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Lindbergh’ų sunaus 
grąžinimo viltis 
jau pradėjo nykti

Sukelta visa kelių valstijų po
licija bejėgė

Trentoh, N. J., kovo 4. —Po 
keturių dienų nuolatinio ieško
jimo ir šimtų asmenų ištardi- 
nėjimo, Lindbergh’ų pavogtas 
kūdikis dar tebėra rankose kid- 
naperių, kurie j j pavogė antra
dienyje, kovo 1 d. Tėvai, be
veik nustoję vilties atgauti sa
vo sūnų sveikų, viešai paskelbė 
nepersekiosią vagių, tik vie- 
nintėlis jų noras yra atgauti 
kūdikį sveiką ir nesužalotą.

Beveik visa Amerika prisi
dėjo prie ieškojimo. Washing- 
tnn’o, New Yorko, Ohio, Iowos 
ir kitų valstijų policija veda 
tyrinėjimus, mėgindama užtik
ti bent mažiausius vagių pėd
sakus, bet ikišiol visas jų dar
bas ne parodė nieko tikro.

Gavę nuo New Jersey vals
tijos gubernatoriaus Moore pa
kvietimą padėti vietinei polici
jai, į Trentoną išvyko Illinois 
valstijos statą attorney Swan- 
son ir vienas jo pagelbininkų P. 
Roche.

Pavogimu susirūpino ne vien 
policijos sferos, bet ir pati fe- 
deralė valdžia, kabinetas ir kon
gresas.

Meksika irgi ieško Lind
bergh’ų sunaus kid- 

naperių
Mexico City, kovo*4. — Su

sisiekimo ministerija pranešė, 
kad visi iš Amerikos ateiną 
traukiniai, automobiliai ir lai
vai nuodugniai apžiūrimi imi
gracijos valdininkų ir policijos, 
ryšy su Lndbergh’ų sunaus pa
vogimu. Manoma, kad kidna- 
periai gali pasprukti i Meksiką.

Kiniečiai išreiškia sim
patiją Lindberghams
VVashington, D. C., kovo 4. 

—Peipingo kiniečiai pirkliai 
prisiuntė užuojautos telegramą 
savo sunaus netekusiems Lind 
bergh’ams.

Nori įvesti pirštų at
spaudas vaikams

Washington, kovo 4. — Ryšy 
su Lindbergh’ų sunaus pavogi
mu, j Amerikos senatą buvo 
padarytas įnešimas įvesti pri
verstiną naujai užgimusių kū
dikių kojų ir rankų pirštų at
spaudų nuėmimą.

Nužudė motiną dėl pi
nigų

j ---------- ,
Seattle, Wash., kovo 4.—Se- 

attle dentistas Dr. McKeown 
prisipažino policijai, kad už
mušė savo senutę 81 metų mo
tiną, susibaręs su ja dėl pini
gų. Tris dienas prieš tai, nu
žudytoji motina buvo parašiusi 
savo testamentą.
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PROGRAMAS
Sekmadieny,

Kovo 6 dienų
Iš Stoties
WGES

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

Kaina 3c

•j

[Acme-P. B A. Photo]

Fotografija atviruko, kurį gavo Lindbergh’ai iš žmogvagių, 
sekančią dieną po jų sunaus pavogimo.

Sukilusių Suomijos 
fašistų eilės tirpsta

Užpuolė Kentucky gu
bernatoriaus namus
Frankfort, K y., kovo 4. — 

100 moterų ip vyrų būrys už
puolė Kentucky gubernatoriaus 
R. Laffoon namus ir, jo nera
dę, sudaužė visus baldus. Jie 
norėjo pareikšti jam savo pro
testą prieš nauji mokesčių į- 
statymą, kurį gubernatorius re
mia.,

6 valandų diena darbi
ninkams

Washington, kovo 4. —Kon
gresui įnešta pasiūlymas Įvesti 
šešių valandų dieną ir penkių 
dienų savaitę visiems Amerikos 
valdžios projektų darbinin
kams.

Bedarbiai užpuolė mie
sto majorą •

Vancouver, Kanada, kovo 4. 
—Vancouver’o bedarbiai padarę 
demonstracijas, užpuolė miesto 
majorą. Muštynėse 4 bedarbiai 
ir vienas policininkas sužeisti.

Visa šeimyną į kalėjimą 
visam amžiui

Napoleon, O. ,kovo 4.— Mo
tina ir keturi jauni jos sūnus 
buvo nuteisti amžinam kalėji
mui už dviejų bankų užpuolimą 
ir apvogimą.

Califomia prieš prohi- 
biciją

San Francisco, Gal. kovo 4.— 
Californijoje susidarė < Slapiųjų 
komitetas, kuris varo propagAn- 
dą tarp gyventojų priversti fe- 
deralį kongresą ir valstijos le- 
gislaturą panaikinti prohibicijos 
įstatymą. >

Mirė nuo šunies įkandimo

Mersed, Colo, kovo 4.— Du 
ihėnesius atgal, 54 metų am
žiaus, dešimties vaikų motina 
buvo šunies Įkasta, bet neat
kreipė domės į žaizdą. Dabar ji 
mirė nuo hidrofobijos (pasiu
timo)*

Chicago, III., šeštadienis, KovasbMarch 5 d., 1932

FYTRA

Be mūšio pradėjo 
trauktis pabijoję 

valdžios armijos
Visi sukilėlių vadai kariuome

nės rankose

Stockholm, Švedija, kovo 4.— 
Dideliais obalsiais, šukavimais 
ir pasiryžimais pradėję sukili
mą, Suomijos Lapua fašistai, 
pabūgo susitikti su valdžios ka
riuomene ir patys pradėjo bėg
ti, slapstytis, gelbėdami savo 
kailius.
Bėga nuo valdžios kariuomenės

Atsitraukdami nuo prisiar
tinančios Suomijos reguliarūs 
•armijos sukilėliai apleido Mant- 
salą, tvirčiausią savo poziciją ir 
susispietė į Risihimaeki. Bet ka
riuomenei nuolat žengiant pir
myn, pabūgę fašistai persikėlė 
dar toliau Į šiaurę i Jyveskyle. 
Čia jie dar mėgino grąžinti sa
vo gaujų moralę ir pasipriešin
ti valdžiai, bet jų pastangos 
buvo bergždžios. Būriais, šim
tai lapuiiečių ūkininkai grįžta 
namo ir sukilėlių gaujos viena 
paskui kitą greičiau tirpsta.

Sukilimo vadai Matti Walle- 
nius, Kosola ir Koivisto yra 
beveik valdžios rankose, bet pa
kol kas jie dar neareštuoti.
Suėmė fašistų būrį Risihmaeki

Risihmaeki mieste kariuome
nė suėmė didžiulius burius su
kilusių ūkininkų, bet nevarto
dama jėgos prieš suimtuosius, 
leido jiems grįžti namo.

Helsinki, Suomijos sostinė 
kurį laiką dar buvo kariuome
nės saugojama, bet dabar, pa
vojuj praėjus, apsauga nuimta, 
panaikinta laikina spaudos cen
zūra’ ir vėl visas gyvenimas 
grįžta prie normalumo.

Iš didelio debesio,' smarkau
janti fašistai susilaukė labai 
mažai lietaus.

Ryga, Latvija, kovo 4.,—Ry
goje mirė garsus vokiečių-ang- 
lų kompozitorius ir pianistas 
Eugen d’Albert. Kompozitorius 
buvo 68 metų senumo.

Zosė Vitaitienė iš 
mesta iš SLA.

Pildomos Tarybos suvažiavi
me, kuris šios savaitės pradžio
je įvyko Nfew*Yorke, SLA. raš
tinėje, buvo pakeltas “neužbai
gtas reikalas”i su p-nia Zose Vi- 
taitiene.

Dėl įvykusią pereitą vasarą 
muštynių Susivienijimo centre, 
SLA. Kontrolės Komisija buvo 
apkaltinusi “Tėvynės” redakto
riaus žmoną ir p. Vitaitį. Pil
doma Taryba p. Vitaitj jau tei
sė ir pripažino kaltu, bet su
spendavo bausmę, kuomet jisai 
p-lę J u rgeliu tę atsiprašė ir pri
žadėjo ješ daugiau nei žodžiu, 
nei Kištu neužkabinėti.

šiame Pild. Tarybos suvažia
vime buvo pakeltas klausimas 
ir apie p-nios Vitaitienės* nusi
kaltimą tame SLA. centro skan^ 
dale. Keturiais baisais tapo pri
imta Kontrolės Komisijos rezo
liucija. kuri reikalauja, kiad 
•‘Tėvynės“ redaktoriaus žmona 
butų pašalinta iš Susivienijimo. 
(Kiti trys nariai, pamatę, kad 
dauguma tiž rezoliuciją, visai nė 
nebalsavo.)

P-nia Vitaitienė turi teisę dar 
apeliuoti prieš. patarimą seimui.

Butler’is kandidatuoja į 
senatorius

Ncvvton Sųnare, Pa., kovo 3. 
— Garsus ' generolas Smedley 
Butler, kuris sukūlė didelį tarp
tautinį skandalą paskaitoje i- 
žridęs Italijos/fašistų Vadą Mus- 
solinį, paskelbė savo kandida
tūrą i Amerikos senatą.

Liberalai nori priversti 
legalizuoti alų

Washington, kovo 4. — Ame
rikos kongresas atstovų rūmų 
liberalų blokas rengiasi pri
versti kongresą legalizuoti 2. 
75% alų.

Teisėjas laimėjo bylą 
nuo savęs

į, . . t ~ rrr- - -|

Detroit, kovo 4. — Day buvo 
patrauktas į teismą už nelegalų 
ginlų nešiojimą, bet netu
rėjo advokato. Tuomet teisėjas 
pasisiūlė jam į pagalbą ir loš
damas advokato rolę, lairriejo 
nuo savęs bylą.

Kariuomenė šluos gat
ves

Mexico City, Meksika, kovo 
4.—Norėdama kiek apvalyti sa
vo miestus, Meksikos valdžia į- 
sakū' kariuomenei imtis šluotų 
ir pradėti šluoti gatves.

Briandas turi širdies 
ligą

Paryžius ,kovo 4. —Aristide 
Briand, buvęs Francijos minis- 
terių pihnininkas ir užsienių 
reikalų ministeris, susirgo šir
dies liga. Dabar grįžo atgal į 
Paryžių po atostogų, kur pro
fesoriai j j gydys.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; lietus, galimas 
(sniegas, vidutiniai pietryčių ve
jai. ;

Saulė teka' 6:20; leidžiasi
44. v \ '

[Acme-P. A. Photo]

Kinija visai atmeta 
Japonų taikos planą

Charles A. Lindbergh’o sūnūs, kurį pavogė piktadariai. Už jo. priversta paimti miestą Į savo 
sugrąžinimą reikalauja $50,000. kontrolę.

Kinų ir Japonijos 
kariuomenės mūšy j 

netoli Taitsang’o 
'a _________ „

Japonai gabena naujus pulkus 
į frontą

Shanghai, kovo 5. — (rytų 
Laiku)—Paskutinėmis žiniomis 
mūšiai tarp kinų ir Japonų dar 
tebeina visus smarkumu ties 
Taitsangu, dvidešimts penkias 
mylias nuo Shanghajaus ir tai
kos visai nėra galima tikėtis.

Quo Tai Chi, Kinijos užsie
nių reikalų ministerijos atsto
vas paskelbė smarkų atsakymą 
japonams, kuriame griežtai pa
reiškė, kad Kinija nemano da
lyvauti jokioje taikos konferen
cijoje su neutralioms valsty
bėms.

Loyang, Kinija, kovo 4. — 
Įvykusiame audringame ekze- 
kutyvio koumintango (naciona
listų partijos) komiteto susi
rinkime, nariai pareiškė savo 
didelį nepasitenkinimą kiniečių 
atsitraukimu nuo Shanghai ir 
ragina kariuomenę padidinti pa
sipriešinimą prieš japonus.

Geneva, Šveicarija, kovo 4.— 
Genevos konferencijoje patirta’, 
kad japonai atgabeno naujus ka
riuomenės pulkus į Shanghaų ir 
jų kitos kariuomenes dalys žy
giuoja i Nankingą.

Geneva, kovo 4. — Vienbal
siais praleista rezoliucija, Tau
tų Sąjungos Taryba pareikala
vo japonų tuųjau užbaigti visus 
mušius ir ištraukti savo kariuo
menę iš Shahghajas.

Ispanija pakele muitus
Madridas, Ispanija, kovo 4.— 

Ispanijos parliamentas praleido 
naujj įstatymą, kuriuo pakelia 
ma eksporto ir importo muitai 
nuo 20 iki 30%.

Moteris persipiovė sau gerklę

Danville, Įll„ kovo 4. — E. 
Michaels, teisiama už nužudy 
mą Dr. Ląkin’o, persipiovė sau 
gerklę kalėjimo kameroje, Dak 
tarai netiki,rikad ji pasveiks.

Mergaitės laimėjo deba
tus prieš save

Syraeuse, N. Y., kovo 4. — 
Vienoje Syraeuse mokykloje f- 
vyko debatai tarp berniukų ir 
mergaičių. Tema buvo “Berniu
kai geresni debatoriai už mer- 

igaites”. Teigiamą pusę paėmė 
' mergaitės, berniukai neigiamą.
Mergaites laimėjo, prirodyda- 

. mos, kad berniukai visgi yra 
'geresni debatoriai už jas.

Shanghajuje mirė du 
Amerikos kareiviai

VVashington, kovo 4. —-Karo 
sękretorijatas gavo žinią, kad 
Shanghajuje, japonų-kinų fron
te, mirė du Amerikos kareiviai.

Paskendo bėgdams nuo 
sausųjų agentų

Milford, Del., kovo 4. — Bėg
damas nuo federalių prohibici
jos agentų, kurie norėjo ji areš
tuoti, ryšy su. kratomis keliose 
spikizėse, i upę Įšoko 18 metų 
berniukas ir paskendo.

Nenori valgyti ką duoda —sė
dėk kalėjime

Harrisburg, III., kovo 4. —J. 
Gallagher, 81 metų senis, gy
veno beturčių namuose, bet jam 
nepatiko maistas kuriuo turėjo 
maitintis. Pabaudai už pasi
priešinimą, senis buvo patupdy
tas į kalėjimą apsisvarstyti.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.

• Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba
> j telegrama per

mukioms
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.
Šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

No. 55

Lenkijos kivirčas 
su Danzigu nuolat 

darosi karštesnis
Lenkai grąsina uostą paimti i 

savo rankas

Varšuva, kovo 4.— Lenkijos 
generalis konsulas tarptauti
niame Danzigo mieste, nusiun
tė skundą Tautų Sąjungai ry
šy su Lenkijos ir Danzigo ki
virčo dėl muitų nuo iš užsienių 
ateinančių prekių. Skunde kon
sulas, nurodo buk savo elgesiu 
Danzigas sulaužė Versalės trak
tatą ir Paryžiaus konferencijos 
nurodytus dėsnius.

Toliau, konsulas skunde sa
ko, kad Danzigas ,visai neatsi
žvelgdamas į jokias Lenkijos pa
darytas prekybos sutartis su 
užsienio valstybėmis, vartoja sa
vo nuožiūrą įleisdamas užsienio 
prekes ir Lenkijai daro didžiu
lius materijalius nuostolius.

Užbaigoje, konsulas grasina, 
jeigu tas klausymas nebus grei
tu laiku užbaigtas, Lenkija bus

Argentinoje nušvilpė 
Mussolinio veikalą

Buenos Aires, Argentina, ko
vo 4 d.—Laike Italijos dikta
toriaus Mussolinio veikalo “Šim
tas dienų” pastatymo scenoje, 
teatre, žiūrėtojų tarpe kilo 
riaušės. Visi pradėjo švilpti ir 
buvo besirengią nuo scenos nu
vyti* ‘ artistus, bet policija juos 
sulaikė.. *• . x *

Calles Meksikos vidaus 
reikalų ministeris

Mexico City, kovo 4. — Bu
vęs Meksikos prezidentas ir da- 
darbinis karo ministeris Plutar- 
eo Elias Calles, paskirtas Mek
sikos vidaus reikalų ministeriu.

Naudoja radio persergėti pasiu
tusio šunies Įkastą žmogų

Los Angeles, kovo 4.— T. 
Scott buvo įkastas Šunies, bet 
nežinodamas, kad šuo buvo pa
siutęs, išvyko į ilgą kelionę. 
Dabar daktarai patyrę apie šu
nies stovį su pagalba radio mė
gina pagauti įkastąjį ir perser
gėti, kad nueitų pas daktarą 
gydytis, nes kitaip Thomas mirs 
už kelių dienų. *

Vieną gaudydami nušovė tris ir 
penkius sužeidė

Mendoza, Argentina, kovo 4. 
—Trys žmonės buvo nušauti ir 
penki sužeisti, laike susišaudy
mo, kuris įvyko tarp policijos 
ir kaltinamojo, nužudžiusio sa
vo žmoną.

Laurinburg, N. S., kovo 4.— 
Du Amerikos kareiviai buvo už
mušti ir trys moterys sunkiai 
sužeistos, kuomet apvirto jų au
tomobilis.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Operetė “Sylvia'' scenoj

Nedeltoj, kovo 6 d., Keno- 
shos ir apiclinkinių miestų lie
tuviams pasitaiko reta proga 
pamatyti scenoje ' vienų gra
žiausių ir linksmiausių lietu
vių kalboj operečių. Tų dienų 
“Bailes” Ratelis po vadovyste 
K. Steponavičiaus stato opere
tę “Sylvių**. Lietuviams ypa
tingai sis veikalas yra labai 
artimas ir suprantamas, nes 
perstata kaimiečių linksmų gy
venimų, — linksmiausį kai
miečių gyvenimo laikų — šie- 
napiulę ir šienaujant links
mai dainuojantį jaunimų, nuo 
kurių dainų net laukai skam
ba. Ypatingai daug linksimais 
juoko pasitaiko, kada gra
žiausioji kaimo mergaite —El
ze, kuriai nusibodo jos jauni
kio, Vinco, nemandagus apsie
jimai, užsimano būti dvAro 
pana, o panele Sylvia,, kuriai 
labai patiko linksmas kaimie
čių jaunimo gyvenimas, užsi
norėjo būti kaimo mergaite. 
Todėl jos nutarė apsimainyti 
drabužiais, kad apgauti savo 
jaunikius. Tas, žinoma, joms 
gerai pasiseka. Bet čia ir pra
sideda visos bėdos. Kada Vin
cas užklausia persirengusios 
Sy Įvijos i Elzę, ar geri jos tė
vo burokai, tai Sylvia, nežino
dama kas do sutvėrimai tie 
burokai, . atsako, kad bu
rokai turėjo slogas, bet 
kaip jiems pašutino kojas, tai 
dabar jau geriau jaučiasi. N 
geriau sekasi ir Elzei nuduoti 
panelę esant.

Žinoma, viso veikalo čia nc- 
alpasakosi, todėl kas nori lin
ksmai ir naudingai praleisti 
laikų, būtinai turėtų atsilanky
ti į šį parengimų. O žinant 
mokytojo K. Steponavičiaus 
gabumus, galima užtikrinti, 
kad lošimas bus atliktas kuo 
puikiausiai. Sprendžiant jau 
dabar pagal pareikalavimų ti- 
kielų, lai išrodo, kad “Sylvia” 
turės labai daug svečių. Loši
mas įvyks Gerinau American 
svetainėje, 6:30 vai. vakaro.

—J. P.

Toronto, Ont.
Lietuvių dainos per radio

bangos pasieks jumis, galėsite 
pasiklausyti, kaip pirmų kartų 
Kanados istorijoj lietuviai iš
pildys radio programų.

— Kot'ėšpo'ndėntas.

Cleveland, Ohto
- i - K ; •

Apie fiMttahę tetvatką SLA.
14 kuopoj

Kovo (Mareli) 10 dienų nuo 
9:30 iki 10 vai. vak. iš stoties 
C E C A (268 m. 1120 k. c.) 
galima bus išgirst pirmų kartų 
Kanadoje per radio lietuviškas 
dainas, šių programų išpildys 
K. L. Kultūros d-jos choras. 
Nors per pusę valandos ne
daug dainelių galima sudai- 
’iMili, bet choras yra pasirin
kęs geresnes daineles, kad pa
tenkinti klausytojus.

Kaip numatoma ateityje, gal 
šios d-jos choras apsibus nuo
lat kas savaitę ar rečiau radio 
programų išpildyti. Linkėtina 
chorui gerų pasekmių.

Kas mylite lietuviškas dai
lias, nustatvkite radio virš nu-

Kadangi dėl kilusios SLA. 
14 kuopoj betvarkes tenka 
spaudoj pastebėti užmetimų vi
sai nekaltiems asmenims, o 
apie kaltininkus nieko ūesakC- 
ma, tai bandysiu pateikti kele
tą faktų, iš kurių skaitytojai 
patys galės padaryti Atatirtka- 
ms išvadas, — kas kaltas, o 
kas nekaltas.

SLA. 14 kuopos vaidybos na
riai jau per keletą metų buvo 
renkami tautininkai. Iš šalies 
žiūrint, tvarka kuopoj atrodė 
gera. Bet, ant nelaimės, prieš 
pat Pildomosios 'tarybos nomi
nacijas tarp tautininkų įvyko 
kokie tai “Šeimyniški nesusi
pratimai”. Tuo pačiu laiku 
“Dirvai” artimi žmones pradė
jo leisti visokius gandus apie 
SLA. 14 kuopos valdybą, — 
buk ji - nesiunčianti duoklių į 
SLA. Centrų. Iš sykio atrodė, 
kad tai tik Šmeižtai, ir daugiau 
nieko.

Viskas iškilo aikštėn kuopos 
susirinkime lapkričio 4 d. Kny
gų peržiūrėtojas T. J. Žuvis pa
reiškė, kad yra netvarka su fi
nansais pas finansų raštininką 
V. P. Banionj. Vos tik jis spė
jo tuos žodžius ištarti, kaip 
tuoj sustojo “ant kojų” visa 
valdyba. P-no žurio pareiški
mų ji bandė nuneigti. Bet štai 
atsistojo vienas narys ir pasa
kė pirmininkui maždaug taip: 
Kam dar bandai ginti? Pereitų 
mėnesį, kai buvo atvažiavusi 
p-lė P. Jurgeliutė, aš pats gir
dėjau “Dirvoj”, kaip ji pasive
dusi tave i kampą sakė, jog 
Banionis turi pasilaikęs 260 
dolerių narių duoklių.

Pirmininkas J. Brazauskas 
! labai susimaišė ir vos galėjo 
atsakyti tam nariui. Užginti 
įvykusį “Dirvoj” faktą jis nei 
nebandė, tik suminėjo skirtin
gų skaitlinę. Tuojau kuopa iš
rinko specialę komisiją, kad 
peržiūrėtų finansų^ knygas.

Komisija pirmoj vietoj parei
kalavo iš Centro prisiųsti da
vinius apie SLA. 14 kuopos na
rių stovį. Iš prisiųstų dokumen
tų paaiškėjo, jog Centre iš 
kuopos yra išbraukta 57 na
riai, o suspenduota 128. Beveik 
visi tie nariai kuopoj pasirodė 
esą gerame stovyj, — vadina
si, buvo užsimokėję savo duok
les. Iš pradžių buvo manyta, 
kad ta netvarka pasireiškė tik 
per 1931 metus. Pareikalauta 
iš Centro tų metų finansų.sek
retoriaus siunčiamos mokesčių 
blankes. Iš tų blankų pasirodė, 
kad finansų sekretorius nepa
siuntė į Centrą virš 600 dole
rių, kuriuos jis surinko iš nu

rodytu laiku ir jeigu • radio rių.

Ko'rhfsijos nariai pradėjo gal
voti, ar kartais tokių pat dalu
kų nesidėjo ir daug anksčiau^ 
ir pareikalavo iš Centro mo
kesčių siuntimo blankas už1 
1928, 1929 ir 1930 metus. Kol 
kas dar nėra tiktai suskaičiuo
ta, kiek per tuos keturis me
tus pas finansų raštininkų “už
kliuvo” iš narių surinktų duok
lių, bet spėjama, kad susidarys 
pusėtinai didelė suma pinigų.

Speėialč komisija tūri Iš na
rių surinkusi mokesčių khyge- 
įcs ir daro palyginimą su pa
siųstomis į Centrą mokesčių 
blankomis. Todėl trumpoj atei
tyj tikrai paaiškės, kiek pinigų 
finansų sekretorius “konfiska
vo”.

Dabar kyla klausimas, *ar 
Centro sekretorius, p-lė Jurgc- 
Butė, žinojo, kad musų khopoj 
■dedasi tokie dalykai? IŠ visų 
ifckttj atrodo, kad jai tai buvo 
Žinoma. Kaip gi galima išaiš
kinti, kad ir tą dalyką: khopoj 
dar nebuvo iškeltas klausimas 
apie finansinę netvarką, o “Dir
voj”, kUr buvo ūžėjusi p-lė 
Jurgoliutė, jau ėjo pasikalbėji
mas apie tai, jog į Centrą ne- 
pf įsiusta keli Šimtai doleriu.

Ir tai dar nėra viskas. P-as 
P. žūtis kuopos susi rinkime pa
sakė, jog jam “Tėvynė” palio
vė ėjusi, nes jo mokesčiai ne
buvo pasiųsti į Centrą ūž aš
tuonis mėnesius. Girdi, kas rei
kė jo daryti: savo mokesčiits pa
siunčiau tiesiog j SLA. Centrų. 
Ir p. <P. ŽUtis tiesą sakė, nes 
aš mačiau jo mokesčių knyge
lėj p-lės P. Jurgeliutės parašą. 
Mokesčiai buvo priimti Centre 
birželio mėnesyj 1931 m. Lygi
nai toks pat atsitikimas, kaip 
su p. Žuriu, įvyko ir 1928 m. 
Vienam kuopos nariui Sustojo 
ėjusi “Tėvynė”. .lis pasiteiravo, 
kame, dalykas. Na, ir gavo at
sakymą, jog jau išbrauktas iš 
Susivienijimo. Narys pradėjo 
reikalauti, kad jo mokesčiai 
butų patikrinti. Pasirodė, jog 
su jo mokesčiais buvo viskas 
tvarkoj, todėl jis?, vėl tapo pri
imtas ir jam pradėta siuntinėti 
“Tėvynė”. Iš to reikia daryti 
išvadų, kad Centro sekretorius 
žinojo, jog narių duoklės nėra 
prisiunčiamos.

Bet įdomiausias dalykas yra 
tas, kad per pereitus metus 
“Tėvynė” buvo siuntinėjama ir 
tiems nariams, kurie oficialiai 
skaitėsi išbraukti iš Susivieni
jimo. Kai kurių mokesčiai į 
Centrų nebuvo jau pasiųsti už 
20 mėnesių. Kodėl taip buvo 
daroma? Nejaugi tuo tikslu, 
kad lųiriai negalėtų patirti, kas 
darosi jų kuopoj?

Vienas p-les Jurgeliutės ra
šytas laiškas rodo, jog ji prieš 
aštuonis mėnesius žinojo, kad 
SLA. 14 kuopoj yra finansinė 
netvarka. Ir jeigu ji tai Žino
jo, tai kodėl nepasirūpino stver
tis atatinkamų žygių? Tas 
klausimas privalo būti svar
bus ne tik SLA. 14 kuopoj, bet 
ir visiems Susivienijimo ba
riams.

Moteris ir aš visuomet kar
tu mokėdavome savo duokles po 
vienodų sumą. Bet SLA. Cent
re pasirodė nepaprastai didėlis 
skirtumas. O tai atsitiko,1 kiek 
galima spręsti, dėl to, kad per-

guši. Todėl floromis nenoromis 
finansų sekretorius tūrėjo pa
siųsti į Ce0rų> ttas kitdip. jis 
būtų galėję^ susisukti didelį 
nesmagumtj. Ir tenka pastebė
ti, kad SLA, 14 kuopoj b^; 
laimingi tik tie, nariai, kurie 
sirgo arba mirė: su jų duoklė
mis paprastai nebuvo daroma 
šmugelio* Teko matyti už 1931 
m. mokesčių blankas^ kurios 
buvo pasiųstos į (Centrą. Kuris 
tik narys sirgo, tai jo dūoklės 
jau ir Ccfitrc. Pašalpą gavo 
kiekvienas.

štai dar vienas labai ryškus 
atsitikimas: rugsėjo 26 d. 1931 
m. mirė Ona KaroŽrenS. Velio
nė į musų kuopą" buvo persi
kėlusi tų pačių metų vasario 4 
d. Peršikeldarįia • finansų rašti
ninkui sumokėjo $13.80. Jos 
duokles (13.30) buvo pasiųstos 
į Centrą tik rugsėjo mėnesyj. 
Nežiūrint į tai, pomirtinė bu
vo pilnai išmokėta!

Su mano duoklėmis irgi at
sitiko labai keistų dalykų. 1930 
m. tik už tris mėnesius mano 
duokjės tepasiekė Centrą, o 
duokles už devynis mėnesius 
“konfiskavo” finansų sekreto
rius. 1931 m. vėl mano mokes
nei buvo pasiųsti į Centrų už 
7 mėnesius. Ir aklas galėjo pa
stebėti, kad toks narys jau 
yra išsibraūkęs 1930 m. ir tu
ri iš* naujo Stoti į Sūsivieniji- 
.mą. Vienok Certtro sekretorius 
to nepastebėjo ir mano duokles 
priėmė.

Kai pažiūri j finansų sekre
toriaus blankas, kurios buvo 
siunčiamos Centro sekretoriui, 
tai visut tik ir mirga paišeliu 
padaryti pažymėjimai: “skola”, 
“palauk”, . “prisiųsiu”. Ką visa 
tai reiškia?

Atrodo, kad dviejų nuomonių 
negali būti : visas tas SLA. 14 
kuopos finansų sekretoriaus va
romas šmugelis Centro sekre
toriui buvo žinomas.

J. Ariūonas.

Sprihgf&ld, III.
.i, .A,. ..■» ...

Įvykdyta geras -darbas: suvie

nyta dvi palaipinės draugystės
Kai tik liko ateivystė į šią 

šalį suvaržyta, tai aktyviškes- 
ni nariai, kurie šiek tiek pro
tauja ir draugystėms vadovau
ja, tuoj peimatė inusų draugys

tėj liudiĄ ateitu kid ne
ilgoj trukūs’ joms yra lemta 
susilpnėti arba ir Visąi išnykti. 
TPdČl tuojąu buvo imtasi šiek 
tiek draugystės pertvarkyti. 
Kurios, davėsi pertvarkyti, tos 
dar išsilaikė iki šitĮ diehų. O 
kurios gyvavo senoviškai, tos 
šehiai jau pranyko. Pas mus 
iki šiol neblogai išsilaikė tiktai 
dvi laisvosios: Lietuvos Simų 
draugystė ir Liet. Am. Ukėsų 
Kliubas. Daugelis kitų išnyko. 
Betgi Įtarių . skaitlius ir šiose 
draugystėse Žyrihiiai sumažėjo. 
'Todėl buvo pakeltas klausimas 
šias Wi <iTOgijas sudėti j vie
ną. kito 4—5 me
tai atgšl. Bėt tiktai dabar ji
sai įvykdytas. Nėt h* dabar da 
radosi tokią, kurie priešinosi.

Ablėjų draugysčių bendras 
susirittkimūš įvyko vasario 21 
diehą. Tf Čia, gerai padiskusa- 
vus dabartinė draugysčių pa
dėtį, Sutikta susivienyti. Ir su-| 
si vienijus, ir tai nebus jau per- 
didėlė draugystė. Į valdybą iš
rinkta: pitmibinkas Jurgis Ke- 
nuliš, pagalbininkas Jurgis ša- 
laševičiūs, protokolų sekr. Vla
das Feiferis, fihanšų — Jonas 
Raūlinaitis, iždininkas Vincas 
Čei-hauskas, iždo globėjais Ado* 
maš Bendoriūs ir Jurgis TaČi- 
liauskas; malšalka — Juozas 
Buragas. Nutarta ir naują kon
stituciją pagaminti. <Į konstitu
cijos komisiją išrinkta Jonas 
RaūlinaitiS, Jonas Baltrušis, 
Vladas Peiferis ir V. Černaus- 
kas. čarterį nutarta pasitaikyti 
Lietuvos Sūnų draugystės, nes 
šis čarteris yra išimtas tik sa
višalpos reikalams, o kliubo 
čarteris tinka tik politikos rei
kalams.

Vasario 28 dienų įvyko abie
jų draugysčių buvusių valdybų 
ir naujai išrinktos valdybos 
bendras posėdis. Sunešta į daik
tą knygos, finansai, išmokėta 
biles ir viskas perduota naujai 
valdybai.

Hemoroidai
mi be Peilio

Nelaukite aklinu, niežtančlųjų, kraujuo
jančių, išsikišančiųjų hetnoroidų. bvniiegių 
naktų, vočių. Fistulas, Fissures, ulcerių, vė
žio ir kitų pavojų. Be Pelito—-Be Operacijos. 
Tūkstančiai patenkintų. Nereikia išlikti ifi 
darbo. Nelaukite nepakenčiamų skausmų, 
neišgydomu ligų, ar operacijos. Specialia Ne
mokamus Pashil.vmus: Egzaminacija ir vienas 
treatmentas DYKAI, jeigu jus atsiuešito šį 
apgarsinimo. Nėra jokių pareigų. Ateikite 
šiandie, arba ttiojaus rašykite dėl penkių 
dienų žolių Gydymo ir Patarimo — 25c per 
paštų. S-M-S Health Institute. Dr. P. B. fii- 
majiskls, Hemoroidų Specialistas, 1809 N. 
Dūmon Avė., Chlcago, III.

Į dėiktą suneštas tartas: Lie
tuvos Sūnų dt-tčs $3,833.60 
Liet. Am. Ukėsų Ivl. 3,366.89

Sykiu „$7,200.49
Narių skaitlius: nuo Lietuvos 

Sūnų 90
Liet. Am. Ukūsų Kliubo 103

Viso 103

Į abi draugystes priklausė 
apie 17 narių, šiuos atėmus pa
lieka 176.

(Pašalpa bus mokama į sa
vaitę po $12 per 13 savaičių 
per tuos pačius metus. Mėne
sinės mokama po $1 į mėnesį. 
Pomirtinė $150, burių nariai 
sumoka proporeronaliai po tiek,

po kiek nuo nario pareina. K 
duoklių jau seniai įneš dėl po
mirtinių neimam. Pertai šios 
dvi draugystės tik ir galėjo 
gerai pasilaikyti, r Tie nariaj, 
kurie priklausė į abi draugys
tes, galės it dabhr taip priklau
syti. MOkėš dubeltavą mėnesi
nę (žinoma, jeigu norės) ir ąp- 
laikys dusyk tiek pašelpos. Bet 
pomirtinė bus visiems vienokia.

Dar reikia pastebėti, kad da
bar Illinois valstija y ta labai 
apsunkinusi mažų draugysčių 
gyvavimą naujais įstatymais. 
Darant naują konstituciją, ne
lengva bus prie dabartinių įsta
tymų prisitaikyti.'

V. Cernauskas.

Kiekvienas doleris depozi- 
tuotas musų Taupimo De
partamente yra dirbantis 
doleris, kuris uždirba jo sa
vininkui 3% compound 
nuošimčius - - -

Tegul Jūsų Stttaupos Uždirba 3% Compound 
Nuošimčiui šiame Dideliame 

Konservatyviame Banke.

Central Republic Bank
AND TRUST COMPĄNY 

208 SOUTH LA SAULE STREET. CH1CA00

HOLLAND - AMERICA LINE - --- -------- -—----------- -— ■■

2 DIDELIOS EKSKURSIJOS
Rengia

Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVVN I LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaitę išplaukimai 
gejrai žinomais Lloy<l Kabininiais Laivais. 
Užšisakykit vietas į>as vlėtiMtis agetitus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausią patarnavimą

North German LtoyD
130 W. tafttfėlph M Chicago

Lietuvių Laivakorčių A(jėnlų 
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

Gegužės 21 dieną, ir Liepos 16 dieną
Sėdant laivan iš vakaro

Į KLAIPĖDA <PERrotterdam) 
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS p

SEKYS. J.
226 Park St.. Harford. Conn.

AMBRAZIEJUS. J.
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y. 

AMBROZE. V. W.
178 Fcrry St., Ncvvark. N. J.

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vcrnon St.. Worccstcr, Mass.

BALTUTIS. P, P.
3 3 27 So. Halstcd St.. Chicago, III. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main St.. Montello, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

MAKAREVIČIUS, K. A.
62 Jackson St., Ansonia, Conn.

MOLIS, P.
1730 — 24th St.. Detroit, Mich.

•'•NAUJIENOS”
1 739 So. Halsted St., Chicago, III. 

RAUKTYTĖ, J.
123 Millbury St.. Worcester, Mass.

- - ■

SIDABRAS, K.
34 2 W. Bro«dway, S. Boston, Mas?. 

STULPINAS. V. M.
3400 So. Emerald Avė.. Chicago. III. 

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

URBŠAS. J. J.
187 Oak St.. Liwrence, Mass. 

VARAŠIUS. A.
So. 12th and Oarsęn, Streets. 

Pittsburgh. Pa. 
VASIILIAUSKAS, J.

814 Bank St., Waterbury, Conn.
“VIENYBĖ”

193 Grand St.. Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS, A.

502 South Avė., Bridgeport. Conn. 
ZOLP, J. J. ‘

4 5 59 S. Paulina St., Chicago, III.

A.

VALERIJOS CEPUKAITES KONCERTAS!!!
į .... .
___ .uV/y

KOVO-MARCH 11, 1932
Programą pakelei Čepukaitei pagelbės išpil
dyti keletas gabių ir pasižymėjusių artistų .

Visi prašomi atsilankyti ir paremti šį jaunos smuikininkės Koncertą-Benifisų
-   -. IIĮĮMII !■ .11,11 lį iii’ I [■I. ■■■■>

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
. ’’ I • . . ». - #

■ i ' «■

3133 South Halšted Street
* . * > ,

Pradžia 7-:30 vai. vak. įžanga 60c.

Minis..... . " .......I HllIlBjll ■!!
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Paklausimas padau-j Lietuvos apvaikščio 
žų prezidentui

Pinionzų minisleris įnešė,’suorganizuoti į vieną fadera- 
kad zabovininkų atsišaukimus ciją ir pokorininkų gildai ru- 
perduoli užpakalinių reikalų P'olis los 
ministerijai, vienok Tautos 
Vadas, žinodamas savo pilie-, 
čių psichologiją, kuriems per 
amžius buvo pumpuojama, 
kad be zabovų ir civilizacija ir 
kultūra žlugtų įsakė 'visus 
špylininkus ir špvlmaelicriiis

finansiniais reika-

tl-

TRINERIO
KARTUS VYNAS 

nuo konxt ipaclioH. prasto apetito, 
ShIvoh Hkandėjimo, brmlcgčH.

_ _______ VinoHf uptlekofic.

^^MfflsroMmrcjgzaor^^rojassaaE

•)/

Paprasti musų respublikos 
kodėl dirvos! piliečiai klausia, kofiėl padau- 

Lietuvos 
sukaktuves. 

Visi apvaikščiojo, kili Smeto
ną sveikino, dar kili dainavo 
ir kalbėjo už dievą ir tėvynę.

Viskas čionais labai aišku: 
apvaikščioti ką nors reiškia 
vaikščioti vaikščioti skersai ir 
išilgai, kol kiekvieną pėdą ap
vaikščiosi. Vž lai padaužos ir 
nevaikščiojo, nes suprato, kad 
apvaikščioti netaip jau leng
va, o nepriguhnybė tai nema
tomas daiktas, kurį ir norėda
mas neapvaikščiosi. Mums sta
čiai nesuprantama, 
žmonės, kurie
Lietuvos nepriguhnybę, galėjo 
tai padaryti ant kietų sėdynių 
sėdėdami ir spykerių klausy
dami...

O Smetoną sveikinti padau
žos neturi laiko. Vadinasi, da
bar viskas aišku, ar ne? —J/.

Dideliai ir didžiai • gerbia
mas prezidente.
Karpa Vyčius socialistus visur ižos neapvaikščiojo 
vadina cicilistais— aš noriu I nepriklausomybės 
žinoti, ar negalėtumei paaiš
kinti. Jurgis Zvalginskas.

Atsakymas. Klausyk, Jurgi, 
brangus tautieti ir drauge: 
Matai, Lietuvoje davatkos ir 
cypdavatkės, kunigų ujamos 
ir siundomos, socialistus cici- 
likais vadindavo, o ponas lie
tuviškų istoriškų zaunų perke
lis dar, matyt, iš davatkų sto
no neišaugo. Jisai, tas žmoge
lis, cicilikais visus ne fašistus 
vadina.

Tautą veda
kaip tie 

apvaikščiojo

[Acmc-P. U A. Photo]

Mount Rainier, • kur vasarą suvažiuoja šimtai turistų. Dabar tas kalnas yra apdengtas storu 
sniego sluoksniu. ”

VELYKŲ SIUNTINIAI Į SAVO TĖVYNĘ
Suteikite džiaugsmo savo namiškiams jūsų senojoj 
tėvynėj pasiųsdami jiems piniginę dovanų Velykoms.

Greitos Patarnavimas žemos Kainos

Peoples J^ational "Bank 
and Vfrust Company 

of Chicatjo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
---- ------- ----------------- ---------- ----------■ * _________________

Padaužoms į nagus pakliuvo 
gerbiamo senuko Sirvydo laiš
kas iš Lietuvos, kuriame mu-

Bet padaužos neturi laiko ir 
palinkimo gerus daiktus skir
ti nuo blogų. Jie ir toliau eis 
liaudies keliais.

—• Sešlasai Padauža.

Smetona tautą veda. Vadina
si, jei Veda, tai gali vesti, bet 
mes nesuprantam, kur jis ją 
dabar veda... Pirmiau Sirvy
das sakydavo, kad Smetona 
tautą valdo, o dabar jau tik
tai veda: reiškia, persimainė 
Lietuvos žmonės, valdyti jau 
nesiduoda.

“Vienybės” peckelis sako, 
kad lietuvių tarpe nėra fašis
tų, o esą tiktai tautininkai pa
triotai, kurie Smetonai pasvei
kinimus moka pasiųsti. Jie 
sax^o sveikinimuose ir sako 
“ve^k musų tautą, galingasai 
vade”. - Titus.

Liaudies dalykai
Visliomis rašė ir kalbėjo, 

kad Amerikoj turėtume pra
dėti statyti lietuviško styliaus 
namus. Visi žino, kokis tas 
lietuviškas stilius. Lietuvos 
liaudžiai ir “bathroomio” ne
reikėjo, nes švarinosi pirtyj ir 
kitus reikalus atlikdavo lau-

JMinkšti gėrimai
K vienos pusės, mes supras

ti negalime kokiu budu gėri
mai gaji būti minkšti arba kie
ti, bet/ laikraščiuose apie to
kius gėrimus skaitome. Ir ant 
langų taip užrašyta. Gal būt 
dabar gėrimai suminkštėjo. 
Bet žmonės saljo “kietas van
duo” ir “minkštas vanduo”. 
Kiti dar sako “minkštas vyru
kas” ir “kietas vvras”. Ka tu 
čia supaisysi. Mat.

Lietuvos liaudis dėvėdavo 
tik vienas pakulines kelines, 
vaikščiodavo basa, srėbdavo 
zupę iš vieno bliudo, tūli nei 
sykiu su avimis ir ožkomis gy
vendavo. Jeigu viskas, kas 
liaudies, yra gera,- tai ir mes 
taip turėtume daryti.

Didžiuma musų liaudies pa
sakų yra taip purvinos, > kad 
švarioj kompanijoj 
butų klausytis.

Nemaža liaudies 
ir dainų tinka til 
kaimo gyventojams.

Girtis, kad mes esame geri 
patriotai tik todėl, kad kalba
me liaudies kalba, dainuoja
me liaudies dainas ir elgiamės 
kaip musų liaudis, yra prastas 
pasigirimas. Kaip savo kalbą 
išvalome, ištobuliname, suvie
nodiname, sugramatiname, su- 
literatinainc, taip pat prisieina 
elgtis ir su kitais liaudies da
lykais.

sarmata

melodijų 
mišku ir v

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svari}

Mra. Betty Luedeke iš Dayton rašo: "Aš 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų j vieną savaitę ir ne
žinau kaip jj ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę šaukšte
lio Krusehen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bile aptiekininką Amerikoje. 
Jeigu ši pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salts
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Špylmacherių rei 
kainose

Visa Padaužų ministerija iš
sėdėjo pora dienų ir ką tik 
galva nenusisuko besvarstyda- 
ina įvairių zaboviniiTkų reika
lus.

Prisiėjo skaityti atsišauki
mus nuo kozirninkų, bolinin- 
kų, muzikantų, aktorių, šach- 
matistų asociacijų. Visi, kurie 
ką nors lošia, groja, žaidžia, 
yra depresijos paliesti ir rei
kalauja urnos piniohzanes pa
galbos. Viši gąsdina, kad civi-

■................ ■ ii ■ »■ ■ i.
Palengvina Skausmą
NokentSkite reumatiškų g8- 

Umu Ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra juaą npielinkča Ligoninė, kur nerei
kia mokėti karferj, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $00.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 0060

asme- 
lytiniai 

vyrams, 
kviečiami 
informa-

=i= 
žmonės 

reikia, kad 
k(is nors padirbtų zaboVas ar
ba žaislus. Spauzdinarnos ko- 
ziros, rašomos kompozicijos, 
daromos įvairios birbynės ir 
kitokie noizui padaryti instru- 

jnientai, siuvamos, liejamos ir 
Vo-j tašomos boles, lėlės ir kiti dai-

lizacija ir kultūra be jų žus, 
ypač kozirninkai, juo labiau 
pokorininkai daro griežtų pa
reiškimų. i

Musų filologai'išaiškino, kad 
lošti arba groti reiškia, pras
ta žmonid kalba sakant, bovv- 
lis arba žaisti. Rusai sako 
“igrat”. Anglai “to play. 
kiečiai “zu spielen.” Vadinasi 
ar koziromis, ar hole, ar muzi- produkcija, iš ko plaukia ka

lik bo vijusi.

k ta i. Taip sakant, pasidaro

American Bosch Radio
1932 METŲ SU GRAŽIU KABINETU 

UŽ $67.50
IR HOOVER ELEKTRIKINIS DULKIŲ 

VALYTOJAS VERTES $67.50

DABA

nors pinionzai.

SPULKA
ar teatru žmonės

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą karią • įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO 

leidžiama dvisavaitini spalvuota jumoro žurnalą

f

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŪJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus jišgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų 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. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
' Specialistas iš

• Rusijos

Nciridčliok tanoinimo rytojui.

Vytauto Buildine & Loan Association (Sjiulka)
• 4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145

Pradėk šiandien ir buk linksmas ateityje. Per 3 3 metus nežuvo nei centas.

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas. 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas: Pivoša. Jul-Boks, J. Kulakauskas. A

- Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims menesiams 2 lt.

50 et Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite-

“Vapsva”, Kaunas. Maironio 6.

DABAR SUDRIKO KRAUTUVĖJE 
PARSIDUODA ABU UŽ

PASINAUDOKITE PROGA.
tuo Hoover dulkių valytojų jus savo savo numus 

išvalysite be sunkaus darbo, o su nauju Bosch Radio iš
girsite gražius programos.

Budrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų.

ligą ar silpnumą.
Vėliausi ir geriausi 
gydymai Išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų. pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų Tai
pgi speciali gydy
mai sugrųžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu- 
silpusiems 
nims ir 
silpniems

Sergantys 'žmonės yra 
ateiti dėl sveikatai naudingų 
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicagp, 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 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suka
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. . m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

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

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

IN OUR OFFICE

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAp < 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie '8902 

V^nos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiški*’ pirtis moterims 
seredomis iki 7 v, v, <

Gražus Lietuvių Programas iš galingos W C F L 970 k. 
stoties duodamas kas nedeldienį nuo 1:15 iki 2 po piet 
ir kas ketvergę W H F C 1420 k. duodamas nuo 7 iki 8 

valandai vakare.Garsinkites “N-nose”

/... — 1 ........ ......... —1
Pbone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenau) Avi.

CHICAGO. ILL
pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

4 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. »

Pavyzdžiui, jeigti - žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no* 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 

1 tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterln*, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
nikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

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

-i. '
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Naujienos eina kasdien, ilaldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovG, 1789 S. Halsted St., Chieago, 
III Telefonas Roųsevelt 8500.

PRASTAS KOMPLIMENTAS

vienam menesiui

Chlcagoj per išneftiotojus:
a-:--

Suvįępytose Valstijose, ne Chicaaoj,

Metami ..—_ ___
PlUei taetų ...... ..
Trims mėnesiams
Dviem mtaesiami _______ ___
Vienam mSnesiuj .....______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginu)

Metame $8.QQ
Rusei metų ----- ----------------- ; 4.00
Trims mėnesiams ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Jungtinių VaĮątijų skraiduolis uChięago” gavo nuo 
kai kurių Chicagos gyventojų, kaipo dovaną, gražų 
radio priimtuvą. 'Į'p karo laivo jurininkai, norėdami 
parodyti čikagiečia'ms savo dėkingumą, pavadino savo 
savaitinį laikraštį — “Racketeer”! x

Tokių “komplimentu’1 Chfcagos miesto administra
cija, žinoma, įsižeidė ir užprotestavo per kongresmaną 
Sabath laivyno sekretoriui. Pastarasis pranešė, kad ji
sai jurininkų laikraščio vardą “Racketeer” uždraudė.

Pasįrųdo, kokia nuomonė yrą net karo lai vyne, pa- 
skŲdĮųsi apie garsiąją Chięagą.

las. fliętųą, kada po soejaldemokrato
Eherto mirties, buvo pirmu kartų renkamas yisuotirių 
ba^ąvinių Vokietijos ^ręžidentąs, Hlndenburgo kandi
datūrą rėmė monarchistąi ir kilį ąfž^ręiyiah (Dėka 
to, kad komunistai tuomet irgi statė savo Thaelmann’ą 
ir atskėlė apie trejetą milionų balsų nuo demokratinio 
bloko, Hindenburgąs įąimėjoj Bet ątžągayęjviąi dabar 
eina prieš Hindęnburgą! Jjąąi ppr septynerius metus 
savo, prezidentavimo pasirodė ištikimas krašto Įconstį- 
tupjjai. Dabartiniuose rinkimuose jisai yra pažangiųjų 
partijų kaųdidatas.

Jeigu nėby|ų pavojaus jš fašizmų pusės, tai kiek
viena partija galėtų stąfyti atskirus kandidatus. Bene 
nebūtų, sakysime, sopialdeųiokratams maloniau agituo
ti už savo partijos žmogų, o ne už Hindenburgą? Bet 
dabartinėse sąlygose einą reikalas ne apie partinę agi- 
tapiją, o apie respublikos apgynimą. Davus fašistams 
arba monąrrhistams pergalėti, darbininkų iųdėjjmas 
nukentėtų daugiausia.

Komųnistąi tačiau tp nepaiso. Jię nori būt “radika- 
liški”, kad ir čia dar taip. Atrodo net, kad no radika
lizmo priedanga jie sąmoningai gelbsti fašizmui.

■s—

Apžvalga
ĄTŽAGARPjV^AR “ĘĘVO

PAVOJINGAS GABUMAS

Dėlto, kad Lindberghas yra garsus ir apie kiekvįę- 
ną jo žinksnį rašo laikraščiai, tai jisai buvo priverstas 
apsigyventi tokioje vietoje, kur mažiaus žmonių, ir 
koma, kad dėl šios aplinkybės piktadariai turėjo pro
gos' gąVOKtį jp

Dabar dideliu triukšmas spaudoje gali jam vėl pa
kenkti. Žinodami? k^ visa šalis yra susiinteresavps 
Lindbęrgho vąjkp prąžųvimu, kad jo ieško policija, ka
riuomenė ir privatiniai detektivai, vagys gali pąb,ijų|į 
ir ųž pinigus grąžinti vaiką, nes jiems grasina pąvojps 
patekti į teisingumo rankąs.

Penkiasdešimt tųkstąąčių dolerių, kurių, sąko, pik
tadariai reikalauja, Lindberghui nieko nerąiąkią, nąs 
jam upivis paliko kelioliką milionų. Jeigu jisąi bu^ 
galėjęs patylomis tuos pinigus užmokėti, tai kudikįs 
gal jąu butii buvęs pristatytas j namus. Ęet prie šito
kio bubnijimo apie tą nęlaimę, tai sunkų įsivaizduoti, 
kaip vagys drįs susisiekti sp vaiko tėvais.

Už žmogaus pavogimą tikslu išgauti pinigus pikta
dariai grasiną mirties bąų^mė.

TUŠČIAS RĄPIKALIZMAS

Vokieti joję šiq mėnesio 13 4- įvyks respublikos pre
zidento rinkimai. Yra išstatyta keturi kandidatai: rąą-> 
publikos šalininkų kandidatas Hindenburgąs (dabarti
nis prezidentas), fašistų — Hitleris, nacionalistų — 
Puesterberg, ir komunistų — Thaelmann.

Rinkimųęse gali laimėti tiktai Hindenburgąs arba 
Hitleris. Kiti du kandidatai surinks daugių-daugiausią 
po keletą mlUbnų balsų, kuomet prezidento išrinkimųį 
Vo,kięĮiįoję rąi^įą absplįųęjps pąd^9-W balsjj dąųgųmb^, 
t. y. bąnt kp^ų 1Q ąr 17 mįjjįąną. JJęį nacįpną]Įį§iąs, nei 
komunistas tiek baisų gąuti negąli.

Nacionalistas Duesterberg yra statomas kandidatų 
dėlto, ’kad nacionalistai negalėjo susitarti su fašistais. 
Tai yra geras dalykas respublikai. Kada atžagąreivią| 
tarp savęs p.ešąsi, tai demokratijos šaliųįnkąms yrą 
lengviau savų pų^icijąę gjnįi.

Tačiaus^ jeigu nė vienas kandidatas negautų abso
liučios daugumos balsų kųvo 13 c|-» tai yęliąųs įvyktų 
perbalsavinias, ir tam antram balsavime vienas atžaga
reivių kandidatų (veikiausia, nacionalistas) gali • pasį- 
traukti- ręspųbykųs frųųtųi jau bųtų mojus-' 

§itųkįųSg‘^StQWe vįsąj bę prąw§
40 TbąąiBAaeu’a kandidatąvuuas. Komunistai giriasi, 
kad jų kandidatas pritrauksiąs visus darbininkus ip. 
kad spęįąjdęųmkrątąi, kurie dabar remia Wndeubwq 
kandidatūrą* pasiliksią be pasekėjų. Tai, žinoma, yra 
tuščias pasigyrimas. Bet jeigu net visi komunistų ir 
spęiąldemokratų balsuotojai atiduotų sąvo balsus už 
Thaęliųann’ą, tąi ir tuomet iki laimęjiriio dar truktų 
kokių kiurių ar pelkių milionų balsų.

Taigi, jei šitą koųiupistų taktiką |r raętų dĮarbįnin- 
kųose tiek priturimo, kiek jie tikisi, tai ji ti^taį užtik-, 
rintų ląynėjiiųą fašistams.

Ęet komynistų kandidates, be abejųnęs, gaus įik’ 
tąi dalį* dąrbiidpkų balsų. Kiti darbinįr^ąi —: taip paį 
kąip ir pa|anges«joji buržuazija — bąjsuųs ųž 
jj ^didat% Hipęlenburgit.

kopBĮnistų Jcan$(įat^ neatsieką nįęjio
.šalinimų MM 

pusę. Ąr iš to galį bųt
< w 4 ♦ v < n - 1

pmw
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Komunistų opozicija nori pa
sirodyti, kad ji yra ne mažiau 
“x^volių.ęinga” už bimbininkus. 
Jos organe K. Valonis rašo apie 
Ispanijos respubliką:

“Ispaniją, taipgi, jau lais
va? Ji — ‘demokrątįnė res
publika’.

“Bet... ispapiškoęios demo
kratijos berneliai nuėjo į 
piršlius kruvinosios diktatū
ros raganai! Jų Guardia Ci- 
yil (piliečių gvardija) žudo 
yąlstiečius ir dąrbininkus. 
Žudo aršiau nei Primn de Rį- 
vera laikais.

“Ispanija, vadinasi, dar ne 
laisyą. Ispąnų buržuazija, pu- 
kilusįos liaudies padedama, 
nutraukė fęodalistinės tvar
kos grandinę įr antkorė savo 
diktatūrą. Rpę sę.ųp iiąųio 
pakabinta nauja iškaba, ‘de- 

: nįokrątija’/ Ui f.viskas.”? /: .
Šitaip kalba anąręhistaį, ku

rie kiekvieną valdžią laiko ne
pakenčiamų despotizmų įr rei
kalauja “visiškos įaįsvęs” žmo
nėms, ir bimbiškos rųšies ko
munistai, kurie visas valdžias 
vadina “krųyįnomis”, tlĮ< t<0’ 
mnųistų partijoj valdžią (pą- 
čią žiauriausią pasaulyje) pri
pažįsta gera.

“Sklokininkas” Valonis ir 
“Nauj. Gadynes redakcija pro
tauja (?) lygiai taip, kaip jie. 
Demokrątįj^i, gų<įi, tai — tik 
“iškabą”, o tįkfUiųpje ji reiš
kianti buržuazijos “diktatūrą”. 
Kame jie mąto “diktatūrą”? 
O gi tame, kad valdžia “zujįp” 
tuos, kurie kylu Pfieš ją su 
ginklais rankose.

Vąlonįs vadina tuos sukilimų 
darytojus “valstiečiais ir $ą.r- 
biųinkui^”- liot vąlstieęiai ir 
darbininkai yra išrinkę tą val
džią, prieš kurią ginkluoti su
kilimai yrą daromi.didelę dau
gumą Yąl^tmų ir darbininkų 
balsavo už tą$ partijas, kurios 
sudaro <Jnte«iwė 
džių.

ninku (kuriuos ųž ftusię? 
džioją kp^nistąi ir anarchis
tai) yra nopątenkmta ir prieš 
¥&» tete- tai & si 
turi daryti? Ar. ji, turėdama 
pritarimą daugumos, turi nusi
lenkti b^9, jė
ga diktuoti jaį sayp yąlįą?

Jei^u tai mą^ųipąį ^ųįų at
imtos tęh$s, tąi sąkytųm,, kad 
ji netiiių kitokiu įšeitįeę i| yru 
priversta paryti “pų$isV Rpt 
žmonės, kųrje §ą<Į^o nutepą, 
turi lygto tokias pat tę^s, 
kaip iy vi^i ki$ Ispanijoj pe
čiai; jie gali organizuosiu' yali 
žjj$|į|Įi ir raštu skejbti s^yq> tač- 
jutf/'faji, rinkimms atėįųą, į|ą-

TO

Frakcijos sipcialis^ partijos 
sekretorius, Paul Faui’e (išt.: 
Pol ’For), ijk^lė pąrląipente 
sensacingų dalykų, bųtęut, kad 
Franci jos aniųnicijos fąbrjkan- 
tąi Greideris ir llręsąs Juodai 
pinigus Vųkiętįją? hty|ąpnin-1 
kams-fašistamę, kąįp rašo “L. 
žinįos”.

Vokietijos Himleris garsiai au
kaują apie “tautą” ir grasiną 
karu Franci jai. Bet jisai nesi- 
sąrnfatija imti pinigus iš Fran- 
cijos fabrikąntų, kurie gąmina 
kanuoles ir šautuvus frąncuzij 
armijai ir Francuos talkininkų 
armijoms. įš kitos pusės, Fran- 
cijos amunicijos dirbėjai šel- 
pia “patrlotižkias” Vokietijos 
rėksnių^. Mat, hitleripinĮcų šu7 
kayięiai' priež fraih
ciją skatina franęu?us labiau 

__________ _________ _______ ginkluotis, ir šreideris bei Kre-
T v<rinH i'„ orio <b

P..-.ąų.yię« y S ją p e Socialistų atstovas Faure pa
reiškė Francijos parlamente, 
kad Vokietijos amunicijos ga
mintojai Kruppai dirba gink
lus ir Lenkijai, nors Lenkija 
yra laikomą “mirtinu priešu”! 1 
Vokietijųs. Jisai, pagaliąus, pa
sakė, kąd Frakcijos ginklų fą- 
brik'antai šreideris ir Krezas 
net pąrdąvė Vo^iętijai francu- 
zų parako gaminimo paslaptį.

Tai toks yra įvairių šalių ka
pitalistų ‘.‘patriotizmas”. Jie, 
anot Paul Faure, “tąri vieną ir 
tą pačią tėvynę — pinigus, už 
kuriuos jie pasiryžę viską pai- 
duQd.-?

Riveroą ^įktaWV9s yrą nesąmo
ne. Vadinti ją “(įikfąturą” tai 
— klaidintiį žmones. Ręikia ne
užmiršti,' kad tos respublikos 
neapkenčia klerikalai, monar- 
ėjiisfąi ir buvę karališkos ąr- 
ypjoę gąperęįąi. Jįįe tik laukią 
pyogos ją pulti ir sunaikinti.

Ta valstiečių ir darbininkų 
mažumą, KUri dabar kęlia riąy- 
$<» Isp^pje, ęjna.prlęš s»VQ 
ręikrdus, patarnauja aršiau
siems pavp priešams. Ji dar ne
moka įvertinti laisvu kurią rę- 
volįuęija' ąuteikė kraštui.

SLA. Reikalai
NEŠVARI PAULAUSKO

AGITACIJA
• » *

Mačiau “Naujienose”, kad 
So. Bostono* šandarietis, p. K. 
J. (Paųlųųsk^s, gamina “mani
festą” §UA. 'narįąms, 'agitųoda- 
mas už p. Gbgiiži. Jo “manifes
tą” jau aš skaičiau. Tikrai reiš
kiu stebėtis to, žmogaus drąsa. ■

,Tas vyras prįes dvejetą me
tų, kada dar bolševikai buvo 
stipriu Busiyienijime, agitavo 
ųž, Taręilą, nors visos srovės, 
kurioms rūpėjo apginti organi
zaciją, tuomet rėme a.dv. K. 
Pugįo kandjdątųrą. Kas butų 
buvę, jeigu ('žymesnis fekaifius 
SLA. narių butų ' paklausęs 
Paulausko, ir bolševikų kandi
datas i iždininkus butų sumu
šęs'Gugi? Visiems šiandie aiš
kų, kad tokiame atsitikime 
SLA. iždas butų pateka į ko
munistų raukąs- fvrė^mi iž
dą, komunistai butų paėmę įr 
vįsą Susivienijimą — arba bu
tu su iždu išmaršavę lauk ir 
palikę Susivienijimui tik archy
vus su senoms kyitoms!

Kitąm žmogui butų gėda, at
siminus tokį savo “pa^itarną- 
yimą° organizacijai, ir jisai 
šiandię sede|ų ąų^ię sugląųdęę,. 
Bet p. Paulauskas ir vėl “darr 
bųojąsi .

Šį kurtą jau jisai paėmė. sąr 
Y° 8*?b$>įl ne tik p. bęjf 
if '‘gerb.- ,S. Geguži”,. Pą’sigėrę- 
M|V 19 1^‘kiu >lįspj jr<tgįųa vfį 
ripkti' p. iįegužį, kuris jau šę- 
šioliką metų išbuvo pręzideų- 
tu, ir dųęzda ©fe argumentą: 
■ ‘pavyzdingos ąmerįkopų orgą- 
$laiko iki 
jie gyvi būna, nes kiek ilgiau 
dirba, tiek daugiau gauna rei
kalingo patyrimo i» būna tin-

. Bęt ar negulėtu R. Paulaus
kas pąsakyti.,’ kaip elgiasi “pa
vyzdingos • amerikųnų organi
zacijos” su tokiais savo virsi-, 
njnkį|S, kurie būna apkaltinti 

parytu $dni ą^istitolių —• 
taip, kaip buvo Pąs(ovių Ko
misijų 'suvažiavime vję.pbialsiai

Vienok yra negražu, kad tas 
Gegužio agitatorius labai nesą
žiningai rašo apie kitus kandi
datus^ Neva istoriškais faktais 
1 į . * '* X 7 " .

pasiremdamas, jisai pasakoja, 
kaip prieš 24 metus F. J. Ba- 
gocius buvo kaitinamas už pa
ėmimą. atlyginimo iš J. Staš- 
kuno, “už ieškojimą. garbės” ir 
ųž įdfykįąs dalybą. $$ ji^i 

tie- kąitiyimai 
ijuvo feuurygĮ poįiĮiki^rių sky- 
ipas sljs^i^Jįip'įf y,ęil0. 
ją (Ragožius tada buvo 20 n|e- 
tų amžiaus,. moksleivis), kurį 
jie neįstengė sumušti atviroje

iesa,
^sei? Aišk^> «?-• ■ 

Hiiyle{tf>Įu-gas nėf« >bai |mka$&s aSS2“? 
vėliavai Įigšti. Jisąi buvo įj^o ggg®fo-U” **vV>w .**

ytų^oj^ Žitų Ijoyaj
pripš yaldžtą?

Ispanijos r^uublilca duoįjį, 
«a! būt, daugiau laisvas žmo- 
ny.»n& ntu 4uri kita

bendradarbiai?
Sųjįę W-

9efW laiM ibidomojg 
i'š'j’B to ma?. 

^aigį ne |>e reikalo (tyugetys 
kalba, fimžio tik$- 

lap'yra pjitapti “amžinu prezį- 
Slgjrtu". ' •,

Tą R^įfi}cięrlų kliką (į ją įė
jo ir “gąrsusU” Tąręila) tąįp 
bijoję Bągočiaųs, kącį Woręes- 
tę.rip seime ji buvo net prave- 
dusi tailmą niekui d««gįau 
(iki jisai liūs gyyąs!) neįsiteįs- 
ti jo į Susivienijiiną. Bet paų- 
ląpskąą, kartodamas‘ tps 
šmeižtus prieš Rą^ių, '“11^-1 
mirąta” pranerti tą fą^tą, kaili 
Susivienijimu tuos šmęįžtus 
ątmęte, nes Bostono ąęįmąs 
1920 metais ^ąnąiįdno Wo^ceą-

Paslėpdamas šitą faktą, Pąų- 
.lųųskąs ųe tik daro didelę mo
ralę skriąudą ądy. Bagočiųį, 
bęt tyęią suklaidinti 
SLA. narius, idant jie'negalė
tų teisingai .nusistatyti " Pilį; 
'Tąrybps Hnkįįni^e. Įr dai'.j}- 
gąj nesisarmatįja. davinėti įęK- 
sergėjimus nariams, kad jię 
nebūtų “pąMMkięrių’i įrankiais! 
Ar reikia murzinusio politikių- 
Jiaus, kaipgi Pauįąųskas, kuris 
tifeįtaa ^kla.'jięiYaria agiU- 
ei ja? -

Dar butų suprantama, jeigu 
jjsm laįžytųsi prie p. Gegužio, 
iš kurio tikisi gauti “džabelį” 
S^vięnįįjmę, te ^Itų jjį j “am
žino prezidęntb.” sostą. ‘Bet nę- 
pącjoru yra frątenialeje orgą-. 
nįzącijoje įm.Y$i 
nąrjįąš, kMUP teįsiligaį eiąą sa
vų pąįelgaš. Nedaug garbūs to
kį Wųč|ąk^i daro ir tiems kan- 
djdąląą1?, (tumiems jie šįengia- 
sį

Nauifts 22 Otavos*

—r—-•7’-;;.!, r ... ........

ATW No. Į
O metu, jKam 45c. Gf-

."L , lirr

Šęštadienig, Įgavo 5 jj,

Populeriškiausias kandidatas i 
SLA. Prezidentus.

tt" 1 ■■■ i i»■ ■ ..........

P/rfnissįop

(Tęsinys)
jaudinta ištraukia visą kraują 
iš mano veido. ’ Mano širdis 
skauda, kraujais liejasi dėl tp 
jaupojo — to brąpgaųs berniu
ko, kųps yra vienų metų su 
maųo sununįį,. jėigu Dievas 
butų jį man pą)ikę;s.. Tokips 
pačios jų abiejų akys, tokie 
patys plaukai, štai, dabar ar 
hiatai, kodėl aš jį taip myliu? 
Vienok, kuomet jo žodžįaį su
jaudina maųę įr verčia mano 
—tėvo širdį ilgptis, veržti^ prie 
jo, daugiau nę^u prįe kurio ki
to žmogaus — ųet daugiau ne
gu prie tavęs, Jonai, nes musų 
santykiai turi daugiau lygsva
ros, negu tėvo ir sunaus san
tykiai — netgi ’ ir tokiu laiku 
Karalius Juokas, ateina ir 
staugia ir Įkąykia į mano ausį: 
“Štai aš, štai aŠ!” ir vėl mano; 
kraujas pasišokėdamas subė
ga ątgal į mano veidą ir grą
žina atgal ta skaistumą, links
mumą, kurį jis §u' sayįpii ne
šiojasi. 6, Jpjiai, mysų keiktas 
pąsaujis, liūdinąs pasaulis, pa
saulis pilnas va^gb, skausmo 
ir ašarų; bet kudyiet Karalius 
Juokas ’ ateiųa, jis priverčia 
juos visus šoį<ti, tąip kaip jis 
griežia. lyruvinos širdys, iš-. 
3ziųy^ kaulai kiyiinyne, įr a$a-. 

['rus, - kyrioš ricęUedainos degi- 
[“ha skruostus'— visi šoka J tyk
ią los muzikos, kurią jis grie
žia tpyps žiauriomis savo ran- 
koiųįs ip tikėk ’inan, Jonai, kad 
jis labai geras ir užjaučiantis 
ateiti. O, mes žmonės esame

S . x • 1

kaip įtcjyptps virves, kurių ga
lai traukia mus į priešingas 
puses. Vėl ateina ašarosi ir, 
kaip lietus mikrintąs ant vir
vės, jos mus pastiprina, iki, 
greičiausiai, įtempimus pasida
ro per siparkus ir mes truks- 
lame. Bet Kąrąįius juokas vėl 
ateina, kaip šilti saules spin
duliai ir vėl sulengvina įtem
pimą; ir ųięs vęl pradedame 
tęsii Sjąrbą, nekreipdami aty- 
dos, koks jis ten butų.”

Nenorėjau užgauti jo jaus
mus, parodydamas, kad nesu
pratau ką jis norėjo pasakyti; 
bet vienok, dar nežinojau jo 
jyo^o pr^usties, todėl pa- 
klay^aų. šį kartą jis atsakė 
^usiraykęs, viąarkitu balsu: 

“O, tai buvo žiauri, liūdna 
yiso įvykio tryni ja — gražioji 
pąpelė apsuptą gėlių vainiku; 
grąbc gulėdama ji atrodė lyg 
gyvybės kupina ir vienas pas- 
Jčyį įiitą mes pradėjome abejo
ti, ąjr ji ištikrųjų buvo mirus; 
jį ijsisi tame ųiarmuro mauzo- 
lifejc* niažaipc kapinyne, kur 
jau gyli įįeįi ^aug jos artimų; 
ilsjĮsi prie molinos grabo, kuri 
jų Įabąi niylėjo ir ji ją; 
ir šyeptjeji varpai skamba: 
“Ding, dong!” taip liūdnai ir

••>" ""w

BRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
įkerti A. KaiitaJa

Patari « CjĮ).

lėtai; ir tie šventieji žmones,

ąnt puslapio niekuomet neuž- 
dėję akių; ir mes visi su nu
lenktomis galvomis. Ir kam?

“Bet, profesoriau, galų ga
le, ąš tame npmątau nieko 
juokingo,” atsakiau. Tavo 
paaiškinimas paslaptį padarė 
dar sunkesne išrišti. Gerai, te
gul sau laidojimo eeremopijos

dis iš skausmo tiesiog plyšo”
“Tikra tiesa. Ar jis neišsi

tarė, kad kraujo transfuzija 
padarė Lucijų tikra jo žino- 
na?”' -vlįg

“Taip, ir toks įsitikinimas su
teikė jam dąug surarrrinimo ir 
paguodos.”

I “Tąs tiesą, Ęet tame ir bu
vo yisas sunkumas, Jonai. Jei
gu jis mano taip, tąi ką ąpip 
kitus? Ha, hą! Tuomet toji 
gražioji panęĮė yrą pųliancįpą- 
tė (dąugyyrė),£ o ąš, sy sąvo 
žmona, man jau mirusia, įet 
gyva bažnyčios akyyąizdoje ir 
nors viskas jau pražuvo — 
netgi aš, kurįs savo žmonai 
visuomet buvau ištikimas, ęsu 
bigamistas.” _

“Aš nemątąu kur ir čia bu
tų reikalo juoktis”, pastebėjau 
profesoriui; jo fokię išsireiški
mai man visai nepątiko. Bet 
Van Helsingas padęjo sąvo rąn- 
ką ipan ant petįęs ir tąrū:

“Dovanok, Jonai, nes ąš la
bui kenčiu. Sužeistų savo jaus
mų niekam neparodau, išsky
rus tau, Jonai, nes tavimi ga
liu pasitikėti. Jeigu tu butum 
galėjęs pižiurėy į mano šir
dies gelmes, kuomet aš norėjau 
juoktis; jęįgų įu buįyip tąi pa
daręs, kuomet juokas atėjo; jei
gu tui g^lętąm dabar 
kuerpyt Karulius Juokas pasiė
mė savo vainiką ir viską, kas 
jam prikimšo ir nuėjo toli, to- 
U “«> W“|% itoft «’ 
gana laikui — gal tu labiau už 
visus 
tuių.”-

Jo bąlso jautrumas mane 
sująudmo,. Pfeąusiay kodėl jis 
taip mapė.

ąš įteuy.”
Ir dabar visi jąu išąiąkjrs- 

tėm; ilgos dU»Qg, yienuma, 
liūdnume Pftlį^ ^u’ 

<sų namus savo tamsiais, di
džiuliais spardais. Lycija guli 
kapinyne prie savo artimųjų, 
gražiame mauzoliejuje, atsitoli
nusi nuo knibždančių Londono 
milijonų; kur oras yra tyrus, 
ir saulė pasirodo iš ųž kalno, ir 
kur

gal tų labiau už 
kitus manęs pąsigąilė-

išmarginą žydin
čios laukines gėles.

(Bus daugiau)

laukus
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LAIPSNIS 2-Bį.AS

:mi tetetffetetfe SpriRgt 
įfeite-

Mrs. KEME$IS 
CHICAGO, ILL. 

Turi 4537 balsus

K. J. URNEŽIS

•alsų
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p. MARTINIGĮrnS 
Senat Petras

Turi 29^Q b?l*U

8fefefe? W&iW
fe it WW!«

iP-
■F-

' Spdngfiejų, lij.

LAIPSNIS feMAS

•te

8teRifeU- l‘WWWl- tfed 
ste!W«wfei« w tat fe n* 
msp tenlRfe rnteM

'l!W! pollte! .fetelfe tete 
‘Rfeyfe ,kteW^fe«-. fei 
fete
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J. SINKUS 
.C^CĄGą ILL, 

Turi 14 70 balsų

Tyri 770 balsų 
»l * J- »/ T ■ »•.►<

"J." AL1K0,W . 
Johnston Styį*. IV* ■ 

5*p ' V °

j. bėrutis

felKE STpšliUS 
KANKAKEE. ILL.

Turi 360 balsų

W?»W ,®W«K 

Turi 32^ balsų

KIRMON- 
. TAS 

HARVEY, ILL. 
Tud 420 balsų

NON ■ GRAPU8 ■
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J. ĘVĄNĄVSKAS
CHICĄGO. ILL

Turi 26p bakų

t

caga, bet visą Amerika. Jis ap
leido Glrįcagų pareitų seknia- 

jf
$ W*e«r 

vi lies nesimato Naujienoje jq- 
kio kontestanlo, lai jam užėjo 
noras išbandyti sav6 laimikį. 
Iš ten atlankys Springficldą, 
vėliau petroilų, Cleyelandų ir 
kitas tolimesnes kolonijas. ’

Unuigai Įj>|i|RS?'.»fe Mffllffe 
l>flgftWSW feffl ife'simatyfi sų 
ki(9<^ąuyiąųsia žlUOĮiįtį, įc«<l jo 
darbųojc butų b;ękĮpingą.

-r- T. ^g^evįįia.

Kontestantų 
Veikimą^

Pačių kontestanlij. ąlsiliepiinąi
> • <..<• * '•? '*’• *

C. M. Račuitis iš Springficld, 
III., rašo': i - ‘ U. • <

' • I.

Prisiunčiu jųįųp pinigus už 
apgaį’sįmųųįy į biznio knygų 
ir prenumeratas. Ačiū P. 
Rankenų už užsirayinų 
“Naujienų” ir kįtięiųs ųž gar
sinimus į bailių fcuygų.

Dabar jau ‘beveik pasveikau 
iš sunkios lfg6$ il‘ riiaifau pra- 
dp|j darbuotis kiek. sąlygos 
pavalysi. •'

Prajaų visų ' bį^n
“Naujienų” skųiįytojų mali pa
gelbėti, kad galėeia ąuripkU

< . i /*■ » *1

ir

l<- matulius 
W- Fmkto' IIL

Turį ^48 ,i>a|$ų

!! -: "T“
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Mrs. ROVAITIENE

Tihi 287 balsų

fej 8?f“s. ‘!a‘y|t“.s* 
1WM k?

*OS" te ^Pf8
"’fel“’ tefeTO.8 p- Atk^T 
nąs ir sako, kąd rąšihėiįinąs, ^jįigirimąi ęsjĮ nereikalingi', 
M YW$aį įaj ąu tuo sptįjęS.

fen'l fe*W 3? 
termite y'Ws js 
8«Y9. dįjfejptps; a| il|an9ų, 
k«d $ fe felfe «“«do8 Hittems 
tepMfeafe'M fe p«či,"u te»- 
fesfeį* Pfefelj? M! -fep. tete 
fe! lite1! Hm : ųtefe8 fetes» 
trumpos ir taip greit prabę^a, 
kad yįsJk^ ųe^jįinų susopti at- 
Jitel: ' :" ’ ■ '

Už^ęrpitų sąvąįtę sų kitais 
reikalais atsidūriau I)bw-ners 
Groye, Il|. frjp pro^ps neuž
mirštų ir kontestd rąųcąlų.. čia 
susiradau tris žyiųįus pilie- 
ęiųų fotografų Budkorjų, 
Marokų 4r Motuzu, visi trys ex- 
oiccrieęiai.

1>čk<)ifeįį «HS> ?Cį!kJ laikų 
‘ iitefeyfem Jis

Sžft ted felggrąlife- 
m. W ?«»«

'■a jaĮĮCi^ iięRrfefeų-
•feHM8 fe "fefefefŠflMfe- ‘“‘P
kajj> ka<| yf-a fic.^o,

Motuzus irgi yra biznyje ir 
rūpestingai rengiasi prie atei
ties. Grąžįpj yjetoj, prie Ogden 
H' yenard aye., jis jau turi pa- 
są^tątęs b^etų gražįų ųamųkų 
sų yįsais pąjįpgUĮųafa ir yrį 
prisirengęs priimti svečius. 
Ypač vasaros laikų bus patogi 
yięta sustoti. MotuzasJĮrgi yra 
Naujienų skaitytojas.

Apie Cicerus darbuotę tai 
bijau ir pradėti rašyti, nes 
reikėtų parašyti labai daug, o 
to laiko taip stokuoją. Tad 
laukite tplia'us.

—R. P. Deveikis.

tautu

lJą$įųęk-as iš ^Uętrpit, 
Micji., rąfcp;

šios savaitės pradžia buvo 
gera. Mr§. Grąves ątsinaujino 
prenumeratų. Ji yra uąšlė, gy
veną viena, užlaikydama sald
žių gėrimų užeigų ir lunch 
rppip prie §t ir Buckanap.

R-nąs Morkūnas irgi atsi
naujino pusei metų, Jis laiko 
užeigą pyle 3050 Michigan 
Ąve., tik labai skundžiasi ne
darbu ir sumažėjimu biznio.

• p. LaviJiskaa-

IĮ. G- Urųežis iš Cįiicago, rą- 
Š9:

Mąn yra malonu pasidalinti 
įspūdžiais su rėmėjais ir Nau
jienų skaitytojais. Nes kur ei
si ir kų dirbsi, visgi reikia kad 
kas pasi|iĮ<ąįy. Q kad sten
giuos teisingai' dirbti ir rūpės- 
fetete fe! ffes |P-
k‘U MB^lftgumų flė su vienu 
neturėjau. Malonu yra dirbti, 
fei '^wwiC*^Mh fe ter- 
M fefei iferoj-
fe? $I¥9}W Ftelllfefe’- \

mdn Avc., kąį ątsįĮįąųkį9u? Pa
sisakė manęs jau Mukęs ir 
atidarė duris Naujienoms" per 
15 mėnęsM.

J. ^įgįjlįųas, 322? Auburn 
Ąyfife ^ąiio gpras renieįąs, ig- 

^ai^įcit'ąs T5 pienių,

■'rr.iTTT^ ’ "....  ...... ,........ '"'T' "■ »•■■—*^w. u, ......................................-— ..... —

Chorelis, 735H South South Side Dispensary, 2950 
^ųjįon Ąyę. yra inąno senas 
mano pažystamas. Todėl ir i§- 
$Tį$o pas jį paskambinti (Juris, 
ųorą jau buvo vėlus laikas. 
Prikėliau p. Shėrelį iš lovos, 
Wt jis už tų nerugojo ir užsi
rakė Naujienas 15 mėnesių;

L. Valaitis, 643 W. 54 PI., 
yra senas Naujienų rėmėjas. 
Įr dabar jis atsinaujino pr.enu- 
meratų 15 mėnesių.

J. J. ^imančius, senas Nau
jienų rėmėjas, turi įrengęs 
puikių barzdaskutyktų nuosa
vam naine'702 W. 31 $t. Pa
tartina vietos gyventojams lan 
Rytis pas savo tautietį, nes sa- 
yp darbų atlieka gerai.

Mano seiias pažystamas F. 
Žvinakis, 6125 $o. Ashland 
Ąvą., užsirasė Naujienas 15 
mfUb Jįs minėtu adresu turi 
llppming House, kur galima 
gąųti švarius kambarius už la
bai prįęmamų kainų.

Tanu nuogirdų ąčįu visiems 
kįirje manę reinia šiame kon- 
teste. — K. U. Urnežis.

tęl. Ęnglewood 8243.

Galumet Avę.
§tąte Š|reęt Pispenųary, 

5^25 South State §t.
,Stock Yards Diąpensary, 738 

W. 47th St.
Grand Crossing Dispensary, 

1000 ,Ę. 75th St.

Jaunas keliauninkas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Municipalė tuberku
liozę saąątoriją

Muinąįpaįė tųberkuĮįozp sana- 
tprijąjųėąęnįa’i'. jrėp^ę klipikų 
gydymui vadinama pneumoto- 
rą$ mętqdą. ,Tai reiškia į)ei7 
dįma gazo Į skyles aplink: plau
čiu^'.tokiu bųdu, kad skąudų- 
jin^o§ pjąučjų vietos suspaiKįžia- 
nios įr pądedąmą joms $yti.

ĮDr. ^ręderic Tice ir Dr. Allan 
J. Hrąbyi sanatorijos direkto
riai, praneša, kad pasėkos, iki 
šiaip jaįkųi, rodosi ląbaj patąn- 
kiųąnčįps. Jie tikisi, .kad ši gy
dymo metodą pagęlbps dauge
liui, .^rięips. kijpkiu bųdu ne
galima p^ęĮbėtį, Pąėumotho- 
rąx gydymo metodą, jie ąiškina, 
peUp;H'mą pašalinti reguliarių 
prjepiopįų tubęrkulipzui gydy
ti. Tų metodą esanti tik prie
das, kad pųgėlbpti. gydyti tam 
tikrus ligonius. ; .

Tie, kurie serga tuberkulio
zių, Įpiltą pasitarti su priya-

Ffk&fe ir 'fe 
Barimo, ,ar p^gejdąująma? yra 

gydymas. Vięi es- 
kosymą, ne- 

temimų syąpųs, prakaitavimų 
naktjj jausmų silpnumo, turė
tų tąipjjau atsiklausti sayo šęi- 
įnynąs daktaro ir patirti, ar jie 
peturi tuberkuliozo ankstyvoj 
jo ątądįjojį.

TuberkuMp^is galimas visuo
met išgydyti ankstyvoj stadi
joj. šaltis te.čiąų ir kosymas, 
kurie esti dažnai džiovos pirm- 
takunai, furi būti atydžįąi pri
žiūrimi daktaro.

Tokie pacientai, -|<urię nepa- 
įggjįą moKęti privačių daktaro 
pątąrpaviiįam >gaii būti lįpkza- 
ijniųuųtį už dyką ¥uluwW 
wbpirkuliQ^b sanatorijos dis- 
ppnsarijos adresu:
'' Sądg^yick Streęt Dispensary, 

Sędgwk St.
■ ‘ pamen Avenue Dispensary, 
1638 lįprtb pąįnen Ąy.ę.

‘ Washington Boulevard Dis- 
pęnsąry, $049. -tYashingtąp 
gorįįęyjrd. • •
' Ėacine Avė. Dispensary, 1215 
^Utli Bucine Avė.

Robinsono Kruzo prietikiai ant negy
venamos salos, du metai atgal pakurstė 
{‘auną, 1 1 metų chicagictį padaryti ke- 
lonę į tro^iįkas salas Caribbean juroje 
įr j pusiaujo Ąnglijos Gliilni. Kitas 
gi jaunuomenes ' Veikalas “Treasure 
Įsland" tą paų jaunuoli pakurstė šie
met, laike ^tpsto^ų. aplankyti Polinezi
jos salas.

Tas jaunas keliauninkas yra Hartlcy 
pdward de Gcrald. 2115 54th PI., 
Chicago, sudus J0t>n 4^ ^eoPlcs 
National Banjk vleč-preatiiiiių. Priei
tais metais, judamas 12 m- amžiaus, 
jis vienas nuvažiavo* Eskimo salas 
Arktiko vandenyne. Atvykus‘į Aklavik 
jis r toje tęsimoje šiaurės vietoje susiti
ko su' Kitu amerikiečiu, kuris į ten at
vykti pasirinko padangių kelią. - Tai 
pulk. I.indbcrgh. kuris su savo žmona 
sk.ricfp j' Japoniją. Tarp atsivežtų 
brangenybių ir yra Linbergho fotografi
ja toje tolimoje šiaurėje ir Lindbergho 
laiškas.

IŠ savo kelionės po Fiji salas šią va
sarą. ^u'nas Hertley atsiveš krutamuo* 
šids paveikslus iš tų salų gyventojų gy
venimo. . Fiji archipelagas susideda iš 
apie; $50 siltĮ, ' Jos yra daugiausia 
vulkaniškos kilmės, apsuptos "koralų.

.Kelyje į Fiji salas jis tikisi aplankyti 
Apia. vakarų Samoa, kur gyveno ir mirė 
LČhiis Stevįnson, autorius garsios “Trca- 
Sure įsland”.

Hartley dabar yra 13 m. amžiaus ir 
kaip visas pirmesnes kclion.es. taip ir šią, 
atliks pats yiehas. Nuo 8 m. amžiaus 
tėvai leisdavo jj vieną' kelįauti trauki
niais ir laivais. Ir nors jau daug ke- 
(iivo, bet j(> troškimas keliauti, pama
tyti naujasšąlis,nekiek nėra suma
žėjęs. ’ J

įsmilk

KMAJl 
Velveela

'k 'U

14 ■ 1

Issęę3wftH'-;-<- f* 'J'4

17 -Tp .
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S ,U^i, « „u.
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t PRO8AK BlADF)
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Turi ' 160 balsiu

Ą. SMlCįEįS^l^ 
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Turi 45 balsus
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• • • « • • M 
’ skanų naujų sūrį galima 
< Įarpinti, ^raikyti, tepti I

Kaip jo pilnas, riebus 
surĮo skoni§ pritinką prię 
Uitų valgių l Mesoę, žu- 
yAęš. kiaušinių, daržovių. 
Įr jis gveikas — lengvai 
vtf&iaąsi, — tyras kaip 
tyrąę pats pienas 1

Pąbandyįit jį šiandie 
f—dęi kępimo ir sendvi- 
čių. Jįsų gr.cserninkas 
turi jį puses svaro pake- 
liuose.

JAMES 
SHOLTEMAN

■ , ci*W ’ :
■ - Turi. 16-0 i balsu i

Z*-®.

£. Ą. WPAIUS
"* * H '-mr-»rr • ve > w .r^ — r-r^ .

suteikia .
barzdaskutyklos

1 komfortą 
^kųtiųips 

namie 'ti

IMPERFECT IN ORIGINAL

kclion.es


NAUJIENOS, Chicagd, ni.
■   . ......tuiftoih.iĮnitiri <**!«tuTt.M

šeštadienis, kovo 5 d., 1932
• • S* .. •»

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako radio klau 
sytojai

Naujienoms,—
Naujienų radio programai at

sižymi tinkamu ir priderančiu 
moduliuotu balsu pranešėjo Kl. 
Jurgelionio (?). (Patarčiau pa-

KOVO MENESYJE

“PEOPLFS”
KRAUTUVĖS

SIULIJA
Už Specialiai Suma 

žintas Kainas

minėti pranešėjo vardą baigiant 
programą.) Abelnai, prasta pra
nešėjo tarmė ir netinkamas bal
sas palieka prastą įspūdį taip 
lietuvių, kaip ir kitataučių vL 
suomen je.

Bet apgailėtinas apsireiški- 
Įmas yra tai stoka priderančio 
miklaus išreiškimo,lietuvių dai
nų ir melodijų anglų kalboje 
(kaip radio, taip ir plokštelių). 
“Ant marių krašto“, kai išreikš
ta “By the Sea“ ar panašiai, 
skamba geriau ir geresnį įspū
dį daro, negu “By the Waters 
Edge“. “Suktinis“, kaip “Spinn- 
ing Dance“, skamba gražiau ir 
geriau, negu “Around Dance’. 
Tokis vertimas lietuvių dainų ir 
melodijų tai lyg grojimas smui
ko lazda.

Lietuviškos liaudies dainelės 
ir melodijos yra daug malones
nės ir randa daugiau pritarimo 
net pas svetimtaučius, negu 
cypiantys soprano pamėgdžioji
mai arijų ir klasikų, kuomet 
jų balsai tinka tik lopšinėms 
dainoms dainuoti.

F. A. Jerome.

dėjo šilumos ir šalčio bijoti. 
Taip tęsėsi kelis mėnesius. 
Dar vėliau ome jau ir nakti
mis kainuot, bet vis kenčiau, 
manydamas, kad praeis, nes 
nesenai sugydytas. Vieną die
ną riešutus beskabiau t netyčia 
ant to danties užkandau ir ką 
jus manote? Tartum ,kuju 
smilkiniu butų kas smogęs; 
net žarijos akyse pasipylė. O 
skausmas nesvietiškas! Nesi
stebiu, kad Lietuvoj nuo dan
tų skausmo, kaip pasakoja, 
žmonės per laukus bėga. Bė- 
gau ir aš. Zuikio šuoliais lei
dausi jūsų kabinetan. Prašau, 
leiskite man atsilsėti; matote 
kaip mane prakaitas išmušė.

— Na, na, prašau nusira
minti, — kalbinau pacientą ir 
pradėjau skausmų versmės 
ieškoti. — O kuris tas nelaba
sis?1

— štai tas auksu užpiltas.
— Pavelykite, ar jaučiate 

skausmą kaip spaudžiu?

ar sueigai, gali kreiptis į p. M. 
Kemėšienę, 814 West 33 Street; 
telefonas Victory 9522.

Rep.

Town of Lake
to-

RADIOS 
PLOVYKLAS 

ir 

Kaurų Valytojus

Iš Dr. Drangelio kai 
bos pasakytos per 

radio

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, ver- $m| f" 
ti iki $125, po |
1932 metų mados nauji ra
dios tik $i| 0 -p|- 
Kombinacijos radios su gra- 
mafonu, naujos mados, ge
rųjų išdir- 
bysčių, po 55.00

šį vakarą* aš vėl turiu gar
bės i jumis prakalbėti. Šiuom 
kart skaitau sau malonia pa
reiga priminti Jums dažnai 
pasireiškusį, iš pacientų pusės 
klaidingą supratimą, kuris 
mano profesijos praktikan- 
tams daro nemažai žalos. Dė
lei to pasireiškimo tankiai be 
reikalo nukenčia visiškai ne
kaltas asmuo. Todėl, jei ma
no pirmoji kalba teikė nau
dos mano klausytojams, tai ši 
kalba, mano pageidavimu, ga
lėtų teikti naudos gydytojams. 
Taigi, pažiūrėkime, ką mums 
gyveninio mokykla faktais įro
dinėja.

Labai mažai suklysiu tvir- 
tydanias, jog atėjęs kabinetan 
kas penktas pacientas nusi
skundžia skausmu danties, ku
rį kitas daktaras sugydė.

— Tiktai pamąstykite, — 
pradeda pacientas, — dar nėra 
metų laiko kaip sugydė (kar
tais pamini daktaro vardą) 
dabar ir vėl skauda.

— Ar galimas daiktas? — 
paklausi.

— Tiesa, argi aš nejaučiu 
savo skausmo, — pareiškia pa
cientas ir tęsia toliau. — Kelis 
menesius po sugydymo neju
tau nieko, viskas buvo gerai. 
Kiek vėliau, ypač valgant, pra-

nūs, ar jaučiate? Ką?
— Nieko.
— Lukterėkite, išbandysiu 

šalto ir šilto oro srove. O kaip 
dabar? — pakartotinai klau
siu savo paciento.

— Nič nieko nejaučiu.
— Išrodo, jog tas dantyk yra 

gerai sugydytas ir gražiai už
piltas. Reikia apžiūrėti kitus.

----- Ali! šuktelėjo mano pa
cientas ir staiga pastūmė ma
no ranką. Dabar pataikėte, 
čia tai man ir skauda.

—• Dabar matote, kuris darf- 
(is yra jūsų skausmų kaltinin
kas. Jus apkaltinote gerą dan
tį ir visai be reikalo išreiškėte 
nepasitikėjimą savo dantistui, 
— aiškinau pacientui.

'Lokių atsitikimų yra daug. 
Pasekmėje gydytojas dažnai 
netenka paciento ir dar jo ge
ras vardas niekinama.

Lietuvių valanda

Motina Helena Tuks

[Acmc-P. W A. Photo]

Charles A. Lindbergh, kurio 
20 menesių sūnų pavogė pikta
dariai.

“N.“ skaitytojai prisiuntė 
kią iškarpą iš anglų laikraščio:

Louis Smanda, 19 metų, 4321 
Paulina street, tapo pašautas į 
pilvą. Jį pašovė Stanley' Motu
zą 20 metų, 4437 So. Wood^ St., 
.prie namų, kuriuose jisai gyve
no.

Pirm keleto dienų Smanda ir 
Motuzą, buvo susimušę ir Mo
tuzą labiau nukentėjo jose. Va
kar Smanda gavo laišką iš sa
vo oponento reikalaujantį, kad 
jis atsiprašytų.

Smanda. nuėjo palydimas 
Walterio Kestin, 17 metų, 1701 
Wost 47 st., Alberto Lukostiz, 
18 metų, 4403 So. Honorc 
ir John Kliše, 18 m., 4538 
Honore st.

Kai Motuzą išėjo iš savo
mo, pašauktas atsilankiusių ir 
pa'matė keli jie atėjo, jis išsi
traukė revolverį ir pradėjo šau
dyti nedavęs įspėjimo.. (Iškar
pa, rodosi, imta; iš “Her.-Ex.“),

susirinkimus ir žinotų kas vei
kiama.

P-nas Muir, kaip visada, kal
bėjo karštai Jr nuoširdžiai. Ji
sai nurodė, kas yra padaryta 
rimtomis ir organizuotomis pi
liečių pastangomis. Prisiminė 
ir apie opiausią klausimą — 
taksas. Iš tikrųjų, taksos yra 
opus klausimas, ir šiandie 
niekas negali to keblaus klau
sinio išrišti, o viešai skelbti 
boikotą niekas nenori ir prisi
bijo.

Buvo atsišaukimas labdarių. 
Prašė pagalbos biednienis. Nu
tarta aukauti $15.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 301 kuopos susiriiikimas 
įvyks šį vakarą p. Lukštienės

st

na-

$100.00 vertės naujos
THOR Eft
Plovyklos

$100.00 vertės naujos MAY
TAG Plovyklos, Model F.

1 55-00

tančius Išgydo su 
Žolėmis

Byt dieną lietuvių radio va
landoje iš’ stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų turėsi
me progą išgirsti gražias lietu
vių liaudies dainas, kurias ypa
tingai gražiai dainuoja Kazys 
Pažerskis, baritonas, taipgi po
nia- Marijona Pažerskienė ir ki
ti. Abelnai, bus geras ir įvai
rus programas, kokius visados 
rūpestingai duoda Jos. F. Bud
rike radio ir rakandų krautu
vė, 3417 S. Halstcd St. Reikia 
pastebėti, kad ir pereitam sek
madieny Budriko krautuvės pro
gramas buvo tikrai gražus, da
lyvaujant poniai 
Stasiui Rimkui, 
gražus išpildymas 
liks

Oželienei ir 
kurių duetai, 

i ilgai 
kalusytojų atmintyj.

■’ Roseland

pasi-

A.

$100.00 vertės Naujos VOSS

59.50
$28.00 verti pernaujinti pil
nai gvarantuoti EUREKA 
elektrikiniai kaurų 
šlavikai * f
tik po * /'Jrw14.95 A

MODEL 
. 728

$35.00 verti pernaujinti 
HOOVER gvarantuoti šlavi- 
kai tik
po........... | QlUw

Lengvus Išmokėjimai

PEOPLES 
FURNITURE CO. 
4177-85 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd St.

Tcl. Hemlock 8400

Specialis 5 Dienų Namų 
Treatmentas su žolėmis 

Duodamas Dykai
Alos pastebėtinos žolių Gyduoles yra 

llška kombinacija geriausių Europoj, 
rikoj ir Kytų Indijoj surinktų žolių.

moks- 
Ame- 

_ __ _ ______  ______ , ___ . Tuke- 
tančial. kurie sunkiai sirgo, tapo Išgydyti 
per pereitus 33 metus. Motina Helena, 1860 
N. Damen Avė., Chicago, III.. pasiūlo jums 
K dienų Namų Treatmentų. Nueikite pas Jų 
<1?1 šio bandomojo treatmento. taipjau dėl 
nemokamos egzaminacijos, kad surasti kokia 
ištikrųjų yra Jūsų liga Ir kokių specialių 
žolių Gyduolių Jūsų ligai reikalinga. Atsi
neškite š| apgarsinimų. Atdara Iki 8 vai. 
vak. Nedaliomis iki 2 vai. po pietų. Jeigu 
Jus negalite ateiti asmeniškai, rašykite Mo
tinai Helenai aprašydami savo ilgų Ir JI 
prisius jums gyduoles dykai. Pridekite 10c. 
apinokSjlmui persiuntimo.

Skyrius: 1721 West 47th Street.

Keturi mėnesiai sukako, 
mirė Alfonsas Žukas

kai

šiandie sueina keturi mene
siai nuo to laiko, kai automo
bilio nelaimėje žuvo Alfonsas 
Žukas, pusšeštų metų bernaitis, 
sūnūs p. Balčiūnienės ii* posū
nis p. A. Balčiūno, kurie užlai
ko Strumilo svetainę, 107 gat
ve ir Indiana avė.

■ $1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

vėliausios mados ŠLI- 
akiniai sustiprins akis,PUOTI 

prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

Dr. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th filtreet — Telefonas Yards 1829

švelni nėję.
Su laiškais, kurie kvietė 

kuopos narius šiam susirinki
mui, buvo pasiųsti ir bilietai 
kuopos vakarui, rengiamam 
sekmadienį, kovo 13 d., Liuo- 
sybes svetainėje. Jeigu kuris 
negavote tikieto, tai ateikite 
pasiimti.

Vakaras bus su programų. 
P-n i a Dundulienė iV jos trupė 
suvaidins porą veikalų.

O vakarą, kovd 5 d., susirin
kime balsuosime Pildomosios 
Tarybos narius.

Organizatorius.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ši nelaimė buvo skaudi 
žaizda taip motinai, kaip patė
viui ir visai giminei, o taipgi 
pp. Balčiūnų draugams.

Nors Alfonsas buvo dar jau
nutis, bet pasižymėjo nepapras
tu rimtumu ir dažnai pažinoju
sieji jį sakydavo, kad išaugs 
nepaprastai rimtas ir gabus 
vyras.

Kalbama nelaimė pasitaikė 
tokiose apystovose: A. Balčiūnų 
automobilį, kuriuo vežta ber
naitis, užgavo trokas prie 95 
gatvės ir Wentworth avė. Al
fonsas buvo sužeistas taip sun
kiai, kad mirė.k ši mirtis ilgai 
pasiliks tėvų ir giminių šrdyse 
neužgydoma žaizda.

Senas Petras.

Cicero
Lietuvių Improvement Kliubo 

susirinkimas

P-ia

Bridgėportas
Kemęšieh& vėl šeimininkė 

Universal
——. - ■ -TĮ-

Chicagiečiai |vel turi puikią 
vietą susirinkimams ir bahkie-' 
tams. Kaip žinoma, Universal 
Kliubas randasi, Universal State 
Banko trobesy.

Įėjimas į kliubą yra iš 33 
gatvės, numeriu 3,14 W. 33 :st.

Jau daugeliui žinoma iš pra
eities, kad p. M. Kemėšienė yra 
patyrusi valgių gamintoja ir 
bankietų priruošėja. Praėjusį 
mėnesį spėjo jau atsibūti šioje 
vietoje du paruošimai, būtent 
Naujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas ir p. ’Pronskaus 
išleistu vi ų vakarėlis.

Dabar kliubas naujai deko
ruojamas ir įtaisomi visi pa
rankamai. Draugijos ar pavie-' 
niai, norėdami užsisakyti Uni
versal Kliube vietą bankietui

jkliube
—ju

Išpardavimas!
Subatoj ir Nedėlioj tik KOVO 5 ir 6 

20% iki 40% jus stftaupinsite laike šio 
išpardavimo

50
Lietuvių Improvement Kliu

bas turėjo susirinkimą praėju
sio trečiadienio vakarą p. 
Lukštienės svetainėje. Narių 
susirinko nemažai.

Atsilankė ir pora svečių, 
vienas buvo p. Švarcais, kan
didatas asesoriaus vietai de
mokratų partijos sąrašu, o ki
tas, tai atstovas iš taksų mo
kėtojų tarybos, p. Muir.

Kandidatas asesoriaus vietai 
prašė piliečius balsuoti už jį, 
o jis, jeigu taptų išrinktas, ža
dėjo remti savo kaimynus. 
Taksų mokėtojų tarybos pirm, 
p. Muir ir sekretorius. Rawley 
kalbėjo apie kliubo ir visuo
menės gerovę.

Tarp kitko galima pažyrneti 
apie vandenį. Kai kurie daug 
kalba, jogei vandens reikalas 
dar nesąs pabaigtas. O iš 
tikrųjų tas reikalas jau už
baigtas. Tą faktą liudija do
kumentai, kuriuos turėjo su 
savimi musų tautietis p. Kim- 
barkas. Tad turėtų visi tą 
nelemtą klausimą užmiršti, 
šis reikalas buvo laimėtas pa- 
sidėkavojant pastangoms pa
čių piliečių, ypatingai gi jų 
improvement kliubams. Nes 
jeigu žmones nebūtų sujudę, 
tai butų buvę kas kita.

Taigi publika mato, kad jei
gu ji ką nori ir užsipiria rim
tai iškovoti, tad ir iškovoja. 
Žinoma, tam reikalingos yra 
organizacijos ir dar reikia, kad 
tų organizacijij nariai lankytų

Ir augš.
Pilnai su 

tūbais

Krautuvės atdaros
Sukatoj iki 10 v. v. Nedėlioj iki 2 v.p.p.

LIPSKIO KRAUTUVES
4916 W. 14th Št. 150 Broadway

CICERO MELROSE PARK
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

BOSTON
SHOE STORE

3435 SOŪTH HALSTED STREET
'      ■■■■■■ — ■——■■■■ ■■ ■■!■■■! ■■■   ■■ , ■ ,  ,   y    ,, 

»

PASKELBIA ANKSTYVA PAVASARINI 
UŽPIRKIMĄ

■ Geresnių Ceverykų Visai Šeimynai
Vyrų Geresni Čeverykai ir Oxfordai 

Dėl Velykų

s2.95
Grynos Odos. Visokio Didumo ir augščiau

K£
BHK

Pranešimas Musų Depozitoriams 
Ir Draugams

Central Mamifačturing District Bankas tapo Jungtinių 
Valstijų Valdžios paskirtas kaipo pasidėjimo Vieta Pašto 

, Tau pinto Fondams. , ’ .
•į a •*

Bedarbiai dolerini reikia bedarbius žmones. Jūsų taupi- 
mo sąskaita yra saugiausias ir tikrinusias kelias į gerovę 
—prosperity. Jus galite pagelbėti paleisdami paslėptus pi- 

. nigus atgal į cirkuliaciją. Jie atneš laimę ir gerovę kiekvie
nam šios šalies namui. . ' x

Laikykite savo sutaupąs šiame stipriame' banke, 
kuris turj nuoširdžią panamą viso didžiojo Cent
ral Maųufacturing Distrikto per arti? dvidešimts 
metų. - . ' •

CENTRAL -BAN K
Companu/

A STATE -BAlMkiu. A^CtEABING 44OUSC- <ANK
IIIO WtST 35™ STR 11T

Ii 
■4

J ‘

Moterų Naujų Velykų Stylių Pumps, Su 
Dirželiais ir Užrišami

Augštomis ir žemomis Kulnimis
Naujos žemos I

KAINOS U
Visokio didumo 

ir platūmo ir augŠčiau

VAIKŲ ČEVERYKAI
POLL PARROT IR 

STAR BRAND

1 Ai I
augš.

Garantuoti
Grynos Odos

Mes užlaikome pilną pasirinkimą Florsheim Ceverykų dėl 
Vyrų ir Moterų, taipgi Enna Jettick Ceverykų dėl Moterų 

Pirkliaukite pas mus ir taupinkit pinigus.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET



šeštadienis, Kovo 5 3., 1932
—-1 a Tironui**, "

CHICAGOS 
ŽINIOS

- ... "•—,*■

Ir Chičagos policija su 
sirupinusi Lindberffhų 

kūdikio pavogimu

vakaro. O namuose jie turi būt* 
ti kiekvieną vakarė ne Vėliau, 
kaip 8 valandą’. Be to, jie turi 
atsilankyti kartų per savaitę 
pas probacijos valdininką, kad 
išduoti raportą apie save. Ber
niukai buvo areštuoti kuris lai- 
ka’S atgal, kai jie užtikta nuro
dant automobilius.

ko). Olarancc Darrow pirmi
ninkaus. .

• Dėbfttai rengiami pirmadienį, 
kovo 21 d., Orchestra Hali tro
besy, vakare.

Kas noH jų pasiklausyti, tai 
jau dabar gali užsisakyti bilie
tus. Užsisakyti bilietus iš an
ksto galima Oręhectra trobesy 
kovo 10 ir 11 dd. 7

siryžtlsl ešftflti Uikytiš, kad
kauntės biudžetas neviršytų
$37,()00,000X

■ I'.,.,*

Pačiai $285,000, o pats 
nusišovė

Ir Chkagos polteija stojo 
darban ryšy su pūlk. Lindberg- 
ho kūdikio pavogimu New Jer- 
sey valstijoj. Chicagiškė po
licija čekiuojanti kai 
gengstcrių, žinomų jai 
kidnapcrių, žingsnius.

Šeimynoms įdomi 
rodą

kurių 
kaip

Chicagoj daugiau 
ventoju, nei kitose 

valstijose

gy-

Goodntari teatre
M Iibiu    1

“The Good Hopė 
dinama Goodman teatre kovo
22, 23, 24 ir 25 dd. Veliati—ki
ti veikalai .

bus vai-

Kad jo pati gautų $285,000 
jo apdraudos, Albert E. Schutz, 
dalininkas krautuvės adresu 
220 No. Michigan avenue, nu* 
sišovė. Jisai paliko laišką pa
čiai Jikaiškindamas, kad dėka 
jo žygiui, jai teksianti jo ap
draudė sumoj $285,000.

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

“AB kenčiau nėr daug: motų nuo reumatiz
mo'‘ raSo p. T. Kubiluftan, Boston, Mase. 
“AB Cmiau daugelio rųBIų vaistų, bet Jie 
man nB klok nenag'olbCjo. Nuga-Tono pa- 
srolbfijo man pirmų savaitę. Afi itaydžfau 
savo roumntiatna. , Dabar aB osu sveikas 
neturiu tu baisių skausmų. AB esu stiprus 
ir gryvas. Nuira-Toko yra paatebStinlausl vai
stai kokius afi esu kada Ginęs".

Nuga-Tono ifivalo huną nuo nuodų, kurie 
Riaukia Ii fru ir skausmus. Jis padaro jus 
stiprų ir sveika ir suteikia Jums naujas 

ir gyvumą. Nuga-Tone yra pardavinė
jamas aptieklninkų. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo, papraAykit J| užsakyti ift savo Ur
mininko, Persi tikrinki t, kad jus gaunat
Nuga«Tono. Substitutai yra be vertes.

Lietuviai Gydytojai - Lietuviai Gydytojai

vėl- 
šei-

įdo-

Sausajam paskirta nuo 
1 iki 14 metų kalėti

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
$147 So. Halsted Street

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaii ir Subatoms 
2420 W. Marquetts Rd. arti Wssttrn A&. 

Pbone Hemlock 7828
Panedeliaii, Serėdomu ir PėtnyŽio -b 

1821 So. Halsttd 8tr"t

ApskaiČiuojama, kad vienoje 
Ghicagojc daugiau yra gyvento
jų, kai kuriose ištisose valstijo
se. Tokių valstijų, kur visas 
valstijos gyventojų skaičius yra 
mažesnis, nei vien Chicagoj esa
ma, net 38. Vyriausybės ap
skaičiavimu, Chicaga liepos 1 
d. 1931 m. turėjo gyventojų 3»- 
458,000.

Studentai traukiasi 
mokyklos

• v
1S

Tūlas skaičius gabių North- 
vvestern universiteto studentų 
išstojo iš mokyklos, kadangi jie 
nettiri iš ko toliau mokintis, 
l’n i versi tetas turėjo tam tikrą 
fondą studentams paskolinti pi
nigų, bet jo toli gražu neišten
ka reikalingiems paskolų, 
presija visur.

Visų Chtcagoš moterų kliubų 
tarpstančių sctlemeniuose fede
racija —Tite Mothcrs League 
—ruošia parodą Homėmaking 
Exibit. įžanga į parodą 
tiri, tajp kad net bedarbių 
mos gali atlankyti ją.

Ryšy su paroda pildomi 
mus programai.

Paroda įvyks La Šalie vieš
buty. Prasidės ji sekmadienį, 
kovo 6 d. Programai bus pil
domi nuo 5 ir nuo 8 valandos 
vakaro.

Pirmadienį, kovo 7 d., vie
nas programų prasidės 2:30 
vai. popiet, o kitas 8 vai. va
karo.

Antradielų, kovo 8 d., taipjau 
programas prasidės 2:30 vai. 
popiet, o kitas 8 vai. vakaro.

Programus pildys taip ame
rikonai, kaip svetimtaučiai.

ši paroda suteiks ‘atsilankiu
siems įdomių pamokinimų kaip 
užlaikyti namus gražiai ir juo 
mažesnėmis išlaidomis.

Debatai Rusijos pripa
žinimo klausimu

De-

6 mėnesiai kalėti 
tuviui

Teisėjas Trude paskyrė Jo- 
kėph Leyanaukki 6 mėnesius 
kalėti.

Dalykas toks, kad Levanaus- 
kio žmona, Alice, 1755 West 47 
stt^Bt, buvo gavusi ihdžionkš'e- 
ną,' kuris draudė jos vyrui dan- 

į/kyti* į jos namus. Kadangi vy
ras nepildė indžionkšeno ,tai ir 
pateko bėdon. Taip praneša 
“Her.-Ex.”

Debatai tema: “Resolved: 
That diplomą tie recognition of 
thc Union of SoViet Socialist 
Republic by the United States 
would be a constructive step 
toward restoration of world 
prosperity”.

Debatuos Suvienytų Valstijų 
senatorius Smilh W. Brookhart 
( iš lowa) ir kongresmanas 
Uamilton Fish, Jr. (iš XewYor~

Del žtivię skitybos _
l’hia Mary Janousek ieško 

skirybų nuo savo vyro Juozo. 
. Kodėl? Juozas įsimylėjęs i

vis. Jisai kolektavęs žuvis 
20 metų.
bitų. Deliai žuvių net jos, 
vo žmonos, nebepaisąs. Toks jos 
skundas yra teismui. Joseph 
Janousek gyvena adresu 81'6 XV. 
Garfield btvd

žu- 
per 

Turįs jų apie 50 ku- 
sa-

dideliame nubudime 
po tėvais Naugo- 

gimines ir draugus, o 
pusbrolį Joną Luko-

Priteisė eiti gulti anksti
Policijos magistratas Berwyn 

Parkė priteisė John Maracte
kui, 19 metų, 2606 So. Cuyler 
avebrte, ir Stevcn Visctipui, 17 
metų, 3543 So. Elmwood avė., 
eiti gulti kasdien per visus me
tus ne vėliau, kaip 9 valandų

DOMININKAS JORUBAITIS

Persiskyrė sti šiilO pasauliu po 
sunkios operacijos kovo 3 dieną. 
6:00 valandą ryto 1932 m., su- ‘ 
laakfs 50 metą amžiaus. gimjs' 
Normančių kaime, Skaisgirio vals
čiuje. i

Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko
moterį Mariją 
rodskaitę, 
Lietuvoj 
šiuftą.

Kūnas _______ ______ ____
W." 23rd St. ’

Laidotuvės ivyks piHnadrCny, 
kovo 7 dieną. 2:00 vai, po pirt ’ 
iš namų bus nulydėtas į Ta laiškas • 
kapines.

Visi a. a. Domminko Jokuibdi- 
č»o giminės, draugai it pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- ’ 
kinimą.

pakarotas, randasi 2218

Moteris, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
fitis Radžius, Tei Cinai 6174.

Keturių Mėnesių Mirties Paminėjimas

< Alfonsas Žukas * .<- ,
sulaukęs vos penkių ir pusės metų Amžiaus, turėjo ap
leisti šį pasaulį nelaimėje, kuri įvyko lapkričio 5 4., 1931 
m., 5:30 vai. vakare, prie 95 if WentWorth Avė. gatvių.

A. a. Alfon&as buvo labai gabusx ir žmonių mylimas 
vaikas. Daugelis žmonių stebėjosi, kad tokio jauno am- 
žiartš vaikas parodo tokius didelius gabumus ir ne vienas 
yra pasakęs, kad. tas vaikas negyvens, nes yra perdaug 
gabus ir persmarkus.

. 'Ir ftebegyvehap. t*ar kūdikystėj jau ilsisi šaltoje že
mėjo... žuvęs nelaimėje, kuti motinai išplėšė ne tik sūne
lį, bet ir jos širdį...,Mes niekados tos skaudžios nelaimės 
hc užmiršime, neužmiršime ir musą mylimo Alfonso. Musų 
gailiai apraudotas tedsisi jis šaltoje kapinių žemėje ant 
visados./*

Motina Sofija ir patėvis ;A. Balclranas.

Daniel L. Gilday, 66 metų, 
sausasis agentas arba snuperis, 
rastas kaltas deliai to, kad gir
tas būdamas jiašovč jauną vai
kiną, kuris norėjo jam pagel
bėti. Kaltu esant Gildayį rado 
džiurė. Gilday pašovė Herma
ną Knol, bernioką skautą, kuris 
mėgino padėti seniui, pusėtinai 
išsikaušusiam, pasiekti jo na
mus.

Nutarė palikti darbui 
dar 110

Kad sumažinti Cook katultos 
kaštus, kauntės taryba buVo 
nutarusi paleisti 553 darbinin
kus. Po ilgų tečiau diskusijų 
taryba pagalios paliko darbui 
dar 110 iš jų. Vienok ji pa-

. .—    -...... --------------- -------- ------------------ ■

PADĖKAVONĖ

KAZIMIERA 
WASILIAUSKIENĖ 

mirė vasario 27 dieną 1922
2 d.

kuri 
m. ir palaidota tapo kovo 

1 932, o dabar ilsis Šv. Kazimiero . 
kapinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vi’etą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos -prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms, 
grabnešiams ir pirkusiems Sv. Mi
šias. Dėkavoiame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Pralptui? kfusui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas ir 
pamokslą už jos sielą tąipgi ki
tiems kunigams už Šv. Mišias ir 
paMoksB. dėkAvojame graboriui p. 
Mažeikai, kurs savu geru it man
dagiu patarhiVįmu garbingai nu
lydėjo jį į arhžinasti. o mums Ipą- 
lėngviuo perkasti ųuiiudimį ir rū
pesčius, dėkayojamc narėms drau
gysčių: Rožancavos.^ Gyvojo Ro
žančiaus, Apastolys’įes ir Tretinin
kų. už jų užuojautą ir majobų, 
širdingą patarnavimą zir paguodą 
it pagalios dėkavojame Visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau mtisų mylima mamyte sa
kome: ilsėkis šaltoj žemęjc. lauk 
tposų, t pas tave ateinant, nes mes 
Tamstos nebesulauksime.

Liekame hultadę,
Sūnūs, Dukterys, Marti ir Žentai

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdiė nuo 8 v. ryto 
iki 8 yaL vok. Nedėldieniai* 
nuo 9 v. ryto Iki 1 v. į. p.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Potografųoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Phone Canal 6122

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 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Garsinkites Naujienose
Graboriai

Phone Boulevard 4139

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

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

—.... ........ .......

Graboriai

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Til. Rooševėlt 7532

■ U................ .  į' -

Lachavičh ir Suniis
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėsez kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu, 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, 111.
Tel. Cicėfo 5927

------------------------------ . .a- .. ............................

Telefonas tards 1138
, ...

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu aurorfiObftius Visokiem? teika- 

latfitf. Kaina prieinama

331$ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL., 

—-   ,-.į,Al i.;,..-■c...~  

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

1646 W. 46tb St. W

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

. .Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvį Akušeres

AkiųGydytojai

i Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDV/IFE

6109 South 
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

LEONARD EŽERSKI 
ir M. A. E2ERSKI

Off., ^Bohlevatd 9277 
4603 S. TadrshfTeld Avė.

6607 S apletvood Avė

LOVOKIS
I KVIETKININKAŠ

NUSKINTOS KVIElkOS
Pristatoihe į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietanis ir Pagrabams 
^ Vainikai ’

3316 S. Halsted $t. Tel. Boulevard 7314
CTiariu.' ■ .rl-Trrr^,',.,i„',į.'t,i? uį, „ r fili) fui'.r iiintilrtri!|a&

^rTvaiTush^^; 
LIETUVIS AKtV SPECIALISTAS 

Sa^rt/žo iš Lietuttn
Palengvins akių įtempimą, kurte esti 

priežastimi galvos sKaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervUotumo, Skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, įsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius^ Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas datOmas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. SpeCialė atyda 
atkreipiama į mokyklųs vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v, Nedėliųmis 10 iki 12 v, 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikirtUį akys dtitdisOinos be 

akinių. Kdiiiob pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashhfta Avė.

Phk>ne Boulėvird -7589
,,,< «..,.■■■ .~.L----------------- i*-------- ..............  - —

Tel. Yards. 1829

LIETbviŠ AKIŲ SOCIALISTAS

I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

'■ H'.iv .

W«Į*!

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA If NAK C| 
Mes visuomet teikiainė širdingą, sifnpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI

. Didysis Ofisai - n
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefondit YARDS 1741 ir 1742 y ? \

• < ’ L’ I 1 ‘ l----  ' •

Ofišžs ir Altinių Dirbtuve
756 We«t 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos Ąuo 10—4, nuo 6 iki 8 

NėWdiftis niio 10 iki 1.2

Duokitfe savo akis išegzaminuoti

R. BLUMENTHAL
OPTOMETltlST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487 

■;./ 1 „i,1:...
Lietuviai Gydytojai

A. L. Davidonis, M.D.
4S10 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: u

ntio 9 iki 11 Valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart’ šventadienio ir knvittaahirilb

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halšted Streeti
Ofiso Tclf VJctory 7J88
Ręz. tel, Hemlock 2615

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. 
Nedėliotnis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryautkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

Valandos: 9—12, 7—-9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

įvairus Gydytojai \

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IZth St., netoli Morgan SA 

Valandos: nuo 10—12 t>ietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6800

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 Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas boulevard 1939 ,

DR. S. A. BRENŽA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
TelėpBonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DU. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulėvard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D
44 42 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

Riz. 2359 So. Leavilt St. Canal 0706
Ofiso valahdos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. M0r4a.tr> M. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas GroVebHl 1595

Valandos nuo 9 iki ll,tyv>» 2-4 
Ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotos pagal susitarimą
ii 4į« ..i ..................i. i ..i . . i

Dr. a. j. gussen
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 tyto iki 9 Vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray...;phdhė Citern 1260

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labais 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėk nuo 10 fki 12 v. ’ieną. 

Pbone Midvly 2880

Telefonas Yards 0$94

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoentn

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

7 Iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12 
Rez. T«kphon® Plaza 3200

Ojiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drerel 9191 j

DiRe A.* RiOTH .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

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

K. GUGIS
. ADVOKATAS

Miesto ofisas
127 N. Dearborn St.. Room UIJ 

telefonas Central 4411 
Valandos: imb 9 fyto iki 4 p6 

Gyvenime vteta
3323 South Halsted Stebėt 

Tel Bonkvard 1310 
Valandos & nuo 6 iki 8 V»L kiekviehi 

r Vakarą, išskyras ketvergą
Nedėlioj hho 4 Itf 12 tyri

— j—..T...

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Afti LėaVirt St.
TelefoObb lOdrtA 2552 

Valandos 9, ryto iki 8 vakaro. 
Serėdoj ir Pėtpyčioj nuo 9 iki 6 

' M. .iiiimi - —

A. A. StAKIS
ADVOKATAS

Minto Ofisas 77 W. Waehh^tbh St. 
Room 1502 Tek Central 2978 

i Vahųd6š3 $ fytb iki 4 fro jilenį

Vakarais: Utam,, Keęv. ir Subatmi 
— 6 & 9 ’tfl.

4145 Atdher Avė. TaL 7317

NWų Tel. Hyde Perk $355

JOHN B. B0RDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St.. Room 21*7 
Telepbofie Raldolpb 6727

Vakarti^ 2151 IV. 22nd St. nuo 4-V 
Telupbdhe Rootevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600
.............     K

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 $o. Ashland Avs, 
Td. po ule va rd 2800

Rez, 6515 So. Rockuiell St»
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 909 
Tclepbone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union A ve*
Telephom Vėceoty 2243

M0r4a.tr


Tarp Shieagos
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

Dar vienas iš eiles Naujienų 
programas bus rytoj, sekmadie
nį, kovo 6 d., nuo 6 iki 6:30 
valandos vakaro iš radio stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

šį kartų dainuos p-nia Nora 
Gugis, bus pranešimų ir Maka
lų šeimyna tęs savo gyvenimo 
istoriją arba biografiją.

P-nios Gugienės dainavimas 
per radio yra ypatingai malo
nus
p:1.: igerėti juo.

Tad nepraleiskime progos

aišky norų tapti pianiste. Mo
kinosi keletą metų.

Būdama šešiolikos metu ir 
lankydama paskutinius melus 
Lindblom aukštesniąja moky
klų ėmė lavinti balsų pas ba
ronetų Gigų von Turk-Rohn, 
seniau buvusių primadonų 
prie Austrijos karaliaus dvaro 
Vienoje.

Atrodo, kad p-le Paškcvičai- 
tč iki 16 metų kaip ir nepasi
tikėjo savo balsu. Tik, mato
mai, paties balso ypatybių ver
čiama ėmė jį lavinti. O kad ji 
turi nepaprastai gerų balsų, tai 
ir mes, Chicagos lietuviai, tu
rėjome progos pastebėti ir gė
rėtis juo, ba p-lė Paškevičiūtė 
ne kartų yra dainavusi įvai
riuose lietuvių parengimuose, 
ypač kai jie rengta svarbes
niems musų viešojo gyvenimo 
įvykiams paminėti.

P-lė Paškevičiūtė tebesilavi-

Serga Tadas Miasilioais

Naujienų skaitytojas, Tadas 
Masilionis, 3712 So. Emerald 
avenue, sunkiai susirgo, šių 
savaitę jis buvo nugabentas į 
Great Lakęs Navy ligoninę, kur 
jam padaryta operacija.

P-nas Masilionis ir dabar 
randasi toje ligoninėje. Ligonių 
butų labai malonu, jei draugai 
aplankytų jį. Atsilankiusieji Į 
ligoninę turi klausti, kur yar 
Main building, Ward D. —Rep.

18 g-včs apielinkė
Geras ūpas nariuose

NAUJIENOS, Chicago, HL
.... .............................. I.ij mmi I.in.i.iii ........................■■■■■>

PRANEŠIMAI
.? ' 1 "Z| , ti'

KEISTUČIO SPULKA, 
840 W. 33rd Street, » 

Chicago
atidarė 123 Serija Vasario 24 dietų. 
Dabar yra proga pradėti taupyti savo 
uždirbtus centus. Keistučio Spulka 
nuo 1897 metų pagelbėjo Lietuviams 
sutaupyti milijonus delęrių ir pagelbė- 
jo tūkstančiams žmonių įsigyti nuosa- 
vius namus, lengvu būdų/ mokant po 
mažą sumą į savaitę.

Jeigu, dar nepradėjote taupyti Keis
tučio Spulkoje, tai dar, nepervėlu, nes

šeštadienis, kovo 5 d., 1932
-------------„.-U...,,*.. ................  ------ —.................................. ........

123 
yra

atidarė
Dabar 
uždirbtus centus, 
nuo 1897

jo tu 
vius nam 
mažą sumą į

Jeigu, dar 
tučio 
teisių 
pyti.

Spulkoje, 
knyga ,

— JOHN P. EWALD,
Sekretorius

:in-ivciu, nes 
vienam tau-

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Saite 1100 
Tel. State 2223-4-5

WEST SIDE OFISAS 
2552 So. Central Park Ant.

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

per-

I CLASSIFIED ADS.
V.T   ——Mr* ' .. . ------------ — - i-   '  

♦
. Automobiles

STEBĖTINAI pigiai parsiduoda au
tomobilius Nash, beveik naujas. Paim
tas už skolą. Kas pirmas —- gaus bar- 
geną. 6533 So. Fairfield Avė.

Business Chances

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų, 
ice cream ir gėrimų krautuvę su namu.

1609 So. Halsted St.

Pianos
PARDAVIMUI 

PIANAS 
Tel. Yards 2773

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
štoras. Del informacijų Šaukite 

Armitage 5849

i \ manyti, kad' šeiminin
kėms, kurios ieško gerų barge- na dainuoti iki šios dienos — 
nų, bus pranešta apie jas. Ge
rai padarys, jei nepraleis pro
gos išgirsti apie tai.

Makalų šeimyna—kokių “tru- 
belių” ji dabar turės? žinote, 
“trubelių” musų gyvenime yra 
bene daugiau, kaip kad ramy
bės. O kad “trubelių”1 Makalų 
šeimoje galima laukti, tai nu-1 
manu buvo praėjusį sokmadie- bėgiu p-lė Paškevičiūtė rodėsi 
nį, kai Malei teko palikti na- kaip solistė Chicago Peoples 
mie, ažuot popiet važiuot pasi-, Symphony Orkestrui, dainavo 
važinėti.

O gal viskas bus “giedra” pas 
Makalus? Tai išgirsime rytoj 
iš radio stoties VVGES, 1360 
kilocycles, nuo' 6 iki 6:30 vai. 
vakaro.

vis pas tą pačių mokytojų, p^s 
kurių pradėjo. ./

Ji dar nebuvo mokinusi dai
nuoti nė pilnai metų laiko, kai 
pamėgino patekti ir buvo pri
imta rolei paskubusio teatri
ninko, Morris Guost, produk
cijoj “The Miracle”.

Keturių metų mokinimosi

| Chicago College of Music 
mokslo metų užbaigos iškil
mėse ir pasižymėjo kaip pir
mo prizo laimėtoja balsui la
vinti skyriuje.

Dabartiniu laiku ji rimtai 
užsiėmusi mokslu ir dainuoja 
įvairioms radio stotims Chi-

- . .v Jcagoje, o taipgi darbuojasi kon-
Adv. Gugis sugrįžo ceriuose.

----------  .šiame koncerte p-le Paške-
Vakar sugrįžo iš New Yorkc vičiutė dainuos: Musica Proi- 

SLA. iždininkas adv. K. P. Gu- bitą — S. Gastaldon; šokola- 
gis. Jis prieš kelias dienas bu-‘ do Kareivis — lietuvių kalba; 
vo išvykęs į New Yorką pasi
rašyti SLA. atskaitos ir atlikti 
kitus su SLA. surištus reika
lus. Kadangi pasirašyti po at
skaitomis turėjo ir kiti SLA. 
viršininkai, tai kartu tapo at
laikytas ir zSLA. Pildbmosios 
Tarybos susirinkimas. 

—---------------------- >!■■■——.........................

P-Ičs Valerijos Čepu- 
kaitės koncertas

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
ikoje, 129 kuopos susirinkimas 

’vykp vasario 14 d. Geo. Cher- 
nausko svetainėje, 19000 So. 
Union avė. : '

Susirinkimas buvo gan skait
lingas ir ėjo ramiai kad# svar
styta Susivienijimo reikalai.

Užbaigus svarstyti senuosius 
reikalus buvo duotas įnešimas 
surengti balių su išlaimėjimu. 
Įnešimas paremtas ir vienu bal
su- nutarta rengti balius Geo. 
Chernausko svetainėje balan
džio 23 d.

Vietoje, t. y. susirinkime, pa
sižadėta aukauti išlaimėjimui 
gražus dalykėliai. Pasižadėjo 
aukauti: K.‘ Jasinskas — laik
rodį, A. Zalagėnas - 
skustuvą,
laikrodį, Dr. Ząlatoris — taip
jau pažadėjo dovaną, Griebliu- 
nas •— iš valgomų daiktų, M. 
Valaitis — karolius,'M. Tana- 
nevičia — knygą, Jasinskas — 
fontaninę plunksną.
. Nariuose matosi geras ūpas 
ir noras sutvarkyti kuopos fi
nansus stipresniu pamatu. Kuo
pos "finansai buvo pusėtinai pa
irę laike “pervarto”, kurį pa
dare musų “draugučiai”.

Reporteris.

SLA. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 6 d. kovo? K. Ji Mačiuko 
raštinėj, 6812' Sol Western Avė. Visi 
nariai ir narės esate kviečiami atsilan
kyti, nes tai bus įdomus susirinkimas, 
įvyks p. Vitkaus paskaita. Tai bus 
pirmas tokis įvykis 260 kp. susirinkime, 

' . Sekt. M. Palloęk.
... .. . Mrnp.i.U* <. ..■■« .

Bridgeport. Simano Daukanto drau
gija laikys mėn. susirinkimą sekmadieny, 
kovo 6 d., 12 vai. dieną, Ch. Liet, 
Auditorijoj. Nariai būtinai malonė
kite pribūti,. nes yra svarbus susirinki
mas. taipgi nepamirškitė mokesčius ap
simokėti. , P. K., rašt.

West Central Window 
Shade Cleaners

5103 W. Madison St
CHICAGO

Senas langų užlaidas išvalo ir
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

šaukite Columbus 9309

Lošt and Found

PAMESTA. Pamečiau knygelę ko- 
lektavimo Naujienų cirkuliacijos. Jeigu 
kas radote, malonėkite atsišaukti, busiu 
labai dėkingas. P. Švelnys, Telefonas 
Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI valgykla su 14 kam- 
aarių buteliu. Parduosiu už teisingą 
aasiulimą, ar mainysiu ant automobi- 
iaus, loto ar cottage.

3858 Cottage Grove Avė.

P. K., rast.
“Ar

c unushed Kooin»
PASIRENDUOJA kambarys apšildo

mas dėl vaikino su valgiu ar be valgio.
6540 S. Rockwell St.

< 1 i--—O--------- -

DELICATESSEN, grosernė, cigarų, 
saldainių, ice cream ir t. t.. Šalę mo
kyklos ir dirbtuvių. Tirštai apgyven
ta ir senai išsidirbusi apielinkė. Nėra 
kompeticijos per daugelį blokų, visa 
apielinkė pirkliauja šioj sankrovoj. Ge
riausia North West sidėj. Pigi renda, 
garu šildoma, su pagyvenimo kamba
riais ir maudyne. Iš priežasties rimtos 
nelaimės parduosiu pigiai greitam pir
kėjui.

2931 School St., kampas Elston

—Klausytojas.

L’Amour Toujours

(Bus daugiau) Rėmėjas.

Brighton Park
Pranešimas

Kas padės p-lei čepukaitei 
gramų pildyti

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo (March) 6 die- 

Inų, adresu 4615 So. Mozart St. 
pi°“ I Pradžia lygiai 12 vai. pietų lai

ku. Nariai ir kurie jau esate 
pasižadėję įstoti kliuban, prašo
mi atsilankyti. Įstojimo mokes- 

Naujie-itis skaitoma pagal aplikanto
(Tęsinyš)

. Vakarikštės (Įienos
nosc” buvo nurodyta, kad p-lei metus (amžių).
Čepukaitei padės pildyti jos Taigi, kurie tikrai mano pri- 
koncerto programų (kovo 11 sirašyti prie kliubo, neturėtų 
d. Lietuvių Auditorijoj) daini- atidėlioti, nes senesniam bus 
ninkas Alfonsas Pečiukaitis, brangesnis įstojimas. O kartais, 
Northwestern universiteto m u- jeigu bus patirta, kad aplikan- 
zikos skyriaus studentas, ir jo tas-kandidatas 
sesuo, p-lė Elena Pcčukaitė, ku
ri jam akompanuos.

P-lė Sofija Paškevičiūtė
Dar vieną padėjėją lietuvai

tę musų šaunioji smuikininkė j toks pasakymas “kitą syk pri
turi šiam koncertui, tai p-lę sirašysiu?”, labai nelogiškas.

senesnis, negu 
konstitucijoj nustatytas am
žius, tai tokiam,, kad ir geriau
siais norais, nebus galima pa
stoti kliubo nariu. Iš šių kelių 

įžodžių, manau, bus aišku, kad

Kų mes žinome apie jų? Ji 
yra čiagimė, amerikietė lietu
vaitė. Gal vietoj bus pastebė
ti, kad visi kalbamo programo 
pildytojai ir pildytojos yra A- 
merikoj gimę lietuviai ir lie
tuvaitės ir jų draugai ameri
konai ir amerikonės.

P-lė Sofija Paškevičiūtė pri
klauso savo amžiumi jaunuo
menei, nes yra 20 ar 21 metų. 
Pradėjo mokintis skambinti 
pianų turėdama lyg kokį ne-

siraŠysiuT, labai nelogiškas.
Nariai prašomi mokesčius 

šiame susirinkime būtinai už
simokėti, kad nereikėtų suspen
duoti ar išbraukti.—A. J. S.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Garsinkitės “N-uose-

VIENYBE-STIPRYBE
« < l ■■

Gerą ir Teisingą Patarnavimą Visuose 
Bankiniuose Reikaluose Suteikia 

Lietuvių Bankas,..

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

barzdai
K. Kazanauskas —

'DOS

£559
»

Lietuvių Tautiška Parapija šv. Kry
žiaus, atsibus lietuviškos pamaldos ne
dėlioj* kovo 6 dieną, 11:30, 31 Place 
ir Auburn Avė., laikomos lietuviškai 
pirmą sykį. Po pamaldų bus prakalbos 
ir mažų vaikų programai, ir da negir
dėta navina išginsite. Kreipkitės dėl 
krikšto ir pagrabų prie parapijos komi
teto. Kviečiame visus lietuvius — 
pamaldų atsilankyti.

Kviečia ’ t
Klebonas ir Komitetai 
3356 So. Lowė Avė, 
‘ Juozas Nekrošius

ant

Biblijos Studentų 
PRAKALBOS 

su paveikslais 
temoje:

Biblija yra Dievo įkvėpta,
jeigu taip, tai kaip galima tą 

sužinoti?”
Subatoj, kovo 5 d.

McKinley Park svetainėj 
prie Western Avė. ir 39 St. 

Pradžia huo 7:45 vai. Vakare. 
Programas bus jdomus, susidės 
iš giesmių, kalbos ir paveikslų. 
Paveikslus aiškins S. Beneckas. 

Kviečiame visus atsilankyti. 
Įžanga liuosa. Nėra rinkliavos.

DU KAMBARIAI ant rendos prie pa
vienės moteries, šviesus ruimai, pirmos 
lubos, prie geros transportacijos 1661 
N. Oakley Avė. Tel. Humboldt 7935. 
Keidy.

PARSIDUČDA grosernė ir mėsos 
marketas su mažu namu.

Tet. Lafayette 8780

RENDON šiltas kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, arti 63 gatvekarių. 
6239 So. Sacratn&ito Avė., 1 lubos.

PARSIDUODA shoe repair shapa la. 
bai pigiai . Priežastis, turiu išvažiuoti 
iš Chicagos. 815 W. 35th St.

RENDON fornišiuotas kambarys mer
ginai arba vaikinui. Viena moteris bi
jau gyventi. 3943 S. Francisco Avė. 2 
lubos front.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo Ša- 
pa. Labai pigiai. Per 3 metus iš
dirbta vieta. 1819 So. Union Avė.

....... i..... i........ . ........................................ ........... .

barnis For Sale
Ūkiai Pardavimui ■

ULCERIAI?
Nebekentėkit ilgai' rtuo Skilvio Ulce- 

rių .chroniško nevirškinimo ir panašių 
pakrikimų. MORVIC, chemiko išra
dimas, garantuoja pagelbą arba pinigai 
grąžinami. Siųskit $3.00 čekiu
money orderiu už 1 bonką.

MORVIC LABORATORIES 
6505 Drexel Avė. Chicago,

ar

Iii.

APSAUGOKITE SAVO

WMineral Wells 
Crystals

Padaryti iš sveikatą teikiančio mineralir 
nio vandens iš Mineral Wells, Texas — 
Amerikos Carlsbado. Nieko nėra pri
dėta. Nė jokių gyduolių, ar vaistų. Ge
riausias liuosuotojas, kokį pinigas gali 
pirkti. Jšplaūna nuodus iš jūsų sistemos 
ir pašalina reumatizmą, inkstų pakriki
mus, konstipaciją, nevirškinimą ir skil
vio pąįrimus. $1.00 dėžutė jums pa
gelbės, arba ųies pinigus grąžinsime. Dy
kai sempelis pasiunčiamas ant pareikala
vimo.

Geo. L. Hildebrand
4519 N. Sacramento Av.

! CHICAGO, ILL.

RENDON kambarys vedusiai porai 
ar pavieniems. Visi parankumai. 

4829 Nevada St.

RENDON didelis, šviesus kambarys, 
su visais patogumais, prie mažos šei
mynos. $7 į mėnesį; su valgiu $7 
savaitę. 4314 Archer Avė., 2 lubos 
frontas. Tel.' Virginia 2428.

KAMBARYS rendon, švarus, apšil
domas, dėl vaikino ar merginos, atskiras 
įėjimas; galite pasigaminti valgį.

1507 N. Irving Avė.

REAL ESTATE BONŲ IR MORGI- 
Č1Ų SAVININKŲ DOMEI 

PIRKITE ŽEME IR BUKITE 
UŽSITIKRINS

Jūsų real estate bonai ar morgiČiai bus 
priimti kaipo dalis įmokėjimo ant mu
sų gražaus 10 akrų farrnos žemės ploto 
prie Archer Avė. ir 135 Street, Šalę 
TOMALA’S gražaus piknikų daržo, ar
ti Lemont, III.

Kaina nuo $250.00 už akrą.
Lengvi išmokėjimai. Veikite geritai.
Matykite mus Šiandie.
FRANK M. SANDERA B CO., 

Savininkai 
2648 3V. 51st Street, 

Cbicago. Illinois

For Reni

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

VAU"

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Męs išnaikiname pleiskanas,, 
niežėjimą, sausumu ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų aufciHtai'*

• ' ■y tfo.AV

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pa((raŽIHImu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai, I*

' Si . >1 r. , . •

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust ti SaVlngs Bank Bldg..

Room 204 ■ j
# F'a*

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie AVeį.
'X •» t į> " ■ , 1" S‘ »■ ■ j

TEL. VAN BtlREN 1200

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

Kirą laika panai susitaVima

PASKUTINĖS KELIOS DIENOS!
Būtinai pąmatykite

Rusijos sensacinį garsinį filmą

“ROAD TO LIFE”
(su angliškais užrašais)

Drama, kuri tukstailčius sujudino ’

nilllftll O Naujos kainos 
rUNulla^c v d-

50c 1 iki 6 v. v. 
lllllV' 65č 6 iki 11 v, v. JUUl Hemus šefe, ir sekm.

VAN BUREN PRIE MICHIGAN,

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir.išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti; Mdkslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už; po
litiką, tiek už laisvę, ' tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau* 
giąu turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

. 3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

RENDON gerai įsteigtas Road House. 
14 kambarių, 8 akrai apsodinti vaisi
niais medžiais prie Hito ir Archer Rd 
— taipgi įsteigta, pelninga kiaulių 
skerdykla prie to. Žiemos laiku 
ma daryti gerą biznį. *

5719 Archer Avė.
Summit, III. 

Tel. Summit 342-W

PARSIDUODA vištų farma; 5 ak
rai žemės, parduosiu pigiai, gera vieta. 
R. Urban, La Clede, III.

gali-
40 AKRU farmą Illlinois su budinkais 

oarduosiu . pigiai arba mainysiu į mažą 
namą arba pirmus morgičius. Rašykite 
Box 1399, 1739 So. Halsted St, Nau
jienos. :

ClftSSIFIED APS.
Educational

Mokyklos t

Mes pildome .1931 
metu

MOKYKIS BARBERySTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

, INTERNATIONAL BARBERf 
COLLEGE

672 West Madison Street
V' ' ■»

Financial
Finansai-Paskolos

. BOWL1NG ALLEY pasiren- 
duoja Chicagos Lietuvių Au
ditorijos name. Pigi renda.

Kreipkitės
840 \y. 33rd St.

Exchange—Mainai 7~-
NORIU mainyti nedidelį namuką ant 

didesnio, Bridgeporto apielinkėje, tarp 11 
ir 35 gatvės.ftarp Auburn ir*Lowe Avė. 
Atsišaukite. ; Box 112, 3653 ..South 
Halsted St.

RENDON 4 kambarių ' fornišiuotas 
tiaras, arba parenduosiu atskirus kamba
rius, 2 lubos. Tel. Lafayette 8561.

Personai
Asmenų Ieško

MAGDĖ YURKŠUTĖ po vyru Gra- 
ves paieškau savo brolių Vinco ir Ka
zio Yurkšių iš kaimo Jurkšių, Igliau
kos parapijos ir pusseserės Marės Kara
liūtės, kaimo Šakaliskiai, Igliaukos para- 
pijos. Atsišaukit, yra labai svarbus rei
kalas. Magdė Graves, 4303 •— 16th St., 
Detroit, Mich.
----------- T-------------------- ,-------------------------------

PA1EŠKAU draugą, Joną Stockų, 
malonėkite atsišaukti arba kas žinote 
pranešti. H. Gunevich, 610 W. 47th St. 
Tel. Boulevard 5541. ' *

Situation Wanted
Darbn Ieško y

IEŠKAU darbą už janitorhus pagel- 
bininką. Esu blaivas ir švarus vyras, 
nevedęs. Šaukite po 5 vai. vakare.
Tel. Nevada 2061.

Help VVaiited—Malė
Darbininkų Reikia

EXTRA
, Mainau 6 kambarių bungalow ant 

ūkės Lietuvoj. Geistina arti miesto. 
Arba parduosiu pigiai. Namas geram 
stovy ir .geroi apielinkėj. su visais pa
togumais*.

Veikit greitai.
P. ZELVIS,

4218 So. Maple Avė., 
Benvyn, III.

EXTRA. 
kame stf namu 
ant namo. 934

Darbas ir pinigai — pe- 
i ir furnišiais. Mainysiu 

W. 29 St.

IŠSIMAINO
su 5 flatais. Mainysiu ant didesnio na
mo, loto, bucernės ar restauranto. 4108 
Archer Avė. Tel. Lafayette 5107.

bizniavas namas, storas

Real Estate For Sale
Namai-žemd Pardavimui

MES PARDUODAME ir mainom na
mus, lotus, farmas ir visokius 
visur. ‘

Norintieji greitai parduoti ar 
nyri savo bile kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

JdSeph Yushkewitz,
3647 Archer Avė., Cbicago, III.

biznius

ilsimai- 
kreipki-

2559 —- Jaunutei mergaitei labai 
praktiška mokyklon ei0 suknelė.- Gali
ma pasiūdinti iš vilnonės arba kitokios 
sunkesnės materijos. Sukirptos mieros 
8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėm.

, Norint gauti viens ąr daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių,,'prašome iš
kirpti paduotą blankute' arba pri
duoti pavyzdžio ♦ numerį, pažymėti 
rnierą ir aiškiai parašyti savo Var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa’ 
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 

i dresuoti:
Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 

Halsted St., Chicago III.

NAUJIENOS Patt^rn Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstiją:

Income Tai
blankas

* ' f ' 4 ‘ t

Kaįm reikalingas toks pa- 
tarnatinias; užeikite į

•' ■’r f ■" ' V, ’f ’ : , \ 1 i : V. :

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vaL ,po piet.

GARSINKITE®
NAUJIENOSE

SAUGUS INVEST■; mentas’
Reikalinga $5000 ant pirmi- 

morgičiaus: Qera8 užtikrinta 
investmentas. Kreipkitės 
Naujienas, 1739 S. Halsted Si 
Bbx 1382.

GERA proga bedarbiams užsidirbti, 
atsišalikit nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Mike, 4,011 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 12 flatų namas arba 
mainysiu ant road bouse arba cash fir
mos. netoli Cbicagos. Vieni morgiČiai. 
Namas randasi South Sidėj. Rendos ne
ša metams 
Naujienos.

$8,500. Rąžykite Box 1398, 
1739 S. Halsted St.

Help Wmited—Female
REIKALINGA operatorkų, patyrusių 

prie dresių, Lipson Bros. 337 South 
Franklin St.

Buslness Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA EXTRA

TIKTAI $500 CASH

L A X
GYVENIMO PROGA

Graham-Paigę Sedanas vėliausio mo
delio. Našlę yra priversta paaukoti jį 
už cash. šis karaš yra tiek pat geras 
kaip dieną pirktas. Beveik nevartotas, 
tik kelis šimtuą mylių. Užbaigimas yra 
kuogeriausias. <. Tairai yra kaip nauji. 
4, greitimų transmission. Karas yra kaip 
naujas kiekvienu žvilgsniu. Priimsiu 
$300. 25^8 North California Avew
Ist flat.

NEPAPRASTA PROGA

Auburn vėlausio modelio De Luxe 
Sedanas. Mano vartotas mažiau 10 mė
nesių. Karas yra absoliučiai kaip nau
jas. Įrengtas su 6 dratiniais ratais ir 6 
originaliais visiškai naujais tairais. Dėl
to kad man reikia pinigų, esu privers
tas jį paaukoti. Kainavo man virš 
$1,800, priimsiu $350, jei tuo jaus

Apti Atsihukijt tttdilipji

.PARSIDUODA storas cigarų, c i garė
tų ir. Lunch Roomis, kaina $150, 3817 
S. Halsted *St.,* Savininkas J-čios lubos. 
Nedėlioj visą dieną.

# 1 ’

PARDAVIMUI Light Lunch ir 
minkštų gerymų užeiga. Rendos tik 
$25.00, 8 pagyvenimui kambariai, mo
derniški. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

6425 Sb. Western Avė.

PARDAVIMUI groseris ir kendžiu 
krautuvė labai pigiai. Rendos tik $15 
su pagyvenimo kambariais.

4500 S. Hermitage Avė.

TURIU dvi bučernes ir grosernes, 
vieną jų noriu parduoti, — arba mai
nysiu į mažą namą, lotą, morgičių ar 
automobilių* Biznis įsteigtas i^ ge
rai eina, 3400 Lowe^Ave.

TURIU du storu 
rų, ice cream, kendžių, abu puikiai’ jreng-

grosernes, eiga

ti. Daug suko, geras biznis
«25i 6009 Sol May St,

Nupirks gražią 5 kambarių medinę 
bungalow ant cementinių blokų pama- 

Lotas ' 
32x^125. . Visi pagerinimai sudėti ir iš
mokėti. Namas randasi arti Robey ir 
Garfield Blvd.

Kaina numažinta iki $3,800. Pa
matykite šį nepaprastą bargeną Šiandie. 
Kreipkitės prie savininko adresu

2648 W 51st Street

to. Karštu vandeniu šildoma.

MARQUETTE Parke namas parsi
duoda daug pigiau negu bungalov, ant 
2 pagyvenimų. Nebijok vagis nepa
vogs, ir bankas durų neuždarys.

6602 S. Fairfield’ Avė., 2 lubos

TURIU parduoti 2 flatų mūrinį namą 
už $6,500, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, 1918 Diversey Avė.

8 FLATŲ namas vertės $40,000, 
parsiduoda už $17,000.

Farmos, I * ‘ 
nuo Chicagos, parduosiu 
namą, 
nų.

120 akrų farma, ,55 mylios 
i ar maino į 

Daug kitų farmų turiu ant mai-

KUČINSKAS,




