites.

Neapolis, Italija, vas. 29. —- 
Po 43 metų Italijoje pirmą kar
tą nukrito didelis sniegas. Į 
trumpą laiką net 50 žmonių su
sižeidė paslysdami ir atsidūrė li
goninėse.

VELYKOMS
S *

• Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
. Geriausia pasiunČiant pinigus paštu arba 

‘ , telegrama per

HAUUI1E(NI©S
1739 So. Halsted Si

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vaLiki

Šimaitis paskirtas 
Merkio pasiremiant

Klaipėdosstatutu
Vokiečiai tebe protestuoja dėl 

Boettcherio arešto

...AVa&hington, I). C.— Vasario 
men. 28 d.—Vasario 26 d., vo
kiškų partijų Klaipėdoje lyde
ris dvarininkas Herr Gubba tu
rėjo pasikalbėjimą su Klaipė
dos gubernatorium, p. Merkiu. 
Herr Gubba padarė gubernato
riui’ pareiškimą, kad vokiškos 
seimelio partijos, nepaisant net 
paties Boettcherio rezignacijos, 
paduotos prieš porą dienų, vis 
vieną pasilieka prie savo pro
testo dėl Boettcherio paliuosa- 
vimo iš Direktorijos pirmininko 
vietos.
Nutraukta ryšiai su vokiečių

partijomis
Gubernatorius Merkys, gavęs 

tokį stebinantį pareiškimą, pa- 
tėmijo p. GAibbai ,kad tokiam 
atsitikime gubernatoriui atima
ma galimybė palaikyti oficialų 
kontaktą su tomis partijomis.

šiandien gubernatorius Mer
kys, pasiremdamas Klaipėdos 
statutu, pavedė sudaryti naują 
Diręjoriją p. Edvardui Simai
čiui, mokyklų inspektoriui.
Jau pradėjo organizavimo darbą 

* - "I

Ponas Simaitis, 40 metų am
žiaus vyras, Klaipėdos krašte 
gimęs, savo profesijos mokslus 
baigęs mokytojų institute (Eco- 
le Normale) Walda'u, netoli Ka
raliaučiaus, Ryt-prusiuose. Po
litiniu atžvilgiu p. Simaitis 
skaitomas neutraliu žmogum, 
nes nepriklausė prie jokių par
tijų, ir ligi šiol nedalyvavo jo- 
kioss politinėse kovose. Visa 
jo darbuote buvo pašvęsta iš
imtinai jaunuomenės mokymui 
ir auklėjimui. Naujai paskir
tas Direktorijos pirmininkas 
jau kreipėsi prie įvairių asme
nų, neišskiriant ir vokiškų par
tijų, tikslu pritraukti juos prie 
beiidradaYbiavimo jo naujai or- 
ganizuojamoj direktorijoj, kuri 
turės užimti vietą dabartinės 
laikinosios p. Toliušio direktori
jos, b
Didelis susidomėjimas Lietuvoj

Kaip Klaipėdos Krašte taip ir 
visoj Lietuvoj su dideliu susi
domėjimu laukiama, kaip elgsis 
toliaus vokiškos partijos, turin
čios dabartiniam seimely j dau
gumą.

Boston, Mass., vas. 28. —* 
Massaęhusetts valstija turi iš
sirinkusi savo simbolingą gėlę, 
bet legislaturos atstovas J. Lo- 
gan vietoj gėlės pasiūlė turėti 
oficijalų valstijos gėrimą —ge
rą, stiprų alų.
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Johnston City, III.
Mizaros misijos.

Kaip matyti iš laikraščių, 
misionierius Mizara dabar vi
sur lankosi su savo midijomis. 
Nepamiršo jis aphfnkyti nei 
musų parapijos. Pao nma at- 
puskar įvyko vasario 18 dienų. I 
Kai nuvykau į svetainę, tai pa»-i 
mačiau ne misionierių iš Ita
lijos su ilgu sijonu, bet Brook- 
lyno taradaikų.

Nėra reikalo nei aiškinti, 
kad tai buvo garsusis Mizarn, 
kuris atvyko papasakoti Mas
kvos parapijonams apie bol
ševikų tėvynę Rusiją, — kaip 
ten gera darbiu inkams gyven
ti. Musų parapijonams buvo 
didžiausias džiaugsmas, ka
dangi Mizara pasisakė, jog jis 
pats aplankė bolševikų rojų ir 
savo akimis matė bei savo au
simis girdėjo viską, kas ten 
dedasi. Aš tik negaliu supras
ti, kaip jis per tokį trumpų 
laikų galėjo tinkamai susipa
žinti su Rusijos gyvenimu;

Vos spėjo jis užbaigti savo 
pirmą kalba, kaip tuoj papra
šo aukų. Žinoma, misionierius 
kitaip nei negali daryti: aukų 
rinkimas — tai jų antra pri

gimtis. Aukos dabar bolševi
kams reikalingos apsigynimui 
nuo socialfašistų. Kiek teko 
patirti, musų parapijohai su
mėtė janv %$5.22. Tai nądaug, 
bet visgi šis tas, ypač turint 
galvoj tų faktą, kad sandvi
čiai dabar žymiai atpigo.,

Antru1 kartu Mizara kalbėjo1 
a$ie IJ)S. I^ipnsukojo, kaip 
Uas ‘*d»¥bininkišhas susivieni- 
jirnas*' atsiradb; kaip1 jlto per 
trumpą laikų smarkiai paaugo 
turtu ir nariais. Bet paskui, 
matomai, Mizara užsimiršo ir 
l>rišipažino, kad su išmokėji
mu pašalpų ir pomirtinių kar
tais tenka užtrukti kelis mė
nesi us, kadangi ižde pinigų nė
ra. Tai tau ir “darbininkiško 
sus iv ieni j i i no” gerum as.

Vėliau kalbėtojas pareiškė, 
jog trumpoj ateityje Aukščiau
sioji Prieglauda bus prijungta 
prie “darbininkiško siusi vieni
jimo”, tai tada, girdi, bus ga
lima ir politiškiems reikalams 
dikčiai aukoti. Tai štai prie 
ko eina Mizara ir visi bimbi- 
niai: jie nori “darbininkišką 
susivienijimą” paversti mel
žiama karvute, kad turėjus 
progos kiek galima daugiau 
dolerių komisarams išgauti.

— Z? evoli u ei o n ir r i u s.

KA ŽINOJO APIE ŽEME GRAIKAI 
. IR ROMĖNAI

(Galas)
Taip pamažu, pamažu plėtė

si graikų žinios apie musų že
melę. Bet čia mes turime pa
žymėti dar vienų svarbų daly
kų, būtent — didžiųjų graikų 
mokslininkų galvojimus. Nuo
stabus dalykas: didieji graikų 
mokslininkai, išminčiai jau 
prieš koletų šimtų metų prieš 
Kr. gim. surado, kad musų že
mė turinti būti ne kas kita, 
kaip didžiulis, milžiniškas ru- 
hilvs.

Žemės apvalumų įrodinėjo 
išminčius Pitagoras. Bet jis už 
tokį galvojimų, už tokį savo 
mokslų buvo pasmerktas ir net

Toliau Epatosfenas bandė 
net apskaičiuoti, kokio didu
mo yra tas žemės rutulys. Ir 
apskaičiuodamas Eralosfenas 
gavo, kad žemės apskritumas 
yra 250,000 stadijų, musų ma
tais skaitant — 39,500 kilo
metrų. šių dieni) mokslinin
kai apskaičiuoja, kad žemės 
rutulio apskritumas turi 40,- 
000 kilom. Reiškia, jau prieš 
200 metų p r. Kr. buvo apskai
čiuota žemė.

Kili Aleksandrijos moksli-
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Mušis Shanghai miesto gatvėj

• • • • •jai apčiupinėja ir įkainuoja dama tiktai keliuose to ftiies-/
jų vištas, ir jas perka nepai- to gyventojuose, ir pavadini- 
sydami kiek jos sveria. Kai- mas Azija, nebuvo misnomer”. 
kada pinigai iš rankų į rankas Jauniai A.M.A.. Oci.s 3. 1931. 
nėkeičiami, apmainoma ant 
daržovių, kurpių ar audimo. 
Kurpėj be abejonės statomos 
parodai ar muzejui tinkamo
mis. Miestas nuskurdęs, ap
miręs. Kultūra užtiktinai ran-

ik Per
4 dienas
Išparda
vimas

Elektrikinės Skalbi
mui Mašinos

MAYTAG

TJIOR 
už .....

u z

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos;

.... —- . i i ---------......... ........................... .....

KRAFT 
Velveeta
• ••••• š! 

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti l

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dei kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

MAGNETIC 
už ..... ........JUOKAIvėl išsisukanti rytuose. Pitago

ro, ArišfoteliO’ ar Eratosfeno 
galvojimai, žinoma, buvo už
miršti.

Liki romėnų visa Vakarų ir 
Vidurio Europa buvo nežino
mi pasakiški kraštai, be jo
kios kultūrinės anos gadynės 
įtakos. Romėnai supažindino 
Vak. Europų su pasauliniu gy
venimu ir patiekė puslauki
nėms tautoms žinių ir kultū
ros šviesos. Ypač romėnai 
daug ko sužinojo apie Vakarų 
Europų pet Juliaus Cezario 
žygius. Julius Cezaris su milži
niška kariuomene peržygiavo 
visų Gajiją (dab. Prancūziją,

gini.) Plinijus yra atlankęs 
daugelį Romos imperijos pro
vincijų ir jas aprašęs keliose 
knygose savo didelio “gamtos 
istorijos” veikalo. Vienoj kny
goj, tarp ko kita, Plinijus įro
do žemes apskritumų tuo, kad 
tolstant nuo kranto laivui, nuo 
apačios jį pradeda vis užden
gti vanduo, kol’ pagaliau belie
ka' matyti tik viena viršūnė.

Bet žymiausias i 
mokslininkas, x__________,,
astronomas ir žemės tyrinėto-, niotorinių karų. Vietinis gy-

Iš Dr. I’epys’o Kelionės Už
rašų :

Rugsėjo 24, 1931. “Gelžkelio 
bilietų pardavėjas j sakė, kad 
nuVažiuosimc į Aziją. Per 
naktį nuvažiavome Lenkijon. 
Pabudę ryto-piętų, atsidūrėme 

60,000 gyventojų

59.00
59.00
39.00

NAUJAS MIDGET RADIO, 
. Z ✓ * '

su juo gausite policijos pa
šaukimus, $ 13.50

Gražus Radio programai iš 
stoties WCFL, 970 kilocyc- 
les, nedaliomis nuo'1:15 iki 
2 vai. po pietų, ketvergais 
iš stoties YVHFC, 1420 kilo#

LISTERINE
refieves

į anų laikų I Ib zeinyšl.
matematikas !. miestas su mažiau negu lOOtu 

/iv.uCoAjiiuCtd-'H^^nių karų. Vietinis gy- 
ra buvęs Klaudijus Ptolo- dyt°jas žiauriai kovoja val

džios sistemų darbininkų ap
rūpinimo reikale, nes po tokia 
sistema nieko tinkamo nega
lima ne pradėti veikli. Gat
vėse šimtai basų moterų mu- 

. Jos su
stoja ilgose eilėse, kol pirkė-

SORE THROAT

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tcl. Boulcvard 8167-

mėjus, kilimo graikas, gyve
nęs Egipte pirmoj antrojo am
žiaus pusėj. Ptolomėjus L_ 
biausiai žinomas ir išgarsėjęs 
kaipo astronomas, parašęs žy

žemės supratimų. Bet tie mok
slininkų galvojimai platesnių 
masių nepasiekė. Tie galvoji
mai ir buvo laikomi tik gal
vojimais ir mažai kas į juos 
tikėjo. Gal būt nepraėjo nė ke
lių šimtų metų, kaip jie visiš
kai buvo užmiršti ir žmones

pagrįsti net vėl visaip galvojo, kokia tu- 
—ar 

per j jų didžuvė ant savo uodegos 
ži- laikanti, ar ji 

Čia 
lai, sala didžiuliame 

me vandenyne ir 
Tuo metu, kai

dija ir k.) ir pasiekė net An
gliju. Apie tuos savo žygius 
Cezaris’parašė koletų knygų, 
kuriose jis papasakoja ir apie 
Vak. Europos tautas, jų papro
čius ir gyveninių.

Visas romėnų ^geografiškas 
žinias ir pradžioj krikščiony
bės žinomas žemės sritis yra1 
aprašęs mokslininkas Slrabo- 
nas (kilimo graikas) didėlia
me savo veikale, pavadintam' 
“Geografija.” Veikalas suside
da iš aštuoniolikos knygų, ku
rių aštuoniosė aprašinėja Eu
ropos kraštus, šešiose — Azi
jos ir vienoj, paskutinėj ...
Afrikos. Berinkdamas raštiš
kus ir žodinius įvairių keliau
tojų pasakojimus, Starbonas 
kritiškai juos apsvarsto, kri
tiškai į. viskų žiuri, kas jam’ 
tenka skaityti arba girdėti. 
Taip antai, vienoj savo knygoj! 
Strabonas apie saulės Beidimų- 
si rašo:

“Negalima tikėti tuo, kų« 
žmones kalba. Antai, Pbseido- 
nius sako, kad vandenyno pa
krantės gyventojai kalbų kad 
kai saulė leisdamos! 'neriantis 
vandenin, tai; ji • didėjanti, ir 
tartum jura šnypščianti gęs
tant saulei, mat, grimstanti j 
vandenyno gelmes.”

Strabonas mano, kad į' žie
mius inu) Irlandijos žemė e- 
santi nebegyvenama dėl' dide
lių šalčių^ o lolmv į ])ielu^ 
žmonės nebegaTį gyventi dėl 
didelių karščių*. Strabonas nei 
visai netikiy kad žeiHi&u Ir- 
įaiįdijds da|’\gųĮl kas., būti: jis 
man oi, kad'.BVitanijia* ir Irl'ari^ 
dija yra pasaulio galo kruš* 
M*\ ■
. A Krikščioniškosios gadyiiės 

Aliau. O tai esu galimą tik tuo- Sąulė. vakare nusileKh vžy&iifiumaš romėnui
Biet/jeJ musų lemr rutu- ’požemių, ar užslenkaui* ikeiiaaiftoįas. yFa PMiiiyiusi

mų veikalų, jo paties pavadin- ^n n^as^ P° vištą.

Listcrine beveik momentaliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerki?, kada bakterijos j* su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileittime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žiftonių Tai
kė 2*4* žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai Va 

(tesirgo šalčiais, tarėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis. Mo.

tų “Didžiuoju veikalu.”
Ttolomčjus mokė, kad žeme 

tikrai esanti 'milžiniškas ru
tulys. Ji esanti ^pasaulio cent
ras. Aplink jų keliauja saule, 
menulis ir žvaigždes. Saulė

■įttJ'Z >>OMB

du r reikia 
kad ir visos 
tie patyrimai 
tojų visiškai 
a

visi

m ės apvalumų įrodinėjo ir di
džiausias senojo pasaulio mo
kslininkas, išminčius Aristote
lis. Aristotelis tokius savo gal
vojimus bandė
moksliškai. Bet žemes apvalu- rinti atrodyti musų žemė 
mui įrodyti tuomet dar 
maža tebuvo davinių ir, 
noma, niekas tuo netikėjo, 

pažymėti ir 
tos kelionės,
daugeliui gyven- 
nebuvo žinoma

rba T^JPai mažai težinoma.
Ir graikas pasiliko betikis, 

kad Olimpo kalnas, ant kurio 
viršūnės gyvena nemarieji 
graikijos * dievai, yra pasaulio 
centras, o po žemėmis yra 
pragaras, kur susirenka visų 
mirusių vėlės ir tt.

Aleksandro Didžiojo suda
rytai milžiniškai valstybei po 
jo mirties suskilus, graikų kul
tūros židiniu patapo Aleksan
drijos miestas, Aleksand’ro Di

Egipte. Aleksandrijoj, galima 
sakyti, susispietė visi didieji 
anų laikų protai, visi didieji 
mokslininkai, rašytojai ir kt. 
Aleksandrijos mokslininkų žy
miai buvo paugdytas ir geo
grafijos mokslas. Ypač toj s»>- 
tyj pasižymi Eratosfenas. Era- 
tosfenas, kaip ir didieji graikų 
išminčiai Pitagoras ir Aristo
telis, manė, kad žemė tikrai 
turinti Indi didžiulio rutulio 
pavidalo. Tai jis bandė įrodi
nėti ir tuo, kad saulė tuo pa
čiu laiku įvairiose žemės vie
tose esanti nevienodo aukštu
mo: keliausi į pietus, saule 
rodysis aukščiau, keliausi ki
biau į šiaurę — saulė bus že-

e.

stovinti ant 
dramblio nugaros, ar esanti

U.
Aleksandras 
savo’ karei

vius po Azijos kraštus, Apeni
nų pusiatlsaTy augo nauja, ka
ringa romėnų tauta, kurios 
legijonai vėliau peržygiavo 
nugalėtojais visais tuomet ži
nomo pasaulio kraštais. Romė
nai užkariavo visų Apeninų

turtingųKorsiką, išgriovė
Kartaginos miestų, ir pradžioj 
krikščionybės jau valdė be
veik visas Viduržemio, juros 
sritis. 148 mt. prieš Kr. gini, 
romėnai užkariavo ir Graikiją. 
Jau ir pirmiau daug graikų 
buvo apsigyvenę Italijoj, ypač 
jos pietuose, ir būdami kultū
ringesni prusino romėnus. Už
kariavus Graikijų, graikų kul
tūra dar labiau jjraplito tarp 
romėnų, net galima sakyti, vK 
s«r jų kultūra persikėlė Italių 
jom. Net romėnų religija susiu 
forinavo graikų religijos pa
-vyzdžiu, tiktai įvairus dievai 
btivo pavadinti kitais vardais. 
Esmėje romėnų tikyba nuo 
graikų tuo liktai ir skyrėsi. 
Todėl suprantama, kad ir pa* 
šaulio įsivaizdavimų romėnui 
daugiausia perėmė iš graikų. 
Jų dievai taip pat gyvena a!nt| 
ankštųjų Apeninų kalnų, o po 
žemėmis esanti mirusiųjų vaK

Sųulė, vakare nusileis

pat šviesos kamuoliai, kurie 
keliauju ypatingomis sritimis, 
žemė stovinti vietoje ir neju
danti.

Palyginkime Klaudijaus 
Ptolomėjaus mokslų su se
niau buvusiais, ir pamatysime 
milžiniškų skirtumų. Tai buvo 
didelis žingsnis pirmyn.

Tokių lai žinių apie žemę 
turėjo graikai ir romėnai. Už
ėjusi krikščionybe pasaulio1 
santvarkos supratimui mažai 
kų nauja tedavė. O žlugus Ro
mos imperijai ir- įsiviešpata
vus krikščionybei, didieji grai
kų ir romėnų liaimėjimai bu
vo pamiršti, ir vėl prasidėjo 
tamsus laikai; — “L. U.” >
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Tarp Chicagos
Lietuvių

C h i c a gos Lietuvių 
Draugija S. P. ir 

apdrauda
Rašo Julius Mickevičius

(Tęsinys)
Dabar kįla klausimas, iš kur 

bus draugijai galima šitą su
mą sukelti, kad Jaike 20 metų 
butų galima išlyginti ją? ' Pa
vyzdžiui, jeigu draugija kasmet 
kolektuotų iš kiekvieno nario 
pomirtinei po $6 per 20 metų, 
tai tūkstantis narių Į pomirti
nės fondą sumokėtų tiktai 
$120,000. Bet mes negalime nė 
svajoti, kad būtų galima uždė
ti nariams bent kokius mokes
čius, mes turime rūpintis, kad 
užtektų* tokių pat mokesčių, 
kokias dabar nariai mdka Į 
draugiją. Tokiu badu mes tu
rime rūpintis, kad neapsunkin
ti narius mokesčiais ir sykiu 

’ visiems' draugijos nariams ga
rantuoti pilną ligos pašalpą ir 
pamirtinę, kokią nukako drau
gijos konstitucija. Reiškia, 
draugijos valdybai ir vistems 
aktyviems draugijos nariams 
yra galvosūkio, kaip šitą painų 
klausimą tinkamai išspręsti. 
Tiesa, draugija dar metą kitą 
gali verstis, bet mes . aiškiai 
numatome, kad neilgai galėsi
me sėkmingai gyvuoti, jeigu 
šitą svarbų klausimą pomirti
nės tinkamai neišspręsime. Tę
simas šio klausimo butų tikslus 
kišimas kojos organizacijos 
ateičiai, pertat ir morįme šitą 
klausimą k negreičiausia išrišti 
ir, jeigu bus galima, draugijos 
naudai.

Dar yra vienas gana svar
bus reikalas, kuris mus verčia 
rinitai susidomėti, "’taf’'naujas 
i s tatyMa^ f 11 iho i j e/šū-
lig kuriuo visos Įorganizacijos, 
mokančios pomirtinę, turi re
gistruotis Illinois valstijos ap
draudos departamente, kad bū
ti legalėmis organizacijomis šio
je valstijoje. Šiandie visos pa
našios organizacijos, kaip ir 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 
P., nors ir čiarteriuotOs, bet nė
ra legalės — negali turėti sa
vo vardu nekilnojamo turto ir 
t. t. Taipgi jų varomas biznis 
nėra legalus.

Manau, kad jums visiems 
bus įdomu žinoti kokiu budu 
pašalinis organizacijas galima 
padaryti legalėmis. Vienas bū
das yra tai garantuoti visiems 
organizacijos nariams, kad 
jiems pasimirus pomirtinė tik
rai bus išmokėta. Šitai garan
tijai padengti reikalinga štai 
kas: mokant pomirtinės $250, 
reikia kad ant kiekvieno drau
gijos nario rastųsi apie $30.00 
pomirtinės fonde. Pavyzdžiui, 
jeigu Chicagos Lietuvių Drau
gija S. P. turi tūkstantį narių, 
jai reikia turėti savo ižde vien 
pomirtinės reikalams apie $30,- 
000.00. Iš šitos sumos negali 
būt pinigai imami pašalpai — 
jie turi būt vien pomirtinės 
reikalams. Taipgi visi organi
zacijos nariai turi tuoj pradė
ti mokėti į pomirtinės fondą 
prisilaikant “Mortality” lente
lės. .

Ką reiškia prisilaikymas 
“Mortality” lentelės? Reiškia 
tą, kad visi organizacijos na
riai sulyg amžium moka atatin
kamą mokestį j pomirtinės 
fondą. Kadangi musų draugi
jos narių abelnas amžius yra 
apie 40 metų, tai nariams j 
mėnesį pareitų mokėti, regis, 
po 83 centus. Arba kiekvienam 
nariui reikėtų mokėti sulyg sa
vo amžium, panašiai kaip kad 
yra SLA. ’

Reiškia, Chicagos Lietuvių 
Draugija S. !P. kaip jr dauge-

• ••į ■■'<!
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Japonų jūreiviai atakuoja kiniečių pozicijas Shahghajuj.

A member of one of our ,ro- 
lated organizations, the Sym- 
phony Orchestra is nearing thę 
limelights. Miss Valeria Cepu- 
kaite-Chap is giving a. violin re- 
cital at the Lithuanian Audi- 
torium> Mach 11.- Let us all 
be there.

—o—

Scoop! The clouds of o big 
rnystery have just cleared away 
at Meldazis.

“Hey! Stop! Don’t let any- 
one out'of this room! Lock the 
doors! Somebody hits niy hat”,į 
cried Brooks at'our 
ing.

Imrfiediately an 
search was begu n. 
lookfed high and low. 
hat could not be found.

Suddenly, there was an out- 
burst of laughter from one 
corner of the room. “Why, your 
hat is on your head, Brooks”, 
exclaimcd Bernice.

* So ends another Pirmyn 
heur. Your cnnoucer wishes to 
thank Ann K. for the sugges- 
tion of the new feature,which 
appears today. Contributions 
are always acceptable. As the 
sun.slovrly sinks below the 
horizon, a shado\v appears.

The Singing Foal.

lašt meet- Į

intensive
Everyone

Brooks’

musų draugijai, negali prisitai
kyti prie Illinois valstijos ap- 
draudos departamento reikala

nės fonde, nes tą kapitalą turės 
ąpdrfcudos kompanija, kurioj 
mes busime apdraudę savo or
ganizacijos narius. Taipgi išsi- 
riš klausimas prisilaikymo 
“Mortality” lentelės mokėjime 
į pomirtinės, fondą, nes mes 
gausime sąlygds grupės , ap- 
draudos, kokias turi įvairių 
dirbtuvių .darbįninkai, ’kas Illi
nois valstijoje, sulyg apdraudos 
departamento reikalavimo, yra, 
pilnai legaliai.

'tiesa, dar vienas antras' ma
žesnės svarbos dalykėlis reikės 
pataisyti konstitucijoje, bet tai 
mažmožis. Ir taip pieš galėsi
me, tinkamai išlyginti -' svarbų 
klausimą musų legališkam gy
venimui Illinois valstijoje. Ma
nau, kad ir šitas gana rimtas

duris, arba dalykėlis drg. M. Kasparaičiui 
iki šiam laikui buvo nežinomas, 

susirinkime bu- 
mėnesiai atgal

visiems cU’augi- 
kad musų

pasiklausti draugijos lega1 
patarėjo adv. K. Gugio ar- 
draugijos nario adv. Olio. 
pasakys jums tų patį. Adv.

vimo: nėra galima įsiregistruoti 
ir legaliai varyti biznis. Jeigu 
reikia visą musų esamą kapita
lą sudėti į pormitinių fondą, 
kad patenkinti' Illinois valsti
jos apdraudos departamentą, 
tai iš kokių šaltinių mes sem- 
sime pinigų pašalpų fondui? 
Ir kaip priversime narius užsi
dėti didesnius mokesčius mo
kėti Į draugiją? Jeigu virš 80 
centų mėnesyje turės eiti j po
mirtinės fondą, tai kas liks pa
šalpų fondui? Aišku kaip die
na, kad dabar esamos mokes- 
tys nepadengs . draugijos išlai
du reikalavimo. .

Reiškia, mes turime gyvuoti 
nelegaliai, kolei musų pašalpos 
organizacijoms Illinois apdrau
dos departamentas ' nepalieps 
užsidaryti biznio
turime ieškoti išeities — orga
nizaciją pastatyti taip, 
gyvuotų legaliai ir jos gyvąvii 
mo ateitis butų paštovi. Nema
nykite, gerbiamieji šios drau
gijos ir sykiu kitų panašių or
ganizacijų nariai, kad aš ką tai 
gąsdinu, ^etikite manim — ga-< 
lite 
lio 
ba 
Jie
A. Olis ir adv. K. Gugis mane, 
kaip' pirmininką ’šįps didelės 
organizacijos, yra jau įspėję. 
Reikalas yra rimtas ir svar
bus, bet ne visi tą supranta ar
ba nori suprasti.

Draugijos ( valdyba reikalo 
rimtumą Įvertina ir todėl ieš
ko kokios nors išeities iš to 
nemalonaus užburto rato. Apie 
tai mano buvo sakyta porą kar
tų draugijos susirinkime, bet 
kas paiso: pamano, kad tai 
tušti bauginimai. Dabar valdy
ba yra šitą painų klausimą' da
linai išrišuąi, dalinai padarius 
rimtą žingsnį prie legalizavimo 
organizacijos. Tai apdrauda vi
sų organizacijos' narių kaipo 
grupės apdraudos, kompanijoje, 
kurią Illinois apdraudos depar
tamentas pripažįsta pilnai le- 
gale organizacija. Aprausdarhi 
draugijos narius mes užtikrina
me kiekvienam draugijos na
riui pilną ' pomirtinę, kad ji 
bus-M^ikrai išmokėta, nes užpa
kalyje musų organizacijos sto-' 
vės milioninė apdraudos kom- 
panija. Tada mums nereikės ir 
kapitalo apie $30,000 pomirti-

-............     --j '■

kad nors draugijos 
vo tai apie 4 
aiškinta.

Turėtų būti
jos nariams aišku, 
organizacijų gyvavimo sąlygos 
mus verčia- ieškoti būdų, kad 
užtikrinti musų organizacijoms 
gyvavimą ateityje. Tiktai tie 
draugijos nariai gali būt prie
šingi ^pdraudai, kurie, nežino 
virš pažymėtų faktų arba tikš-* 
liai nori kenkti, tam tikrais su
metimais, sėkmingam organi
zacijos gyvenimui ateityje.

(Bus daugiau) /

...........  ———    ■■ ■  —  ■■■y—

Now, for the. fun t.o begin... 
The operetta \vent over big... 
Good to' see so many i Lith- 
uanian notables enjoying them- 
selves and appfeciating our 
efforts,.. Our friendly rival “Bi
rutė” gavo us their hearty 
support... We wish to thank 
our 
sponsoi’s for 
cooperation...
suddenly grown popular. Basses 
are changing to tenor. Maybe 
it is because of our 
bers. Welcome to 
chartning ladies.- H'

Besidęs directing 
cieties and orchestras, Mr. Ste- 
phens will havei to gi ve instnuc- 
tions in ballroom daneing if 
he wishes to ?< re tai n unity in 
his organizations. The following 
was heard at our operetta:

He: — May I have the lašt 
dance with ybu?

She: — You’ye just had it. 
luo--

This week 'We are. beginning 
neiv fėatuH^which wė hopė’

gavę us their
We wish to *

general public and our 
their generous 

Our tenors have

new mem- 
our club,

chorai so-

a
will meet with your approval.

This being an hour eondueted 
by a musical society it is only 
right that' we introdųce bits 
of information about musi- 
cians, whose -music we have 
learnėd or will study. In addi- 
tion we are introdueing ą ne\v 
thihg, perhaps the first of its 
kind among the Li,thuanians, 
a ųuestionnaire. Now, the in- 
ducement is such: answer thesc 
ųuestions and send them in to 
The. Singing Fool Pirmyn 
Shąrps and Flats, 6406 South 
Frančisco Avė. • The one who 
will have answered first cor- 
rectly all of the ąuestions will 
have his or her name printed 
along with the answer. Here 
is a chance for you to ūse your 
intelligence.

This week’s ųuestionnaire:
1. Who was the » greatest 

Italian drama tie ęomposev? ■'
2. What is the Habanera? z
3. Who wrofe the first Lith- 

uanian operetta?
i ■ ■■ ■» Z ' ’’

4. ’VVho ' cdmposed ^Geismai 
ir Svajones”? . -

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos | 
iMĮĮMHi komfortų 

skutimos 
. - namie z

( PROBAK BLADE)

AR NESVEIKAS? į 
Pasitarkit su Dr, Ross, dykai,, 
apie savo ligą ar silpnumą. ;

Vėliausi ir gtriausi < 
gydymai išgydymui* 
įvairių kraujo ligų.1 
reumatizmo, inkj-' 
tų, pūslės, urina-' 
rių ir visų užkre- ( 
čiamųjų ligų. Tai-, 
pgi speciali Rydy-* 
mai' sugrąžinimui' 
energijos ir stipru-J 
mo be laiko nu- ( 
silpusiem's asme-, 
nims ir lytiniai* 
silpniems vyrams. <

* Sergantys žmonės yra kviečiami' 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa-' 
cijų. kurios bus suteiktos dykai be ] 
jokių pareigų. (

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-* 
siems prieinamos. Galimar susitarti deb 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam' 
nesveikam žmogui duoti progos ilsi-’ 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
; UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 
i 35 South Dearbom Street
> kampas Monroe Street, Chicago,' III. 
, Imkite elevatorių iki penkto augšto.
► Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
’ dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
*5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
į p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
i Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Pašalinki!
tą skausmą

saugiai

PIRMYN
SHARpS and FLATS

“Listcn, and .your heart will 
awake.” VVi-th thesė words Pir
myn steps to the microphone 
and greets you one and all.

—o—
With a conųuered look, our 

director steps to the front and 
says, “Now, that we have made 
a'success of “Agurkai”, we are 
going ‘barnstorming’. ”

“Barnstorming”! > What does 
h e mean? Oųly, that we have 
to get passports for ourselves. 
We are going to Kenosha.

TIDBITS ,z
With beaming faces and 

laughing eyes, tRe chorus is 
once more back to routįne.

Jus visuomet galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos’ su Bayer ’Aspirin. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistritaatinius skausmus, 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As- 
pirin turi daug svarbių vartdjimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayęr Aspjrin ir ne- 
bekęskite bereikalingus skausmus nuo ne- 
uralgijosi neurįtis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę kišepiuje, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspitfn neveikia 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiUrėkitei var
do Baycfr — ię žodžio "genetine"j išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant 'kiekvie
nos dėžutes.

Kiekvienas ąptiekinink^s turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausit^ tikras

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

f * .

Ir $2 už trcatmcnny Greitaį bus 
maudymosi. laikas. , Michigan ežero 
pliažuose tūkstančiais rinksis vyrai ir 
moterys su stipriomis ir gražiomis 
.kojomis. Bęt ten nesimatys tų, ku
rie turi negražias gyslas ant savo, ko
jų. Negalima kaltinti, kad jie gė
disi savo kojų, bet juos reikia, kal
tinti už tai. kad jie tų negražių gys
lų neišsigydo, kad ir jie galėtų smagiai 
maudytis gražiuose Chicjigbst apielin- 
kių ežeruose irv upėse. '< Gydymas yra 
taip paprastas, lengvas ,ir tiktis, kad 
nė vienam nepriderėtų turėti varicose 
gyslų. Sutinimai, skausmai ir atda
ros žaizdos, pasidariusios iŠ didelių 
gyslų, išnyksta kartu su gyslomis. Aš 
teikiau tą . treatmentą be paliovos ir 
sėkmingai per keturioliką metų. Pa
lieka kojos švelnios ir lygios kaip 
kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL - 
MOTERŲ

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE' 
LIGOSE.

Dr.EN.FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir / 
Washington gt. 

Room 1105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge,
8:00 v. v., Nedėliomis 9 iki 12<v, d.

po 
iki
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Atydai Automobilių Savininkų!
FRANK KUFtAUSKAS, automobilių mechanikas jau pa
sveikęs ir vėl užsiima savo amatu. .To iiapa po vardu 

“FRANK’S BATTERt and IGNITION STATION”

randasi 650 West 35th Street
'i ■ -' v*4 ■ ■ '

FRANK KURAUSKAS turėdamas daug metų patyrimo, 
labai sėkmingai taiso senas ir dirba naujas battetės; 
taiso visokių automobilių motorus, dženeratoi;ius, starte
rius ir “ignition”. , Darbas garantuotas, pilnai patenki
nantis, už žemą kainą. Kam tik yra reikalingas geras 
picchanikas, dėl pataisymo ‘ Tftitohtobiliaus, visuomet 
kreipkitės į *

Frank’s Battery & Ignition Station
650 West 35th Street

netoli Union Avė., Bridgeporte.

Jeigu kas negalite pradėti (užstarduoti) automobiliaus, arba turite ki
tokių bėdų su savo automobilium, šauk FRANK KURAUSKĄ, jis ypa- 
tiškai atvyks pas Tamstą. Todėl įsisitėmykite telefoną, kad galėtumėt pa
šaukti:

Yards 6701, Yards 6-7-0-1.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG, |
, Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tek. Crawford 5573 / 

------   ....................... j------ ----------- -— ■  --------------------- -----e_— --------------------

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ' 

3514-16 W. ROOSEVEtT ROAt) 
arti St. Louis Avė. TelilKedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
^eredomis iki 7 v. v.
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kad ims daug metų laiko, iki Rusija galės užpildyti tą 
didelę spragą savo ūkyje. .

Jei bolševikaį susitars su “buržujum” Lamontu, 
tai Amerika eksportuos į Rusiją savo karves ir veršius. 
Dar išmintingiau butų, jeigu ji užmegstų normalius 
santykius su soviėtų šalim ir pasiųstų tenai savo diplo
matinius atstovus.

SLA. Reikalai

Federalinė Jungtinių Valstijų valdžia išleidžia per 
metus apie 4 bilionus dolerių. Bet yra da ir atskirų val
stijų valdžios, kurios turi savo išlaidas. Cenzo (žmonių 
surašinėjimo) biuras apskaičiuoja,, kad pernai metais 
48 valstijų valdžių biudžetai sudarė kartu $2,243,110,- 
687. Keturiolika metų prieš tai, t/y. 1917 metais, val
stijų valdžios kaštavo žmonėms tik $517,503,220 — va
dinasi, keturis kartus mažiau.

Pats savaime, valdžios išlaidų augimas nėra būtinai 
blogas reiškinys. Juk suprantama, kad. laiko eigoje di
dėja krašto turtas, didėja jo reikalai ir didėja išlaidos. 
Bet pastebėtina yra tai, kad valstijos per tuos keturio- 
liką metų labai nedaug teišplėtė savo veikimą socialio 
patarnavimo srityje. Apdraudos nuo nedarbo dar netu
ri nė viena valstija. Senatvės pensijos įvestos tik kai 
kuriose valstijose. Valstybinės darbininkų apdraudos 
nuo ligos nėra niekur.

Valstijos taip pat beveik visai neužsiima viešo pa
tarnavimo įmonių steigimu, palikdamos ši reikalą pri
vatiniam kapitalui. Visos 48 valstijos pernai metais iš
leido tokių įmonių užlaikymui ir operavimui viso tik 
$9,559,6^*1. '

Vienintelis pramoninio pobūdžio dalykas, į kuri 
valstijos deda daug pinigų, yra vieškelių cementavimas 
ir taisymas. Šitam tikslui jos pernai išleido daugiau 
kaip 600 milionų dolerių.

žodis SLA. nariams.
Mes Amerikos lietuviai* gy

vendami <|emokratinėj šalyj, 
pripratome prie demokratinės 
tvarkos ir pilnai suprantame 
dcinokratybės vertę. Tųdėl 
musų visų yra pareiga apgin
ti demokratiją nuo jos priešų^ 
Mes matome, kad demo
kratijos priešas, juodas fa
šizmas

matome, 
t priešas, 
laisvoj demokratinėje 
Amerikoje, ir net tarp 
lietuvių, kelia tą savo 
supuvusį, viduramžių

musų 
juodą, 
gadynes necivilizuotą vergijos 
obalsį — pagrobti, pavergti ir 
valdyti kitus bei paminti po 
kojų demokyatybes teises. Mu
su lietuviški fašistai bando su- v

jungti visas savo jėgas ir už
valdyti musų Amerikos lietu
vių fraternale organizaciją Su
sivienijimą Lietuvių Ameriko
je saviems tikslams* ir savai 
politikai. Jie organizuoja savo

SUOMIJOS FAŠISTŲ SUKILIMAS

Suomijos lapuiečiai (fašistai) vėl stojo | atvirą ko
vą prieš valdžią, reikalaudami, kad ji išnaikintų Suo
mijoje “komunizmą”. Tūkstančiai jų, apsiginklavę, mar- 
šuoja j šalies sostinę, ir telegramos jau praneša apie 
pirmutinių lapuiečių burių susirėmimus su kariuomene, 
kuri saugoja kelius, vedančius į miestą.

Tam fašistiškam judėjime, kurio centras yra Lapua 
provincijoje, dalyvauja daugiausia ūkininkai. Jisai tu
ri dvi priežastis — ekonominę ir-idėjinę. Lapuiečiai ne
apkenčia darbininkų organizacijų, kurios kovoja už 
darbininkų būvio pagerinimą — didesnes algas, trum
pesnes darbo valandas ir t. t. Visus klasiniai sąmonin
gus darbininkus jie vadina “komunistais”, nors tikru
moje komunistų Suomijoje yra neperdaugiausia — 
daug mažiau, negu socialdemokratų, įcurie turi seime 
66 atstovus.

Tie atžagareiviški valstiečiai, be to, yra religiniai 
fanatikai (liuteronų tikybos). Jiems yra nepakenčiama 
praplitusi miestuose, ypač tarpe darbininkų, laisvama- 
nybė. Ir kadangi komunistai smarkiausiai veda anti
religinę propagandą, tai lapuiečiai kiekvieną “bedievį” 
irgi vadina “komunistu”.

Suomijos valdžia pastatė kariuomenę prieš šituos 
sukilėlius. Ji nori apginti konstitucinę krašto tvarką. 
Nors valdžia anaiptol nėra radikališka, bet ji supranta, 
kad leidus mažumai vartoti smurtą prieš įstatymais 
nustatytą tvarką, kraštas atsidurs anarchijos sūkury
je. Reikia tikėtis, kad jai pavyks sukilimą nuslopinti.

AMERIKIETIS MOKINS RUSUS AUGINTI 
GYVULIUS

I sovietų Rusiją keliauja Jungtinių Valstijų pre
kybos sekretoriaus sūnūs, Robert P. Lamont Jr. Bolše
vikų valdžia nori jam pavesti gyvulių auginimo darbą 
Rusijoje. x

Nors Amerika neturi nei diplomatinių, nei preky
binių santykių su 'sovietais, bet p. Lamont neatsisako 
bolševikams patarnauti. Jisai sakosi neturįs nieko ben
dro su politika ir esąs suinteresuotas tik gyvulininkys
tės klausimu. Prekybos sekretoriaus sūnūs yra, kaip 
laikraščiai rašo, didelis ekspertas šitoje srityje.

Rusams (jo pagelba galės būt labai naudinga, nes 
gyvulininkystėje jie yra šiandie be galo atsilikę. Rusi
ja visuomet turėjo nedaug geros veisles gyvuliu o per 
keletą paskutinių mėfų, kaL Stalinas ėmė vykinti savo 
fantastišką “piatilietką” ir “kolektyvizaciją”, miliona: 
gyvulių tapo visai išnaikinti. Ūkininkai, kuriuos val
džia vertė' dėtis į “kolchozus” (kolektyvius ukius), sa
vo gyvulius paplaudavo arba išparduodavo už pusdykę, 
kad juo mažiau jų turto tektų valdžiai, žinovai sako,

prieš demokratinio nusistaty
mo SLA. narius. «

Jų bendro fronto tikslas yra 
visiems aiškus: užgrobti Susi
vienijimą ir neįsileisti j SLA. 
Pildomąją Tarybą pažanges
nių ir demokratiškai' nusista
čiusių SLA. narių.

Faktai liudija, kad tai juoda 
internacionalo gaivalai tuo 
tikslu turėjo savo slaptą suva
žiavimą sausio 10'd. New 
Yorke, Penn Hotely. Jie ten 
slaptai suokalbiavo prieš SLA. 
narius ir pačius Susivienijimo 
irincipus, kurie riša visus A- 
nerikps lietuvius vienon dide
lei! lygybes, brolybės* ir fra- 
ternalizmo šeimom Jie ten su
sirinko suokalbiauti, skymuoti, 
tverti-lipintb kokį tai bendrą 
frontą. Ir prieš ką? Prieš ra
mius ir ištikimus SLA.i narius. 
Prieš tuos narius, kurie atsi
sako pasiduoti jųjų juodai įta
kai. Kokis tas bendras frontas 
gali būti, kuomet fašistai sau., 
vieni prie uždarytų durų suo- 
kalbiauja, kaip užgrobti Susi
vienijimą.

Yra be galo svarbu visiems 
SLA. nariams atkreipti dėmesį 
j tą faktą, kad tame slaptame 
juodojo internacionalo posė
dyje dalyvavo ir didesnė dalis 
SLA. dabartinės Pildomosios 
Tarybos narių, kaip tai: pre
zidentas p. Gegužis, iždo glo
bėjai p. Raginskas ir p. J. Ja
nuškevičius, Jr. 
kvotėjas p. Kli 
kartu tareši-skymavo ir orga
nizavo bendrą frontą prieš ki
tus SLA. narius. Vien tik dėl 
to, kad tūlį SLAZ. nariai nomi
nacijų laiku nebalsavo už tų 
fašistų stumiamus kandidatus 
į SLA. P. Tarybos vietas, kaip, 
pavyzdžiui p. \ Tareilą, kuris 
skverbiasi į SLA. ^iždininkus. 
Jis kartu su jais skymavo ir 
suokalbiavo, kaip pasigrobti 
tą aukso lovį, SLA* iždą.

Nereikia nė stebėtis, kad fa
šistai skyihuoja ir suokalbiau- 
ja prieš tuos SLA. narius, ku
rie nominacijų laiku nebal
savo už fašistų siūlomus kan
didatus, bet atidavė savo bal
sus už tuos asmenis,, kurie yra 
žinomi kaipo . demokratinio 
nusistatymo ir yra vęrtt pasi
tikėjimo. Nelabai senai mes 
SLA. nariai gynėme Susivieni
jimą nuo komunistų, kurie 
buvo pasiryžę Susivienijimą 
užgrobti ir panaudoti jį sa
viems tikslams ir savai politi
kai. Šiapdięn prisieina SLA. 
nariams apginti Susivienijimą 
nuo kitos panašios grupės po- 
Jitikierių- Būtent, -fašistų, ku
rių tikslas yra lyginai toks pat, 
kaip komunistų, 
organizaciją ir valdyti ją, ne 
siskailaut ne su SLĄ.konstitu

rijoje nurodytomis taisyklė
mis bei patvarkymais nė su 
SLA. narių teisėmis be| valia, 
kurią jie pareiškė noniinaci- 
jose,, parinkdami kandidatus 
į SLA. P< Tarybos vietas. To
kia fašistų politika yra be ga
lo Susivienijimui kenksminga. 
Todėl SLA. narių pareiga yra 
budėti ir daryti viską, kas ga
lima, kad apvalius Susivieni

jimą nuo los rųšies politikie
rių, kurie vadiną sąve tautie
čiais ir tėvynainiais ir šūkau
ja, kdH Susivienijimas yra jų, 
ir kad jiems priklauso viskas, 
ką Susivienijimas ‘ turi: 2Q,000 
SLA. narių ir i jų sudėti į iždą 
apdraudos ir pašalpos tiks
lams doleriai turi būt pavesti 
tiems skynierianis-suokallri- 
ninkams, fašistams, kurie 
save tituluoja tautiečiais 
tėvynainiais Ir kitais ne
užtarnautais blizgučiais. Sa
kysime, * p-as J. Tareila 
praeitais rinkiniais skymavo 
su komunistais pasigrobti S. 
L. A. aukso bolę — iždą, o 
šiandien jis kartu skymauja 
su fašistais .slaptuose posė
džiuose ir siekia to paties tik
slo, — SLA. iždo. Puikus tau
tietis, puikus tėvynainis iš jo 
išeina! Visi tos rūšies gaivalai 
myli save puošti svetimomis 
plunksnomis.

SLAS. nariai, budėkime!
—Conn. Valstijos 

SLA. Veikėjai.

“Durnas duoda ra- 
zumnasima.”

z < Ui

Ar galimas daiktas, kad p. 
Tareila tokis yta, kdkip adv. 
Lukošius jį perstato, pasodint* 
durnas į tokį prastą suolą? Ar 
iš tikro p. Tareila ir su savo 
turtu taip daro, kaip kad su 
apskričio, — surinkęs, ibentus 
kitam atiduoda be jokio liūdi* 
įiiųo? Aš' labai abejoju. Aš1 
Tareilą pažįstu per kelioliką 
metų, kaipo žmogų, biznierių 
ir SLA. narį, o ne kaipo tokį, 
kokiu adv. Lukošius jį persta
ta. Tai yra stačiai asmens pa
žeminimas. Aš pats prieš tai 
protestuoju. Jeigu jau p. Ta
reila takis butų, kokiu tas ga
bus advokatas jį perstata, tai 
kaip čia gali būti, kad jis ru- 
nija į SLA. iždininkus? Kas 
tuomet atsitiktų su SLA. iž- 
du, jeigu jis, paėmęs nuo kuo-, 
pų duokles, pinigus atiduotų 
kokiam nors “razumnam” Jo
nui arba Petruli!? Tuomet 
gabus advokatas vėl rašytų į» 
lietuvių laikraščius pateisini
mo “karunkas” apie tai* kaip 
“durnas duoda, o razumnas 
ima”, ir mes, ŠLA. nariai, tu
rėtumėm tiems advokatiš- 
kiems blefams tikėti? •

Suprantama, advokatų yra 
tokia profesija,, kad žųiogų ap-, 
kaltinti, išteisinti ir, jeigu ki
tai]) negalima, tdi ir į “dur- 
nią” eiles pastatyti. Beje, C.

Lukošius, kaipo advokatas 
ir sperialės kohiisijos Water- 
burio Ažunario-Devenio pa
skolos* tyrinėjimo narys, savo 
advokališku gabumu apkalti
no SLA. prezidentą tas pasko
las komedijoje. Na, o vėliau 
tas pats Lukošius pakeitė sa
vo pirmą verdiktą nuo “kalto” 
ant “nekalto” savo garsioje 
encyklikoje “Vardan'teisybes.” 
Jis nuo p. Gegužio kaltę nuė
mė ir primetė kam kitam. Bet 
vis gi nedrįso ponąį prezidentą 
pateisinti tuo garsiu priežod
žiu—"durnas duoda, razum
nas ima.” Suprantama, kad 
ponas prezidentas nenorėtų 
sesti į tokį / prastą “durnių” 
suolą, į kokį advokatas pasodi-

A,„ ............ i ,<44

no musų tėvynainį p. Tareilą. Uesnis suspaudimas glėbyje, vie- 
Well,.jeigu tas garsusis prie-Ina, kita kartu išlieta ašara, 

žodis — "durnas duoda, ra-Jyra simpatijos, užuojautos iš- 
Eumnds imdM — i /* * * ’ ’ ' K '
SLA. konstitucijoje požymė- Į džiai. 
tas taisykles ir nuordymus, ir tylėdamas 
jeigu pateisina tuos, kurie | raudoti ir 
duoda, tik dėl to, kad jie yra... 
ir pagerbia tuos, kurie ima, 
dėl to, kad jie yra “razuinni,” 
tai aš patarčia adv.»Lukošiui 
kaip galima greičiau surasti 
porą Devenių kaipo "razum- 
ną” žmogų, nes jis dauginusia 
ėmė; po tam poną Joną Mi
kalauską, nes tas irgi yru ge
ras ėmikas, o ant galo, kitus 
tos rųšies emikus, kurie gali 
imti ir, kurie niekam nieko 
neduoda. Patarčiau tuos visus 
"razumnus” pakelti į aukštas 
SLA. valdybos vietas. Kadangi 
j ie- yra "razuinni," 
SLA. nariai jiems ? 
nes esame...

Tai taip tegalimą 
adv. C. M. Lukošiaus Jeisifii-1 
rno Tareilos "karunką” ir tik 
tokias išvados galima iš tol 
padaryti. Musų tautininkai 
mano, kad jie yra "razumni,” 
o mes SLA. nariai esame "dur
ni”, kadangi liičs juos prileid
žiame prie SLA. lovio be dpi- 
nasrio. Tai teisingai pastebi ir 
“Amerikos Lietuvis” savo prie
raše po C. M. Lukošiaus strai
psniu "SLA. kevirto apskričio 
tikra padėtis.”

Rodos, yra laikas SLA. na
riams kartą ant visados apva
lyti Susivienijimą nuo tų ne-! 
lemtų elementų, kurie sako ir 
kurie daro sulig patarlės “dur
nas duoda, o razumnas ima”. 
Dabar yra laikas, ir dabar 
mes SLA. nariai turėtumėm 
kiek rimčiau atsižvelgti J inusų 
tos didžiulės organizacijos vi
dujinius reikalus ir juos ge
riau sutvarkyti, nežiūrint, ar 
tas patiks tiems mūšų SLA. se
niems stulpams, ant kurių tik 
varnos tupinėja, ir kurie daro 
gėdą ir blėdį Susivienijimui.

' — Rytietis.

laktatas 
Jie visi

- užgrobti

lt « j

"Amerikos Lietuvio” No. 7. 
taipgi ir "Sandrfrdj” Water- 
nirio adv. G. M.' Lukošius at- 
poteriavo savo "kanrunką”, 
pateisindamas p.’ Tareilą 4-to 
apskričio iždo žlugimo reikale. 
Pagal adv. supratimo, p. Ta
reila visai yra lame nekaltas. 
Girdi, "durnas duoda, rasfum- 
nastiųia.” Ką gi tas adv. Lu
košiaus pasakymas reiškią ? 
Kas yra tas "durnas,” kuris 
duoda ir kas yra tas "razum- 
nas”, kuris ima. y Į

Suprantama, adv. C. M.z Lu
košius kalba apie apskričio , 
žuvusį turtą, — pinigus,• /ku
riuos vienas davė, o kitas ėmė. 
Tie pinigai sutirpo tarpe kie
no tai pirštų. Adv, savo "ka- 
runkoj” nepasako, kas iš tikro 
yfa tas “durnas,” kuris davė 
ir vėl kitas razumnas, kuris 
ėmė. Well noromis nenoro
mis esu* priverstas pasakyti, 
kaip iš tikro atsitiko.

Esu * priverstas pasakyti, 
kad' p. Jonas Tareila *■ dav^ 
SLA. 4-to apskričio pinigu^ 
vienu kartu apie $74(100 Jonui' 
Mikalauskui, kuris, supranta
ma, ėmė. Už tą sumą, tai yra 
$740.00, p. Tareila ų nepareika
lavo iš priėmėjo" nė papras
čiausios kvilos, kuri rodytų 
kieno tie $740.001 buvo arba 
kam priklauso bei kas juos 
priėmė. A<lv. Lukošius gerai 
tą viską žino, vienok savo p. 
Tarrilos teisinimo “karunko- 
je” SLA. nariams to nepasa
ko. Lai. skaitytojas išsiaiškina 
sau, kuris pasak adv. Luko
šiaus yra "du r n aš” h* kuris iš 
tų dviejų Jonų yVa "razuin- 
nąs.” ■ ■ -v” • 'į.

Bet kaip ten.nebūtų, visvje- 
na SLA. 4jtas apskr. neteko 
$1,214.60, ir tik vien dėl to, 
kad "durnas” davė, o "rązuin- 
liiHi” ėmė. .Taikia adv, Luko
šiaus žodžiui p. Tareilbs pd- 
tgišiiiimui? Išeina taip,* kaip 
Lietuvos ubagas, už dvylekį 
alpotcriavęs karunką, pasako 
“Ai^eii,” ir viskas jau užbaig
ta. ^Durnas duoda, razumnas 
imu”, ir tmlėl apskričio 
žlugime kaltininkų nėra %

BRAM STOltER

GRAFAS
.' ' - i ' ;' * *
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(Tęsinys) r
Jis buvo nieko saii vyras ir 

jo džiūgavimas '* apie jį lie
čianti dalyką — taip didelę 
tragediją ir mums skaudų 
smūgį, davė labai gerą supra- 
tįmą apie žmogaus simpatijos 
ir užuojautos siaurumą, kuo
met reikia susidurti su taip . 
sakant biznio reikalais.

Jis neužtruko ilgai, bet pas
tebėjo, kad grįžš vėliau pasi
matyti su lordu Godalmingu. 
Jo atvykimas buvo mums tuo 
malonus, kad užtikrino mus 
negausiant jokio papeikimo už 
ikšiol atliktus reikalus. Ar
turas turėjo atvykti apie 
penktą valandą todėl kiek 
ankščiau prieš tai atlankėme 
mirties kambarį. Ištikro mir
ties kambarį, nes dabar jame 
gulėjo motina ir jos duktė. 
Graborius,^ ištikimas savo pro
fesijai, megiųo viską atlikti 
kuo geriausiai ir kambaryje 
buvo stipri mirties atmosfera, 
kuri tuojau sunkiai ant musų 
užgulė. Vdn teisingais jam 
įsake patvarkyti viską, kaip 
buvb pereitą naktį, kąd lordui 
Godalmingui, kuris žadėjo ne
trukus atvykti, tik jai vienai 
gulint kambaryje nebūtų taip 
skaudu pamatyti, jcas atsitiko 
su jo< mylimąja. prabudus 
pąrodęš didžlausį ? nustebimą 
dėl* savo didelio nesumanumo 
viską patvarkė, prįsilaikyda- 
maš musų nurodymų ir Artu-

iždo

Liek skausmo, kiek butiį turė
jęs perkentėti jeigu kambary
je butų pamatęs. du lavonus 
vietoj lik vieno Lucijos kūno.

Nelaimingas Arturas! Di
džiausiu nuliudiinu ~rr skausmo 
draskoma širdimi žiurėjo į su

atitinka musų reiškimai, artimiausi vyro* šir- 
Stovėjau . nejudėdamas, 

iki jis nenustojo 
tuomet kuo švel

niausiu balsu atsiliepiau:
"Eikš, pažiūrėk į ją.”
Abudu kartu prisiartinome 

prie grabo ir aš pakėliau už
dangalo kraštą nuo Lucijos 
veido. Dieve, kaip graži ji bu
vo. Kiekviena praslenkanti va
landa jos grožį darė vis labiau 
žavinčiu. Mane tai kiek nuste
bino ir išgąsdino, o Arturas 
pradėjo drebėti ir staiga buvo 
abejojimo, lyg drugio, nukrės- z 
tas. Pagaliau, po ilgos pauzos, 
silpnu balsu pašnibždėjo man 
į ausį:

‘‘Jonai, ar ji ištikrųjų miru
si?” .

Liūdnai patvirtinau, kad tai 
,buvo tiesa ir tęsiau toliau no- 
rėdamas jį įtikinti, kad po mir
ties labai tankiai veidai atgau
na savo švelnumą, ir grįsta prie 
savo jaunų dienų grožio — nes 
tokio' baisaus abejojimo nega
lima buvo nors trumpai valan
dėlei jame palikti; norėdamas 
savo paaiškinimą padaryti dar 
labiau įtikinančiu pridėjau kad 
trip atsitinka kuomet ligonis 
miršta pd ilgų ir sunkių kan
čių. Tas jo abejojimą lyg ir 

[pašalino ir paklūpojęs prie 
karsto valandėlę ir pažiūrėjęs 
į ją liūdnomis, išsiilgusiomis 
akimis, atsisuko nuo Lucijos. 
Bet priminiau, kad tai turėjo 
būti sudiev, nes grabas šiąnakt 
turėjo būti uždarytas rytojui; 
Arturas vėl grįžo, paėmęs jos 
šaltą ranką į savo, pabučiavo 
ir prisilenkęs prie veulo karš
tai pabučiavo ir jos kaktą. Tuo
met atsitraukė nuo karsto, žiū
rėdamas į jk ir sakydamas su
diev meilės kupinomis akimis.

Palikęs Artūrą svečių kam
baryje, nuėjau Van Helsingui 
pasakyti, kad jis su Lucija jau 
atsisveikino; todėl profesorius 
prdsišalino1 į virtuvę įsakyti 
graboriaus *' ‘ tarnautojams už- 

I baigti prisiruošiamąjj darbą ir 
uždaryti grabą. Profesoriui grį
žus, priminiau jam apie Artūro 
abejojimą ir jis atsake:

"Visai nesistebiu, 
tik ir aš valandėlei 
abejoti!”

Visi trys nuėjome 
[lengvai galėjau pastebėti, kad 
Arturas dėjo didžiausias pa
stangas . sutikti su likimu. 
Van Helsingas valgė tylėdamas, 
bet kuomet mes visi užsidegė
me cigarus, jis pradėjo:

"Lorde bet Arturas jį 
pertraukė.

* "Ne, ne," dėl Dievo meilės, 
nevadinkite mane tuo vardu! 
dar ne dabar. Dovanok, profe
soriau; aš nenorėjau taip išsi
šokti; mano tėvas, dar taip ne
senai mirė, tamsta supranti?”

IProfesorius atsakė saldžiu, 
lipšniu balsu:

"Išnaudojau tą pavardę, nes 
dar abejojau. Nenoriu jūsų ad
resuoti "pbnu 
bai pamilau 
vaikeli, pamilau jus kaipo Ar
tūrą.”

Arturas ištiesė ranką ir karš
tai paspaudė profesoriaus deši
nę. .

• (Bus daugiau)

tai mes 
ddpsime,

suprasti

Dabar ką 
pradėjau

pietų ir

vo mylimąją Luciją; visas jo 
smarkumas, jaunas, vyriškumas 
suklypo negalėdami pakelti vos 
vos suvaldomų susijaudinimo 
jausmų įtempimo. Jis buvo, 
tikrai žinojau, labai artimai ir 
širdingai prisirišęs prie savo 
tėvo; ir jo nustoti, dar tokiu 
laiku, jam buto labai skaudus] 
smūgis. Su manimi jis buvo at
viras, nuoširdus^ kąip ir visuo
met, o į Van Helsingą atsinešė 
maloniu mandagumus bet ne
galėjau išvengti nepastebėjęs, 
kad jo santykiuose su profeso
rių buvo koks tai susivaržymas. 
Van Heteingasb tai irgi pašte J 
bėjo, todėl davė man ženklą 
užvesti jį į viršų; Išpildžiati jo 
norą ir palikim Artūrą prie 
kambario darų* nes ‘jaučiau, 
kad jis norėjo su ja pasilikti 
pats vienas, bet jis pbėmė man 
už rankos ir įvedė į vidų, tar
damas dusliu balsu:

"Ir tu ją mylėjai, senas 
draugo; ji man viską papasa
kojo ir nebuvo kito artimesnio 
draugo jos širdžiai, išskyrus 
tave. Nežinau’ kaip tau atsily
ginti už visą jai padarytą ger4 | 
AŠ dar vis negaliu savęs įti-l 
kinti...” ,

f Skausmo apimtas negalėjo 
susivaldyti, ir užmetęs rankas 
ant mano pečių, priglaudę gal
vą < prie krutinės ir pradėjo 
verkti kaip mažas kūdikis:

“O, Jonai! Jonai! Ką aš da
rysiu! Visas gyv.ęnimo gražu
mas staiga lyg pranyko, nėra 
visame pasaulyje daikto, dėl ku
rio man butų verta gyventi.”

Raminau j j kiek įmanyda
mas. Tokiuose atvejuose vyrai 
nereikalauja daug, žodžių. Sjnar- 

. kus rankos suspaudimas, tvir-

lies aš jus la- 
- tsdp brangus

Naujas No. 22 “Kavos” 
gautas šiandie. Kaina 10c.
Klauskite Naujienose.

ATfcJO “Kultūros” No. 1 
1982 metų. Kainu 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”.

“NAUJOJI BANGA”
Atįjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai. x

NAUJIENŲ 
Pinigų Siautimo Skyrius at
daras kasdia nuo S v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčldienuda 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p, p.
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Lietuviai Gydytojai
Antradienis, Kovo 1, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

asmens yra’ nužiurėtini 
tai pataria paprašyti: jm>e atoi 
lankyti vėliau, o tuo tarpu* pra 
neškite apie juos policijai. -

Gengsteriai įvažiavo į 
automobili >

r MteViCkers teatre —jau ant
rą savaitę rodoma paveikslas 

i“Broken Lullšby”, kuriame vie
ną vadovaujančių rolių vaidiną 
Lionei Marryinore, seniausias 
iš trijų brolių pagarsėjusių ak
torių; kitokie numeriai'.

Štatr. 'Kunfcvlčia, 3220 S. Uhion Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S.

\Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius Jupz. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. Apie- 
kunai kasos, B. Yenkauskas ir E." 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą' 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
iLiet. Auditorijoj, 3133 Si Haltsed St.

Pasikorė
Evnest Kyas, 62 metų, 2634 

North Sawycr avė., išsiuntė 
bažnyčion savo žmoną ir du 
SRnU, o pwt» nuėjo į namo skie
pą ir ten pasikorė. Sugrįžusi 
i& bažnyčios šeimyna rado Kya- 
są negyvę.

Alkoholio ekspliozija iš
metė žmogų per langą

Chicagos Draugijų;
KNubų Valdybos

1932 Metams

Jisai ir mer- 
važiavo, su

palikę karę,

Policijos nuožiūra Emil Spaly, 
žinomas jai kaip butlegeris, 
maišęs keleto kenų po 5 galio
nus alkogolio su kokiomis ten 
priprovomis ir dėl to ji ištikusi 
nelaimė. Kilusi ekspliozija, ku
ri išmetusi Spaly per langę. 
Ekspliozijos išmestas Spaly nu
krito ant aštrios tvoros ir vie
toj mirė. Nelaimė atsitiko na
muose adresu 644 North State 
street.

Du motociklių policininkai 
vyjosi keletą gengsterių važia
vusių So. Cicero- avė. Gengste
rių mašina įvažiavo j automo
bilį, kurį operavo E. J. Cooper, 
State Bank of Mokena, III., ka- 
sieriaus padėjėjas, 
ginu, su kuria jis 
žeisti.

Gi gensteriai,
kuriuo važiavo, pabėgo. Vėliau1 
policija surado, kad gengsterių 
paliktas karas priklauso Charles 
Sveiiciskas, 2913 Wėst 49 St. 
Svenciskas paaiškino, kad trys 
vyrai padarę jam h’oldapą prie 
63 gatvės ir Green st. ir at
ėmę jo karą šeštadienio vaka
rę. Taip praneša “Her.-Ex.”

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU NAMU 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 1932 m.: pirm. S. Mažeika, 
.3 149 S. Halsted St., pag. K. Sabunai- 
tis. 3 328 S. Emcrakl Avė.,: nut. 
rašt. S. Kunevičia, 32’20 S.' Union- 
Avė.; fin. tašt. D. Gulbinas, 3144‘ 
S. WailaCe St.; kontr. rašt. V. Stan
kus. 6606 Si Mbzart St.; kasicrius 
P. Balsis, 565 3 S. Throop St.: ko
respondentas P. Balutis, 3 327 S. 
Halsted St.; maršalka L, Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pičmąi 

trečiadienį, 7:30 vai, vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ir 
PAS. KLIUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Bvergrcen Avė., 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N.

. Spaulding/ Avė., užrašų rašt. Mike 
Chepul, 3327 LcMoyne St,, fin, rišt. 
P.^ Labanauskas, 2118 Evergreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1 555 N. Hbyne 
Avė., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damen Avė., marš. ^..Petrauskas, 
3201 So. Union Avė., kasicrius J. 
Railą, 4839 tVinnemic Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas menesį 

pirmą ketvergą.

S.Honore št.; finansų rašų Bok Se- 
relko, 4555 S. Paulina St.; iŽdinin- 

. kas V. P. Pięržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St,; manaž. 
pagelb. Frank Klnnbis, 4521 South 
Wood St. Trustęcs — N. Karklelis. 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustyne — 4558 S. Marsh- 

field Avenue.

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 1'2 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos' vakare

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga
- • DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėlials, Seredomis ir PėtnyČio -is 

1821 So. Halsted Street

Nutarė pradėti derybas 
algų reikalu

Jau sukėlė $10,000,000 
bedarbiams

Nariai Typographical Union 
No. 16 nubalsavo pradėti dery
bas su Franklin Association of 
Chicago algų kapojimo klausi- 

to

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba’ 193‘2 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.: vice-pirm- Frank Baccvičia, 
5939 S. Pfeoria St.: nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin. rašt. 
Jonas Adomaitis, 843 W. 33 PI.:: 
kasieriiis Jonas Byanskas. 934 W. 67 
Stl; kasos glbb. Juozapas A'domairis 
ir Juozapa* Šalčius: maršalka Jurgio 
Janušauskis: teisėjas Juozapas Urna: 
teisėjo' raštininkds Kaz. Demereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932i 
* metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
'-ą 4437- S. Wood St.; vice-pirm. Jps. J.

Yurchas, 4558 S. Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant.

» Valančunienė. 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona DaraŠkienė, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Senu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Vcr. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią1 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 Sd. Ashland Avė.
' arti 47th Streėt

Graboriai

.  „o—__ _

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų* 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

.. ........................- 111 ■■ .. .................................................. .....

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel; Englewood 5840

Grabeliai

Neseniai valstijos legislatula 
priėmė bilių, kuris įgaliavo par
duoti taksų -garantijų suma 
$18.800,000, kad šelpti valstijoj 
esančius bedarbius. Dabar jau 
tų garantijų parduota suma 
$10,000,000. Pardavėjai tikisi; 
kad jiems pavyks parduoti ir 
likusioji suma ateinančios sa
vaitės bėgiu.

Pakilo kaštai vyriausy
bei užlaikyti

Legislative Voters League 
išleido pranešimą, kuriame į- 
vertina Illinois valstijos legis- 
laturos darbuotę. Tarp kitko 
raportas nurodo, kad per pas
taruosius 12 metų valstijos tar
nautojų algos bendrai pakilp 
sios 106 nuošimčius. Taipgi jis 
nurodo, kad valstija pirm ke
turiolikos metų neturėjusi sko
lų, o dabar yra Įsiskolinusi jau 
$191,648,500.

{spėja chicagiečius
Pasiturinčiai atrodą ir leng

vai kalbą vyrai ir moters šiuo 
laiku šienauja tarp chieagiečių 
kolektuodami pinigus iš jų. O 
kolektuoja pinigus pardavinėda
mi įvairius biletus ir rinkdami 
garsinimus neva policijos ve
teranams ir įvairių labdarybės 
organizacijų sumanymams pa
remti. Už pinigus jie dažnai 
prižada įvairių malonių iš po
licijos departamento.

Bet policijos komisionieriuš 
James P. Allman Įspėja, kad 
šitokiu budu kolektuoję pini
gus asmens apgaudinėja chica- 
gieėius. Komisionierius įspėja, 
kad niekas nėra Įgaliotos to
kioms rinkliavoms kolektuoti 
policijos vardu. Jisai pataria 
atsiklausti tos labdaringos įstai
gos,, kurios vardu atšilau ki il
sieji, asmens mėgina gauti iš 
jūsų pinigų.

Jei pasirodytų, kad *atsilan

mu. Samdytojų asociacija 
reikalauja.

ŠuniukŲ paroda
Stevens viešbuty prasidėjo* 

kontestas šunelių 'žinomų kaip 
Boston terribrs. Viso konteste 
dalyvauja 110 tos veisles ponų, 
ponių ir panaičių suvežtų iš to
limų šalies kampų.

O pradedant kovo 25 d. First 
Regiment Armory trobesy pra
sidės ir tęsis tris dienas kito 
šunelių paroda Įvairių veislių, 
kurioj bus apie 1,500 tos 
sies

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS
I KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir- 
; mininkas K. Laucius, 3317 South 

Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., nut. rašt.

i A. Zalagčnas, 7132 Si Ratine Avė., 
turto rašt W. Didžiulis, 3336 So. 
Parnell Avė;, kontrolės rašt. B. Žoli
nas. 293 1 S. Emcrakl A ve., iždininkas 
J. Žymančius, 702 W. 31 st St., iždo: 
globėjai: M. Narbutas, 4 803 So.

I Throop St. ir E. Bliumas: z 3233' 
Litnc St.. ligonių globėjas A. Siliko
nas, 3 127 S. Lowc Avc.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėle ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

i i mMieii *nįi im.»i ■*—n ii 11 iii................ .. ..................■■——.m

Lachavich ir Sūnūs

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
rių.

3307

kad neturime iš- 
užlaikymui sky-

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

poną ir panaičių.

Teatruose

rų-

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu, kovo 4 
d., bus rodomas paveikslas ‘"Ar
sene Lupin”, kuriame roles pil
do div paskilbusieji aktoriai, 
John Barrymore ir Lionei Bar- 
rymore; kitokie numeriai.

Oriental teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
domas paveikslas “After Tb- 
morrow”; Frankie Masters ir jo 
trupė patieks muzikalį numeri 
“įMelody Moods”; kitokie nw- 
meriai.

Roosevelt teatre — dar vis 
teberodoma paveikslas “Shang- 
hai Express”, kuriame vadovai 
jaučią rolę vaidin i Martene Dfe- 
trich; kitokie numeriai.

United Artists'teatre — 
laiku rodoma paveikslas
rovvsmith”, padarytas sulyg pa
garsėjusiu Sinclair Lewis vei
kalu tuo pačiu vardu; kitokiė 
numeriai-.

sino
‘Ar*

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30'

Nedėldlcniai* pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarai* pagal susitarimu

Jvainjs Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIRELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th w Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėlcpeniais pagal sutartį

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 193 2 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas. A. Kaulakis, fin. rast., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Herman. iždininkas, 5243 Belmontf 
Avė., P. Thomas ir B. J. 
do globėjai. 
Susirinkimai laikomi kas 

rą šeštadienį, M*. Meldažio 
224 2 W. 23rd Place.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse . kuopigiausia. 

Reikalė meldžiame atsišaukti; o musų1 
darbu busite užganėdinti, 

Tel. • Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd.PL, Chicago
SKYRIUS:;

143D S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 7

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

Valandos: nuO' 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800 x

Žolinas, iž-

mėncsj ant-1 
svetainėje,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirmininkas, 934 \V. Marųuettc 
Rd., S. Chapas, vicc-pirminihkas. 

rOr938 Wcst 33rd St.; S. Narkis. 
sekretorius, 2’859 XV. 38ih PI.; J. 
Yushkevičius. iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F, Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So; Low0- Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė. r J, Vitas, kasos1 glo
bėjas, 923 W. (33rdi Placė; P.- Sa
kalauskas. maršalka; 3144 Auburn

- Avė. ;• M. Liubinas, J. Racevičc. F. 
Žukauskas—knygų* revizoriai; J. Sku
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
Susi v. Atstovai.
Susirinkimai arsibuna kas antrą! ne- 

dėldienį kiekvieną' mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vali dieną.

'f Telefonas Yardš 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzanuiotojas

Modemiška, Koplyčia Dovanai 
i Turiu aurotatjbiliUs visokiems- reika

lams.' Kaina prieinama-

3319 ♦ Auburn Avenue
chicago; ILL.

Lietuvės Akušerės

/AUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų:: Pirmininkas Antanas Stukas, 

.. 848 W. 3'3 St. Pagelbininkas Juoz.
Ryta, <3141 S. Halesed St. Rast. nut.

. .. ■' ii l. L ’

PIGIAUSIAS1 LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju> geriau' ir pifciau 
negu kiti todėl, kac 
priklausali prie gra

bų išdirbyštės
OFISAS:

668 W. 1’8’th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
r3238 S. Halsted St.
Į Tel. Victory 4088

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

,8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai .

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tek Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10' iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki S:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 1Z v. Ueną.

Phone Midway 2880 1

Telefonas Boulevard 1939

DR. s: A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, IU.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue -

Vahndds 1'1 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

Telefonas Yards $994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Teiephone Plaza 3200

- ■ ■■—     ........ ■ .........
f Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU ?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 3 1 st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

——M.
Advokatai

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Jo. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandom nuo 6 'iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki' 12 ryt®’

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galVos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotump, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregyrtę. Parengia 
teisingai akinius; Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. SpetiaR atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8’ v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ $U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių, Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

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

Tel. West 2860
Namų^ telefonas Brunswick 0597

■ IIIUI|MH.IIW»__

LOVEIKI5
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas* Miesto- Dalis

Vestuvėms, Bankietams Ir Pagtabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. TeL Boulevard 7334

Lafaycttc 4146

9, iki 11 valandai ryto

ir gi*

3343

kovo

Tel; Yards- 1829-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

va-

Lietuviai Gydytojai

i ?V >zL1j dkn V'; .

*A.w

JŪSŲ GRABORLM 
Didysi* Ofiiaa 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonais YARDS 1741 ir 1742 1 « , • z • k

ONA NAURĖCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 27 dieną, 3:45 valandą po 
piet 19'32 m., sulaukus 39 metų; 

( amžiaus, gimus Lietuvoj, S reniu- 
liŠkio kaime. Skapiškio parap., 
Rokiškio apskr. Paliko dideliame 
nuliūdime vyras Martynas, du su

snai — Jonas ir Albinas ir gimi
nes. o Lietuvoj — sesuo Elzbieta 
Ridikięne, du broliai -- Jonas i| 
Petras Gūrai ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 1603 
Sheridaff Rrf., Apt. A., North 
ChiVago; ffi.

Lanfotuvės įvyks seredoj, kovo 
2 dieną, 9 vai. ryto iŠ narni} į 
šv. Baltrantūjaus parapijos bažny- 
ii$ Waušt«tįMs Ilk, kuH«j«- atsi
bus gedulingos pamaldos už vi
lionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į North Šhore kapines.

Visi a. a. Onos Naureckas gi
minės* draugai ir* pažįstam* esat, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
faktoCuvės* k suveikti jai- paskutinį 
paeaenavimą ir atsisveikinimą^.

hhrtiudę liekam*,
Vyras, Stėnai ir Giminės.

KAZIMIERA 
WASILIAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sario 27 dieną, 6 valandą vaka
re 1932 m., sulaukus pusės am
žiaus, f gimus Kražių vai., Trak- 
sėlių kaime, Raseinių apskr. Ame
rikoj' išgyveno 19 metų. \

Paliko dideliame nubudime sū
nų Pranciškų, 2 dukteris — Vin
centą Pctrušionienę ir Eleną Pran- 
cinkevičienę. marčią Apolioniją, 
žentus — Juozapą Petrušionį ir 
Liudviką Prancinkevičią, 3 anukus 
—— Walter ir Albert Vasiliauskus 
ir Edward Prancinkevičią, giminę 
Stanislovą Miniar ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Oną Ragickien? ir 
švogerį Simoną, jų vaikus 
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
S. Wa!lace St.

Laidotuves įvyks seredoj.
2 dieną. 8 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje /atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten' bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Vist a. a. Ka'zimieros Wasiliaus- 
kienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Sunirs, Dukterys, Marti, 

^Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
H 38.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKU
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramu
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & C0

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr,
4645 Sb. Ashland Avė.

Valandos 2^ iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedelioji pagal sutarti - % 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas - 
2221 West 22ntf Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal “2351 

Valandos 9 ryta iki 8 vakaro. 
Seredoj ir. PėcnyČioj nuo 9 įki 6

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted- St.
Valandos nuo IČę—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 1’2 
.      ... . —    ..I..M   
Duokite savo akis išegzaminuoti

Eh-: A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST - 

Praktikuoja virš\ 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Telv Boulevard 648-7

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930' 

..... . ». ..... ..................... —

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

Z"“ Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo- 6 iki 9 valandai vakaro

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington S*.
R'oom 154)2 * Tel. CentrM 2978
■ r Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą'

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subato* 
— 6 iki 9 vai.

4445 Archer Avė. TeL- Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Pade 3395

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo’ 9 ikfc 1J. valandai ryte;
nuo 6 ikį 8 valandai vakare 

apart i^entadienio it ketvirtadienio '

«%««**»! W H, Į,... j,, >„ , , Į. , * IIKBI.*

DR. J7JJKOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite C 
Tel. Prospect 1028'

Rez. 2359 <$o. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4‘, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. P. M. ŽILVITIS 
gydytojas ir chirurgas 

3243 Šo. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188

•Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. A. L. YUSKA 
24-22 IV. Marųuette Rd. - 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 15-95

Valandos nuo 9 iki. 11 ryto, nuo 2-4 
U 7-9 po pietų,> seredbmr po piettĮ ir 

’ nedėliotas pagal' susitarimą-
Į      i       — ■    iii .i    

DR. A. J. GUSSEN
' LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos:‘nuo 9 ryto- iki 9 vakaro, 
nedelionii^ pagal sutartį. 
4847 IVėst lAtfy Street, 

CICERO, ILL,
X-Ray....Phone Cicero 1260

JOHN B. BORDEN 
(Jobn BagdŽlųnaS Borden) 
LIBTVVIS ADVOKATAS

1051 W. Adams St.^ Room 21.7
< Tclephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. Z2nd Sr. nuo 4-9
v Telepbone Roosevelt 9090

Nanąie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

463>k So. Avė,
•Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockutell Sl 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
I- LIETUVIS ADVOKATAS .
j 155 M Clarfc St., Hoom 909

Tclephone Franklin 5745
Namai: 8117 S. Union Avė.

Teiephone Victoty 2213

23rd.PL


PRANEŠIMAI

South Side
r palankiau

•Vietinis,

Cicero

MADOS MADOS MADOS

nominaęijos

CLASSIFIE D ADSžemiau

Roseland
tas iš apielinkės gyvenimo.

Mt. Greenwood

Marųųette Park
Holdapas grosernėje, For Rent

Income Tax■Vietinis.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų LIGŲ 

galvok 
galvos 
ir pa-

Financial
Finansai-Paskolos

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai, 
Fomišių ir pianų mnveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas. 
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

Kaip jau buvo pranešta pir
miau, valstijos gynėjo ofiso šta
bas darė peržiūrėjimą Wierse- 
ma banko, knygų. Tyrinėtojai 
užtiko, kad bankui stoka apie 
$10,000. Nužiūrėta ir kaUinin-

Praėjusį šeštadienį, kaip 6:30 
valandą vakaro, du banditai pa
dare holdapą grosernėje, kuri 
randasi Western avenue, tuoj 
prie užsidariusios Ridge bankos.

Piktadarai atėmė apie $800.
Tiek daug pinigų krautuvėje 

laikyta matomai todėl, kad bu
vo subata ir kad, apielinkės 
bankams užsidarius, krautuvės 
vedėjai buvo prisiruošę čekiams 
mainyti. • i

Antradienis, kovo 1, 1932

Naujienų radio 
programas’

kad, jisai

RENDAI flatas 5 kambarių, karstu 
vandeniu apšildomas.

7018 So. Artesian Avė.

iNaujienas
1739 So. Halsted St.

ši įstaiga yra patogiausių dėl 
sutaupinimo* pinigų, saugiausia 
de) investmentų
šia dėl darbininkų žirnių.
■ Del platesnių imc-rmačijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T.’ Rypkevičia, sekr.

PARDAVIMUI
BARBER SHOP

, 584 8 So. Kcdzic Avė

Kam reikalingas toks p 
tarnavimas. užeikite į

To ne gana, Malė pagalios 
griežtai pareiškė, kad ji nč ne
mananti mokintis lietuvių kal
bos.

Bet Malęs būdas gal dar aiš
kiau pasirodė išsprudusiame žo
dy, kad ji sužinojo, kad fordu- 
kas, Juozui bevežiojant ją, Ma
lę, tiek nusidėvėjo, jogei ir su
taisyti nebegalima. _

Ažuot važinėtis, Malė turėjo 
pasilikti namie sekmadienio po 
pietį. ' Atrodo, kad Juozas , ir 
Malė turės gan rimtų ^‘argu
mentų” dėl forduko. Ar tik tai 
nebus pradžia nesustipratimų, 
kurių tiek daug pasitaiko šių 
dienų gyvenime ir -kurie pasi
baigia perskiromis?

—Klausytojas.'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

G. W. Reinecke, užsidariusio 
Roseland State Banko resyveris, 
pranešė, jogei galimybės užsi
dariusio banko 9,000 depozito- 
riams gauti antrą dividendą 
esančios gap prielankios. Kaip 
žinoma, pirmas dividendas buvo 
išmokėtas 20 nuošimčių gruo
džio 22 d. .

Antrasis dividendas tikimasi 
išmokėti bėgiu ateinančių dvie
jų mėnesių. Bet jis priklauso 
huo tty kiek pinigų pavyks iš- 
kolektuoti banko turtą likvida
vimu.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

šiandie iš stoties WGES., 
1360 kilocycles, nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro įvyks nuolatinė antra
dienio programa, kurią leidžia 
Peoples Fumiture’ Kompanijos 
krautuvės, 2536-40 W. 63rd St. 
ir 4177-83 Archer Avenue^ Chi- 
cago, ui.

Programo dainų dalį išpildys 
įžymus dainininkai po vadovys
te Įkasto Sabonio. Kalbės Dr. 
dentistss Kazys Drangelis, bus 
graži ir rinktina muzika^'tat 
galima pasitikėti, kad* progra
ma bus įdomi kiekvienam' pasi
klausyti.—Skelbėjas. * /

Aš,sakau: vy 
bukime' vynais, ‘nesiduoki 

išnaudojimu'^ ‘Politika lo

Ofiso' valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakhre.

. t ■ ‘ - 

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

■ SAUGUS INVEST
. MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės j 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382. y

Bet ramus parengi- bus taipgi įdomi: dainos, 
pildai ir nėrp to sek- prastos, grynai lietuviškos

Adv. Gugi s išvažiavo 
New Yorkan

Valerijoj Čepukaitės 
koncertas ■

Sekmadienį išvažiavo į New 
Yorką SLA. ižidninkas į Pildo 
mos Tarybos susirinkimą.

Apie kovo pradžią Susi vieni 
jimas turi išsiuntinėti visoms 
valstijoms, kuriose jisai yra’ už
registruotas, savo finansines at
skaitas, su sekretoriaus, iždi
ninko ir prezidento parašais. 
Kadangi dėl šito reikalo dalis 
Pild. Tarybos narių turi susi
rinkti centro raštinėje, tai prie 
tos progos paprastai sušaukia 
ma ir visos Tarybos suvažiavi
mas.

Kovo 11 dieną Lietuvių Audi
torijoj p-lė Valerija čepukaite 
duos koncertą.

P-lė Valerija yra. dar moks
leivė lankanti Nirthwestern uni
versitetą. Jos biografija jau bu
vo gan plačiai papasakota. Se
nas Petras čia nori pabrėžti dar 
kartą tą faktą, kad p-lė Čepu- 
kaitė yra viena tų lietuvaičių, 
kurios nenuilstančiai siekia savo 
tikslo, šiame atvėjy tobulumo 
smuikuoti.

Ir jaU per praeitus kelius me
tus jaunoji smuikininkė grojo 
daugely koncertų ir stebino 
klausytojus nepaprastais savo 
gabumais.

Tat nėra abejonės, kad kovo 
mėn. 11 d. jos koncertas Lie
tuvių Auditorijoj muzikale ver- 
:e bus labai aukštas. Programą 
sudaro geriausi įvairių kompo
zitorių kuriniai, kurie atsiekę 
yra pasaulinės garsenybės. Ir, 
?e abejonės, Chicagos lietuviai, 
atsilankę į koncertą, išgirs p-lę 
čepukaitę smuikuojant taip, 
kad tas smuikavimas pasiliks il
gai jų atminty

—Senas Petras.

Lietuvių • radio pro 
i gramą ?

SLA. 36 kuopos 
susirinkimas

Teko pastebėti “Tėvynės” 
8-me numery labai aiškus nu
rodymai, kaip pagerinti atei
nančius SLA. seimus, kaip bu
tų galima greičiau ir įdomiau 
seimų darbas atlikti. Be to, 
buvo nurodyta, kad jau lai
kas SLA. seimams pareteti, t. 
y. laikyti juos ne kas du, bet 
kas ketveri metai. '

Taigi galima tikėtis, kad Šis 
sumanymas bus įneštas į atei
nantį SLA. seimą. Nariai turė
tų iškeltą klausimą rimtai ap
svarstyti savo kuopų susirinki
muose ir pasitarti dėl jo aps
kričių konferencijose. Tai yra 
svarbus klausimas, tad patar
tina jį kuo plačiau, išgvildenti.

Kitas dalykas. Jau išlanksto 
numatoma, kad ateinantis sei- 
inas turės nemažai laiko pa
švęsti Pevenio-Ažunario pa
skolos reikalui. Ar jau prisi
ruošta tam reikalui padaryti 
galas? Ar- jis bus taikoniad 
tinkamai likviduoti? O gal bus 
panaudoti parlamentarių tai
syklių triksai arba “stymro- 
ler”, kad jį užglostyti, palaido
ti? Ir ką mano nariai: ar jie 
yra pagalvoję, kaip padėti kal
tę /ties durimis tų, kuriems^ ji 
priklauso?

Toliau konstitucijos klausi
mas. Buvo išleista keletas šim
tų dolerių konstitucijai patai
syti. Ir visa ko nariai susilau
kė iš “pataisos,” tai tik žodžių 
’‘taip man Dieve padėk,” Da-

Sekmadienj buvo vėl trans
liuojama Naujienų programas 
per radio iš stoties WGES, 1360 
kilocycles, nuo 6(iki 6:30 valan
dos vakaro.

Teko pasiklausyti rekordo su 
gražia p. Babravičiaus įdainuo
ta daina, taipjau Staniuliutės- 
Voight dainavimo dainos iš ope
retės “Agurkai”. Pabaigai p- 
nia Staniuliutė-Voight sudaina
vo dar vieną dainą. Jos dai
navimas buvo tikrai gražus, 
balsas nepaprastai aiškus. Kaip 
žinoma, ji savaitė laiko atgal 
operetėj “Agurkai” vaidino Či- 
gonaitčs Ilonos rolę ir išpil
dė ją nepaprastu pasisekimu.

Kai dėl Makalų šeimos, tai 
tenka pasakyti, kad ateity Juo
zas ir tur būt visa Makalų šei
ma turės nemažai vargo su Ma
lė. Bet tiek to: kas bus ateity, 
sužinosime.

Buzas važiavo automobiliu 
111 gatve, vakarų link ir susi* 
dūrė su gatvįSkariu .važiavusiu 
priešingon pusėn. Buzas tapo 
sužeistas, nors ne, labai sunkiai. 
Bet jo automobilis sunkiau nu
kentėjo. - /

Pusvalandžiui ar kiek dau
giau laiko praslinkus, ta pačia 
gatve važiavo automobiliu Her
mai! Wilson, 37 metų, 11134 
Parnell avė. Privažiavęs vietą, 
kur^nelaimė ištiko Buzą Wilson 
pasuko galvą, kad pažiurti su
daužyto Bužo auto. Tuo pačiu 
laiku jo automobilis vėl kirto 
į gatvėkarį ir įvyko antra ne
laimė. Wilson tapo/ stiklų surai
žytas. _ x

Mr«. Botty Luedeke 18 Dayton rafio: "A8 
vartoju Kruachen, kad sumažinti svarumą— 
afi netekau 10 svarų j vienų savaitę ir ne
žinau kaip j| ir -rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšte
lio Krusehen stikle karšto vandens ryte prieB 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jj pas bile aptiekininkų Amerikoje. 
Jeigu 81 pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
—- pinigai grųžinami.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

O sekmadienį Makmienė mo
kino Malę šeimininkauti prie 
štalo. Pasirodė, kad Malė ne
kaip vikri šeimininkė, sudaužą 
keletą lėkščių ar bliudelių.

Suprantama, panašių nelai
mių pasitaiko šeimininkėms. 
Bet Makalai pradėjo duoti ki
tokias lekcijas Malei, būtent 
lietuvių kalbos pamokos. Ot ši
tos pamokos tai jau nevyksta 
jai. Pavyzdžiui, Makalas prašė 
Malę ištarti žodį “bliudas”, o 
Malės liežuvis per storas, vis 
tarė “bludas”. žinote, lietuvių 
kalboj ta£ žodis nekaip skam
ba, ba paeina iš žodžio “bludy-

Lietuviai politika šiemet la
bai domisi. Dar tokio susido
mėjimo nėra niekuomet buvę, 
kad 22 organizacijos susijun
gusios daiktai); per savo atsto
vus stotų kaip vienas už^savo 
tautos žmogų, p. Kimbarką.

Nominacijos jau praėjo, vi
si karštuoliai nusiraihino, nes 
turi taikytis .prie aplinkybių. 
Bet rinkimų vajus ir jo pase- 

aiškiai 
pabodo .kas yra organizuotas 
darbas. v . ,,

Lietuviai tikrąi Jaimės, jei
gu laikysis ^vienybės. Kai 
kam ta vienybę netinka ir jie 
mėgina skleisti įvairius burbu
lus, net siuntinėja anoniiniš- 
kus; Jąiškųs 
ra i, 
ine 
šia svarbią rolę įip laimingi tie 
piliečiai, kurie sugeba nuo
saikiai valdytis. t. ( ,

}Kai kur tas yra, bet pas mus 
to nebuvo ir šiandie nėra, p 
turi būti. Ir bus, jeigu visi to 
norėsime ir prie to eisime.

Byloj, kovo 2 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyks SLA. 36-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
šis susirinkimas bus šiek tiek 
įvairesnis ir įdomesnis, negu ki
ti. Dr. Karalius pasižadėjo pa
sakyti trumpą kalbą apie svei
katą. Visi nariai yra kviečiami 
atvykti j susirinkimą.

PARDAVIMUI valgykla prieinama 
kaina, viskas gerame stovyje. Pigi rcn- 
da. 903 W. 35 St.

Kalbės Dr. ,■ Karalius apie 
sveikatą

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
šen, cash biznis, vieta gerai išdirbta 
lietuvių apielinHėj. 191 5 S. Union Avc

Dabar gavėnia. Įvairus 
triukšmingi ^parengimai su-

Wiersęma banko direktoriai tu- 
rėjo susirinkimą.

Praėjusią savaitę Wiersema 
bariko direktoriai laikė susįrįn- 
'kimą. Jiems duota laiko iki šiai 
savaitei apsvarstyti planus, kad 
galėtų banką perorganizuoti ir 
iš naujo atidaryti.

Kaip žinoma, Wiersema ban
kas buvo uždarytas direktorių 
prašymu, kad Apsaugoti; banko 
turtą visiem? jo deppzitoriams.

Valstijos ?auditorio! štabo ua- 
riai išdavė raportą apie tai/ko
kioj padėty jie rado banko rei
kalus, ir išdėstė planus, kurių 
direktoriai turi imtis, kad ban
ką i$ naujo atidaryti. Tikimasi, 
kad direktoriai šią savaitę 
įteiks auditoriui Nelsonui aiškų 
planą, kuris liečia banko peror
ganizavimą. i

Del Wiersema banko 
klerko arešto.

12 dieną kovo Lietuvių 
Liuosybes svetainėje įvyks 
šaunus parengimas ne pelnui, 
bet tikslu supažindinti visuo
menę su spulkų reikšme. Ran
dasi daug žfmonių, kurio ne
turi supridimo kas yra spul- 
kos, kokios užduotys jų, ko
kios naudos turi šėrininkai iš 

; ♦■' t

jų ir ar naudinga joms pri
klausyti.

Taigi atsilankykite minėtą 
vakarą į parengimą, gausite 
pilnų paaiškinimų ir, prie lo, 
išklausysite gražų programą.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ....._______

Mieros .............................. per kratinę

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie- 
ta mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dieny, kovo 1 d., 7:30 vai. vakare. 
Sandaros svet., 3 236 So. Halsted St. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. Sekretorė.

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda

vo ji pio bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
rh. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuu 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas

bar yra kita komisija konsti
tucijai taisyti. Bet ką ji patai
sys? Reikia tikėtis, kad jos 
projektas bus paskelbtas spau
doje pirm seimui ' įvykstant. 
Bet nariai. turėtų atydžiai pa
studijuoti jį, kad siųsdami į 
Seimą delegatus žinotų kaip į 
pataisas žiūrėti. I

Mums, šios kolonijos, kai 
kuriems SLA. nariams, atrodo, 
jogei ateinantis seimas bus 
taipjau audringas, kaip ir Chi
cagos, tiktai delegatų jame da
lyvaus mažiau, ba ric vienos 
SLA. kuopos turtas sušalo kai 
kuriems bankams užsidarius.

■—SLA. narys.

Liet, Piliečių Brolybės Kliuho Am. 
susirinkimas įvyks kovo 1 _d., 8 vai,

29 St. ir S. Halsted St. Malonė
kite visi dalyvauti ir nauji nariai, kurie 
per balių ilpildėte įstojimo aplikacijas, 
prašome atsilankyti. ■ Valdyba.

North Side. SLA. 226 kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimu antradieny, 
kovo 1 d., 7:30 v. v. Assoriation House 
2150 W. North Avė. Nariai malonė
kite atsilankyti. Šileikis, sekretorius.

S-mas Liet. Namų Sau. laikys mėn. 
susirinkimą trečiadieny, kovo 2 d., 7:30 
v., Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų 
savininkai malonėkite Uiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turim aptarti, RaŠt. S. Kunevicia.

D-tė Saldi, širdies V. Jėzaus laikys 
mčn. susirinkimą kovo 1 d., 7:30 vai. 
vak.‘, Ch. Liet. Auditorijoj. Narių pri
buvimas būtinai reikalingas, nes bus 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

laikyti. .
mai, eina
madienio vvakaro, kad šis tas tai du punktai 
nebūtų rengiama

Šiuo pranešu, kad pietinės 
Chicagos miesto dalies minkštų 
gėrimų biznierių susirinkimas 
šiandie, kovo 1 d., dėl tūlų prie
žasčių neįvyks. Tas susirinki
mas bus laikomas kovo 8 d. 
Strumilų svetainėje 1 valandą 
popiet. '

■ A. J., raštininkas.^

PASKUTINĖS KELIOS DIEN0SI 
Būtinai pamatykite 

Rusijos sensacinį garsinį filmą

“ROAD TO LIFE” 
(su angliškais, užrašais) 

Drama, kuri tūkstančius sujudino

nilll A U O Nuujos kinas rUNun&3’< Į1.“*.1 v-d- 
5;0c 1 iki 6 v. v.

innv 65c 6 iki 11 v* 
J W M ■ Hemus Šešt. sekm.

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Mes pildome 1931 
' metų •

(3018.— ] „ ,
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

2558 .—-P . .
2594 »—• Jaunutei panelei suknele, 

amžiaus mergąitem.

Norint gauti vieną ar jau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pąžymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno .pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu si* užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, IU.

Chicagos. Vieni morgiČiai.
Naujienos, 1 739 S. Halsted

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vytų puspadžiai ir kulnys ...............
Moterų puspadžiai ir kulnys ......... 7
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ................  5
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted St.

.!<■ a C'.-.

blankas i
Praktiška ir] lengvai pasiuvama suknelė. Sukirptos mieros 36, 38, 

. z
Naujoviška sporto suknelė, Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18'ir 20.
Jaunutei panelei suknele. Sukirptos mieros 4, 6, 8, ir 10 metų

(Nors dar anksti, bet jau ga
liu pranešti, kad kovo 13 d. 
rengiamas yra Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 301 kuo
pos vąkaras, it kviesti visus 
ruoštis tam Vakarui.

Vakaras b.us nepaprastai 
smagus. Kuopa apvaikščios 3 
metų savo gyvavimo sukaktu
ves. ■ Kuomet pirm trijų metų 
kuopa įsikūrė su 11 narių, tai 
musų priešai,'broliai iš Mask
vos, rėkė gyvu gvoltų. Bet jie 
išsirėkę jau, o musų ta nauja 
kuopa šiandie turi šimtą v su 
viršum narių ir visi puikiai 
sugyvena. Susirinkimai malo
nus, tvarkus,' tad ir drąsiai 
rengiama trijų metų sukaktu
ves. • < /

Bus suvaįdinta komedija 
“Paieškojimų biuras’; vaidins 
p-nia M. Dunduliene 'ir jos 
trupė. Be to, bus suvaidinta 
ir antra komedija “Sodne”.

Koncertinė programo dalis yra naudingos.

Reikale Laisvų Kapų 
Kupiškyje

I -
Nuo seniau paskelbta $41.50. 

štai sekanti asmens . pridavė 
piniginę auką:

Marija' Barkauskaitė, Chica
go, UI. ,50c.

Karolis Janus, Sliekių k. $1.00
Juozas šmotelis 

džių $1.00. >
Stasys Valančius, 

šių $1.00,
Albinas Rudinskas 

miniškių $1.00,
Juozas Jasulevičius, Vincen- 

tavos k. $1.00.
Vįsd $47.00.

Vardan Etinės-Kulturos Dr- 
jos Kupiškio skyriaus tariu au
kautojams širdingą ačiū!

Who’s next?
Gerbiamieji lietuviai, tikiuo

si, kad pastebėsite šią atskaitą 
ir ilgai nelaukdami atjausite šį 
taip svarbų reikalą paremdami 
gausesne auka, nes $47.00 toli 
gražu nepakanka.,

Pinigus priduokite 
pasirašiusiam:

Dr. A. L. Graičunas
• 3310 So. Halsted St.

Chicago, I]

HelpWanted--:--Feinale
REIKALINGA patyrusi moteris sor- 

tuoti skudurus džiunkšapėj. 2639 W. 
Roosevelc Rd., tel. Rockwell 0247.

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS
»

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augitftui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

I MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS 

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trost & Savings Bank Bldg., 

Room 204 >
. • ' r m

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200 
7

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak.
Nedėliopiis nuo 10 iki 1 vai. dieną, 

gėfą laiką pagal susitarimą.

, t Partners Wanted
Pusininkų Reikia________

PAIEŠKAU pusininko į kepyklos biz 
nį, nereikia patyrimo. Savininką gali 
ma matyti 2:30 vi. po pietų.

3144 W. 43th St.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 12 fiątų namas arba 
mainysiu ant road house arba casb fir
mos, netoli 
Box 1 398, 
Street,

•r ? ' <• f- '.’ ' . ' . ' '

NAUJIENOS, CKIcagO, ID. 
...n... II., myįul Kn.nyt.1,11^,.1 ..i, .■>m

kas, būtent Viętor Olson, 104 
West 112 place,;' buvęs banko 
teleris (pinigų išmokėto jas), j

Olson prisipažino 
išeikvojęs tokią pinigų sumą.

Bet deliai to Wiersema banko
* kdepozitoriai ' nenųkentėsią, ba 

Olson, kaip ir kiti įstaigos dar
bininkai, buvo' apdraustas bond- 
su kompanijoj.

Dvi automobilių nelaimės. „ ► 
» t

Praėjusią savaitę, pirmadienį, 
pasitaikė dvi automobilių nelai
mės, vienoji kurių nukentėjo lie
tuvis, Juozas Buzas, 38. metų, 
76 Kast 101 st. ..

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madisoo Street

Business Chances

PARDAVIMUI bučern? ir grosern?, 
pigiai; priežastis pardavimo — važiuoju 
į Lietuvą. Savininkas

3002 W. 40tb PI.

, ¥. | vakare, Mark White Sųuare Parko svet
trečias, ant 29 St. ir S. Halsted St. f L'.-..:

M

v




