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Hindenburg Sukirto Hitler Vokietijos Rinkimuos
Betgi dar neišrinktas 
į prezidentus negavęs 
absoliutės didžiumos
Antri balsavimai 
įvyks sekmadieny] 
balandžio dešimta 4z

Hitleris gavo 11,324,000, komu
nistai 4,917,000

Berlynas, kovo 14. — Dabar
tinis Vokietijos prezidentas 
Paul Von Hindenburg’as skau
džiai sukirto fašistų vadą Adol
fą Hitlerį, vakar įvykusiuose 
prezidento rinkimuose Vokieti
joje. Hindenburgas gavo 18,- 
500,000 balsų, apie septynius 
milijonus balsų daugiau už Hit
lerį.

Balsavimuose dątyvavo 38,- 
000,000 balsuotojai, kurie pa
skirstė savo balsus sekančiai:

Von Hindenburg (centro 
partijos) ................... 18,503,000
. Hitleris (fašistų) 11,324,000

Duesterberg (nacįonalistų 
part.) ...................... 2,57^,000

Thnelmann (komunistų’*' - 
part.) ...........   4,971,000

Nors šiuose balsavimuose 
Von Hindenburg’as ir gavo to- 
žią žymią didžiumą, jis tačiau 
prezidentu nebuvo išrinktas, nes 
negavo, Vokietijos reikalauja
mos, absoliutės visų balsų di
džiumos. Palikti prezidentu 
jam tetruko tik 300,000 balsų. 
Sekantieji balsavimai, įvyksta 
sekmadienyje, balandžio 10 d. 
Vokietijoje beveik visi yra tik
ri, kad Von Hindenburgas pre
zidento vietą laimės.

Įvariose vietose įvyko peilių 
muštynės, susirėmimai, bet di
desnių riaušių nebuvo.

Lenkija dar kiyirči- 
nasi su Dancigu

Dancigas, kovo 13. — Len
kijos valdžia pareikalavo nuo 
Dancigo komisijonieriaus jai 
perduoti Dancigo muitų admi
nistraciją. Po to reikalavimo, 
Dancigo gyventojų tarpe kilo 
didelis neramumas. Sutikimas 
su Lenkijos reikalavimu reikštų 
Dancigo, laisvo miesto, komer- 
cijalės autonomijos galą.

Sunaikino $400,000 ver
tės seno vyno

Sacramento, Cal., kovo 13.— 
Prohibicijos agentai išliejo į 
gatvę 135,000 galonus gero, se
no vyno .Vynas buvo $400,000 
vertės.

Chicagai ir apylinkei federa- 
iis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, šilčiau; vidutinis 
vakarų vėjas.

Saulė teka 6:05; leidžiasi 5: 
54.

Vakar temperatūra buvo 12-
25.

Paryžiuj nusižudė 
degtukų karalius

Ivar’as Kruegeris
Kontroliavo 75% pasaulio deg

tukų pramonės

Paryžius, kovo 13. — Pary
žiuje nusišovė Švedijos “degtu
kų karalius” ir vienas įtakin
giausių pasaulio finansierių Ivar 
Krueger.

Nusižudęs paliko raštelį, “kad 
geriausiai jam pranykti”. Tik
roji nusižudymo priežastis bu
vo jo persidirbimas ir nervų pa- 
įrimas.

Ivar Krueger buvo vienas 
turtingiausių pasaulio pramo
nininkų, lygus Rockeffelcriui ir 
Fordui. Jis kontroliavo 75% 
viso pasaulio degtukų pramo
nės ir turėjo degtukų monopolį 
beveik visose Europos valsty
bėse, jų tarpe ir Lietuvoje.

Krueger’ts - buvo svarbiausias 
dalininkas $350,000,000 Krueger 
& Toli finansinėje korporacijo
je, kurios operacijos buvo išsi
plėtusios po visą pasaulį. Svar
biausias korporacijos tikslas bu 
vo įgyti koncesijas nuo valsty
bių išdirbinėti degtukus ir už 
suteiktas koncesijas skolindavo 
joms pinigus. Panašiu 'budu 
koi-poracija Įgijo degtukų mo
nopolį ir Lietuvoje.

Stockholm, Švedija, kovo 13. 
—Kyšy su Krueger’io nusižu
dymu, Švedijos karalius GustaV 
padarė įnešimą i riksag’a su
teikti moratoriumą Švedijos 
paskoloms užsieniuose, kad tuo 
budu apsaugojus milžiniškus 
Krueger’io turtus.

Stockholm, Švedija, kovo 13. 
Gavęs žinią apie Krueger’io 
mirtį, ministerių kabinetas nu
tarė uždaryti biržą kelioms die
noms.

Hoover’is priešingas Ca- 
ponės paleidimui

Washington ,D. C., kovo 13. 
—Kalėjime sėdįs Chicagos gen- 
gsterių karalius Capone pasisa
kė, norįs prisidėti prie Lind- 
bergh’ų kūdikio ieškojimo. 
Hoover’is, tačiau, pareiškė esąs 
tam priešingas.

Moteris. Indijos sukilė
lių diktatorė

Delhi, Indija, kovo 13. — 
Areštavus Indijos nacionalistų 
kongreso vadą Maulana Abdul 
Kalan Azad ,jo vieton, diktatore 
paskirta moteris Zutshi. Įvyku
siam mūšyje tarp moslemų, in- 
dusų ir policijos, 24 žmonės su
žeisti ir keli užmušti. /

Akių operacija su garažo' 
įrankiu

Venice, Cal., kovo 13. —Po
licijos chirurgas padarė akių 
operaciją su 25 penkius svarus 
sveriančiu garažo įrankiu. Rei
kėjo iš antakio ištraukti įkibu
sį meškerės vąšą. j

[Acme-P. & A. Photo]

Ieškoma Lindbergh’ų vaiko “kidneperių” pėdsakai.

57 tautų atstovai 
ir 500,000 minia

laidojo Briand’ą
Vokietijos Stresemano našlei su

teikė garbes vietą

Paryžius, kovo/13. .— Visk 
Fraticijoš f auta ir 57 tautų at-1 
stovai atidavė mirusiam Fran
ci jos taikos, apaštalui Aristide 
Briand paskutinį patarnavimą.

Lindinčių francuzų minios 
kimšte užkimšo užsienių minis
terijai artimas gatves ir lydėjo 
buvusį užsienių reikalų minis- 
terį ir premjerą į jo paskutinę 
atilsio vietą. Prie karsto kal
ba pakakę dabartinis premje
ras Tardleu, pavadindamas mi
rusi “Oratorių princu” ir šaukė 
pasaulį prie taikos, pirmiausiai 
įgyvendinant taiką savo širdyj.

Buvusio Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio Streseman- 
n’o našlė padėjo vainiką garbės 
vietoje. Prie jos vainiko, buvo 
Amerikos prezidento, Stimsono 
ir kitų tautų atstovų vainikai. 
Labai gražus vainikas buvo ir 
nuo Lietuvos valdžios.

Siūlo valdininkų al
gų sumažinimą

Washingon, D. C., kovo 13.— 
Ohio valstijos atstovas Kongre
se padare įnešimą numažinti 
10% Amerikos valdininkų al
gas. Tas valdžiai sutaupytų 
$5,000,000.'

Dar kelios juros audrų 
aukos

New York, kovo 13. — Ang
lų laivas Dakotian išgelbėjo ju
rininkus audros sudaužyto Ame
rikos pajurio sargybos laivo, 
kuris jau buvo skaitomas žu
vęs. Beto išgelbėta* ir apgadinto 
Du Pontų jachto keleiviai.

Darrow išvažiuoja j 
Honolulu

Chicago, UI., kęvo 18. —Cla- 
rence Darrow, garsus kriminalis 
advokatas trečiadienyj išvažiuo
ja ginti Mrs. Fortescue ir eilę 
kitų Amerikos laivyno jūriniu 
kų, kurie kaltinami nužudymu 
havaijiečio. Kavai jietis išgėdi
nęs kaltinamosios dukterį!

50,000 laiškų į dieną 
Lindbergh’ui

Ne\vark, N. .J., kovo 13. —Po 
jo sūnaus pavogimo, lakūnui 
Lindbergh’ui kiekvieną dieną 
ateidavo 50,000 laiškų nuo už
jaučiančių Amerikos gyventojų.

Rekonstrukcijos kor
poracija, prisirengusi 

i teikti paskolą
Duos progą depozito įmins at- 

• gauti dalį pinigų

Washington, iD. C., kovo 13. 
—Charles G. Davves finansinės 
rekonstrukcijos korporacijos 
pirmininkas paskelbė, kad kor
poracija jau pasiruošusi teikti 
valstijų (statė) bankams pasko
las, kad suteikus galimybę de- 
pozitoriams atgauti dalį savo 
pinigų.

korporacija skolins pinigus 
tiems valstijų bankams, kurių 
likvidacijos ,agentai turi teisę 
užtikrinti korporacijai užsta
tus, kad gavus pinigų.

Ilgiausias pasaulio ba
ras Genevos diplo

matams
Geneva, kovo 13. — Genevoj 

pastatytas ilgiausias pasaulio 
baras, kur iš visų šalių suva
žiavę diplomatai galės malšinti 
savo troškulį. Pirmiau Nusi
ginklavimo rūmuose įtaisytas 
baras pasirodė per mažas.

Išgelbėjo visus Suomi
jos žvejus

Helsinki, Suomija, kovo 13.— 
Pagalbos ekspedicija išgelbėjo 
visus 700 suomių žvejų, kurie 
buvo ledo nunešti į atvirą jurą.
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Ėjo dvikovon, bet nei 
vienas nepataikė .

Saniago, čili, kovo 13. —Du 
čili karininkai stojo dvikovon 
už garbės įžeidimą, bet pradėję 
ŠEiidytis, nei vienas negalėjo 
pataikinti,

Fort Louderdale, Fla., kovo 
13.—Policija užtiko vyro ir 
mergaitėj lovanus. Kelias die
nas atgal, nusižudžiųsieji buvo 
padavę prašymą vedybų leidi
mui.

Anglija sutarė su 
Francija bendrai
pagelbėti Europai

Nori paskatinti Europos eko
nominę rekonstrukciją

Paryžius, kovo 13. Fran- 
cijęs užsienių reikalų ministe*- 
rija išleido aplinkraštį, kuriame 
paskelbė, kad tarp Francijos ir 
Anglijos įvyko susitarimas vei
kti bendrai, kad nuslopinus Eu
ropos politines varžytines ir 
paskatinti ekonominę rekon
strukciją.

Aplinkraštis paskelbtas tuo
jau po dviejų valandų konferen
cijos tarp Francijos premjero 
Tardieu ir Anglijos užsienių rei
kalų sekretoriaus S,ir John Si- 
mon.

Pasitarime ypatinga dome 
buvo atkreipta į Francijos pla
ną suteikti pagalbą centralinės 
Europos ir Padunojaus vals
tybėms.

Suomijos fašistai nu
šovė “išdavikę”

Helsinki, Suomi j,a kovo 13.— 
Lapua fašistai nušovė Minna 
Krauchcr, garsią tarptautinę 
špiegę. Nušautosios lavonas 
rastas jos namuose.

Minna Kraucher, rašytojų ir 
dailininkų patrone, turėjo labai 
artimus ryšius su Suomijos fa- 
fistų partija. Fašistai nužiū
rėjo ją, kaipo išdavikę, spręsda
mi ,kad ji valdžiai išdavusi jų 
paslaptis.

■ Nušautoji savo laiku buvo 
senosios sovietų čekos agentė.

1500 karvelių Lindber- 
gh’ų sunaus atradėjui
Baltimore, Md., kovo 13. — 

Vietinis paukščių augintojas 
paskelbė, dovanosiąs 1,500 kar
velių, asmeniui, kuris atras pa
vogtą jLindbergh’ų kūdikį.

10 metų į kialėjim^ už bombos 
metimą

Birminghąm, Ala., kovo 13.-— 
42 metų moteriškė, jau susi
laukusi anūkų, nuteista 10 me-' 
tų j kalėjimą už bombos meti
mą j pieninę. Bombai sprogus 
žuvo keli žmonės, beto pieninė 
buvo gerokai apgadinta. Tai 
vienas “pieno kato” incidentas.

Kinijos ir Japonų 
armijos susidūrė 
naujuose mūšiuose

Jiaponai atgabeno naujus pulkus 
į Shanghajų

Shanghai, kovo 13. — Japo
nų šaltiniai pranešė, kad pr|e 
Koting įvyko mušis tarp kinų 
kavalerijos ir japonų armijos. 
Mušis užtruko valandą laiko ir 
kinai panešė daug nuostolių.

Į Woosung prieplauką japo
nai atgabeno naujus tukstan 
čius kariuomenės ir išsiuntė 
juos į 30 mylių frontą, prie 
Shanghajaus.

Shanghai, kovo 13. —Kinijos 
valdžiai Loyang’e savo rezigna
ciją įteikė Shanghajaus majo
ras WunTeschcn. Valdžia ta
čiau rezignacijos nepriėmė ir 
patarė majorui palikti vietoje.

London, kovo 13. — Anglijos 
telegrafinė agentūra pranešė, 
kad prie Shanghajaus japonų 
kariuomenė užpuolė kiniečius. 
Kinai atsitraukė.

Ha‘nk()w, kovo 13. — Prie 
Tsaoshih’o, Kinijoje įvyko mu
šis tarp kinų armijos ir komu
nistų. Mūšyje žuvo 600 kinų 
kareiviai. Mušis tęsėsi dvi die
nas. ‘ v .

Naujas mokesčių 
Įstatymas ,

Washingon, D. C., kovo 13.~ 
Amerikos kongreso vadai tiki, 
kad praeis naujas bilijono do
lerių mokesčių įstatymas. Mo
kesčiai bus taip vadinami “sales 
to” .

Baisios vaikų meiles pa
sekmes ■ /

Berlynas, Vokietija, kovo 13. 
—16 metų berniukas, negalėda
mas sulaikyti savo 12 metų my
limąją nuo nusižudymo, pats 
pasigriebė revolverį ir nusišovė.

Mokesčiai už kates
Hartford, Conn., kovo 13.— 

Connecticut valstijos legislatu- 
rai padarytas įnešimas imti mo
kesčius už kates.

Nusižudė žmoną aprūpinti

Memphis, Tenn., kovo 13. — 
Subankrutiįęs rakandų pirklys 
C. Sexton, nusižudė, kad pali
kus savo gyvybės apdrauda 
žmoną aprūpinti ateičiai.

London! Anglija, kovo 13.— 
Liepos mėnesyje Ottawps mies
te, Kanadoje, įvyks visos Bri ■ 
tani jos imperijos ekonominė ir 
prekybos konferencija.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

INIAUJOE(M©S
1739 So. Halsted St.

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

ii

Lindbergh’ų sūnūs 
tėvams kidnaperių 

dar nesugrąžintas
Policija ir gengsteriai ieško 

naujų kelių jį atgauti

Hopewell, kovo 13. — Lind 
bergh’ų namuose įvyko pasita
rimas tarp tėvų, policijos ir 
New Yorko gengsterių Spitale, 
Rosner’io ir Bitz, rasti naujį 
būdą atgauti jau antrą savaitę 
kidnaperių išlaikytą Lindberg
h’ų kūdikį.

Rosner’is tėvams suteikė dau
giausiai ' vilties, pranešdamas, 
kad kūdikis sveikas ir kidnape- 
riai jau pasirengę jį grąžinti.

Sekmadienyje, po pietų buvo 
paleistas gandas, kad kidnape- 
riai sučiupti kartu su kūdikiu 
Tennessee valstijos, bet jie pa
sirodė perdėti.

New York, kovo 13. — Ilgai 
tErdinėjamas Lindberghų kūdi
kio slaugės draugas jurininkas 
Henry Johnson vėliau atrastas 
nekaltu ir policijos paleistas.

I II , .. ................................ ...

Rumunai ir sovietai 
kalba apie ne- 
puolimo sutartį

_ GeBeva, kovo 43. .OJiillo? 
n’o mifcste te'rp j oš Atstovo
nusiginklavimo konferencijoje 
Litvinovo ir Nicholo Titulesco į- 
vyko slaptas pasitarimas dėl 
nepuolimo sutarties.

Tūkstančiai briedžių ir elnių 
miršta badu »

Denver, Colo., kovo 13.—Co- 
lorado valstijos kalnuose badu 
miršta tūkstančiai elnių ir brie
džių, kurie dėl gilaus sniego, 
negali rasti maisto.

Pusė piršto verta $27,500

Los Angeles, kovo 13. —Ste- 
nografistė padavė į teismą 
skundą, prieš, ją sužeidusį šo
ferį ir reikalauja’ ; $27,500 už 
pusę piršto, kurios ji neteko.

Iškilo 24,606 pėdas j orą

Geneva, kovo 13. — Šveicari
jos lakūnas Nyfenegger orlai
vyje iškilo 24,606x pėdas j orą. 
šaltis toj aukštumoje buvęs 33 
laip. žemiau zero.

Butte, Montana, kovo 13. — 
Mėnesį atgal, nuo vietinio mu
zikos mylėtojo pavogta tūks
tančių doelrių vertės, 216 metų 
senumo smuiką. Dabar ji bu
vo rasta paslėpta šunies būdo
je.
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind

Nori ‘fAgurkų

Kenosha, Wis
Operetė *‘Sylvfa.

Cleveland, Ohio

Westville, III

Padarome Visiems Greitai
Kenosha, VVis

BUDRIK AUTO SALESDraugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalv iais. ,

Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pečių 
parlor setų, karpctų ir taip toliau.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms ■ ' 
Kortelės ' • . 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Naujas Midget Radio pagauna police calls 
pašaukimus ir kitas stotis 
Kaina ..............*.......................

Teko nugirsti, kad p. K. Ste
ponavičius jau pradėjo ir Wau- 
kegane chorą mokyti. Ten gy
vavo ir pirmiau choras, kurį 
mokino p. Kyedcras iš Chica- 
gos. Del kokios tai priežasties 
pastaruoju laiku tas choras bu
vo kiek apmiręs. Dabar jis ir 
ir vėl pradeda krutėti. Manau, 
kad p. Steponavičius sudarys 
Waukegane tokį jau šaunų

Negirdėtai pigiai ant aukštos rųšies skalbimui mašinų 
MAYTAG, THOR, HOOVER ir elektrikinių ledaunių— 
rcfrigcratorių.

907 West 35th Street 
Telefonas VARUS 0105

Budriko krautuvė, dėl patogumo, šiame išpardavime 
bus atdara nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

jums
mes ■

chorą, kaip ir Kencshoj. Keno- 
shiečiai turėjo ir pirmiau chorą, 
bet tai buvo tik paprastas cho
ras, ir tiek. Choras sutvirtėjo ir 
pasidarė populiariškas nuo to 
laiko, kai pradėjo mokyti p. K. 
Steponavičius. Dabar Dailės Ra
telio choras gali lygintis su 
Chicagos chorais. Manau, kad 
p. Steponavičius pastatys ant 
tokios pat aukštumos ir Wau- 
kegano chorą.

Gražus Lietuvių radio programai duodami Budriko 
korporacijos, iš stoties WCFL 970 kil. nedėliomis nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties WH FC 1120 kil. 
ketvergais nuo 7 iki 8 Vai. vakare.

matomai, nebuvo jos 
Dėliai tos pne- 

teko gerokai 
jis skaitė taip gar-

Kelivs pastabos.
“Naujienų"* No. 57 pastebė

jau korespondenciją iš musų 
kolonijos, kuriąs parašė Nemu
nas. Dėl tos > .korespondenbijos 
noriu padaryti .h porą pastabų, 
kadangi korespondentas, mato
mai, nebuvo tiksliai informuo-

Gali gėrėtis muzika ir dainomis Važiuodamas automo 
kiliu. Tegul iBudrikas įtaiso radio j .Tusų automobilių 
Ka i n qs, daba r įąb a į, žemos, nuo > A a

policijos

$12.95

Kiek • man žinoma, Racine 
randasi pusėtinai didelis būre
lis jaunimo. Buvo sutvertas ir 
choras. Bet dabar lietuviai (čia 
turiu galvoj laisvų pažiūrų 
žmones) visai apsnūdo ir nieko 
neveikia. O tuo tarpu ten butų 
galima turėti laisvas choras. 
Randasi SLA. jaunuolių kuopa; 
prie tos kuopos butų galima su
tverti choras. Man rodosi, kad 
Racine visa bėda buvo ta, kad 
ten i chorus buvo perdaug po
litikos kišama.

Dabar kartu su p. K.' Stepo
navičium atvyksta- f-Kenoshą ir 
jo brolis Jurgis. Raciniečiai tu
rėtų ta proga pasinaudoti ir 
įkurti chorą. Steponavičiai ga
lėtų tą chorą mokyti. Jauni-

Aną dieną man teko susitikti 
su p. 
Kliubo 
kalbėti 
laikus.

publiką, 
artistė, 
išpildė

Balčaitis. Ji vaidino ir 
tik tru-

Jųs gausite didelę nuolaidą ir dykai naują PHILCO au 
tomobilio radio vertės $100.00 pas

Phone Hetnlodi 2^^^ 
IOSEPH VILIMAS 

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORTUS 

6504 So- Washtenau> Avt 
CHICAGO. ILL.
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mos ypač privalėtų atkreipti Westvlllės SLA. keturių kuo 
savo dėmesį į tą svarbų 4-eika- pų yra įkurtas bendras komite 
lą. Nėra reikalo aiškinti, kad tas, kuris rūpinsis 
choras tiek jaunimui, tiek su- fondo, kad galėjus 
augusiems yra hi-.udingas daly
kas. Visų pirma choras* suteikia 
jaunimui progą linksmai ir 
naudingai praleisti laiką. Svar
bu tik, kad jaunimas galėtų lai
svai veikti, — bereikia jaunuo
lius varžyti, kaip tai buvo daro
ma ligi šiol. /Patartina ir tė
vams prie to darbo prisidėti. 
Nėra abejonės, kad Racine ran
dasi pusėtinai žmonių, kurie 
myli muziką ir dainas. Tad 
pradėkite chorą organizuoti, o 
p. Steponavičius su mielu noru

, padės. Dirbkite, o pasek- 
bus geros.

—• Strošiunų Jonas.

SLA. 14 KUOPOS r ari ai ne
suspenduoti ir neišbraukti. Po 
pasirodymo kad kuopos finan
sų knygose už pereitus metus 
buvo pasidArius netvarka ir už 
kai kuriuos narius nepasiųsta į 
Centrą mokesniai, nariai, neku- 
lių mekliorių paklausę pradėjo 
baimintis, kad gal jie suspen
duoti ai’ išbraukti iš SLA. Bet 
visi tie nariai, kurių knygelėse 
mokesčiai yra įrašyta, norsjr 
centre nesuvesta, yra gerame 
stovyje, jų niekas negali ndi 
suspenduoti nei išbraukti, ką 
pareiškė Centro Sekretorius.

Taigi tą abejonę ant visados 
a t meskit ir neklausykit meke
no priešingų spėliojimų.

Senieji kuopos valdybos na
riai pakeisti, dalykas atitaisy- 

valdyba deda pas
kęsti sulig SLA. 
reikalavimų, ir 
nemalonumų ne

bos rinkimuose. Aš manau, kad 
visgi nereikėtų kaltis aukščiau 
debesų, neturint orlaivio.

Nemunas sako, jog vienas žy
mus westvillietis pastebėjęs, 
kad čia SLA. kuopos laike rto- 
minacijų daugiausiai balsų ati
davusios už Bagočių ir Dr. 
Bronušą. Turiu pasakyti/ kad 
nominacijų pasekmės buvo vi
sai kitokios. Visos musų kolo
nijos kuopos štai kaip padavė 
savo balsus: už Bagočių 52, 
Grinių 71’, Dr. Karalių 135, o 
Dr. Bronušą tik 2.

Esą dar Nemunui buvę pasa
kyta, jog nariai ir dabar bal
suosią taip, kaip nominacijose.

wimĖ/ES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Nors kovo 6 d. buvo ir gana 
šaltas oras, bet visgi nutariau 
vykti į Germarn-Americnn sve
tainę, kur Dailės Ratelis statė 
operetę “Sylvia”. Tuo labiau, 
kad tikietą jau buvau iš kalno 
nusipirkęs. Į svetainę atvykau 
apie 6:30 vai. vakaro. Žmonių 
jau buvo pusėtinai daug prisi
rinkusių. Neužilgo pasirodo p. 
K. Steponavičius bei jo brolis 
Jurgis, kurį jis atsivežė iš Chi
cagos akomponuoti. Kartu su 
jais iš Chicagos atvyko ir or
kestras. Orkestrui pradėjus 
groti, pasikėlė uždanga. Scenoj 
matėsi šienas, o Dailės Ratelio 
nariai,* apsirengę kaimietiškais 
drabužiais, su grėbliais ir dal
giais vaizdavo šienapiutę. Besi- 
triusdami pievoj, jie užtraukė 
atatinkamas dainas.

Pirmas aktas, kaip sakiau, 
vaizduoja rytą pievoj. £ia vien 
tik kaimo Jaunimas dirba ir 
dainuoja. Vėliau pasirodo ir 
dvaro panaite, kuri leidžia laiką 
flirtavimui. Sutikusi kaimo 
mergaitę, ji prašo jos apsimai
nyti nors vienai dienai meilu • 
žiais. Kaimo mergatė sutinka. 
Dvaro panaitės’ (Sylvijos) ro
lę vaidino Nora Klimas. Ji tiek 
savo judėjimais, tiek dainavimu 
tiesiog žavėte žavėjo 
Vaidino ji, kaip tikra 
Kaimo mergaitės rolę 
Mary 
dainavo ganą gerai 
pūtį lyg bijojosi ir jautėsi ne
drąsi. Dvaro poetas Bertramas 
de Lacey buvo p. K. Druktenis. 
Jis visai gerai vaidino. S. Elijo- 
šius vaidino kunigaikščio Toby- 
tumo rolę, ši rolė jam tikrai 
tiko ir jis ją gerai atvaizdavo. 
Kaimiečio Vinco rolę išpildė J. 
Macncrius. šį kartą jis buvo 
silpnokas. Dainavimą paliksiu 
šalyj. Tačiau visgi reikia pasa
kyti, kad jis labai šlubavo su 
role 
gerai išmokęs, 
žasties sufleriui 
padirbėti 
šiai, kad net svetainės gale bu
vo girdėti. ’ Kaip, ten nebūtų, 
bet iš p. Macnoriaus buvo gali
ma tikėtis daugiau, nes jis sce
noj dalyvauti yra pratęs.

Smulkesnių rolių neminėsiu. 
Bendrai galima pasakyti, jog 
šis Dailės Ratelio parengimas 
parodė tarp 'jaunųjų mergaičių 
ir vaikinų yra visai neblogų 
lošėjų, žinoma, dėl veikalo pa
statymo didžiausias kreditas 
tenka p. K. Steponavičiui. Jis 
ne tik sumokino chorą, bet taip 
pat buvo režisierius.

Man operetė patiko. .Kiek ga
liu spręsti, publika irgi buvo 
patenkinta tiek vaidinimu, tiek 
operete, žmonių atsilankė ga
ną daug. Buvo atvykę net iš 
Chicagos, Waukegano ir Radi
ne, Dailės Rateliui, manau, liks 
ir pelno.

[Acme-P. ® A. PbotoJ

Kent, Wash. _  Laike paskutinio potvynio gatvės tapo vandens apsemtos ir automobiliais buvo
sunku važinėtis.

sukūlimu 
pasiųsti 

delegatus į busimą Susivieniji-! 
mo seimą. Į komitetą įeina se-! 
kami nariai: nuo 39 kuopos J. 
Norkus, J. Moreika ir V. Maž
rimas; nuo 18 kuopos J. Grin- 
cevičius, A. Žapelis ir A. Jašiū
nus ; nuo 223 kuopos T. Lukas,' 
P. Paulius ir St. Bęrtašius ; nuo 
jaunuolių kuopos P. Rubis, K. 
Guduliauskis ir kun. F. Mika
lauskas.

Nemunas rašo, kad daugiau
siai fondo sukėlimu darbuojasi 
Deltuva, Mažeika, Norkus ir 
Stikis (gal Stokis?)' Tuo tarpu 
iš visų tų suminėtų asmenų tik 
vienas p. J. Norkus įeina į ko
mitetą ir darbuojasi fondo rei
kalais. Komitetas, žinoma, su 
mielu noru priima kiekvieno na
rio ar narės pagalbą. Tačiau 
šiaip ar taip tvarkymas visų 
reikalų, kurie liečia fondą, vis
gi priklaus‘komitetui.’

O štai kitas‘netikslumas, ko
respondentui . esą kai kurie 
westvilliečiai sakę# jog Chica
gos lietuviai, girdi, neturį savo 
nusistatymo (Pildomosios Tary-

Aleksandras Braze (Brazevi- 
ė us) dabartiniu laiku studi
juoja medicinos mokslą Wis- 
consin universitete, kuris ran
dasi mieste Madison. šiomis 
dienomis jis tapo išrinktas j 
Alpha Omega Alpha draugiją. 
Tai yra medikalė garbes drau
gija, kuri savo nariais priima 
labiausiai pasižymėjusus stu
dentus. ” ' .

į tą draugiją tegali patekti 
tik nepaprastai gabus studen
tei. Tai aukščiausia garbė, ko
kia tik yra suteikiama medici- 

studentams. Iš Wisconsin

birželio mėnesį 1933 m. Tad 
lietuviai sulauks naujo nepa
prastai gabaus daktaro.

Aleksandras yra sūnūs žino
mo Kenoshos -darbuotojo C. K. 
Brazevičiaus, 7022 Sheridan 
Road. —N.

Pasižymėjo moksle C. K. Bra 
zevičiaus sūnūs.

švariom Grynom, Sveiko* 
Gražios Akys

» ra Puik’ *mogU’ Oovah. 
v1nr*n»- Valo Gydo, Atžviek 

na it Nekenkia 
Jums patik* jo*

Knytatl "Eyr Care” arba E y 
HeRuty* Dykai

Jonu Sidaugu, LPD. 
pirmininku. Pradėjome 
apie orą ir “prosperity” 
Vėliau p. Sidaugas man 

prisiminė, kad jo vadovaujamas 
kliubas norįs pakviesti iš Chi
cagos Pirmyn chorą, kad atvyk
tų su “Agurkais”. Tam reika
lui sutvarkyti jau esanti išrink
ta ir komisija iš kelių gana 
veiklių kliubieČių. šį vakarą esą 
pas p. St. Brazdį į vyksiąs komi
sijos susirinkimas.

•Prie progos ir mane paprašė, 
kad ateičiau. Aš nuvykau tru
putį pasivėlinęs. Jau beveik 
viskas buvo nutarta. O nutarta 
štai kas: “Pirmyn” su “Agur
kais” būtinai turi pas mus at
vykti. Ir aš manau, kad taip 
bus, nes komisija žada dėti vi
sas pastangas, kad parengimas 
butų kuo pasekmingiausias.

Dabar mums tik belieka lau
kti, kad-: iš Chicagos atvažiuos 
“Pirmyn” choras su operete 
“Agurkai.“

Tai tiek šį kartą apie rengi
mą. Kai patirsiu daugiau apie 
tai, kas toj srity j yra veikiama, 
tai pranešiu. —Kliubietis.

>>, nauja
?ngas viską 
oastitucijos 
leityje tokių 
rsitaikys.

K. S. Karpavičius, 
SLA. 14 kp. iždininkas

Ir ne tik 5Vestvillėj, bet ir vi
soj Amerikoj. Jeigu taip, tai ką 
dabar turėtų pasakyti Dr. Ka
ralius? • —SLA. Narys.

nos 
universiteto šiais metais tik ke
turi studentai užsitarnavo tos 
garbės. Formąlis Aleksandro 
priėmimas į draugiją įvyks ko
vo 13 d.

Aleksandras Brazo baigė Ke
noshos vidurinę mokyklą (High 
School) su aukštais pažymėji
mais 1927 m.'Po to tuoj stojo 
j Wisconšin imi versi tetą, kur 
pirmais metais už savo mokslii- 
mą ir gabumus tapo priimtas į 
Phi Eta Sigma draugiją. Jis 
taip pat laimėjo Wisconsinb 
Icgislaturos skiriamą $100 sti
pendiją. Universitete jis yra 
skaitomas vienas gabiausių stu
dentų. z

Medicinos mokslą jis baigs k

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167-4705
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Pirmadienis, "kovo 14, 1932

Žmonės,kurie nebijo šalčio
Sibiro vardą jus visi busite 

girdėję. Bet štai jums' ir pluoš
telis žinių apie tą ypatingą, ne
jaukų kraštą.

Sibiras užima visą šiaurinę 
Azijos dalj ir turi apie 12 mili
jonų kvadratinių kilometrų plo
tą.

Iš to ploto apie 4 Vi milijonus 
kvadratinių kilometrų užima va
dinama tundra,!. y., amžinai 
įšalę, vasaros metu atitirpstą 
tik nuo Vfc iki 1% metro plo
tai beveik be jokios augmeni
jos (išskiriant samanas) ir be
veik be jokios gyvūnijos. Ly
giagrečiai eina vadinamų taigų 
sibiriškų miškų juosta, o nuo 
jos į pietus jau nors ir sausa, 
bet vidutinio klimato juosta su 
atitinkama augmenija ir gyvū
nija.

Sibro klimatas yra nepapras
tai šaltas. Vidutinė Šiaurės Si
biro juostos metinė temperatu-

žilinsiąs garsas iš kažin kur gir
dėti, amžino taigos miško me
džiai plyšinėja su didžiausiu 
triukšmu, žeme skyli nė j a su di
džiausiu trenksmu, žiemos šal
čiai butų visai nepakeliami 
žmogui, jei be saulėtos žiemos 
dienos. Bet dažnai tundrą ištin
ka tikrai baisios dienios, kada 
pakyla baisi pusnis— pūga. Vi
sas horizontas užsitraukia tam
siais debesimis, smulkios sniego 
dulkės pasiutusiais . *sukuriais 
maišosi tarp žemės ir dangaus, 
bado atviras veido vietas, degi
na nepakenčiamas šhltis ir sta
čiai troškinto troškina žmogų. 
Ir nieko aplinkui daigiau nėr 
girdėti, kaip tik pašėliškas snie
go sukuriu kaukimas, Protas at- 
si sako dirbti, atsisakįo net su
sivokti kelių žingsnių aplinku
moje**.

Be to, reikia atsiminti, kad 
pačiose šiaurinėse tundros vie-

ra eina vis žemyn juo toliau į j tose žiemą ištisus du mėnesius 
rytus ir aukščiausios savo ribos į būna naktis, nors vasarą saulė 
pasiekia prie Janos upės, kur*ir atsilygina nenusileisdama iš- 
apie Verchojanską yra vadina- j tisas 65 paras.
mas šalčio poliusas su vidutine Suprantamas daiktas, kad dėl 
metine 17 laipsnių šalčio tempe- šitokio klimato tundrose gyvos 
ratura. Turuchanske šalčiai Pa"| gamtos beveik nėra. Pėreinamo- 

j.siekia 60 laipsnių, o karštis va- j joj tundros į taigą' juostoj 
sąrą 33 laipsnių. Jakutske j taip pat auga tik suskurdę, be 
60-6 1. šalčio žiemą ir 38 laips- pasenę, po vieną išsimėtę

Suprantamas daiktas, kad dėl

niai karščio vasarą. Verchojan- 
ske — 61 laipsn. šalčio žiemą ir 
31 1. katščio vasarą.

medeliai, krūmokšniai, bei sa
manos. Pati taiga, ypač toliau į 
pietus, yra tankus, stačiai ne-

“šalčiai, sako vienas tyrinę- praeinamas spygliuočių miškas,
tojas, čia pasiekia nepaprastos 
jėgos. Gyvsidabris sušąlą taip, 
kad jį galima kalti kaip geležį, 
o geležis tiek sukietėja, kad ka
lama trupa ir laksto trupiniais 
kaip stiklas, žalias, šlapias me
dis jokiu budu neskyla, o trupa. 
Einančio žingsniai, ir šiaip ma-

MADOS MADOS

bet žvėrių jame yra palyginti 
maža.

žemdirbystė didelėj Sibiro da
ly— tundroj ir šiaurinių taigų 
srityse neįmanoma. Dėl trum
pos vasaros, didelės drėgmės ir 
staigių temperatūros permainų, 
kultūriniai augalai augti negali, 
žemdirbystė ir bendrai kultūri
nio darbo žmogui gyvenimas 
yra įmanomas tik į pietus nuo 
taigos. Pietinėj Sibiro juostoj 
yra palyginti - visai patogios 
žmogui gyventi sąlygos. Bet 
mes kalbėsime toliau apie šiau
rinį Sibirą.

Nepaisant blogiausių klimati
nių sąlygų, mes vis dėlto iki 
pat Sibiro šiaurės pakraščių iki 
pat Ledinuotojo vandenyno pa
kraščių randame gyvenančių 
žmonių. Tiesa, tundroj, vande
nyno pakraščiais ir net taigų 
srityse tų gyventojų 1 maža 
ra ir tai ne visose vietose, 
vis dėl to jų yra Visą 
tautelių, kaip tai jakutus, 
tiakus, samojedus, čukčus,
riakus, kamčiadalus, giliakus ir 
kt. mes galime pavadint tik
rai šalčių nebijančiais žmonė
mis, nebijančiais pačių žiauriau
sių gamtos sąlygų.

Neįmanoma mums čia kiek 
plačiau apsistoti ties kiekvie
nos atskiros tautelės gyvenimo 
charakteristika, todėl pasiten
kinsime tik kai kurių tautelių 
charakteringesniaiš gyvenimo 
bruožais.

Bendrai reikia pasakyti, kad 
dėl gyvenimo sąlygų vienodu
mo, . beveik visos tos tautelės 
ekonomiškai panašiai gyvena — 
verčiasi medžiokle, žuvininkys
te ir briedžių auginimu. Kas 
kita jų papročiai, namų gyvęse- 
na, pasauližvalga ir t. t. Pa
imkim tokius ostiakųs, kurie

NAUJIENOS, Chicago, I».

Samojedų grupė gyvena dar

. .-M,
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lokio galvai ar kojai 
priesaika, kurios su
laikomas dideliausia

(Acme-P. 0 A. Photo]

Kiniečių kareiviai rengiasi daryti kontr-ataką prieš japonus.

i. suteikia 
barzdaskutyklos 

mhmm komfortą 
J skilti mos

narni*

beveik m ome., raliai 
turinčias bendrumo

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis* yra
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Voit-Iki, kuris padeda med- 
džioklčse, ir Ink-Inki, kuris 
globoja žuvininkystę. Nuo jų 
sesers čaras-Nai, gyvenančios 
juroje, pareina vandens pakili
mas ir nupuolimas jurose; iš jos 
esą kilę visi žmonės. /Pavasarį, 
kai upės išsilieja ir pasidaro 
sunku žvejoti, bstiakai padaro 
sielį, sukuria ant jo ugnį ir pa
leidžia pavandeniui, kad jsige- 
rintų savo deivei ir kad .ta van
dens perteklių nuvarytų į ju
rą. Kalnai ir uolos, kurie savo 
forma primena žmogaus figūrą,

Buy gloves with what 
it savęs

HAra rMfciUv muBAU 60c ar 
(tauriau ka<1 rauti reni 5“/’’ 
kolete LtateMne aidrUs tūbas parsiduoda uf 
26e Ji <alo ir apaauro liau
tis Be to raliu tu taupia V 
53 at kuriuo, raliu 
U ptrStlnalU. ar 
«,*n>h»r< PbmraiiM'aJ Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

kurios vėliau virto vilna. Os-
tiakai lokio bijo/ bet jį me- toliau į šiaurę per visą vidurinį 
džioja. Tik jį užmušę atlieka (šiaurės Sibirą. Gyvenimo budu 
religinio pobūdžio ceremonijas. 
(Prieš užmuštą žvėrį žemai len
kiasi, bučiuoja į snukį, paskui 
įsivilkę į jurtą, paguldo ant na
rų, kaklą apriša šaliku, ant 
galvos uždeda kepure, vaišina jį 
minėdami įvairius skanius 
valgius. Be to, sakomos kalbės, 
Įtariose atsiprašinėjama dėl už
mušimo, prašoma globoti toli
mesnėse .medžioklėse. Ostiakai 
tiki, kad ir užmuštas lokys 
viską žino, todėl svarbiais at
sitikimais 
duodama 
laužymas 
nuodėme.

jie mažai kuo skiriasi nuo os- 
tiakų. Tik jų gyvenįmo šaltinis 
yra beveik vienas elnias. Elnio 
kailiu apkloja savo sumą (pala
pinę). Pats nuo galvos iki kojų 
apsitaiso keliais elnio kailio rū
bais, elnio mėsa ir kraujas yra 
jų maistas ir t. t.

(Bus dauglauj t

ISTERINE
relieves
5 ORE THROAT

Listerine 
užipusa 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

gyvena vakarų Sibire. Jie yra 
pusiau sėsliai, gyvena iš žuvi
ninkystės, medžioklės ir augi
na šiaurės elnius. Jų gyvena
mųjų triobesių yra dviejų? rū
šių— tai žemėje įkasta jurta 
ir rąstų trioba. Pirmajai kasa 
keturkampę duobę, kurios pa
kraščiais uždeda tris— keturis 
vainikus rąstų ir viršų užpila 
žeme, stoge palieka vieną sky
lę — langą. Rąstų trioba jau 
turi vieną ar du langu iš šono, 
į kuriuos žiemą' vietoj stiklo 
įstato ledo gabalą. Grįpdis to
kioj trioboj deda medines, bet ostiakams yra šventi. Tarpmiš- 
užtat nededa lubų,— jas ats- kiuose nereta sutikti stubų, 
toja stogas. Vasarą ostiakai kuriems atnašaujama dalyvau- 
statosi smarlius čumus, t. y. 
pastoges, apklotas medžių luo- 
bu.Rubus ostiakai gaminasi iš 
elnių, voverių, zuikių ir kito
kių žvėrių kailelių. Pavasarį os
tiakai, kad apsaugotų akis nuo 
nepaprastai • tviskančių saulės 
spindulių ir sniego, ant kaktos 
užsiriša ant šniūro suvertų vo
verių uodegų vadinamą antkak-i 
te. Be to, jie pasigamina dar 
savotiškus akinius, kuriems 
vartoja apvalias 
plyšeliais pei* vidurį, kurias j- 
siuva į audeklą ar kailį ir šniū
reliais per galvą užsiriša ant 
akių. Vasarą, kad apsisaugotų 
nuo begalinės daugybės muse
lių ir uodų, galvą apsiriša ska
ra. Ostiakų maistas yra atsi- • 
gabenti iš toliau miltai, žuvis, 
elnių ir žvėrių mėsa. Kelionės 
maistas yra sutrinta į miltus 
žuvis, iš kurios verda košę. Ta
bako ostiakai nerūko, bet jį 
kramto. Su dideliu pamėgimu 
vartoją degtinę, kurios jiems 
mielu noru pristatydavo ir pris
tato Rusija: geria ir seni ir 
jauni, vaikai ir moterys; duo
da degtinės riet žindamiems kū
dikiams. Oficiališkai ostiakai 
yra krikščionys, bet jų pasau
ližvalga yra palikus pagoniška. 
Ostiakų mitologijoj mes sutin
kam padavimus apie visagalį 
Torymą, dvasią be kūno, šviesos , 
dievą, kuris valdo visą pasaulį.
Torymas turi tris sūnūs—. 
Kan-lki, kuris globoja žmones,

jant šamanui (burtininkui), 
šeimos stabukus laiko tam tik
rose dėžutėse. Kad juos pagerb
tu, ostiakai ištepa jiems bur
nas žuvų taukais arba paplau
tų maistui gyvulių krąuju.

šiaurės Sibiro tautelėse la
bai išplitęs lokio garbinimas.

! Anot ostiakų,' lokys taip pat 
Torymo sūnūs bet už nepak
lusnumą Torymas jį ištrėmęs 

blpkAlM Iiš dansaus i žemę; čia jis pus- 
gyvis nejudėdamas gulėjo taip 
ilgai, kad apaugo samanomis,

žmogui mirus, jo siela pen- 
I kias dienas klajoja pažįstamo
se vietose ir visą tą laiką jur-1 

1 toje kūrenama ugnis, šeštą die
ną ruošiamas mirusio atmini
mas, į jo karstą dedama įvai
rių įrankių, kurie gali būti rei
kalingi pomirtiniame gyveni
me. Numirusiam nupiausto na
gus ir sukiša po pažastim, kad 
aname pasaulyje turėtų kuo 
kabintis lipdamas į kalną.

Reduces COLDS
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LIETUVIŲ

NUVARGUS AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
* • *

Metinė prenumerata ^Š. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

W1SSIGDoairs Pilis
Rusijos
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(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

A Diuretic 
for 

the Kidneys

tė- 
bet

— Pavasarinė išėjimui suknelė, 
išrodys jeigu pasisiūdinsite iŠ 

margos šilkinės materijos su bal* 
Sukirptosi

NAUJIENOS Pattern DepL
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi No.---------
Mieros ...-................ per krutinę

OS- 
ko-

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butą dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 

entu

O

HERVIŠKA ir PRISLĖGTA?
Sveikata Nukenčia Kada Inkstai 

Neveikia Tinkamai

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekurius inkstų ir 
pustės pakrikimus.

Vartotojai visur atsidėda ant Doan’s 
Pilis. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 
liudija Doan’s populiarumą. Jūsų pardavė
jas turi Doan’s.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO ;

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos 'Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.
.. į Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
' I . ' ’ i

...................... ...................... .......-.......-..... ...................' - .............. -.............................

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

, SpecialiŠkai gydo ligas^pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keelet Avė. Tel. Crawford 5573

2753 
Gražiai 
lengvos, 
ta apikakle ir manžietais. I 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. \

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš* 
kirpti paduotą blankute arba pri* 
duoti pavyzdžio numeri* pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adrerą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliaii- 
kartu su užsakymu laišku** reikia 
adresuoti:

Naujieną Patiem Depu, i 7Sy o 
llabteii St.. Chicago UI.
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“PROLETARIŠKA LYGYBĖ” RUSIJOJE

Chicagos “Daily News” korespondentas, Wm. H. 
Stone, telegramoje iš Maskvos aprašo savo patyrimus 
Rusijos restoranuose ir valgyklose. Jisai sako, kad 
maistas, kurį šiandie sovietų “rojaus” gyventojai valgo, 
yra labai prastas. Jie maitinasi juoda duona, kopūstų 
sriuba, silkėmis ir arbata. • i

Bet Maskvoje esą vietų, kur galima labai gardžiai 
pavalgyti. Korespondentas užtiko tokioje vietoje komi
sarą Radeką bešniaukščiant tikrą, keptą kalakutą ir 
užsigardžiuojant vaisiais. Tame pat restorane prie kito 
stalo žurnalistai ir “Mokslininkų Kliubo” nariai šveitė 
tokius pat skanius valgius, ir jų stalas buvo apkrautas 
bonkomis vyno ir kitokiais skanumynais.

0 tuo tarpu sovietų agitatoriai pasakoja pasauliui, 
kad Rusijoje viešpataujanti pilna lygybė: nesą nei bur
žujų, nei beturčių; aukščiausieji valdžios atstovai gyve
ną taip, kaip- ir paprasti darbininkai, šitoje pasakoje 
yra tiek pat tiesos, kaip bolševikų pasigyrimuose, jogei 
sovietai “budavoja socializmą”.

ATSISVEIKINIMAS SU DIKTATORIUM

Argentina atsisveikino su savo diktatorium.
Konservatorių remiama karininkų klika 1930 

nuvertė teisėtą radikalų partijos vyriausybę, ir valsty
bės priešakyje atsistojo gen. Uriburu. žmonės tuomet 
kėlė jam ovacijas gatvėse, tikėdamiesi, kad jisai su
teiks kraštui laimę, išvaduodamas jį iš skolų, ekonomi
nio krizio ir kitų bėdų. Bet diktatūra nieko gero žmo
nėms nedavė, tik priveisė valstybės įstaigose kyšininkų 
ir dar labiau suardė jos finansus.

Neseniai įvyko Argentinoje respublikos prezidento 
rinkimai. Gen. Uriburu šalininkai prakišo, ir šeštadie
nį diktatorius iškeliavo į užsienį. Jam sėdant į laivą, 
buvo parūpinta stipri policijos apsauga, kad išvengus 
uoste priešingų buvusiam diktatoriui demonstracijų.

m.

PROVOKACIJA?
šeštadienį Chicagos komunistai rengė demonstra

ciją ties Japonijos konsulatu, kuris randasi “Tribūne” 
bokšte, protestuodami prieš karą Mandžurijoje. De
monstrantų susirėmime su policija buvo pašauti trys 
žmonės. Vienos žinios praneša, kad visi trys pašautieji 
esą policininkai, kitos — kad policininkai esą du, o tre
čiasis ęsąs demonstracijos dalyvis.

Galima suprasti demonstracijos tikslą, — nors ka
žin ar protestas prieš Japonijos konsulatą Chicagoje 
gali kiek paveikti į konflikto eigą kinų žemėje. Bet 
sunku surasti išaiškinimą šaudomų ginklų vartojimui 
demonstracijoje. Jeigu šoviniais buvo sužeisti du ar 
trys policininkai, tai kai kurie demonstracijos dalyviai 
turėjo būt apsiginklavę. Kam?

Nors komunistai savo taktikoje vartoja kartais 
keisčiausias priemones, bet mes vistiek nemanome, kad 
jie bandė daryti Chicagoje “ginkluotą sukilimą”. Ne
norėtume tikėti nė tam, kad jie liepė demonstrantams 
pasiimti ginklus apsigynimui nuo policijos. Nes tai bu
tų beprotiškas įsakymas. Būrys nedisciplinuotų žmo-j 
nių, kurie geriausiame atsitikime gali atsinešti, pasiki
šę po skvernu, kelioliką aprūdijusių pištalietų, ginkluo
toje kovoje niekuomet neatsilaikys prieš didmiesčio po
liciją. O paleist keletą šovinių policininkams į kojas ir 
paskui dumt.— tai visai prastas darbas.

Toki susišaudymai su policija gali turėti labai rim- 
• tų pasėkų ir demonstracijos vadams, ir visai nekaltiems 

žmonėms.
Argi tie šūviai buvo reikalingi tam, kad Maskvoje 

ir Berlyne (kur vakar buvo prezidento rinkimai) butų 
galima paskelbti sensacingas žinias, jogei “kapitalisti
nėje Amerikoje jau prasidėjo badaujančiųjų bedarbių 
sukilimas prieš valdžią?..”

Mums atrodo, kad čia greičiaus buvo provokacija. 
Kas nors galėjo tyčia įsimaišyti į demonstrantų eiles, 
su tikslu paversti ramų marsavimą krutinu mušiu tarp 
minios ir policijos.

šitokį įvykiai yra labai apgailėtini, nes jie rengia 
dirvą smurtui Išgąsdint! piečiai gal jprhdėt oirgąni- 
Suoti ginkluotas gaujas, kurios ‘"malšins” ne ti|k komu
nistų keliamas riaušes, bet ir kiekvieną radikališkesnio 
judėjimo pasireiškimą.
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VALSTYBES KLAUSIMU !

Opozicininkų “Naujoji Gady
nė” mums “duoda velnių” hž 
atsakymą į yieno musų Skaity
tojo klausimą, ar socialistai 
privalą remti valstybes ir įphi- 
pažinti valstybių rubežius. Mu
sų atsakymas jai taip nepatiko, 
kad ji iškoliojo mus “paprastais 
buržuaziniais, reformištintais 
pleperiais”, o musų protavimą 
pavadino “paprastų kapitalisti
nių advokatų protavimą”. Ačiū 
dievams, kad ji dar pripažino, 
jogei mes visgi dar kaip nbrs 
protaujame, nors ir “kapitalis
tiškai advokatiškai”, bet vis- 
tiek protaujame, — o he esa
me bepročiai, niekšai, judošiai 
ir besmegeniai, kaip mus nuo
latos garbina Stalino “vieros” 
atstovai. ,

Gerai. Pakalbėsime pirmiau
sia apie protavimą. Opozicinių 
komunistų organas rado musų 
protavimą esant kapitalistiškai 
advokatišku dėlto, kad mes pa
sakėme, jogei socialistai privą- 
lo ginti valstybę ir jos rubežius, 
vadovaujantis žmoniškumo (ar
ba teisingumo) dėsniais; jeigu 
stipresnė valstybė kesinaši pa
vergti arba kitaip kaip nu
skriausti silpnesnę valstybę, tąi 
socialistas turi tam priešintis, 
nors jam tektų kovoti ir prieš 
savo valdžią. Argi, iš tiesų, ši
taip protauja kapitalistiniai ad
vokatai ?

Jeigu jie taip protauja, tai 
tuomet kapitalizmo gynėjai ger
bia tautų teises, priešinasi silp
nesnių tautų pavergimui, stoja 
už žmoniškumo ir teisinglimo 
principus tautų santykiuose. 
Vadinasi, jeigu kapitalistinė 
Anglija pavergė Indiją; jeigu 
kapitalistinės Jungtinės Valsti
jos laiko “marinus” Nicaraguo- 
je ir šeimininkauja kitose Cen- 
tralinės Amerikos valstybėlėse; 
jeigu Europos kapitalistinės 
valstybės 1914 metais susinid- 
vė dėl prekybos interesų ir dėl 
kolonijų ir iškėlė baisų karą,
— tai kapitalizmą už tai ne
galima kaltinti. Kapitalizmo ad
vokatai to visko nenorėjo ir 
nenori, nes jie stoja už žmo
niškumą ir pripažįsta, k&d kiek
viena tauta turi teisę ginti sa
vo valstybių rubežius! Tuos vi
sus blogus dalykus darė ir da
ro, tur būt, kokia 
dvasia, kuri veda 
kapitalizmą iš gero

Tačiau, jeigu tai 
met mums yra nesuprantama, 
ko pruseikiniai ir kiti komunis* 
tai per metų metus rėkavo apie 
kapitalistų imperializmą ir ka-‘ 
pitalistų rengiamas bei planuo
jamas pasaulio skerdynes. No
rėdamas apjuodinti mus, opozi
cininkų organas nuneigė viską, 
ką jisai iki šiol pats apie, kapi
talizmą ir jo gynėjus rašė. Ji
sai prabilo taip, kaip galėtų kal
bėti tiktai paprastas kapitalisti
nis advokatas!
- Na, tai dabar klausiame:i 
koks yra “Nauosios Gddynės” 
redaktoriaus protavimas? Jeigu 
žmogus, kitą kritikuodamas, 
pats pasisako už tą, ką jisai, 
bando kitame pasmerkti, tai 
aišku, kad jisai visai neprotau
ja. Jisai šneką! kaip mašina, į 
kurią yra įdėtas rekordas su 
tam tikroms frazėms.

Ne teorija, bet poteriai
,“N. Gadynės” editorialo. Au

torius jaučiasi turįs pasakytii 
mums pamokslą apie “mųites^' 
tinę pažvalgą į valstybę”. Jisai 
apgailestauja, kad mes ne tik 
neseką Markso mokslo, bet jau 
paliovę net ir dangstytis 
“marksistinėmis pluhksuomis”. 
.Mes į tai • atsakysime štai ką: 
opozicininkų organo redaktorius 
yra ne daugiau konipetebtiŠkąs 
dėstyti marksizmą, kąip 
šteįho tėc^ij-ą. Tędėl įrodinM 
jam? ar musų hiisistatymafe yta 
Marksistiškas, dr ne, bųtį Vi* 
W bergždžias darbaš.
• Bet

nors pikta 
nelaimingą 
kelio.
tiesa, tuo-
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jo oimibĮ' 
j amu klausimu apįe valstybę 
citatas iš Engelso. Tose citata-i 
ae (jos perilgos čia kartoti) iš-i 
vadžiodama, kad valstybė tai -- 
“išnaudotojų klasės organizaci
ja išnaudojamosios klasės prie
spaudos sąlygų palaikymui ar
ba, dar trumpiau kalbant, prie- 
spaudos įrankis. Ar tai yra pa
skutinis mokalo žodis apie val
stybę? “N. G-Sš” 
mano, kad taip. Tegu Jisai tuo
met pasako, ar Sovietų Sąjun
ga yra valstybė, ar ne? Jisai 
pripažins, kad ji yra valstybė. 
Bet kadangi, sulig jo padubto
mis iš Engelso veikalo citato
mis, valstybė yra priespaudai 
įrankis, tai reiškia, kad sovietų 
Rusija irgi yra priespaudos 
įrankis! •

Ir kad “sklokininku” teoreti
kas nebandytų išsisukinėti, aiš
kindamas, jogei bolševikų val
džia Rusijoje spaudžia tiktai 
“buržujus” ir “kontr-revoliu- 
cionierius”, tai mes atkreipsime 
jo dėmesį į tai, kad jo paties 
parinktose citatose Engelsas 
kalba ne apie priespaudą bend
rai, bet apie išnaudotojų klasės 
Organizaciją priespaudos sąlygų 
palaikymui. Taigi nėra jokios 
abejonės, kad “pagal Engelsą” 
išeina, jogei komunistų garbi
namoji “proletariato tėvynė” 
yra taip pat nė, kas kita, kaip 
Viešpataujančios išnaudotojų 
klasės. įrankis išnaudojamiems 
pavergti.

“N. G.” redaktoriui tokia iš
vada, žinoma, nepatiks. Bet 
kam jisai tuomet ima citatas, 
kurios prieš j j kalba? Reikia 
protą u t, o ne tarškėt, kaip po
terius, ištraukas iš “mai*ksiz- 
mo” raštų! .

Kada Engelsas rašė savo Vei
kalą apie privatinę nuosavybę 
ir valstybę, jisai turėjo prieš 
savo akis tam tikros rųšies val
stybes — daugiausia monarchi
jas, bajorų, stambiųjų kapita
listų ir militaristų valdomas, 
jisai pasakė daug be galo įdo
maus, iš ko ir kaip jos išsivys
tė, bet jam truko realių pavyz
džių gyvenime Studijuoti, kaip 
tos valstybės tbliaus vystysis, 
t jisai, kalbėdamas apie valsty
bių* ateitį, buvo priverstas da
ryti ipotezas (spėjimus). Aiš
ku, kad he visi.jo spėjimai ga
lėjo pasitvirtinti : (tokio geni
jaus, kuris viską ligi jot atspė
tų apie ateitį, dar pasaulyje 
nebuvo), Taigi j O ipotezhs šian
die reikia patikrinti, b ne imti 
jas, kaip tikinčioji davatka kad 
ima religines dogmas.

bemokratijta ir valstybė

Šiandie mes tupųie užsilikę 
siųuš senų laikų despotiški^ mo
narchijų, konstitucinių monar
chijų, diktatūrų ir demokrati
nių respublikų. Demokratine 
tvarka, kuri pereitame šimtme
tyje buvo dar tik reta išimtis, 
dabai* vis labiaus virsta taisyk
le valstybių gyvenime. Kuris 
blaivas žmogus tačiau gali sa
kyti, kad demokratinė respub
lika esanti toks pat “priespaii- 
dos įrankis”, kaip kad, pąv. bu
vo ‘cariška arba kaizeriška mo
narchija?

Demokratijose darbininkai he 
tik. turi teisę organizuotis, 
Šviestis, balsuoti ir kovoti už 
geresnes darbo sąlygas, bet jie 
priverčia valstybę įvesti ap
draudę nuo įigos ir nedarbo, 
regninteti taiką ir t. t. 
Ar tai neturi reikšmes darbi
ninkams? Jeigu neturėtų, tai 
kodėl kapitalistai* finansuoj a fa- 
šištųą ir entuziastiškai remia 
faši&tiškhs perversmus ir dik
tatais? , J

Demokratinė tvarka tačiau 
diipdą ir dar daugiau. Jos dėka į 
darbininkai galį teisėtu keliu, 
be kraujo praliejimo, paimti 
valdžią į savo rankas. Tiesa, ne

ažfofe m hm dau
gumos legislatyvėje Valdžios ša
koje (parlamente), tol nėra ga
lios.

Bet darbininkiškos daugumos 
laimėjimas demokratinių šalių 
parlamentuose šiandie yrą tik 
laiko klausimas, — gal būt, ne
labai ilgo laiko. Įsivaizduokime 
dabar, kad darbininkų partija 
vienoje arba kitose šalyje 
daugumą parlamente ir tuo bil
du paims į savo rankas ne tik 
Valdžią, fei )r galią. Ar valsty
bė tuomet dar Via bus “IŠnąu- 
dotojų klasės organizacija” 
prieš išnaudojaniUs?

Komunistai sako, taip, ap
krikštydami darbinihkuš, kurie 
ne jų partijai priklauso, “bur
žujais”, “kontr-reVčlitiČionie- 
Hais”, “budeliais”, “kapitalistų 
bernais” ta t. t. Bęt tai yr& tik 
demagogija, pridengta, anot 
“sklokininkų” organo, “mark
sistinėmis plunksnomis”. Dar
bininkų partija, turinti gąlią 
valstybėje, butą priversta, jei
gu ji ir nenorėtų, ginti darbi
ninkų klasės reikalus.

Taigi, siūlydama visas Valsty
bes, neišskiriant ne demokrati
jų, “sudaužyt”, “N; G-nė” & 
bai pavojingai Slisigrėtina su 
fašistais. Juk it* Hitleris sten
giasi sudaužyt Vokietijos “bur
žuazinę respubliką”!- į

Pagalios, demokratija yra ne 
tik šalies viduje.; Yra ir tam 
tikri kapitalistiniai demokrati
jos principai, pavyzdžiui, tautų 
apsisprendimo teisė, šitą prin
cipą Uęt ir bolševikai sakosi 
gerbią. Bet kaip galima pripa
žinti tautos teisę spręsti sąVo 
likimą, nepripažįstant jąi tei
sės ginti saVo valstybės rube
žius? Jeigū, sakysime, Pilsuds
kio legionai užpultu Lietuvą 
tikslu ją užkariauti ir prijung
ti prie Lenkįjos> iaį ar Lietu
vos darbininkai turėtų pasaky
ti: “Tegul Lietuvos nebūna, 
mums vistiek, hes ją valdo fa
šistai!?”

Sprendžiant pagąl tą, ką apie 
valstybes rašo kdtnunistų opo
zicijos organas-, toki Piteudskio 
žygį vadinti nežmonišku ir ne
teisingu butų “nemarksistiška”, 
kadangi “sulyg Markso, tai ir 
valstybės ir ‘žmoniškumo’ Sta
tymai keitėsi,” Tik pagalvoki
te: kadangi žmoniškumo ir .tei
singumo supratimas keitėsi,

Pirmadienis, lovo 14, 1932
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tafitfitačija ir gera Šveikąta. 
Seniau, kada Lietuvoje būdavo 
medikų Štoką, ne kiekvienas 
gimęs Vaikas išgyvendavo. Silp
nesnieji mirdavo. (Palikdavo tik
rai storinusieji. Antra, kada 
jūsų tėvelis jau turėjo pirmu- 
;iniuS dantis, tai jisai gromu- 
iuodavo gerą kietą, stambiai 
mąltų rugių ar kviečių duopą. 
Tuo jisai mankštindavo savo 
įantią jr jų smegenis. Tokia 
d no n o duodavo jam užtekti
nai reikalingų mineralų, iš ku
rių sysidęda mpsų dantys ir 
kaulai* Pieną gerdavo jisai 
šviežią, karvių pagamintą iš 
sultingų' ir pilnų vitaminų 
Lietuvos žolių. (Vitaihinai — 
medžiaga maistuose, reikalin
gą geram, metabolizmui. Tos 
medžiagos trukumąs pagami
na visokias Ilgės, kaip $kor- 
butą ir tt.). Toks pienas ir iš 
jo pa^aiiiintaš sviestas ir su
ris jūsų tėveliui Nuteikdavo 
kalkių dantims ir kaulams. 
Lietuvoj ė jūsų tėvelis daugiau 
laiko praleisdavo tyrame sau
lėtame ore, mankštydamaš ir 
stiprindamas saVo raumenis 
naudingu darbu, Lietuvos ddo- 
ha Ir vaišiai puikiausiai išva
lydavo jo dantis, Stambiai 
maltų grudų duoną, piefiafc, 
sviestas, suris, neperdaug mė
sos, daržovės, ypatingai lapuo
tos, vaisiai, tyras oras, saulė, 
riiankštah* gerės poilsis, — tai 
jūšiį tėvo sVeik&ioš ir gerų 
dantų svarbiausia priežastis. 
Jo metabolizmas (naudinga

kurią paakstina kūno celes) 
buvo normalus ir gyvas. Vienu 
žodžiu, sveikata jame trykšte 
(ryškėjo.

“Dabar, . panele, grįžkime 
prie jūsų. Jus esate, taip sa
kantį miesto arba dabartinės 
civilizacijos dukra. Jus nuo 
gatatos atsitolino t, todėl gam
ta jus truputį ir baudžia. Pi r 
ma, nuo mažens jus valgote 
minkštą duoną ir daug krak
molinio misto. Toks maistas 
dantims beveik jokio darbo 
neduoda. Maža būdama, jus 
vartojote perdaug saldumynų 
ir visokių “keksų.” Toks mais
tas ne tik kad mažino įiisą 
kuho kalkes, bet dar jus pri
laikydavo nuo naudingo mais
to, kuriame randasi kalkių, 
fosfatų ir kitų mineralų, taip 
labai reikalingų musų dan
tims. Tyro oro ir saulės spin
dulių jus beveik negaunate. 
Visa jūsų mankšta,— tai pa
šokti tvankiose svetainėse. 
Paskui nedamiegoti šiltame 
nepravėdintame kambary’. Ne
tikęs maistas, tyro oro, sąUlčs, 
reįkalingų mineralų, druskų, 

itaminų, mankštos ir poilsio 
stoka—tai, panele, yra jūsų 
dantų puvimo priežastis. Geri 
dantys būna tampriai surišt* 
su gera sveikata. Galų gale 
jei jųš savo dantų nevalytumė
te, ir jų neprižiūrėtumėte, tai 
galimas daiktas, šiandien jų 
visai heturėtiiinete.”

Kitą sykį kalbėsiu apie dan
tis ir maistą maždaug mokslo 

gyvame organizme apykaita,' atžvilgiu.

BRąMSTOKER 
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Verti A. Vaivada

DRAKULA
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PtrmiMion Doubievuv Ooran Co

mes čia panagrinėsimu

(Tęsinys)
“Dabar» ponia Harkeriene, 

papasakok man apie JOnataną.” 
Dabar, kuomet- man prisiėjo 
kalbėti i šį protingą, mokytą, 
vyrą, pradėjau bijoti, kad jis 
manęs nepalaikytų kokia kvai
la ? lęhgvatike, 6 Jonataną be
pročiu, nes, ištikto, jb 'užrašai 
buvo taip neįtikėtini -- kad 
abejojau ar pradėti. Bet profe- 

nuoširdus, ir, be to, prižadėjo 
man padėtį, todėl1 nusikračiusi 
baidės, Pastebėjau:

“Dr. Van Helsinge, tai, ką 
aš dums palaikomu skambės 
labai keistai, bet, • profesoriau, 
nesi, uofcite iš manęs ar iš Jo- 
nataho. Nuo vakar dlėnoę bu
vau lyg kc^io kliedėjimo karš
čio apimtas tari būtį labai to- 
leranviškas ir nėmanytii kad 
esu lengvatikį taigų ir pysiaų 
pradėjau tikėti Jonatano užra
šuose surašytoms baiseny- 
bėmą.” Van Heįsingaą mane už
tikrino ne vien judesiais, bet 
ir žodžiais:

“ijapo brangi, jeigu žinotam 
kokiu keista reikalu aš čia ąt> 
vykauy tarpsta, ne aš, jųoktu- 
meiš. Per Ogus pątyrimo metus 
išmokau įvertinti kiekvieno 
žmogaus įsitikinimus, nežiūrint 
kaip keisti jie Kariais gali bū
ti. Niekuomet nemirčiau nu
kreipti sąvp protą į siaurumo, 
neįtalė^abtiikumo vagą; jo ne-

A pfe paprasta kasdieninio 
n|o įvyKiai, vargiai jį nu- 

r Tr. tati, neįtikėtihi at
sitikimai, įvykiai, kurie priver
čiažmogų abejoti, ar lik jis 
pats nėra išsikraustęs iŠ pro
to” V

“Ačiū, učių, ta^tentį kartų 
ščin, profesoriau. Jus nuemėte 
labai sunkią naštų nuo mano 
h&čių. Jeigu ’ pavelysi, aįi tatns- 
tai Įpakuosiu perskaityti Jonata- 
hič/tįžhašus. Jie yra ilgi, bet aš 
juos įtarvašįąu ant mašinėlės. 
Jiė jums parodys mano sunkų 
bądėjimą ir keistus ąpšįreiški- 
Inus su ^onataiįu. Tie užrašai 
buvo padaryti laike keliones į 
Trjkhąilyaniją. ir juose smulkiai 
sdrdšyti vįsi tos kelionės nuo
tykiai; Nedrįstu nieko apie juos 
sąkytį. -Daktare, jus. juos-per-

tai žmoniškumo ir teisingųjų) sūrius*Ąuvq < tikuti :>..*niąlpi|U8 įr 
nėra! Ar ne puiki logika? |

šitokiais plepalais, po “mark-i 
sizmo” vardu, vaišinti laikraš
čio skaitytojus tai 
mas.

npsįdėji-
• r ■' '. s
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Rašo Dr. C. Kasputis.
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Maistas ir dahtys
- , j 'in i ii ii P

Kai kurie mano pacientų* 
ypatingai čia gimęs’ jaunimas, 
dažnai užduoda įpan visokiu 
klausimų* Paduodu vieną jų, 
kuris yrą gana svarbus.

“Mano tėvelis, nors jau virš 
šešiasdešimt metų amžiaus, tu
ri visus dantis-, -nepnMht, kad 
jisai- jų hieprižtari Ir įjalš Vidai 
hesiriipiha. Aš kaip tik
— kašdįehą \ šaVp., dahtiš Vafeu 
h* nors stengiuosi burną ir dąh- 
tis ūžiaikyti švariai,; vienok Iš
rodo, kad mano pastangos Sra 
kaip ir tuščios, nes, kaip ma
tote, nespėjote pataisyti vieną 
dantį, kaip trumpam laikui pra
ėjus jah pradeda gądintis kitas 
ir taip, rodosi, be gdte; kimo 
čia dulykAšt’ <■. . J

Tokį klausimą ipan nesėpiai 
uždavė vidnal inteligentiška pa-1 
nelė. Klausimas į$’a itin sVki^ 
bus, mahąu, kad mano ats&ky* 
mas bus žihgėįdus ir naudin
gas musų visuomenei, štaitaia- 
ho tai panelei atsakynias;

“Jūsų tč#s ’gitaė ii’ užruko 
Lietuvoje, ukjtjė* yta; taip 
šikant, 'gatatbiJ vaikas. Gamta 
divo. vąįku^^^įtihgį^taos, kiv1 
rie prisilaiko jdš įstat^nų ir 
'tdisjdtaiįiy jT'raRdvdn^ą 

ira'cija yra tik vykinamas vai-' brųngiaųsiu. turtų,/1, y. stįpyią

«ai įgyja ganą. !K.ens: nartus 
putajtes šalyse valdžia buvo

jos negalėjo daug pasiekti, ka- 
fortą

■šalyse dartanjhfoi'hrti^i|o Mib
feš'Hėiįhėntaoše. Adtaitii^*

. ■ -t įf • I * ’

nukleipk

skaitykite ir padarykite savo 
išvadą. Ir, vėliau, jeigu mums 
vėl teks pasimatyti, tamsta 
man pasakysi, ką apie juos ma- ' 
nai.” ' į

“Prižadu,” tarė, paimdamas 
nuo manęs popierio lapus. “Se
kantį rytą, kuo anksčiausiai 
ateisiu pasimatyti su tamsta ir 
Janatanu, ar bus galima?”

“Jonatanas grįš pusę po vie- 
nąoiiktos ir daktare, jus turite 
ateiti kartu su mumis papie
tauti ir vėliau su juo pasikal
bėti; galėtumėte paspėti pa
gauti 3:34 traukinį, kuris į 
Pacįdington'ą atvyks apie aš
tuntą valandą, greičiausiai 
prięš.” Profesorius buvo labai 
nustebintas taip geru mano 
susipažinimu su traukinių 
tvarkraščiu. Bet jis nežino, kad 
aš beveik atmintinai išmokau 
Visų traukinių į Exerterį išvy
kimo laikus, norėdama prigel- 
beti Joriatanui, jeigu jam kar
tais prisieidavo skubėti.

Profesorius pasiėmė užrašus 
ir išėjo, o aš čia sėdžiu galvo
dama, galvodama nežinau apie 
ką.
Dr Van Helsiėgo laiškas Minai

v Harkerienei
k “Rugėčjo Ž5, 6 vai 

“Brangi ponia Mina, — 
“Perskaičiau nuostabų tams

tos vyro Jonatano dienyną. 
Tamsta gali daugiau neabejoti. 
Nors užrašai yra keisti ir pa
sibaisėtini, jie yra tikri! Už 
tai neabejočiau rizikuoti savo 
gyvybės. Jie lemia blogą ki
tiems, bėt tamstai ir jam nėra 
jokio pavojaus. Jonatanas yra 
tdlhUs Vyras; pavelykite man 
pastebėti iš savo ilgo patyrimo, 
kad Žmogus, kuris, kaip ir jis, 
nueitų siena į tą kambarį — 
he vieną kartą — bet išdrįsta 
eiti du kartu —J nėra žmogus, 
kuriame kelių skaudžių smūgių 
palikimai gali visam amžiui įsi
gyventi. Jo protas ii* širdis 
yra tvarkoje; to esu visai tik
ras, jo dar visai nematęs; tam
sta, todėl, gali būti visai rami. 
DaUg ko (nuo jo norėsiu suži
noti apie kitus su tuo dalyku 
surištus įvykius. Mano laime, 

/ kad šiandien vėl atvykstu pas 
(Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

Komunistai sukėlė riau 
šes

NAUJIENOS, OM W

poltcinInkai tapo sužeisti .Minia Įšali 'prieiti prie taikos.
i Chiėagų tapo pakauktas 
Pensylvanijos William B. Wil- 

iSon, buvęs Woodrow \Vilsonp 
kabinete darbo sekretorius, ku
riam jau yra tekę taikyti ka
syklų darbininkus ‘ ir samdyto* 
jus. Manoma, kad ir šibj kon
ferencijoj jo patarnavimo pra- 

; soma.

.-f

B 
1^1

praėjusį šeš- 
gatvčj ties 

trobesiu.
rengta neva

'radei o bėgti ieškodama’ vietos 
pasislėpti.

Triukšmas, kilęs dėl demons
tracijos, nuslopintas į 20 minu 
čųi. Bet per valandų laiko po
licija dabojo, kad iš naujo mi
nia’ nesirinktų ir liepė visiems 
keliauti, o ne stovėti.

Tarp areštuotųjų buvo 4 mo
ters ir du universiteto studen
tai. Vienas studentas, tai Wal-!j 
ter Quin, 5621 University avė., 
o kitas—Laurence S Skinner, 
5789 Harper avė.

Keletas moterų komunisčių 
mėgino įleisti ųagus į policinin
kų veidus, kai šie bandė jas 
areštuoti.

Kaltinama mėginimu 
pasinaudoti lietuvio 

turtu

Kitoj vietoj šios dienos “Nau
jienose” telpa Seno Petro ap
rašymas demonstracijos, kurių 

. komunistai rengė 
tadienį Michigan 
Chicago Tribūne 

Demonstracija
protestui prieš japonų su Kini
ja karą. O Tribūne trobesy 
randasi Japonijos konsulatas. 
Taigi komunistai ir paskyrė vie
tą demonstarcijai ties tuo tro- 
bėsiu.

Dienraštis “Hearld-Exami- 
ner” praneša, kad tų demons- 
racijų skirstant buvo pašauti 
trys policininkai, viena moteris, 
Mrs. Amma Rejba, 1820 Ever- 
green avė., ir jos sūnūs Ed
vardas 18 metų vaikinas. Vie
nas policininkų sužeistas sun
kiai ir galįs mirti. Kiti sužeisti 
lengviau.

Sužeistoji moteris pasisakė 
esanti bedarbių komiteto narė. 
Jai buvę įsakyta demonstracijoj 
dalyvauti.

Steven Check, 765 W. Van 
Buren St., žinomas kaip komu
nistų agitatorius, iššovęs sep- 
tynius šuvius, kol tapęs apsvai
gintas. Chuck greštuotas ir yra 
kaltinamas pasikėsinimu papil
dyti galvftžudystę. Jis pats skau
džiai sumuštas.

Policija areštavo 27 demonst
rantus. Jie yra kaltinami riau 
šių kėlimu ,nes policija mano 
kad vienas tik 
dęs.

Pirmas suvis 
Grayling valgykla, 
lango būrys
Tuoj po to pasigirdo 
vienas po k’to št.v

Chicagon atvyko Wiison

Illinois anglies kasyklų savi
ninkų ir menedžerių, iš vienos 
pusės, ir angliakasių uniios at
stovų iš kitos, konferencija ne-

Kaip praneša “Her.-Ex” (ko- 
jV© 9, 1932), Mrs. Cecilia Doug
las yra kaltinama suktybe 
tvarkyme $30,000 turto. Polici
ja pradėjusi tyrinėti moteriš
kės praeitį.

P-n-ia Valeria Grigalunas? 
3429 So. Union avė., iškalė by
la, kai ji su savo advokatais 
kreipėsi į teismų prašydama 
pašalinti Cecilią Douglas nuo

Vladislovas Lukas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 12 dieną, 9:20 valandą ryto 1932 

m., sulaukęs 28 metų amžiaus, gimęs Labarzdžių kaime, Kaltinėnų- para
pijoj, Tauragės apskr. Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 2 pusbrolius —■ Juozapą Kumskį ir Fred 
•Luką. 2 švogerkas — Kumskienę ir Lukicnę. pusseserę Adelę Šeputis, šVo- 
g?rį Šeputį, o Lietuvoj motiną Marijoną ir ciocę Felagija Lukas ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3944 S. Rockwell St.
Laidotuvės įvyks antradieny, Kovo 15 dieną. 9:00 vai. ryto iš namtj 

į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos Hz 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vladislovo Luko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar-

WMo, kurį palikto 
Antbn Grigalunas, miręs lap
kričio mėnesį 1930 m.

Mrs. Douglas yra kaltinama 
tuo, kad ji įsigijusi klastuotą 
testamentų, kuris neva atida
vęs jai Grigahmo savastį ir dė? 
ca kuriam ji tapusi paveldėto 
turto prižiūrėtoja.

Douglasiene buvo rasta J<al- 
ta mėginimu išmainyti vogtus 
inoiiey orderius. Pasak val
stybes gynėjo, tie modey orde
riai buvę pavogti apiplėšime 
Pboenix, Ariz., pašto.

Tyrinėtojai, be to, patyrę, 
kad DouglasieUŠ buvus grand 
jury indaitiilta ryšy su apiplė
šimu kliu, Kazimiero Sztutzko 
praėjusį gruodžio mėnesį. In- 
daitytas ir jos “vytas” George 
Milulis. Jų byla bus perkrati- 
nėjaina kovo 16 d. Be jų dvie
jų dar bus teisiami kiti trys 
vyrai.

Albert Douglas, 19 metų, ta
po paleistas, kadangi pripažin 
tas -nekaltas.

Pasak policijos, Mrs. Doug 
las buvusi žinoma taipjau Var
dais Miller, Daugėlas, Grigas, 
Grigalunas ir Milulis.

Melrose Park
i

SLA. 125 kp. nariai nustebin- 
SLA. Pildomosios Tarybos 

sauvaliavimu prieš SLA. barių 
nusistatymų — kad neįdėjo i 
SLA. Pildomosios Tarybos bal
savimų balotus Dr. Viniko var
do. Dabar visaip musų kuopos 
nariai galvoja, nes tinkamo kan
didato j SLA. sekretoriaus vie
tų kaip ir nėra. Nekurie na
riai vėlina balsuoti geriau už 
bolševikų, ne kad už fašistų. 
Kažin kodėl pas mus taip labai 
fašistų neapkenčia,. Sako, jiems 
labai įsipyko Sim-Sem radi o 
pusvalandis. Sako, tie fašistai 
tai didžiausi paleistburniai, že
mina lietuvių vardų prieš sve
timtaučius.—SLA. Narys.

ii

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na* 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Lietuvės Akušerės

Lietuviui Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nno 9 iki 12 vai , dieno, ir 
nnn 6 iki 0 valančio* vakare

Pbone Canal 6122

DR. S BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest7 22nd Street

Valandos I-—3 ir 
Seredomis it nėdėliomis 
Rer.tdenctja 66 28 So Ruhmond Stepei

Telefoną* Repubh< 7 868

7— 8 
pagal sutartį.

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

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 rvto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 848 3

Lietuviai Gydytojai 
Dr. C. K. Kliauga 

DENTISTAS
Urarninkan Kervergais ir Suharoms 

24 20 IV Marguette Rd. arti Western Av 
Pbone Hemlock 7828 

Panedėliaie. Setedomis ir Pirnvčio ir 
I 8 21 So Halsted Street

Phonr Boulevard 704?
RD r 7 V T? 71? TDrv- £»• V CtZjJrjlalo

Dentjstas
IGI5 So. Ashland A ve.

arti 4 7tb Street

Dr. Vinccnt C. Steelf 
Den tįstas

1180 Archer Avenue
T

Dar vienas bankas ati 
duoda pinigus depo- 

' zitoriams
Unily Trust & Savings Bank, 

3909 Wcst North Avė., išleido 
pakvietimų depozitoriains atsi
imti savo pinigus, šeštadienį 
bankas išmokėjo $20,000. Bet 
depozitų jis turi apie $250,000, 
Pasirodo, kad depozitoriai ne
siskubina perdaug savo 
gils atsiimti.

Mrs. A. K.
JARUSH

* « * •

PHYSTCAL
THERAPY

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbonr
Hemlock 9252

Ofiso n Rez Tel Boulevard SOI"'

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniau pagal sutartį

Ofiso u Rez Te! Boulevard 591 <

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor of 35tb $4 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviam, žinoma, per 25 me
ni kaipo x patyrę, gydytoja* cbirorga, 

ir akuierik *
Gydo įtaigia, ir chroniška, liga, vy

rų. moterų ir vaikų pagal naujauartu 
metodus X-Ray ir kitokio, elektra, 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV \Sth St.. netoli Morgan 8t 

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

Tel Canal 3HO 
Rezidencijos telefonai

Hydr Park 6755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4 729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, ouo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v ‘ieną 

Pbone Midway 2880

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 Kerv iki 8 vai ) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayerte 73 37 
Rez Tel Hvde Park 3395

Telefonas Yarde 0994

Dr. MAURICE K.ARN
4631 South Ashland Avenue 

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

7' iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez Telepbane Piaza 3200

. Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 9:30 v
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago III

Gtatoriai

S. M. SKUDAS 
Lietuvi, 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gHži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tėl. ’Roosė^ėh 7532

Nubudę liekame..
Pusbroliai, Švogerkos, Pusseserės, Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5 203.

■OM

ChucK tešau

iššauta, ties 
kur prie 

moterų pietavo 
skubia'' 

i ir trys

FRANCIŠKUS BARKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 12 dieną. 9:50 valandą ryte, 
1932 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus. gimęs Rokiškio apskr., Jū
žintų miestely. Amerikoj išgyveno 
24 metus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Susaną. po tėvais Kava’aitę. 
dukterį Jeanette. 2 metų, sūnų 
Franciškų 1 metų, gimines, drau-

brolius. 2 seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi 

Emerald Avė.
Laidotuvės įvyks seredoj. 

16 dieną. 10 vai. ryte iš 
bus nulydėtas į Tautiškas 
nes.

Visi a. a. Franciško Barkausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Vaikučiai ir
: Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P, Mažeika, Tel. Yards 
1138.

3634

kovo 
namą

POVILAS PILKIS ■
Persiskyrė su šiuo pasauliu kotfo 11 dieną. 10 valandą ryto 1932 

m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Raseinių apskričio, Nemakščių parapijos, 
Milvičių kaime. Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Juzefą, 2 dukteris -— Eleną ir 
Kristiną, seserį Petronėlę ir švogerį Petrą Šemaitį, uošvius Kazimierą ir Ma
rijoną Lebrikus, dėdes Simoną Pilkį ir Antaną Pilkį, pusseseres Olčsę 
Bugvilienę, Bronislavą ir švogerį JuozapąDačiolus, Michaliną ir švogerį 
Kazimierą Raubius, Stefaniją ir švogerį Antaną Jakubauskus, pusbrolius 
Joną Pilkį. Vincentą ir Juozapą Bredelius ir Joną ir brolienę Mortą Pil
kius, švogerkas Barborą ir švogerį Vincentą Briedžius, Marijoną ir švogerį 
Pranciškų Butkus, švogerį Povilą ir švogerką Oną Baublius, ciocę Pran
cišką Gedvilienę, gimines, draugus ir pažystamus, o Lietuvoje dėdienę 
Rozaliją Pilkienę, 2 pusbrolius — Vincentą ir Juozapą Pilkius, brolio 
dukterį Moniką Žukauskienę ir gimines.

Kanas pašarvotas, randasi 2552 W. 69 St., Tel. Grovehfll 0570.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, kovo 16 dieną, 8 vai. ryte iš namų į 

Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Pilkio giminės, draugai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą

Lachavięh ir Sūnūs
LIETUVIS1! GRABORIUS

-f • i ’ ‘ '4 ‘ 1

Patarnauja /laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbif busite užganėdirtti
Tėl Rooseve.lt'. 25 1 5- arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 Sr Court, Cicero, I1L
Tėl tkėro 5927

DR. V AITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio ii Lietuvos
Palengvihs akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių ąptemimo. nervuotumo. 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra pato 
dąnčią ^tnąž^biaš klaidas Specialė atvda 
atkreipiama1 | mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nėdėliomis 10 'iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

skaudamą 
atsitaiso 

Prirengia 2 iki 
10

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

. 4142 Archer Avenue

Valandos I I ryto iki I po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

. ■ 7 ’ T - .

Rez 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospeci 6659 

Ofiso iTel Canal 0257 I

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
. CHICAGO ILL

Ai

Tėlelona, Y'ards ll38

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu ^automobilius visokiems reika

lams.. .Kaina prieinama

331d Auburn Avenue
> , . CHICAGO. ILL.
— ■ .1 i ... .4 ih h Min-C .ii I  ................... i.,

Phone ' Boulevard 4139
A. MASALSKIS

,4

Musų Patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 

. ningas ir nebrangus to
dėl. ' kid neturime iš
laidų •'užlaikymui ' sky
rių ;

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—k4, rtuo 6 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

A. MONTVII), M. D.
West Town State Bank Bldg 

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

Tel. Vfesi 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ofiso Tel. Vieton 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 0101 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 I« Street 
CHICAGO ILL

Valandos:, 10-11 ryto,. 2 iki 4 po piet. 
7 iki 9 vakaro. Nėdėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną
............................................ .......... .— —,.....

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaminke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į paują vietą po nr.
t645 So. Ashland A ve.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutattį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

127

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St.. Room 11 IT

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

Gyvenimo vieta
13 23 South Halsted Street 

Tel Bouleyard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kielvieni 

vakarą, išskyrus ketvertą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyėioj tino 9 'iki 6

Lafayette 4146

I Lietuviai Gydytojai

... .

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

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
'nuo

‘ Nuliūdę liekame, j

MOTERIS, DUKTERYS, SESUO, GIMINĖS, 
DRAUGAI IR PAŽYSTAMI.

Laidotuvėse patarnauja graborius J, F. Radžius, Tel. Catul 6174.

Hemločk 8151

DR. V. S. NARES 
(Narvauckaa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>2420 Klarguette Road

Valandos? 9-*—.12, 7*^9. Antradienį jt 
Ketvirtadieni vakarais pagal tusitarimą.

KONSTANTINAS 
PUTRA*MENTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 10 dieną. 10:30 valandą va
kare 1932 m., sulaukęs apie 80 
metų, amžiaus. gimęs Lietuvoj. 
Amerikoj išgyveno 5 3 metus. Pa
liko dideliame nubudime 5 brolio 
vaikus — Vladislovą Putramentą, 
Prancišką Ciechanovvicz. Leokadi
ją Butrim, Aleną Sungatlo ir Zo
fiją Putramentaitę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zo!po koplyčioj. 1646 W. 46rb 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninkc. ko
vo 15 dreną. 8 vai. ryte iš koply
čios į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingo- 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Konstantino Putra- 
mento giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
įam paskutinį patarnavinimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
brolvaikiai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius 1. J. Zolp. Tek Boulevard 
52U3.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANGB PATARNAVIMAS diena ir NAKT| 
le* visuomet teikiame širdingą, timpatingą ir ramu 

iifliflrn»vimą. kuomet jis rra labiautiai s reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & CO.
* JŪSŲ GRASOMAI 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viii Telefonai, YARDS 1741 ir 1742 ..... . I

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

Platt Blg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Pbone Canal 0523.

1646 W. 46tb .St

Telefonai »

Boulevard 5203

Boulevard 8413
• /

1327 Sę. 49tb Ci.

Telefonas 

jicerp 3 724 

4—j—i,—t; .ibiu,i>-U

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHIČĄGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau lt pigiau 
negu kiti todėl, kad 
ptiklausau prie gra

bų Hdirbystės 
OFISAS: ;

66Š W. |8th Street 
TU. Canal 6174 

SKYRIUS?
.32:38 ’S. Habtcd St 

TU. Victdty 4088

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michi<an Avenue

Tėl kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte* 
nuo 6 iki 8 valandai vakar?

anarf ivvntadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. m: žilvitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso T«l. Victofy 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Į—i '.i r.r.i .a.-.,. 1', .^,

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas. 

Valandos nuo 1 iki 4 jr nuo 7 iki 9 v. 
Nėdėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Eotflevard 1401

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

............  >1 ■ ... .. .......... ■ ■ A

DR. J. J.KOW ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4"t»o pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafagette 733/

Namų Tel Hydr Park 3395
............ . ........... .............. , ii i,..a .1.11 a a

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 15.95

Valandos. nuo 9 iki II ryto nuo 2-4 
ir 7-9 po piritų seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GI SSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nėdėliomis pagal sutartį. 
4847 Wett I4fh Street. 

CICERO. ILL. 
X-Ray...<iPhone Cicero 1260

*—*i ■

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV Adams St.. Room 21.7 
Tetepbonr Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W 22nd ,$t. mso 4*4) 
Tetepbonr Roo«eve|t 909Q

Namu 8-9 ryte T»l Republic 9600
i  .i...... .....T, . 11";.;-.;.-,.., n i, ,4.,

JOSEPH J» GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So Ashland Avė. 
Tel Boulevard 2800 

Rez 6515 So Rockwell St 
T<l Rvpnblir 4723

CHAS. A. PEPPER 
riETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark SL, Roofti 909 
Telephone Franklin 5745 

Namai: 3117 & Union Avė 
Tėlepboric Vtctory 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kruvina prieškarinė 
demonstracija, ku

riai vadovavo 
komunistai

Penki pašauti; yra ir sužeistų

Kovo 12 dieną—šešadienį — 
komunistai surengė prieškari
nę demonstraciją Michigan 
avcnue ties Tribūne Tower, 
kur randasi Japonijos konsu
latas. ši demonstracija buvu-* 
si surengta kaip protestas tam, 
kad Japonija norinti išprovo
kuoti karą prieš Sovietų Rusi- 
jų-

Kadangi demonstracijos ren
gėjai negavo leidimo demonst
ruoti teis Tribūne trobesiu, tai 
per komunistų spaudą buvo no
rintiems ' demonstruoti įsakyta, 
kad jie susirinktų 12 valandą 
dienos ties “Tirbune” ir kad 
ten įvyksianti prieškarinė de
monstracija.

Policija, žinodama iš anksto, 
,kad komunistai susirinks nuro
dytu aukščiau laiku ties “Tri
būne” trobesiu, nesnaudė. Ji 
sutraukė daug rezervų— detek
tyvų ir raitelių, taip pat ir pa
prastų patroliuotojų. Policijos 
rezervai buvo paslėpti ir laukė 
įsakymo pulti demonstruotojus.

Atėjus dvyliktai valandai jau 
matėsi, kad demonstruotojai ir 
demontruotojos renkasi iš vi
sų pusių šalygatviuose.

Demonstruotojams pradėjus 
spiestis, kiti žmonės ėmė do
mėtis kas čia bus. Ir štai ko
kioms trims minutėms po dvy
liktos jau matėsi būrys apie po
rą tūkstančių žmonių. Na, ir 
pradėjo demonstrantai sakyti 
prakalbas . Policija ėmė vari
nėti juos liepdama jiems skirs
tytis.

Kadangi buvo dvylikta 
landa dienos, kadangi Michi
gan gatvėje visuomet nemažai 
žmonių eina ir dar kaip tik pie
tų laiku iš didžiulių Tribūne ir 
Wrigley trobesiu išėjo būriai 
žmonių pietums, tai susidarė 
gan didoka minia žiopsotojų .
Pasirodė raitoji policija, prasi

dėjo kruvina kova ■
Greitai pribuvo dvylika raitų 

policininkų, kurie pasileido tie
siai į žmones. Pasirodė kiti 
policininkai važiuodami moto- 
cikliais ir peštieji. Jie pralojo 
varyti demonstrantus skersai 
upę per tiltą, o kitą dalį šiaurės 
linkui. Prasidėjo spaudimas ar
kliais žmonių, nežiūrint ar ku
rie buvo kalti, ar nekalti. Vie
nas policininkas, jodamas arklį, 
parmušė šešius žmones, nes po
licijos arkliai mokyti žmones 
minti.

Kai demonstrantai buvo pa
varyti iki Wrigley trobesio, tai 
pasigirdo policijos lazdų braš
kėjimas į demonstrantų petis ir 
galvas.

Tuojau pasigirdo ir apie še
šius ar septynius šuvius. Kuri 
pusė šovė — demonstrantai ar 
policija — Senam Petrui nete
ko sužinoti, nes reikėjo pėsčiam 
važiuoti į šiaurę, ba raitoji ir 
pėsčioji policija neleido sustoti.

Didžiausias sujudimas. Laik
raščių reporteriai ima paveiks
lus, raitoji policija mina žmo
nes šalybatviuosę, žmonės- rė
kia’, šaukia, klykia.

Kai jau kiek demonstrantai 
tapo išsklaidyti ,vėl ėjau žiūrėti 
mūšio vietos, kad patirti ar yra 
sužeistų ir užmuštų, šalygatvy 
matėsi begulį pamesti septyni 
ar 8 kaliošai ir pora moteriškų 
skrybėlių. Vietomis pritaškyta 
kraujo. Policijos daugybė. Ji 
vėl grąžina praeivius j šiaurę 
ir negalima gatve praeiti.

Atvažiavo patrolių vežimai. 
Areštuoja’ būrį žmonių. Kiek 
areštavo, neteko matyti, nes 
nebuvo galimybės prieiti artin.

Vėliau sužinojau, kad keturi 
policininkai ir viena moteris r 
pašauti, Pašautieji policininkai‘blausią smuikininkių lietuvai-

randasi Passavant ligoninėje. 
Vienas pašautųjų yra Raymond 
Eddy, kiti — Charles Kiefer, 
Frank Breslin ir Wilford Heller; 
pašautoji moteris — Anna Rei- 
ka, 38 metų, 1822 Evergreen 
avė.

Demonstrantai išvaikyti, bet 
ne visi nuėjo toli nuo demons
tracijos vietos. Tai policija ne
duoda ramybes einantiems šaly- 
gatviu žmonėms. Jeigu eina 
trys ar keturi krūvoj, tai tuo
jau skirsto ir varinėja šalin.

Kur buvęs, kur nebuvęs de
tektyvas pradėjo guminę paipą 
sukti ir Senam Petrui apie pa
kaušį, sakydamas buk jis ma
tęs Seną Petrą apie valandą lai
ko toj vietoj. Teko Petrui lip
ti laiptais žemyn į Gnand avė. 
ba detektyvas įspėjo, kad pri- 
seis gauti raidą į policijos sto
tį. Senas Petras detektyvo pa
liepimą mielu noru išpildė, nei 
jis žino, kad šiandie Amerikon 
policija nekrečia juokų su be
ginkliais proletarais .
“Vilnies’* komisarų nesimatė 

demonstracijoj
Atėjęs į demonstracijai skir

tą dar prieš dvyliktą valandą 
dairaus, ar nepamatysiu kui 
Kapsuko-Angariečio tvirtovė 
komisarų — Andrulio, Abeko 
Aimanavičiaus ar Krakaičio 
Nesimatė ne vieno. Pamačiau 
apie keturius lietuvius. Jie bu
vo paprasti dirbtuvių vergai.

Pamaniau sau: visgi keist 
tie musų r-revoliucionieriai, ra
šo per dienas ilgiausius straips
nius “Vilny” ,ragina visus eiti 
į demonstraciją, o demonstraci
joj ne vieno komunistų lyderio 
nematyti. Mat, kur gręsia pa
vojus gauti buože per galvą ar
ba veltui į kalėjimą nuvažiuoti, 
tai musų lietuviškieji komunistų 
vadai nesimaišo. Tik jus, dur
neliai, vargo minios dalyvauki
te, lai jums galvas daužo, o mes 
pabusime namie .

Vėliau teko sužinoti, kad po
nas Krakaitis buk stovėjęs vi
dury tilto ir žiūrėjęs kaip dau
žo žmonių galvas ir arkliai 
spaudžia minią. Pamatęs, kad 
jau demonstrantai praranda ba
rikadas, o policija ima viršų, 
palias Krakaitis padarė tą patį, 
<ą p. Andrulis pirm poros me
tų — pabėgo į burelskos teat
rą ir ramia šypsena žiurėjo į 
panelių tarptautiškas plikas 
blauzdas.

O tai tau ir revoliucijos va
dai: jus, durneliai, eikite į kalė
jimą ,o mes pasiliksime laisvi 
aukų parinkti jūsų vardu.

Senas Petras.

P-Iės Valerijos Čepu- 
kaitės koncertas

Praėjusį penktadienį, kovo 
11 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko p-lės Valerijos Čepukai- 
tės koncertas.

Pasiklausyti jo susirinko 
apie 300 žmonių. Kadangi 
koncertas rengta paprastos 
dienos vakarą, tai reikia pasa
kyti, kad tai buvo gražus bū
rys, nes kartais ir išsigarsinu- 
sios per eilę metų draugijos 
arba organizacijos nesutraukia 
tiek žmonių ruošdamos savo 
parengimus net sekmadieny.

Antra, publikos ypatybės 
buvo ta: susirinko žmonės, 
kurie mėgia gerą muziką. Ne
simatė boisų laukiančių triukš
mo, nesimatė mamų • lau
kiančių pigios rūšies burles- 
kos. Bet buvo žmonės, kurie 
turi smagumo praleisti valan
dą kitą klausydamiesi gero 
piano skambinimo, smuikavi
mo, dainavimo — ramiai, ty
kiai. Buvo musų koncertinė 
publika. '

Programą pildė pati p-lė če- 
pukaitė, p-lės 'Paškevičiūtė, 
Pečukaitė, Margaret Bonds ir 
p. Pečukaitis.

Bendrai galima pasakyti, 
kad tai buvo vienas rimčiau
sių, vienas geriausia išpildytų* 
vienas švariausių koncertų, 
kokius Lietuvių Auditorija yra 
kada maČjusi.

Toliau, daugelis chicagiečių 
skaitė p-lę Čepukaitę vieną ga-

čių Chicagoje. Jie skaitė ją 
tokia smuikininke rcindamiesi 
įspūdžiais. įgytais iš jos pasi
rodymų to ar kito parengimo 
viename ar poroj numerių. 
Dabar ločiau tiesiog gėrėjosi 
progresu, kurį ji daro. Ir 
manau neperdėsiu pasakęs, 
kad šiandie p-lė Valerija yra 
viena gabiausių sniukininkių 
ne tik lietuvių tarpo, bet ir 
abelnai tarpe to amžiaus smui-

šio koncerto publiką ypatin
gai pagavo numeris susidaręs 
iš keturių lietuviškų melodijų, 
tarp jų “Plaukia sau laivelis” 
ir “Siuntė mane motinėlė į Du
nojų vandenėlio”. Ne stebėti
na: tos melodijos yra gražios 
ir artimos mums, o buyo išpil
dytos nepaprastu jausmu.

Kita dalyve —p-lė Bonds — 
įkomponavo čepukaitei ir pa
ti išpildė ilgoką numerį piano 
solo. Nors jauna mergaitė, 
bet virtuoze prie piano. Sako, 
kad esanti geriausia pianistė 
Northvvestern universiteto mu- 

(nli būti geriausia.
P-lė Paškevičaitė paįvairino 

koncertą dainomis, vieną ku
rių dainavo lietuviškai. Tvir
to turi, gražiai užsilaiko 
scenoj ir tenka manyti, kad 
dar tolokai progresuos. Kalbu 
apie “progresavimą” todėl, 
kad visi programo pildytojai 
vra niol miai ir mokinės. Bet 
kokie mokiniai!

P-nas Pečukaitis gal ne stip
riausią balsą turi, bet valdyti 
jį moka gerai. Klausydamasi 
jauti gerą mokyklą. Ir svetai
nėje koncertams, svetainėje su 
geresne akustika, nei Lietu
vių Auditorijoj, tur būt pub
lika ilgai nenori paleisti jį nuo 
scenos. Nepaprastu vikrumu 
prie piano pasižymėjo ir p-lė 
Pečukaitė, akomponavusi savo 
broliui.

Pasibaigė koncertas, bet pu
blika dar - ilgokai nesiskirstė. 
Nesinorėjo skirtis su jaukia 
atmosfera, kurią sudarė kon
certas.

Jau buvo keliais atvejais 
minėti vardai asmenų, kurie 
rengė šį koncertą ir garsino jį 
Programą sudarė pati p-lė Če- 
pukaite. Bet koncertui su
rengti pasidarbavo kiti. Jų 
tarpe gal daugiausia pasižymė
jo Dr. Graičunas. Jis buvo ir 
vedėjas. Įdomus suderinimas: 
seniausias lietuvių chicagiečitj 
tarpe profesionalas, taip sa
kyti, perstatė publikai jau
niausią menininkę. Jisai apsi
ėmė Luti biznio komisijos, na
riu, jis ir bilietų koncertui iš-

Pasidarbavo daug p-nia M. 
Dundulienė —- gal viena pir
mųjų ,kuri yra išvedusi p-lę 
Čepukaitę, tuomet dar kūdi
kį, į sceną įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose.

Kreditas priklauso p-lei Gi-\49 Ct. 
lason ir p. Gūrai, Lietuvių 
Universiteto studentų kliubo 
bariams, o taipgi kitiems, ku
rie rėmė šį parengimą. Pasi
darbavo p-nia Zimontienė, drg. 
Saikus ir Raškauskas ir eilė 
kitų. Ypatingas kreditas tenka 
atiduoti p-niai Dundulienei už 
platinimą tikietų.

Buvęs koncerte.

Maywood, III.
Nusižudė lietuvis

Kovo 2 d. nusižudė Petras 
Kušlis savo brolio Karolio na
muose adresu 133 Šo. lOth Av. 
Priežasis—nesveikata1. Velionis 
Petras sirgo daugiau kaip 8 mė
nesius gerklės ‘ liga, gydytoji^ 
pripažinta vėžiu, ir T. B.

Daktarų buvo patarta važiuo
ti j pavieto ligoninę, ką velio
nis ir padarė. Pabuvo keletą 
mėnesių ligoninėj, kur jam ta
po padaryta operacija/ ir gerk
lėj įdėta triubelė. Kadangi ligo
ninė šiuo laiku pilna ligonių, 
tai buvo patartas važiuoti na
mo. Broliai parsivežė velionį į 
namus ,kur jam norėjo pašaukti 
privatį gydytoją, bet velionis 
atsisakydavo, kad jam daktaras 
nieko negelbės.

. Pasirgo keletą mėnesių na
/'<■ ■

&

mie. Kariais labtff blogai jaus
davosi, būdavo, dideli galvos 
skaudėjimai velionį kankinda
vo. Tokiu budu jam nervus 
silpnyclavo. Bet prieš mirtį bu
vo kiek pagerėjęs. Kaip pasa
koja velionio broliai, buvo pra
dėjusios ateiti kokios nurses ir 
sakydavusios, kad jį išnešią į 
tam tikrą įstaigą, tai tas į jį 
dar labiau paveikė. '•

Susiješkojęs savo medžioklinį 
šautuvą, užsitaisęs kaip butų 
geriau, vieną galą šautuvo į 
sieną atrėmęs, o kitą į savo 
širdį, pagaliau pastumdamas 
šautuvo pružiną, ir sugriuvo 
rietoj, peršauta širdimi. Tokiu 
budu ir užbaigė savo dienas. 
Ant rytojaus buvo koronerio 
jeismas, kuris pripažino, kad dėl 
yakrikimo nervų ligoje papildy
ta saužudystė.

Kadangi velionis Petras Rūš
is priklausė prie SLA. 125-tos 

kuopos, tai per visą jo sirgimą 
jis buvo kuopęp prižiūrimas, 
taipgi laike šermenų žymi da
lis kuopos narių dalyvavo, o 
laike laidotuvių visa SLA. 125 
kp. valdyba velionio Petro kars
tą nešė. • »

Velionis Petras buvo palai 
dotas šeštadienį, kovo 5 d., 
Mount Carmel kapinėse.
- Buvom užprašyti velionio bro
lienės ir brolių iš kapų sugrįžt 
į namus. Sugrįžę, radome pa- 
^amintus skanius pienus kur 
pasivalgę, pasikalbėję apie sa
vo kasdieninius reikalus ir iš
siskirstėm, padėkavodami pp. 
Kušliams už skanius pietus ir 
’šreikšda’mi jiems užuojautą dėl 
jų mylimo brolio mirties.

Velionis IPetras paliko nuliū
dime 4 brolius—Joną ir Karolį 
Amerikoj, o kitus du Lietuvoj. 
Petras buvo nevedęs ,amžiaus 
46 metų. Visą laiką 
pas brolį Karolį.

Aš varde SLA. 125 
tanu: Lai būną tau, 
lengva’ šios šalies žemelė .

—Dalyvavęs 1 laidotuvėse.

gyveno

kuopos 
Petrai,

CiceroT 
t.........

Visi pa- 
iš

Pereitą šeštadienį Liuosybės 
svetainėj s buvo vietos lietuvių 
spulkos vakaras, kuris pilnai' 
nusisekė. Publikos buvo daug, 
kalbėtojai irgi buvo geri, pro
gramas irgi geras, 
rengimu buvo patenkinti, 
ko, tikimąsi, bus nemažai nau
dos spulkai, nes žmonės pla
čiau apie spulkas ir jų naudą 
sužinoję, be abejonės, norės į 
ją dėtis ir taupinti kartu su 
šimtais kitų Cicero lietuvių.

Republikonai šiomis dieno
mis atidarė du “headąuarte- 
rius” lietuvių apielinkėj. Vie
nas randasi Liuosybės svetai
nės name, 14 gt. ir 49 Ct., o 
antras p-ios Vaišvilienės na
me, 15 gatvėj, tarp 49 Avė. ir

Penktadienio vakare pfyko 
dr-jų atstovų pasitarimas dėl 
busiančių rinkimų. Visi kaip 
prieš nominacijas, taip ir da
bar yra nusistatę remti repub- 
likonus, ypač lietuvių kandi
datą p. J. F. Kimbarką. — D.

Paieškojimas
. ‘ ‘A '

John Brodus, lietuvis, gyve
nęs adręsu 733 Węst 17 place, 
mii‘ė sekmadienį, kovo 13 d. Jjs 
mirė sulaukęs 39 mėtų amžiaus.

Brodus dėdė, William. Himel 
Huckman (ar HockfnanJ, gyve
na Chięagoje, Bridgeporto api^- 
iinkėje. Bet jo adreso nežino
ma. Taigi jis pats yra’ prašo
mas atsišaukti arba kiti prašo
mi pranešti apie Brodus mirtį 
Huckmonui ir susižinoti su Si- 
mon M; Skudas, kuris turi lai
dotuvėms įstaigą adresu 718 W. 
18 Street .

. Huckman, rodosi, yra Prūsų 
lietuvis.-—X. 1

f. ■ ' ■ ' < , , \ ’ < ■

Įspėja taksų fikserius
' , > ———

Naujasis Cook kauntės ase
sorius išleido įspėjimą, kad 
taksų fiksytojai busią aštriai
persekiojami ir sunkiai bau- Naujienoj Pattern Dept.,< 1789 

PąšigailČjimo nėra- So. Halsted St.* Chicago, TU.džiami

1

Ll'Lilsteli 

siąs no vienas — ar jis dirbtų 
jo, asesoriaus, ofise, ar butų 
pašalinis asmuo.

Lithuanian Universi- 
ty Club

HereGather nround, folks! 
comes the biggest announce- 
ment of thė year. Though the 
depression might be on and the 
value of stoeks be ever decreas- 
ing, štili the year ’ has the 
briS’ht spots .

Nevy, thę brightest day of the 
year will be Friday, March 18- 
th, at the Universal Club, 33rd 
and Halsted. For on thisday 
the entire Lithuanian Univer- 
sity Club is preparing itself for 
one hundred present atendance 
•ai its own sočiai..

Prospective membęrs are all 
urged to come. The parentsof 
all studentą are welcome.

There will be eats, dancing, 
gatties, and plenty of them.

SPRING FASHIONS
’ . » t ‘

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jos kaina tik 10 centų. 
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

MADOS MADOS MADOS

— Naujos mados modelis. Dabar tokia suknelė labai madoj. Ją 
...... Sukirptos mieros 16, 18. taipgi 36, 38, 40

2544 — .
lengva pasiūti ir malonu dėvėti, 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą ^lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

L“,:

■ >!

The price of hdmfssion is only 
50c. Make all your reservations 
promptly with Miss A. Gilason, 
8121 Drexel Blvd., tel Radclife 
5756.

We will all be there, includ- 
ing—

The Student.

PRANEŠIMAI
Prelekcija vienom/ moterims apie vė

žio ligą su paveikslais, rengia Lietuvių 
Moterų Draugija Apšvieta, ketvirtadieny, 
Kovo-Mach 17 d., pradžia 7:30 v. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj. Prelekcija bus Įdomi, nes 
bus rodomi paveikslai, kuriuos nupiešė 
artistas P. Kačerauskas, prelegentas gerb. 
Dr. S. Naikelis. Mergaitės bus įlei
džiamos ne jaunesnės 16 metų. Mel
džiam atsilankyti kuoskaitlingiausia.

Kviečia Rengėjos.
i -..............

Bridgeportas. — D. L. K. Vytauto 
Draugija laikys mėn. susirinkimą ant
radieny, kovo 15 'd., 7:30 vai. vak. 
Ch. Liet. Auditorijoj. Nariai būtinai 
malonėkite atvykti, nes yra svarbus su
sirinkimas, kadangi turime naujų reikalų 
svarstymui, taipgi apsimokėkite mokes
čius draugijai, priešingai liksite suspen
duoti. — P. K. nut. rašt.

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Direktorių 
ir Draugiją Atstovų, mėn. susirinkimas 
įvyks pirmadieny, kovo 14, Auditorijos 
svet., 8 vai. vakare. Visi direktoriai ir 
atstovai būtinai' atsilankykite, nes bus 
raportas nuo koncerto ir taipgi yra ki
tų svarbių riekalų aptarti. — A. K.

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. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks gali^ 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
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

■ *. ■ i '

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

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

NAUJIENOS Pattren D«pt.
1739 S. Halated St., Chicago, III. 

čia jdeda 15 centų it prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Ad tesąs) 

(Miestas ir vata.)
i'.-tt. .h i.

i>’*'

SIUSKIT FEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

LIGŲ 

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 
ąr'bstim plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
Patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 

mogaus išvaizdai.

Musų kainos yra žemos

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trnst U Savings Bank Bldg..

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200
Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 

Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.
Kitą laiką pagal susitarimą.

t

Mes pildome 1931 
metų

Income Tax
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
Šventadieniais nuo 9 ryto 

•iki 1 vai. po piet..

CL ASSIFiED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
t šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolo*

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrinta 
investmentas. Kreipkite* 1 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

x Bus.ness Chances 
Pardavimui Bizniai

BIZNIS PARDAVIMUI
Moterų ir vyrų reikmenų (fbrnishings) 
sankrova, išdirbta per 22 metns, stakas 
ir fizturiai verti $6,000.00, paankosin 
už tiktai $2,000, • arba parduosiu už 
$1,000 cash, likusius gi mėnesiniais iš
mokėjimais. Savininkas pasitraukia iš 
biznio iš priežasties ligos šeimynoje. San
krova randasi geroj lietuvių apielinkėj. 
Renda yra labai pigi. Del informacijų 
rašykite: Bok 1401, Naujienos, 1739 
S. Halsted St.

Fatms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PIGIAI parsiduoda ūkė 103 hektarų 
žemės su gerom triobom, prie upės. 
Randasi Biegelių viensėdijoj, Vydžių 
valsčiaus, Braslawslu apskr., apie Vil
nių. Kas norite informacijų, pašaukite 
Estcrbrook 0407. arba atsišaukit ad
resu

5504 W. Jackson Boulevard, 
MR. PIETK1EWICZ

7 Real Estate For Sale 
Naihąi-Žemg Pardavimui

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

Norintieji greitai parduoti ar išsimai
nyti savo bite kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

JoHpb Yusbkewitz.
H47 Archer Ayt.> Chfagot {Ui

biznius

kreipki-




