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Valdžios Kareivia
Suėmė Paskutinius

Lapujiečių Buri

Karas su depresija

darbiams darbo

buvo surišti

Perka žmonių kraujų

Šian

Išvadino Butlerj fanatikuPer 28 metus 24 vaikai

Chaplin atsilankė pas MussoliniUžsimušė nukritęs nuo malūno

Vilniaus

80 tautų Leipcigo mugėje

Einstein grįžta į Vokietijų

leidžiasi 5

Jau rado vieną kidna- 
perių pavogtą berniuką

Lindberghas prašo 
gengsteriu atgaut 
jo pavogtą kūdikį

Komunistai rengė ; 
sukilimą nuversti

Ispanijos valdžią

Varšuva/kovo 6.
policija suėmė plačiai veikusių 
pinigų padirbėjų bandą. Falsi- 
fikuotojai platino netikrus do-

Leipcig, Vokietija, kovo 6 
Leipcigo pavasario rungė atsi
darė sekmadienyje. Joje daly
vauja 80 tautų. Jų tarpe, be
rods y va ir, Lietuva. /

Briuselis, Belgija, kovo 6.— 
Kadangi Liuksemburgo metalo 
kasyklų produkcija paskutiniais 
metais nupuolė 20% ir bedar
bių skaičius padaugėjo, visi iš 
užsienių atvažiavę darbininkai 
turės apleisti šalį.

Kongresas paskyrė be 
darbiams kviečių

Kare dabar dalyvauja 1000 
iniestiį ir apskričių'

Salt ; Lake City, Iowa, kovo 
6.—Kidnaperiai užpuolė ir nu
sivežė su savim garsaus/Ame
rikos profesijopalo golfininko 
Von Elm’o giminaitį. Jį pavo
gė, sumušė ir auką paleidę nu
važiavo su jo automobiliu.

rado 
vals^

Nužudė Japonijos 
ckefellerį

Hoover’is atsisakė 
priimti nuteistojo 
T. Mooney motiną

Fall River, Mass., kovo .6— 
Louis Cavalho, švęsdamas 28 
metų vestuvių sukaktuves, su
silaukė 24 kūdikio. Vedė turė
damas tik penkioliką metų.

Anglija uždraudė ilgų 
kreditų davimų 

sovietams

Buenos Aires, Argentina, ko- 
Kadangi A. Bertone, ąt- 

Italijos, yra tik 4

Maskvoje studentas 
sušaudė Vokietijos 
ambasados patarėją

Indėnai jau rengiąsi su 
tikti pąvasari

Kinų Kariuomenė 
Naujame Mušyj Su 
Priešu Ties Wangt

Nejleidžia įvažiuoti, nes 
pertrumpas

Vilniuje susekė dolerių 
padirbėjus

Motiną sūnų pasmerkė 
į kalėjimą

Mirė maršų karalius 
J. P. Sousa

the Post Office at Chlcago,, Rl 
8, 1879

Los Angeles darbininkams pen 
kių dieijų savaite

Chicago, III., Pirmadienis, Kovas-March 7 d., 1932

Philadelphia, Pa., kovo 6.— 
Philadelphijos moterų anti-prd- 
hibicininkų draugija išvadino 
generolą Smedley Bi/tler fana
tiku ii* aklu prisirišėliu. Butler 
paskelbė sako , kandidatūrų į 
Amerikos senatą. Jis yra sau
sasis. •' ’ /

Oslo, Norvegija, kovo 6. — 
Nuo inkstų ligos mirė Norve
gijos mįnisterių pirmininkas 
M. L. Kolstad. Kabinetą sudarė 
1931 metų gegužės pabaigoje.

Washington, zD. C., kovo 6.— 
Amerikos kongresas praleido bi 
Uų, kuriuo paskiriaįna 40,000,> 
000 bušeliai ** Farm Bohrd su 
pirktų kviečių. Prezidentas Hoo 
ver bilių pasirašys šiandien.

Vokietija atmoka skolą 
Amerikai '

Mirė pradėjęs ausį ka 
, syti su revolveriu

Atvyko prašyti, kad sūnų pa
leistų iš kalėjimo

Jau parduoda Amerikos 
bonus

88 metų senis vedė savo 64 
metų mylimąją

Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

; Freeport, III., kovo 6.— Nu
kritęs nuo savo vėjinio malūno 
stogo, užsimušė 25 metų ūki
ninkas Julius Smith.
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Uždraudė įvažiuoti sve 
timšaliams darbiniu* 

kams

88 metų Amerikos civilio karo 
veteranas, dar jausdamas 
lės jausmą širdyj e, vedė 
64 metų kūdikystės laikų 
limąją. ,

Tokio, Japonija, kovo 6. — 
Vienas turtingiausių. Japonijos 
žmonių ir didžiausių biznierių 
Baronas Takumą Dan buvo nu
žudytas,. kuomet išlipęs iš' au
tomobilio ėjo į jo bendfdvės 
kontroliuojamą batiką.

Los Angeles, Cal., kovo 6.— 
Miesto valdyba paskelbė planą, 
kuriuo visiems miesto’ darbi
ninkams įvedama penkių die
nų savaitė.

Sukilimas tuojau nuslopintas 
eilė areštuotų

Washington, kovo 6 
dien Amerikos iždas paleido į 
rinką $900,000,000 vertės pa
skolos bonų. Bonai yra dviejų 
serijų. Pirmoji serija mokės 
3Vfc%, antroji 3%%.

Motyvo pasikėsinimui policija 
į negalėjo patirti

. Rymaš, kovo 6 
šistų vadas ir diktatorius Mus- 
solini kalbėjosi su garsiu filmų 
komiku Charlie Chaplin. Di
džiausios minios garbintojų iš
tisas dienas persekiojo Chapli- 
ną, norėdamos į jį nęrs žvilg
terėti. V

Chicagai ir ap’elinkei federa 
Ha oro niūras Šiai dienai pra- 
našauia:

* Debesuota; naktį sniegas; 
temperatūra kiek aukštesnė. ' 
/Vidutiniai šiaurvakarių vėjai.

Saulė teka 6:17

• Reading, Pa., kovo 6* —Vie
nas garsiausių •’ Amerikos ka- 
pelmeistrų ir riiaršų kompozito
rių, John Philip Sousa, staiga 
mirė, grįžęs atgal į viešbutį iš 
jo garbei suruošto bankieto. 
Kompozitorius buvo . 78 metų 
•amžiaus.;

* San Diego, Cal., kovo 6. — 
Žvėjai sugavo 25 pėdų ilgumo 
rekiną. žuvis svėrė su virš ke- 
turius tonus ir turėjo daugiau 
negu tūkstantį dantų. '

Detroit, Mich., kovo 6.—No
rėdamas užkirsti kelią škarle- 
tinos išsiplėtojimui, Detroit’o 
sveikatos departamentas išleido 
atsišaukimą į visus škarletina 
sirgusius gyventojus parduoti 
dalį savo kraujo serumams ga
minti.

London, Anglija, kovo 6. — 
Anglija uždraudė* duoti ilges 
nius, negu vienų metų kredi
tus sovietams už anglų ekspor 
tus į Rusiją.

Japonijos armija
/ skverbiasi toliau

į Kinijos gilumą
Kiti du vadai dar 

J;:.,'- ■ X ' - :r ' \

slapstosi šiaurės 
Suomijos kampuos

Baltimorė, Md., kovo 6. — 
Vienas policjninkas prądėjo' -ka 
syti niėžinčią ausį su Hvolve' 

Tuo tarpu re
volveris šovė ir nudėjo jį tie-

Detroit, Mieli., kovo 6,— 19 
metų M. Yalian nuteistas' 15 
metų i kalėjimą už vogimą. Mo
tina pareikalavo teismo jį pa
smerkti, sakydama, kad jam tas 
bus į sveikatą.

Washington, D. C., kovo G.—- 
Mary Mooney, motina Thomas 
J. Mooney^ kuris buvo neteisė
tai pasmerktas į kalėjimą už 
San Francisco mieste (vykusį 
bombos sprogimą 1916 metais, 
atsilankė į Baltaįį Namą, Wash- 
ingtone muldauu Hoover’io jos 
sūnų paleisti iš kalėjimo, bet 
'Hoover’is atsisakė ją priimti.

Senutė, 84 mętų motina, ne
galėdama su prezidentu pasi
matyti, paliko jam prašymą, 
kuriame nurodė ,kad greit jai 
laikas yra eiti i kapus, bet vie
nintelis jos noras yra pama
tyti sūnų liuosą, taip neteisėtai 
ir melagingais nurodymais nu
teistą kalėti.*

Baselis, Šveicarija, kovo 6.— 
Vokietija Tarptautiniam bankui 
Bazelyje sumokėjo $10,000,000 
į Amerikos Fėderal Reserve 
Banko sąskaitą, kaipo pirmą da
lį Amerikoje gautos $100,000,- 
000 -paskolos.

New Yorko gengės sutinka tar 
pininkiauti tarp jo ir kidna 
periu

Maskva, kovo 6.— Dr. Fritz 
von Twardowski, Vokietijos 
ambasados patarėjas Maskvoj, 
bevažiuodamas automobiliu iš 
ambasados buvo užpultas jauno 
vyro, kuris j jį paleido keturius 
revolverio šūvius. Twardowp- 
ki’s sužeista’ gana sunkiai ir 
tuojau nugabentas į ligoninę.

Jaunas, 28 metų užpuolikas, 
Judas Stern, policijos suimtas. 
Pasirodė/kad jis yra buvęs Ma
skvos universiteto studentas.

Jo motyvo patarėjui nužudy
ti. policija negalėjo patirti.

mei- 
savo

Prezidentas visiems sukilėliams 
pažadėjo amnestiją

Niles, O., kovo 6. - Sujudin
ta policija ir..slaptieji agentai 
suėmė tris vtiikvagius ,kurie pa
vogė vieno turtingo kontrakto- 
riaus De Jute sūnų. Pavogtąjį 
'grąžino tėvams. Vagių laukia 
labai sunki bausme.
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vo 6
važiavęs
pėdų ir 5 colių aukštumo, Ar
gentinos imigracijos biuras at
sisakė jį įleisti įvažiuoti, nes 
sako negalėsiąs užimti jokio 
darbo dėl savo mažo ugię.

Washington, D. C., kovo 6. 
—Tūkstantis miestų, apskirčių 
ir valstijų, kariaują su depre
sija ir bedarbe, surado 153,000 
darbų bedarbiams, kurie išmesti 
iš darbo, ilgai vargo ir gyveno 
pusbadžiai.

Į. Richland Cėnter, Wis., kovo 
6.-—Policija netoliese užtikę mo
teriškės lavoną, kuri paklydusi 
ar eidama namo mirtinai suša*

Los Angeles, kovo , 6v —<» Už
baigęs darbą , Californijos as- 
tronomijos observatorijose, gar
susis matematikas Einstein iš
vyko atgal į Vokietiją. Jis yra 
autorius garsiosios Einšteino 
teorijos, .

Helsinki, Suomija, kovo 6.— 
Kustaa Latvala, vienas žymiau
sių Suomijos Lapua fašistų va
dų, nusiminęs, dėl jų rengto su
kilimo nepasisekimo, nusižudė. 
Jo mirtimi ir užsibaigė savaitę 
laiko nusi tęsęs triukšmingas, 
didelis “ obalsiais apšauktas, 
smarkaujančių fašistų sukili
mas.

Valstybės prezidentas Svin- 
hufvud išleido atsišaukimą, pri
žadėdamas amnestiją visiems 
sukilimo vadams ir sukilėliams. 
Tuojau po atsišaukimo, fašistų 
būriai pradėjo skirstytis ir pa
siduoti valdžios^* kariuomenei, 
kurios pabūgę, kelias dienas at
gal jiė traukėšr 1
šiaurę nuo sostinės Helsinkiu.

Martti Walleniils ir Vihtori 
Kosola, kiti du žymus fašistų 
vadai bijodami papulti j val
džios rankas, slapstosi šiaurinės 
Suomijos užkampiuose.

Mirė Norvegijos prem 
jeras

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.

Los Angeles, Cal., kovo 6.— 
Californijos teismas rado kal
tais tris kidnaperius, kurie bu
vo pavogę suaugusį žmogų ir 
reikalavo $50,000 už jo grąži
nimą. Laukiama sprėndimę, 
kuris dėl visuomenėj paskutinių 
įvykių sukelto ‘pasipiktinimo, 
bus labai skaudus.

Dar viena kidnaperių 
auka

Kentuky /suėmė’ viė- 
nuoliką už sindikalizmą

7,000 kiniečių žuvo mūšiuose 
ties Shanghaju; 13,000 su
žeistų

Shanghai, kovo 6.— Japonų 
ir kinų šaltiniai pripažįsta, kad 
smarkus mūšiai eina tarp abie
jų armijų ties Wangtu gele
žinkelio stoties, apie 15 mylių 
nuo Shanghajaus. Wangtu yra 
svarbus Nanking’o Shanghajaus 
geležinkelio linijos centras.

Kitos japonų kariuomenės di
vizijos tęsia operacijas krašto 
viduryje, netoli Yangtze upės, 
prie Lubochen, apie 35 mylias 
nuo Shanghajaus.

Japonai vis toliau veržiasi 
pirmyn į krašto gilumą. Pas
kutinėmis žiniomis jie pradėjo 
žygiuoti į vidurį nuo Nanzian-

[Acme-P. 8 A. Photo |

Matti Wallenius, Suomijos 
fašistų kariškas vadas. Savo 
laiku jis buvo generalinio šta
bo viršininkas. Vėliau turėjo 
“pakutavoti” kalėjime už ban
dymą pavogti buvusį. Suomijos 
prezidentą Stahlbergį.

New York, kovo 6.— Po še
šių dienų ieškojimo iV ■ tardine- 
jimų, bejėgė New Jersey ir ke
lių valstijų policija nerado jo
kių,antradienyje, kovo 1 d. pa
vogto Lindbėrgh’ų sunaus, pėd
sakų. Pats tėvas Charles Lind- 
bergh, paskutinėmis žiniomis, 
kreipėsi j New Yorko gengste-’ 
rius, su prašymu tarpininkauti 
tarp jo ir kūdikį pavogusių kid
naperių ir kaip nprs, nežiūrint 
kokiomis sąlygomis, atgauti jo 
sūnų.

Nevv Yorko gengsteriu vadai, 
į kuriuos Lindbergh’as kreipėsi, 
Šalvy Spitale ir Irving Bitz, su
tiko su lakūno prašymu ir jie 
prisidėjo prie ieškojimo.

Tuo tarpti policija yra su
koncentravusi savo pastangas 
išgauti ^kaltės ar ryšio su pavo
gimu prisipažinimą iš kūdikio 
slaugės draugo Henry Johnson, 
kurio automobilis ii’ jame ras
tas -nieno butelis, meta ant j p 
Visų įtarimus,

lankę Kating’^.'i .
Shanghai,- kovo Laike 

mūšių ties Chapei, KiAngwan 
ir Woosung 7,000 kiniečių žuvo 
ir apie 13,000 sužeistų.

Karas paliko tūkstančius ki
niečių vaikų našlaičiais ir dabav 
jais rūpinasi baltieji tarptauti
nio Shanghajaus mesto dalies 
gyvetnojai. . Gatvės jų • tiesiog 
yra pilnos, ir bijoma, kad laikui 
bėgant, jie virs į gatvinius 
“bezprjzornyje”, kurie* kankino 
Rusiją po Didžiojo Karo.

1739 So. Halsted St
• Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Ardmore, Pa., kovo 6.—F. 
Biggart, misijonierius, kuris 
nakties laiku misijose sakydavo 
pamokslus, “Kodėl aš grįžau j 
tiesų vkeilą”, dienos laiku už
puolė ir apvogė 30 namų. Poli
cija vagį-misijonierių susekė ir 
pasodino jį j kalėjimą.

Pinville, Ky, kovo 6 d 
džia suėmę 11 asmenų, apkalti 
nusi juos kriminaliu sindikaliz- 
mu.Teis juos gegužės pabai
goje. •... ,

[Acrne-P. 0 A. Photo]

Dėvi Dės Gandhi, jauniau
sias Indijos tautininkų vado 
Mahatma Gandhi, sūnūs. Ang
lai jį nuteisė šešiems mene-' 
siams į kalėjimą už agitavimą 
indiečių priešintis' jų valdžiai.

85 valstijose^ per dvidešimts 
keturias valandas, atskiri komi
tetai ir kare dalyvaujančios or
ganizacijos surado 7,208 
bu$. Vien West Virginia 
1,446 darbus, New York 
tija 969 ir Ohio 938. ' *

Illinois valstijoje,* pttr tris ka
ro savaites 11,504 bedarbiai 
grįžo atgal darbati.

šią kampaniją—karą su be
darbe varo Amerikos Legijonas, 
susidėjęs su American Federa- 
tion of Labor ir American Na
tional Advertiser’s asociacijos.' 
Tų organizacijų galutinas tiks
las yra parūpinti 1,000,000 be
darbių užsiėmimais..

Afehla’nd, Wis., kovo 6.—Wis- 
consin valstijos indėnai patė- 
miję, kad meškos jau pradėjo 
busti iš žiemos miego, rengiasi 
iškilmingai šokiais ir tradicinė; rio' vahizdŽiu 
mis ceremonijomis sutikti pą 
vasarį. 4 ’

Naktį misijonierius, die 
ną vagis

J&ca, Ispanija, kovo 6.—Ka- 
talikatiis ir moharkistams be
sitikint. sulaukti naujos Ispa
nijos respublikos galo, kraštu- 
tinieji, koinunistai ir anarchis
tai pradėjo sukilimą Jacoje, pa
siryžę nuversti dabartinę val
džią’ir įsteigti savo respubliką.

Sukilimui vadovavo Ramon 
Franco, garsus lakūnas ir vie
nas triukšmingiausių Ispanijos 
politikierių, kuris kiek laiko at
gal užėmė Ispanijos aviacijos 
vršininko vietą, bet buvo pa
šalintas už vadovavimą maištui 
įvesti komunistinę tvarką An- 
daliuzijoje.

Valdžia sukilimą tuojau nu
slopinę ir suėmė Roman Fran
co, eilę'**karinihkų- ir parlia-
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Detroit, Mich
“Langų mazgotojai** plėšikai

JUOKAI

- Christian Inlelligehce.

“Mes daug išmokome iš bu-
vai leidžia vaikus ijiokytis į vusio karo?"

Westville; III

S. 12

314

193

502Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?

kas Fordo darbi-

s

pradeda sutraukti
ieškotojų iš kitų

Detroito lietuvių paramos.
—Kuku.

>•

—puse jų lietuviai. Šios mo
kyklos mokytojais yra trys lie
tuviai : Milda Glatkauskaite, 
Marė Daujotaitė ir Čiapaus-

Tu prakeiktas tingini, 
dirbk ir t.t.

iš kitur darbo ieškotų* 
norėdami atvažiuoti tu* 
apsimislytf, ką jie či*

“Tikrai. ' Viską, išskiriant 
tik ‘už ką vieni kitus skerdė’?” 

-^Ebetroit Free Press.

Ji: “Ne abejotina,x kad
Tamsta manai aš senesnė ne-

■ —"—T i m U , m, W I.I ,1,11, M^I, ■ J .ylr««WĮi I t ,■■■■»■

KORESPONDENCIJOS
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žmonėms stebuklingu budu turtingais. Tų 
“šėrų” pirkėjai nieko daugiau 
negavo iš kompanijų, kaip tik Poetą: “Ar negalima bent 

coaeli. kiek eilėmis rašinėti?”
Daktaras: “O, eilek, tai ga-

— ______ .—■.—- -. ■ ■ ■ ■

v* • t • j ' 

mi bosams įtikti, dirba, skubi
na kiek tik pajėgos jiems lei- 
dži& Beskubėdami Sugadina 
materijoią. Už tai nuo visaga
linčių bosų tenka' išgirst viso
kių prakeiksmų ir grasinimo 
žodžių.

Kitos dirbtuvė
Kaip tenka sulfriOti iš kitų 

automobilių dirbtuvių, tai irųi 
tas' pats jjragaras, kaip ir pas 
poną Fordą. Labai daugr dar
bininkų voš gauna padirbėti 2f 
3 dienas į savaitę, o algos gau
na vos po 25, 80 centų per va
landą. Magaryčioms bosai pri 
deda. ' 
greičiau

Todėl 
jai čion 
ri gerai 
ras, fabrike darią, ar miesto 
sąšlavyne prieglaudą?

Jau ir vėl “aliejaus” šėrus s 
parduoda

Jau visiems lietuviams yra 
gerai) žinoma, kaip prieš kele
tą metų buvo privisę įvairių 
agentų, kurie pardavinėjo alie
jaus, gaso> aukso, anglies ir 
kitokių “vertybių” šėrus, žadė
dami didelius uždarbius-procen 
tus tų šėrų pirkėjams. Tada 
daug ir lietuvių darbininkų bei 
biznierių pirko tuos beverčius 
“sėrus” už kelis šimtus arba tū
kstančius dolgrių, kad tapti

Turtingesniųjų žmonių apgy
ventose gatvėse atsirado “lan
gų, mazgotojai” plėšikai. Atei
na vienas arba dy vytai, atsi
nešu viedruką, kopėčiukes ir 
kitus reikalingus įnųikius lan
gų mazgojimui. Prieina prie 
durų, paprastai paskambina du
ry varpelį ir, jeigu namų šei 
mininkė ateina pažiūrėti, kaą 
atėjo ir su kokiais reikalais, tai 
tada tie plėšikai prašo darbo 
langus numazgoti.N Jeigu gau
na darbo langus mazgoti, tai 
dirba ir tuo pačiu laiku tėmija, 
kaip durys užrakinamos ir lan
gai uždaromi, kur kas sudėta 
ir t.t. Bet jeigu užeina į tokią 
vietą, kur nieko namuose ne
randa, tai jau tada jiems būna 
tikra “šienpiutė“. Tada jie 
pradedu langus mazgoti niekie
no nepaliepti ir duris atsiraki
na arba lango stikle išpiauja 
skylutę ir įlenda į stubą. Ten 
šeimininkauja, kaip jiems pa
tinka, ir apkraustę namą eina 
savo keliais kitur laimės ieš
koti. 1 tokius plėšikus nelabai 
kas ir domę kreipia. Bet vis 
tik tiek jau 3 tokius plėšikus 
policija areštavo.

Be to, toki ‘langų mazgoto- 
jai”-plėšikai užsteja kelią ir ge
riems, teisingiems f 
gauti darbą nors porai valan
dų.
Kapitalisty dienraščiai meluoja gražiai išmargintą bevertes p<>- 

. . •. . , , pieros sklypeli su įvairiais pri-Kapitahstų dienraščiai dabar 
nuolat rašo, kad Ford' Motor 
Co. ims prie darbo 83,000 naujų 
darbininkų ir skelbia visokius 
"muito burbulus”. Tai yra gry
nas molas apie darbo padau
gėjimą Šiame mieste. Po tokių 
pranešimų pas Fordą įpj tik 
naujų darbiu inkų, netn^a prie 
darbo, bet ir tie, ką nuo'lfniau 
dirba,* daugumoj gauna į sa
vaitę laiko išdirbt vos 8, 16, 24 
valandas. Be to, daugelis dar
bininkų jau yra pasiųsti namo 
su pasakymu “Eik namo, kai 
reikės pašauksim”. Kada? Tie
sa, pas Fordą yra ir tokių dar-' 
bininkų, kurie gauna dirbt 5. 
6, 7 dienas kas savaitę, ale tai 
mažuma. Abelnai imant, nieko 
*rcro nesimato pas Fordą, niektf 
‘co nesimato nė kituose fab- 
i i kuone. , ; ,

Nežiūrint to, kad ir pačiame 
Detroite yra daug tūkstančių 
d ibininky, kurie darbo ieško 
i- jo niekur negali rasti, tie 
kapitalistų dienraščių melagin- 
;:i skelbimai 
naujų darbo 
miestų.

Tiesa, kol 
įlinkai gauna algo$ ne mažiau 
kaip $6 už 8 valandų darbo 
diena. Na, o nuo bosų gauni 
nemažai magaryčioms priedų,— 
“Tu prakeiktas tinginį, dirbk: 
greičiau. Jei tingi dirbt, tai 
eik namo. . Tu .tiek ir tiek ka j Detroito seniausias 
valkų pasilikai, nepadarei” ir Choras vėl susirinko ir vėl pra-

NAUJIENOS. Chlcago, UI

praeitą nedėldienį nubėgau į 
Česky N aro tini Dom p&žiuivti 
ir persitikrinti, ar žmonės tei
singai kalba. Teisybė, susirin
ko beveik visi senieji “Ateities” 
Choro dainininkai ir daininin
kės ir prisidėjo da naujų gerų 
dainininkų ir dainininkių. Man 
rodos, kad “Ateities” Choras 
neužilgo vėl Detroito lietuvius du yra lietuviai

, (Acrne-P. « A. Photo]

Japonų jūreiviai ilsisi po mūšio su kiniečiais.

Mureika, Jr., miesto teisėjas1 venimu iš pat mažų dienų.
Ąponaitis, $r., naktinis polici-' Teisybę sako Algirdas Aponai- I 
jos kapitonas Alučka, sveikatos tis: girdi, jusi] Cliicągos ir ki- 
komisionierius ir inspektorius tų miestų lietuviškas jauni- 
J. Norkus, precmkto komitma- mai vadinasi lietuviais dali
nas — P. Guntorius.
Dar ue viskas. Board of Edu- 

cation, po kurios kontrole yra 
High School — iš šęšių narių 

i -r- Šimkus ir
Ąponaitis, Jr. Šimkus yra čia

i vyriausias raštininkas, High

EKSKURSUOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga ^nuta

rė rengti šiais metais sekančias
EKSKURSIJAS

žadais. Laikui bėgant valdžia 
buvo išnaikinusi Juos stebuklin
gų ščrų agentus.

Bet dabar ir vėl pradeda mu
sų mieste atsirasti stebuklingų 
“aliejaus Šerų” pardavėjai. It 
jįie gudriau pardavinėja- savo 
be vertės tavorą,—vietoje šėro, 
reikalauja paskolos, užtikirnda- 
nri gerą nuošimtį ir saugumą 
ant įdėtų pinigų. Tačiau tas jų
jų užtikrinimas yra tiek vertas, 
kiek pirmiau buvo Verti jų par
duodami šėrai.

Jeigu kada nors į jūsų na
mus, ar j biznio įstaigą atsilan
kys tokis agentas ir bandys iš 
jūsų gauti paskolą-šėrą,. tai pir
miausiai nueiki t j banką ir ten 
pasiteiraukite apie tokios pas- 
kolos-šėro vertybę (sykiu ves
kite tą agentą ir tėmykite, ar 
jis norės su jumis ten eit). 
Kiekvienas bankas gerai žino 
apie įvairias paskolas ir šėrus, 
nes jis daro iš to biznį.

Pavyzdžiui, jūsų banke pa
klauskite: jei nupirkčiau šėrą- 
paskolą už $’50() ir, jei vėliau 
norėčiau vientiniame banke par
duoti, tai kiek galėčiau už taip 
gražiai išmargintą popieriuką 
gauti?

Jau dainuoja
Išgirdau labai prielankiai 

žmones kalbant apie tai, kad
“Ateities”

palinksmiUs su savo puikpmis 
dainelėmis. Tad aš nuo savęs 
patariu visiems detroitiečįams School mokinasi 400 mokinių 
prisidėti prie palaikymo progre- ‘ 
syviško “Ateities” Choro: dai
nininkai su dainomis, muzikan
tai su muzika, profesionalai, 
biznieriai ir kitokio užsiėmimo 
žmonės galėtų pagelbėti mate
riališkai ir tapti garbės nariais. 
Juk kiekvienas gerai, žino, kad 
dainos ir muzika yra žmonėms 
būtinas reikalas. Todėl “Atei
ties” Choras ir yra ta dailės 
organizacija, kuri užsitarnaują: 
visų

Kaso Nemunas.
šiandien turėjau * progos 

daugiau susipažinti su lietuviš
ka Westville. Pirmiausiai 
man buvo svarbu patirti lietu
vių reikšmė vietos politikoje 
ir lietuvių jaunimą. Reikia 
tiesą pasakyti, kad Westvillė$ 
kai kurie lietuviai nemažiau 
susipažinę su visais politikoj 
“triksais”, negu Chicagos ai
riai. Paimkime kad ir West- 
villės lietuvių darbuotoją Juo
zą Norkų. Jis- moka taikintis 
prie krypstančio gyventojų u* 
po, moka ‘orientuotis dienos 
klausimais, sugeba būti tuų 
stabulės akstinu visame West- 
villės politiniame r gyvenime. 
Tiesa, jis čia ne vienas, yra jų 
būrys: Glatk/ntskas, Ąponaitis, 
Deltuva, Mažeika, Dūkas, Gim- 
lorius — iš jaunųjų Šimkus, 
Ąponaitis, Jr„ Alučka, šliažas 
ir keletas kitų. Tai politinės 
mašinerijos krumpliai. Na ir 
jų darbas ne be j pasekmių. 

| Glatkauskas yra miesto majo
ru, Thonias Lukas —7 miesto 

Na, o darbininkai, norėda- dėjo dainų pamokas. Tai ir aš iždininku, miesto klerkas — J.

r , - j •

X 4
■Am.

'bhanchttjaujrkaro kimd'č. guli ant žemes.

ginusiai biznio sumetimais, o 
muminis musų gyvenimo sąly-' 
gos išauklėjo tikrais lietuviais 
—ar mes'gyvenam WestvillSj, 
ar išvažiuojam kitur, — mes 
pasiliekam lietuviais.

(Bus daugiau)

. ( _ ’i Daktaras: “Aš turiu uždrau-
kas. Pastarasis duoda instruk- SĮį visokį smegeninį darbą.’N 
cijas “mannual training”— yra> Poetą: “Ar negalima bent 
labai geras “footbąir’ < 
Sakoma, kad kas metą čia bai
gia 200 lietuvių aukštesnę mo- nma 
kyklą. Mažai baigusiųjų mo
kyklą apsigyvena Westvillėje 
—nėra darbų. Turtingesni te

kolegijas; na, o kiti iškrinka,! 
kaip žydo bitės po plačią A- 
ineriką.. Daugiausiai Westvil- 
liečių jaunime? apsigyvena 
Chicagoje, nemažai Detroite ir 
kitur.' Westvillės jaunimas 
yra kur kas daugiau lietuviš- gu ištikro esu.” > 
kas, negu Chicagos bei kitų i Jis: “Visai ne. Žinau, kad 
didmiesčių, čia 'jis yra dau-1 Tamsta netokia sena kaip iš- 
giau suaugęs su lietuvišku gy- rodai”.—Indianapolis Star.

7$.
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Veikite Greitai Kada Pūsles Nereguliarumai 
Sutrukdo Miegą.

AR jus vargina pūsles nereguliarumai; ^ginan
tis. mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir 
Hmasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks- 
tų ir pūsRs pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 
Pilis. Šis laiko išbandytas diuretikas re- , 
kopiehduojamas per 50 metų. Pardavi
nėjamas, visų ’ aptiekinirikų.

A Diuretic 
for '( 

the KidneytPilIs

Marutoai

} < ’ 'S! ’ ' . j < ‘ j

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

n laikraštis yra 

lietuvių
R'.'A A '<?>• r'

BRAZILIJOJ
Bražjl — S. Paulo, Rua dą Mooca, 424

, , •, ’ p < ... * '

Metin^prenuiflc^ts S- Alisoj -ir Lietuvoj
2 doleriai

Balandžio 20 d., Laivą “EUROPA 
per 51/> dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužes 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM
į Rotterdam, iš ten gdžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščiu Ekskursija 
. Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija, 
Laivu “FREDERIK VIII”

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Si Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu‘į KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kurią is čionah pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bite kurio Lietuvių Laivakorčių 
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad ne kuriuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

Z AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V. W. AMBROZE
178 Ferry St,,x Nevvark, N. J.

P. P. BALTUTIS
3 3 27 S. Halsted St., Cbicago, III.

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

DIRVA
6820 Superior Avė., Cleveland. O.

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

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

NAUJIENOS
1 739 S. Halsted St., Cbicago, III.

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

J. SEKYS
226 Park St., 'Hartford, Conn.

K. Sidabras
342 W. Broadway, S. Boston, Mass.

A. & TREČIOKAS 
lft7 Adams* St., New«A. N. J.

J. J. URBŠAS
187 Oak St., Law«nce, Mass.'

A. VARAŠIUS
and Carson St., Pittsburgb, Pa,

J. VASILIAUSKAS
Bank St., Waterbųry, Conn.

VIENYBĖ
Grand St., Brooklyn. N. Y.

Ą. VELECK1S
South Avė., Bridgeport. Conn.

J. J. ZOLP 
4559 S. Paulina St., Cbicago. III.

“Kodėl Prarastas Vilnius”
. - parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnies 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai

- parašytą knygely
TURINYS

L Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų, ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoju prieš stačiati
kius. magonietonus. protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų hetbtii, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas 'migino! Vąrgas lenkino.

VI Velniąi. Raganos ir Teologai.
VII. “Pohus gerus ir nekaltus į nevalę tina’

Vilt.
IX

Kunigui klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu htehiziae. vargsta br vargdieniai* miršta 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI

įgeidi/ N u ujimų jięndrovė
Siųakil nrderj

NAUJII IENOS
1739 So, Halsted Street

CHICAGO, ILL,
/T *. i ' ’ ' .

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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MEDICINOS ŽINIOS
’NM*

American Bosch RadioKlaipėda
Ih-islėgtas ūpas

laiku

inž.

Filosofijos magisteris

MADOS

Mirė nuo denatūrato

1ŠV OWN
Budnikas parduoda ant lengvą išmokėjimų

■ •—y

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
***■

b-vės 
‘Liet.

BAKING 
POWDER

IT'5 A ANOUDEfv 
H£ FČUMD THE 
Tlt^E.. AE’S THE 
SUSIEK 6UM IM 
_ 5ĖUEN STATES

r r> ūke 
T' KNOW 
WM BETTE

erklėje rali 
'slenrvlnkit 
Muaterole”,

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

BU$S POte THE eeST 
. OF UIS UFE >• y

Seimo rinkimų jstat 
mas bus paskelbtas

vie- 
viršuti 
skaidri

Pastebėkite puikią tei 
lq . . . kaip piragai 

laikosi švieži

NSra r 
(tauriau 
koM«

taip *pat medicinos ir 
jo padėjėjas 

—sociailnę apsau- 
jmonių skyrius ir

dinti politiniu krizių.
Ir iš tikrųjų, vadai susikom

promitavo. Todėl daugeliui ky 
la klausimas? kur jie nuves, jei 
jų negalvojant klausyti. Iš čia 
daug susirūpinimo. “L. ž.”

CASE5 — !•.«£'<
GOT ENOUGH (N. H<$

cukraus 125,960 
Linų sėmenų aliejui ga- 
2,820 tonų. Vilnonių au- 
išausta viso 550.000 met-

NAUJIENOS Pattern Dept

1789 S. Halated St, Chicago.
Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ______

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

P.Zauniaus laiškas Dru-t 
mondui dėl uzdaryty lie
tuvių mokyklų Vilnijoj

[Acme-P. K A. Photo]
t • • . ' A

Japonų kanuolės šaudo j Chapei kinų pozicijas

dainą* kruuueje 
pasidaryti rimtus

mos ne
tikros 
kad i 

galima 
Dabar

ME LATĖ AT TME^
btNNĖfc., SAIC> H6'E> BEEN 
'NO(?KIN(o ON A Blt 
case — he mušt u am e 
. A LOT OF CASES A

Vakar susituokė, šian 
die nusišovė

gauti vienų ar daugiau 

arba pri- 
pažymėti

Voldemarui neleido pa 
skaitos

Ąluntos Vaičiaus dirvo 
se randą gintaro

BEAUTY 
CONTEST

Evcry timė eyes glancc your way, 
you’rc in a Beauty Contcst. If you waot 
peoplc to think, “How charming shc 
looksl”—turn to Camay, thc Soap o£ 
Bcautiful Women. It is so delicate, so 
bland, that your skin will bccotnc as 
fresh and soft as May-blossomsl And 
you'U win each daily Beauty Contcst!

CAMAY
T6e Soap of Beeutiful Women

Aukso aferistai teisiami 
Rygoj

"MET MOUR. BeOTHER.
THE LAVMMEg AT A

PAISTN L-AST NlfcHT .
K cleo

Kiek pernai Lietuvos 
pramonė sunaudojo 

žalios medžiagos

20 metų. Rekomenduojamas dak- 
•arų ir slaugiu.

pasitikėję savo vadams— Vo 
kietij’os dvasia (Lietuvos pini 
gaiš!) gyvenantiems, Šiand’* 
jie sustojo ir susimąstė. Pana

Miežių alui daryti 2.150,000 
klgr., apynių 30,917 klgr. Bul
vių spirito gamybai 267,485 kl., 
miežių 22,675 klgr., rugių 38,- 
740 klgr. Vynui daryti vieti
nių obuolių ii’ uogų sunaudota 
477,439 klgr. 
klgr. 
minti 
diniu

Skautai vyčiai norėjo sureng
ti Voldemaro paskaita. Volde
maras butų skaitęs apie pasau
linį krizį, tačiau Valdemarui 
paskaitos laikyti neleido.

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

P valandai vakare.
2629 

jau ii juodo šilko 
aksomo.
20, taipgi 
tinę.

Norint 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš 
kirpti paduotą blanku' 
duoti pavyzdžio nume . 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Hahted St., Chlcago, Ilk

A. Panemunės gyv. Viliušas 
penktadienį pas kan. Tumą, su
situokė su Venckauskaite, o 
šeštadienio rytą abudu nusišo
vė. Buk palikę raštelį, kad bur
tais buvę ištraukta jai pirmiau 
žudytis. Nusišovusi ji tuoj 
nebuvę gyvybes ženklų, o jis 
šovėsi i galva, bet dar su gy
vybės ženklais nugabenats i ka
ro ligoninėn.

jusiu aplinkybių dėka iki šiol 
skaitę save vokiečiais ir aklai

DABAR BUDRIKO KRAUTUVĖJE 
PARSIDUODA ABU UŽ

Kauno miesto burmistrai 
reigomis pasiskirstė taip: 
Graurogkas paėmęs: vandentie 
kį ir kanalizaci ją, statybą, švie 
timą 
sanitarijos skyrių 
p. Pikčilingis 
gą, finansus, 
sekretoriatą.

PASINAUDOKITE PROGA.
’ . I

tuo Hoover dujkių valytojų jus savo savo numus 
alysite be sunkaus darbo, o su nauju Bosch Radio iš

girsite gražius programus.

Phone tiemlock IYL5

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORTUS 
6504 So. Washtenaa> Avė..

CHICAGO 1LL

gyv.i Vilijampolėj. Stankevičius 
greitosios pagalbos automobi
liu nugabentas Kauno miesto Ii 
goninėn, mirė. Ligoninėje nu 
statyta, kad Stankevičius 
prisigėręs denatūrato.

Vilniaus Universiteto Gamtos* 
Matematikos fakulteto absol
ventė, p-lė Marija čenytė, sau
sio mėn. apgynė savo magiste- 
rini darbą, iš matematikos sri
ties ir gavo filozofijos magiste- 
rio titulą. P-le M. čenytė yra 
matematikos mokytoja Vytau
to Didžiojo Gimnazijoj.

3417-21 South Halsted Street
Tek Boulevard 8167 ir 4705

Prieš metus plačiai buvo ra
šoma spaudoj apie pagarsėjusią 
apgavystę Šveicarijoj piliečio 
Max Koeningio. Jam Kaune 
viename viešbuty vieton 40 
klgr. aukso, buvo"parduota aliti- 
minijaus ir vario mišinio už 
66,000 šveicarų frankų. Apga
vikai Latvijos piliečiai šneider 
ir Vinšau ir abu musų krimina
lines policijos išaiškinti ir pa
talpinti Rygos kalėjimai!, Šios 
bylos nagrinėjimas įvyksta Ry
gos apygardos teisme.

Praėjusią vasarą šunakonių 
kaimo (Aluntos vai., Utenos 
apskr.) ūkininkas Petrašiunas. 
ardamas dirvą, išarė didelį ga
balą gintaro, apie 200 gramų 
svorio. ’ t ■■

Tą gabalą minėtas ūkininkas 
atidavė vienam “Varpo” 
rinkyklos rinkėjui už 1 
Ūkininko” prenumeratą.

Gintaro gabalas apvalus 
noj jo pusėj (matyti- 
nėj) medžiaga visai 
permatoma, o kitoj balsva, stry 
peliuota.

Esą toj vietoj ir daugiau bu
vę rasta gintaro. Spėjama, kad 
ten buvęs gintarinių pušų miš
kas.

Minėtą gabalą darbininkas 
mano parduoti Universiteto mi
neralogijos muziejui.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 MĘTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pUslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmų? nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, , Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite k? jis jums gali padaryti 
Praktikuųja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kąsdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir įnuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė,_______ Tel. Crawford 5573

Iš autoritetingų šaltinių te
ko sužinoti, kad seimo rinkimų 
įstatymas viešumai busiąs pa
rodytas dar prieš jo paskelbi
mą, t. ,y. tas įst. projektas kaip 
ir diskusijoms busiąs duotas. 
Priduriama, kad naujame Įsta
tymo projekte akto siste 
ra, kurią anksčiau tam 
sferos propagavo, t. y. 
kandidatų sąrašą bus 
įrašyti ir balsuotojai, 
esą numatoma, kad kandidatus 
išrinksiančios apskričių ir mies
tu savivaldvbės.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3 514 -16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming - pool.

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

Taipgi balinė suknelė. Tik 
rba lengvo juodo 

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
36. 38 ir 40 colių per kru-

Kam teko pastaruoju 
vaikščioti po įstaigas, biurus, į 
mones etc. tas negalėjo nepa
stebėti charakteringo reiškinio, 
visur prislėgtais ūpas. Tenka 
abejoti, kad tai butų pasekmė 
plačiai linksniuojamo ekonomi
nio krizio, nes dauguma minė
tų įstaigų kol kas krizis aTlia 
visai nepalietė arba mažai te
palietę.

Nenoromis tenka ieškoti ki
tur priežasčių ir jų yra', šiam 
die tam tikra Klaipėdos krašto 
visuomenės dalis atsidūrė kryž
kelėje, žmonės, kurie jeigu ir 
ne nuoširdžiai, tai bent susidė-

' Vasario 8 d. Kauno stoties 
ribose rasta be sąmonės Pr. 
Stankevičius, 30 metų amžiaus.

SU GRAŽIU KABINETU 
ABAR UŽ $67.50

IR HOOVER ELEKTRIKINIS DULKIŲ 
VALYTOJAS VERTES $67.50

Kaip žinoma, praeitų metų 
gruodžio 30 d. lenkai okupuotoji 
Lietuvoj uždare ketu v. mokyk
las Vilnijoj, Micinnuose, Geliu- 
nuošė, Pavalkčj. Pelesoj, Dubi- 
čiuose, Riliuose. Kailiukuose ii 
Bcniunuose. 336 vaikų nebega
li lankyli mokyklų. Sąryšy su 
tuo užsienių reikalų ministeris, 
būdamas Ženevoj, parašė Tau
tų Sąjungos sekretoriui Dru- 
mondui laišką. ]>rašydamas pa
daryki įtakos Lenkijos vyriausy
bei, kad ji atitaisytų lietuviams 
padarytą skriaudą.

W1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Buy gloves with whot 
it savas 

tkaM, aūcau 60c •» 
kad iraaU rara dsatt 
Llstarlne Tootb Pašte, 

tūbas pandduoda uf 
— „ valo tr apaaoco daa- 
tte Be to r*Ut« sutaupteV 
B8 oi kūrinos raMte nusipirk 
U ' plrltlnaltes ar ka kita 

' Lamb*ri Pkarmana) Oo

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Burmistrai pasiskirstė 
pareigomis

rvruvvkn ’

40YEAR$ 
25 ounces for254

t-• i r i - ■ - '

SIUSKIT PEK 

naujiena* 
PINIGUS LIETUVON 

Topralo Lietuvos žmonėsir 
W pataria Lietuvos banto

Daktaras
X ♦ ■' ■ V N>

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Don’t
neglect 
L Colds

MILLIONS OF POUNDS USED 
BYOUR GOVERNMENT

• * * ,
-' . ■ . ■ t ■ . JJ

| 1 *' * '.i
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NAUJIENOS
Tw Uihu»i» Daily N«w. 
shed DaŲį. Ebccept Sųntay by 
Lithriantan Pub. Co^ lec. 
t7H 8otrtW Alfettb Street- 
Tetaptame Roeeeveh 3500

■u

8c per copv
fe m, — ai ■ ■ ii i ,■! ■■ « mlsUh

of Chlcago, Ilt under tte act ot 
Huth 8t4 1879.

nri— -į—n  — ■ — ■ —.................Tng^- in , „ —

NtaMtata eita kaedtan, išskiriant
aslrtaaaie^a*. kridžia Naujieną Ben- 

' ' " d SU Cftlcago,
«K 8500.

i I

TTOTįĮĮ 1 ■>' ii mni

’ CteWa»,mo ttlnUi .
ChicRRO> — vaitu:

Metams ------- --------------- w $8.00
4.00 

,x 2.00 
1.50 
.76

8c 
i8e 
75c

ii .1 ...r.....»
Pilrtna3ien5s, kero'?, 198Ž

- ■- ■ —■.....—1---....................... '.......... .......

dtafota*1' Kta

“PUČO” GALAS

Trigis iDftnRSlaTDfl
Dviem mitoerfam 
Vienam mtaaaiut

Chteagof per ištaltotojta:
Vta»fir kopija »4*«fe M* • 
gaVfcltaiH 

AB CS1 ' AąĄ
9ttrieWttaė VatattjėHe. m ChlcaRoj, 

paltui
kietame ■ $7.00
Pusei metu 3.50
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Ltatuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams 88.Q0
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ------------   2.50

. Pinigus reikia siusti oaito Money
Orderiu kartu su uisakjnnu.

Suomijos “buožių” (ątorkaklių ūkininkų) remia
mas fašiMttlkas lapujiečių sukilimas prieš demokratinę 
respublitafe nepavyko. Nors- dabartinė respublikos bur
žuazinė anaiptol nėra pažangi, bet ji pasiuntė 
armiją prieS' stikitėlius ir privertė juos skirstytis. Tik 
vienoje vietoje, Mentsele, dar laikosi jų būrys su kai 
kuriais lyderiais.

Buržuazija anaiptol nevisuomefr būna fašistiška. 
Fašizmas, kad ir buržuazijai padeda, bet kartu jisai, ją 
įr suvaržo. Stipri buržuazijai to nemėgsta. Tik tenai, 
kur’ buržuazija yra silpna, ji! puola* fašizmui į glėbį.

Nepavykęs lapujiečių “pučas*’' yra baigiamas likvi
duoti. Telegrama^ praneša, kad vienas žymiausiųjų Suo
mijos fašistų vadų, Kuštaa Ėatvala, iš nusiminimo, jo
gei sukilimas nepasisekė, pasidarė sau galą.

į, • ......... ...
.J * 4 X *

PDtFTJKIERIŲ IR LAIKRAžčIŲ PRODUKTAS

Bidžiąusias Amerikos v humoristas, 
•MąHi TwSin, rašė, kad patriotizmas tai ■

valdžia” — kriminalinio pasaulio, arba požemio, .val
džia.

telegramos šiandie (sekmadienį) skelbia, kad ne
laimingi kūdikio ' tėvai* kreipėsi į “gengsterių” vadus, 
prašydami' padėti jiems surasti dingusį vaiką. Lind- 
berghas ir jo žmona padarė su savo parašais, pareiški
mą, kuriuo’ juodu įgaUoja žtaon»u» Ntov York© krimi
nalistu ritėjas, "Šalvy” ŠįjiUfe; ir Ihrift) Bite, būti tar
pininkais tarp jiį ir pavoguriia/kudikį piktadarių,

Keleto šieitų. policija bei'karitiomenė ir net federa-. 
line valdžia stojo į< pagelbg liindberghafflsį bet viso® jtį 
pastangos buvo bergždžios. Ikį-: šibl' nesurasta nf p8<W 
ko, kur pasislėpė vagys, arba kg: jie padarė sm savo au
ka. Ir desperacijoje tėvai buvo priversti' ieškoti užta
rimo tų pačių piktadarių “vyriausybėje”, kurie pavogė 
jų kūdikį!
' Daugelis atvirai1 reiškia viltį, kad gangsteriai, ku

rie turį' “geresnį žvalgybą, negu valdžia”, surasią; vai
ką per 24 valandas. Ar šis spėjimas pasitvirtinu, netru
kus paaiškės. Bet' kad’ “požomio valdžia” yra’galinga) 
tuo vargiai galima abejoti. Tam tikruose dalykuose ji 
yra galingesnė už teisėtąją valdžią!

nabašiiinkas
■ tam* tikras 

pojititos; produktas. Absoliučiose (rieribotose) nionar- 
chijoše, kur visg, gdlių savo rankose turi* karalius, pa* 
triotizmąį anot TWain’o, parūpina savo pavaldiniams 
monarcho sostas. O Anglijoje ir Amerikoje jį gatavai 
iškeptu patiekia piliečiams politikieriai1 ir laikraščiai 
(žiur. jo “Europe and Elsewhere”).

, laikraščiai — žinomą, tam tikros rųiiės 
litakteri&T nustato, kas yra “pritriOtišfcai?', 
žm^og, tfy’taį jie liepia garbinti; jie va*
dina ^pMribtai^, ^Įeitus “išdavikais”, ir atskiras as* 
mu<& kftd* ii*' jo dąr taip priešintųsi, nedrįsta pa- 
feikžti skirtingą nuomonę, rtfes jisai bijosi būti pasmerk 
tasv ijt iŠhieltinthš.

Tuo' btSte5 patHotikinąs yw vartojamas nepriklau* 
s’omtfs nuomones slopinimui- Patriotas visuomet stert* 
giasi galvotiį kalbėti ir daryti taip, kaip galvoja, kalba*' 
žr da^ Augumą, — nežiūrint, ar tai- yra teisinga, ar 
ne. įhiti1 mažumoje ir elgtis sulig savo sąžine, nepai
santį ką apie tai pasakys ‘‘patriotiška” dauguma, gali 
tik* Žmonės' labai, tartos valibs ir gilių įsitikinimų. To- 
klU/ žmonių, anot Twain’o, yra, gal būt, tik vie- 
n^ah iš (išimties- o gal dift* mažiau.

■ ■ taiariiiii .. ifcmM 11 *■>-»■■■■■ . .i

NUSTELBS KARĄ
. i.>r,»»»». ... ,

Lindbergho šeim0s> nelaimė nustelbė Kinijos karą*. 
Amėrikor dienraščiai pašvenčia po dti, tris ptišlkpiuš 
žinioms pavogtą garsiojo lakūno vaiką ir apie jo 
iešta$#iąp kuomet pranešimai iš? Šanchajau ir To* 
kjo jįų* užima tik po- keletu š’paltų. Jie beveik visai iš- 
nyko' i& pirmojo laikraščio puslapio.

Amerikon špatidak nfc tas-yra* svarbu, kas turi reikš* 
mes tautų gyvenime, bet tas, kas yra sensacinga.

■ 4i«.Mi>>ą.il>i.Uimt MMhi . . u.......

DVt VALDŽIOS
/ z' (

, y- r-TT ■ ■■ ■ ■
* ■ * ’

Negalima betgi* sakyti, kad- piktadarių žygis priėš’ 
£pl(ftergHų‘ šėimą' visai4 neturėtų- platesnės vfeūpųie&i** 
nes reikšmes* A$ galėjo toks dalykas įvyktu Anglijoje, 
Vokietijoje arba Fraricijojė? Ne. Vargiai jisai galėtų 
įvykti ir bet kurioje kitoje Europos šalyje.

Sakoma, kad Amerikos Jungtinės Valstijos mar- 
šuoja pasaulio civilizacijos priešakyje. Bet kai kuriais 
atžvilgiais jus nedaug tėra pralenkusios Meksiką ir Ki
niją. Tik tose šalyse d&r. yra galimas veikimas organi
zuotų piktadarių, kurie pasipinigavimo tikslu vagia 
suaugusius žmoiiės- ir turtingų. tėvų vaikus.

tirtdbėrgho kūdikio pavogimas liudija, visų-pirma. 
kad-Šiose Valstijose dkr tolugražu nėra užtikrintas 
žmogaus gyvybės saugumas —- tas vyriausias tikslas, 
kųritmv įsteigta valdžia. Jbivaiijducįame, kiek jtu> 
kų dabar kVėa Tfr Amerikos Žppmąs anglų sątyrikąs 

kuriš ne kari^ pastębėjo, kad dąr 
nfesąs įtikintas, jogei Amerikos bandymas tupėti sąvo

« ir po- 
o kas ne.

nėra užtikrintas 
- tas vyriausias tikslas,

Gegužio
Ir \ka

tu skjp- 
v. K-to 
grąsiriU 
tvarkoj

mo žodžius dėti prtamę, ku
rios juose visai nėra; Atsišau* 
kime kreipihmasi į SLA; narius, 
kad jie šauktų prie tvarkos 
viršininku^ o tas “Sandaros” 
bendradarbis prasimanė, kad 
tai esąs grfcsitiiittag skųsti klai
džiai 1 Ar tai nėra biaurus iš
kreipimas svetimos mihtięs, su 
tikslu oponentą apjuodinti?

Ir p. Motuzas dabar nesidro- 
si dar mesti dėmę “Naujie
noms”, iš anksto įspėdamas sa
vo skaitytojus,, kad “Nauj.” tą 
jo iš piršto išlaužtą priekaištą 
užginčys, tik atsižvelgdamos į 
“rinkimų situaciją”, bet tikru
moje pritardamos “biautaUs 
smurto” „ (skundimo valdžiai) 
sumanymui; Šitokiais ir pana
šiais įtarimais p. Motuzus šyafc 
stosi1 į visas- puses, veikiausia 
nė’ nenusivokdamas, kad jisai 
tuo žemina tik save, o no savo 
oponentus.

I jo naivų tikėjimą, kad p. 
Gegužis bus išrinktas ^didžiu
ma1 balšų” ir kad jisai esąs 
vięniųtėįė rimte kliūtis' fašistų 
kandidatui patekti j SLAi pre
zidentui; taip* pat’ ir j jo tuš
čias inainuac^jąs apie “skytnė- 
rius” Vaki Veik; Komitete 
neapsimoka nė atsekirfeti. Bet

p. Motuzo, visi šįti^ 
jam išaiškino- tik^ą! 
tą žodžių Va& Veiįfi 

kad SLA5!

pė nagrinėsimo kai kuriuos^ M 
<4 IMfoMtrirs* ’ n i i/’tlV’feir i

ir
; p. Mbtlizd 
“rimtumo” pavyzdžius.

, ,..,. j ;..... ....  ,.

DEVENIO AFEROS 
KALTININKAI

Nominacijose 
—- dąugiaUfi;

nfesąs įtikintas, jogei Amerikos bandymas turėti’ savo 
vaiditi%; r'Asįeridaik eKperiment-in^govertinient”) galįs 
l>ut pribirtas sekniinjp»; ■ ,
;; ..gitas ot gAPliUt;. tra^' iseikiiaįhgesnis dalykas, kurį 
iškėlė',aikšįten šit “^iricibęrglio sensacijai”; yraitąe,. katei 
šaliiv.į®įgėlįgį Amei'ikoje. gyvuoj^da* i»' “awfe

r X J - * - l JL
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Visame, kas pasakyta “Nauj 
jiepose”, p. Motuzas mato tik 
veidmainystę, akių dūmimą, 
politikavimą, nerimtumą ir t. V. 
Taip jisai įvertiną ir “Naujie
nose” pa!reikštą nuomonę apie 
prez. Gegužio kaltumą Dėvenio- 
Ažunario afhrojė. Ve kaip ji
sai-tą nuomonę “Sumuša”:

“...Jėigii p-lė Jurgeliutė 
butų paklausius advokato fior 
pątęs į^ nęButų- davusi; čekio 
atit Devenini į ran
kas; bot, kaip j ak liepė, bu* 
tų pasiuntus Bankui, kuri^ 

' nębutų davęs pinigų ligi De* 
veiiiš nebūtų prišlaps reika
lingų- dokumentų^ a^ britŲ ši 
klaida ir 1 skriauda įvykus? 
žiųoma, kad-ri0^ Taigi' k-im 
pam^tak Gegužio kaltinimui?

1 Jei jati> iM£ Juliute’ butų 
kaltinama,* tat! nieko nebūtų 

! galima1 sakyti, ,neS ji igno- 
" ravo advokatų patarimą, ir 

tas ignoravimas ’ susivieniji* 
.. mUi; kariavo .$304000; Bet 

jos, tie ponai nekaltina...” 
čia' visų-pirma yra prasilen

kimas sų- tiesa. Jeigu p. Motu* 
zAs sako pamokslą “Naujie
noms”, tau jisai turėtų bent tą 
•faktą.- jiripu-žinti^ kad jb^e. nė 
vieną kartą, bet daugelį kartų 

Įibuvo pažymėta p-lės Jurgelei* 
atsakomybė tame dalyko 

su kitų trtįif f»iw.
'008. ijįrių. “NttiijfonlMft” buvo 
,'pa^tiOtdSį? it i^tradkos ^ origL 
iiąjio Sk/A-v krimsi j ų/ sprendimo 
tuo rrikalu. ”

, jj. lyfo^uząs bę reikalo
maMsi esąs1 ir gudtesniė, ir be- 
sarislįešniis Visi 
klausimu yrn par

KAIP dalykai iškrei
piama 

.. «;■•.?. ..y ■«. .a,

P-as #. MbtUžas- pHe& kiek 
laiko mete visai nepamatuotą 
kaltinimą čikagiškių SLA. vcB 
kėjų adresu, kad jie rengiąsi 
skundais ir denuncijacijomis 
kovoti prieš Pild. Tarybos na* 
rius, kurie kandidatuoja rinki* 
muose. Mums nurodžius to kai* 
tinimo absurdiškumą, jisai da* 
bar aiškinasi:

“...Mums yra žinoma, kąid 
jei tik prezidentas St. Gegm 
žis bus vėl didžiuma balfcų 
išrinktas, tai dar prieš Sei* 
mą jis bus apskųstas' Vid^ 
džiai. To iniciatyva išėjo iš 
Pastoviųjų Komisijų suvažri* 
vimo dalyvių... Jo# ne Riteri 
viltim taip vadinami' Brook- 
lyno ir CleveWdd fašistai 
privertė p. Račiūną, palaikyti 
kandidatūrą mttt, prifeidente* 
tikrai žinodami, kad jis nen 
bus kitaip išrinktas, kaip tik. 
prašalinimu St. 
įskundus jį valdžiai, 
daugi randasi tarp 
merių ir SLA. V. 
žmonių, ir girdint 
mus pašaukti prie
mes kitaip ir negalėjom su* 
prasti.” 
Tai tik parodo, kad p. Motu* 

zo “supratimas” yra labai meiP 
kas.

Kiek j įsai čia šitame savo 
pasiaiškinime suvertė į vierią 
kruVą* visokių, nieko bendro sU 
kits kitu neturinčių dalykų: ir 
Pastoviųjų Komisijų suvažiaVi* 
mą, ii' Brooklynp bei Clevelan* 
do fašistus, ir Vakarų Veikėjų; 
Komitetą, ir Bačiuno kandidšr* 
turą, ir numatomą Gegužio “i&- 
rinkimą’

Pa^ak 
“faktki” 
prasmę
Kom. atsišaukime, 
nariai privalą, “pašaukti5 prie 
tvarkos” viršininkus. Jisai ūžt 
tyli tik vieną dalyką, kurįs iš 
tiesų yra svarbus, šiame klap
sime# • būtent ; ‘ kokį, viršininkų 
žriksttp Vakr Veik: Romi smėr^ 
kė savo atšišaukimė, rėikalaU* 
damas, kad jie laikytųsi tvar
kos. Tks žinksnis buvo (Pild; rpa> 
rybos. narių dalyvavimas4- fašis
tų sušauktoje konferencijoje, 
kurioje per išfisą dieną buvo 
deramasi if tariamasi apiė su
darymą “bendro tautiško frbn- 
tb” prieš tam tikrų? politihių 
įsitikinimų.’ narius.

Vakarų Komitetas palaikė 
tbkj ŽLA. viršininkų elgesį įtik 
sidejimu STtsiVieiri jittiO jgta* 
tams jr principams, ir rėlkąia* 
vo, kad tbki dalykai #afe^iįiių.: 
Sitų-Vak; Kam. pareiškim^dar ’ 
niekas iki? Šiol nėra rimtS at^ 
gųteOnt^1 atrėmė (šuįlaVifeai 
ąpfe “sociaUstų poIitlkieriAVi* 
nįą” nęrą argumentąs>’. Mėa 
iiopeiįiame p. Motuzai5 tėk$s 
lįkytb} kitokio r nUsi^tM^M^ 
•tUę klausimu, nėgu 
mih'to, bet mes stebimės, kaip negu jo, nuomonę. Jeigu daly 

‘ j<smv galėjo' į aiškiui atkfšatiM- t^ipb^ngVai’ i^spren

aplikacijų ir “appraisement’ą”, 
bėt ir čiiiplhėjęs juos savo pirš
tais, — už keleto savaičių vė
liau pareiškė “Tėvynėje”, kad 
jisai* visai nedalyvavęs Pjld. 
Tarybos posėdyje, kuris svars
tė Ažunario paskolą , ir tai j ro
dąs to posėdžio protokolas! 
Reiškia, jis, Raginskas, “visai 
nekaltas”, o kiti kalti.

Tokiu pat Uudu argumentuo
ja ir Motuzas, gindamas Gegu
žį/ “Gegužis yra visai nekaltas” 
— Jurgeliutė kalta.

Pagalinus, jisai šaukiasi į 
UudiuinkUs ir adv. J. P. Uvicką, 
kad išsklaidyti “durtius”, ku
riuos, girdi, pučia “Naujienos”. 
Gerai —• paklausykime, ką adV. 
Uvickas sako. “Naujienų” nu
meryje iš lapkričio 24 d. 1931 
m. mes randame jo straipsnyje 
šitokį paragrafą:

‘'Apkaltintieji Pildomosios 
Tarybos nariai nebuvo paša
linti* nuo užimamų vietų; Gal 
ir' gerai,* kad taip padaryta, 
neš- tUo-budū buvo išvengta 
teismo ir bereikalingų išlai
dų; Vadinasi, iš dviejų blo
gumų buvo pasirinktas ma
žiausias, — palikti ■ apkaltin
tieji nariai dabaigti savo 
tarnybą Bet jeigu tie riarjai 
buvo paliktu tai tas dar ne* 
reiškia; kad jie nėra katyi. 
Butų visiems geriau, jeigu 
apkaltintieji dkbnr nestatytų 
savo kandidatūrų, bet1 pa* 

, gelbėtų nariams išrinkti kilo
ti nkamiaušitis žmones j Pil
domąją Tarybą. Ypatingai 
pastoviųjų komisijų nariai 
geriaus jaustųsi, nes beveik 
visi jie yra artimi P. T. na
rių draugai, Kitaip juk jie 
nebūtų ir patekę įi komisijas. 
Bet, nors jie ir yra artimi 
žmonės, bet1 Visgi priversti ’ 
buvo vienbalsiai, apkaltinti' 
savo draugus apsileidimu (in- 
competency). Kaip dabar ga
lima nors vieną tų apkaltin
tųjų rinkti, — aš tiesiog- ne
suprantu. Negaliu suprasti 
ąei to, kaipj.tos garbės arba 
atsakomybes- jie patys ‘ne- 
prisivalgė*. ”
Taigi matote,' kaip adv. U vi

eko žodžiai “pagelbėjo” Motu
zui mus sumušti!

Galime ir>meS pasakyti, kad 
tmums nėra jokio malonumo mi- 
inėti p. Gegužio ar kurio kito 
Pild. Tarybos nario klaidas ar
ba prarikaliimus. Jeigu tai 
darome, tai- ne dėl kokios ten 
“politikos”, *kaip įsivaizduoja 
p. Motuzas ir jo viėnminčiai, 
bet dėlto, kad: tų dalykų užty- 
lėjimas dauginus kenkik orga
nizacija^ negu jų 
tėti: Iš naujo kandidatuodamas 
į prezidente (c/ jo Vyzdžiu 
pasekė it kiti), jisai padarė iš 
tos Ažunarlo-Itevenio paskolos 
klausimo “caMpain issdė”, kaip 

‘sakoma poetikoje, — ar mums 
tatai patinka; ar ne.

, Kitų UaHų panagrinėsime 
d'af p. Motuzo ekskursijąs į

Adv. Kazys P. G ūgis
SLA.' Iždininkas, turįs didėlį pa* 
si tikėjimą nariuose.’ Vėl kaftdida* 
tUoja j tą patį urėdą; ir, be abejo
nės, buą išrinktas, 
gąvo SjOTd" balsus
negu kuris kįtąs kandidates1 į Su
sivienijimo viršininikus.

1>( kad' prie# paakėlčš dokumen
tų- nėra phVšytbjo i
iikacijoš, ir Ažtiharis, kurio 
vardtr paskola' būVo duota, liu
dijo, kad‘ jisai niekuomet tos 
pikolos neprašęs; 2) kad prie 
paskolos dokumentų nėra raš
te, ąpkaift|tojąričio nuosavybės 
Vėrte, ir tes’ trukūmas yra pa- 
^ymČtaš teip pat ir p. Lopattos 

, laiške už pusės metų po išmo
kėjimo pinigų; 3) kad Pildoma 
^Taryba žinojo, jogei paskola 
yra duodamą Deveniui, bet ne 
jo vardu, tik jo švogerio Ažu- 
4ąrip, kuris dar jokios nuosa
vybės tuo laiku (nė vėliau, ka
da, pinigai buvo išmokami) dar 
neturėjo; 4) Dcvenis jau buvo 
gavęs pirmiau $25,000 paskolą 
ant kito namo (kurį SLA. šian
die4 turi lajmę: valdyti). — tai
gi bilivo visai4 aišku,- ka<j tuos 
antrlis dvidešimt-penki# tuks- 1 
tančius jisai norėjo gauti s'pė* 
kuliacijai.

Jeigu Pild; Taiyba/ turėda* 
ma1 paskolos prašymą; spėkų* 
liatyvio biznio tikslams (ir duo
dama dęsėtkus tukstanrių’ do
lerių be jokio komiso); spren
dė klausimą net1 be raštiškos 
aplikacijos ir be raštiško nuo
savybės apkainavimo, tai argi 
galima, sakyti, kad5 ji neptitai- 
žettgė7, tą paskolą suteikiama?

Savo pasiteisinimuOše apkal
tintieji Pild: Tatybos nariai 
nifeko dfiugiaus nepasako, Kaip 
tik žodžiais užginčija tą, kas 
jiems primetama; Jie tvirtina, 
kad aplikaciją i p apkaifiavimą 
jie tiuteja ir mate »*vo akirtUe.

p>- Re- 
.ginsiąs, 'kuris komisijų suvp- 
Žlavimo lĮu4^d' ne tik matęs istoriją.
' ^aii'jr.rT.i t n.KT.nj^, aa f.t.. . ' V'-

. ■ • ,■ 
džiamas, kaip- jisai- kalba, tai 
argi jau visi SLA. komisijų 
nariai, kurie AžUtiario^Devėnio 
paskolą tyrinėju', ir kbrie da
lyvavo lapkričio 6 ir 7 dd. .1930 
m. suvažiavime^ netui’ėjo nė 
trupučio smegenų? t Jie nutarė 
vienbalsiai, ikad ne, iii k p^ie jtir- 
geliiitė, bet ir p.* Gegužis yra 
kaltas. , .

Gali būt įuoniųį ! mškirtys, 
kad paskui- įvairų^1shva&avimo 
dalyviai’ ėmė reįkštV s|drt>hjms 
“privačias nuom^nęs'’ deliai 
kaltinimų sųforpuįĮavimp , ir 
kad vienas, komisijos narys 
(pats griežčiausi^ ./Gegužio 
kaltintojas lapkričio suvažiavi
me!), p. Lukošįus, vėliaus net 
persimetė- vįsai: prie^gon' pu
sėn ir pradėjo:prezidentą uoliai 
tęisinti. Tas gabus, asmuo, deją, 
ifyi Šiol- dar neparodė nė vieno 
naujo fakto, dėl kurių jisai bu- 
tų turėjęs, taip griežtai pakeis
ti savo nuomonę. Jisai už tai 
pasižymėjo tuo,- kad, kaltinda
mas p. 'Tareilą; dėl JV apskri
čio iždo žlugimo, šitaip apibu
dino viešpatavusią tame apskri
tyje finansų tvarkymo sistemij: 
“Šurnas duoda, kytras ima,”!

Iš p* Lukošiaus idėjinio a|> 
senulo ir p., Motuzas pasiskoli
no “nesumušamą argumentą” 
Gegužio pateisinimui. Girdi; je.b 
gu pdė Jurgeliutė butų išpil
džiusi adv. Lopattos instrukci
jas Ažunarjo-lieyehįo^ paskolom 
je, thi viskam bdtų-btiVę |yari- 
ko j e. Bet įdomu, kodėl tokių p. 
I&ypattdis ihstl'ųkcijų .komisijos 
nesui-adlį (įttiį jftSlįolų? 
Toliąusr kodėb p. Lųpatito pyipalf 
žino “gerai atliktais”' (proper- 
ly eMėcųtedK A^ųųario morgb 
čfo dokumentų^ KuHer kaip' yė-

0? Taigi m&ioipe,. ka<į ir į tas 
instrukcijas galinta žiūrėti kri^

džiusi adv. j

/

vienminčiai

s aikš

Verti A: Vatyda

;kę kitokią;

•i&t jriša jątb yra* taip 
va “viėiUt^ fhktuv išrišti tą- 
są klausimą, tai kodė^ neįiAirh^ 
ti šitokio fakto 3 Paskolą Ažip 
nariui nutarė duoti (1917 m.) 
PiMonioji^ Tai’yba; ' jeigu ‘ pąA 
skola nebūtų buvusį duota, ne- 
ištyrus t^osa'vyiS^'števio,' tai 
nebūtų rėikčj^: ąč’- i^Tšyti čekį, 
kuris patįiiįo į; $femio rankąs! 
O at riųoSaVybės . stovio tyntič- 
jirhas buyo atlikus prieš nu
tariant duoti tą pabotą?

Yra{ faktas piiskolbs? davimo 
(iš kurio1 pąįkųi i|si\tys|ė' -Visi 
kiiii fįktri), bet nėra i^tįštąs 
kUUsiinas, kojd'^lfeO^LbuYo 
d Uotai Tary
bos dariai’ (ir jų teisintoji) 
tvirtina, W-: Ttt^ąy.tyr^i 
visus reįkąH^fe • Wiąkis apie 
DčVeiiio Iri^vybę, kuomet bu* 
vpį ąvąrs^mas pasj^lfe suteik 
mo klausimas, ib kad ji pasieb 
gdsi: sulig geriausįm yąvo. išma
nymui A Bet ndodųlnus tyrilie- 
jIrias parodė kįy*ifita,^mtelų•'

6RAFAS MAKULA
' ■ Petmissipn

' (Tęainys)'
O,dabar, šį dienyną galiu jau 

t užbaigti4- Dieyas tik žino ar 
kuomet fl&rs prisieis man ki- 
ctiia pradėti. Jeigu aš tai pada
lą 
čid, dienyrtb, 

, žmonių, kitais 
ęia,(prie, galo, 

J jausliai * ir m^ilč buvo sudėti, 
prieš? grįždamas / prie savo kas- 
dlėmhįp-gyvenimo ir darbo 
grajldmės, - liūdnai ir nustojęs 
kilties tariu r •< '/

' “WNIS”

jfyahfc anbpnt grįšiu atgal prie 
šid, dienyrtb, tai bus dėl kitų 

reikalais; nes 
kur'mano visi

borą* K Co.
—.a;, a.

kelta ant kojų eilės įvykių, ku
rie yra^ panašus į laik- 
raštihinkams gerai žitto- 

‘mų “Kensingt’o Vaiduok
lių”, “Moteries Skerdikės” 
ar “Juodosios Moteriškes” pasb 
tedymtlš. 'pV»r paskutines, kelias 
dienas eile vaikų nuklydo1 nuo 
namų arba, Visai’ nesugrįžk, pa- 
baigę žaisti Ueath’b parke. Vi
si tie kūdikiai, be išimties;. bu
vo per jauni aiškiai į klausi
mus atsakyti* bet jų-1 dauguma 
tejsįnoši/ kad jie buvo kartu 
SuKraujagėre Panele. Paprastai1 

i vakare ir jie 
iki sekančio ry- 

' Visoj apylinkėj spūjamm 
kad pirmam: kūdikiui savo pra-

I žuvimų pateisinus Kraujr.gerc 
(Bus daugiau)

NAUJIE- vaikų Pasi6«stu 
KVG^iO 25 D. * j a y • ■ i; TAS ATtšiRElšKIMAS I *°. Visoj apyl 

/ rfAMPŠTEAD-E ; kad pirmam ku 
ITampi?toad’d apylinkė dabar-į 

“ IT ii - y Wr su j udinta ir.su-

IMPERFECT IN ORIGINAL 1
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Tarp Chicagos
LiefiiiriiĮ
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Cicero
SLA. 301 kuopos Pildomosios 

Tarybos balsavimas

šeštadienį, kovo 5 d. SLA. 
301 kuopa turėjo susirinkimą, 
kuriame tarp kitko balsuotą už 
kandidatus į Pydomąją Tary
bą.

21, 
nas 4

Balsi) gavę; 
prezidentą: F. J. Bagočius 
S. Gagužis 4, J. J. Bachu- 
16.
vice-prezidentą: A. Mika

lauskas 18, M. J. Vokietaitis 
18, M. Mockevičius 4.

Į sekretorių: P. Jurgeliutė 
16, J. Miliauskas 5, V. M. Če
kanauskas 20.

J iždininką: K. P. Gugis 24, 
J. Tareilą 9, P. Mažeika 5.

I iždo globėjus: J. Januške- 
vičia 18, S. Bakanas 21, G. J. 
Stungis 28, M. A. Baginskas 
8, S. Mockus 7, J. Sekys 5.

| daktarą kvotėją: Dr. B J 
Bronušas 20, Dr. E. G. Klimas 
13, Dr. J. S. Stanesk>w 8.

Registracija paskutinę dieną 
prieš balsavimą bus antradienį, 
kovo 8. Registracijai vietos at
daros nuo ryto iki vėlumos.

Piliečiai, kurie turite teisės 
balsuoti, naudokitės proga, nes 
svarbu balsuoti, ypač kai dabar 
kandidatūrą stato milsų tautie
tis p. Kimbarkas.

Jei jis bus išrinktas, tai tu
rėsime savo tautos atstovą 
miesto valdyboj. Jeigu šiuose 
rinkimuose nelaimėsime, tai bus 
pralaimėta ant visados. Dabar 
turime gerą progą, stiprią or
ganizaciją, tai tik visiems rei
kią gerų norų, o pergalė bus 
musų.—Vietinis.

Marų ue t te Park
Chicagos Liet. Taupymo, ir 

Paskolos Bendras metinis di
rektorių susirinkimas įvyko vas. 
29 d. bendrovės ofise, 2456 
W. 69th St.

Direktoriai metiniame susi
rinkime išrinko daugumoj se
nąją valdybą, kuri dabar yra 
sekanti: pirm. B. Nenačtonis, 
vice-pirmniiknai V. Stankus ir 
J. Baltutis, rašt. A. J. Malir 
nauskas, ižd. A. Dargis ir rašt. 
pagelb. A. Rakus. Direktoriai 
daugiausia kreipė domės suda
ryti pienams, kad toliau dar 
pasekmingiau auginti šią spul- 
ką.—A. J. M.

Andrius Grinius
Andrius Grinius atvažiavo 

šią šalį, rodosi, 19X0 ar 11 me
tais. Aš gyvenau Chicagoj ir 
jis aplankė mane. Nuo to Jai- 

aš jį nemačiau įr nežinojau, 
kur jis gyvena.

Dabar prieš klek laiko “Nau
jienose” pastebėjau žinią iš Ko- 
selando, kad Andrių Grinių iš
tiko nelaimė: jis ledą piaudą- 
mąs paslydo ir prigėrė. Liūdna 
ir nesmagu man kalbėti apie to
limą praeitį. Andrius buvo ma
no jąunų dienų geras draugas. 
Tai buvo piemeiiystes laikai. 
Mudu abu tarnavome Plaučiš- 
kiy kaime. Tame pat kaime, 

t kur mano giminaičio, Kaaio La
pinsko, t^vai gyveno. Kazys žu
vo laike kriaučių streiko.

Andrius ir aš Iširtu ganome 
karves, kiaules ir Žąsis. Kartais 
•aš paganydavau Andriaus kar
ves, o jis nubėgdavo į kur nors 
kainąe esančią veseliją ir atneš
davo man pyrago su sviestu bei 
didelę žąsies šlaunį. Nėra rei
kalo nęi sakyti, kiek tai maų 
džiaugsmo ir pasitenkinimo bu- 
dgvo. Viatearos laiku tupėdavo
me daug smagumo, tik ‘Tanąo- 
šgičių su dideliais ragais žalia 

• padarydavo mudviem daug ne- 
jpąlį&ipnų. Kad j$ km... ji 

nuaivesdavo mus ten, 
kur jį gorėdavo} o ne kur mes 
Mtfėdavoine. Lujme, jeį dar j 
žirnius. *»Tada * ukminkui pada-

i 
»

MM*

MA

[Acme-P. fa A. Photo]

Lakehurst, N. J. — U. S. S. <& Akron derižablis, kuri nesenai 
audra pusėtinai apdrasko

rydavome trigubą skiraudą: su
grįždavome išsipūtę, kaip dė
lės, ues prikirpšdavome ir kel
nes ir marškinius žirnių ankšti
mis...

Kartą Andrius, bežaisdamas 
apie Petrunaičio malūną su ki
tais piemenimis, kuo tai užga
vo Stasiui Montviliukui galvą. 
Stašio tėvai Andrių padavė ant 
“sūdo”. Mane priprašė, kad ei
čiau į “svietkus”. Nupirko man 
vieną baronką, kelias cukierkas 
ir biskį pyrago. Tai buvo sa
votiškas kyšis, kad sviečyčiau 
prieš Andrių. Tačiau sviečyti 
nereikėjo, nes Andrius atsipra
šė, ir tpo viskas pasibaigė.

Dabar Andrius atsiskyrė iš 
musų tarpo, bet mes, kuriems 
teko jį pažinti ir su juo drau
gauti, jo neužmiršime.

Reiškiu gilios užuojautos nti- 
liudusiems Andriaus broli d Ka
ziui ir jo motinai. —J. E. A.

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 193 2 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vicc-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Pcoria St.; nut. rast. Frank 
Bakutis,. 2603 W. 69 St.; fini rast. 
Jonas Adomaitis, 843 W. 33 PI.: 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Šalčius: maršalka Jurgis 
Janušatiskis: teisėjas Juozapas Urba: 
teisėjo raštininkas Kaz. Dcmereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

Grigęnis, kontrolei, rašt., 4427 So. 
Frtjndsco Av^.; J. V i ra# , kasos glo
bėjas, 923 ty. 33rd Ph«; l>. Sa
kalauskas, m?rMlka- D 44 Auburn 
Avė;; M, Ltubinas. J. Ra^ytė^ F. 
Žukauskas—4:nygų rcvisępriąi; J. ŠMu 
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Cbapas Dr-jų 
Susiv. Atstovą!
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne. 

dėldienj kiekvieną mėnesį Cąicogos Lie- 
vių AudkorUoj, 12 vai. dieną.
- I ..I......... .. J|.lT ■l-.-.l—i.,

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLOTO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Aftranlte’ -Stnkąi, 
848 W. 31 St. Pagclbininkas Jųoz. 
Rūta. 3141 S. Hakvd Su Rašt, 
Sran. Kunevi£ia, 3220 S. Upipų Aye. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas. 3'534 $. 
Lo\pe Avė, Kontr, rali;. P. Petraitis, 
3228 S. ŲnM Av<. Kasierius Juost. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. Apk- 
kiinai’ ^asųs, B, YcųkausRas ir E. 
BJiurpas. Sųdžįa K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kaj mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditįorijdj, 13133 Š. Haltsėd St. 

. i ........... . ■'» ■"■■i i, ,i1" .v—-*" ...................... .....

UNITY L. B. KLIUBO, valdyto 1932 
merams: Pirmininkas Lq«w Rtlk«ena^ 
4437 S; Wood St.; vicė-pirią. Joq. J. 
Yurchas, 4558 S, Pa uit rt a Št.: pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
rciko, 4555 S. Paulina Stl; iždinin
kas V. P. Pieržynėki, 45'58 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714'W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood St. Trųuees — N. Karkleli? 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas. Leon Paukšta.. * 
Kliubo bustynė —4558 S. Marsh- 

field Avcnuc.
■ ■ .........  ..-X-----------------'---------------------------------

(LLINOIŠ L1F TUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dcl 1932 m. Jonas 
Bijanškas. pirm..' 9 34 W. Marųpette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas. ,Adolpb Kaulakis. nut. rast.. 
3842 S. Union Avė.. Frank Norkus, 
fin. 'rtšt., 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai , atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 31\3 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.t

•’A • ™

Peter Conrad
> FOTOGRAFAS

Fotografuoju jutų na 
mooie arba studijoj

730 W. 62 SL
TA Ęnąlcvopd 5844

, Y :
.. ...... fa”y,

Lietuvai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytoją^ ir Chirurgas
3147 $o. Halsted Street

Tel. Calumet 3 294
Nuo 9 iki 12 vą|. diende ir 
nuo 6 iki 9 valahdos vakare

ų .j h1...r”....
Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DBNT1STAS

Urarninkait Ketvergiu ir Subatoms
24 20 W . Marųuettf Rd. arti Wėstom Afi 

Pbone Hcmlock 7828 
Panedėliais, Sėredomia ir Pėtnyčio Ji

* 1821 Jo. Halsted Streot

•■—fa Graboriąj x
^R>.*»^ta<*fa<,»'»********-«*'***'*V —

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS,

Musų Patamavjmas 
dotuvėse ir kokiame ręd- 
kale visuom«t sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui aky- 

; '■ «*’■, /■ ' 
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.
--r-r-"Q—*—

Pboųe Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1 — 3 ir 7—8 

Seredomis -ir nedėliomis pagal surarrj. 
Rezidencija 6628 So Ricbmond Street

Telefonas Republir 7868

Pbope Bpolevayd 7042

DR. C. Z. VEZEIJS
Dcntistas

4645 So.-- Ashland Avė.
arti 4 7 tb Street

Grabonai

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1932 Metams
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 

''193 2 metų valdyba; pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St.. vice-pirid. 
K. Dęmereckis, 3331 So. Wallace 
St., nut, rast. Petcr Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. rast. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė.,, kasierius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St, kontr. 
rast. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaips. maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis. .
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ' No. 1 valdyto 1932 
ip.. pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI.. pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockvvell St., n u t. rašt. Joe Da- 
bulski, 1 703 S. Union Avė., iždo rast. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln Ši., 
Hatvey, III., kasierius A. čėsna, 45 Q1 
S. Paulina St., kasos globėjai —S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia. .
Laiko susirinkimus kas mėnesi po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
piecų. Antano Čėsnos svetainėj,' 4501 
S. Paulina St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 1932 m.: pirm. S. Mažeika, 
.1149 S. Halsted St., pag. K. Sabunai-* 
eis, 3 328 S. Emerald Avė.,; nut. 
rast. S. ’KūneviČfa, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rast. D. Gulbinas. 3144 
S. Wallace St.; kontr. rast. V. Stan
kus, §606 S. Mozatt St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis,' 3327 S. 
Halsted St.: maršalka C*' Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

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

DRAUGYSTĖJ LIETUVOS DŪK T P 
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago.f 
III.: pirm. Em. Milerienę. 1030 
Central Avė.. Evanston. III., pirm/ 
pagtlb. P. Grigonienė. 3322 S. Union 
Avė,, nut. sekr. A. Dudonienė. 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė 5929 S. Throop St.. 
kontr. Ona Daraškiertė, kasos. globėja 
Marta Kiziena, iždininkė Pet. Seno
binė. maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustises A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis^ 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią

autotą, kiekvieno 
Parko knygyne.

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

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

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 rvrt> iki 2 po pietų 

h nuo $:30 iki 8:30 vakare Sek 
madiepiars nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phonr Bpųlevard 84 g 3

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor of 35cb fa Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8t3li 

Npdėldieniais pagal sutartį

1 >fi|O it Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
' 756 W. 35th St
(Cor of 35tb fa Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 x 
» Nedėldteniais pagal sutartį

Dr. Vlnccnt C. Steele 
pentistas 

418() Archer Avęnue

< Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Narya orka j) 

GYDYTOJAS [R/ CHIRURGAS 
2420 Marguettr Koad

''Valandos: 9—12. 7—9, Aotradieų 
Krrvrrtadimj vakarais pagal lurnan

fa

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Lapciui, 3317 South 
Auburn Avė., vice-pirm. S. Gelgau
das, 19'0'0 S. Union Avė., mit rast.1 
A. Zalagėnas. 7132 8. Ratine Avė., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parncll Avė., kontrolės raęt. B. Žoli
nas, 293 1 S. Emer^lJ Avę., iždininkas 
J. Žymančius, 702 W. 31st Št., iždo 
globėjai: M. Narbutas? 4803 So. 
Throop St. rr.; E. į Bliumas, Į233- 
Lime S t., ligonių glųhėjas Ą. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avė.

DRAUGYSTES DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dd 1*932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirminio^35’ 2159 W. 
22 Pi., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis. fin. rast., 3842 
S.»Uniop Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rast., 1900 S. Union, Avė., Adomas 
Herinan, iždininkas, 5243 Belmont 
Avė., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
224 2 W. 23rd Placik

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS^ PAŠ. ii 
PAS. KLIUBO valdyba: pitm. Anta
nas Vaiskia, 3341 EvęrgrČen Avė., 
yice-pirm. St. Jokųbautfkas, 10£S N. 
Spaulding Ąvc.r užrašų rast. Mike 
Cheppl, 3327 LeMoyne Sę., į>in. jašt. 
P. Labanauskas, 211'8 Evecgręen Avė., 
pag. M, Budrevičius, 1555 N, Hoyne 
Avė., kontr. J. Gomauskas, 4(652 N. 
Damen Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Unipn Aye., kasierius J. 
Raila, 48 3 9 Winnemac Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirm? ketvergi?.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ PRĄUGY-) 
STĖS Valdyba 1932 n).; J. ftyans- 
kas, pirminipkas, 934 W. Marųųette 
Rd., Š. Cbapas, vice-pirjnipinkas. 
938 West 33rd St.; S. Narkis. 
sekretorius, 2859 W. J8rh Pi.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z.

S. M. SKUBĄS
Lietuvis

OR A BŪRIUS IR BALSAMUOTQJA
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 VV. 18 St.
Tel. Robsevelt 7532

Mrs. A. K
JARUSH 

"’pHYSTCAL 

THERAPY 
0 MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Pbone 
Herplock 9252

Akių Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
334 3 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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 Tki 8 vai )
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 73 37 
Rez Tel Hyde Part 3395

. rulirirrrr-P ~-i-*-* —

D R. OERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas peš £5 tot
us Kaipo patyręs gydviojfi cbtrorgjp 

ir akušeris
- Gydo sraigtas u ebroniškas <y* 

rų. moterų tr vaikų pagal aaojauuiv
i metodus X-Ray ir kitokio* ekekttbe
; prietaisus. ,

Ofisas ir Laboratorija:
•1025 W< litb SL, notoli hdotpan ,dįh H 

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

Tel. Canal >110
Rezidencįjos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randotph 6800
. ...............................................■.■i........ . ............. i ■ ■ ■ " ’l !«<<iiiifai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS j
4 729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

‘ CHICAGO. itL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų it Vaikų liftų 
OFISO VALANDOS:

j Nuo 10 iki 12 vai. ryte., nuo 2 Ha 4
, vai po pie<ų tr ono 7 iki 8:S0 yfrl- 

vakaro Nedel nuo 10 iki 12 v ‘itof
Pboęr Midway 2880

Ladiavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

,1 ,w ’ ■. - • ■*> .

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame,'a^įsąukti. o musu 

darbu busjtė užganėdinti.
' Tel. Rob'sev'^lM 2'515 arba 2516

2314 W. 23rci PI, Chicago
SKYRIUS:

1430 S. Court, Cicero, III,
Tpi. Cketp. 5$) 2 7

7 4^ ' Jį JT < ■*

Trflefdh^ • Y?rds II38

Stanley Mažeika
Graborius ir 
Raižam uoto jas

ModerniSka Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius vijdkienjB rdka- 

lants. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, UL.

dr?v ąitųsilopt; 
LlETUViS“ AKIŲ SPECIALU! AS 

Sdįftyio iš Lietuvos
Palengvins akių jtrfmpimą. kuris esti 

priežastimi ąMvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotiimo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akįnips. Visuose ątsitikimuose 
egzaminavimas daromas šn’ elektra, paro 
dąųčią mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus, Valandos 
nuo 10 iki 8/v. Nedėliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AKIS ATITAISO i TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4713 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939;

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 4 6:30 iki R:3D ▼

4608 South Ashland Avė-
Ne«qlj (Mtb So Cbifago- UI-;

DR T. DUNDULIS j 

GYDYTOJAS II! CHIRURGAS 
4142 Archer Auenue

". I

Vąlandos I I ryto iki 1 po piety., 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai di^ųą ir naktį Virginia 0036,

■ > < ‘ s. ' t’ - • *

6600 South Artesian Auenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Rez

Telefop

Dr, MAl_ _ _ _ _ _ _
4631 Scttųh Aabtand 

-. Ofiso'■volandosb’
Nuo 10 iki U tben*. 2 M

7, iki 8 vai. NedėL nuo 10
Rez. Tetepbone Hio 32w t

----------—------------------------------------- i .'.jis'*

fcDi'Ofiso Tt|. 1 
Rezidencijos TeJ- prrx< 

DR. A. A. R 
GYDYTOJAS TR ClfflR

3102

Valandos;

w e* w w

ir.; rapsus
PIGIAUSIA^ LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

; ląid^tjivtye Rtarąau- 
ifftl 

prlklaaNąp prie grar 
bų išdirbystes

Tel Canaf 6174 

. SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

ambiilance patarnavimas DIENA ir naktį 
M<*» visuomet teikiame širdjpg^, *impating£ ir 
pAtnrnnvinu*. kuomet jis yra labHGftiiti reikaliu«w* i

J. F. EUDEIKIS & 00
JŪSŲ GRABORIA1 

Didysis Ofisas . '
' 4605-07 South Hermitage Avenue

Vui T.Monti. YA1DS 1741 ii 1747

Tel. Yards 1,829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted jSt
Vabodęs nuo 10—4, nuo 4 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12

/Duokite savo akis išegzaminuoti

R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinitį dėl visų aikiif

DĘ. JOHN SMETANA
OPT0METRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo-akipių 
1801 South Ashland Avęnue 
\ Plati Blg.. kamp- 18 St. 2 aukštas

Pairtobėkitę mano Iškabai 
Valandos nuo 9;30 ryto iki 8:30 vaka
rų. Room 8, Phope Canal 0523.

\ Lietuviai Gydytoįai >

A. L. Davidonis, M.D, 
4910 Sq, MjdiiRan Avenue 

Tel Ke»4vpod 5407
VALANDOS; ' į

nuo 9 iijd 111 valandai ayeę: 
nuo 6 (ii 8 valandai vakare 

apart ivcntadięriĮio it ketvirtadienio 
f ‘ • A ’ ' ♦ I ' A I * - •>

. .. ............ .. '■ ^”»f!"il‘ll.".fa 'IH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

1821 So. Halsted Streei 
CHICAGO. ILL.

K. GUC1S
ADVOKATAS

' ■ l

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

2400 W. Madison St.
Va|.‘: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 VMlk.

Tel. West 2$6l)
Naųi^ telefonas Bx»nswick p597

■ V........... ...  *■■■ ■ 1 ■' T'* — — - ~

SVARBI ŽINUTE

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nfJ

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

( Nedalioj pagal sutartį
Tel. Boulevard- 7820 -

Namai:

6641- So. Albany Avė.
Tel Pręspėct 1930

A. K. Rutkauskas,.M, D.
4442 South Westeto Auenue 

1 ' -.'S
„ Tel. Lafayette 4146

VALĄNDOS; /
nuo 9 iki 11 valandai ryto

1 nuo - 6 iki 9 valandai vakaro
—....... ",į 1 ................ ; *

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 .So. Lcavitt St>. Canal O7Q6 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėliuj pagal sutarti

, DRi Ą. L. YŲSK4
2422 IV. Marquette Rd.

kampas 67tb ir Artesian Avė., 
Telefonas Grovcbill 1595

Valandos ipųo >9 ik) i i ičytc?. nuo 2-4 
* *•

—,4"'n; . > i'»U«    •'      -rfa-

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS PENTISTĄS 

Valandos: nito iryto iki 9 vakaro. 
' ’ ’ nOdėUomis pąga! šutattj.

4847cSO'4^lS,w"
X-Ray Phonc Cicero 1260

Telefonas Centrai 4^11 
Valant ųųp rytą f >0 vMl

v
-T-faRS >j J* i ” I MI It tWW|

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatą*

Teflonas Canal 3J53

Seredoj
i n 11 fa**

A. A. SUKIS
Valandos: 9 ryto iki 4 po pKm

Vakarais: .l’Tifa W w" 

4145 Archer Aoa. ’T^ t>afayatta
Namų t4* Ky* IT”

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunąs Borden) 1 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams St., Room p. 1 
Telepbone Randolpb 6747

Vakarais 2151 W llnd St. mm 
Telepbone Roosevth 909.0

Namie 8-9 ryte T4- 4<eppb^ 9^00

JOŠEPeTT’iGItISIl
Lietuvis Advokatas

*631 ®n. AdMand Aetr. 
Tai. B©»l«*rd 2W>0

• Tekphon, Fr.wklin 5745 '

Napuii: 3117 S. Unfan’Ave.
Telephonc Victory 2213 ’



1932 4

~ ~L . ’ ' A , •.

Taip Ohicagos
Lietuvių

1*1

Marųuette Park

Holdapas lietumi} namuose: 
banditai atėmė $750 W?>.

si, tai kviečia savo bertaininį 
susirinkimą penktadienį, kovo 
18 d., 8 valandą vakaro p. Jos. 
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So. 
Padlina Street. 1 ,

Spulkos, ypatingai lietuviš
kos, išsilaikė, ir dabartiniu lai
ku kovoja su depresija ir jos 
finansiniu kryžių. Jos išlaikė 
tą kovą pavyzdingai, > kaip ir 
kitos lietuvių finansinės įstai
gos.

pvriMS
> ^<ku. ,mug reliktą •
prie patentų. Nerlcl* \
kuoleli vilkindami hu v77** \
apaanfojimu ■ a v o * \ V
tiimanymų. Priame- \
kltr bralrln) ar mo- 
delj drl Inatriikrljų, 
arba . raitykite dėl įtVKAl
NEMOKAMOS knr- KNYgEL®
fiitJa “How tm Ob- 
luln a Paimt” Ir “Record of In- 

• vmthm” fnrmoa. Nieko neimant ♦ 
o> Informaeljns kq daryti. Suat* 
raKInfjlmal laikomi paslapty |e.
Oryltaa. atoaraiia. mpratlncna pa- 
(ornavimna.

DYKAI knVgels

FRANĘŠ1MAI
... .............—------- <

Cta/rb. JLirt. Republikonų kliubo 
labai svarbos sukirinktaas įvyks šian
die Vakare, LukŠtienės svetainėj, 1500 S. 
49 Avė. Rinkimai artinasi, tad visiems 
piliečiams svarbu susidomėti ir atsilan
kyti j šį susirinkimą. — Vaidyba.

Pp. Senuliai gyvena Šioj 
apielinkėj, Marųuette Pfttkc, 
adresu 6016 So. Francisco avė., 
pirmame namo aukšte. 

4 ' f

Praėjusio penktadienio va
karą, kovo 4 d., pats p. Senu
lis po vakarienės išvažiavo į 
Bridgeportą Jaunų' Lietuvių 
Amerikoj Tautiško Kliubo su
sirinkimą. t

Duktė, p-lė Bronisč Senulis, 
Lindblom aukštesnesės moky
klos mokinė, ir jos draugė 
p-le Elena Markus , (taipjau 
Lindblom mokyklos auklėti
nė) išėjo teatram

1 ■ k

Namie pasiliko viena p-nla 
Senuliene.

Aštuntai valandai išmušus, 
gal buvo pusė devintos ar kiek 
ankščiau ar vėliau, kas ten pa
skambino durų varpelį, įtaisy
tą antram namo aukštui, kur 
gyvena rendauninkai.

Iš antro aukšto į varpelį nie
kas neatsiliepė. Jis paskam
binta antrą kartą pas Senulius.

Mrs. Senuliene, kaip namo 
šeimininkė, atidarė savo buto 
duris pasiklausti, kokiu rei
kalu varpelis skambinama. Ir 
štai, kai tik ji prasivėrė duris, 
vienas iš stovėjusių) prie durų 
smogė jai kumščia krūtinėn. 
Moteris nugriuvo ant grindžių.

Vidun įėjo du vyrai. Jie 
buvo gražiai pasirėdę. Vienas 
kokių 30 ųietų, o kitas — taip 
20 ar 21 metų. Abudu juod
bruviai, sakytumei, Amerikoj 
gimę italai. u,.,....

Kada p. Senuliene atsigavo 
nuo pirmo smūgio, piktadariai 
paliepė jai atiduoti pinigus. 
Grumojama revolveriais mo
teris atidavė $250. Ji tikėjosi, 
kad $250 tai jau tikrai 
kins banditus.

Bet ne. Banditai 
tuos pustrečio šimto 

. liepė duoti daugiau, 
mėgino aiškintis, kad 
nebeturinti. Tuomet
ėmė sukti rankas, pradėjo ją 
kankinti.

Dalykas gi buvo toks. P-nia 
Senuliene yra Lietuvos Dukte
rų Draugijos iždininkė. Ir 
kaip dabartiniais neužtikrin
tais laikais, tai turėjo namie 
dar $500 draugijos pinigų. Ir 
gal būt, kad piktadariai buvo 
paimformuoti kieno apie tuos 
pinigus.

Kankinama; p-nia Senuliene 
neišlaikė ir atidavė ir tuos 
$500. Atėmę $750 banditai kir
to moteriškei į, galvą, apsvai
gino ją, o patys išėjo per vir
tuves duris į kiemą, ir 'dingo 
tamsoj.

Atsipeikėjusi, p-nią Senulie- 
nė ėmė Šaukti. Atbėga , fpir- 
miausia kaimynas policinin
kas. Jisai patelefonavo poli
cijai* Subėgo daugiau kai
mynų, pribuvo pora detektyvų 
skvadų, bet, žinoma, piktada
rių jau nebeužtiko.

Vėliau sugrįžo iš teatro duk
tė. Gi pats Senulis, apleidęs 
Liet. Tautiško Kliubo susirin
kimą, dar užsuko Bridgeporte 
pas draugą ir namo parvažia
vo tik apie pusę dvyliktos, ir 
tik tada patyrė apie įvykusią 
nelaimę namie.

P-niai Senulienei prisiėjo 
Šaukti Dr. Naikelis, ir dar šeš
tadienį ji sirgo.

šis įvykis yra dar vienas 
įspėjimas lietuviams neatida
ryti namų durų neapsižiurėjus. 
Dąr kartą tenka įspėti, kad 
verta yra įšriubuoti prie durų 
lenciūgas, kad jas praarti, 
pažiūrėti ir paklausti, kas nori 
įeiti vidun, bet neįsileisti, jei
gu nąrintis įeiti asmuo atrodo 
pužiurėtinas. „ Rep. *

[Acme-P. B A. Photoj

M

Dayton BeAch, Fla. — Sir. Malcolm Campbell sėdi automobilyj, su kuriuo jis fatŽiaVo 254 my
lių gi-eitumu per valandą.

Taigi dabar, kada jau kryzė 
išsieikvojo, praeina, ir per tam
sius debesius šviesioji saulutė 
vėl ims žibučiuoti prosperity 
spinduliais,/ spulkos, kaip tie 
kareiviai, laiukia progos, kad dar 
didesniu pasiryžimu depresiją 
nuvaryti į praeitį.

Klausykitės WCFL valandų, 
kiekvieną pirmadienį 9 valandą 
vakaro. Duodama įdomus pro
gramas ir .prakalbėlė.

John J. Zolp, Lietuvių Spulkų 
Lygos raštininkas.

SPORTAS

paten-

paėmę 
doerių 

Moteris 
daugiau 

vyrai

P-Iės Valerijos Čepu- 
kaites koncertas ,

Kas padės p-lei čepukaitei pro
gramą pildyti

(Pabaiga)
Pirmesniuose dviejuose raši

nėliuose paminėjau p. Alfonsą1 žymioj daly tur būt dėka tam 
Pėčukaitį ir jo seserį, p-lę Ele- spėjo jau pasirodyti, spėjo iš- 
ną, o taipgi p-lę Sofiją PaŠke-'kilti aukščiau už kai kuriubs 
vičaitę. Kartu su p-le Čepu-, kitus savo draugus. Čia gal 
kaitė jie yra programo pildy- būt.pasitvirtina, regiu, Edisono 
tojai lietuviai.

♦

P-le Marion Ruth Hartung
P-lė Ruth Hartung yra ame

rikietė. Ji groja instrumentą 
žinomą 4dp cello.

Mokinosi ji pas Mabel Kel- 
log ir Henry Hoare.

Seniau buvo narė Chicago 
Womens Symphony Orchestra 
vadovybėj Ethel Leginska.

Lavinosi groti cello pas Day 
Williams, o dabar studijuoja 
priežiūroj Dudley Powers. 
Abu pastaruojb mokytoju yra 
nariu Northvvestern universite
to muzikos mokytojų štabo.

P-lė Hartung pildė progra- 
mus daugely z koncertų kaip 
solistė, kaip viena tria arba 
kvartetų. •

P-lės Čepukaitės koncerte ji 
gross cello Mendlesohno kūri
ny.

Northvvestern universitete 
p-lė Hartung mokinasi trečius 
metus.

P-lė Margaret Bonds
Ši mergina yra pianistė. De

vyniolikos metų, gimusi ir 
augusi Chicagoj.

Mokinosi pi'aną skambinti 
nuo 5 metų iki 8 pas privatį 
mokytoją. Aštuonių metų bū
dama laimėjo stipendiją 
(scholarship) Chicago Musičal 
College mokykloj. ;■ /

Tą pačią stipendijų laimėjo 
kitiems trims metams paeiliui.

Tęsė muzikos pamokas pas 
T. T. Taylor, Coleridge-Taylor 
muzikos mokykloj jki įstojo į 
Northwestern universiteto mu
zikos skyrių.

Kai įstojo į Northwestern 
universitetą, tai gavo A. K. A. 
seserijos (sorority) stipendiją.

Vos keletas žodžių apie ją 
kaip pianistę. Bet ta trumpa 
biografijukė pasako nemažai: 
nuo penkių metų pradėjo mo
kintis; aštuonių metų gayo jau 
stipendiją — matomai ne vel
tui; toliau — irgi stipendijos; 
nes jų užsitarnavo. , ‘

Užbaigai galima dar pasaky
ti štai kas: ji akompanuoja 
Chicago Womens Symphony- 
Orchestra; ji yra skaitoma ge
riausia pianiste Northwestern 
universiteto mokinių tarpe, 
taipjau talentinga kompozito
re,'

matomai ne vėl- 
- irgi stipendijos;

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Sesurlty 8a»in|» A Cemm«rcl»l 
Banlt Hulldinr

(Directly seress Street from Patent Office) 

tVASHJNGTON, D. C.

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
blankas

jie palaiko artimesnius ryšius mas, jaunas ir energingas da?- 
su lietuviais, bet jau artimi buotoya's.y 
yra ir amerikiečiams kilu
siems iš kitų tautų; kitaip sa
kant, Amerikos “melting pot” 
pasireiškia.

Toliau. Kiekvienas šio pro- 
gramo pildytoji; pasižymi ne
paprastu darbštumu ar uolu
mu tobulintis savo šakoj, ir

Nauja spulkps serija prasi-; 
dėjo vasario 2 d. Kurie norite 
pradėti taupyti* tai malonėkite 
atsiląnkyti į spulkos raštinę, 
713 West 18 st.?—Šėrininkas.

.. ,4111 r i iiinii,.

Spulkų radio piro 
gramai

Building and* LoRh Reserve 
Exchange, Cook kauntės apskri
ty, duoda' kiekvieną pirmadienį 
radio programą iš stotjefe WCFL 
9 valandą’vakaro, kuriame gar
sinami yra tik spulkų reikalai.

Lietuvių Spulkų , Lyga susi
domėjo tuo. Nors kai kurios

pasakymas, jogei talenas esąs 
“ninety percent of perspira- 
tion and five percent of inspi- 
ration”.

Pagalios ką žada duoti šis 
koncertas? Trumpai sakant, spulkos ir nepriklauso prie Re- 
jis žada duoti pavyzdį švarios, serve Exchangę,pbet kad pasi-' 
aukštos rūšies dailės Lietuvių naudojus šia proga garsinimui- 
Apditorijoj ir. Chicagos lietu-Į------------------ —---------------
vių kolonijoj jis bus labai re^, ORT MQTOR
tas įvyk.s. Remias. / Goodeonai Broliai

—   ■• W • • • - . f f , , _

Išvažiuoja Lietuvon 
šiandie iš ftearborrr stoties 

išvažiuoja Lietuvon: '
Walter Jurėnas—atlankyti j 
Kazimieras Zaržeckis—'apsi

gyventi; : ;
,P. Mat j ūkas—apsįgyveųti;
Petronėlė Kulikauskaitė—ap

sigyventi, ; \ ' z.
Chicagą apleidžia 11 vai. ry

to. Sėda į Bremen laivą' kovo 
8 d., 8 vai.-vakaro.

“Naujienos’’ velija visiems 
laimingos kelionės..

.............. .......... - 1 "\ 
‘IPJDGBPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornišių irpianų tnuvetiai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pt&us.
817 VVestjMth St. '

Tel. Boulevard. ,0336
l ■■ - ’ 1 < •................

RRISTYNES

šiandien Rainbo Fronton sa
lėj (North Sidėj) įvyks dide
lės ristynės. Vyriausioj poroj 
risis italas Garibaldi su rusu 
Kola Kvvariani, kuris chicagie- 
čiams yra gerai žinomas. Pasi
rodys taip pat vokietis Hans 
Hampfer.—N.

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

Brighton Purk

PRATĘSIAMAS POPULIARIU REI
KALAVIMU DAR KELIOMS 

DIENOMS 
Būtinai * pamatykite 

Rusijos sensacini garsinį filmą 

“ROAD TČ LIFE” 
(su angliškais užrašais) 

Drama, kuri tukstanęius sujudino
4 ŠPECIALIS PRIEDAS: 

i "Paštas”, laiško prietikiai. 
Vien dainų vaizdelis

nillIAU O '.Gaujos kainos 
rUNun &p< n i v.d.

’ iimv w6 u v-v* J V U ■ - Išėmus šešt. ir fekm.
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Kam reikalingas toks pa- 
, tarnavimas užeikite j

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

MADOS MADOS MADOS
ir _iiil--~)“ '      □MKZ—*

I 2554
3448
Fr. I

Iš subatos ir nedėlią, apie 
11:10 vai. vakaro Harmon Hoff- 
mano užeigoj, 3957 S. Rockwell 
St., sprogo 'bomba. Apie bloką 
apielinkėj visų langiai išbyrėjo 
ir visos apielinkės gyventojai 
buvo Ubąi išgązdinti. O. to na
mo vidury zerkolai ir rakan
dai susproginėjo į šmotukus.

18 gatves apielinke
Spulkos Lietuva. šėrininkų 

susirinkimas įvyko kovo 3. d. 
parapijęs svetainėje. Susirinki
mą atidįrė' pirm. A. Tananevi- 
čia. Sekretorius J. P. Evaldas 
perskaitę pirotįkolą, Xurl šeri-, 
ninkai, priėmė vieųu balsu. '

Išrinkti trys direktoriai —-A. 
Tahjkevičia, VJ. Seįeaniš ir P. 
Kantrimas. P. Dargis rezigna^ 
vo, tai jo vieton įėjo p. Kahtri-

. L;1..:

Vienas lietuvis, trys liėtuvai- 
tės ir dvi svetimtautės išpildys 
p-lės čepukaitės koncerto pro
gramą ateinantį penktadienį' 
Lietuvių Auditorijoj.

Gąl reikšminga ši kobįnuo- 
tė: čiagimiai lietuviai ir-lietu
vaitės yrą amerikiečiai; nors^

Pratęsia rodymą C * 
‘Kelias į Gyvenimą’ 

•/, . y,‘.j. . ..m?
\ Garsu# 'rUsu kalbantis paveiks^as "Ke

lias į Gyvenamą’;’', dėlėj' populiario rei- įi 
kitaviiąo pratęsiamas ,dat kelioms dier 
noms Pu ne b w judy teatre.Van Bąreh 
St., arti Micnigath Avė. Teatras gavo 
tiek daug pašauktaų telefonu Ir laiSkų, 
prašančią kad ąors kelias cjieba# ilgiau 
rodyti “Kėjias į Gyventa*’, tid tipo 
nutarta: publikos reikalavimą patenkinti. 
Daugelis jau yra kartą matę tą paveikslą, I 
bet norėtą dar kartą-jį pamatyti, kiti dar 
neturėjo progos Ji matyti bet ji matyti 
norėtų. Po jo tame- pačiame teatre eis 
kitas tolygios vertės, rusiškas, paveikslas.

Kurie dar nematė paveikslo "Kelias į 
Gyvenimą" t gal verta tiems priminti, 
kad jame vaizduojama tos pastangos, ku
rios dėta , kad desętkus tūkstančių bezpri- 
zornyję. i puslaukinius pavirtusius vai-

LIGU 

galvos 
galvos 
ir pa*

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
ęe'bstim plaukų augimui.

pražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
’mogaus išvaizdai

MUSU KAINOS YRA ŽEMOS

3152 VV. Roosevelt Road
Liberty Trust tJ Savings Bank Bldg., 

z Room 204

’ N.SE. kampas Roosevelt Rd. k 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliomts nuo 10 iki I vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi 1 gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk uu už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę. , prietaru*, 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
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

CLASS1FIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
*’ šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
' COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
__________Fininsai-Paskolos' \ -

SAUGUS INVEST
, MENTAS

Reikalinga $5000 an1 pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės i 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Rok 1382.

—— -------------------------... ■

BARGENŲ '»CENT-
ras

Specialiai
MOTERŲ IR VAIKŲ

PAVASARINIAI
KAITAI

99c $1.99
labai gerų audeklų ir kalniečių. 536 
puikus pavasariniai kautai pasirinki
mui. 'Daugeli# jų yra $12,98 ver- 

' t ės. Kiekvienas kautas yra įkainuo
tas toli žemiau tikrosios kainos. Mo
terųdidumo 34< iki\4f, panelių dj- 
dunw 14 iki 20 mėtų, vaikų didumo 
2 iki J6 metų. ,

' Ateikite anksti geriausiam pasirin
kimui, nes šiė kautai -yru tikras bar- 
genas ir tukstąnčfci Cbicagos taupių 
moterų žino, kad kada Chicago Mail 
Ord<r Co. pasako , <? <

KAD TAI YRA IŠPARDAVIMAS 
TAI TIKRAI BŪNĄ IŠPARDAVI
MAS, kuris sutaupė Tjfams pinigų.

DYKAI
Graži pavasarini skrybėlė dykai su 
kiekvienu pirkiniu už $1 « ar dau
giau (tik viena skrybėlė koštu me- 
riui). ,

CHICAGO MAIL 
ORDER €0.

511 S. Paulina St.

261.1 Namie dėvėti suknelė. Sukirptos taieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
ir 42 colių per krutinę. .. <

3448 — Naujoviška sporto suknelė. Sukirptos mieros I6, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

<2554 — Junucei panelei mokyklon eiti suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 
12 ir 14 metų panelėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
įrašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
oną 'prisiųsti pinigus arba paš- 
o ženkleliais kartįu su užsaky 
nu Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos, Pattern Dept., 1739

40

11 HiiĮ-'aitf”"'-.... . ■ ■

NAUJIENOS Pattren Dept 
|739 S. Halsted Su Chicago. UI 
pia įdedu I? centį h prašau ai

siųsti man pavyzdi N6 __________....
: j .y ‘ . • -

Mieros per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

Adresas'

'Miestas ir valst. 1

ari*

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PAMESTA. Pamečiau knygelę ko- 
lektavimo Naujienų cirkuliacijos. Jeigu 
kas radote, malonėkite atsišaukti, bustu 
labai dėkingas. 'P. švelnys, Telefonas 
Roosevelt 8500. k

PASIRENDUOJA 3 kambariai, ap
šildomi, visi parankumai, mūrinis, pri- 
vatiškas namas, rtnda pigi. šaukite 
Cicero 3677, 1445 S. 50th Avė.

Bus.ness Chances
Pardavimui Bizniai '

■TURIU dvi buėern«s ir gro^emes, 
vieną jų noriu parduoti i— arba mai
nysiu į mažą namą, lotą, morgičių ar 
automobilių. Biznis įsteigtas ir ge
rai eina, 3400 Lowe AYe.

NAŠLĖ parduoda .cigarų. rigaretų, 
ice crepm ir gėrimų krautuvu su namu.

1609 So. Halsted St.

AUKSINĖ PROGA. Pardavimui bu- 
černė ir grosernė už casb. biznis iidirb* 
tas, priežastis — vienai moterei ptrsun- 
ku apsidirbti. 2614 W. 43 St.

■t——■■■ ■■■■■■—      — 

Exchange—Mainai '
EXTRA. Darbas )r pinigai — pe- 

karnė su namu ir furriiliais. Mainysiu 
ant namo. 934 W. 29 St.

Real Estate For Sale ~
Namąi-ŽemJ Pardavimui

MES PARDUODAME ir mainom na
mus.. lotus, farmas ir visokius 
visur. t i, ’

> Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tts asmeniškai ar laiškais pas 

Josepb Yushkewitz.
3647 Archer Ave„ Chicago. III.

biznius

išsimat- 
kreipki-

PARDAVIMUI 12 tiarų namas arba 
mainysiu ant road house arba cash far- 
mos. netoli Cbicagos. Vieni morgiėiai. 
Namas randasi South Sidėj. Rendos ne
ša metams $8,‘500. Rašykite Box 1398, 
Naujienas, 1739 S. Halsted St.

■■* *4 ■- - • ' ■
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