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Lenkijos Ūkininkams 
Gręsia Bado Mirtis

Nupuolusios ūkio 
produktų kainos 
varo juos pražutin

Kinai ir Japonai 
pagaliau susitarė 
dėl karo paliaubų

Negalėdami sumokėti mokesčių 
netenlją triobų

Varšuva, kovo 16. (Koresp.) 
—Nors Lenkijos miestuose de
presijos kaip ir nėra ir visos 
kavinės, restoranai, teatrai vi
suomet pilni, provincijos ūki
ninkams ,tačiau į akis žiūro ba
do mirtis.

Apsunkinti įvairiausiais mo
kesčiais, negalėdami parduoti 
savo produktų už bent kiek 
aukštesnę kainą, ūkininkai tie
siog nežino kaip išsiversti. Vie
nas paskui kitą, jų trobos,na 
mai ir ūkiai yra valdžios lici
tuojami už neužmokėtus mo
kesčius. Ūkininkai turi gyvu
lių, produktų, bet nuvežę juos 
į rinką, arba turi parduoti pus
dykiai ,arba parsivežti juos na
mo neparduotus. Lovvicz’o apy
linkėje arklis buvo galima nu
pirkti už 12 zlotų ($1.10). Aviu- 
kai parsidavė už 30 Amerikos 
centų, bekonai už 6 ar 7 cen
tus, vištos už 7 centus ir t.t.

Turtingiausiose Lenkijos pro
vincijos dalyse, kur pirmiau 
galima buvo pastebėti gerai 
stovinčių ūkininkų* namai ir rit
mai, dabar jie visi apgriuvę ir 
vietoje turtingų namų, riogso 
tik menkos lūšnelės.

O miestuose, tuo tarpu, upė
mis plaukia šampanas ($12-15 
už butelį). Teatrai gyvuoja, ka
vinėse karininkai ir valdininkai 
ūžte ūžia.

Ūkininkai suprasdami jiems 
gręsianti pavojų ieško išeities, 
prašo valdžios pagalbos, bet 
veltui. Diktatorius Pilsudskis 
besirūpindamas monarkijos į- 
steigimu, jiems neturi laiko.

Priešingų pusių atstovai padarę 
slaptą sutarti

Geneva, Šveicarija, kovo 16. 
—Tautų Sąjungai pranešta, kad 
kinų ir japonų atstovai padarė 
slaptą paliaubų sutartį ir su
sitarė dėl taikos derybų, kurios 
įvyks greitu laiku. Pranešimą 
iš Japonijos gavo T. S. tarybos 
pirmininkas Belgijos užsienių 
reikalų ministeris Ilymanas.

Shanghai, kovo 16. — Kinie
čių šaltiniai pranešė, kad laike 
mūšių Shanghajuje žuvo 6,080 
kiniečių kareivių, 2,000 sužeis
tų, o kitų 10,400 kareivių pėd
sakai žuvo. Nuostolių padary
ta daugiau negu už $350,000,- 
000.

Canton, kovo 16. —Kantone 
sprogo keturi kinų kariuome
nės sandeliai. Užmuštų skaičius 
labai didelis, bet tikru skaitli
nių dar nėra. Sprogimų kalti
ninkais numatomi komunistai.

Šauks tarptautinio ban
kų šėrininkų susi

rinkimą
Paryžius, Francfja', kovo 16. 

—Antras visuotinas Tarptauti
nio banko šėrininkų susirinki
mas įvyks Bazelyje, Šveicarijoje 
gegužės 10 d.

Dirbtinas žemės drebė
jimas

Kongresas nekalbės a- 
pie Tarptautini teismų

Washington, D. C., kovo 16. 
—Manistiųue, Mich., vakar 4 
valandą po pietų susprogdinta 
215 tonų dinamito, ir laikinai 
apylinkėje buvo sudrebinta že
mė. Visose Amerikos dalyse 
mokslininkai mėgino drebėjimą 
užrekorduoti ant seismografų.

(Acme-P. A. Photo]

VVashington, D. C. — John Philip Sousa, pagarsėjusio muziko, iškilmingos laidotuvės.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos javų eks 

portas
metus 

derlių) 
400 tonų.

Per šiuos ūkiškus 
(skaitant praeitų metų 
avižų yra išvežta 
Daugiausia' jos vežamos į Olan
diją. Sėmenų ckspbrtas dau
giausia eina: pramoniniai— j 
Angliją, sėkliniai— į Belgiją. 
Dobilai į Švediją, Vokietiją, ir 
Belgiją, vikiai, kiek daugiau, j 
Vokietiją ir Švediją. Bulves 
eksportui yra' galima šiuo me
tu j Angliją, tačiau neigiamai 
į tai atsiliepia dabartiniai, nors 
ir nedideli, šalčiai, nes bulvės 
pervežant gali sušalti.

Kareiviai bus mokomi 
žemės ūkio

Užsienio laikraščių 
korespondentai 

Klaipėdoje

Suirutė ir riaušės
Maridžiurijoje ir 
pačioj Japonijoje

Valstybės atsisakė pripažinti 
Mandžurų nepriklausomybę

Užsibaigs naujo mokes
čių įstatymo debatai
VVashington, D. C., kovo 16. 

—šiandien Kongrese užsibaigs 
naujo mokesčių įstatymo deba
tai. Balsavimai įvyks rytoj, 
penktadienyje. Naujam mokės 
čių įstatymui* (“Sales tax") 

| yra priešingas Amerikos Podė
li Jonijos ■ ra^011 of Labor pirmininkas 

Green.

Tokio, kovo 16. — Ryšy 
pasikėsinimu prieš 
imperatoriaus Hiiohito gyvy
bę, iš kabineto pasitraukė 
daus reikalų ministeris Toku-
goro Nahahashi. Ministeris taip 
pat buvo ir Japonijos policijos! 
viršininkas.

Darbinas, Maridžurija, kovoj 
16.—-Japonų armija panešė 
delius nuostolius mūšyje su 
kilusiais kiniečiais, kurie 
puolė Mandžurijos miestą, 
rin’ą.

Changchiui, Mandžurija, 
vo 16. — Naujos Mandžurijos 
respublikos sostinės Cha'ngchun 
vardas bus pakeistas Į Sinking’a 
“naują miestą”.

Changchun, kovo 16. — 16 
valstybių atsisakė turėti diplo
matiškus santykius su nauja 
Mandžiurija’ ir atsisakė ją pri
pažinti kaipo valstybę, 
klausomą nuo Kinijos.

vi-1 ” ■
Sako, Al Capone’s 

draugai pagrobė

Ekspertų komisija 
tyrinės Krueger’io 

bendrovių padėtį
Pirmadienyje atidarys Stock- 

holmo birža

Šiaulių apskrities agronomas 
p. V. Mikolaitis susitarė su 
8-to pešt, pulko švietimo ko
misija ir Radviliškio geležinke
lių kuopos valdyba, kad karei
viams bus laikomos paskaitos 
žemės ūkio klausimais.

Vertimų biuras

Vokiečių spauda plačiai išpu
tusi Klaipėdos bylą, sensacin
gai aprašydama nebūtus įvykius 
sudomino ir kitų valstybių, net 
kitų kontinentų spaudą. Be ko
respondentų Vokietijos laikraš
čių, kurių didžiuma Klaipėdon 
buvo patekę “zuikio bilietu”, 
Klaipėdą lankė ir lanko kitų 
laikraščių atstovai, štai šiomis 
dienomis buvo atvykę “Morning 
Post” ir kitų žymių Anglijos 
laikraščių atstovas (korespon
dentas) baronas von Wiede. Jis 
turėjo pasikalbėjimus su kai 
kuriomis aukštesnėmis vieto
mis apie svarbesnius Klaipėdos 
reikalus. Penktadienį Klaipė
don atvyko Amerikos vyriausio 
dienraščio “New York Times” 
atstovas p. Callander. Svečiai 
žurnalistai stengėsi nešališkai 
susipažinti su tikru reikalų bū
viu ką, be abejo, jie perduos 
savo laikraščiams. Malonu, kad 
pasaulis be vokiečių pramany
tų žinių, patirs ir teisingą Klai
pėdos įvykių nušvietimą.

Stockholm, Švedija, kovo 16. 
Nusižudžius Švedijos degtukų 
karaliui įvarui Krueger’iui, 
Švedijos valdžia paskyrė eks
pertų komisiją ištirti jo firmų 
finansinį stovį. Komisijai teko 
susidurti su daug sunkumų, 

. nes Krueger’is, buvo įpratęs pats 
tvarkyli savo biznį ir.užlaikyti 

<įc. švedų 
degtukų kompanija atskaitos 
neatiduos degtukų iki Velykų.

Po Krueger’io mirties užda- 
, pirma

dienyje vėl atsidarys, bet Krue- 
gerio vertybės bus išimtos iš 
apyvartos.

Švedijos valdžia paskyrė fi
nansų ministerį Ernst Lyberg’ą 
laikinai tvarkyti Krueger’io & 
Toli bendrovės reikalus. Valsty
bėms, Kurioms bendrovė yra 
skolingos, Švedijos valdžia sutei
kė moratoriumą.

Lindbergh’ų sūnų I tranzakėijas paslaptydi-l
su-1 planavo tuo budu išgauti
už-1
Ki-

ko

Klaipėdoj, Turgaus gatvėj 
atidarytas vertimų ir perrašinė
jimų biuras, šios įstaigos rei
kalingumas neabejotinas, nes 
berods iki šiol čia nieko pana
šaus nebuvo, neskaitant grynai 
vokiško vertimų biuro, kuris 
telpa'prie ‘Memeler Dampfboot* 
leidyklos ir kur lietuvių kalba 
buvo tik biauriausiai darkoma. 
Naujai atidarytame biure mo
koma ir įvairių kalbų.

Sulaikyti advokatas ir 
aludininkai

Šiaulių miesto aludininkai 
Karpiai buvo patraukti atsako
mybėn, už slaptą degtinės par- 
daviifČjimą. Policijoj liudinin
kai gėrimo faktą nustatė Šiau
lių I nuov. taikos teisme, pa
kurstyti privatinio advokato 
Igno Olšausko ir įkalbėti Kar
pių, liudininkai davė melagin
gus parodymus, bet sąžinės 
griaužiami, kitą dieną liudinin
kai nuvyko policijon ir prane
šė, kad teisme davė neteisingus 
parodymus.

Privatinis advokatas Olšaus
kas ir Karpiai teismo tardyto
jo nutarimu sulaikyti ir padėti 
Šiaulių s. d. kalėjimai), iki pri
statymo turtu laidavimo 10,000 
litų. Liudininkams paskirta 
policijos priežiūra.

“ra
kštelių karalių” iš kalėjimo 
Ncw York, kovo 16 .— Poli-1 ryta Stockholmo birža1, 

cija, išsemusi visas teorijas 
apie Lindbdrgh’ų kūdikio pavo
gimą, pradėjo tardinėti Lind
bergh’ų aplinkės gyventojus, 
kurie, manoma, turėjo kokius 
nors keršto sumetimus pavogti 
jų sūnų.

Policija taip pat tardo visus 
tarnus ir tarnaites, kiltie pra
eityje dirbo Lindbergh’ų ar jo 
žmonos tėyo, Morrow namuose.

Philadelphijoje buvo paleis
tas gandas, kad kūdikį pavogė 
Al Caponės sąjungininkai, ku
rie mėgino tuo budu išgauti jį 
iš kalėjimo. Pirmiausiai jie 
planavo pagrobti Hoover’io 
anukus, bet spręsdami, kad 
Lindbergh’ų kūdikis buvo gali 
ma daug lengviau pagrobti, į- 
vykino antrąjį planą. Kiek ta
me' tiesos, pakol kas nežinoma.

Akla sesuo norėjo išgel
bėti 4 brolius

Scranton ,Pa., kovo 16. —Ak
la, 80 melų moteriške paaukojo 
savo gyvybę mėgindama išgel
bėti keturius, virš 70 metų se
numo, brolius, kuriuos namuo
se užklupo gaisras. Trys broliai 
ir sesuo sudegė,- tik vienas buvo 
išgelbėtas.nepri-

Hit-
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San Francjsco, Cal., kovo 16. 
—Federaliai prohibicijos agen
tai gara’žiuje suėmė $150,000 
vertes rūmo ir degtinės.

London, Anglija, kovo 16. — 
Į uolas sudužo ir nuskendo du 
japonų keleiviniai laivai Choali 
Maru ir Takei Maru su 160 ke-nežuvo atsisveikindamas su 

sužieduotine

Ligonis sumetė $2,100 vertės 
radiumo j prausyklę

Orlaiviai neša maistą tauki
niems paukščiams

Nashville, Tenn., kovo 16.— 
Amerikos kongreso senatorės 
Caravvay brolis patrauktas Į 
teismą už gaminimą ir pardavi
nėjimą degtines.

Rymas, Italija, kovo 16.—Ita
lijos ir Ispanijos atstovai 
pasirašė prekybos sutartį.

Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

Port Huron, Mich.— Vietinis 
laikraštis nutarė imti kumpius, 
vištas, ir kitus ūkių produktus 
už prenumeratas.

IMAUJIOimOS
1739 So. Halsted St. I

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

Washington ,D. C., kovo 16.— 
Senatas šioje sesijoje nedisku- 
suos apie Amerikos įstojimą į 
tarptautinį Haagos teismą. 
Įstojimą remia Elihu Root šen. 
Robinson ir kiti.

Senatorės brolis teisia
mas už butlegerystę

Italija pasirašė sutartį 
su Ispanija

Chicagai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus orad; kiek šal
čiau; vidutiniai pietų ir piet
vakarių vėjai.

Vakar temperatūra buvo 32- 
50; . '

Saulė teka 6:00; leidžiasi 5> 
57.

Teismas leido daktarui 
išsigerti laike tardymų

Los Angeles, Cal., kovo 16.— 
Teisėjas davė leidimą tūlam 
daktarui išsigerti degtinės, 
kuomet pastarasis buvo kvo
čiamas kaipo liudininkas. Turė
jęs žemą kraujo spaudimą, to
dėl jam nuolatos reikėję išsi
gerti.

Užrekordavo žemės dre
bėjimus

VVashington ,D. C., kovo 16. 
—Washingtono universiteto sei- 
mografas (žemės drebėjimus re- 
korduojantis instrumentas) už
rekordavo gana smarkius žemės 
drebėjimus, kurie tęsėsi beveik 
visą parą. Spėja, kad drebė
jimai vyksta apie 2,000 mylių 
nuo

New York, kovo 16.— Norė
damas ori^inalei (atsisveikinti 
su savo sužieduotine, kuri vy
ko j Europą, vienas franeuzų 
lakūnas orlaiviu pasivijo laivą 
tarti jai paskutinį sudiev. Stai
ga jo orlaivis sugedo ir jkrito į 
jurą. Lakūnas buvo laivo ju
rininkų išgelbėtas.

Kulkos paleistos j 
lerio traukinį

Weimar, Turingi ja, Vokieti
ja, kovo 16. — Į traukinį, ku
riuo važiavo Vokietijos fašistų 
vadas Adolf Hitleris su dvie- 
jais adjutantais, nežinomų žmo
nių paleistos kelios kulkos. Nie
kas tačiau nebuvo sužeistas.

700 vagonai kviečių be
darbiams

Mitchell, S. D., kovo 16. — 
Raudojo Kryžiaus pranešimu, iš 
Dakotos valstijos j įvairius ma
lūnus pasiųsta' 700 vagonų be
darbiams paskirtų, Amerikos 
Farm Board, kviečių.

Paskendo du laivai 
160 keleivių

Tyrinės šešių valandų 
darbo dienų 

----- '.   . y
Washington ,p. C., kovo 16. 

—Amerikos kongresas priėmė 
rezoliuciją įsakyti Interstate 
Commerce komisijai ištirti kaip 
atsilieptų j traukinių veikimą 
šešių valandų darbo diena.

Prohibicijos agentai su
ėmė $150,000 rūmo

Saulė neatiduoda mums 
visų spindulių

Pittsburgh, Pa., kovo 16. .— 
Pittsburgho lakūnai Greensburg 
kalnuose, Pennsylvanijos valsti
joje, išbarstė 500 svarų grudų 
laukiniems paukščiams, kuriems 
prisiartinusi žiema' ėmė grasin
ti badu.

Ar vyks musų opera j 
Pietinę Afriką?

Kumpiai ir vištos už lai
kraščių prenumeratą (

Sovietai nužudė 
kaimiečius

Bukareštas, Rumunija, 
16.— Bendra rumunų ir 
tyrinėjimo komisija patyrė, kad 
Sovietų pasienio sargyba su
šaudė 1009 kaimiečius,s kurie be 
leidimų mėgino pereiti iš badą 
kenčiančios Ukrainos į Rumu
niją.

Moteriškė sudegė bėru 
kydama pypkę

Tacoma, Wash„ ckovo 16. —- 
Berūkydama pypkę, savo rubus 
uždegė 78 metų senutė ir ne
galėdama jų užgesyti ,mirtinai 
sudegė .

Pasadena, Cal., kovo 16. — 
Mount Wilson observatorijos 
astronomas patyrė, kad saulė 
žemei atiduoda tik 2/3 visų ul
travioletinių spindulių, kuriuos 
ji žemeį atiduodavo šešius me
tus atgal.

$20,000 dovana laku 
nams

Tacoma, Wash„ kovo 16. — 
Apskričio ligoninėje gulėjo vė
žiu sergąs ligonis. Daktarai į ij 
suleido tris radiumo adatas. Jos 
tačiau labai niežėjo ir ligonis 
adatas ištraukęs, sumetė jas į 
prausyklę. Dabar ligoninė ieš
ko to radiumo adatų vandens 
rynose.

Pakvietimas musų operai vyk
ti gastroliuoti į Pietų Afriką 
sukėlė visuotino susidomėjimo 
ne tiktai teatre, bet ir plačiojoj 
visuomenėj. Iš teatro sferų te
ko sužinoti, kad musų opera 
yra pasiryžusi vykti į Pietų 
Afriką gastroliuoti. Dabar su
sirašinėjamą dėl sąlygų. Jei 
bus susitarta, tai pabaigę sezo
ną čia Kaune, į Pietų Afriką 
važiuotų 20 operos solistų, 50 
choristų, 20 baleto ir 10 admi
nistracinio, techniškojo ir meno 
technikos personalo žmonių. 
Susitarimo rezultatai, reikia 
manyti, paaiškės apie kovo mė
nesio galą.

W.a?hington, D. C 
—Louis Bleriot, franeuzų lakū
nas ir išradėjas paskyrė $20,- 
000 vertės trofėjų lakūnui, ku
ris pirmas skris orlaiviu 600, ki
lometrų į valandą greitumu.

237,365 atgal darbuose.
New York, kovo 16. — Ame

rikos legijono ir bendradarbiau
jančių organizacijų vedamas ka
ras prieš depresiją suteikė dar
bus 237,365 bedarbiams. Karas 
vis varomas toliau ir laikui bė
gant organizacijos tikisi suteik
ti darbus milijonui bedarbių.
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Cleveland, O
NL. V. 11 kuopos reikalai

Mes jau visi žinome, kas bu
vo daroma dėl SLA. 11 kuopos 
“gerovės"; žinome taip pat, 
kokių dalykų dėjosi kuopoj 
per paskutinius ketverius me
tus. Iki pereitų metų liepos 
mėnesio .kuopos reikalams 
mokėjome po 5 centus per 
mėnesį. Kadangi turėjome la
bai “gabią” knygų peržiūrėji
mo komisiją, tai ji surado, jog 
penkių centų permažai. Koini-

įnešimų, kad bulių mokama 
po 10 centų. -Pirmininkas su
davė į stalų, ir viskas nutarta.

Vienas dalykas atrodo keis
tai: kodėl ta knygų peržiūrėji
mo komisija nepranešė na
riams, kad per ketverius me
tus “kandys
kuopos pinigų? Jeigu tų “kan-

suėdė $219.77

mokesnius kuopos reikalams 
visai nebūtų reikėję.

Tenka atkreipti narių dėme-

šokių parengimų bei piknikų. 
Ir keisčiausias dalykas, kad tie 
parengimai ne tik kuopai ne
duodavo jokio pelno, bet at
nešdavo nuostolių. Tiesiog 
sunku suprasti, kodėl musų 
kuopos parengimai tokie ne
sėkmingi. Clevelande yra ir 
daugiau Susivienijimo kuopų, 
kurios rengia tai koncertus, tai 
piknikus. Ir paprastai parengi
mai joms šiek tiek ir pelno 
duoda. O pas mus, kaip yra 
sakoma, viskas sutirpstu.

Vyriausia priežastis tiems 
nepasisekimams, matomai, 
yra ta, kad pas mus į komisi
jas skverbiasi tokie žmonės, 
kurie ar lai nenori, ar. tai ne
gali tinkamai savo pareigų at
likti. Jeigu kartais nuo tokio 
parengimo ir lieka keli dole
riai pelno, tai, žiūrėk, visokių 
nelaimiu ivvksta: lai kas nors .1 * fr V W
prapuola, tai kas nors išsilie-

nieko.
i piktinasi tokiais da
li kuopos “ponai” ir

nors rengti. Na, o kai parengi
mas įvyksta, tai tų ponų nei su 
pyragu nepriprašysi: parengi
muose jų nesimato.

Valdyboj mes turime inteli
gentiškų narių, bet mes pa
prasti nariai nežinome, kas 
kuopoj dedasi. Tik užėjus į 
"Dirvą" viską galima patirti.

Indiana Harbor, Ind
Liet u ui ii Pasilinksminimo

Draugiškas Kliubas ren
gia koncertų

Kovo 13 d. įvyko Lėtučių 
Pasilinksfninimo Draugiško 
Kliubo ineneMnis ' susirinki
mas. Kiekviena draugija juk 
laiko savo mėnesinius susirin
kimus, tad apie tai, rodosi, ne- 
užsimokūtų nei į laikraštį ra
šyti. 'račiau šis musų kliubo 
susirinkimas buvo šidk tiek 
skirtingas. Komitetas pareiškė, 
kad jis turįs ką tai nepaprastą 
pranešti. O apie tai, ką jis pra
našė, aš čia ir noriu painfor
muoti tiek vietos, tiek aplin
kinių miestų lietuvius.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas balandžio 
10 d. 'Turner svetainėje (3809 
Main St.) rengia koncertą, ku
rio 
gos 
ste

programą išpildys Chica- 
Pirmyn Choras po vadovy- 
p. K. Steponavičiaus.

Aš manau, kad. daugelis mu
su žino, kad Pirmyn choras 
yra vienas geriausių visoj A- 
merikoj. Ir Štai iries turėsime 
progos išgirsti to choro kon-
certa.

čia bus ne pro šalį primin
ti, kad harboriečiai dės visas

koncertų tiek žmonių, kiek 
čia dar niekuomet nebuvo su
traukta. Reikia atsiminti, kad 
musų kliubas turi daugiau na
rių nei Bile viena organizacija 
Indiana Harbore. Kliubo pa
rengimai paprastai yra pasek
mingi. O šį kartų ir rengimo 
komitetas susideda iš veikliau
sių narių. Komitetai! įeina .Jo-

Budis, .1. Kolas, St. Sinonas, 
Pr. Remeikis, J. Karvelis, P. 
Ralieus ir V. Ciparas. Suside
dantis iš tokių narių komitetas 
tikrai daug gali nuveikti.

dokas, St. Bartkus ir keli kiti. 
Tad nėra abejonės, kad ren
giamas koncertas bus tikrai 
pasekmingas.

—Kliubietis.

Detroit, Mich
Nepritaikoma.

Ketvirtadienis, kovo 17, ’32NAUJIENOS, Chicago', UI . -J J <• ■ -»«• - -'i... * . •»..« , < r. ■ J1 .. .. ...

ianuwviw>iv>w'«-^^ kurios Detroito draugijos ir 
kai kurie biznieriai paskleidžia, 
tai retai pasitaiko matyti.

Lietuvių draugijos turėtų to 
vengti. —ŠvilpikeviČius.

I

Be abejonės, kartais ir ži
nantieji lietuvių rašybą apgar
sinimų rašytojai bei spaustuvi
ninkai padaro klaidų. Bet to
kius' apgarsinimus, kokius kai

l&gunitir-rinUo^i

Mrmmvi

ilgi v,

k

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
Tr Mvo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — V/s <161.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

[Acrnc-P. U A. Photo]

Hnpe\veH, N. J. — Artimiausias miestukas nuo Liridbergh’ų rezidėhlčijoš. Kadarifci dh’bar atva
žiuoja labai daug žmonių, tai mieš’tūkas dhro #ėWj bitfrij. 

» , . ..................................... . .... „
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biriTų (kaip jie sako) arklinę jais galiiria susikalbėti. Matyt 
taktiką. *Bel tokiai savo kovai 
dųiČOitfėč’ih i “sklokininkai” 
nori, kad Butų suorganizuota 
Bedievių Sąjunga. Tai nepri
taikomas dalykas. O gal* Det
roito “sklokininkai” urano ne- 
bekovOl prieš biinbininkus? 
Gal jie mano dirbti dėl bedic-! 
vyhės platininio? Bet taip ne-1 
atrodo.

“Sklokininkai”, kaipo “I 
munistų” dešinėj) opozicija, I nj,.*:.. 

man rodos, turėtų susidėt su 
lovestoniečiais “komunistais.” 
Aš nematau tarp “sklokinin- ’ 
ku” ir lovestoniečiu skirtumo 
Jei koks skirtumas vm f n 
turėtų jie per “Naują.j 
nę” paaiškinti. O gal “skloki-j 
ninkai” bijo Lovcstono, kuris 
atvirai išeina prieš Komunistų 
Internacionalą ? 
kininkai,” 
himbininkų

gyvenimo 
juos.

Buffalo, N. Y
SLA, Pildomosios Tarybos 

rinkimai

9 Į daktarės kVėteJus Dr. I. 
BiUnušas 22 ir fch*. E. C. Kli- 

’frihs 1. -
ŠL A. &04 Ws «;arys.

Detroit, Mich
Pastaba kai kurioms lietuvių 

draugijoms

nacionalą ir

Kovo 13 d. įvyko SLA. 304 
k°"l kuopos mėnesinis susirinkimas.

Kovo

atsilankė vidutiniškai
| Apsvarsčius kuopos bėgančius 
reikalus, prieita prie Pildomo
sios Tarybos rinkimų. Balsavi
mo pasekmes buvo tokios?

biznierių garsini

N IE K S
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos, lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
SttAme atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vletifritSlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas 

'Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” Šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio 1

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Dldninkul” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau- “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 N r.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

nežino d a-: 1' ,l j Į prezidentus F. J. Bagočius 
,a< ' j gavo 16 balsų,* S. Gegužis 1 ir 

!j. J. Bačiunas 6.
Į vice-prezidentus A. Mika

lauskas 18, J. Vokietaitis 1 ir 
M. Mockevičiui" 4.

Į sekretorius P. Jurgeliute 
11 ir J. Miliauskas 12.

Į iždininkus K. P. G ugi s 15, 
J. Tareila 7 ir /P. Mažeika 1.

J iždo globėjus J. Januškevi
čius 15, S. Bakanas 13, G. J. 
Stungis 10, S. Mockus 13 ir J.

Bet ir “sklo- 
nesutikdami su 

‘arkline” taktika, 
Komunistų Inter- 
prieš neklaidinga

šiaip, kiek man teko patirti, 
Detroito “sklokininkai” nėra 
tokie robotai, kaip Limbiniai. 
Jie skaitosi

EKSKURSIJOS

Neretai Detroite paskleidžia
ma lietuvių kalboj draugijų pa
rengimų al
mai, kuriuos keletą sykių reik
skaityti, kad suprasti ką nori
ma pasakyti. Matyt, tokių ap
garsinimų rašytojai 
mi lietuvių rašybos taisyklių,
duoda apgarsinimus spausdinti 
spaustuvininkams,, kurie visai 
nežino lietuvių rašybos. Na, iš 
tokio apgarsinimo ir išeina tik
ras “chop suye”.

Paskutiniu laiku tokie apgar
sinimai pasklido Hamtramck’o 
Lietuvių „Amerikos Piliečių 
Kliubo, į kurjųpsl( nesmagu ir 
pažiūrėti. Kai kurie sako; “Ko
kie apgarsinimai, toks bus ir 
balius”.

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta

rė rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

artus

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51/> dienas į BREMENĄ, iš ten gclžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

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

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

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

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

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

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

Dabar “sklokininkų” (pru- 
seikinių “komunistų”) grupės 
ir per jų “Naująją Gadynę” 
eina apkalbėjimas — kokią 
organizaciją jie organizuos? 
Detroito “sklokininkų” grupė, 
per “Naująją Gadynę”, No.

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS
organizuota Lietuvių Bedievių

S. 12

814

193

502

Matyt iš ‘sklokininkų,” vei
kimo ir jų “Naujojoje Gadynė
je” telpančių raštų, kad jie 
daugiausiai kovoja prieš bim-

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kuru iš čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bilc kurio Lietuvių Laivakorčių są
jungos nafio pasitarti apie doktimenius. Žinokite, khd nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

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

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

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St„ Ncwąrk, N. J.

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

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

J. VASILIAUSKAS
Bank) St., -Watcrbury, Conn.VIENYBE
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECRIS
South Avė., Bridgcport, Conn.

. v J. J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Cbicago, Iii.

rooklyn, N. Y.

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

P. P. BALTUTIS 
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

P BARTKEVIČIUS 
678 N. Main''St., Montcllo Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

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

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

.NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

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

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn,

B—

reiki metu iždininku J. Jurai
čių kuopos valdyba turėjusi 
bėdos, pas jį užkliuvę $60. 
Apie tai nariams nieko nebuvo 
pranešta. Dabar tik vieną Ba- 
nionį kryžiavoja!

Balandžio 10 d. kuopa run
gia vakara. Bus suvaidinta 
juokinga komedija “Bajoras 
(laidys”. Parengimas įvyks 
Lietuviu Svetainėje. Ateikite 
ir pažiūrėkite, kiek į tą va
karą susirinks kuopos “ponu”, 

šiaip ar taip, bei nariai vis
gi turėtų susirūpinti, kad dau
giau nebepasikartotų tokių 
dalykų, kokie dėjosi per pas
kutinius ketverius metus. Pa
daryta tiek daug nuostolių,- o 
kaltininkų nėra. <Tačiau yra 
faktų, kurie rodo, jog apie va
romą šmugelį kai kurie nariai 
žinojo. Žinojo, bet tylėjo. Ant 
jų puola atsakomybė.

i Sakysime, ar galima patei
sinti lokius ižd(7*globejus, ku
rie neperži urėdą vo tinkamai 
knygų, o susirinkimuose ra; 
porluodavo, kad viskas tvar
koj. SLA. 1 1 kuopos nariai 
privalėtų su jais tinkamai pa
sielgti, kad jie per visą savo 
gyvenimą atsimintų, jog nega
lima taip lengvai nuo atsuko- 
mybės išsisukti. - ./. Armonas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui' 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inkš-1 
tų, pūslės, urina- J 
rių ir visų užkre-, 
čiamųjų 1igų._ Tai-' 
pgi speciali ”gydy-i 
mai sugrąžinimui1 
energijos ir stipru-' 
mo be laiko- 'nu
stipusiems asme-, 
nims ir lytiniai' 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmonės yra kviečiami* 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų. kurtos bus suteiktos dykai be] 
jokių pareigų. <

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-< 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl' 
lengvų išmokėjimų, kad kiekviąn^nU 
nesveikam žmogui duoti progos lįsi-1 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS •;
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS j 

35 South Dearborn Street ; 
kampas Monroe Street, Chicago. III.« 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. < 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 ’ 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. Iki, 
5 p. m. Ncdėliomis 10 a. m. iki 1, 
p. m. Pancdėliais, Scrcdomis ir Suba-< 
tomis nuo 10 a. m, iki 8 p, m J 
Ofisas 30 mČtii tame pačiame name. *

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės. Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, ėtc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

(r^ o
1739 South Halsted Street

!■'■<' ■' j Tljl C ' "<W*‘
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

West Pullman
Pereitą sekmadieni West 

(Pullman Park svetainėje Įvyko 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai.

Gauta iš Centro oficialia pra
nešimas kaip balsuoti už P. T. 
ir baliotai. Bet kad šis susirin
kimas buvo sušauktas ne atvi
rutėmis, tai nebalsuota, palik
ta ateinančiam susirinkimui, 
kuris bus sušauktas atvirutė
mis ir pažymėta bausmė, kaip 
įstatai rodo.

Sirgo A. žaranskas. Jam nu
tarė pašalpą išniokoti. Serga S. 
Kungis, suparaližiavo jo ranką. 
Dar nesuspėta jis lankytojų ap
lankyti. Kuriems laikas paveli
ja, nepamirškite ligonį aplan
kyti.

Nutarta ir valdyba įgaliota 
išpildyti blankas, jeigu kuris 
nemoka, su reikalavimu pasko
los iš Centro dėl užsimokėjimo 
duoklių į Susivienijimą, šiame 
susirinkime atsišaukė du nariu. 
Yra musų kuopoje ir daugiau 
bedarbių, kurie negali užsimo
kėti mokesties iš priežasties 
bedarbės. O jie pasitraukti iš 
Susivienijimo nenori, mokėję 
per daugelį metų. Tai tokiems 
nariams reikalinga suteikti pa
skolos iš Centro.

Centras šitą paskolą duoda
mas nariams pusėtinai apsisau
go. Sako, jeigu narys negrąžin
tų, tai turėtų atsakyti kuopa. 
Kodėl centras nebuvo toks gud
rus duodamas Ažunariui pasko
lą? Juk narys, imdamas pasko
lą iš Susivienijimo, į tą patį iž
dą ir sumoka. Bet Ažunars, 
kada ėmė paskolą, jis nesumo
kėjo į Susivienijimo iždą, o 
sau pasinaudojo.

n Musų kuopa, žinoma, neleis 
'* skriausti Susivienijimą. Bet 

jeigu narys mokėjęs į Susivie
nijimo iždą iš gautos paskolos, 
nesirgęs numestų Susivieniji
mą, aš 
kavimu 
kuopos 
Centras
Susivienijimo ižde.

Korespondentas.

Kliubo

pro

, The English (kitom

Ar Jūsų Poi sis Sutrukdomas?

Ę

I The Lithuanian University 
Club will hold a sočiai Friday, 
March 18, 7 1\ M. at the Uni-

Veikite Greitai Del Pūslės 
Nereguliarumų.

susidomėkite pūslės nereguiiaru- 
ir per-

pramogos ir kitiems darbams. .
Praėjusia Joniškiečių Kliubo 

šeimyninis vakarėlis davė pel
no apie $25. Kartu su narių 
mokestini is praėjusiame susi
rinkime, kuris atsibuvo G. 
Krančiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood street, įplaukė į 
kasą apie $50. -—R, š.

Lietuvių radio 
gramą

nesuprantu kokiu išro- 
dar reikalauti iš musų 
grąžinti paskolą. Juk 
pats tą skolą turėtų

Joniškiečių Kliubas
Joniškiečių L. K. Kliubo pir

mininkas Julius Butautis pra
nešė man (susidarius tam tik
roms aplinkybėms kovo 6 d. 
Joniškiečių kliubo susirinkime 
negalėjau dalyvauti), kad pil
nai užsimokėjusių duokles už 
šiuos metus yra apie šimtas na
rių, išėmus bedarbius, kurie 
suvargę ekonominiai negali už
simokėti. Kliubas tečiau jais 
rūpinasi ir neleis jiems išeiti iš 
vidaus organizacijos.

Depresijos laikais, suvargimo 
ir nupuolimo laikais, Joniškie
čių Kliubui dar beveik pradžio
je. metų turėti apie šimtą na
rių gerame stovy, yra smagu. 
O nėra mažiausios abejonės, 
kad dar daugelis nėra užsimo
kėję ir greitu laiku užsimokės 
savo duokles. Ir galima būti 
tikriems, kad Joniškiečių Kliu
bas augs ir bujos taip finan
sais, kaip nariais.

(Acme-P. 8 A. Photo]

Tsuneko Tawara, kuri gra
žuolių konteste laimėjo “Pane
lės Japonijos“ titulą.

Kovo 9 d. Reibenietis, apra
šydamas Joniškiečių Kliubo su
sirinkimą, tarp kitko praneša, 
kad buvo nutarta surengti už
baigimui sezono pasilinksmini
mo vakarą su naujomis pra
šmatnybėmis. Jis taipgi nuro
do, kad buvęs išrinktas komi
tetas vasaros parengimams-iš- 
važiavimams. Vadinasi, Joniš
kiečių Kliubo jau suriktuoti iš 
anksto darbuotojai (komisijos) 
ir jau turi padarę planus 
mam darbui.

Praeito antradienio vakare iš 
stoties WGES buvo transliuota 
graži radio programa, leidžiama 
lėšomis ir pastangomis Peolea 
Furniture Co. krautuvių.

šį sykį programa buvo klasi- 
kališko turinio, susidčdanti iš 
rimtesnių dainų ir muzikos, kas 
pilnai žavėjo mylinčius girdėti 
klasiškas dainas, kurias labai 
gražiai ir turtinai sudainavo 
ponia II. Bartush, panelė G. 
Tamkotonis, A. čiapa's, J. Roma
nas ir kiti.

Programa buvo |painyairinta 
gražia muzika ir įdomiomis kal
bomis, kurias pateikė** advokatas 
F. MastaUskas ir' Dr. dentistas 
K. kliauga. Radio pranešėjas 
visiiofrienei ieškančiai Įsigyti vi
sokių prekių pranešė tarp kit
ko, kad dabar' Peoples krautu
vėse eina didelis priešvelykinis 
išpardavimas nupigintomis kai
nomis radio ir rakandų ir kad 
visuomenės parankumui People 
krautuvės bus atviros 
nedėldienį nuo 10 vai. 
4 vai. po pietų. —M.

Roseland

busi-

kurie 
gerai 

darbavosi organizacijos gerovei, 
pradeda nupulti dvasioje, mas
tomai, apima juos apatija, ne
tekimas energijos arba apsilei
dimas. Bet jų vietas užima ki
ti veikėjai, kaip 
Baltas, kuris nors 
Joniškiečių Kliubo 
ne tik į rengimo
komitetą, bet liko išrinktas glo
bėjų pareigoms eiti. Taipjau 
išrinkta globėjų vietai p. Juli
ja Kazimieraitienė. P-ia Akvili- 
na Baltienė irgi stojo j darbą, 
įeidama į komisiją su kitomis 
dviemis narėmis surengimui

Joniškiečių Kliubo kai 
veikėjai, kurie pirmiau

pav. Kazys 
dar jaunas 
narys, jojo 
išvažiavimų

_
Dykai 
dymas 

nuo

7 Dienų Ban- 
Kenčiantiems 

Reumatizmo
Jeigu jus kenčiate 

nuo reumatizmo, jus da
bar galite gauti Rose 
Rheuma Tabs, įrodytą 
ir išbandytą gyduolę, 
Dykai 7 Dienų Bandy
mui. SI paprasta na
mų gyduole jau pagel
bėjo šimtams. Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa
vo vardą ir adresą ant 
žemiau esančio kupono

Dykai Del Skaitytojų 
Išbandykite šią gyduolę 
patys pagelba NEMO
KAMO BANDYMO. 16- 
pildykite kuponą ir pri- 
siųskite jį greitai, pirm 
išsibaigs šis duosnus pa
siūlymas.

a 
sekantį 

ryto iki 
U-is.

šiandie balius Golden Star Kliu
bo besbolininkams pavaišinti

Pavasaris jau čia. Kaip ma
tai, šiltesnes ir sausesnės die
nos pasirodys.

O su jomis prasidės pasilinks
minimai ore. Ir vienas pasilin
ksminimų, kurie prigijo Rose- 
’ande lietuvių tairpe, kurie ra
do didelio pritarimo pastarai
siais keletu metų, yra bėfebolo 
lošimas.

Padėka už šios rųšics pasi
linksminimą tenka Golden Star 
Kliubui, kuris pirmas suorgani
zavo besbolo jauktą. Bet padė
ką reikia išreikšti ir to lošio 
dalyviams—kliubo besbolininkų 
jauktui.

Taigi šiandie Strumilo s ve tai 
nėję rengiama vakarienė Golden 
Star Kliubo bėsbolo jauktui pa
vaišinti', o kartu ir patiems na
riams ir jų svečiams pasilinks
minti.

šio parengimo eiga bus to-

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS'

6504 So. Washtenaw Avė.
CHICAGO, ILL.

kia: pramoga' prasidės 7 valipi- versal Club, 33rd and llalstod 
dą vakaro; bus vakarienė, tur 
būt su prakalbėlėmis, paskui šo
kiai gerai muzikai grojant. 
Įėjimas į svetainę' prieinamas.

Bukite visi, kurie norite sma
giai laiką praleisti su draugais 
ir draugijų darbuotojais, o taip
gi su lietuviškąją jaunuomene.

—Vietinis.

St. Ali membors and prospectiyc 
members are cordia’lly invited. 
The price of admission is 50c. 
and a cheery aspect. In return, 
there will be dancing and food. 
Ali who expect to come, kindly 
rnake your leservntions with 
Miss Attolinę Gilason, 8121 
Drexel Avė. ^el. Radcliffe 5756.

—Entertainment Committee.

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Lithunian University 
Club

Mra. Betty Lltedelco iš Dnyton ralio: "AŠ 
vartoju Krunehon, kad numažinti avartuną— 
nš netekau 10 svarų j viena savaite ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebuma longviU, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę šaukšte
lio Krušchen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visni mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bile aptiekininką Amerikoje. 
Jeigu ši pirmu bonka neįtikins jus, kad tai 
yru Rauginusias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai grąžinami.

’žinroklte, kad gautumėt Kruschen Salts 
| — yru daug imitacijų ir jus- turita saugoti 

savo sveikata.

i

Greitai
mais; jei yra deginantis, mažas 

daug tankus šlapinimasis ir kelinta
sis naktimis. Jie gal būt Įspėja tūlus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

t

Pabandykite Doan’s Pilis. Jokis ki
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla
čiai vartojamas. Nė vienas nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan’s šiandie. > ’> <

Doan$s Pilis A Diuretic 
for 

the Kidneys

A. F. CZESNA’S BATHS 
Turkiškos. Rusiškos Sulfurinės Vanos ir 
Elektros Treatmentai. švediški Mankštini- 

mai ir Elektros Masažas.
Treatmeųtai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir tt, s" 
elektriniais prietaisais. Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai. Mineralinės, 
Sulfurinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išgel
bėti nuo visokių ligų. Kambariai dėl pergulėjimo.

Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
1657 West 45th Street

Kampas So. Paulina Street. Tel. BOULEVARD 45 52

K3

12 Didelių Bergenu
..... " ' Del'

Ketverge, Pėtnyčios ir Subatos
BARGENAS No. 1 — 460 Moterų Naujų Pavasarinių 
Drošiu — biskį susitepusių ar pagadintų — iš flat crcpes, 
cbiffonš ir t. t., vertės iki $7.98

25c IKI
BARGENAS No. 
vasariniai Kautai, 
vertžš iki ' $4.98

BARGENAS No. 
vasariniai Kautai, 
vertės iki $9.98

BARGENAS No. 
vasariniai Kautai, 
vertės iki $3.98

BARGENAS No.
Handbags, $2.95 
vertės ...... .............

BARGENAS No. 10 — Vyrų Vie
nų Vilnų Sveteriai, (J 1 QQ 
$6.95 vertės ..................■ -VU
BARGENAS No. 12 — Vaikų No- 
velty Siutai, vertes nuo /[Clo
$1.49 iki $2.29 ............. "t-VV

2 — Moterų Pa-

99c
4 — Moterų Pa-

$2.99
6 — Vaikų Pa-

99c
8 — Impąttuoti

$1.00

BARGENAS No. 
vasariniai Kautai, 
vertės iki $7.98

3 — Moterų Pa-

$1.99
BARGENAS No. 
vasariniai Kautai, 
vertės iki $14.98

5 — Moterų Ra-

$3.99
BARGENAS No. 7 — Moterų Vie
nų Vilnų Sveteriai 
$1.95 vertės ......... ...... .

» i

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare P
gydo Visas ligas vyrų ir moterų per 27 metus 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, sfznuodijitną krau
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvom skausmus, skausmus nuga- . 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- . 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS; Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

BARGENAS No. 9---- Vyrų Keli
nes, vertės
iki $4.98 ...........    3OG

Vaikų

35c
BARGENAS No. 11 
Skalbiami Siutai, ver
tės iki $1.50 ............

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por
ėtai, Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEĖDEN

Blakų irBasementai

IN OI IR OFFICE

DYKAI Graži Pavasarine Skrybėle dėl moterų ar mer
ginų su $1.00 ar daugiau pirkiniu. Tiktai 1 skry
bėlė kostumeriui.

Valst

Roho Rheuina Tab Co., (Dept. X-l) 
3516 N. Irving Avė., Chicago, III,

Meldžiu priaittati man pilną Pakeli 
Rose Rheuma Tubs. apmokstu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir tada 
pats nusispręsiu ar aš noriu jų daugiau.

Vardas
Adresas
Miestas

CHICAGO M Al L ORDERCO
HARRISON 6 PAULINA $T^^MARSmELDS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOŲGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD ( 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
Kc rėdo mis iki 7 v. v.

Ž^jįįį/'; .

■

Buy gloves with what 
it savęs

N8r» reikalo aaoaAU 60o 
daugiau kad gauti gerą dantų 
košelę Lietenne Tootb Paate, 
didelis' tūbas parsiduoda a» 
26c Ji valo ir apaango dan
tis Be Ui galite antaapmt’ 
>8 ui kurtuoa galite aūslpl/n 
U plritlnaltes ar ką• Co •

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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NAUJIENOS
rhe Lithvanhn Daily New»

Cubiiahed Daily J£xcept Sunday
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Editor P. GRIGAITIS

by

Subacription Ratas:
18.00 per year ln Canada
|7 oo per year outside of Chicajro 

per year in Chicaao
3r uer codw ,

f’isiimkyma kaina
Chicagoje - paltu: 

Metams ...........
Pusei metų ......«................
Trims mėnesiams 
Dviem mėnpsiam _____
Vienam mėnesiui ....... ..

Chicagoj per iėneėiotojua: 
Viena kopija _______
Savaitei .................... 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, oa Chicagoj, 
paltu

Metams ___________________ S7.OU
Pusei motų .................   8.50
Tnms mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiams ___...___ * 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

tų) ! Kiti gyvuliai darf pigesni. Pustrečio svaro veršieį 
®8.oo uos kaštuoja 7 centus. Bulves ir javus ūkininkai nuve- 

■ 4.00 ga į rinką ir turi vežtis namo, kadangi pirkėjų nėra.
1‘g0 I - • ■ V - , V, . TTV , • .

.76

8c 
18c 
75c

Lniered aa Second Clans Matter 
Marsh 7th (914 ai the •Post Office 
of Chicaffo, UI oader the act of 
Marcb 8rd 1879.

O tuo tarpu mokesniai aukšti. Už mokesnius val
džia nuolatos pardavinėja ukius iš licitacijos. Korespon
dentas pamini atsitikimą, kur ūkininko žemė su trobo
mis buvo parduota už $75.

Reikia čia pastebėti, kad tokios pat bėdos, tik gal 
ne visur tokiame pat aštriame laipsnyje, šiandie spau
džia ūkininkus visame pasaulyje, ypač žemdirbystės 
šalyse. Dabartinis pasaulio krizis, yra ne tik pramonės, 
bet ir žemės ūkio krizis.

\ - • - o. > v. — ........... ..  . * /
Justo politika nesi- Galvėje, taipgi, daugelį sulai- tiems leidžia susirinkimus ir 

j mitingus daryli, bet tik uŽda- 
sau- 
bu-

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted Si.. Chicago, 
III. Rooseveh 8500.

Metams «••••••••••••••••••••••••*•«•••••••« S8.00
Pusei metų ..... 00
Trims mėnesiams ........______ 2.50
Pinigus reikia siųsti oalto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. SLA. Reikalai
MOKESNIAI BETURČIAMS

Jungtinių Valstijų kongresas dabar svarsto parda
vimo taksų (sales tax) bilių. Tie mokesniai bus imami, 
parduodant bet kokią prekę; jie bus, vadinasi, prideda
mi prie kainos, kurią pirkikas mokės už prekę. Biliuje, 
kuris yra įteiktas kongresui, siūloma, kad mokesniai 
butų du ir ketvirtadalis nuošimčių prekės kainps. Tai
gi, perkant daiktą už šimtą dolerių, reikės mokėti tak
sų du doleriu ir dvidešimt penkis centūs; perkant už 
10 dolerių, reikės pridėti dvidešimt du ir pusę (grei
čiaus 23) centus valdžiai.

Šitais mokesniais kongresas nori ąurinkti vieną 
bilioną dolerių per metus, kitaip sakant, bilionu dolerių 
norima pabranginti gyvenimą Amerikos žmonėms. Ka
dangi dėl depresijos žmonių pajamos labai sumažėjo 
— o bedarbiai dažnai visai jokių pajamų neturi, — tai 
šie nauji, mokesniai bus labai sunki našta liaudžiai.

Kongresmanai, kurie tą bilių remia, teisinasi, kad 
kitokios išeities nėsą, kadangi valdžios deficitas turįs 
būt padengtas. Bet tai yra menkas pasiteisinimas. Pir
miausia, kodėl nesumažinti valdžios išlaidas, 'apkarpant 
armijos ir karo laivyno sąmatas? Antra, kodėl neap- 
dėti 
ma, 
tais 
keti
net po užmokėjimo daugiau kaip miliono dolerių taksų, 
dar paliks su viršum puskervirto miliono dolerių — 
tik iš vienų metų pajamų! Kodėl valdžia negalėtų pa
imti iš jo, vietoje vieno miliono ir dviejų šimtų tūks
tančių dolerių taksų, tris arba keturis milionus?

Tokių lobininkų Amerikoje yra ir daugiau. Kiti 
vėl paima, kad ir ne milioiĮus, tai šimtus tūkstančių 
dolerių per metus. Jie irgi galėtų mokėti valdžiai dvi
gubai arba trigubai daugiau, negu kad dabar moka. 
Tokiu budu labai lengvai susidarytų reikiamoji suma 
federalinio iždo deficitui padengti, ir nebūtų reikalo 
krauti naujus mokesnius beturčiams.

didesniais mokesniais milionierius? Štai, praneša- 
kad Chicagoje vienas turtingas asmuo pernai me< 
“padaręs” apie $5,000,000 pelno ir jam teksią mo- 
$1,227,21? pajamų mokesnių. Taigi tam turtuoliui,

PROHIBICIJOS GALAS ARTINASI

Jungtinių Valstijų kongreso žemesniam jam bute 
aną dieną buvo balsuojama rezoliucija, kad svaiginan
čiųjų gėrimų kontrolė butų išimta iš federalinės val
džios rankų ir pavesta valstijoms. Už ją balsavo 187* 
kongresmanai, o prieš ją 227. Rezoliucija tuo budnj 
buvo atmesta 40 balsų dauguma. Bet jeigu tik 21 atsto: 
vas daugiau butų balsavęs su rezoliucijos šalininkais, 
tai ji butų praėjusi.

Federalinės prohibicijos rėmimas laikosi kongrese* 
faktinai, vadinasi, tik 21 balso dauguma. Kadangi pa
sipriešinimas prohibicijai nuolatos stiprėja visame kraš
te, tai galima tikėtis, jogei jau ateinančiuose lapkričio 
rinkimuose ta dauguma išnyks.

Prohibicijos atšaukimui reikėtų dviejų trečdalių 
daugumos kongrese. Tokia prohibicijos priešų daugu
ma greit gal nesusidarys. Bet jeigu kongrese "slapieji”* 

i turės befit vienu balsu daugiau, negu "sausieji”, tai ir 
tuomet kongresas galės prohibiciją užmušti: užteks 
tiktai, kad jisai atsisakytų skirti pinigus prohibicijos 
įstatymo vykinimui, ir jai ateis galas.

Prohibicijos klausimas nėra pamatinis Amerikos 
gyvenimo klausimas. Bet praktiškoji jo vertė yya labai 
didelė. Viena, legalizavus svaiginančiųjų gėrimų gamy
bą ir pardavinėjimą, valstijos ir miestai turėtų daug 
pajamų iš mokesnių, uždėtų tam bizniui. Antra, butų 
lengviau kovoti su korupcija valdžios įstaigose, kurią 
palaiko nelegale prekyba alkoholiu. Kol prohibicijos 
klausimas nebus išspręstas ir, taip sakant, išimtas iš 
"dienotvarkės”, tol nebus vilties, kad pasveiktų politi
kos gyvenimas Amerikoje.

Dėl Motuzo “isto 
rijos”

Tikiuosi, kad “Naujienos” su
teiks man vietos tarti porą žo
džių dėl p. Motuzo polemiško 
straipsnio, šiuo momentu, kai 
prasidėjo SLA. Pildomosios Ta
rybos balsavimai, p. Motuzas 
bando adv. Bagočių perstatyti 
nariams kuo juodžiausioj švie
soj/ Jis, bestudijuodamas SLA. 
istoriją “iš apačios”, suranda, 
kad adv. Bagočius yra tikras 
“bau-bau”, kuriuo motinos gąs
dindavo* savo mažus vaikus Lie
tuvoj. Tačiau man atrodo, kad 
iš p. Motuzo išeina lyginai toks 
“istorikas”,

to dideliu istoriku, tai aš norė
čiau jo paklausti, kodėl jis ne
suranda to lapo, kur aprašyta 
kai kurių labai gražus “darbe
liai”. Sakysime, kaip Strimai
čiai, Astramskai, Paukščiai, Ta- 
reilos ir Gegužiai prieš nomi
nacijas veiklesniems kuopos na
riams siuntinėjo dešimkes, kad 
“užfundytų” nariams. Tai nėra 
prasimanymas, nes aš pats iš 
Gegužio ir Kupsto esu gavęs 
dešimkę. Tai vis tokie, šaunus 
darbeliai, kuriais dabar visokie 
ponai Motuzai gali pasididžiuo
ti.

Aš gerai atsimenu, kaip kar
tų Bagočius kalbėjo Mahanoy 
Gity, kur visokie tautiečiai kė-

kaip iš kun. Pra- le lermą. Bagočius jiems pasiu- 
naičio “talmudistas”. Kun, Pra- le kanapių saują ir porą pan- 

“pasižymėjo” Bei- čiakų. Tada jie atsivedė polic- 
beaiškindamas tai-; moną. Bet poliemonas paėmė 

na, o dabar stengiasi į skundėją ir uždarė į šaltąją. 
Mockaitienė 

sušuko: “Ęiname, vyrai; aš 
užfundysiu. Ką jus čia klauso
te to šliuptarnio!” Ir ji nusi
vedė į savo saliuną tautiškus 
triukšmadarius. Svetainėj pasi
darė ramu ir prakalbos pasek
mingai pasibaigė. To įvykio liu
dininku buvo ir dabartinis Su
sivienijimo prezidentas, žinoma, 
jis tada dar nebuvo preziden
tas, o tik grinorius.

Šį kąttą užseks. Reikalui 
esant,: aš galėsiu patiekti tokių 
faktų, kurie p. ĮJotuzui gal bus 
kartesni nei turkiški pipirai, 

Vienas istorikų.

Radical”, 
lenkina ir reikalauja 
buvusiam diktatoriui 
rui, o taipgi jo policijai už pa- sužeista provincijos 
pildytus žiaurumus ir ki
tiems jo padėjėjams. Jie 
stačiai reikalauja, kad valdžia 
butų perduota senai Iregoye- 
no vyriausybei.

Vasario 28 d. tuo tikslu įvy
ko Union Civica Radical su
ruošta demonstracija Buenos 
Aires mieste. Iš karto vidaus 
reikalų ministeris leido daryt 
manifestaciją, pradedant ją 
prie kongreso rūmų, bet pas
kui tą leidimą pakeitė, leis
damas susirinkt tik prie Retiro 
stoties, prie kampo Maipu ir 
Alem. Prakalbas sake sugrįžę 
iš Urugvajaus ir paleisti iš 
kalėjimų iregoyenistai, ku
riuos buvo izoliavusi Uriburu 
valdžia. Kalbėjo advokatai 
Pucyrrcdon—buvęs Argeniinos 
atstovas Wąshingtone ir buvęs 
bolševikų . Yuamtprgo juris- 
konsulas — Guido, Guemes ir 
kiti. Visi smerkė Uriburu ir 
pažymėjo visą eilę jo padary
tų žiaurumų ir suktybių. Nuo 
9 vai. vakaro iki 12 nakties 
garsiakalbiai rėžė orą. Minia 
šaukė viva išstumtiems iš val
džios iregoyenistams ir reika
lavo Uriburu ir jo diktatoria- 
vimo metu pasireiškusių bude
lių galvų. Mitinge dalyvavo 
virš 100*000 žmonių. Visi ta
po apsupti raitos ir pėsčios po
licijos ir jurininkų. Artimų 
namų stogai, medžiai, telegra
fų stulpai buvo perpildyti en
tuziastiškais revoliucionieriais, 
didžiumoje tokiais, kuriems 
vistiek ką versli, bile versta, 
nes jie mano, kad gal tokiu 
būdų bus galima pasiekti kri-. 
zio sumažinimas, šių poros 
mėtų politiniai maištai ir re- 
voliucijis tai yra buržuazinių 
klikų tarpusavė kova už val
diškas vietas ii’ už galimybes 
pralobti dirbančių gyventojų 
sąskaitom

Paskutinis oratorius pasakė, 
kad mitingas pasibaigė ir ga
limas eit j namo. Minioje pasį-* 
girdo balsai, kad reikalinga 
sudeginti “La Fronda”, Uribu* 
r u ideologįjos dienraštis. Ra
dosi pritariančių ir tūkstanti
nė minia patraukė gražiou. 
Floridos gatvėn, pačiame mie
sto centre. Provokatoriai sau-, 
dė oran, kad minia nusigan
dusi skirstytųsi. Nieko negeĮ- 
bėjo. Minia, nešina argentįi- 
niškas vėliavas, priėjo prie 
puikaus “La Fronda” muro. 
Bet nuo “La Fronda” stogo, 
lapo paleista minion kulkę- 
svaidžių šuyiai. Du žmonės 
krito vietoje negyvi, du nu
mirė nuvešli ligoninėn ir virš 
trisdešįnils tapo sunkiai su
žeisti. Sužeistieji daugiausia į 
galvą ir į pečius. Minia bęgP 
neišpasakytoj panikoj, paniek
dami skrybėles, švarkus ir 
balus. Policija apsupo 
Fronda” 
šimts asmenų, jų tarpe peų-

teismo kė.
Uribu- Pastebėtina, kad daugiausia ruošė salionuose, aplink 

policijosraitosdemons- gojant 
t rantų, ypatingai iš Quikncs. riams. 
Kadąngi po miestą maršuoti; 
nebuvo leista, tai iš Buenos . . xAisės provincijos sostinės, La Į •
Plutą, atvyko 10,000, žmonių,•kl llvlllo,ms 
daugiausia studentų, kurie su 
tautinėmis vėliavomis, iškel
tais ūbaisiais ir nedraugingais 
Šukiais buvusio diktatoriaus 
adresu traukė miesto centru 
mitinge vieton. Prie ją dar 
tris kart, tiek prisidėjo ir susi
darė pusėtinos kolonos galvo
se. »

gru-Provincijo.se partinių 
dažnai pavirsta 
scenomis ir nėra 

dienos, kad bent vienas par
tijos lyderis nebūt peršautas, 
sužeistas arba visiškai nužudy
tas. Uriburos sukimštus kalč- 
jimuosna politinius kalinius 
Justo valdžia paliuosavo, bet 

i jau pradeda naujus ton vieton 
jodyti.

Abelna padėtis Argentinoje
Laike mitingo komunistai; labai opi: valstybės iždas tuš- 

lipino, savo plakatus, dalino Čias, valdininkams algos ne- 
vėl pradėjusį cit jų partijos or- išmokėtos, fabrikai stovi, be
ganą “La Intemacional” ir darbių milijonas. Valdžios pa- 
pardavinėjo savo apaštalą ab- dėtis kebli ir nestipri: kasdien 
raželius. Dabar komunistams, laukiama naujų “bučinčių.” 
iregoyenistams ir visiems ki- —3. K. A.

Kerti A. Kaivada

DRAKULA
Dcvbircja* Dorai* ** f •

DRAM STOKER

GRAFAS

(Tęsinys)
“Pasakyk mani” paprašiau 

“Aš nedrįstu pareikšti 
nuomones. Nežinau ką ir gal
voti, be to, neturiu jokių lak-

■ dėl tu sutinki su hipnotizmu, 
bet netiki į žmogaus minčių al

savo spėjimą* Pavelyk man primin
ti, drauge, kad šiandien pasi
naudodami elektra mes galime

tų, kuriais galėčiau paremti Parytistebuklus, kiniuos pa-naitis labai 
liso byloj, 
mudu;
“pasižymėti” ir p. Motuzas „sa-' Tąsyk smarkioji 
v o skaitymu istorijos “iŠ apa
čios”.

!P-as Motuzas sako, kad Ba- 
jočius “pasisavinęs” $80 Staš- 
kuno pomirtinės (kas tačiau 
yra netiesa). Man ir visiems 
Susivienijimo nariamfe butų įdo
mu patirti, kiek p. Motuzo kuo
poj yra išmokama “vilkalige” 
sergantiems savo plauko na
riams, kuomet priešingo nusi
statymo nariams nenorima iš
mokėti nei už kelias „dienas. Juk 
tai nėra koks ndfš'J’prasimąny- 
mas, kadangi kuopoj dėl tų da
lykų jau prasidėjo nesusiprati
mai ir vaidai.

P-as Motuzas suranda, kad p. 
Gegužis yra koks tai “šventas 
beibė”, prieš kurį reikia lenkr 
tis, kaip kad indusai lenkiasi 
prieš savo stabus. Butų gerai, 
kad p. Motuzas išmoktų skai
tyti istoriją iš viršaus, o ne “iš 
apačios”, tąsyk jis apie tą “bei- 
bę” patirtų gana įdomių daly
kų. Sakysime, p. Gegužiui kelis 
kartus buvo išmokėta po $40 
iš SLA. iždo už važinėjimą į 
Washingtoną, nežiūrint į tai, 
kad jis ten važiavo ne Susivie
nijimo reikalais.

Kartą p. Gegužis pakišo na- 
bašnmkui Paukščiui bilą ant 
$80. Pastarasis nustebo ir ‘klau
sia, ką tai reiškia? Gegužis jam 
paaiškina, kad važiavęs į Wa- 
shingtoną Lietuvos reikalais ir 
tai kelionei išleidęs $80. Iš pra
džių Paukštis spyrėsi, sakyda
mas, kad ta kelionė neturi nie
ko bendro su Susivienijimo rei
kalais. Tačiau vėliau buvo pri
verstas nusileisti ir sutiko su
mokėti $40; Ir ta scena įvyko 
prie liudininkų!

(P-as Motuzas nori įtikinti 
Susivienijimo narius," kad jis 
osąs bešališkas, žinoma, žino
ma! Jis yra savo rųšies šiksno- 
vparnis, — nei tai paukštis, nei 
tai žvėris: kartais jis su san- 
dariečiais, kartais su, fašistais. 
O ikai dėl bešališkumo, tai aš 
norėčiau jo paklausti: kokiais; 
sumetimais buvo laikoma prieš 
nominacijas sįapta konferenci
ja, kurion buvo pakviestas net 
Sirvydas iš Kanados? Toj kon
ferencijoj dalyvavo, išinftinąi 
fašistai ir saądariečiai.’ Da^/ 
prieš rinkimus, -tokios konfe-' 
rencijos irgi y^a laikomos.

Kuopoj p. Motuzo “bešaįišku- 
mas” * tikrai neturi ribų. Kb|ęs 
jig tjek privirė, kad ims pusė
tinai laiko, kol iškabins. Ypač 
bus keblumų su “vilkaligėmis”.

Kadangi p. Motuzas persišta^'

1 tys elektros jėgos atradėjai bu- 
■Jtų pasmerkę, kaip pragariškus 

demono darbus. O kiek metų 
atgal, tie pųtys elektros atra- 

po visų tų nurodymų, ne vien jai buvo vos nesudeginti ant 
nuo įvykių eigos, bet iš mano iaužų siaurapročių tikinčių, ku- 
paties lupų?” įrie iuos Palaikė už raganius,

“Ji mirė nuo nervų paįrimo burtininkus. Gyvenime visuo- 
ir nusilpimo. To priežastis yra įvairiausios paslaptys, 
buvo gausus kraujo neteki- Kaip tai atsitiko, kad Metuza- 
mas.” x lis gyveno devynius šimtus me-

“O kaip ji neteko kraujo?” tų, kitas vėl šimtą šešiasde- 
Pakračįau galvą. Prisiartinęs šimts devynius metus, o tuo 
prie sofos, profesorius atsisėdo tarpu musų Luciją, 
prie manęs ir tęsė:

“Tu esi protingas ir suma
nius, Jbnai; gerai protauji, nuo
monės yra aiškios, faktais pa
remtos; bet esi perdaug prie
taringas. Neleidi savo ausims 
girdėti, akims regėti, ir įvy
kiai kurie neliečia tavo kasdie
ninio gyvenimo, tau neturi jo
kios reikšmės. Ar nemanai, 
kad pasaulyje yra reiškinių, 
kurių negalima nuprasti, ku
rie tačiau yra ir bus, kad kai 
kurie žmonės hiato dalykus, 
kurių kiti negali įžiūrėti? Yra 
pasaulyje <rciškiiiių, senų ir 
naujų, kurių žmogaus akis ne
turi regėti, nes jie žino — jie 
manp, kad žino paslaptis, ku
rias jiems kitų lupos posake. 
Tas ir yra vienintelis blogu
mas su musų mokslu, kad jis 
nęri viską išaiškinti; jeigu jam 
nepasiseka 4š$&kįnti, tai jis 
tvirtina, kad nėra *kas aiškinti. 
Bęt kiekvieną, dieną, nuisų pa-. 
Čių tarpe matome užgimstant 
naujus įsitikinimus, nuomones, 
kurias kiti laiko naujomis; jos 
yra senos, bet, kaip tos prinia- 
<donos ir dainininkes operose, 
jos nori atrodyti jaunos. Ma
nau, kad tu netiki į persikūli- 
mą iš vieno kūno į kitą. Ne? 
(Netiki į anatorijalizaciją. Ne? 
Netiki į dangaus kunus, į min
čių skaitymą. Ne? betiki į! 
hipųptįjnną?...”

tąjį”,, atsakiau, “Ghar- 
cot’as (Jean Martin Charcdt,, 
franeuzų nervų daktaras ir !?a-* 
ryžians universiteto profeso
rius g. 1825 m. 1893 Vt.) tai 
labai gerai įrodė.” Van Helsin- 
gas nusišypsojo tęsdamas to
liau: “Tuomet, pavo hipnotiz
mo pažinimu esi pilnai paten
kintas. Tįip? Tuomet, taipgi, 
supranti, kajp hipnotizmas vei
kia ir sekdamas didžiojo Char-^ 
coto. pėdomis — deja, jo jatf 
•nėra itarpe — gali pama
tyti savo ligonio sielos gilumą. 
Nę? Draugas Jonąi, ar aš turiu 
supusti, kad tu tik priėmei 
"faktą, pykdamas tarp bendro 
nhltįįpažiniipo ir konkliuzijos tar
pą, tuštumą? Ne? Pasakyk 
•hum, aš siu Ui j uoj u protus, ko-

savo nuomonę.”
“Jonai, ar nori man duoti 

suprasti, kad neturi jokio su
pratimo nuo ko Luciją mirė;

Argentiną .revoliuci- 
jų sukuryj

Paskandinęs valstybę skolo
se ir bedarbėje, Argentinos 
diktatorius Uriburu vasario 20 
dieną perdavė valdžią su fa
šistinio Legiono. Civięo išrink
tai neva konstitucinei generolo 
Justo vyrausybei. Justo suda
rė ministeriją iš Uriburu pase
kėjų, iš tų žmonių, kurie agi
tavo už pozicijos kandidatus 
laike parlamento rinkimų 
diktatūrai viešpataujant. Dėl 
dekoracijos įėjo trys asmenys 
iš radikalų antipersonalistii. 
Bet radikalai personalistai, 
susispietę į Uriburos nuversto 
prezidento Iregoyeno ideologi-1 kis Uriburu pusbrolius ir bu- 

komisarą.

“La
ir suėmė kelesde-

ją reiškiančią “Union Civica vusį jo policijos

, turėdama 
savo venose keturių vyrų krau
ją, negalėjo išgyventi netgi die
nos. Jeigu ji butų išgyvenusi 
nors vieną dieną daugiau, mes 
butume ją išgelbėję. Ar žinai 
visas gyvybės ir mirties pa
slaptis, misterijas? Ar esi už
tektinai susipažinęs su visa pa
lyginamąja anatomija (anato
mija— žmogaus kūno sudėties 
mokslas), kodėl viename žmo
guje yra žvėriškumo ypatybes, 
o kitame jų nėra. Ar gali man 
išaiškinti, kodėl vieni vorai, 
maži, menkučiai miršta neužau
gę ir jauni, o kitas didelis vo
ras šimtmečius išgyveno vie
nos Ispanijos bažnyčios bokšte, 
ir augo ir augo, iki nulipęs nuo 
bokšto iš karto galėjo išgerti 
kelių bažnyčios žiburių aliejų? 
Ar gali man pasakyti kodėl 
Amerikos pampasuose, deja, ir 
kitur, yra didžiuliai
.pamiai, kurie skraido naktimis, 
praplėšia gyvulių gerkles ir iš
geria visą jų kraują iš venų; 
kodėl vakarų vandenynų salo
se yra šikšnosparniai, kurie vi
są dieną tupi medžiuose susi
traukę, ir daug kas juos palai
kis už didžiulius riešutus. Ne
vienas jurininkas, kuris dėl 
karščio, naktj miegojo ant lai
vo dėnio, buvo rastas miręs, iš
balęs tiek pat kaip ir Lučija?” 

“Del Dievo, profesoriau,
šukau pašokęs. “Ar nori man 
pasakyti, kad ir Luciją įkando 
toks šikšnosparnis; ir kad toks 
šikšnosparnis skraido- Londone 
•dvidešimtame amžiuje?” Pa
mojęs ranka VanHelsingas tę
sė toliau:

(bus daugiau)

šikšnos
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ŪKININKŲ VARGAS LENKIJOJE
įRl M .

Vienas Amerikos korespondentas telegramoje iš. 
Varšuvos pažymi didelį skirtumą ekonominėje padėtyję 
tarpe Lenkijos miesto if sodžiaus. Miestai, anot jo, lai
kosi palyginti gerai; bęt sodieČiąi neapsakomai vargsr 
ta. Jų vargo priežastis — nepaprastas ūkio produktų 
pigumas. Už arklį moka 8 zlotus (90 amerikoniškų ‘cen-

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų komitetas ir taip, pat Pittsburgho, 

Brooklyno, Massachusetts ir Cdrinecticut pažangieji SL'Ą. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto dryželius taip, kaip 
nurodyta želniaus — lies 'Bagptiaus, Gugio, Bakeno, Stungio 
ir Bronušo gardais.

-------------- 1------------- -.......... ■
F. J, Bagočius, S. Boston, Mass........

■j
...X

>S. Xa€fiužis, Ma|wnoy City Pa............ .
Jt J. Bachunas, Sodus, Mich.

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y.
. ;M. J. Vhkic.taitis, New. Hav«n, Conn,
JJįl, <Mockevičius, Maltby, -Pa.

P. Jurgeliutę, New Y<frk. N* Vr

J. .^Miliauskas, MdCees Rocks, Pa. ■
V. M. Čekanauskas, Hartfotd, Conn.

i t 1 "JĮJĮlIlį! i "
K. P. Gugis, Chicago, III, ............
J. Tareila, Waterfyury, Cęnn..............
P. Mažeika, Wilke? Barte, Pa. .......... • v-

J. Janųškevičia, Hartford,s Conn, r..
. _ i)

S. Bakarias, Pįttsbąrgh, Pa. ----- -----
G. J. Stungis, Chicago, 111. ..........—.i •«—X’*”’

M. Ą. Raginskas, (Plymoutb, Pa. .... ' 3 l ...... .
& Mįfląų,;.$<>,■ įstoti. *—

J. ;.'4tacfofd, Coąą. ..............
1 .........*...... ■ IRS*.. .............. .........  K.............. '•StlT**"®1.1
įpr, L S. Bronusa?, Baitipior^ Md, .
pr. E. G. Klinw Philadęlphia’ P®'
Dr. J. S. Stancs1<įw, Watcrbury, Ct.

iii. ,7ii*!»«»*■ *

GAUTA "Kultūra” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujas No 22 “Kovos” 
autas šiandie. Kaina 10c

Klauskite Naujienose
f < r

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

Provincijo.se
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Ketvirtadienis, Ėovo 17, ’32
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CHICAGOS
ŽINIOS

K

Kai kas apie Chicagą
(Tęsinys)

Benamiu namai Chicagoj

tvorelė atskirs šiį klčtkii tnio 
kitų.

O jei jau visai nusigyveno 
musų hobo ar trampas, tai gal 
būt eis į misijos susirinkimų, 
pasimels kartu — nes juk rei
kia nakvynei / užsidirbti — ir 
gaus tikietų vadinamoj “flop
hauzėj prisiglausti,

Flophauzė; “Hogan’s tlop“

Jei negauni tikieto misijoj, 
tai turi užsimokėti apie dešim
tuką, kad nakvoti flophauzėj.

Hobos, trampai ir bomai yra jr įur garsiausia visoj Chi- 
benamiai. Jie neturi pastovios cagoj šitokia vieta yra žinoma
vietos gyventi. Kur laikosi jie?

’ Pigiuose viešbučiuose ir va
dinamuose lodging houses. Ben
drai, vietoms, kur jie nakvoja, 
tenka mokėti nuo 75 centų že
myn iki dešimtuko.

i
Teko daugeliui jas matyti: 

didokas langas, o pro langą pa
stebėjote viduj piliečius. Kai 
kurie jų nusiskutę ir apsįkir- 
pę. Dar kalnierius nešioja. Tai 
bus 60 arba 75 centų viešbu-1 

I 
čio patronai/ Kitose vietose jau ; 
nesiskutę ir plaukai glosto pal- i 
to ar švarko kalnierių. Galite 
spręsti, kad jie pergyvena aiš
kių “depresiją”. Dar kitur — 
siauri laiptai veda aukštyn į 
nejaukų trobesį, čia veikiausia 
prieglauda nakčiai kaštuos 25 
ar 20 centų.

Sulig mokania už nakvinę su
ma, žinoma, ir patarnavimas.

Viešbučių vidus
/

Jei hobo atvyko su pinigais, 
jis veikiausia nusisamdys nak
vinę už 75 centus. Gaus kam
barėlį, tur būt su langu, lova ir 
rasi krasia prie lovos. Dar bus 
pastalas su bliudu ir vandens 
iizbonu nusiprausti. Nors ir 
galėtų pasiimti nakvinei paran
kesnį kambarį, hobo pasiten
kina paprastu: nepratęs jis 

. maišytis

vardu “Hogan’s Flop”.
“Hogan Flop” žinoma 

Atlantiko iki Pacifiko, nuo 
nados iki Meksikos.

buvo Ispanijos- 
veteranas. Da- 
šildosi pas Die- 
Vienok flophau-

nuo
Ka-

Pats Hogan 
Amerikos karo 
bar jau seniai 
vą už pečiaus,
zė pasilieka žinoma jo vardu.

Kodėl? į šį klausimų tur būt 
tiksliausia atsako vienas tram- 

; pas. Anot jo, kartu su Koganu 
; buvo bizny ir blakės. Ir nors 
Hogan jau miręs, bet blakės 
pasiliko ir varo bizni senosios 
firmos vardu. Esą, flophauzė 
karta buvo perkelta naujon vie
tota, o blakės paliktos senojoj. 
Tai nepraslinko nė trys dienos, 
kai jos atsimufino į naujųjų 
vietą.

Naktis flophauzėj
kad jus ieškote 

norite pamatyti
C žs i mokate 

i didokan 
kad 

kam

paprastu:
ponų tarpe.
prasigėręs ar apvog- 
gali atsidurti tokioj 
už kuria reikalauja-

tas, jis 
landynėj, 
ma tik 35 ar 40 centų. Gal čia 
gaus kambarį. Bet tas kamba- 
ris jau bus klėtka kokių 8 pė
dų ilgio ir 6 pločio. Viršuj per
tvarų, kad įleisti oro, geležinė

Daleiskime, 
“patyrimo“, 
kaip kiti gyvena. I 
dešimtuką. Įeinate 
kambarin, švieselė žiba, 
neužliptumėt ant galvos 
nors.

iPasieniu lenta iškelta 
į sieną aukštyn. Tai pagalvinė. 
Bet visi juk prie sienos neišsi
tenka. Kiti miega kambario vi
dury pasikloję laikraštį. • Tai 
matot kam laikraštis reikalin
gas. Vietoje pagalvinės batai 
padėti ir dar sniuriuku pririšti 
prie miegančio rankos. Mato
mai miegantis ne pilnai pasiti
ki kitų moraliais standartais, 
kurie nūsako privačios savas
ties neliečiamybę.

Pasigirsta keiksmas: “Tu

šonu

Šioks toki, nW®hdyk ant niA- 
no popieros!” PanaŠfti jau bal
su atsiliepia kaltinamasis: “Sa
ra p, you...!’’

Knarkimas įvairiausias: tai 
basu, tai tenoru, tai lygiu tem
pu, tai pertraukomis — ilges
nėmis a*r trumpesnėmis.

Staiga vienas pakįla ir bė$a 
laukan, tur būt išmesti pėrdi- 
delę degtinės dožų. Kitas pata
ria: “Varyk į batus“.

Pasiklojate popierą, atsigula
te ir jus. Oras sunkus. Atrodo, 
kad kirvis kabėtų jame. Nega
lite užmigti.

Kas ten piktai susikeikia. 
Tur būt šimtakojis perskaudžiai 
įkando. Jus stebitės didžiumos 
piliečių kantrybe: jie, sakytu
mėt, šimtakojų nepaiso.

Staiga pajuntate, kad koks 
gyvis Tėplioja jūsų kūnu. Pri- 
spaudžiate, jis sutriuška. Pašo
kate iš vietos, bet vėl atsigu
late, norėdami nors vieną nak
tį išlaikyti Kogano flophaužėj.

O šimtakojai vis įkiriau ir 
įkiriau atakuoja jus. Graibotės, 
kovojate su jais ir abejojate, 
kurių paralių atsidanginote čia 
nakvoti. Bet dar nepasiduodate 
pagi|ndui bėgti namo, paimti 
vonią ir ramiai išsimiegoti, nors 
ir jūsų lovoj 'patalinė jau kele
tą dienų nemainyta.

štai vienas pakilo, murmėda
mas keiksmus panosėj, jis 
braukia tur būt blakes ir sku
biai eina lauk. Jūsų širdis at
sigauna: pasirodo, kad ir kiti 
jaučia.

Pagalios, neišlaikę, atsikelia- 
te ir skubinatės namo, nors 
dar iki ryto tolokai, nors dar 
tik antra valanda nakties...

Nakvynė flophauzėj čia pa
pasakota, kokia ji buvo pirm 
keleto metų. Ar ir šiandie pa
silikus tokia pat, negalėčiau 
tvirtinti. (Bus daugiau)

čikagietis.

Šiandie St. Patriko 
diena

litefti, W Joseph 
Hughes. .

Lietuviai Gydytojai

šiaiidiėfra iv. Patriko - airi- 
šftp patrono. . Chicagos A'irišiai 
rengiasi Jų Įvairiomis iškilmė
mis paminėti. Kažin ar neprisi
mins apie jų ir Makalų Mate 
JUOžtii at^haitį sekmadienį?

Khutyhfcs W btitlė^e 
mis

šautuvai ir reVdlVeriai buvo 
paleisti darban, kai sausieji 
agentai šeimininkavo farnioj, 
kuri priklauso Andrew Gritans. 
Jie užtiko 1,^00 galionų įtalpos 
degtinės fabrikėlį. Darbininkai 
buvo pastatyti laužyti fabriką.

Kai darbininkai dirbo, pasi
rodė automobilis ir trokas su 
penkiais vyrais. Atvažiavusieji 
ėmę šaudyti. Agęntai atsakę 
šūviais į Šuvius. (Po trumpo su
sirėmimo penki vyrai pasidavė 
agentams. Jų vardai yra: Jack 
Johnson, Krank Lee, .James

...... ____________

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS (R BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. '
Tel. Rooseveh 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti.- o muso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, 111.
Td. Cicero 5927

2314

1439

Užsiregistravo 231>704
Antradienį buvo registracijos 

‘diena busimiems balsavimams. 
Užsiregistruoti turėjo tie, ku
rie permainė savo gyvenimo 
distriktus, ir naujai gavę pilie
tybės popieras,, Viso užsiregis
travo 2^1,704 asmens.

Sėniau tižVėgistruotų buvo 
1,412,135. Taigi dabar yra 
1,643,839 vardai. Numatoma 
betgi, kad užsiregistravusių 
skaitlinė sumažėsianti, kai re
gistracija bus patikrinta.

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

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

Pbone Canal 6122

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

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

Telefoną* Republir 7868

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoja jūsų na
muose arba studijoj

uraoonai

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

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

3421 So. Halsted St
Pbonr Boulevard 8483

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St. O

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

įdomi kalba per radio
r i ■ i > it>l> 1 i1 '

Miss VVinifred E. Baum kal
bės tema “Aids to self-Culture” 
iš stoties WLS ketvirtadienį, 
kovo 17 d., nuo 1:15 iki 1:30 
valandos dienos laiku.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius iy 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

lamsr i Kaina prieinama

331^ Aūburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Automobilistams

ko- 
ryie 
jm-

JONAS SUKOV/ICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 16 dieną. 2:00 valandą 
1932 m., sulaukęs 35 metų 
žiaus. gimęs Kauno apskr.. Čekiš
ki© parapijos ir mieste. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Josephine. po tėvais Smigels- 
kaitę. dukterį Oną. sūnų Vincen
tą. žentą Juozapą Komarą, 
brolius — Dominiką ir i 
švogerką Julijoną Rimkienę 
minės.

Kūnas pašarvotas, -randasi 
W. 38 Place. Tel. Virginia

Laidotuvės įvyks subatoj. kovo 
19 dieną. 2:00 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Sukovičiaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs.
Žentas. Broliai, Švoyerka 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

. du 
Petrą, 
ir gi-

2232.

ko- 
piet

, POVILAS KINCHUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 15 dieną. 1:00 valndą po 
1932 m., sulaukęs 50 m. amžiaus, 
gimęs Luknenų kaime, Kulit| pa
rapijos. Telšių apskr.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Petronėlę Kinčienę, sūnų ir 
marčią, seserėną Kazimierą Klienius 
ir jo moterį Veroniką, švogerį Ka
zimierą Klientų, pusbrolį Petrą 
Kinchus ir Oną Kincbienę. o Lie
tuvoj brolį Joną ir seserį Pran
cišką. i ,

Kūnas pašarvotas, randasi 162 
E. 116 St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj ko
vo 18 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
namtj į Visų Šventų parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Povilo Kinchus gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gęabo- 
rius Butkus. Co.. Tel. Canal 3161

Evanstono policijos viršinin
kas Freeihan įspėja automobi
listus: jėiįu nėtūrite 1932 m. 
laisnio, tai geriau nevažiuokite 
per Evahstonų, ba teks užsi
mokėti mažiausia $T0 bausmes.

• ■ • ............... ■

■oį.nm.o.MMi ■■■mi

Įjetuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Ketvergai* ir Subarami 
24 20 Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliąis. Seredomis ir PėcnyčiO .w 

1821 So Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

U IV- vy* V fciZfltiLlO
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus (iydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Ncdėldicn i ais pagal sutarti

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.'

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. HERZMAN
~ Iš RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigias ir chroniška* liga* vy. 
rų. moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Rav ir kitokiu* elektrai 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
I Hth St., netoli Morgan St 

—12 pietį) ir 
vai vakaro 
3110 

telefonai

1025 W
Valandos: nuo 10 

nuo 6 iki 7:30 
Tel. Canal 

Rezidencijos
H y d* Parh 6755 ar Randolph r»800

Mrs. A. K

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryte 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais- Utarn ir Kerv iki 8 vai ) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel Lafayette 73 37 
Rez Tel Hvde Park 3 395

DR. CHARLES SEGA L 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė. 2 lubo> 

CHICAGO ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 »al 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v Mena 

Pbone Midwav 2880

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252 

a,      .—

Akių Gydytojai

' Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

0 iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 9:30 v 

4608 South Ashland Avė 
Netoli 46tb St. Chicago. 111.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 6 3 1 South Ashland Avenur 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki I po pie«

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Rez Telepbone Plaza 3 200

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

. ; , 't, ,
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Vistio&et esti sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

______„____________________

LOVEIKIS
K VIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome. į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabam^ 
Vaihikai

3316 S. Halsted Št. Tel. Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugrąžo ii LietiiUot
Palengvins akių 3‘teinpimą, kurio esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. SpeciaR atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589 
.  ------o——

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,v4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036 . • ‘ s

Rez. 6600 South Artesian Avenitė ,r' 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street

CHICAGO ILL
Valandos: 10-1.1 ryto. 2 iki 4' po piet. 

ą 7 iki 9 vakaro. ]Medeliomi$ ir 
šventadieniais 16-12 dieną

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

iM.ftar?.'

-. ..

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

<

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halstcd St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Lietuviai Gydytojai

Uršule Jasnauskiene
Po tėvais Kužmaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 14tą dieną, 10:30 valandą ryti 
1932 m., sulaukus pusamžiam, gimfis Lietuvoje. Panevėžio apskr., Sena 
mesčio parapijoj. Bludživj kaime. Amerikoj Išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nulitrdime vyrą Liudviką, dukterį Kotriną ir žentą 
Antaną Petkus, sūnų Liudviką. 2 anūkes — Eleną ir Kotriną Petkaites 'į 
ir gimines. , <

Kūnas pašarvotas, randasi 837 W. 33rd St. , '
Laidotuvės įvyks penktadieny. Kovo 18 dieną. 8 valandą iš ryto iŠ , 

namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už Velionės sielą, o iš ten bus nulydėta j S v. Kazimiero kapines. (

Visi a. a. Uršulės Jasnauskienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyVStit ladotuvese ir suteikti jai paskutinį *pįft|jr- j 
na v imą ir atsisveikinimą.

Nulhidę liekame.
Vyras, Duktė, Sūnūs, žentas, Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis- Tel. Boulevard 4139.

>

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų iij ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.1 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI I

, Didysis Ofisas

\ 4605-07 South ’ Hermitage Avenue
• Visi Telefonai:. YARDS 17> 1 ir 1742

ii

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Rez. tel. Midway 5512 ir Wihnette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedčly 3 iki 8, Utatfnlnke 
; , T Retųyčįųj Į-7 L

Advokatai

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po Qt. *

4645 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

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

Tel.
I. . Ii f l .. ' '■'lį’l .

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

io 9 iki 11 valandai ryto 
io 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N, Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

_ n :v: 'A-O.

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po ^letų 
Gyvenimo vieta 

3323 Sbuth Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8į vai. kiekvieną
Vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedetioj ttuo 9 iki 12 ryto
»'■-» I-'—H , .... ....... —...              „ , || ,

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St.
Feletonas Canal 2552 

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

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

Tel Kenvvood 5107 
VALANDOS: V ■

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandaį vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. .23 59 So. Leavitt St. Canal 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki

* Nedėlioj pagal tataftį

0706 
0

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisą t 77 W Washington S t 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Nainy TeJ Hydr Park 3395

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Sfreet 
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Daktaras V. A. ’ Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos „nuo 1, 'iki 4 it tino 7 iki 9 v. 
i Nedėliomis huo 10 iki 12. 

3343 Sdtiih Halele d Street 
Tek Boulcvatd 1401

•fS: A. .• ■ , • ■*
■ ,

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovchil) 1595 

Vahndos nuo' 9 iki II ryto nuo ?-4 
ir 7 -9 po pietų, seredoms po pieoj ir 

nrdėlioms pagal susitartma
... ...................... . .. i. ....

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS 'DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 .Vakaro, 
nedėliotais pagal sutartį. 
4847 Wėst 14tfe Street, 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bofdeh) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams St.. Room 21 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W I2nd St. nuo 
Telepbone Rooseveh 9090 

Narni* 8-9 ryti Tel Republh 9600 -ii; p į,, *, • ....... i.. 1 r .... : ‘

.7

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. iMildnd At^ 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6*515 So. Rockugell St 
Tel. R^pulilk 9723

Hemlock .8151 ,Dfe. y. s. nares 
GtbYTY>Ste!IRCCTIlilURGAS 

2420 Marquette Rbad

Valartdoę: 9-—12, 7-~9, Attcradicnį 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitark

, - . 4 ’«

ienį vakarais pagal susitarimą.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVOS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room W
Tdcphone Frahklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė,
Telepbone Victory 2213

r,

■fliMį';

V -
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio programus
Gerb. Naujienos,—

Praėjusį sekmadieni klausė
mės trys šeimynos prie vieno 
radio. Gorėdami išgirsti Makalų 
pasikalbėjimą. pet jų kaip 
tik nebuvo tam kartui.

Mes klausomės visų progra
mų, bet Makalų šeimyna, Nau
jiem; programuose, yra viena 
iš visų geriausia. Todėl, jei 
nėra jokių kliūčių iš kitataučių 
pusės ,mes norėtumėm girdėti 
Makalų šeimyną ir toliau.

—John J. Zymanchus.

Naujienos,—
Parašysiu keletą eilučių Nau

jienoms. Aš su savo šeimyna 
klausomės kas sekmadienis, nuo 
6 valandos iki 6:80, Naujienų 
radio programų iš stoties WG 
ES .

Ir praėjusį sekmadieni buvo 
duotas Naujienų programas la
bai gražus ir įdomus. Pirmą 
dainą buvo labai malonu klau
sytis, tik man gaila, kad ne
spėjau užsirašyti dainininkės 
vardo. Toliau dainavo duetą p. 
Stogis ir p-nia’ Gugienė. Buvo 
malonu klausytis ir ačiū Nau
jienoms už tokius gražius ir 
malonius programus. Ačiū . p. 
StogiUi ir p-niai Gugienei ir ačiū 
tai dainininkei, kurios vardo 
nesužinojau (ji buvo p-nia Gu
gienė.—Red.)

Makalų šeimyna nepasirodė 
tame programe. Nebuvo jos 
namie. Liūdna, kad negalėjome 
išgirsti jos pasikalbėjimo. Nes 
tai yra geriausia programo da
lis pasiklausyti.

Gerbiamos Naujienos, grą
žinkite Makalus atgal, nes mą- 
lonu išgirsti daug skanių juokų 
ir šiaip minčių. Ir dar norime 
žinoti ,kur dabar yra Juozas 
su Malė. Gal jau Malė išmoko 
ir lietuviškai kalbėti?

Kitą sekmadienį linkiu pro
gramų! kuo geriausio pasiseki
mo.—James B. Jusčius, Chicago.

Gčntlemen:—
I enjoy with the grėatest of 

relish the trials and tribula- 
tions of the Makalas family as 
presented every Sunday even- 
ing over Radio Station WGES, 
and hope that you will continue 
with this means of entertain- 
ment for the Lithuanian people.

Molly is wonderful.
Very truly yours,

August A. Lucas.

Dear Originators of the Maka
lus Family,—

Did we miss your family Sun
day night?—And how; you real- 
ly chouldn’t disappoint the pub- 
lic anymore—build a Ford sales- 
room in the broadca’sting sta- 
ion where the family can buy 
a car and so we can hear them.

I can’t write a word in Lith
uanian būt I can understand 
it perfectly and I certainly en
joy the Makalus Family (ex- 
cuse my spelling.)

For my part (and many 
others) you can omit all the 
advertising, and the ręst, būt 
give us an hour of the Family.

Thank you.
A Listener in.

Prelekcija moterims
Prelekcija apie vėžio ligą bus 

skaitoma šiandie. Rengia ją 
Moterų Draugija Apšvieta.

Prelekciją skaitys Dr. Nai- 
kelis ir iliustruos ją piešiniais, 
taip kad kiekvienai kalusytojai 
ir žiūrėtojai bus aišku, kaip 
prasideda vėžio liga ir kuo bai
giasi.

Ypatingai moterims verta su
sidomėti šia prelekcija, nes ta

*»

liga daugiau paliečia motelis, 
negu vyrus.

šiandie mes turimo progos 
pamatyti paveiksluose vėžio li
gos simptomus ir išgirsti aiški
nimą gyvu žodžiu jos vystymą
si Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėje. Prelekcijos pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Taigi dar kartą primenu, kad 
atslankytumet kuo skaitlingiau
sia. Kuomet prisirenka žmonių 
pilna svetainė, tada pasirodo, 
jogei mes įvertiname musų pro
fesionalų darbą ir pasišventimą, 
o musų profesionalai nėra nė 
kiek prastesni uz kitų tautų 
profesionalus; musų tautos pro
fesionalai yra dar nuoširdes
ni, nei kitataučiai.

Po prelekcijos Dr. Naikelis 
atsakinės į klausimus.—A. M-nė.

Roseland
į

L.D.K. Gedimino draugystė su
sivienijo su Kliubų-Draugijų 
Susi vienijimu

Ketvirtadienį, kovo 10 d., šed- 
vilos svetainėj, 841 Kensington 
Avė., L.D.K. Gedimino drau
gystė turėjo nepaprastą (ekst
ra) susirinkimą, kuris buvo 
sušauktas galutinam nubalsavi- 
mui susivienijimo su Kliubų- 
Draugijų Susivienijimu. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, su
sivienijimo klausimas plačiai ap
kalbėtas ir paskui veik vienbal
siai nutarta susivienyti. Komi
sija, kuri dirbo susivienijimo 
reikale, kovo 11 d. buvo atėjusi 
j Kliubų-Draugijų Susivieniji
mo susirinkimą, kur buvo galu
tinai užbaigtas susivienijimo 
klausimas. Gi Kliubų-Draugi
jų susirinkimas vienu balsu nu
tarė D.L.K. Gedimino ir Kliubų- 
Draugijų Susivienijimą suvie
nyti.

Labai pagirtinas dalykas ir 
sveika mintis vienyti visas pa- 
šalpines draugijas, kada visų 
draugijų vienodi tikslai šelpti 
savo narius ligoje ir įnirusiems 
pomirtines dėl palaidojimo mo
kėti.

Mokestys irgi beveik vienodos 
visų pašalpinių draugijų, tai 
kodėl tos visos draugijos gy
vuoja atskirai ir tiek jų daug? 
O juk reikia pasakyti, kad tos 
visos draugijos nekaip gyvuoja: 
narių mažai turi, pinigiškai ne
pergeriausiai stovi. Tai kodėl 
Roselande nesuvienyti visas pa
šaipiuos draugijas į Vieną stip
rią draugiją? Kodėl tiek berei- 
kalingąi laiko leisti susirinki
mams ir bereikalingus iškąš- 
čius paketli draugijų palaiky
mui, kaip tai: valdybų algoms, 
susirinkimų svetainėms ir ki
tiems mažesniems reikalams?

Suvienyti visas pašalpines 
draugijas Roselande jau .nebe 
nauja mintis. Apie 3 ar 4 me
tus tas klausimas buvo pakel
tas ir pasekmės buvo nors ne
didelės, bet visgi tuo laiku su
sivienijo dti pašalpiniai kliubai, 
dabar žinomi kaip Draugijų- 
Kliubų Susivienijimas. Prie jo 
dabar prisidėjo ir L. D. K. Ge
dimino draugija. Reiškia, jau 
trys Roselando draugijos susi
vienijo. Tai geras žinksnis pir
myn, ir daug bereikalingų kaš
tų bus išvengta draugijų palai
kymui. Juk tai darbininkų sun 
kiai uždirbti pinigai nebebus 
metami bereikalingai.

■ Aš,, kada kalbu apie* susivie
nijimą visų pašalpinių draugijų 
Roselande į vieną didesnę drau
giją, tai turiu minty, kad rei
kia vienytis prie Kliubų-Drau-’ 
gijų Susivienijimo, nes. jo yra 
tikslas vienyti visas draugijas, 
ir parankumui šiame susivieni
jime yra įvesta ligoje pašalpos 
trys skyriai. Norintieji gauti 
aukštesnę ligoje pašalpą mokės 
aukštesnę mokestį. Kas, pa
vyzdžiui, moka į dvi draugijas, 
prigulėdamas vienoje gaus tą 
pačią užmokestį. Vienijant vi
sas pašalpines draugijas, tai 
bus taisymas klaidų, kurias pa
darėm anais praėjusiais laikais, 
klausydami visokių politikierių 
iy karčiamninkų.

Delko tiek daug lietuviškų

NAUJIENOS, Chicago,. HL
JMhh

[Acme-P. B A. Photo]

Dearborn, Mich. — Riaušėse prie Fordo dirbtuvės nukentėjo 
pusėtinas skaičius žmonių, čia parodoma vienas sužeistas vyras

draugijų kaip ,pavyzdžiui Rose
lande? Kas jas organizavo ir 
kam tiek daug? Draugijas se
niau tverdavo karčiamninkai, 
kurie turėdavo užpakaly kar- 
čiamos mažas sulinkęs susirin
kimams, kad palaikius kostume- 
rius savo bizniui. Politikieriai 
organizavo draugijas, kuriose 
jie vadovavo ir galėjo pasiro
dyti, kad jie yra įtakingi žmo
nės, turį daug pasekėjų.

Gyvenimas tas musų klaidas 
dabar mums jau parodo. Drau
gijos, gyvuodamos po keletą 
metų, kitos net po 20 motų, pas
kutiniu laiku pradėjo eit silpnyn 
taip nariais, kaip finasiniai. Per 
visą savo gyvavimo laiką skur
do nieko neatsiekdamos geres
nio visuomenės labui ir savo 
ateičiai. Jeigu nebūtų buvę 
tiek, daug priorganizuota drau
gijų, gal šiandien butų jos stip
resnės nariais ir finansais.

Nekalbant daug apie tas klai
das, kalbėkime apie draugijų 
susivienijimą į vieną stipresnę 
organiząciją, kad mes, kaip at
eiviai lietuviai, ilgiau galėtu
mėm jas palaikyti. Nesuorgani
zavus draugijas į stipresnį kū
ną, jos pakriks ir jokios nau
dos iš jų neturėsime.

—.A Narbutas.

Roseland
MADOS MADOS MADOS

Kur galima “Naujienas” gauti 
Roselando apielinkėj.

Buchinski, bučernė, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kensington Avė.

C. Kiser, barbernė, 10504 S. 
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių pastatas. 
113-th and Michigan Avė.

Zidor laikraščių pastatas, 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščii; pasta
tas, 115th ir Front St.

Schoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Av.e,

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place.

SPORTAS
šiandien Londos risis su Calza

šiandien Coliseume įvyks ris- 
tynės. Vyriausioj poroj risis 
Jim Londos, kuris kai kuriose 
valstijose yra skaitomas čem
pionu. Jo oponentas bus Cal
za ,žinomas italų ristikas. Cal
za yra tvirtesnis ir sunkesnis, 

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

tačiau neturi tiek patyrimo, 
kai]) Londos.

Kitose porose risis liaus 
Kampfer su Zaliarias, Brono- 
wicz su Garibaldi, liaus Steinke 
su Floyd Marshn lir Bau re' su
Dornelli. ■

Bokso rungtynes už pasaulio 
čempionajtą

Prieš kiek laiko buvo pa
skelbtas turnamentas, kad iš
rinkti pusiau sunkiojo svorio 
pasaulio čempioną. Turnamen- 
te dalyvavo keli desėtkai geriau
sių boksininkų, iš kurių išliko 
nesumušti tik du,—Davė Maier 
iš Milvvaukce ir George Nichols 
iš Buffalo. Rytoj juodu susi
tiks Chicagos Stadiume ir nu
galėtojas bus paskelbtas pusiau 
sunkiojo svorio pasaulio čem
pionu.

Sporto žinovai laikosi tos 
nuomonės, kad Maier bus lai
mėtojas. Tačiau turnamente 
Nichols pasirodė labai geras, tad 
galima laukti visko.

Bus ir kitų gerų boksininkų. 
Pavyzdžiui, Ben Jeby susikibs 
su Frank Battaglia, Calpies su 
Braddock ir Manning su Eb- 
bets.—N.

2528 — Suknele ir sįutelis. Šis rūbas gali tarnauti dviem progom, — 
namie ir ant gatves. Tai vienas naujausių modelių šio pavasarinio sezono. Pa
siutas iš dviejų spalvų materijų —- lengvesnės ir sunkesnės, arba jeigu norime ga
lima pasiūti abi dalis iš lengvaus šilko, taip, kad jis galima bus dėvėti visą pava
sarį, vasarą ir riidenį. Sukirptos meros 14, 16, 18, 20 taipgi 36, 38, 40 
colių per krutinę.

/r~M‘ 'i I .....IVH!.’.!!!.'. ■«!■'...........Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mięrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patte.ro Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago. III.

CHICAGOS ŽINIOS
ni„ ......... .

Mooney motina kalbės 
Chicagoj

Mrs. Mary Mooney, 84 metų 
moteris, kalbės Chicagos koli 
seume penktadienį, kovo 18 die 
na. .Ii yra motina Tarno Moo
ney, kuris sėdi San Quentin 
kalėjime San Pranciškoje vi
si-n i amžiui, patekęs ten provo
katorių pasidarbavimu ir krei
vomis policijos priesaikomis.

P-nia Mooney kalbės ryšy 
su vajumi, kuris varoma', kad 
paliuosuoti Tarną Mooney iš ka
lėjimo.

Neseniai moteris atlankė Wa- 
shingtoną, kad prašyti prezi 
dentą Ilooverį, idant jis tartų 

‘savo žodi Tarno paliuosavimui. 
Bet prezidentas pasisakė netu
rįs laiko ją matyti.

Kas galite, atsilankykite šių 
prakalbų pasiklausyti. Bus kiti 
žymus kalbėtojai.

P-nia 'Mooney yra' pakviesta 
Chicagon grupės Amerikos Dar
bo Federacijos darbuotojų.

.enkaitė, banko aferų 
liudytoja, mirštanti

Miss Hariet ^Shosky, buvusi 
.lusižudžiusio Second North- 
.vestern State banko preziden
to Lackowskio sekretorė, to 
banko reikalų tyrinėjime teisė
jo Feinbergio kambary yra da
vusi sensacingų paaiškinimų, 
f

Dabar ji randasi ligoninėj ir 
prie mirties. Sakoma, užsinuo
dijusi ar gal priėmusi perdide- 
lę miegui miltelių dožą.

Miss Shosky antradienio va
karą neteko sąmonės. Jos sep
tynių metų duktė mačius, kad 
ji-išėmus ką tai iš ridikiulio ir 
prarijusi, o neužilgo po to su
griuvusi.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................... 

Mieros .............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) , . .
■ *

(Miestas ir vata.)

t

Liepė paruošti skolų 
sąrašų

‘ t

Meras Cermakas išreiškė 
mintį, kad Chicagos biudžetas 
gal turės būti nukirstas ant 
pusės, kad galėtų išlaidas pa
dengti pajamomis. Jisai palie
pė miesto kontrolieriui Szym- 
czakui padaryti sąrašą visų 
miesto skolų.

Teatruose
Death Takes a Holiday

šiuo laiku Playhouse teatre 
duodamas vaidinimas turįs ne
paprasto pasisekimo. Tai kome
dija vardu “Death Takes a Ho- 
lyday”. Vaidina šį veikalą pa
rinktų aktorių trupe.

“Death Takes a Holyday” yra 
pasaka, kurioj Mirtis, pasislė
pusi kaip kiekvienas mirtinas 
asmuo, nusitaria atlankyti šį 
pasaulį ir surasti, kodėl vyrai 
ir moters, faktinai visa žmoni
ja, taip nekenčia skirtis su šiuo 
pasauliu, kad į jos viešpatiją 
keliauti.

Vaidinimas sutraukiąs, sako-

PRANEŠIMAI*
Prelekcija vienoms moterims apie vė

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

Kviečia Rengėjos.

Humboldt Parko Lietuvių Politiškas 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadieny, kovo 17 d., 7:30 vai. vak., 
Almiro Simons svet., 1640 N. Hancock 
St. Malonėkite dalyvauti skaitlingai, 
nes prieš primary rinkimus daug randa
si svarbių dalykų aptarti.

Rast. J. A. Jankus.

“Birutės" choro . repeticija įvyks šį 
vakarą, lygiai 8 vai., Gage Park svet. 
Visi choro dalyviai yra kviečiami būti
nai atvykti. ' Valdyba.

Kun. M. X. Mockus Rodys paveikslus 
ir aiškins jų turinį, paveikslai spalvuoti 
ir kitokį, surinkti iš Gyvenimo Dievų 
ir ženklyvų žmonių. Caro kareivis 
papasakos akyvą atsitikimą iš karės lau
ko. Jvyks Bridgeporte, Lietuvių Audi
torijoj, žemutinėj svet., nedėlioj, kovo 
20 d.. 7:30 vai. vakare. Kviečia visus 
atsilankyti. Komitetas.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks pentkadieny, kovo 18 
dieną, Almiro Simons svet., 1640 N. 
Hancock St., 7 p. m. Narės būtinai 
malonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. , — Valdyba.

ATIDARYMAS
NAUJO BIZNIO

NAUJAI PERKĖLĖ SAVO BIZNĮ 
Žinomas siuvėjas T. KUZMASKIS per
kėlė savo biznį iš 2649 W. 43 St. į

4103 Archer Avė.
Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust & Savings Bank Bldg.. 

Room 204

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

J* < 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!

Meilė — Dainos —- Muzika, etc.

O Žemos kainos r u n b n & 35c ii in i v. d.

III [tM Specialės kainosJ U U f organizacijoms

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Ketvirtadienis, kovo 17, ’32
..ii.IIi«i.ii»4iiiiiim* *i«—i ■«— ■****—■ * \ f. <■' i »— .................i..... *in—*

mo, pilną teatrą publikos ir tik
renybėj vertas pamatyti.

Vajus darbų gauti be
darbiams

Vakar asmens, varantys va
jų Chicagoj, kad gauti darbų 
bedarbiams, lankėsi 11 ir 16 
wardose. Vajiuinkai eina iš na
mų į namus ir atlanko biznio 
įstaigas, klausdami ar nereika- . 
linga darbininkų, prašydami 
samdyti bedarbius trumpesniam 
ar ilgesniam laikui dabar, o
neatidėlioti samdymo toliau. 
Vajininkai nekolektuoja pini
gų. Ir jeigu kas sakytų, kad 
jis yra vajininkas ir prašytų 
pinigų, tai tokį asmenį tenka 
nužiūrėti kaip sukčių.

GERB Naujienų skaityto- 
n» ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIED ADS.
>    ............... ....■ ■■■  II

Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATOI

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finanaai-Paakoloa

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

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

KAD padidinti apyvartos kapitalą, aš 
norėčiau pasiskolinti $3,000 trims me
tams, už 7% palūkanų 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.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAISAU namų rakandus — pia
nus ir viską kas yra iš medžio padirbta. 
Iš seno padarau naują už mažą atlygi- 
mą. Galiu ateiti į namus arba priimsiu 
pas save. A. Wirbickas. 2017 S. Union 
Avė., Tel. Canal 7095.

Personai 
Asnaenti lęžko

PAIEŠKAU savo sesers Palionijos 
Gurskyčios. Paeina iš Lietuvos, iš Žaga
rės parapijos, Grafaičių kaimo. Ji pir
miau gyveno Pittsburghe. o dabar neži
nau, jau kokia dvidešimt penki metai 
kaip nesu matęs. Jeigu dar tebesi gy
va, prašau atsišaukti, o jei kas apie 
ją žinot prašau pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Steponas Gurskis, 2014 So. 
Union Avė., Chicago, IH.

Business Chances 
PardavimuiBiznifti

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

1101 W. 69 St.

3 KRĖSLŲ barbernė parsiduoda pL 
giai lengvomis išlygomis, mainysiu ant 
automobilio, arba lotų. Tel. Bouievard 
0127.

PARDAVIMUI Storas su namu ar be 
namo, labai gražioj vietoj. Platesnės ži
nios ant vietos. 7359 S. Paulina St.

PARDAVIMUI kriaučiška įstaiga 
— CIeaning. 5 ruimai, kampinis namas, 
priešais vokiečių bažnyčią. Patogiausia 
vieta bizniui. 2058 W. 22 Place.

PARDAVIMUI drabužių valymo ir 
siuvimo dirbtuvė — Tailor Shop. 
Priežastį pardavimo patirsit vietoj.

3120 S. Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PIGIAI 50 akrų farma, visa žeme 
dirbama, trio bos, įrengimas, sodnas, nė
ra morgičių. Arti Gifford. Rašykite 
Claud Spencer, R. R. 1, Parr, Ind.

Real Estate For Sale
NĮimąi-jžeąiž Pąrdayim ui    

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 

Joseph Yushkewitz,
3 647 Archer Avė.. Chicago. III.

PARSIDUODA biznio namas. Labai 
numažinta kaina. Kas nori gali pirkti 
ir su bizniu. Saugiausia vieta įdėt pi
nigus kur niekuomet negali žūt. Savi
ninkas 6001 So. Carpenter St., Tel. 
Englewod 2116.

Patte.ro



