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Vokiečių rinkimų 
rezultatai skaudus 

smūgis fašistams

Nusižudė garsusis 
filmų fabrikantas 
George W. Eastman

Organizuoti darbininkai išgel
bėjo šalį nuo Hitler’io nagų

Buvo Eastman Kodak Co. 
prezidentas

Berlynas, kovo 14. — Sekma- 
dienyj Įvykę Vokietijos rinki
mai suteikė labai skaudų smu- 
gę triukšmingam fašistų vadui 
Adolfui Hitleriui, kuris tikėjo
si laimėti prezidento vietą, Vo
kietiją revoliucijonizuoti ir pa
versti ją į Mussolinio fašistiš
ką Italiją. Bet Vokietijos iv- 
suomenė, atiduodama Hinden- 
burgui 18,000,000 balsų, o Hit
leriui tik 11,000,000 aiškiai pa
sisakė esanti priešinga fašistiš
kiems svajojimams.

Antru kariu, Vokietijos res
publiką išgelbėjo organizuoti 
darbininkai. Pirmu kartu jie 
stojo už respubliką 1920 metais, 
kuomet gynė Berlyną nuo ma
joro Kapp’o užpuolimo. Antru 
kartu, šiuose rinkimuose, bal
suodami už Hindenburg’ą ir ap
gindami Vokietiją nuo Hitler’io 
ir jo fašistų gaujų. 50% visų 
organizuotų darbininkų balsai 
suteikė Hindenburg’ui laimėji
mą šiuose rinkimuose.

Berlynas, kovo 14 d.— Laike 
rinkimų sekmadienyje įvyko 
keli mūšiai tarp hitlerininkų ir 
komunistų, žuvo keturi komu
nistai ir vienas fašistas. Su
žeistų skaičius nežinomas.

Lindbergh’ų sūnūs 
antrą savaitę kid- 

naperių rankose

Rochester, N. Y., kovo 14.— 
Rochesteryje nusižudo Georgu 
Eastman, garsus filantropas, 
milijonierius ir pirmininkas di
džiausios pasaulyje fotografinių 
aparatų ir filmų fabriko East
man Kodak Co.

Nusižudimo priežastis—ilgai 
nusitęsusi liga’. Buvo 77 me
tų amžiaus.

Nusižudydamas paliko rašte
lį, •kuriame pažymėjo: “Mano 
draugams: Mano darbas jau 
užbaigtas. Ko laukti?“

George Eastman’o nusižudy
mas, yra antra žymaus pramo
nininko mirtis šią savaitę. Ke
lias dienas atgal Paryžiuje nu
sižudė garsus degtukų karalius 
Ovar’as Krueger’is.

Iki 1925 Eastman išbuvo 
Kodak $200,000,000 vertės kom
panijos viršūnėje . Savo biznio 
karjerą pradėjo turėdamas 14 
metų. Tuo laiku į savaitę te
gavo $3. Bet pamažu, daryda
mas tyrinėjimus fotografijos 
srityje, iškilo. Sutaupęs $5,000, 
pats Įėjo i biznį 1880 metais 
ir išaugino jį į milijoninę kor
poraciją. .Jis pagamino ir pir
mą filmą.

Aukomis, Eastman Įvairiems 
universitetams ir labdaringoms 
įstaigoms išdalino virš $75,- 
000,000.

[Acme-P. ii A. Photo]

Japonijos kareiviai karo fronte pagerbia “imperatoriaus dieną

Kongresas atmetė Nauįi "‘„T&.V?’'“”° urnai tioiioiuiu
svaiginamų gėrimų 

įstatymo pataisą
Pasiūlymas reikalavo valstijoms 

atiduoti gėrimų kontrolę

čia 
už-

Uonolulu, kovo 14. — 
areštuotus havaijietis, kuris 
puolė 17 metų mergaitę ir ją 
išgėdino. Už prasižengimą už
puolikui teks mirti, Havvaii sa
lose panašus užpuolimai pradė
jo kartotis labai tankiai.

Visas finansinis 
pasaulis atjautė

Krueger’io mirtį

Lietuvos Naujienos
Lietuva protestuos 

dėl Briuningo 
kalbos

Lietuvos vokiečiai 
smerkia Berlyno 

. elgesį
Teko sužinoti, kad Lietuva 

rengiasi protestuoti dėl Briu- 
ningo kalbos, kurią pasakė 
reichstage grąsindamas prieš 
Lietuvą taikyti represijas. Tuo 
klausimu Lietuva įteiksianti 
memorandumą ir Klapiėdos kon
venciją pasirašiusioms valsty
bėms.

Klaipėdiečiai dėkoja 
Lietuvos vyriausybei

Vokiečių spaudos akcija kenkia 
geram Vokiečių vardui

Vokietijos piliečių 
Čių Lietuvoje klubos 
reiškimą, užsienio spaudos at
stovams Kaune, kuriame pabrė
žia, kad paskutiniuoju laiku vo
kiečių spaudos akcija vedama 
prieš Lietuvą yra tiek tenden
cinga, kad kenkia geram vokie
čių - vardui užsieny.

gyvenan- 
įteikė pa

Keturių valstybių policijos pa- 
’ sirodo bejėgės

Hopevvell, kovo 14. — Per 
paskutines tris dienas Lind
bergh’ų kūdikio ieškojo Ameri
kos, Anglijos, Franci jos ir Vo
kietijos policijos, bet jo dar iki- 
šiol, nerado.

Iš visų Amerikos kampų plau- 
gandai ,bet kaip 
jie pasirodė be

šešius kartus mėgino 
nusižudyti

Sovietų ir Japonų 
konfliktas rytuose 

darosi karštesnis
Rusų Lakūnai suėmė į Sibiro 

pusę atskridusius japonus

London, kovo 14. — Iš Har-

Los Angeles, kovo 14. 
Maurice Cordeau, Didžiojo 
ro veteranas penki us kartus 
mėgino patekti po automobilio 
ratais, bet mirti vis nepasisek
davo. Pagaliau šeštu kartu 
pasimaišė po ratais auomobilio, 
kuriuo šoferiavo moteriškė 
žnioma, buvo užmuštas.

ka-

ir

savaičių, policijos
neatnešė ir

ke Įvairiausi 
ir visuomet, 
pagrindo.

Po dviejų
pastangos nieko 
kūdikis dar tebėra kidnaperių 
rankose.

25 metai už kidna 
piriimą

Emigracija iš Amerikos 
padidėjo

VVashington, D. C., kovo 13. 
— 1931 metais iš Amerikos į 
Europą apsigyventi išvažraVo 
89,750 gyventojai. 1930 metais 
išvažiavo 52,930. Imigracija tuo 
tarpu sumažėjo 7.9 
1931 metais Įvažiavo 
svetimšaliai.

St. Louis, Mo., kovo 14. — 
Edward Barcume, kidnaperis ir 
buvęs kalinys, Californijos teis
mo nuteistas 25 metams Į ka
lėjimą už asmens pavogimą pa
sipinigavimo tikslams.

Uriburu išvyko iš 
gentinos

Ar-

Iš meiles nužudė

Viso
143,353

sūnų

Buenos Aires, Argentina, 
vo 14.—Buvęs Argentinos 
kinasis prezidentas generolas 
Jošė Fra nei sco Uriburu slaptai 
išvažiavo i Europą. Į Argenti
ną grįžš už 8 mėnesių.

ko- 
lai-

Fresno ,Cal., kovo 14. —Vie
nas ofiso darbininkas, revolve
riu nušovė savo sūnų, sunkiai 
sužeidė dukterį ir vėliau pats 
nusišovė. Paliko raštelį, ku
riame parašė, kad perdaug my
li savo vaikus ir jų palikti ne
gali.

Išgelbėjo 26 nuo skęs
tančio laivo

Halifax, Kanada, kovo 14.— 
Kanados laivas Montcalm išgel
bėjo 26 žmones nuo skęstančio 
lavo, 8d mylių nuo krašto.

Paskendo gelbėdamas 
šunį

Washington, 1). C. kovo 14. ■ 
—Amerikos kongreso atstovų 
rūmuose 227 balsais prieš 187 
atmestas pasiūlymas atiduoti 
svaiginamųjų gėrimų kontrolę 
valstijų nuožiūrai. Dabartiniu 
laiku federalė valdžia vykdina 
prohibicijos Įstatymą.

Prieš Įstatymą balsavo 114; 
demokratų atstovai, 112 xepub-1 
likonai ir vieniHtėlis darbinin- 
kų-ukininkų bloko atstovas, Už,
balsavo 97 republikonai ir 90 bino, Mandžurijos, pranešė, kad 

18 atstovų ir ru- japonų orlaivis perskrido Į Si- 
Garner nebaisu- biro pusę ties Pogranįčnaja.

Rusų lakūnai .jį apsupę, priver
tu japonus nusileisti žemėn.

Mandžurijos pasienio mieste 
Manchuli Įvyko riaušės ir keli 
japonai buvo nužudyti. Ryšy su 
tuo Įvykiu, japonai pasiuntė 
kariuomenę riaušininkus numal
šinti. Kariuomenės, nusiuntimas 
į Manchuli yra labai reikšmin
gas, atsiminus, kad pasienyje, 
Rusijos pusėje, yra sukoncent-* 
mota labai 
riuomenės. 
japonų yra

Shanghai,
nai atšaukė dalį savo kariuome
nės iš Shanghajaus ir pasiun
tė ją i Mandžuriją, kur dabar 
vyksta neramumai su kinie
čiais.

Shanghai, kovo 14. — Tarp
tautinėje * Shanghajaus dalyje 
susektas ruošiamas maištas. 
Maištą rengė komunistai ir 
karšti japonų priešai. Areštuo
ti devyni vadai.

demokratų.
mų “speaker 
vo.

įstatymas, jeigu praleistas, 
butų paifhikinęs federalės val
džios vykinimą prohibicijos ir 
paliktų klausimą kiekvienos 
valstijos nuožiūrai. Įstatymo 
įvykinimui reikalinga’ '% visų 
atstovų balsų didžiuma.

Nors slapieji šiuo atveju ir 
pralaimėjo, jie išreiškė džiaugs
mą, kad jų pusėn krypsta vis 
didesnis nuošimtis atstovų balsų 
ir su laiku atsiras užtektina 
didžiuma visai panaikinti pro* 
hibicijos įstatymą.

Rumunijoje drebėjo 
žemė

kovo
buvo

Bukareštas, Rumunija, 
14.— Visoje Rumunijoje 
jaučiamas smarkus žemės dre
bėjimas. Aukų gyvybėse, ta
čiau, nebuvo.

Popiežius išrišo 24 
dusias poras

ve

Vatikano Miestas, kovo 14.— 
Popiežiaus tribunolas rota per
eitais metais išrišo 24 vedusias 
poras. Viso prašymų vedybų 
panaikinimui popiežiui buvo pa
duota 60. 36 prašymai atmes
ti.-

57 sužeisti komunistų 
ir hitlerininkų riaušėse

daug sovietų ka- 
Mušis tarp rusų ir 
beveik galimybė.
kovo 14. — Japo-

Brazilija steigs naują 
svetimšalių koloniją

. Miri, vėjini u »t •

Rio De Janeiro, Brazilija, ko
vo 14. — Brazilijos valdžia pa
skelbė, kad šiaurinėje krašto 
dalyje steigs naują kolonija 
svetimšaliams.

Ispanijoje atsinaujina bulių 
rungtynės

Paryžiaus, New Yorko, Londono 
biržos skaudžiai paliestos

Paryžius, kovo 14. — Pary
žiaus biržoje, Boursoje, labai 
skaudžiai atsiliepė degtukų ka
raliaus Ovar’o Krueger’io mir
tis. Londono biržoje irgi buvo 
jaustas ūpo nupuolimas, bet 
pirkėjų tarpe vyravo laukimo 
tendencija. Pirkėjai buvo labai 
atsargus. Berlynas, dėl rinki
mų mažai teatjautė krizį. .

Bene skaudžiausiai nukentėjo 
Grueger’io & Toli korporacijos 
centras — Stockholm’o birža. 
Ministerių kabinetais, norėdamas 
apsaugoti Krueger’io turtus bir
žą uždarė kelioms dienoms.

i-
New Yorko biržoje Krueger’io 

serų vertė smarkiai krito že
myn, atėjus žiniai apie finan- 
sieriaus mirtį. Kai kurios ver
tybės buvo parduotos už pusę 
kainos.

Stockholm ,Švedija, kovo 14.— 
Nusižudžius Ovar’ui Kruege- 
r’iui, Švedijoje buvo tikėtasi pa
nikos ir bankų užpuldinėjimų, 
bet krizis praėjo ramiai. Ke
lioms dienoms užsidarę bankai 
vėl atidarė duris prisirengę to
liau varyti biznį normalėmis 
bėgėmis.

Klaipėda. II. 24. Elta. Vakar 
vakare didžiojoj šaulių salėj į- 
vyko Klaipėdos miesto lietuvių 
susirinkimas, kdriame dalyvavo 
2,800 žmonių. Susirinkimas, iš
klausęs plataus pranešimo, ku
rį padarė d r. Tr ūkanas apie 
Klaipėdos bylą Ženevoje, ir ki
tų kalbėtojų pranešimus apie 
vokiečių <ižpuldinėjimus Tilžėj 
dr. Vydūno, studentų Berlyne, 
vienu balsu išreiškė pasipikti
nimą ir pareiškė protestą prieš 
vokiečių žygius.

Vienu balsu nutarta pasiųsti 
rezoliucijas Respublikos Prezi
dentui, Ministeriui Pirmininkui, 
Užsienių Reikalų Ministeriui įr 
Klaipėdos krašto Gubernato
riui, dėkojant už padarytas pa
stangas apginti lietuvių teises 
Klaipėdos krašte.

Rezoliucijose susirinkimas 
, reiškia viįties, kad Vyriausybė 
ir toliau eis * pasirinktu teises 
keliu ir atitaisys buv. Boett- 
cherio direktorijos padarytas 
lietuviams skriaudas.

Kartu susirinkimas pareiškė 
užuojautos dr. Vydūnui, p. Ja
gomastui, studentams Berlyne 
ir kitiems nukentėjusiems lietu 
viams. Susirinkimas pakelta 
nuotaika baigėsi tautos himnu.

Paskendo laivas su 
80 keleivių

Seoul, Korėja, kovo 14. — 
Prie Korėjos. paskendo japonų 
prekinis laivas Choan Maru su 
įgula ir keleiviais, viso 80 žmo
nių.

Dešimts finansų mi
nisterijos valdininkų 

patraukti tieson
Prieš kurį laiką finansų mi

nisterijos valdininkai konfiska
vo pirklio Mozės Rubino daug 
prekių (odos). Prekės buvo 
konfiskuotos neva už tai, kad 
jos buvusios kontrabandos ke
liu įgabentos.

Rubinas teisybės ieškojo teis
mo keliu. Byla pasiekė net 
vyriausia tribunolą ir visur bu
vo pripažinta, kad kontraban
dos nėra ir prekės nekonfis- 
kuotinos. Tačiau ir prekybos 
departamentas ir finansų mi
nisterijos komisija, nebodami 
teismo sprendimų, prekes kon
fiskavo ir iš varžytinių parda
vė* už tas * prekes gauta dau
giau kaip/100,000 .lt. Pagal Į- 
statymą piriigaY gaufi už par
duotas iš varžytinių Rubino 
prekes buvo padalinti taip: 1/3 
sulaikytojams, 1 3 prekybos 
departamento valdininkams ir 
1/3 valstybes iždui.

Taigi, už tą žygį teismo or
ganai ir patraukė teismo atsa
komybėn pagal baudž. stat. 675 
str. 10 aukštesnių ir aukštų fi
nansų ministerijos valdininkų 
su prek. depart. dir. N. prie
šaky. Be to, patrauktas tieson 
ir prek ir pram. rūmų atstovas 
fin. ministerijos komisijoj p. O.

Kadangi ir vyr. trib. pripa
žino, kad Rubino prekės netei
sėtai konfiskuotos ir parduotos, 
tai Rubinas kelia civ. ieškinį ir 
reikalauja atlyginti nuostolius.

Lenkija sušaudė 59 
žmones

Varšuva, kovo 14. 
paskutinius šešius mėnesius, 
rytinėje Lenkijos dalyje kariu- 
menė sušaudė 59 asmenis, ku
rie buvo kaltinami špiegavime 
Vokietijos, Sovietų Rusijos ii 
Lietuvos naudai.

Per

Žemėlapis yra, tik rei
kia kasti auksas

Bankų plėšikai paspruko 
rynas

per

Po-Los Angeles, kovo 14.— 
licija suseko' kelius banditus, 
kurie: mėgino įsilaužti į banką 
iškasę po apačia urvą. Bėgda
mi jie sulindo į gatvės rynas ir 
paspruko.

Marijampolėj bedarbių 
skaičius didėja

Liūdną reginį sudaro susirie
tę figūros su kirviais, arba vi
sai be jokių instrumentų po 
pažastimis Basanavičiaus aikš
tėj, ties 'autobusų stotim, 
per dieną daužo vieno koja 
tą ir laukia, kol, kas nors 
prašys dirbti. Jų skaičius 
nuolatos dauginasi, bet dar
lis sykius daugiau galima rasti 
tokių žmonių savo lūšnose, kur 
jau visai yra bevilčių.

Jie 
ta
pa
čia 
ke

Detroit, Mich, / kovo 
Viena vietinio žvėryno 
per pusę valandos padėjo du 
kiaušinius. Kiekvienas kiauši
nis sveria po 3 svarus.

14. — 
strusis

Washington, kovo 14.— Wa- 
shingtone pleištas žemėlapis, 
kuris rodo, kur Alaskoje yra 
auksas. Miner'ologijos biuras 
darė tyrinėjimus ir rado aukso 
sluoksnius keliose vietose.

....... ... —

Parazitai sunaikino austerių 
pramonę

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per
ORHSd

Cardozo prisaikdintas

ant l$urio jie^ čiuži*

Philadelphia, Pa., kovo 14.— 
Paskendo Princcton universite
to studentas, norėdamas išgel
bėti j vandenį įpuolusį šuniuką.

Viena, Austrija, kovo 14. — 
28 hitlerininkai, 43 komunistai 
ir vienas policininkas buvo su
žeisti įvykus ria'ušėms tarp ko
munistų ir Austrijos fašistų.

Washington, kovo 14, — Wa- 
shingtone prisaikdintas naujas 
Supreme Court teisėjas Ben- 
jamin Nathan Cardozo^

Lima, O., kovo 14. • 
jauni berniukai paskendo pu
žus ledui 
nėjosi .

Trys paskendo jlužus ledui

Trys

INI&UJOEINOS
1739 So. Halsted St

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

te
Chicagai ir ap'elinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, vidutiniai, nepa
stovus vėjai.

Saulė teka 6:03; leidžiasi 5:- 
55.

Vakar temperatūra buvo 11 • 
24.

Madridas, Ispanija, kovo 13. 
—Ispanijoje, kiek laiko atgal 
primirštos bulių rungtynės, vėl 
atsinaujina ir žmonių sutiktos 
didžiausiu entuziazmu. Vienose 
rungtynėse žiūrėtojų tarpe bu
vo ir prezidentas Žarnom.

■*<...... .. .................................... ... i .

šaltis aplankė Meksiką
* ' •J, ' • A *

-■ Vera Cruz, leksika, koyo.14. 
--Meksiką staiga aplankė dide
li šalčiai ir audrose>» , , ir . . t į,. »

Richmond, Va., kovo. 14.
Parazitai sunaikino visą Virgi
nijos valstijos austerių (oiste- 
rių) pramonę, padarydami tū
kstančius dolerių nuostolio žvė- 
jams.

Santiago, čili valstybėje 
gi jausta kelių sekundžių 
mės drebėjimas.

ir- 
že
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[korespondencijos
Cieveland, 0

/.<• S LA. 11 kuopos susirinkimo

SLA. 11 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 2 d. Lietuvių Sve
tainėj. Narių buvo susirinkę

mavo, kiek tapo prašvilpta

Pirmininkas atrodė gana ne
riamus ir tik pasivėlinęs atida
rė susirinkimų. Prieita prie 
komisijų raportų. Specialė ko
misija išdavė raportų net iš 
keturiu metu. Per tuos ketu- V €
ris metus fašistuojantys gai-

už jo

kalbė- 
Visos

koliotis. Tačiau atrodo, jog na
riai ne juokais tų skundų priė
mė. Sekamame susirinkime p. 
Mičuliui gali būti karšta 
palaidų liežuvį 
' Susirinkime moterėlės 
josi, kaip Mičulį bausti*
sutiko su ta nuomone, kad už*- 
dėti jam pinigiškų bausmę ne* 
galima, nes jam dabar ir kve- 
teris atrodo didesnis už milži
nų Karpavičių.

Beje, dar vienas skundas bu
vo prieš pirmininkų Brazauskų, 
buk tasai “Sandaroj” įžeidęs p. 
žurį. Skundas buvo priduotas 
jau pereitame susirinkime, bet 
dėl vėlaus laiko tapo atidėtas. 
Šiame susirinkime tas skundas 
kokiu tai keistu budu žuvo. Dū
liai to įvykio pirmininkas kalti
no sekretorių, o sekretorius pir
mininką. Skundo žuvimas vis- 
vien neišgelbėjo situacijos: p. 

žuris pasižadėjo parašyti 
skundą.

NtaM

[Acme-P. W A. Photo]

Dearborn, Mich. — šiame paveiksle vaizduojama minia bedarbių, kuri buvo- susirinkusi

laikai, šiandien to vargu butų atvykę Dr. J. Kulis su šeimyna, 
galima atsiekti. Turiu pasaky- ponai 
ti atvirai, kad farmeriaujant siems 
didelių turtų nebegalima su- musų 
krauti. Tačiau reikia neužmirš
ti vieno dalyko, kad farmeriui 
duonos niekuomet nepritrūksta, 
jeigu tik jis yra darbštus.

Scotvillėj gerai gyvuoja L. U.
Ž. Draugija. Prie jos priklauso1 
gerokas būrelis lietuvių farme- 
rių. Ižde randasi keliolika šim
tų dolerių. Kaipo pašalpinė 
draugija, ji rūpinasi savo na- 

u . 1 riais, kuriuos ištinka kokia nors prie
Fordo dirbtuves./ Tarp minios ir policijos įvyko susirėmimas, kuriame užmušta keturi žmonės, o 

sužeista keli desetkai* '

jos buvo ap-

Buchinskai ir kiti. Vi- 
jiems ačiū už prijautimų 
draugijai.
kas vidujiniai draugijos

darė labai daug nuostolių. Dū
liai to jie nariuose nustojo 
pasitikėjimo. Pasirodė, kad 
per keturis metus į Centrų ne
pasiųsta $1,682.61 iš narių su
rinktų duoklių; magaryčioms 
dar išaikvota ir $249.77 kuopai 
priklausančių pinigų. Tokiu 
budu viso susidaro $1,932.02.

Komisijos nariai savo darbų 
atliko tikrai rūpestingai, l'ž 
tokį jų pasišventimų susirinki
mas nutarė į protokolų knygų 
užrašyti jiems “širdingų ačiū”. 
Kai susirinkime buvo kalbama 

komisijos mi
tai tūlas senos 
.1. Baltrukonis.lbininkai surengė 

nei iš šio nei iš to pradėjo vie
nų komisijos narį plūsti, pri
mesdamas jam “užeigos laiky
mą” ir vadindamas jį “butle- 
geriu” bei kitais žodžiais. Na
riai labai pasipiktino tokiu 
Baltrukonio elgesiu. Tik vie
nas pirmininkas p. Brazaus
kas ramiai sau sėdėjo ir klau
sėsi (mat, jis ir pats mėgsta 
lokius aštrius žodžius pavar
toti).

Patartina p. Baltrukoniui i 
savuosius pasižiūrėti: ten jis 
pamatys visokių “užeigų” laiky
tojus ir dar kitokius. Tačiau 
apie juos p. Baltrukonis nei per 
pu; ę lupų neprisimena,—; mat, 
. avo žmonės. Tuo tarpu jis no
kina tokį narį, kuris dėl 14 
kuopos yra pusėtinai daug dir
bęs. Bet ką jau darysi,— kolie- 
ką žmogų, kuris neturi abiejų 
kojų, reikia pasigailėti.

Specialūs komisijos nariai pa
prašė atlyginimo, jeigu jiems 
kuopos reikalais teks iš darbo 
išlikti. O to galima pilnai tikė
ja, kadangi reikės turėti įsi
kaląs su bendsų kompanijos a- 
gc.itais ir rūpintis atgavimu 
kauci jos, kuri buvo užstatyta už 
finansų sekretorių. Susirinki
mas sutiko, kad turi būti atly
ginta.

Tuoj pašoko K. S. Karpavi
čius. kuopos iždininkas, ir pa- 
iciskė, jog ir valdybos nariai 
turi gauti atlyginimą, jeigu 
jiems tuo reikalu teks nuo dar
bo sugaišti. Pirmininkas be nie
kur nieko sudavė plaktuku Į 
stalą ir pasakė, jog esą nutarta, 
kad ir valdybos nariai gaus at
lyginimų.

Tie žmonės tiesiog jokios gė
dos neturi. Per metus laiko val
dybos nariai žinojo, kad finan
sų sekretorius šmugelį daro, 
bet tylėjo. Dabar, kai eilinių na
rių pasidarbavimu visa ta šmu- 
gelystė išėjo* aikštėn, tai ir tie 
l>onai stengiasi prisigrūsti prie 
iždo nevi kuopos “labui”.

Kuopos nariai privalėtų Į tai 
atkreipti savo dėmesį. Tegul tie 
ponai nekiša savo nagų prie iž
do, kuris jiems šeimininkaujant 
buvo aikvojamas. Pinigų aikvo- 
jimas jau prasidėjo 1928 m. Ta
da j Centrų buvo nepasiųsta 
$114.02 ir dar kuopos išaikvota 
$123.75. Kur tada buvo visokių 
Karpavičių ir Paltarių akys, kad 
jie tų trukumų nepastebėjo? Iž
do globėjas visgi, rodosi, turėtų 
šį tą žinoti apie iždo stovį.

Prasidėjo skundų svarstymas. 
J. Armonas padavė skundą 
prieš J. V. Mičulį už vartoja
mą netinkamų žodžių susirinki
me. Tas žmogus tikrai keistai 
elgiasi: jeigu kieno nors kalba 
jam nepatinka, tai jis tuoj ima

veiktus darbus

tav
Vienuolis.

Detroit, Mich.
Bimbininkų zig-zigai.

ki-

Lie-Vasario 28 d. vietiniai 
tuvių Komunistų Frakcijos bim- 

rekolekcijas”

tų, tai aišku, kaddos nevoliu- davinėti, tai; L. Jonikas tai matėsi aplinkui
icijos liepsnos neaplenktų ne'merginai priėjęs pasakei^Nc- leistos ir niekas jose negyvena 
Sovietų Rusijos, nes juk ir ten I valia paNlhvinėtii tas kontr- Kai užėjo blogi laikai, tai jos 
J. Stalino kruvina diktatrura1 rcvolhięiniš( šlamštas. jei. visos tapo apgyventos. Mat, čia 
laiko darbininkų ir valstiečių! neklausysi; tai išmesin'r lauk” 
laisvę daug labiau suvaržiusi; ir lt.
negu Vokietijos,1 Franci jos ir! Visam jomarkui'užsibaigus, 
kilų kapitalistinių valstybių ėjo ypatiškos diskusijos tarp 
valdžios. i binibiniiikų?

Paskui jis, skaitydamas iš Bimbininkai;
“Naujosios Gadynės” i...............
mums bandė įrodyti, kad jie kinius ir

ir žmones, vartojo tokius išsita
rimus. “Tu durnas, kaip asi* 
las;” “Ui! loji; kaip šuo”; “tu 
bliauji, kaip veršis;” “tu šoki
nėji, kaip varlė;” “tu straksi, 
kaip gaidys;” “Kokių velnių 
čia atėjai į musų svetainę, 
jeigu tau nepatinka;” ' “tik 
duok tau į snukį”

Sovielų Rusijos, nes juk ir ten I valia pardhvinetir tas konlr- Kai- užėjo blogi laikai, tai jos

F. Abekui.
Pirmiausiai ant pagrindų 

prieš publikų pasirodę vyriau
sioji bimbininkų kajiisarka A. 
Jonikienė ir pasakė: “Ant šio 
vakaro programo grojis Detro- 
jnus lietuvių benas po vadovys
te Juozo Gugo”, (Kodėl ne 
draugo J. Gugo?) Ap.e to “be- 
no” gerumų neužsimoka nė kal
bėti, bile tik padaru triukšmų, 
tai ir gerai.

Vėliau ta pati kamisarka sa
ko: “Dabar ant programo iš ei
lės dainuos didysis ‘Aido’ Cho
ras. Na, ir pasirodo tas “didy
sis” bimbininkų “Aido” choras 
iš 12 vyrų ir 13 moterų,— vi
so 25 ypatos (pirmiau tas cho
ras turėjo apie 100 narių). Pir
miausiai sudainavo “Internaci
onalą” Abeko pagerbimui ir dar 
tris daineles. Tik labai nevyku
siai: vyrų balsų nebuvo girdėt, 
tik buvo matyt, kaip jie, užpa
kalyj moterų stovėdami, žiop
čiojo. Vadinasi, moterys garsiau 
dainavo, negu vyrai.

Pristatoma kalbėti ir pats 
staršas komisaras Abekas. Jis 
savo įžanginiuose žodžiuose pa
sakė: Aš, girdi jums pakalbė
siu apie ekonominį krizį, iš ko 
jis kyla ir kaip su juo reikia 
kovoti, kad pagerinus darbinin
kų būvį. Na, tai ir pasakojo! 
Atkartotinai, po kelis sykius 
apibėgo Sovietų Rusija, Indija, 
Kiniją, Afrika, Pietinę Ameri
ka ir šiaurinę Ameriką,— tik 
nerado Australijos. Bet už tai 
jis sugrįžęs j Detroitą “surado”, 
kad Fordas dirba automobilius 
su keturiais, su šešiais ir su aš- 
tuoniais endžinais. Visa bėda 
tik esanti kad jis darbininkams 
neduodąs darbo. Todėl visi dar
bininkai turi rašytis prie bim
bininkų partijos, kad pagerinus 
savo būvį, nes Komunistų Par
tija visur sėkmingai vadovau
janti darbininkams kovoje su 
kapitalizmu: angliakasių strei
kuose, kriaučių streikuose ir t. 
t.

Toliaus sako: Vokietijos so
cialdemokratai šimtais tūkstan
čių palieka Socialdemokratų 
Partijų ir galvatrūkčiais bėga 
į Komunistų Partijų. Pagal to 
melagio pasakų iš eitų, kad Vo
kietijos Socialdemokratų Parti
joj jau nebeliks nė vieno nario. 
Tačiau yra žinomas faktas, kad 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partija yra stipriausia partija* 

• Pridūrė tas taradaika, kad 
jei Vokietijos komunistą fns 
pavyks nuversti kapitalistinę 
valdžių, tai tada visoj Euro-

pigesnis pragyvenimas. Rcnda 
pigi, o kartais net nieko nerei
kia mokėti;

Karmas mažai kas teperka, 
nes miestiečiai savo sutaupąs 

. v. . ! pravalgė miestuose bėgy vendą-raitus, resnllrargumęn^pricikpruse.-:m. banl{UQse
kitokios krypties Da(igeHa mjt.stječilJ nor6tų ga, 

vo namus mainyti ant farmų>1 
bet faivneriai nesiskubina : jie j 
jaučiasi esą laimingesni už 
miestų darbininkus, kuriems 
šiais laikais labai sunku gauti 
bet kokis darbas. Nuo miesto 
gyvenimo farmeriai dabar kra- 

ir dar visomis 
biauresnius išsitarimus naudo- ^aiP’ Jle 

i. Vadinasi, komunizmas da- ( valgyti.
Bimba padarytų santaiką, tai kartinius bimbininkus nieko K^i 
dirbtuvėse (tarkai pagerėtų, (langiau ncišmokino, kaip tik tai broliai lietuviai privalo ne
darbininkai gautų geras algas, kitokių minčių žmones keikti užmiršti farmų. Kiekvienas, kas
visi streikai butų laimėti ir ir sugniaužtų-kumščių rodyti, 
bankai nebankruluotų. Baig- Ir da jie nori paimli į savo 
damas savo tarškalienę, kiek rankas valdymų valstybių!
lik drūtas suriko: “Visi Ame- • Beje, kuomet 
rikos darbininkai stokime 
komunistų partijų ir čion įs 
leigkime tokių proletaro dik-' ninkai tokiais žodžiais 
taturų, kaip Sovietų Rusijoj”.

Na, tai gerai, Abekai, —jei 
gu jau tau taip arti prie šir
dies yra ta Sovietų Rusijos 
“proletaro” daktatura, lai ko
dėl tu “patamsiais,” kaip zui
kis pabėgai iš Soyifilų. Rusijos 
atgal į tų prakeiktų kapitalis
tinę Ameriką, kuomet tau ten 
komisarai buvo padavę į ran
kas 
kai, 
vok 
mų 
ros ?

yra priėšdhrbininkiškii 
kontr-revoliucionieriški* Bet 
jis skaitė tik Inos žodžius, ku
rie yra naudingi bimbinin- 
kanis. Gi tuos žodžius, kurie 
yra bimbininkams pragaištin
gi, neskaitė, aplenkė ir, paga

lios, iš jo visos kalbos išėjo 
taip: jeigu lietuviai darbinin
kai iš savo tarpo išvytų lauk 
Pruseikų, Butkų, Strazdų ir su jo

I » v

liepsnosianti ir n u versianti vi
sas kapitalistines valdžius. 
Jeigu jo pranašystė išsipildy-

ir pruseikinių, 
neturėdami ge-

keturiomis: šiaip 
visgi turi, ko pa-

šiek tiek pagerė

nelaime arba užklumpa ligos. 
Draugijos nariai yra pusamžiai 
vyrai ir moters, tačiau priklau
so ir čion gimusio jaunimo. Kai 
seniai pavargs, tai draugijojs 
yadovybę paims i savo rankas 
jaunieji.

(Pereitų vasarų draugija su
rengė keletą piknikų, kuriuose 
turėjo progos dalyvauti ir kai 
kurie chicagiečiai ir kartu su 
fermeriais pasilinksminti. Buvo

Kol 
lelkalai vedami tvarkiai ir be 
vaidų, nežiūrint į tai, kad pri
klauso visokių įsitikinimų žmo
nės. Draugijos viršininkai taip 
pat yra pavyzdingi. Pirminin
kas Pilypas tikrai atsako savo 
vietai.

šiemet pas mus žiemos kaip 
ir nebuvo. Kai kurie f armėnai 
guvulius per žiemą ganė lau
kuose ir daug sutaupė pašaro. 
Lengva žiema buvo tiems, kurie 
mažai šieno teturėjo. Kovo 6 ir 
7 d. pasirodė žiema. Prisnigo 
pusėtinai storas klodas sniegu 
ir oras gerokai atšalo.

Apšviestesni ir rimtesni ūki
ninkai mėgsta skaityti “Nau
jienas” ir “Keleivį”. Tačiau yra 
ir tokių fanatikų, kurie Bimbų 
laiko kokiu tai dievaičiu.

—Ūkininkas.

Patogumų Gadynė!
ENJOy RADIO

•you R/z>
tik gali, turėtų Įsigyti sklypų 
žemes. Turint žemės, dėl ne-^ 
darbo nereikės sukti galvą, nes.

pruseikiniai maisto niekuomet netruks. Mes1 
į sykiu su bimbininkais gyveno juk didelėj daugumoj esame su-j 
-‘taikoje, tai jų draugai bimbi- nųs ir dukterys ūkininkų, tad

i nuolat farmeriavimas mums kaip tik 
I svaidydavosi į “apšvietiečius”, ir tinka.

|_|ir į socialistus, o dabartiniai 
pruseikiniai juokaudavosi, dėl- ti dėmesį 
nais plodavo i 
“Gerai tiems kontr-revoliucio- 
nieriams”. Kažin kaip dabar 
tie pruseikiniai jaučiasi, 
jų buvę geriausi 
pačiais žodžiais 
juos? — Detroitietis.

Kiekvienas privalėjo atkreip-
. vzuja, v* Į p. jMikolainio |

ir sakydavo: straipsnį, kuris tilpo “Naujieno-
se”. Jis aprašo, kaip pradėjo 
farmeriauti keliais doleriais

jaučiasi, kai kišenėj ir iųj^jo ntpįitiš ne tik 
i draugai tais ravimi; bet aeiįnžL Šiah- 
* svaidosi į dien jis gal yra vertas kelių

šautuvų ir pasakė: Abe- 
eik į Rygos frontų ir ko
sti kolčakiniais už įsteigi- 
Rusijos proletaro diklalu-

Scotville, Mich.
Iš \ikininkų gyvenimo.

šių pasakų, tai buvo leista 
publikai duoti klausimai. Ta
čiau nebuvo nė vieno rimto 
klausimo. O pats Abekas į 
klausimus atsakė klausimais ir 
išėjo tikras “čepsui.”

Paskui rinko aukas “Vil
nies” popieros fondui. Surinko 
virš $17. žmonių buvo apie 
300 ar daugiau.

Prie pat pabaigos to raudo
nojo kermošiaus A. Jonikiene 
skaitė vienų rezoliucijų, o jos 
vvras kitų.
“Kas už rezoliucijų,
“taip”. Apie 20 bimbininkų 
suriko: “Taip,” A. Jonikienė 
klausia: “Kas prieš rezoliuci- 
ia?” Visi tyli. Ir vėl A. Joni
kiene sako: “Vienbalsiai pri
imta.” Bet toji mamė neklau
sė, kiek susilaiko nuo balsavi
mo, o to turėjo paklausti.

Bimbininkų visokį raštai 
buvo pardavinėjama visiems, 
kas tik pirko, o kai atėjo pa
nelė SI. Masiukė ir atsinešė ra galimybės apsieiti, 
pundų “Naujos Gadynėš” par- Pirmiau daug prastų farmb’

Paskui klausia: f.

šioj apylinkėj žemės daugu
moj yra derlingos, tad ir lietu
vių ūkininkai verčiasi neblo
giausiai, padarydami gana gerą 
pragyvenimą. Apie Scotville at
rodo taip, kaip apie Marijampo
lę, tik čia ūkininkai gal nėra 
tokie stora kakliai ir nėra gal 
tiek skolose paskendę, kaip ma-^ 
rijampoliečiai.

Lietuviai ukius apsipirko pra
džioj ir pabaigoj karo,— nuo 
1914 ligi 1918 metų, šiandien 
kai kurie jų tikrai pasiturinčiai 
gyvena. Kai užėjo dabartinė de
presija, tai ji palietė ir farme- 
rius, kadangi visi žemės ūkio 
produktai pusėtinai atpigo tiek, 
kad tiesiog neapsimoka nei dar
bas. O tuo tarpu ūkiški padar
gai labai brangus. Farmeriai nei 
kiek nedejuotų dėl produktų 
atpigimo, jei jie, galėtų taip jau 
pigiai pirkti visokius jiems rei
kalingus padargus; be kurių nė-

desėtkų tūkstančių dolerių. Jo 
senatvė užtikrinta. O jis juk nė
ra išimtis, ' butų galima su
rasti daug žmonių, kurie pana
šiai prasidėjo, kaip Mikolainis.

Kada p. Mikolairfis pradėjo 
farmeriauti, tiesa, buvo kitokie

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

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.
' Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

dantis yra nešvarus, tai jus no
romis ar nenorons turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas. yra daromas ir jums.

Uaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurą iitikro šveičia nedrasky- 
damM dantų emales — tas sun
ku* uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

sįuly darni savo pagalbą suieškojo X

[Acme-P. B A. Photo]

Lindbergh’ų rezidencija, j. kurią suvažiavo daugybė žinomų, 
, me pavogto..vaiko, ...... .

Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas automo
biliu. Tegul Budrikas įtaiso radio į Jūsų automobilių. 
Kainos dabar labai žemos, nuo

$25.00 $100.00
Naujas Midget Radio pagauna police calls — policijos 

pašaukimus ir kitas stotis
Kaina ............................  | V t/

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

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

Jos.F.Budrik,!5L
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705
t

Pirkdamas Naują 
Dodge arba Plymouth 

Automobiliu
Jus gausite didelę nuolaidų ir dykai naujų PHILCO au
tomobilio radio vertės «i A A pas

i vUvUU

SUDRIK AUTO SALES
907 West 35th Street

Telefonas YARDS 0105
"......... ĮI . ........................ ...........   .....I.* ■ I. ■ I.......»■ .......... ..................................... ■■■..... .. .......... ■ik... ■linu-... .......... ..................................... ......... ■------

Gražus Lietuvių radio programai duodami Budriko 
korporacijos iš stoties WCFL 970 kil. nedaliomis nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų'ir iš stoties W H F C 1120 kil 
ketvertais nuo 7 iki 8 vai, vakare.

iimiii —  imu  , , i-  ............. .. .................................... iw.ii m hiimi   i m i i u <„■„ i>riW ■  

r , ‘ ‘ " ” . . 1

Budriko krautuvė, dėl patogumo, šiame išpardavime 
bus atdara nedaliomis iki 0 vai. vakaro.
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— Pavasarinė arba vasarinė su- 
Praktiška ir lengvai pasiuvama,

K 'NOMAU ju>t FAOTtec* 
UV» THSRB 6m THB STRME"T, 
TUHN 'MAKT VOM TO CKIfctV/ 
•=3 UCR TO A feOCTOH. Į

padaryti, 
i■ hobo

I DYKAI
KNYGEI.fi

Kecord of ln- 
tipiniam 

__ Kimi* 
panlnptyle. 

rnprHtlnKHH pa*

kitokių nau* 
j — viskas aprašyta iš- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

ir1 bukite tikras.

daugiau 

arba pri- 
pažynteti

dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Depu, 1739 So. 
Halrted St., Chicago UI.

HUMV. SUES 
į A T»E ACH _

Evcry tirne cyes glancc your way, 
you’re in a Bcauty Contest. If you want 
pcoplc to think, “How charming shc 
Iboks!” —tum to Camay, the Soap of 
Beautiful Women. It is so dclicatc, so 
bland, that your skin will become as 
fresh and Soft as May-blossoms! And 
you’11 win each daily Bcauty Contest I

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

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

2651 
knr’ė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar ___
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš 
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume . 
mierą ir aiškiai parašyti savo var

Mokytojai reikalauja 
algų

Hobo, tramp, bum
Bet skirtumas reikia daryti 

Štai Dr. Ben L. Reitman, ku
ris pats pusėtinai daug bastėsi 
sako: ' • ••

“Yra trys klajoklių ru&ys:

C L AR EN C E A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43.A Securlty Saviti** A Conmtrclal 
Sunk Bulldinc

<Dlrect!y aeross Street from Putent OfBce, 
WA SITI N G TO N. D. C

muoju turtu jie ir vargo 
daug, kadangi elniai yra 
laukiniai, o sūnų piemenų 
čai nelaiko. Ypač sunku 
prižiūrėti vasarų, kai pradeda 
pulti musėles, uodai ir vapsvos. 
Gyvuliai stengiasi nuo jų pa- 

1 bėgti ir šeimininkui nuolat gre- 
, šia pavojus netekti didesnės 
I kaimenės dalies. Elnių priežiū
rą dar apsunkina, labai dažnos 
ūkanotos dienos ir naktys, Čuk
čų jurtos nuo kitų šiauriečių 
kailiais dengtų jurtų skiriasi 
tuo, kad žiemos metu jos vidu
je įrengiama, dar vidujinė kai
lio plaukais į vidų dengta bū
da. Toje būdoje nuolat dega el
nio taukų žiburys, kuris drau
ge tą Lūdą 
tu, kai ore

apšildo. Tuo me- 
buna 60 laipsnių 

šalčio, toje būdoje nuo šilimos, 
žinoma, ir nuo durnų, būna nęt 
trošku. Nakčia dėžėje-budoje 
temperatūra pakyla tiek, kad 
čukčai guldami išsirengia visai 
nuogi, 

t

Namų gyvenime jokios šva
ros bei gėdos čukčai visai ne
paiso. Nepratusiam žmogui sta
čiai nepakenčiamą įspūdį daro 
jų nuolatinės parazitų medžiok
lės ir valgymo būdas. Valgo jie 
sugulę aplink lovį, iš kurio ran
komis graibo mėsą, drasko ją 
nuo kaulų nagais, o apgraužtus 
kaulus spiaudo į tą patį lovį. 
Kiekvienoj jurtoj kabo pūslė 
su elnio šlapumu, kuriuo čuk
čai po valgio nusiplauja ran-

ME •• huu, 1 
MH-r INTERGVCeP

kūlimu, priešinimusi areštui ir 
kėlimu riaušių. Kiekvienam jų 
paskirta užsidėti kaucija suma 
$2.400 .
/ Jiems duota džiurės tėismas 

ir jų bylai nagrinėti paskirta 
laikas kovo 21 d. '

Keturi areštuotų tapo paleis
ti, kai įrodymų prieš juos nepu
ri uotą.

Stove Chuck dar tebėra li
goninėj o, vis neatsipeikvjęs nuo 
sumušimo. Jisai sunkiai nu- 
\ n tėjo pa tekęs policijos ran 
kosna.

Atrodo, kad žmogus yra pil
nai sąmoningas padaras, bet 
kai pamanai apie didžiausią

Hyde Park aukštosios mo
kyklos salėje kaip vakar šaukta 
mitingas 1,600 soulhsidės mo
kytojų. Mitingo tikslas daryti 
spaudimą į miesto tėtušius, 
kad jiems, mokytojams, butų 
sumokėtos užvilktos algos. <

■ ..I.,. I, . .........

lėčiau skirtumas

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus 
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab 
’ętčlė tai įrodys. Nuryk it ją. Skauj 
mas išnyko. Pagelba yra .tokia papra

visai nedarydami 
- hoboes, tramps,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir 
Speciahškai gydo igas pilvo, plaučių, inkstų 
jo. odos ligas.t žaizdas, reumatizmą 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia 
Praktikuoja per daugelį metų 
dykai, 
valandai 
4 200- West 26 St

SKAUDĖJIMAI
f

pašalinami 
tuojaus

CAMAY
The Soap of Beautiful Women. Steve Chuck, komunistas, ku

rį policija kaltina šovus šešios 
šuvius ir sužeidus penkius as
menis, tris iš’ jų policininkus, 
atiduotas ^rand džiurei. Kad 
jį paleistų, jis turės užsištatyti 
kauciją suma $7,600.

Dvidešimt keturi kiti komu
nistai yra* kaltinami betvarkės

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad, neveikia šir
dį. ir jums nereikia abejoti apie šių tab- 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica. lumba
go. reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnykstą. į valandėlę laiko. Per* 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti.

Tikras Aspirin turi 
dingų vartojimų 
tirtuose i 
dėžutės 
kryžių, 
žutės 
šias tabletes

Tokią pat prasmę žodžiui 
“hobo” duoda ir kiti žymes
nieji pabastų gyvenime žmo
nės. žodis “hobo” paeina ma
tomai iš šių,dviejų , žodžių: 
“hoe-boy” —, asmuo dirbąs 
malika (kastuvu), praktiškai 
farmos darbininkas.

Hobo žiemos laiku rasi dir
ba rubaiųs siūti dirbtuvėj, va
saros gi metu* kartu su gelžkc- 
lių gengėmis; žiemą užsiėmęs 
kaip mašinistas fabrike, o va
sarą renka kur nors vaisius; 
žiemos laiku verčia giritA-Wis- 
consine, o vasarą kerta ir ku
lia kviečius Kansas valstijoj, 
keliaudamas kartu su darbu 
Kanados linkui. Dažnai jis 
yra gizelis keleto amatų, bet 
tur būt dažniau nėra meistras 
nė vieno. Vienus metus jis 
atsiduria Kalifornijoj, o kitus 
Atlanliko pakrantėje; arba 
vieną savaitę čia, o kitą gal 
už keleto šimtų mylių ir to
liau.

Trampu, tiksliai vartojant 
tą žodį, tenka vadinti asmuo, 
kuris yra pagautas ūpo keliau
ti, įsigyti patyrimo nedirbda
mas. Jis — specialistas ke
liauti neuždarbiaudamas ke
lionei pinigų. Bendrai imant, 
jis nėra girtuoklis alkogoli- 
kas, nors, žiiioma, nespiauja 
burnelę išmetęs. Ot, taip sau 
pilietis beplaukiąs gyvenimo 
upe, ką sugriebęs pavalgyda- 
mas, kur pasįtąikė galvą n.ak-< 
vinei priglausdamas.1

vargą ir šaltį kenčiančius šiau
rės Sibiro gyventojus, tai ir 
nenorėdamas pamanai, ko tie 
žmonės skverbiasi į tokias ne
jaukias, vargingas gyvenimo 
sąlygas, galėdami kur kas pa- 
kenčiamiau gyventi persikėlę 
toliau į pietus, kur vietos žmo
nėms gyventi yra tiek ii’ tiek 
ir kur jie su mažesniu vargu 
galėtų sau žemę, dirbti. Bet 
pąbandyk tokius žmones, kaip 
čukčus, giįiakus, samojedus, 
kamčadalus perkelti į musų 
suprantamas geresnes gyveni
mo sąlygas ir jie bematant iš
nyks. Be pašėlusių šalčių, snie
go pūgų, be amžinai įšalusios 
žemės jie gyventi negali. “L.U.”

the hobo, the tramp, and the 
bum. Hobo dirba ir klajoja, 
tramp svajoja ir klajoja, o 
bum girtauja ir klajoja”.

St. John Tucker, regis kuni
gas, ir buvęs Hobo College 
(pabastų kolegijos) preziden
tas jChicagoj, kalba taip:

“Hobo yra bcsikilnojąs iš 
vienos vietos kiton .darbinin
kas. Tramp — klajojęs iš vie
nos vietos kiton, bet nedirbąs 
asmuo. Bum — vietoj prisi
laikąs, bet nedirbąs asmuo. Ęc- 
sikilnojnčiu darbininku visos 
pamatinės šalies pramonės ša
kos remiasi”...

Hoboes — benamiai, pabostos
Esu pasakojęs “Naujienose” 

kai ką iš Chicagos praeities, 
kalbėjęs apie jos gatves, pa
minklus, sodnus, tas ar kitas 
įstaigas, apie vaikų genges ir 
net apie politikierius. Dabar 
mėginsiu prasitarti apie grupę 
žmonių, kuri seniai mane įdo
mino. Tur būt todėl įdomi
no, kad jaučiuos gan artimhi 
jai giminingas.

Ta grupė — tai pabustos, 
benamiai. Rusų žodis pabus
tai, jei neklystu, yra — bro- 
diaga; dažnai kolionės *vardas. 
Amerikonai pabastas vadina, 
kai kurie 
skirtumo 
bums.

čukčų papročiai labai primi
tyviški ir šiurkštus. . Žmogaus 
gyvybė, ypač vaikų ir senių, 
vertinama labai menkai. Moti
nai mirus, dažnai sudegina ir 
jos žindomą kūdikį, nes dirbti
nai kūdikių maitinti nemoka. 
Ligoti ir silpni seniai dažnai 
parodo savotišką herojiškumą 
— jiems patiems pageidaujant 
juos nužudo artimieji giminės. 
Tokiais, atsitikimais ruošiamos 
puotos, o pasiryžę mirti seniai 
susilaukia nepaprastos pagar
bos. Po tam tikrų apeigų juos 
pasmaugia ir tai savotišku bū
du: paima virvę, apsuka ją per 
senio kaklą, o paskui du vyrai 
paėmę virvę už galų tol įtempę 
laiko, kol senį užmaugia. čuk
čai, be to, yra dideli girtuok
liai. Jei netyčia palieja degti
nę, tai bematant sugulę ją nuo 
žemės laižyte nulaižo. Jie ir 
bučiuojasi vienas su kitu tik 
tais atvejais, jei vienas yra gė
ręs degtinės, o kitam tos laimės 
nepasisekė patirti. Pasibučiavę 
su gėrusiu, jie jaučiasi lyg ir 
patys gėrę. Šito gero, būtent 
alkogolio, jiems pristato ame
rikonai, kurie atvyksta supirk
ti iš jų medžioklės ir žvejybos 
vertybes. Amerikos banginio 
medžiotojai su svaigalų pagal
ba išnaudoja čukčus be jokio 
pasigailėjimo. Dažnai jie susi
kviečia čukčus su šeimomis į 
savo laivus, vyrus nugirdo, iš
kelia į krantus, o palikusių mo
terų draugijoje keliauja j jurą 
banginių medžioti. Medžioklę 
pabaigę, moteris grąžina į kran-

Tikrai 
sutvėrimas. 

Jisai liek 
nebetinka 

i. Jo niekas nenori sam- 
o ir jis pats neieško dar- 
Pascnęs arba girtuoklis, 

sužalotas arba narkotiku au
ka, išmaldų prašytojas arba 
vagilis nevertas tuo vardu va
dintis. Kai kada taip sukiu
žęs, kad nebeišeina iš keleto 
blokų apskrities ir kad jo vi
sas pasaulis sukasi pusės arba 
ištisos mylios valę. Jis yra 
vienas nuolatinių misijų bur- 
dingierių.

Hobo jr Irampas žiuri į bo- 
iną su panieka. Tenka betgi 
nurodyti, kad ir hobo ir tram- 
po karjera, einama iki galo, 
dažnai atveda vieną ir kitą į 
bomo buveinę. Čikagietis.

(Bus daugiau)

PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, užnuodijimą krau- 

galvos skausmus, skausmus nuga* 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
r nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

daug reliktą 
prie patento. Neriai* 
kuoklt vilkindami bu 
apsaurojimu a a v o 
numanymu. Pritins* 
kitę braialnl ar mo
deli dėl InntmkcfJu. 
arba rafiyklte dėl 
NEMOKAMOS kny* 
gtitfij "How to Ob- 
taln a Patent” Ir “I 
ventlon” tormon. Nieko 
ttf. InformaeijaH kq daryti 
raSInfjlmal laikom) r 
GreltnH. nt«mrcu« 
hirnavimat.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

nuo koųMtlpacf jo*, prasto apetito 
galvos skaudėjimo, bemieges.

, Visose nptlekosc.

— ■* —

Griežtas 
tarp hobo ir trampo tikrąją 
gyvenime sunku ■' 
Trampas gali pakilt 
eiles, o hobo nusileisti į tram 
pų kategoriją. Ne 
esti laip, kad pabasta 
kariu ir hobo ir trampas 
padirbėją, ten dykinėja, i 
imaši darbo, paskui ir vėl kla 
joja.

Bum — amerikoniškai lie 
tuviškai —• bomas 
vertas gailestięs 
bejėgis ir beviltis, 
susmukęs, kad 
dirbti 
dyli, '

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

(Pabaiga)
Kaip ir ostiakai, samojedai 

žmonas turi pirktis, sumokėda
mi vadinamą kalnymą elniais. 
Kadangi elniai, kuriuos gauna 
už dukteris tėvai, duoda prie
auglį, tai ištekėjusios samoje- 
dės kasmet keliauja pas tėvus 
naujų dovanų.

Greta krikščioniško Dievo i 
samojedai neužmirštu ir savo 
pagoniško dievo Numo, garbina 
šventus krūmus, klauso savo 
šamanų.

Rytų Sibire nuo pat šiaurės 
iki pietinių sričių gyvena tikri 
medžiotojai ir žvejai tunguzai. 
Jie yra ir atkakliausi klajokliai. 
Nesėkmingos medžioklės metai 
yra pakankama pziežart.s, kSu 
tunguzai ištisomis šeimomis ir 
giminėmis persikeltų kelis šim
tus kilometrų į kitą vietą. Vi
sos tunguzo gyvenimo reikme- 
nės, atitinkamai jo budui, yra; 
pritaikintos greitam ir lengvam 
persikėlimui.

Dabar paimsim pačių Sibiro 
rytų gyventojus čukčus. Gyve
na jie pačiam šiaurės rytų Si
biro iškyšuly — čukčų pusiau- 
saly Leduoto vandenyno ir Be
ringo juros pakraščiais pačiose 
šalčiausiose Sibiro vietose, žmo
nės jie gana aukšto ūgio, stip
raus kūno sudėjimo, stiprios 
sveikatos, čukčų yra vadina
mų sėslių, kurie gyvena pajū
riu ir verčiasi žvejyba bei ju
ros žvėrių medžiokle ir elnių 
augintojų klajoklių. Vasarą su 
elnių kaimenėmis, kurios atski
rų savininkų siekia tūkstančius 
galvų, čukčai keliasi arčiau prie 
juros, kur nėra tiek muselių ir 
uodų, o žiemą traukiasi arčiau 
prie miškų. Elniai yra visas 
čukčų turtas. Bet su tuo judo-

[Acm«-P 8 A. Photo I i

Betty Gow važinėja LindberghT)* vaiką. Ji tarnauja pas Lind- 
bergh’us kaipo auklė. Kai kurie nužiūri, kad ji buk turėjusi 

f 

ryšių su “kidnaperiais”.

Daktaras
, t Kapitonas

Pasauliniame kare

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

: AR NESVEIKAS?: 
)l’aJta>kit Di. Ross. dykai. Į 
J apie savo ligą ar silpnumą. ' 
[ Vėliausi ir Rcriaosi <
f ZT gydymai išgydymui <

įvairių kraujo ligų.' 
reumatizmo inkš- 1 
ių pūslės urina 
rių ir visų užkre ( 
'iamuįu ligų Tai ( 
pgi speciali gydv-i 
tnai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu- 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
’engvu išmokėjimų kad kiekVienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street. Chicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
Jei moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki I 
p. m. Panedėliais. Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8. p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Antradienis, kovo 15, 1932
■ i MM... .. ■■ , ,, lįBMĮI -e, Į <•■

VELYKOMS ČEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Velykoms nupirkit visai šeimynai i fta'ūjhs" čevery- r
kus. Mes užlaikome puikius čeverykus ir turime

■ ,—i didelį pasirinkimą. Pas mus 1'
OmK nirkdami, sutaupysite pinigų I
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Subscription Ratas. 
AtkUO Per yjiar jp Canada 
|7 uo per year uutside of Chicago 
Ah.iHi per year in Chicago 
3c ue» eupv

Emęred aa Sacood Chaa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. onder the act of 
March 8rd 1879.

Į sėkos buvo nepageidaujamos,
$8 00 fbet nuo išsisukti nebuvo 

4A)o gulima. Kadangi Fordas pa- 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, fr789 S. Hahted St., Chicago, 
UI Telefonai RyoMVeh 85UU.

(Tinlnakymn kalnai
Chicagoje — paini:

Metams ...............................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiamr ____
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui _____

Chįcagoj per iSneAiotojua. 
Viena kopija .. .......... .
Savaitei .......... ..
Mėnesiui ........ ....------ -----

Suvienytose Valstijose. n« Cąicagoj, 
paštu

Metama --------------------------- $700
Pusei metų 8.50
Tnms mėnesiams —______ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------   $8.00
Pusei metų ------------  4.00
Trims mėnesiams ......________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

VOKIETIJOS FAŠISTAI SUMUŠTI

Vojkietijos prezidento rinkimuose, pereitų sekma
dienį, fašistai tapo sumušti. Jų “herojus” Hitleris gavo 
11,338,581 balsų, kuomet respublikinio bloko kandida
tas gavo 18,667,730 balsų, t. y. beveik pusaštunto miiio- 
no balsų daugiau, negu fašistas.

Tiesa, Hindenburgas dar nėra išrinktas, nes iki 
absoliučios daugumos jam trūksta 161,202 balsų. Ba
landžio 10 d. turės įvykti antri balsavimai, ir tuomet 
laimė? tas, kas bus gavęs daugiausia balsų, nors ir ma
žiau kaip pusę viso balsų skaičiaus. Antruose balsavi
muose hindenburgas lengvai pergalės.

Fųųistai jau abejoja, ar bestatyti savo kandidatų 
tiems balsavimams, nes jam laimėti nėra jokios progos. 
Jie gavo skaudų moralį smūgį, kuris labai nupuldys jų 

• įtakų krašte. Sekmadienio balsavimai parodė, kad fa
šizmui pritaria mažiau, negu trečdalys balsuotojų. Jei
gu prie fašistų balsų pridėti 2,557,876 balsus, kurie bu
vo paduoti už nacionalistų (nionarchistų) kandidatų, 
tai ir tuomet gausime mažiau, negu 14 milionų balsų is 
37,657,726 visų paduotų balsų, t. y. tik apie 38%.

žodžiu, respublikos šalininkai Vokietijoje yra daug 
stipresni, negu -fašizmo ir monarchizmo šalininkai su
dėti į daiktų.

Tačiau tenka pažymėti tų faktų, kad respublikinės 
partijos neturi visiškos daugumos. Dalis tų, kurie eina 
prieš fašistus ir mpnaręhistus, stoja ne už demokratinę 
respublįkų, bet ir už sovietų diktatūrų, šios srovės kan
didatas Thaelmann’as surinko pereitų sekmadienį ne
pilnai penkis milionųs (4,982,079) balsų.

Yra apgailėtinas dalykas, kad dar tiek balsuotojų 
Vokietijoje, ir tai daugiausia darbininkų, iki šiol nesu
pranta, jogei jų pačių labui turi būt ginama demokra
tinė tvarka. Jeigu šitie netoli penki milionai darbinin
ku stotų j vieną eįlę su kitomis respublikinėmis parti
jomis, tai nei fašizmas, nei monarchizmas Vokietijai 
nutyli pavojingi’

;Bet šie ,ripkįn^ai daugeliui Vokietijos darbininkų, 
kurie iki šiol -tikėjo į bolševizmo evangelijų, atidarys 
akis. Jie dabar turi matyti, jogei .komunistų partija ne
gali pė svajoti apie tai, kad jai artimoje ateityje pa
vyktų pakreipti savo pusėn daugumų žmonių. Komu
nistų Thaėlmann’as negavo nė pusės tiek balsų, kiek 
fašistų Hitleris. Komunistai spekuliavo, kad jie pa
trauks savo pusėn daugelį socialdemokratinių balsuo
tojų, tyet jieips tatai nepavyko. Vokietijos darbipinkąi 
parodė savo pilietinį subrendimų, balsuodami už .bend
rų respublikos gynėjų kandidatų, o ne už .demagogiš
kus Maskvos obalsius.

Po šio Vokietijos dėmę tijos mūšio su fašizmų, 
Vokjetijos liaudis £ali drąsiu žiūrėti į sąvo^valstybes 
ateitį.

FORDAS IR BE
DARBIAI

Kovp ;7 dienų ;prie Henry 
Fordo automobilių dirbtuvės, 
kuri randasi Dearbprn, Mįch., 
įvyko didelės riaušės. Tokių 
riaušių senai jau bebuvo bu
vę Michigan valstijoj. Jos visai 
nekokioj šviesoj perstato For
dų.

Riaušėse keturi žmonės pra
rado gyvybę, trys dešimtys ta
po pašauta ir priegtam didelis 
skaičiuj vyrų ir moterų tame! 
sumišime vienokiu ar kitokiu1 
įbųdu nukentėjo. Ir tai ačiū 
tam, kad Fordas savo i n lene-: 
sams naudoja kiekvienų .pro-

/

puslapiuose didžiausiomis rai
dėmis pranešė, kad Fordas 
trumpoj ateityj rengiasi išleis
ti šimtus milijonų dplęrių ir 
priimti desėtkus tūkstančių 
darbininkų. Vadinasi, paskel
bė, kad nauju modelių auto
mobiliai bus gaminami visu 
smarkumu. Detroito laikraš-

■ ■ ». r .• 1

čių pranešimus apie tai, skų
Fordas rengiasi daryti, pakar
tojo dauguma ir kitų Ameri-

Tų pranešimų 
i tikslas, matomai, 
i kad sulaikyti 

į.J bent ligi- to laiko,

vyriausias 
buvo tas, 

kompetieijii 
kai j nauji

pasirodyti rinkoje. Ačįu‘Fordo 
ęiagjškam vardui, |atai pi" 
pąsisekč: kitų automobilių iš-

skelbė, jog jis yra pasiryžęs iš
leisti milijonus doleriųJr.duo
ti darbų desėtkams tūkstančių 
darbininkų, tai tuoj pradėjo 
traukti į Fordo dirbtuvę tuks
iančiai išbadėjusių bedarbių.

Tiems suvargusioms ir bado 
nukamuotiems bedarbiams 
buvo pakartotinai atsakoma, 
jog Fordo dirbtuvėj jiems dar
bo nėra.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
desperacijos apimtus žmones 
visai nesunku tėra sukurstyti. 
Būrelis agitatorių pasinaudojo 
ta proga ir sekmadienį, kovo 
6 d., sušaukė Detroite masinį 
bedarbių mitingų ir prirengė 
planus sękamai dienai: suor
ganizuoti alkanų bedarbių 
maršavimų link Fordo dirbtu
vės.

Keturių tūkstančių bedarbių 
minia, daugumoj susidedančių 
iš buvusiųjų Fordo darbinin
kų, susirinko pirmadienį/ po 
pietų Detroite. Tvarkų palaike 
miesto policija. Lyderiai gavo 
iš miesto reikalingų perimtų. 
Susirinkimas buvo tvarkus, ly
deriai kalbėjo į minių ir ragi
no, kad nesitvertų prievartos 
ir smurto. Vėlesnieji įvykiai 
parodė, jog marŠūotojai netu
rėjo ginklų. Buvo išrinkta de
legacija, kuri turėjo įteikti at
sišaukimų Fordo komapnijos 
viršininkams.

Minia bedarbių pradėjo ra
miai maršuoti iš miesto. Ligi 
miesto ribų palydėjo jų Det
roito policija. Vos spėjo mi
nia įžengti į Dcarbornų, kai jų 
pasiliko vietos policija. Ka
dangi minia nepaliovė niaršą- 
vusi, lai Dearborno policija 
be niekur nieko paleido į 
žippnes ašarų dujas, — pąšąk 
pačių viršininkų, už tūkstantį 
dolerių.

Nežiūrint į dujas, Dearbor
no policija turėjo pasitraukti, 
kadangi niąršuotojai pavaišino 
jų su akmenimis. Minia prisi
artino prie Fordo dirbtuves, 
kur — temperatūroj tijc rupulį 
aukščiau zęrp, į jų tapo palei
sta sroyčs šąįto vandens. .

Minia tiek įduk^^kad nebe
teko jokios lygsvaros. Ji prą-. 
dėjo veržtis prie dirbtuves var
tų No. 3 ir tuo pačiu laikų pa
leido į darbų akmenis. Fęrdo 
privatiški detektyvai tuoj pra
dėjo šaudyti, nužudydami ke
turis ir sukeisdami apie 30 
žmonių. Minia nešaudė — nei 
pas vienų nukautųjų, sužeis
tųjų arba areštuotųjų nebuvo 
surasta revolverio ąr kitokio 
ginklo. Polįcmonai vyriausiai 
nukentėjo mUO akwmi- '

Kas jnanopia atsiekti Jokiu 
brutąlišku ir beprasmiu elge
siu? Kur į buvo protaujantis, 
liųinanĮtariškąs 1914 ųi. For
das, kuris liuesu noru padvi
gubino sąvo darbinĮųkamS] al
gas? Kur buvo “Taikęs Laivo” 
Henry Fordas?

Prileiskime, kad atsišauki
mas, kurį norėjo įteikti bedar
bių komitetas, buvo neapgal
votas ir jokiu bųdu neišpildo
mas. Tai kodėl vien dik .dėl 
taikos palaikymo (ir išvengimo 
kraujo .praliejiųię nebuvo ga
lima suteikti audijencijų? Juo 
labiau, kad Fordo žmonės pa
tys prisipažįsta, jog jie žinojo 
apie, dėmpnstracįjų iš kalno.

Henry Fordas, -kokiu sau 
persistato Amerika, privalėjo 
tuos keturis tuksiančius bedar
bių pakviesti į savo dirbtuves 
valgylę, pavalgydinti ir sušil
dyti juos, kuomet viršininkai 
butų galėję.išklausyti kęjpįtęję 
atsišaukimų. Tąi butu buvęs 
ne lik geras apsjgųršinimąs, 
bet ir išmintingas bei .žmoųiš-

Vįetoj to, akla, ųeprę^ująh?
ibiai kąs žyjgis.

;ns

SjLA,’ 44© Aįstoči©jl 
tautišktkankiniai

• “Ąiųę^kPs I/įętųvio” No. 7, o 
tąįp pat ^amjąrnj”, ąjv. C. tyl. 
Lukošius teisiną p. Tareįlų dėl 
SLA. 4-to Apskričio iždo žlugi
mo. Savo teisinimų i raštui jis 
uždėjo tokį aųtgalvį: J'gLĄ. 
Ketvirto Apskričio fįkrą padė
tis.”

Adv. Lukošius bandų įlikįnV 
tų ląikrąščių skaitytojųs, jog jįs 
tik vienas težino, kokią iš tįe- 
sų tame apskrityj yra1 ‘Tikra 
padėtis”. Štai kaip jis pradedą 
savo straipsnį: “Kadangi neku- 
ris ketvirto apskrįčįp.dabartinės 
valdybos (jeigu tpkis ųąrys yrą’, 
tai kodėl nąpasakyti, kas jią per 
vienas! — A. ‘V. Š<) su savo 
bendrais (kas tie per sutvėri
mai? — A. V. S.) užkaitę savo 
puodų, kūrena ugnį (adv. Lu
košius nepasako, kas tų uąnj 
sukurė, — ar tai tik nebus tje 
patys tautininkai, kurie sąvo 
sukurtos ugnies patys bijosi.— 
A. V. S<) ir laukia galvoja, kaip 
čia sumesti į tų jų puodų ne
kaltus ir virinti juos -toje sma
loje — neteisybėje.”

Tai taip adv. Lukošius su- 
prąptą tų tikrųjų 4-to apskričio 
padėtį. Jeigu kas dar nętiki į 
peklų ir jos kančias, tųi gali 
nuvažiuoti į Waterburį pas po
nų advokatų^ o jis tikrai paro
dys tų baisių ugnį ir smalos 
puodų bei tuos “skymerius”, 
kurie puola, bėga, dreba ir .gal
voją, kai p čja. sugauti tuos .ne
kaltuosius SLA. 4-to apskričio 
taųtįęč.ius įr tėvynaiiiįųs ir sų- 
nięsti juos aukštyn kęjęmis į 
verdančių smalą.. Gaila tjk, kad 
ponas ądYokąta^ tuos “§kyme- 
rius” .peapginklayo šakėmis, — 
tada butų išėjęs puikiausias 
vaizdas iš peklos knygos.

Na, kaip ten nebūtų, jeigu 
jus, neviernieji Tamošiui, neti
kite į peklos knygį, tai susi- 
nęškite su ponu advokatu, .o 
jis jums parodyk kur nors apie 
Watęrburį, Conn/ valstijoj, tik
rų tikriausių pekĮą, ,kur smąlą 
yerda ir kimkųlihoja.

Ę|pgiąusiąs. dalykas yra tąs, 
kad tie nevidonai “skymeriaP’ 
stęngįąsi pagailti tokius “šven
tus” ir nukaltus, „tėyynąipius, 
kokįąįs .yra Ayąterbųrįę. ir Nęw 
BritalP ■ J°P^i• Ir tai YW • MŽ 
menkųįęĮfį: už praganytą ąp- 
skričįo $1,314.60! (Tię - “skyme- 
riąi”, .piątpmąi, popo
ądyękato išmintingus žudžius: 
Jurnas dpoda, rązųmną^ imą.

Girdi, Jeigu tie “skymeriai” 
nęsihaųs ląųžę ragus tiems nę- 
.J^ąĮtįęms .ąyįnęĮia|ps, tai Jie yįė- 
nų gralių dienų patirs, kad 
jiems reikia stoti pas fieęeją 
paąiaįškipti, kodėl jie putinai 
užsispyrė tikriems tautiečiams 
-ragus laužyti. ’

Padėtis, kaip matute, labai
paprasta. Tik .visa nelaimė, kad met esti geras.

apskričio ,yąldyb^ ,nąi;ys savo 
laiku bėgiojo, važinėjo, susira- 
šinejp sų ikitąįs, jr ta
rėsi, kąįp ątgąųti ąpakvi4lp žu- 
yusį ižįų pęi kąlP sutvarkyti 

’PąkrjkPHls reikalus. 
Kąi dąlykai tikrąi paąiįkėjo, 
jpg ąpskričio iždas ,yrą $uvęs, 
tai tąs pats yaldybps narys be- 
bėginėdamas ir bepųldinėdamas 
“suskymayo“, tkąįp sukelti pl- 
ųlgų, kąd ątmPWus sko
las, kuriąs, bęgąųpądpriąųdami, 
užtraukė ti» • ■ ųekąlti ayjplliai”. 
O (tos skolęs .siekią apie 4|,000.

Ir dabar tas pąts vąldybos 
narys ąu ąąyp sėtais, .ąpskri- 
čip vąldybos nariais, ųųką gal- 
vąs, kaip čia geriau įkūnyti tų 
savo “skymų", SUkęĮti ap
skričiui pįnigų bei sutvarkyti 
jo reikalus. Mat, lnprįpĮą at
gauti nariuose pasitikėjimų, 
kurį musų tėyyųąiftiąi į prašvil
pė. . Dabar tiems apskričio val
dybos nariams prisieina gaišin
ti savo laikų ir aikvoti energijų, 
bevažinėjant po apskričio kuo
pas ir įbemaldaujant narių, kad 
anie peremtų jų sugalvotų 
“skymų” ir prisidėtų prie pini
gų sukėlimo. O nori jie sukalti 
bent tiek, kad butų galima sko
las atmokėti, kurios pasidarė 
ačiu Waterburio ir New Bri
tam “durniems” ir “razum- 
niems” Jonams.

Tai tokia yra dabartinė SLĄ. 
4-to apskričio padėtis. Čia aš 
tik paviršutiniai apibudihąu 
kai kurių 4-to apskričio valdy
bos narių pastangas sukelti ka
pitalų. Tų “skymerių” pasįry-> 
žimąs, matomai, seniems \W>a- 
terburįo tėvynainiams įvare 
kinkų drebėjimų ir jiems pra
dėjo vaizduotis ugnis bei dide
lis smalos puodas.!Ir jiems at
rodo, kad tos ugnies įr tos sma
los kaip tik jiems ir teks pa
ragauti.

Ga)įma pąsakyti, Jog f ai ;ge- 
ras ženklas: matomąi> dėl ąp-’ 
skričio iždo /žlugimo juos kąn- 
kina sąžinė, todėl jie fir pradė
jo matyti pragariškus įrankius, 
apie kuriuos Jie skaitė jaunys
tėj peklos knygoj: ,

Gaila tų kankinių!

Valgyti nęnorinČius ir todėl Negeriau yra, kuomet ir ge- 
išplyškusiųs ir Regus vaikus tuoju kokis valgis pradedama 
ęėįkia vesR ipąs gydytojų syei- vajjkpi brukti, kad valgytų zu- 
kųtpų Jštji’Įipui ir lipų jr keb- pės, gertų pieno. Leidžiamas 
lumų pražalinirųui. Laukti, jis eiti ten ir daryti tų, ką tė- 
kad pas vaikų kada .nors .abi- .vai .drausiu- UŽ zupės srėbi- 
Tj|s .jpęytąs yrp pavojipga. ;mų ar kokįo kito valgio val- 

,Yra .tačiau nemaža atsitiki- gymų jis gauna leidimų. Vai- 
ipų, |ępd ,tėvui yra kalti dėl <kas greitai išmoksta atsisakyti 
vųikų gpptlto. Nenųstatoinos nuo tų valgių, už kuriuos gali 
valgymo valandos; nežiūrima, gauti kišį arba papirkimų. Be 
kad vaįĮęas jpajstų tinkamai to, jis išauklėja supratimų, 
sukramtyfų. ^įta priežastis — kad tame maiste, už kurio 
tųi vaikų paikinimas. Jeigu .valgymų reikia papirkti, ,ko- 

. tėvai žino, kad tam tikras vai-įkiš nors velnias yra.
gis vaiko sveikatai yra geras,' žodžiu, ar bausmėmis ar pa- 
jie pradeda perdaug agituoti sigerinimais valgis yra brpka- 
ųž jį. Kuomet kalbos, aiškini- ings vaikui, paseka ta pati: 
mai jr liepimas neveikia, var- priešintis tokį valgį valgyti, 
tojami gųzdinimai ir diržas.1 
Kaip*jaunas vaikas nebūtų, jis 
pradedą manyti, kad tas val- 
gįs kuomi nors yra blogas, jei
gu už jį labiau kalbama ir net . . 
prievarta vartojama. Kiekvie-, 
nų sykį, kada jis tokį valgį pa- _ •• A J— •

Kuomet valgis paduodamas 
rcguĮiaremis valandomis ir ne 
prieš, ne už jį nekalbama, pri
sieina net saugoti, kad vaikas

nų syk j,‘kada jis tokį valgį pa-| Jeigujis. ne turi apetito šitų 
mato, pas jį, atsiranda pasi- sistemų vartojant, kaip jau su
priešinimas. Jis kovoja tokio kiau, kas nors yra bloga su 
valgio vengdamas. I yųįkp sveikata.

BRAM STOKER
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Sveikatos Dalykai
Nevalganti vaikai ;

Rašo Dr. A. Montvidas
• r • •• •' ■ • ’ •

Kuomet vaikas nevalgo sų 
apetitu jam tinkamai .paži
bėto ur paruošto valgio, su 
vaiku yra;kas nors .bloga. Ma
žu jis serga kokia ęhroniųeili- 
ga, arba jo tonsiluoseibęi dąn- 

i lyse yra pūlių. Sveikas vai
kas ; mėgsta bėgioti įr mankš
tintis, todėl jo apetitas visuo-
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tam žmogus, jeigu jis bent 
kiek panašus į Minos man at
vaizduotų ypatų. Ilgai sėdė
jome kalbėdami tarpusavyje. 
Mina rengiasi, o aš netrukus 
nuvykusiu į viešbutį, Van Hel- 
singų parvežti į namus...

Spėju,,kąd pręfesorius gęro- 
kai nustebo mane paniatęs. 
Kuomet įėjau j jo.kambarį ir 
persistąčiau, jis pagriebė man 
už pečių, atsuko .mano veidų į 
švįesų ir, atydžiai pažiūrėjęs, 
tarė:

“Bet ponia Mina man sakė, 
kad tamsta sirgai, kad tamsta 
buvąi visai pajręs.” Keistai 
skambėjo ' to malonaus, bet 
griežto vyro lupų ištarti žo
džiai: “Popia Mina.” Nusi
šypsojęs ątsąkiau:

“Taip sirgau, buvau pairęs; 
bet tamsia jau mane pagydė- 
te.”

“Ir kąįp??”
Tamstos vakarykštis laiškas 

Minai. Abejęjųų. Viskas pra
dėjo rodytis man netikrumo, 
npgaĮimybės spalvose. Neši
noj au kam ; tįkėti, pradėjau 
netgi abęjpti savo paties jaus
mais. Nežinodamas kam ti
kėti, nežinojau ųei .kąs daryti; 
nebeliko man niekas daugiau, 
kaip tik dirbti, triustis, knistis 
iš |tps mano gyveninio bedug
nės, j Įjūrių tikrai nei nežinau 
kaįp įpuoliau. Bet aš ir to
liau gavimi netįkėjąu, daktare, 
ir jus nežinote kų tai reiškia 
niekų, netgi savimi netikėti. 
Nę, jus nešinote; ne toms tams
tos akims uietikęti.” Profeso
rius buvo pątęnkintąs ir nusi- 
jųokdamąstarė:

“O,;tąip! Tąmsta esi fiziog- 
noiųistas. ^Kiekvienai valan
dai praslenkant, aš vis dau
giau sužinąu. Nepaprastai 
liųksmas jaučiuosi, turėdamas 
pro$ų būti -pąs »tamstų pusry- 
čiąms; ir, be to, .ponas Har- 
keri, dovanok senelio kompli- 
.mentus, bet tamsta tikrai esi 
(ąiiųipgas turėdams tokių žino- 
nų.” Bučiau galėjęs ištisų 
djęųų ktaųsyti jo giriant Mi- 

zpa, bet nieko nealąąkiau, tjk 
liilMęlčjau S«Kp-

(Bus daugiau)

,rtlord. Conn. .........;,..
, j.......mĮartPogf

I :&M‘įF Pronu^s, Baltike, Md. : 
A—A ? i iPn !?’ G* Kintus PMaįflelphj^ %Rą< 

- Mįo j.-Dr. J. S.-<$.tatirslow, W|terbiiry, Ct 

-ni^1 j.u wwėwtw*11 ■' *

.(Tęsinys) 
tamstų, nes iš karto tiek daug 
sužinojau, kad vėl esu apsvai
gintas — labiau apsvaigintas 
negu pirmu kartu, ir dabar tu
riu galvoti. 

“Visuomet tamstai ištikimas 
“Abraomas Van Helsingas.”

.W?.s lMrkęrieĮ)čs,Jaiška.s 
Y#i .Pęlslngui

“Rugsėjo 25, 6:30 yąl. ,v.
“Brąųgųs jįr. ’Vąn Hclsinge:
“Turkstąntį ^ąrtų ačiū už 

j ūsų malonų į laiškų, s kuris ma
nyje. atgaivino baimės Įr abe
jojimo išsemtas jęgas. Vienok, 
jeigu tai tiesą, kokįe baisus 
sųtyųyįnįąi gyveną šia^ Pa
saulyje! Kokia nelaime, jeigu 
tas žmogus, tas krąugerįa, iš- 

, tikrų jų, dąbąr yra įtondoųe! Ne
drįstu ąpie tai' ir pagalvoti, 
įlap bęrašąnt šį laiškų, nuo 
Jpnątano ątęjp telegrama; jis 
išvyksta . traukiniu iš 
Laųųcestono (Ąpglija) ir grįš 
į ;Londpųą trupptj .po.dešimtos, 
todėl šiąnakt ųpturSsiu ko bi
joti. Jęįgų ftarnstai bus patogu, 
Labai t prašyčiau atvykti pas 
mus pusryčiams aštuntu valan
dų .ryto. Ar ’ fąi .bus perąpksti ? 
Jeigu jųjps bus skubų, galėsite 
.pąiųiti .įo^p ‘ir^ulĮlnj Jr į Rąd- 
dįngfoAą g^ižtumėte apie 2:35 

{p. p. į:šį laiškų ųęatsa- 
ikrfb nis ’ftewųsi ’įokįos ži- 

aųwių, kad jus s$^ry-
^iaips ątyyMte-

“Pėkįų&a ,ir .visuomet Jūsų 
“Mw

jJpnaįano Ęąrk^rio u^aM.
dd. — N^kuomet 

Jęad-.Mn ys1 Prisi- 
.eis, dąryti ų^ftšus, į;ąį pienvnų,

JA?“ itelkas, ,Kbo- 
^ęt grįžau-pąiųo vąjur vaka-

.jau, buvo iPgren-

kojo man apie Dr. Van Hel- 
,sin$}. ir atjovusi
,j/im ,/»pt msiRėtes

Ws .,r *aiP 
labai ji buvo sysiriipinusi ma
no padėjimu. JI parode man 
ir daktaro laiškų, kuriame pa
stebėję, kąd viskas, kas užrą- 
šubsc buVo |urašyta, buvo tie
sa. Tai sušalėjęs, aš palikau 
visai kjtu ^nogumi. Abejoji
mas apie vįsų tų įvykių tikru
mų nuęlat ipape kankino ir aį- 
ėmė Jėgas..? Jaučiausi silpnai 
paskendęs tamsoje, nepasitikįs 

i |Bet dąbąr, (kuomet viską žį- 
l s ’ Grafo. Gu

gi Jam pąsisekį įvy- 
jpĮąhąs ir jis atvyko 
»|įr Jis l?iiv0 sutveri
ąs mačiau Drakula . v
ająiiBėjo, tet kaip,? Uruguay pažangiųjų lietu- 
jas yra žmoaus, kū-.Yių leidžiamas laikraštjs.

* “Mon i inrinen'’

GAUTA ^Kultūra” No. 2 
Galina gųuti Naujienose.

!W*S. to 
filyje. Ji“s

Naujas No. 22 “Kovos” 
Kautas šiandie. Kaina 10c. 
gauskite Naujienose.

.. .■ - .. . ■: i1.----------- r--------—

^NAUJOJI BANGA” 
Atėjo pirmas mimeris
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ŽINIOS
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Tėtušiams sunki prob 
lema

NAUJIENOS, Ghfcage, ui
'------ ———   y•• • • , , X ............ ............. , . . I ,

čiuoti kiek miestas turėtų gau- nuo 8 valandos ryta iki- 9 val/f"* 
ti už koncesijų.

Taigi kiek miestas turėtų 
gauti? Kompanija skaitlinėmis 
įrodinėja, kad ji ne tik netu< 
rinti pelno iš tunelių opera.vi- 
mo, bet dar pridedant! dideles 
pinigų sumas jų operavimui. 
Bet, žinoma, skaitlinės kai ka
da meluoja, ypač kai jų tinka? 
mai nepatikrinama. Įdomu kaip 
tėtušiai išspręs* šj k>usimų;

vakaro.
Registruotis turi visi tie, 

kurie persikėlė kitan distrik- 
tan gyventi. tfuo laito paskuti 
nes registracijos, o taipgi tie, 
kurie įgijo pilietybes, popieras 
nuo paskutinės \ registracijos 
laiko.

Mieste tarytos nariai, alder- 
mtfnų komitetas transportacijai, 
šiuo laiku stengiasi įveikti klau
simą, kiek požeminių kelių (tu
nelių) korporacija turi miestui 
mokėti atlyginimo už naudoji
mąsi teisėmis operuoti tuos tu
nelius.

Tunelių transportacijai Chi-

Šiandie registracijos 
diena badavimams

John Rusch, rinkimų tary
bos registracijos klerkas, nu
žiūri, kad apie 350,000 vardų

cagoje yra apie 60 myiių. Kom-jir pavardžių bus užregistruota 
panijos kontraktas operuoti šiandie, idant galėtų balsuot 
jiems pasibaigia’. Taigi kompa-ateinančiose valdininkų Domi
nija nori atnaujinti kontraktų, nacijose ir rinkimuose. Regis- 
o miesto tėtušiai nori apskai- tracijai vietos bus atidarytos

GARSINKITkS
NAUJIENOSE

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Uršule Jasnauskienė
. Po tėvais Kužmaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 14tą dieną, 10:30 valandą ryte 
1932 m., subtt- v s pusamžiaus. gimus Lietuvoje. Panevėžio apskr.. Scna- 
mesčio parapijoj. Bludžių kaime. Amerikoj išgyveno 3 8 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Liudviką, dukterį Kotriną ir žentą 
Antaną Petkus, sūnų Liudviką. 2 anūkes — Eleną ir Kotriną Petkattės 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 83 7 W. 3 3rd St.
• Laidotuvės įvyks p nktadieny. Kovo 18 dieną. 8 valandą iš ryto iš 

namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje ats'.bus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Jasnauskienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut ladotuvėse ir suteikti jai 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Duktė, Sunūs, Žentas, Anūkės ir

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel.

LEONAS ATKAČIUNAS 
t , i

Persiskyrė ^u šiuo pasauliu 17 
dieną kovo men, 1931 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus, gimęs Oniu- 
nų kaime, Linkuvos parapijos, 

‘ Šiaulių apskr. ' .
Paliko dideliame nubudime mo

terį Pauliną, sūnų Bronislovą, 
brolius, seseris ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir mylimo tėvelio bus 

"laikomos Šv. Mišios šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 16 d. kovo 
mėn.. 1932 m. 7:30 vai, ryto. 
Kviečiame visus gimines^ draugus 
ir pažįstamus atsilankyt į pamal
das.

Mes Tave Musų brangusis Vyre 
ir Tėveli niekuomet neužmiršime.. 
Tu pas mus jau nebesugrįši. bet 
mes ankšČiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus

Nubudę lieka,

- Moteris, Sūnūs, 
Seserys, Giminės 
Pažįstami.

M. I'

ko
ry te 
am

inus Naumiesčio parapijoj,

JONAS BRODUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo. 13 dieną, 4:30 valandą 
1932 m„ sulaukęs 40 metų 
žhus, gi|nęš Na--‘“KS“ 7"*: 
Tštiragės a^skr.

Paliko dideliame nubudime dė
de William Hukmonas, gimines it 
draugu^.

Kūnas pašarvotas, randasi Sku- 
do koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj kovo 
16{ dieną, 1:30 vai. po piet, iš 
Skudo koplyčios bus nulydėtas į 
Concordia kapines.

Visi a. ta. Jono Brodus gimi
nės, draugą! ir pažįstami esat nuo- 

: širdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
; tuvėse ir Suteikti jam paskutinį 

patarnavimą ir atsisveikinimą.

, Nubudę liekame,
1,4 i ‘ V . .

Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Skudas, Tel. Rooscvelt 

I 7532.

Grabonai

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios NaujHnop 
v ra naudingos

Pėter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 58*0

Graboriai

IGN. J w. 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius ChicarrOj;

SR

iyaMhaviM

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
N no 9 iki 12 vai dieno* tr 
non 6 iki 0 va lando* vakare

Lietuviai Gydytojai*

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkau Kervergais ir Subarom* 
24 20 IV. Marguette Rd. arti Western Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėrntfio if 

1821 So Halsted Street

Pbonr Canal 6122

DR. S: BIEžIS 
gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valandos I — 3 tr 7—8 
Seterio mis it nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija (>6 28 So Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Pbonr Boulevard 704?

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1646 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 3205 

Bbulevard 84 I 5

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

DR MARGERIS
Valandos nuo 10 rvto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Pbonr Boulevard 8483

Dr. Vinccnt C. Steel?
Dantistas 

4180 Archer Avenue

Ofiso it Rez Tel Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St.

(Cor of 3 5tb Halsred Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:10-8:10

Nrdėldieniais pagal sutartį

įvair^B Gydytojai _

D K. HERZM A N
- Iš RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas 
ir akušeris

Gvdo staigias it chroniškas ligas vy
rų. moterų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

ateinant!

paskutinį patar-

4139.

Giminės.

Boulevard

Broliai, 
ir

m

Simonas Rimkus

S. M. SKUDAS
Lietuvis1 

3RABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel Rooseveh 75 3 2

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reik.ilr meldžiame irsišaukti o musu 

darbu busite užganėdinti
Tel

>311

1439

Rooseveh 25 I 5 'arba 25 I 6

W. 23rd PI.SKYRIUS:
Si Court, Cicero. III.

Tol Cicero 5927

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 13 d., 9 vai. ryte, 
1932 m., sulaukęs 58 metų amžiaus; gimęs Tauragės apsk., 
Kvėdarnos parapijoj. Paliko dideliame nubudime moterį 
Marijoną, 3 dukteris — Marijoną, Oną ir Bronislavą,. 3 
sūnūs — Juozapą, Pranciškų ir Bronislovą, brolį Petrą, 
gimines ir draugus. Kūnas pašarvotas randasi 963 W. 
35th ’Place. Namų tel. Yards 1678.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 17 d., 8 vai. iš 
ryto iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simono Rimkaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sanai, Brolis ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, tel. 
Victory 4088.

JUOZAPAS VALIKONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 12" dieną, 10 valandą ryto 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr.. ir parap. 
Amerikoj. išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažįstamus.

Laidotuvėmis rūpinas Btonisla- 
va Petrokienė, tel. Stewart 9605.

Kuna$: pašarvotas, randasi 8462 
Vincęnnes Avė.,

‘ Laidotuvės įvyks seredoj, kčvo 
,16 dięną, 9nya|. tyto iš namų i 
St. Tilian parapijos bažnyčią. 87 

' ir Aberdeen Sts, kurioje . atsibus 
■; gedulingos pamaldos už velionio 
, sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 

n Kazimiero kapines.
, Visi a. a. Juozapo Valikonio 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

r laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Draugai it Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- , 
““ , Tel. Boulevard

7 J

rius Ežerskis, 
i 9277.

Teletonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reikli- 

tams. Kaina prieinama

3310 Ąuburn Avenue ,
GH1CĄGO ’ ILL

J A RUSTI

o

Akių Gydytojai

I F, KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
1238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

PHYS1CAL
THFRAPY 

0 MIDWIFF

6109 South
Albany A v.

Pbont
Hemlock 9252

''Ifiso it Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKEI.IS
7.56 W. I35th St.

iCor of 3 5tb Halsred Sts)
Ofiso valandos; nuo 2-4 nuo 7-0 

NJrdėldteniaU pagal nuarti

1025 W \Hth St., netoli Morgan St 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai vakaro 
Tel Canal 1110 

Rezidencijos telefonai
Hyd> Park 6755 ar Rando/pb o 800

Dr. Suzana A. Slakis*
'\prctalist( Moterų n Vaikų l.iau

1145 Archer Avė.
Vai t <> iki 12 rvro 4 iki 6 po pietų 
-Vakarais Utarn n Ketv iki R vali 

n .nedaliomis pagal susitanma 
Ofiso Tel Lafayeire 73 3 7 
Rez Tel Hvde Parį 3 305

l)R CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 meta>

* OFISAS
♦ 7 2° South Ashland Avė 2 lubor 

CHICAGO ILL
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

vlotrriškų Vyriškų ir Vaiku ’.igu 
OFISO VALANDOS

i (• iki 12 vai ryte nuo l ik’ 4 
po pietų it nuo 7 iki 8 10 «al 
n Nledel nuo 10 iki - 12 * rna 

Pbonr Midwav 2880
Į

Nu<

Telefonas Boukvard 19 39

DR S. A. BRENZA
Ofiso valandos 

iki I 2 I ik’ .3 d ir 6:30 iki 9-30 v 

1608 South Ashland Avė
Netoli *6tb St Cbicago III

Ielefona* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 6 3 I South Ashland Almenu* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki i po piet

iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 12
Rez Telepbortt Plaza 1200

DR; T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

4 142 Archer Avenue

Valandos I I ryto iki I po pietų
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom niro 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
id

0056

Ofiso Tel Vieton 6893 
Rezidencijo* Tel Drezel 9lOi

DR A. A. ROTU
s Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

'7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dienąRez 6600 South Artestan Avenur 

Pbone Prospeci £659. 
Ofiso Tel. Cinai 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CH1CAGO 1LL

_ ___________________ i ,. .      ............. . ....

' ........  I 1 ;......   J" "y
ReV. teh Midway 5512 ir V/ilmette 195

Ralph C. Cuplėr, Ml D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuptumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas Spccialė arvda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KRĖIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boukvard 7589

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų. Patarnavimas lai- 
dotutėse it- kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl.’ kad’ neturime’’ iš
laidų- užlaikymui sity- 

' r»ų- ■

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. nX.

atsitaiso 
Prirengia

A. MONTVID, M. D.
Wes< Town State Bank Bldg. * 

24 00 IV. Madison St.
Vai.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak

Tel Wesi 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

■■M

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRffiOL

Eietuvyš Gydytojas 
ir Chirurgas .

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr-
1645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

127

John Kuchinskas

Kenvvood 5 I 07

L 4

i Gydytojai

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakato

Namų Tel Hyde Park H95
■A ............. .,,*į.............. ■ ■«■■■■■■- .. ....

Grovehd' 1505 . 
<ki I I rvto nuc. 
<eredom* po pietų 

pagal 'usitarima

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

4 145 Archer Aut TeL Lafayette 7337

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

kampas Halsred St. 
Valandos nuo 10—4i nuo '6 iki, 8 

Nerišliomis nuo 10- iki 12

9 tki II valandai rvre
6 iki 8 valandai vakare

Hetnlork 8151

DR. V. S. NARES 
(Namiukas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*, 
2420 Matqurtte Roqd

Valandos: 9—12, 7—9» Antradienį h 
Ketvirtadienį vakarais pagal lUsitarimi.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

VAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. A. L. YUSK A
24 22 IV Marquette Rd 

kampai n7tb_ir Artestan Av»
T Ylrfona:

Valando- nuo 0 
n 1 9 po pietų 

nedėliotu*
„ ■, , ■  ...................... ......

PILKIS
Ii dieną. 10 valandą ryto 1932

POVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 

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

Paliko dideliame nubudime moterį Juzefą, 2 dukteris 
Kristiną, seserį Petronėlę ir švogerį Petrą Šemaitį, uošvius Kazimierą ir Ma
rijoną Lebrikus. dėdes Simoną Pilkį ir Antaną Pilkį, pusseseres Olėsę 
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. ŠvogerRas 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 Vilkienę. Z pusbrolius — Vincentą ir Juozapą Pilkius, brolio 
dukterį Moniką Žukauskienė ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2552 W. 69 St., Tel. Grovehill 0570.
Laidotuves įvyks trečiadieny, kovo 16 dienąė 8 vai,, ryte iŠ namų į 

Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sieTą. 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 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

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

Laidotuvėse patarnauja graborius-J. F, Kadžius. Tel. Canal 6174.

Eleną iė

LOVBIKIS
K\ IETKIMNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Višas Miesto Dalis 

Vestuvėms. Bankietams ir Pa^rabarm- 
Vainikai

331B S. Halsted SL Tel. Boulevard 731*

K. G0GIS
ADVOKATAS

. MIESTO OFISAS
N. Dearborn Si.. Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1310- 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyras ketvergį’ 
Nedalioj nuo 9 iki 13 ryto-

V. K. Rutkauskas, ML. Di
4442 South Western Avenue

Lafayette 4146

Lietuvis Advokatas;
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt' St.
reletonas Canal 25 52 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo- 9 iki 6

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

:v

.........  L.......... i....... . ..................... s*.... .......................  «

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

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

A. L DavidoniS' M.D.
1910 So. Michion Avenue

Tel
A N,DOS

nuo 
ioentad tento ir ketvirtadienio

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

DR. J. J.K0W ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Medelio j pagal sutartį t ■

AMBULANCE PATAHNAVIMAS (MENA ir N AK H 
vle* ‘/imuninei teikiam? širdingų snnpHtitigų it 
intMrnnvimur kunmet jin vr»; labinuniAr reikalinga 

J. F. EUDEIKIS & CO.
nJSŲGRABOJUAl 

Didyn* Ofiiao 

460&-07 South Hermitage Avenue 
Telefone YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR: CHIRURGAS

3243 So; Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez Td Hemldck 2615

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4-Ir nuo 7 iki- 9 v. 
Nedėliomis nuo . 10 iki 12. 
334 3 South ■ Halsted Street 

Tel. Boulevard,f 140h

DR. A. J. CJTSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nvdėliomU pagal intartį. 
4847 Mest ]4th Street.

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

..  ...................................... ——u). ... « .. Į. ...... .IIIĮ, Mlb

dhises

JOHN B. BORDEN
Jobn Bagdžtunas Bordrn) 
LIETUVIS advokatas 

n5 Adomi S t Room 21 ?
Telepboni Randolpb 6727 /

M ahurats 2l5-i W IZnd St nut 4»9
Telephone Rooseveh 9090

Narni* 8 9 ryu Tel Republn 9600
i . . ........ nįįiii

JOSEPH 1 GRISU
| Lietuvis Advokatas

<631 Sp AsMand Aite.
Tel Boulevard 2800 

Rez 6515 So Rockmell Si 
Tel Republit 9723

n.--------------- ---------------- .............. —■ ' !«■■■»

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

ISČ'-N.. st,JRbpm 909
Telephone Franklin 57.45;:.

Namai: 3117 S. Union Ąve,
Telephone Victory 2213
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Iš 18-tos apylinkės
Padarė holdapą lietuvei.

P-nia Ona Gaidamavičienė, 
3218 West 38 Street, atvažiavo 
j 12 gatves ir Halsted apielin- 
kę reikmenų pasipirkti. Ji, mat, 
rengiasi uždėti valgyklų nuro
dytu aukščiau adresu ir ketina 
ją atidaryti ateinantį seštadie-;

“Naujienų” Radio 
Programai

Naujienos buvo pirmos, ku
rios pradėjo leisti programus 
per orą susidejusios su Jos. F. 
Budriko korporacija. Po to jau 
kiti ėmė sekti Naujienų ir Bud
riko pavyzdžiu, ir dabar-turime 
apie šešias radio programus 
savaitėje.

Bet Naujienos vis ką naujo 
išranda, nes ir dabar Naujienų 
duodami radio programai sky- 
riasi nuo visų kitų savo verte 
ir įdomintų. Pavyzdžiui, man 
vien tik dainos, ir dar iš rekor
dų, jau nusibodo klausytis. O

ni
P-niai Gaidamavičienei tą die

ną, t. y. pirmadienį, kovo 14, 
teko eiti Jeffęrson gatve prie 
14-tos, 12 valandą dienos.

Staiga ji išgirdo žodį: 
“Say”!

Gaidamavičienė atb‘grįžo.
IPamatė moteriškę, jau pagy
venusią, storai nudažytu veidu 
ir jauną vyrą kokių 25 ar 26 
metų.

Vyras tarė: “Pažiūrėk į ma
no rankovę.” Gaidamavičienė 
pažiurėjo ir pamatė vyrą be
laikantį atsuktą į ją revolverį.

“Tylėk”, vėl tarė vyras, “ir 
atiduok paketbuką.”

Jo palydovė moteris paėmė 
iš Gaidamavičienės paketbuką, 
kuriame buvo $35 ir bankinė 
knygutė. Gaidamavičienė ėmė 
prašyti holdaperių sugrąžinti 
jai paketbuką, kadangi jame 
buvo dar ir svarbių jai popie- 
rų.

Vyras liepė savo palydovei 
sugrąžinti paketbuką. Moteris 
išpildė paliepimą.

Vyras ir moteris skubiai nu
ėjo ton pusėn, kur netoliese bu
vo pastatytas automobilis.

Banditai apsidirbo taip grei
tai, kad p. Gaidamavičienė ne 
nespėjusi atsipeikėti. O tuo tar
pu gatvėje kaip tyčia nė žmo
gaus aplinkui.

Abu holdaperiai, ir vyras ir 
moteris, buvo pasirėdę gražiai, 
kad Žmogus nė nepamanyttiiriei, 
jogei jie verčiasi tokiu amatu.

Rep.

ypač politines agitacijos, tai vi
sai nenoriu girdėti, kaip keletas 
privačių žmonių;, pasivadinusių 
kokia “Liaudies Tribūna”, va
ro malimalienę. Ir vaš manau, 
kad ne labai kas kitas vertina 
tokius programus^

Ot, tokie programai, kaip 
kad dabar leidžia Naujienos, tai 
man patinka, ir dar ne vieno 
nepraleidžiau nesiklausęs. Tokie 
vaizdeliai, kaip Makalų šeimy 
nos pasikalbėjimai, labai Įdo
mus, nes iš tikro musų Ameri
kos lietuvių gyvenimo paimti. 
Jie parodo kaip atsitinka su čia 
gimusiai vaikais ir kaip tėvai 
turi savo vaikus mokinti ir pra 
tinti prie savųjų laikytis.

Pamatėme kaip atsitiko su 
Makalų sunumi, o kai]) toliau 
atsitiks su Makalų dukterimi, 
kuri iki šiol dar vis eina pagal 
tėvų norą ir draugauja su lietu
viu vaikinu, tai aš tos istorijos 
dar nežinau.

Bet kaip toliau atsitiks, pa
matysime sekdami Naujienų 
Radio Programą kas sekmadie
nis, šeštą valandą vakaro iš sto
ties WGES. Tik rrtan atrodo tie 
pasikalbėjimai labai trumpus— 
gal todėl, kad patinka.

Ir dar bėda: kai kuriais va
karais truputi maišosi kita sto
tis. Ale kaip pono Makalo kal
ba labai stora, tai visgi galima 
girdėti.

Taigi lauksiu ateinančio sek
madienio nekantriai.

—Juozas Beleckas, 
6435 Harper Avė., Chicago.

ADV. bUKUfaN PAŽENGĖ PIRMYN
SAVO PROFESIJOJ

Prieš keletą Savičių, pabaigoje vasario 
mėnesio, Suvienytų Valstijų Aukščiausias 
Teismas (United States Supreme Court), 
\Vashingtone. įžymiam lietuvių veikėjui, 
advokatui Jonui Bagdžiunui-Borden, su
teikė teisę vesti bylas minėtame teisme. 
Adokatas asmeniškai davė reikalaujamą 
priesaiką akyvaizdoje visų to teismo tei
sėjų. Adokatą Borden teismui formaliai 
perstatė ir už jo ištikimumą ir atsako- 
mingutną liudijo Illinois valstijos sena
torius advokatas James Hamilton Lewis. 
Advokatas Borden yra baigęs De Paul 
Universitetą su bakulaureato ir teisių ma
gistro laipsniais.

Po atlikimui visų teismo nustatytų 
pareigų, Lietuvos ministeris. Bronius K. 
Balutis, advokatą Borden pasveikino ir 
užsiprašė į Lietuvos atstovybę pietų.

Burnside
P.p. Steponavičių 

koncertas
f

Jis bus balandžio 3 d., Lietuvių 
Auditorijoj

P. p. Steponavičių — Kazio 
Steponavičiaus, smuikininko ir 
chorų vedėjo (Pirmyn, Keno- 
sha ir VVaukegan), dainininkės 
Anelės Salaveičikiutės-Stepona- 
vičienės ir pianisto Jurgio Ste
ponavičiaus — koncertas bus 
sekmadieny, balandžio 3 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Dalyvaujant 
tokioms spėkoms koncertas ke
tina būti nepaprastai turtingas 
ir įdomus. Tad verta jau dabar 
pradėti į jį rengtis ir tai die
nai nedaryti jokių kitų pasiža
dėjimų. —be. -

Meklioriai darbe

Teko ne vienam tur būt pa
stebėti prie dirbtuvės tam tik
rus meistrus, kurie visokius 
triksus rodo. Ypač teko juos 
pastebėti tą dieną, kai darbi
ninkai ęėdę gauna. Ne stoka 
mekliorių ir tokiose vietose, kur 
žmonių daugiau susirenka ar 
tai gatvėkario laukti, ar eleva- 
torio. Ir ot meklioriai sten
giasi suįdominti žmones savo 
tavoru arba triksais, suįdomi
nę įtraukti į gėmį ar kokį be
vertį daiktą parduoti. Trumpai 
kalbant—pasipelnyti iš lengva
tikių.

Panašiai elgiasi ir musų ko
munistai. Jie galvas laužo 
mąstydami kaip čia sutraukti 
publiką kokion nors svetainėn,

die Ukrainą svetainėje. O kvie
čia debatuoti ir pruseikinius, ir 
menševikus ,ir buržujus ir ki
tokius.

Apie ką debatuos, nepasako. 
Tur būt apie viską, kad tik su
trauktų žmonių, kad .tik galėtų 
pereiti per publiką prašydami 
aukų, juo daugiau aukų. Jie 
dagi neatsiklausė, ar kas sutiks 
su jais debatuoti. Ir kam tokio 
atsiklausimo reikia: lai tik pub
lika sueina, vis bus galima pa
sirinkti aukų!

Kas gi tuose neva debatuose 
pasirodys? Manoma, kad pir
mas tai profesorius čeverykams 
taisyti iš Roselando. O antra
sis tai flophauzės komandierius 
iš pačios Burnsidės.

Apie čeverykų profesorių vi
si jau žino: Tad apie jį nekal
bėsiu. Kas kita su flophauzės 
komandieriu. Jisai žmogus ir
gi ne durnas, žino, kad norint 
gyventi reikia ir valgyti. Na, 
tai įsitaisė prižiūrėtojo vietą 
flophauzėj. čia gauna paval
gyt, dar gal būt ir dolerį-kitą 
iš miesto, ba tą įstaigą miestas 
palaiko.

FRANCIŠKUS BARKAUSKAS

Nusibodo 
prakalbos.

Ir

Persiskyrė sa šiuo pasaulin 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 nuliudime mo- 
teri Susaną, po tėvais Kavalaitę, 
dukterį Jeanette, 2 metų, sūnų 
Franciskų 1 metų, gimines, drau
gus ir pažystamus, o Lietuvoj 3 
brolius. 2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3634 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. kovo 
16 dieną. 10 vai. ryte iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas kapi
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.

pripasakoti jiems nonsensų, o 
paskui pažvejoti aukų.

Traukė jie darbininkus į sve
taines prakalbomis, 
darbininkams jų
Traukė neva' parengimais, 
tas publikai įkyrėjo.

Atsiminė komunistai, kad kai 
kurie žmonės mėgia peštines. 
Na, tai ve dar vienas triksas: 
pęr komisarų gazietą paskelbė, 
kad jie rengią “debatus” šiata-

DOUBLE 1 
ACTING 
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IfPBAKING
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Pastebėkite puikią tel 

lą . , , kaip piragai 
laikosi ivieži.
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SHARPS and FLATS
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Tuesday, and the Pirmyn 
hour i s back \vith you once 
more. Today, the entire prog- 
ram shall be dedicated to all of 
the young. ladies listening in. 
It wiil do the boys a lot of 
good to hear whąt our girls 
have accomplished.

Aldona has finally attained 
the heights of her hopes. For 
several weeks, she has been at- 
tempting to get the Services of 
one of our leading voice teach- 
ers.. Finally, after having her 
voice tried, she asked, “Oh!
Teacher! Do you think I cąn 
ever do anything with my 

Įvoice?”
The instruėtor answered, 

“Well, it sūrely would conie in 
handy in case of an accident.”

“Silence is golden.” These 
words have no meaning to cho
ristei^ for their duty is to sing. 
Būt, there is a time when this 
old proverb applies even to us. 
Singing mixed with talking
makes only a lot of hash. Be-
sides, the minds of those that 
are singing are being detracted 
and thus they are not doing 
their utmost best. This only 
causes a great waste of time 
and energy. The moral of this 
story is “Let only song reign 
throuout our rehearsal”.

TIDBITS
It has been noticed that

May’s complexion consists of 
two shades of red, one a na
tūrai red and the other a very 
deep red which she acųuires 
when talking with a certain 
young man. Why ilo you blush, 
so, May?... Did you notice all 
those photographs being passed 
around at the lašt rehearsal. 
That means that our Estelle 
iš once more ih the limelight. 
I wonder what photographer 
she is advertisiiįg... It has been 
recommended that the tenors 
and sopranos ęonsolidate and 
make one sectiori, thus elimin- 
ating a lot of extra work. A 
very good suggestion. It will 
be taken up immediately with 
Mr. Stephens. Speaking of Ste-

actiyities among our members. 
In the near future, we WiU at
tempt to devote an entire hour 
to the doings of our boys. And, 
now, in the hope that we shall 
meet shortly again and make 
our abscnce secret, we bid. you 
adieu. —The Singing, Fool.

džiuma skaitosi nepriklausomo
mis vienetomią ir gali skolintis 
ar išleisti pinigus kaip nužiūri.

šitokia taksų sistema Cook 
kauntej yra netiksli. Ji bran

CHICAGOS ŽINIOS
Selwyn Teatras

Dabartiniu laiku Selwyn te
atre yra vaidinama melodrama 
“Counsellor-at-Law”, kuri vaiz
duoja ateivių gyvenimą. Melo
dramos autorius yra Elmer 
Rįce.

Paprastai Amerikos scenos 
veikaluose ateiviai yra pašie
piami. Bet ši melodrama griež
tai skiriasi, čia vaizduojama 
ateiviai, kurie savo gabumais 
nugali visas kliūtis ir gyveni
me užima labai svarbias vietas.

Vyyriausias veikalo asmuo 
yra pusiauamžio advokatas, 
ateivių vaikas, kuris, ačiū savo 
darbštumui ir gabumams, pa
siekia aukštumos tiek profesi
joj, tiek socialiame gyyvenime. 
Nors asmepiškai jam nieko ne
trūksta, bet jis neužmiršta sa- 
v.o kūdikystės draugų, kurie 
kartu su juo užaugo biedniokų 
distrikte ir turėjo savo gyveni
me pakęsti daug nesmagumų. 
Vienas jo padėjėjų yra jaunas 
italų kilmės advokatas, kitas 
airišis, o trečias vokietis.

Melodrama vaizduoja visas 
sunkenybes, kurias tenka nu
galėti ateiviams ir jų vaikams, 
kadangi “mėlyno kraujo” ame
rikonai į juos žiuri su panieka. 
Tačiau ir sunkios apystovos ne
gali nustelbti gabumų, ir 
“Counsellor-at-Law” parodo, su 
kokiu nepaprastu pasiryžimu 
ateiviai prasimuša į pirmąsias 
eiles.

Šiandien paskutinė die
na taksoms sumokėti

' I ' t

šiandie, kovo 15-ta. Paskuti
nė diena pajamų taksoms (iri- 
come taxes) srimbkčti, Laikas 
išsibaigia dvyliktą valandą nak
ties. Federalis trobėsis bus at
daras vakare tol, kol bus no
rinčių atsiteisti su taksomis.

Kaip šeimininkavo len
kų banke

giai kaštuoja ir patiems pilie 
čiams. Ją reikia pataisyti.

Radio programai iš 
Airijos

Lucky Strike ildirbėjei. kurie suteikė 
Lucky Strike radio .programų klausyto
jams muziką iš Berlino, Paryžiaus. Lon
dono ir kitų tolimų vietų, vėl eis į už
jūrį, kad Sv. Ptriko dienoje, kovo 17 d., 
suteikti radio klausytojams tikrai airiš
ką muziką teisiai iš Dublino, Airijos.

Tiktai panaudodami vėliausius moks* 
Iškus išradimus, Lucky Strike' galėjo 
duoti savo klausytojams geriausią šokių 
muziką i/ iŠ labai tolimų Šalių. Tie 
patys Lucky Strike išdirbėjai naudoja vė
liausius moksliškus išradimus Lucky 
Strike cigaretų gamyboje, kad suteikti 
jums puikiausi cigaretą, kokį jus esate 
rūkę. Lucky Strike yra vienatiniai ei- 
garėtai pasaulyje, kurie pagelba spragini- 
mo proceso, kurin įeina ir ultra-violeti- 
nių spindulių naudojimas, suteikia ap* 
saugą jūsų gerklei. štai kodėl Luckies 
yra visuomet švelnus jūsų gerklei.

Lucky Strike išdirbėjai deda visas pa
stangas, kad suteikti jums puikiausi ci
garetą. Tie cigaretai yra pagaminti iš 
geriausio pasaulyje tabako, bet jus ne
gaunate niekurių erzintojų, kurie ran
dasi kiekviename tabako lape, nes jie 
yra pašalinti spraginamo procesu. Reikia 
daug laiko, sugabumo ir pinigų, kad pa
gaminti Lucky Strike cigaretus. Visas 
gamybos procesas užtrunka apie tris me
tus, nes apie tiek tabakas būna nokina
mas ir brandinamas. Lucky Strike san
deliuose visuomet būna apie $100,000,- 
000 vertės tabako.

Be to Lucky Strike būna įviniojami į 
cellophane, kuris palaiko visuomet švie
žius, kokie jie būna tuoj išėjus iš dirb
tuvės. Įvioijimas yra pagerintas, kad 
lengva butų atidaryti pakelį. (Apg.)

PRANEŠIMAI
į______________

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.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKU IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvo* 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvot 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa 
<re!bstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road*

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
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.

ClftSSIFIED APS.
Educational

Mokyklos________  _
MOKYKIS BARBERYSTfiS

• AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai- Paskolos

' SAUGUS INVEST 
MENTAS

, Reikalinga $5000 ant pinuo 
inorgičiaus. Geras užtikrints* 
inveslrnentas. Kreipkitės I 
Naujienas. 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

KAD padidinti apyvartos kapitalą, aš 
norėčiau pasiskolinti $3,000 trims me
tams, už 7% pą’.Ukanų išmokamų kas 
pusmetį, su bonusu nesumokėjus. Esu 
biznyje 14 metų. .Vertė užsakyto dar
bo $11,000. įrengimas išmokėtas. 
Duosiu pilną užtikrinimą. Geriausi liu
dijimai. Rašykite Box 1402, Nau
jienos.

Matote, žmogus vartoja sme
genis. Bet tai ne viskas. Toje 
įstaigoje užsilaiko trys-keturi 
lietuviai, o kiti sveitmtaučiai. 
Musų gi komandierius juos 
prižiūri. Tai bent mandročius!

Naktį leidžia pernakvoti flop- 
hauzėje, o dieną išsiunčia įna
mius žėbravoti. Ir jeigu šie 
vakare sugrįžta, riepasistoroję, 
tai kitą naktį apleidžia juos vi
sa armija šimtakojų. Ar ne 
gudrus? ,

Tai bent protas, tai išmintis! 
Ir šitokie mandročiai, kaip mu
sų menedžeris ir čeverikams 
taisyti profesorius iš Roselando 
tur būt bus svarbiausi kalbė
tojai šiandie.

Nežinau kaip kiti Burnsidės 
lietuviai į tas rengiamas komu
nistų sorl^es žiuri. Bet prisi
pažinsiu, kad -aš asmeniškai ne
įdomauju prakalbomis nė apie 
čeverykus, nė kaip šimtakojus 
perėti ir auklėti.—Vietinis.

Šiandie bus lietuvių 
radio programa

y Duodama Peoples Furniture 
Go. krautuvių reguliarė kas 
antradienis radio programa į- 
vyks šiandie nuo 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties WGES, 1360 
kilocycles.

Programą išpildyti dalyvaus 
dainihinkai-kės p-nai E. Bar- 
tush, panelė G. Tamkonis, J. 
Romanas, A. čiapas ir kiti, ku
rie. tarp kitų dainų sudainuds 
keletą pritaikintų ir gavėnios 
laikui.

Taipgi bus įdomios kalboą pa
teiktos įvairių kalbėtojų; graži- 
ir rinktina muzika. Todėl ne
pamirškite šį vakarą pasiklau
syti.—Girdėjęs.

phens, what has happened to 
Georgie? Has he been abducted 
by the Lindbergh kidnąperš... 
We noticed many of our mem: 
bers at the Auditorium, Fri- 
day nite. I feel. sure that all of 
us enjoyed Miss Chap’s violin 
recital immensely. Nice work> 
there, you violinist.

For severąl weeks, now, a 
ųuestionnaire has been appear- 
ing in this column. The purpose 
of this ųuestionnaire was to 
tęst your interest in and know- 
ledge of music. Many' replies 
have been received būt only 
few of them were entirely cot- 
rect. Therefore, to pick the 
winner of these. few, judgmeht 
was based op neatneša,,prompt-. 
ness, and the amount of detail 
conveyed in the answers. We 
are happy to apriounce that the* 
winner of the first contest is 
Miss Mary Darikis. In brief, her 
answers are as follpws:

1. Guiseppe Verdi was the 
grpatest Italian dramatic" com- 
posęr. ■ i (

' 2. The Habanera is a slow 
Spanish dance in % time.

3. The first IJthuanian ope- 
retta was written by Petraus
kas.

4. Mikas Petrauskas compos- 
ed “Geismhi ir Svajonės”. •

Congratulations, Miss Dankis.
.........■■■

Another mystery unveils it- 
self, in our little 'group. Al 
Neckrash ib back fr$m Belo it: 
Wė wonder if a giri can be the 
cause df it.

—■■y-O ‘‘"***
And so another hour draws 

to a elose. We hope that you 
have enjoyed •this review of

Nusiskandinusio Second North- 
western State Banko preziden
to Lackovvskio sekretorė, Ha- 
riet Shosky, pasakojo teismui, 
kaip buvo vedami to banko 
reikalai, i

Mergina pasisakė, kad vieną 
notą paskolai $150,000 iš Fore- 
man banko ji pasirašiusi. , Jai 
liepęs tai padaryti Lackowski. 
Tpliau, banko viršilos ir darbi
ninkai, pasak merginos, skolin
davęs! pinigus iš banko ant no
tų spekuliacijai biržoje, o už- 
sistatydavę Šerus kaip atsar
gų.

Be to, Tomczak, buvęs užsi
dariusio banko direktorius, ku
ris yrą skolingas banko depo- 
zitoriams $5,000, pareiškė, kad 
jo duktė, mergina 21 metų pa
sirašiusi, tą $5,000 notą ir kad 
todėl jis pats, Tomczak, neat
sakąs už-notą. \ ..

Liberty Trust 0 Savings Bank Bldg.
Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
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.

ANTRAS SOVIETŲ FILMŲ 
TRIUMFAS I

Meilė — Dainos — Muzika, etc.

► J

Extra! Stalino-Gorkio Pav. Žinios

BIIMAU O Žemos kainos ruNbn cc 35c n iki i v. d.

III B V S pedale s kainosJUU ■ organizacijoms
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Aiitomobiles
PARSIDUODA Wi1lys Knight 6 ei- 

linderių sedanas, važiuotas 26000 mylių, 
išrodo kaip naujas, geri tairai, greitam 
pardavimui $150.00. reikia cash 

2639 Jackson Blvd.

. Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI pigiai šaldoma maši
na dėl bučernės ir šaldomas kaunteris. 
3331 S. Halsted St„ Tel. Yards 5742.

Help VVaiited—Malė 
Dar bininkų Rei ki a

REIKALINGAS 
BARBERYS.

3232 So. Halsted St.

Help Wan ted—Fem ale
JAUNA mergina dėl namų darbo: 

turi pasilikti naktimis ir mėgti vaikus. 
Geri namai. Tel, Rockwell 7135.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Organizacija kaštams 
sumažinti

, ............. ........... ............... ., , .

Kaip vakar tikėtasi, kad ga
lutinai susiorganizuos komite
tas iš šimto biznio ir civilių 
organizacijų lyderių. To komi
teto tikslas išdirbti programą 
sumažinti kaštus vyriausybės 
užlaikymui . • ' •

Kiek Cook kauntė turi 
skolų

....... . .
Cook kauntėje esama 419 

grupių, kurios išleidžia taksas, 
kurios gyvena’ taksomis. Cook 
kauntėj yra iždininkas. Jis te- 
čiau nežino kiek kuri iš 419 
grupių yra užtraukusi paskolų.

Dalykas toks, kad iš 419 gru
pių pasilaikančių taksomis dL I

Varicose Gyslos 
Išgydomos

$5
Ruptura Išgydoma

S1 o
Per ateinančias dvi savaites aš gy

dysiu kojų Varicose gyslas ir Rup- 
turą už minėtas žemas kainas.

. šie tre^tmentai yra tie patys treat- 
mentai, kuriuos aš taip sėkmingai 
teikiau per daugelį metų.

Be peilio, be skausmo, be išlikimo 
iš darbo.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt. 

Room 1105

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po
pietų. ’ Panedčly ir Ketverge, iki 
,8:00, v, v., Nedėliomis 9 iki 12 v. d.

■ ' -■ ■ - -

BIZNIS PARDAVIMUI
Moterų ir vyrų reikmenų (fumishings) 
sankrova, išdirbta per 22 metus, stakas 
ir fixturiai verti $6,000.00, paaukosiu 
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: Box 1401, Naujienos, 1739 
S. Halsted St.

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių fiatas. Renda $34.00. 

1101 W. 69 St.

Farms For Sale 
.JTbjiąL Pąjdayjjnuj

PARDUODU farma 124,akerių. su vi
sais įrankiais, mašinerija, naujais budin- 
kais. Taipgi 80 akrų su budinkais, b« 
gyvulių. Ir 40 akrų be budinkų, že
mė su mišku. Matykite ar šaukite nuo 
12 iki 5 po pietų

4843 W. 14 St., Cicero 
Tek Cicero 2099

Real Estate For Sale
Ngmai-Žemjg Pardavimu j

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

Norintieji greitai parduoti ar išsimai
nyti savo bile kokią nuosavybę, kreipki- 

;tės asmeniškai ar laiškais pas 
Jotanh Yusbktnritz.

364.7 Archer ChicagUi Uit




