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No. 70

kaimus, žuvo

paliesta Ala- 
kur žuvo 190 

komunikacija

Birmingham, Ala., kovo 22.— 
Keturias pietines Amerikos vals
tijas, Alabamą, Georgią, Ten- 
nessee ir Kentucky nušlavė 
hurikanas, beveik į griuvėsius 
paversdamas kelyje pakliuvu
sius miestus ir 
243 gyventojai.

Skaudžiausiai 
bamos valstija, 
asmenys. Visa
buvo suardyta ir pastangos ap
valyti medžių ir namų griuvė
sių užverstus keilus ir geležin
kelių linijas, aukų skaičių nuo
lat didino.

Nuostoliai milžiniški, bet 
dar jų negalima tikrai apskai
tyti.

Be užmuštųjų, šimtai buvo 
sunkiai sužaloti virstančių me
džių ir sugriautų namų dalių, 
bet smarkus lietus’ ir suardyta 
komunikacija neleido jiems tuo
jau suteikti pagalbą.

Pirmiausiai viesulą ^pasirodė 
šiaurvakarinėje Alabamos da
lyje, vėliau atsisuko 
čius, nušluodamas 
George, Tennesse ir 
Kentucky ir South 
valstijas.

Georgijoje žuvo 33, Tenn.— 
16; K y., r—2 ir S. Ca.—2. Vė
liau hurikanas pradėjo traukti 
į Ohio valstiją. *

Sužeistiems ir pastogių ne- 
. tekusiems pagalbą teikia Rau

donas Kryžius. Ligoninės ir 
klinikos sužalotų kimšte už
kimštos.

Changchun, Mandžurija, ko
vo 22.—Sibiro pasienyje įvyko 
susirėmimai tarp japonų ka
riuomenės ir kinų insurgentų, 
kurie priešinosi Mandžurijos 
valdžiai.

Smarkiausi mūšiai įvyko prie 
Manhuto, kur kinai užpuolė ge
nerolo J iro Tamon pėstininkų 
brigadą, žuvo 150 kiniečių ir 
13 japonų.

Menkesni mūšiai įvyko kelio
se šalies dalyse, prie Huangni- 
ho ir prie Tahun, kur kiniečiai 
suardė Pietų Mandžurijos trau
kinių linijos bėgės.

Tokio, Japonija, kovo 22. — 
Japonų atstovų rūmai padidi
no biudžetą karo tikslams, kad 
padengti MandŽiurijos ir Shan- 
ghajaus okupacijos išlaidas.

Vokietijoje 6,129,000 
bedarbių

i šiaurry- 
gretimas 

tolimesnes 
Carolina

Berlynas .Vokietija, kovo 22. 
—Kovo 15 d., Vokietijoje pri- 
skaityta 6,129,000 bedarbiai, 
1000 daugiau, negu pereitą sa-

Nauji neramumai 
Lwowe, Lenkijoj

Negavę įsigerti, kari
ninkai nužudė du 

tarnus

Lwow, Lenkija, kovo 22. — 
Lenkų šaltiniai praneša, kad 
Lwowe (Lemberge) teroristai 
užpuolė ir nužudė policijos vir
šininką Emilianą Czechowski. 
Ryšy su nužudymu suimta ei
lė iikrainų, tarpe jų ir buvusį 
seimo atstovą Mataruszką, ku
ris buvo Pilsudskio įkalintas 
Brest-Litovske.

Bukareštas, Rumunija, kovo 
22.—Uždaręs smuklę, savinin
kas atsisakė duoti gerti dviems 
vėliau atėjusiems oficieriams 

P. ir J. Petreanu. Užpykę, ofi- 
cicriai išsitraukė kardus ir nu
žudė du smuklės patarnauto
jus.

Amerikos prekybos ba
lansas su Italija nei

giamas

Laiškais maldauja 
nebadautų

kad

Rymas, Italija, kovo 22. — 
Pirmu kartu j 36 metus, Ame
rikos prekybos balansas su Ita
lija pasirodė neigiamas. 1931 
metais Amerika j Italiją eks
portavo prekių už $54,000,000, 
b importavo už $63,000,000.

Washington, D. C., kovo 22. 
—Dr. Frederick VVolter 24 die
nas atgal pasiskelbė badausiąs, 
kad parodyti visuomenei, kaip 
gyvena universitetus baigę pro- 
fesijonalai. Iš visų Amerikos 
kraštų jam pradėjo eiti laiš
kai, kuriuose jis raginamas mes
ti badauti ir grįžti prie norma
laus gyvenimo.

Čekoslovakija neleis 
Trockiui įvažiuoti

Praga, Čekoslovakija, kovo 
22. — Laikraščiai pranešė, kad 
Čekoslovakijos valdžia atmetė 
Trockio prašymą leisti jam j- 
važiuoti į valstybės ribas gydy
mosi tikslams.

Į jurą įkrito du karo 
orlaiviai

Chicagai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek šilčiau; vidu
tiniai Šiaurės vėjai.

Vakar

San Pedro, Cal., kovo 22.-— 
Netoli nuo San Pedro uosto, į 
jurą įpuolė du Amerikos laivy
no orlaiviai. Lakūnų likimas 
nežinomas.

temperatūra buvo 29-

Saulė 
6:04.

teka 5:50; leidžiasi

Memphis, • Ten., kovo 22.
Susirgęs miego liga pereitų mė
tų spalio mėnesyje, devynių me
tų berniukas Joe Hųgfginft iki- 
šiol dar nepabudo. Tiki, kad 
greitai jis mirs.

* ■ •

stovi
LAcme-P. A. Photo J

indi,jonas Colne,yzSeymour, kuris nužudė Henrietta Schmerler,
Columbia universiteto studentę. Teismas jį pripažino kaltu ir pasiuntė į kalėjimą.

Lietuvos Naujienos
Rado senovės pinigų
Kapčiamiestis, Seinų apskr. 

Varviškės kaimo gyventojas 
B., kasdamas žvyrą, rado vari
nių pinigų. Nors ir labai su
trūnėjusios monetos, bet data 
jų aiški. Jos yra 1427 metų.

Patys vokiečiai ne 
nuvokia, ką kalba 

apie Klaipėdą
Tiaip pripažįsta Berlyno 
“Frankfurter Zeitung”

Globė, Ariz. — Viduryj

Brazilijos ginklu i Bimbininkai . išardė 
paremta diktatūra prusel pra '

germasi opozicijai
Mėgina susitarti su sukilusių 

provincijų vadais

Rio De Janeiro, Brazilija, ko
vo 22. — Visos Brazilijos poli
tiški vadai buvo sušaukti kaip 
nors mėginti užglostyti skirtu
mus tarp diktatoriaus Getulioi t 
Vargas kardų irį šautuvų pa-Į 
remto rėžimo Ir Rib (brande Do! 
Sul gyventojų vadų, kurip ke
lias dienas atgal įteikė ultima
tumą, grąžinti konstitucinę val
džią ir ketino imtis . griežtų 
priemonių, ♦ jeigu jų reikalavi
mas nebus išpildytas.

Vargas, susirūpinęs padėjimu, 
tarėsi su sukilusiais provincijos 
gubernatorium Flores Da Cun-, 
ha, bet pasitarimų turinys ne
buvo išduotas. Užsienių rei
kalų miništėris Mėlio Fralico, 
susisiekimo ministeris, kartu su 
šiaurinių provincijų atstovu mė
gino sukilusius Do Sul provin
cijos vadus suderinti su valdžia, 
bet jų pastangos neatnešė daug 
naudos.

Sukilę, kuriuos remia Minas 
Gereas ir Sao Paulo provincijų 
vadai, reikalauja, kad 1932 me
tais įvyktų prezidento rinkimai 
ir butų sušauktas parliamentas. 
Vargas, tačiau, kaip ir kiti pa
našus diktatoriai, • tvirtina, kad 
Brazilija konstitucinei valdžiai 
dar nėra pribrendusi, todėl jis 
kalusimą atidėliojus.
' Rio Grande Do Sul provinci
ja rengiasi nuo Brazilijos atsi
skirti. >

Chicago, kovo 22.— Vakar 
vakare Meldažio svetinėje And
riulis su savo genge išardė pru- 
seikinių prakalbas. Pašaukta po
licija iš salės išmetė bimbininkų 
vadus—Andriulį ir Millerį. Tru
kumas tačiau nesiliovė. Prakal
bos atidėtos trečiadieniui.

Rytoj Naujienose tilps platus 
revoliucijos” aprašymas^
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Ieškomas Detroito 
gengsteris ryšy su 
kūdikio pagrobimu

Chicagietis rengiasi tarpinin
kauti tarp Lindberghų ir gro
bikų

Siūlo pakeisti imigraci 
jos įstatymus

Sovietų kareiviai 
Ukrainoje sušaudė 
beginklės moteris

Washington, D. C., kovo 22. 
J. W. Davis kongrese padarė 
įnešimą perkeisti imigracijos 
įstatymus ir suteikti natūrali
zacijos popiei’ius svetimšaliams, 
kurie atsisakė dalyvauti kare.

>

Vokiečiai uždarė lenkų 
mokyklą Prūsuose ~

Iš Var-Varšuva, kovo 22 
šuvos praneša, buk vokiečiai 
uždarę lenkų mokyklą Nowe 
Butryny mieste, Rytų Prūsuo
se, o mokytoją suspendavę.

S. S. Califorftia, Ramiąjame 
vandenyne, kovo 22. — Audrą

Ukrainoje paskelbtas karo stovis

Bukareštas, Rumunija', kovo 
22.—Iš Rumunijos pasienio at
ėjo žinios, kad Ukrainoje, • Tas- 
lak kaime, sovietų kareiviai 
pradėjo šautuvais ir kulkosvai
džiais šaudyti į 300 beginklių 
moteriškių,x kurios mėgino ka
reiviams nedaleisti sugriauti jų 
bažnyčią.

Kitoje vietoje, Mihaiviteazu 
sovietų kariuomenės stovykloje, 
kareiviai sušaudė 15 kaimiečių, 
kurie mėgino per užšalusią 
Dniestro upę pereiti į Rumunų 
pusę.

Neau lentingos žinios vėliau 
pranešė, kad Ukrainoje dėl tų 
kruvinų kareivių darbų įvyko 
sukilimas ir Dniestro paupyje 
paskelbtas karo stovis.

Sovietų valdžia šiuos faktus 
užginčijo, 

llll

Tampico, Meksika, kovo 22. 
—Pirma pavasario. diena Mek
sikoje buvo daug panašesnė į 
pavasarį, negu Chicago j e. Pa
vėsyje buvo 115 laipsnių karš
čio. Keli asmenys mirė.

Hopevvell ,N. J., kovo 22. — 
N. J. valstijos policija nepada
rė jokio progreso, ieškodama 
kovo 1 d. kidnaperių pavogto 
Lindberghų sunaus, bet New 
Yorko policija“ padarė“ kratas 
keliose gengsterių landynėse, 
norėdama sugriebti Harry Fleis- 
cher, Detroit’o gengsterį. Fleis- 
cher’is numatomas kaipo, tu
rėjęs ką nors bendro su kūdi
kio pagrobimu.

Į policijos rankas pateko dar 
vienas karvelis, prie kurio ras
tas raštelis, tvirtinąs, kad kū
dikis yra ant laivo ,Atlantiko 
vandenyne. Vieta nebuvo nu
rodyta. Kaip policija i tai rea
guos, nežinoma’.

Paskutiniu laiku prie kūdikio 
ieškojimo prisidėjo chicagietis 
H. Wallace Caldwell, buvęs 
Board of Education pirminin
kas. Jis mėgins tarpininkauti 
tarp kūdikio pagrobikų ir Lind
berghų.

Amerikos gyventojai tu 
ri teisę tarti žodį pro- 

hibicijos klausimu
Washington, D. C., kovo 22. 

—Kongreso atstovas iš S. Da 
kotos valstijos R. Johnsęn, 
(prohibicijos šalininkas), prezi
dentui Hooveriui pareiškė, kad 
Ąmerikos visuomenė turi teisę 
balsuoti prohibicijos klausimu 
ir įstatymą arba atmesti arba 
palikti.

Karas su bedarbe 
parūpino 290,819 

darbus
Tiki gauti užsiėmimus 1,000,000 

nedirbančiu 
t v

New York, N. Y., kovo 22.— 
Amerikos legijono, Amerikos 
Federation of Labor, National 
Advertisers asociacijos ir kitų 
mažesnių organizacijų vedamas 
karas prieš bedarbę ir depresi
ją ketvirtoje karo savaitėje ga
vo 290,819 darbus bedarbiams.

Vien per paskutines 24 va
landas, įvairiose šalies dalyse, 
kampanijoje dalyvaują organi
zacijų agentai pampino 15,226 
darbus.

Karas dar tęsis kurį laiką ir 
jame. dalyvaują tiki gauti dar
bus 1,000,000 žmonių ,kurie da 
bar neturi jokio darbo ir įplau
kų pragyvenimui.

Švedijoje palaidojo 
Ivar’ą Krueger’i

Stockholm', Švedija, kovo 22. 
—Vakar, Stockholme be didelių 
iškilmių palaidotas švedų deg
tukų karalius, Ivar’as 
ger’is, kuris nusižudė 
atgal, Paryžiuje. «

Laidotuvėse dalyvavo 
timų giminių ir draugų

'Krue- 
s a vaite

tik ar- 
būrelis.

Uždarė Vokietijos 
fašistų organą

Mjinchenas, Vokietija, kovo 
22.— Vokietijoje visai savaitei 
už valdžios įžeidimą uždarytas 
Hitlerio: fašistų vado organas 
Voelkischer Beobachter.

Indėnas į kalėjimų vi 
sam amžiui už mer

gaitės nužudymą
Globė, Ariz., kovo 22.— Mac- 

Seymour, apačų giminės indė
nas, kuris buvo rastas kaltas 
nužudęs Columbia universiteto 
studentę, teismo pasmerktas į 
kalėjimą visarA amžiui.

“Frankfurter Zeitung” įdėjo 
įdomų straipsnį Klaipėdos klau
simu. Primindamas “Memel 
landbundo” delegacijos atsilan
kymą pas reicho kanclerį ir tos 
delegacijos reikalavimą naujai 
sureguliuoti Klaipėdos teritori
jos priklausomybės klausimą, 
laikraštis nurodo,’ kad, tur būt, 
patys tokio reikalavimo auto
riai nenuvokia, kaip tai galima 
butų pasiekti. “Frankfurter 
Zeitung” net labai abejoja, ar 
buvę tikslu apie šį pasikalbėji
mų skelbti viešai, juo labiau, 
kad nieko nepranešta apie reic
ho kanclerio atsakymą. Šis žy
gis nė kiek neprisidėjęs prie 
jau ir taip painaus klausimo 
sureguliavimo.

Kaltina, valdžios opoziciją
■ ~ t

Toliau laikraštis, rašo, kad 
vokiečių opozicija bandžiusi, 
Klaipėdos klausimu prisidengda
ma, daryti sunkumų vyriausy
bei. Opozicija turėjusi tam 
tikro pasisekimo kai kancleris 
pareiškęs, jog jis eventualiai 
imsiąsis represijų prieš Lietu 
vą, nors ir ekonominių represi 
jų *]5riemonės turi būti, p&sak 
laikraščio, labai rūpestingai ap
svarstytos. Esą punktų, ku
riais ir Klaipėdos kraštas galįs 
padaryti vokiečių piliečiams di
delių nemalonumų. Apskritai, 
reikią paabejoti, ar visuotinės 
Vokietijos padėties akivaizdoj 
butų protinga dėl dalyko, ku
ris, palyginus su dideliais vo
kiečių tautos gyvybiniais klau
simais, stovįs proporcijoj kaip 
nykštukas ir milžinas, menką 

‘ginčą dar paaštrinti.
Smerkia Boettcherį

Kalbėdamas apie paskutinių 
Klaipėdos įvykių priežastis, bū
tent Boettcherio kelionę į Ber
lyną, “Frankfurter Zeitung” 
pripažįsta jos nekorektingumą 
Laikraštis sako, jog sunku įti
kinti jos privačiu pabudžiu, jei 
imami pinigai iš viešų sumų. 
Vokietija išėmus visas legalias 
priemones prieš savo piliečių 
skriaudiny (maltretavimą). Bet, 
klausia laikraštis, kas norėtų 
imtis atsakomybės už nelega
lias priemones ir tuo padaugin
ti vokiečių “šūvius pro šalį”?

savo piliečių

Metinių įplaukų mokes
čiai rodo deficitą

■ ' ' .1 '

Washington, D .C., kovo 22. 
—iPer penkias dienas, prade
dant kovo 15 d., Amerikos val
džia surinko $145,385,000 mo 
kesčių už metines įplaukas. 
Pernai per tą patį laiką surink
ta $240,000,000.

Hawaii teismas įvyks 
balandžio 4

La Follette rems Norris 
j prezidentus

Washington, D. C., kovo 22. 
—Wisconsin valstijos senato
rius La Follette žada savo vals
tijoje remti Nebraskos senato
rių G. Norris j prezidentus, 
kad užbėgus kelią Hoovęrio re- 
nominacijai j prezidentus.

Sudegino naujai užgi
musį kūdikį

Tilžė. — Pas vieną pirklį dir
banti mergina įmete į deganti 
krosnį savo naujai užgimusį 
kūdikį. Atėję kiti to namo gy
ventojai, pastebėjo kūdikio la
voną. žiauri motina pateko į 
policijos rankas. ,

Ame

kesčių už metines

Grafas Zepelįnas išvy- 
. ko į Braziliją

Honolulu, kovo 22.
rikietės Granville B. Fortescue 
ir trijų Amerikos jurininkų 
teismas įvyks balandžio 4 d. 
Teisiamieji kaltinami havajie- 
čio nužudymu, kuris anot ame
rikietės Fortescue, išgėdinęs jos 
dukterį. Kaltinamuosius gins 
garsus Chicagos kriminalis ad
vokatas Clarence Darrow.

>

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per *

Gibraltaru, kovo 22» Paryžius ,Franci j a, kovo 22. 
—“Del garbes įžeidimo” Pary
žiuje įvyko dvikova tarp vieno 
parliamento atstovo sunaūs ir 
pirklio. Nepabaigę kautis, due- 
listai pasibučiavo ir persisky
rė gerais draugais.

*• . . .
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Gibraltarą^, kovo 22» — Di
džiausias vokiečių dirižablis 
Grafas Zepelinas išskrido iš 
Friedrichšlnfėn, Vokietijos, į 
Braziliją. Pirmadienyje jid pie
tų dirižabiįš buvo pastebėtai 
ties. Gibraltaru. ;• , . z

labai apgadino Amerikos karooFriedrichšhgfėn,
laivyno naikintoją Litęhfield, 
kuris tuo laiku vyko į Califor 
nia

1739 So. Halsted
Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 

šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

<■

;>r.

v

!'. k

■ ' ■ • --t.

K?



- .... ...... '....... ' -........ -.. ....... . ... —— —
t ' "T

i

—
į ė • . i'C. ■■ '■'*

—’— ..... .................. ........

2 NAUJIENOS, CKIcagS, UI.
...i.iiii . i .... Mm ■!

Trečiadienis, kovo 23, 1932

[korespondencijos
Cleveland, O kai sunaikintas. Pasiliko

Fašistai jau “išrinko

fašistųKiek teko girdėti 
štabas.jau “paskyrė” 
kuopos delegatus į seimų. Kaip 
yra sakomo, visi žvirbliai čirš
kia ant tvorų, kad “Dirvoj” ta
po sudarytas delegatų sąrašas,

Matomai, skiepe prakiuro 
geso dūdos. Savininkas tatai 
pastebėjo ir tuoj pašaukė ge
so kompanijų, kuri pasiuntė 
Martin Knalheinių, kad pažiū
rėtų, kame dalykas. Vos spė
jo Kualheim prieiti prie skie
po durų, kai įvyko ekspliozi
ja. Jis lapo labai sunkiai su
žeista- ir nėra vilties, kad be-

ponų, kaip Karpavičius, Žana- 
vancikas, Žuris ir dar vienas.

'Tačiau kyla klausimas, ar 
nariai bus tokie

. patvirtintų tų sąrašų, 
pasakvti, kad ‘‘Dirvos

pasveiks. J. M.

klausimas, 
žiopli, kad

Reikia 
štabui 

kuopos 
s snie-

Worcester, Mass

kyląja buvo P. Mikolaįčiutė 
(Pliujciepė), vėliau Ą. Bakie
nė, 11 Wa i tekiui i u te ir Ga- 
briųtė. Kaipp draugiškoms 
mokytojoms, mes gana mažai 
mokėdavome už pamokas. To
kiu budu choras turėjo progos 
sustiprėti ir sutaupyti apie 
500 doleriu.

Kuomet atsirado ižde daug 
pinigų, tai kilo sumapymas 
nusisamdyti gerų mokytojų. 
Taip ir padarėme. Gavome iš 
Chicagos A. Kvedarų, kuris 
sutiko chorų mokyti, imdamas 
po penkis dolerius už pamo
kų. Iš pradžių viskas ėjo ge
rai. Bet štai tarp choristų atsi
rado keli, kurie pradėjo Kye- 
derų balamutyti: po kiekvie-

” . .-.į. • • ™ — ...

sižadėjo aplankyti sergantį 
kliubietį Mikaločų.

Tai tiek šį kartų iš mųsų 
kolonijos. Bėję, prie progos 
dar priminsiu, jog kliubo 
koncertas įvyks balandžio 
diena

kiĮi lietuviai gautų valdiškas 
vietas.

10
rurncr svetainėje: 

Irgi kliu kietis.

Cleveland, Ohio
Trumpųs žineles.

>

Dariny pas muą negerėja. 
Jeigu kuri dirbtuvė gauna or
derį, tai padirba dvi ar tris 
savaites ir vėl darbininkus 
paleidžia. Labdaringos draugi
jos paskelbė, kad ilgai nebega
lėsiančios šelpti žmonių, nes 
jau visi ištekliai baigiasi. Tai 
taiCir aukso šalis, gali mir
ti iš hado, niekas tavęs nepai
so.

Lietuvių Kultūros Darželis 
bus atidarytas šį pavasarį mie
sto parke. Darželio papuoši
mui yra jau surinkta dvylika 
šimtų dolerių. —Jonas Jarus.

Indiana Harbor, Ind
Išvažiavo į Floridų.

Palydėti susirinko būrelis 
draugų. Visi linkėjo laimingos 
keliones. P-nas Raškevičius į- 
šoko į autų gana linksmas, nes 
už kelių dienų jam teks pasi
matyti’ su mylima šeimyna.

Aš linkiu jiems laimingai 
nuvažiuoti į Floridų ir dar

gas. Tai gali būti aišku kiek
vienam kuopos nariui. Ar 
daug rūpėjo musų kuopos rei
kalai tokiems Karpavičiams 
bei Žuriams prieš metus lai
ko? Yra tikrų įrodymų, kad 
jie žinojo, jog finansų sekreto
rius varo šmugelį su narių 
duoklėmis. Žinojo, bet tylėjo. 
Jau to vien pakanka, kad su
prasti, kiek tiems ponams rū
pėjo kuopos gerovė.

5 kl ūkiniu k u va kari e n ė c

Kovo 13 dienų Naujosios An
gį jos Bimbos opozicininkai ar
ba sklokininkai turėjo vaka
rienę. Bimbininkai irgi nepasi
davė: norėdami pakenkti savo 
priešams, jie kitoj vietoj su
rengė savo rūšies vakaruškų, 

sklokininkai paėmė 
jie į savo ^vakarienę 

apie 300 žmonių.

jie nesuvylę. Už 50

jiems dabar rupi tai susi
sukti Susivienijime fašistiškų 
lizdą ir Clevelando “milžinų” 
pastatyti “Tėvynės” redakto
rium. kad jis ten galėtų pie-

vo (araaaiKas.
Beje, girdėti, kad ir “gegu- 

žininkų partija” rekrutuoja 
delegatus SLA. 1 1 kuopai. Bet 
jie yra labiau praradę nariuo
se pasitikėjimų, negu dirvi
niai. Jie visiškai susikompro
mitavo su narių duoklių “pra- 
ganymu.” Todėl visai be rei
kalo tie vargšai svajoja apie

. Aš manau, 
os ir išrinks 

narius, ku-. . ..r- Susi vien i j i- 
kokios ten

Tačiau 
viršų, — 
sutraukė 
Ir reikia 
publikos
centų davė gerų vakarienę, tu
rėjo koncertų ir magaryčioms 
dar norintieji galėjo pasišokti, 
kadangi grojo visai neblogas 
orkestras.

Šių žodžių rašytojui buvo į- 
domu išgirsti, kaip dabar kal
ba E. Butkus, buvusis Lietuvių 
Komunistų Sąjungos krikšto 
tėvas. Pirmininkas Skliutas 
pristatė kalbėti Butkų. Tasai 
sarkastiškai kreipėsi į bimbi- 
ninkus ir patarė jiems į savo 
laikraščius apie šių vakarienę 
parašyti taip: dalyvavo 3 iš- 

biznieriai, 2 sklokinin- 
o publikos visai nebuvo, 
ir užkure jis pirtį “tiesio- 
linijos” šalininkams. Rei

kad nariai apgalv
delegatais tokius

rupi
o ne

riems tikri 
mo gerovė.

šeimininka-l zteko tų ponų 
vimo musų kuopoj. Faktai ro-

šeimininkai, ----- per savo ap
sileidimų jie musų organizaci-

Mes eiliniai nariai turime 
jiems pasakyti, jog daugiau 
tokiu bosu nebenorime. Mes 
turime savo tarpe rimtų narių,

jimo gerove, o ne visokie sky- 
mai. Juos tad ir rinkime dele-

sai tegul pasilieka namie ir 
pagalvoja apie lai, jog visus 
narius negalima mulkinti visų 
laika. Vienuolis.

kai, 
Na, 
sios 
kia pripažinti, kad Butkus yra
visai neblogas kalbėtojas.

Butkus stebėjosi^ kodėl ko- 
Thinlernas ncšušaul<ęs kongre
so. Davė jis vėjo ir kai ku
riems saviems opozicini n- 
kams. Bimbinių komunistų 
taktika esanti tokia: Suvienv- 
tose Valstijose esanti revoliu
cinė padėtis ir kiekvienas ko
munistas csųs draftuojhmas 
kareivis. Lietuviu Centro Biu
ro nariai kitus kurstą prie 
riaušių, o patys esą didžiausi 
bailiai. Bedarbiai buvo numar- 
šavę į Washingtonų. Kartu su 
jais vykęs ir Centro Biuro na
rys Kriaucevičius. Ir tas hero
jus, kaip tik pamalė, jog po
licija rengiasi paleisti ašarines 
bombas, tai

tę. To dar negana: pradeda 
jie agituoti, kad reikia moky
tojui pinigų surinkti. Na, su
rengiame Kvederui “surpraiz 
partę” ir n u perkame auksinį 
žiedų.

Praėjo kiek laiko ir Kvede- 
ras pareikalauja dešimties do-? 
lerių už pamokų. Ęų darysi,--' 
chąras sutinka ipokėti. Ir kas 
papipodė? Bemokėdamas po 
dešinikę mokytojui ir beauko
damas “Vilniai”, choras gręit 
paiyalė, jog iždas snuiykiai 
tuštėja, iš 500 dolerių bepa
siliko vos keli dcsčtkai. Kve- 
deras, matydamas, kad pini
gai baigiasi, o niekas jau ne
berengia jokių parčių, vienų 
gražų vakarų pareiškė, jog 
jis daugiau Liuosybes chorų 
nebemokys.

Dabar tie, kurie visokiais 
budais stengėsi Kvederui pasi
gerinti, kaltina musų mergai
tes: girdi, jos nepakankamai 
“smailinusios.” Žinoma, jie pa
tys yra kalti, — išpaikino su 
partemis, tad su juo sunku be
buvo ir susikalbėti.

Nemanau, kad labai teks 
Kvedero gailėtis: dabar turime 
geresnį ir rimtesnį žmogų. Jei
gu mes jam rengsime partę, 
tai rengsime visi kartu, nes, 
kiek teko girdėti, p. Steponavi
čiui visi choro nariai vra ly
gus: jis nei vienų neglosto ir 
nei vienų nebando nustumti 
į užpakalį.

— Choristas.

Indiana Harbor, Ind
visas svietas žino, kas 
pas mus dedasi

pirmasis

didžiausias

So. Milwaukee, W
liaisi ekspliozija: menas žmo

gus lapo užmuštas ir as
tuoni sunkiai sužeista.

Bimba irgi yra 
bailys. Brooklyne jis vadova
vęs demonkracijai, kuri pra
dėjusi šeimininkauti salveišių 
krautuvėj. Pasirodė policija ir 
Bimba pats primasis pasirūpi
nęs savo kudašių išnešti 
tokie esu ‘‘tiesiosios 
drąsuoliai. Priegtam
nėra jokis vadas, o tik 
riečio

Ta i 
linijos” 
Bimba

Aaujienų Ao. bo as paste
bėjau žinelę iš musų respubli
kos. Kliubietis praneša, kad 
LPD. Kliubas kovo 13 d. laikė 
susirinkimų ir nutarė rengti 
koncertų. Prie tos žineles ga
liu pridėti tik tiek, jog kliubo 
nariai vienbalsiai nutarė pa
kviesti Chicagos Pirmyn cho
rų, kuriam vadovauja p. K. 
Sleponvičius. Tas choras ir 
išpildys koncerto programų ir 
duos šiek tiek paragauti 
“agurkų.”

Taigi mes harboriečiai už
prašome musų kaimynus iš E. 
Chicagos, Gary ir Hammondo 
ant “agurkų”. Supraskite, kad

Kovo 19 d., 1:30 vai. jjo įlie
tu, įvyko baisi geso ekspliozi
ja Applelon Imi, 501 Madison 
Avė. Tai minkštų gėrimų už-

leitenantas. Kų 
liepia daryti, tai

A n ga
us ir

užmuštas, o astuoni sunkiai 
sužeisti. Tarp sužeistųjų yra 
ir vienas lietuvis. Būtent, An
tanas Kratančius, 42 metų am
žiaus. Dabar jis randasi ligo
ninėj. Visi nukentėjusieji ge-

Ekspliozija buvo tiek dide
lė, kad du netoliese esantys 
namai gerokai nukentėjo. 
Dvylikos kaimynystėj esančių 
namų išbyrėjo visi stiklai. Ap
skaitoma, kad nuostolių pa
daryta nuo 35,000 ligi 40,000 
doleriu.

Kai įvyko ekspliozija, tai na
mo priešakinė siena atsidūrė 
skersai gatvę prie kito saliu- 
no. Du svečiai, kurie sėdėjo 
nuo gatvės kambaryj, irgi atsi
dūrė kitoj gatvės pusėj. Kitus 
išnešė iš namų jau degančius. 
Namas buvo dviejų aulešių. 
medinis. Jis tapo beveik visli'

dainuojamos kai kurios dainps 
iš operetės “Agurkai”. Galime 
užtikrinti kaimynus, kad mes 
turėsime tokį šaunų koncertų, 
kokią čia dar nėra buvę.

Kliubas tame susirinkiipc 
nutarė dalyvauti ir politikoj. 
Išrinkta ir komitetas iš vie
nuolikos narių. Iš savo tarpo 
jie išsirinko du, kurie vado
vaus visam veikimui. Vadovais 
išrinkta aptiekorius Joe. M. 
Kromelis ir aiiksorius p. M. 
Šleinis. Abu yra išsilavinę vy
rai ir gerai supranta “politikos 
reikalus.

Kliubas turi ir vienų ligonį. 
Serga gal vienas seniausių 
kliubiečių, kuris per daugelį 
mętų yra buvęs kliubo iždinin
kus. Kalbu čia apie p. Antanų 
Mikaločų, kuris dabartiniu lai
ku gyvena Benton Harbor, 
Mieli. Nors Benton "Harbor 
raminsi nuo musų ir gana to< 
lokai, bet, kliiibas segančio 
neužmiršo^ ir paskyrė tris lan
kytojus. . Butęnt, St. Barzdį, 

Kięk Pi*. Remeikį ię P. S. Rindokų.
atsimenu, choro pirmoji nuo- Kai kurie dar liuošu noru pa-'

daro.
savo 

progos
Kai Butkus užbaigė 

kalbų, 'tai buvo duota 
diskusijoms ir klausimams. 
Bet bimbininkai šį kartų ty
lėjo. Kai kurie sako, jog bim
bininkai tų parengimų boiko
tavę, tad ir jokių klausimų 
nešta tę. — \Vorreslerietis.

Waukegan, III.
Permainos Liuosybes chore. 

--------- __ __

Per kelis metus Liuosybes 
chorui vadovavo A. KvedeTas. 
Dabar turime K. Steponavičių. 
Kai kuriems gal bus įdomu 
patirti, kodėl tos permainos į- 
vyko. Pirmoj vietoj bus he pro 
šalį susipažinti šit choro praei
timi.

Liuosybes choras Waukega- 
ne gyvuoja jau gana senikį, 
Pirpia chorui vadovavo išrin- 
Jčti nųriai. Tų vietų užiriidavą 
merginos bei moterys.

Pas nius yru susitveręs Lie
tuvių Demokratų Cuyahogp 
Apskrities įlinkas, kuris gy
vuoja gana neblogai, nors dar 
neseniai pradėjo veikti. Narių 
jau turi ąpįę 50(k Politikoj juo 
tolyn, tuo labiau jo įtaka pra
deda pasireikšti. Ačiū kĮitibp 
pasidarbavimui, adv. P. V. 
česnulis tapą paskirtas poli
cijos prosekiųtęrio pacįėjėju. bet taip pat įr delegatų į seimų 
Tai pirmas CleyeiamĮe lipiu- rinkimai. Kuopos nariai, priva- 
vis, kuris užėmė tąkių vietų, lo kuo skaitlingiausiai 
Kliubas (leda pastangų, kad ir rinkti ir pareikšti savo norų. 
■ —.■I—, H.   I ....................III     ,   ■ —

..... i • . ..i 4.‘f M 1 . ‘y?.-- y, . - .\
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SLA. 14 kuopos nariai labai 
susirūpinę klausimu, kas bus 
sekamas Susivienijimo prezi
dentas. Žinoma, vieni giria sa
vų kandidatų, kiti savo. Ba
landžio b d. kuopų laikys mė
nesinį susirinkimų. Bus ne (ik 
Pildomosios Tgrybos rinkimai,

Musų lietuviškas “oficie- 
rius”, p. Paul Raškevičius, 
kartu su savo švogeriu Antanu 
Rodžiam anų dienų išvažiavo 
į Floridų. Išvažiavo p. Rad
žio us “buick’u.”

Floridoj žada pasilikti apie 
porų savaičių. Grįš didesnis 
būrys. Mat, p. Raškevičius par
siveš ir savo šeimų, kuri visų 
žiemų praleido Floridoj.

diana Harbor.
--Žilas Senelis.

SIUSKIT HtK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonesr 
I tepataria Uetiwosbanl®

A

susi-

kad Amprikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 

bar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
aujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms ĮJetuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštf. Tokia dovana

dabar stengiasi palaikyt:
Artinantis Naujiena

EKTRA!
VISOS SAVAITES VELYKINIS 

Išpardavimas 
IKI ŠEŠTADIENIO, KOVO 20 0.
NATIONAL MEAT MARKEI

4928 West 14-th Street Cicero
A TEL. ęiCERO 2275

Žemesnėš^Kainos kaip Kitur. Mes Parduo
dame Tiktai Valdžios Prižiūrimą Mėsą.

Trečiadienio SPECIALAI — ŽUVŲ
J 19c. 

22 c 
21c..

12 c. 
9 c s

HALIBUT STEAK
SALIMOJ? STEAK
ŠVIEŽI VĖŽIAI (Shrimps)
ŠVIEŽI EŠERIAI - - - - -
ŠVIEŽIOS SILKES - - - -

KET1RTAD1ENI0 SPECIALAI
Rūkyti SPARĖRIBS - - • 2 »25c
CHOP BEEF. . . . . . . . . - - 3 25c
ROUN!) STEAK- - - - - -  19c„
VEAL STEW
Penktadieny ir šeštadieny mes Išparduosi- 

me 500 Keisų Šviežių Kiaušiniu už Tiek 
Kiek Mums Kaštuoja

Tikri Švieži Kiaušiniai - 2 
Leg of Veal, Pienu šertų 
Veršiuku . . . . . . . . . . . . .
Danish Brand Sugar Cured 
VELYKŲ KUMPIAI- - - - -

* -* “   ' ■ ' ' ■ . I •

Oscar Mayer Calif ornia
Style VELYKŲ KUMPIAI 
Meteor Brand Sugar Cured 
VELYKŲ KUMPIAI < ■

,llzi’25enai KkVv

12 (
• • ■ I ■ 1 ■ . •.

15c sv.
«' ■ i T5* <

10 c

15 c
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES MĖSA.

Kur šeimininkės gali pirkti geriausią mėsą už žemiausias kainas. 
Tjktai geriausiai žiriqmi produktai už naująs žemas kainas.

OSCAR MAY^R produktai yra pagarsėję saVo kokybe ir geru skoniu. Jie 
yra pagaminti po valdžios priežiūra. Pasinaudokite didele Osėar Mayct 
produktų demonstracija, kurią jie turės National Mcat Market šį penkta
dienį ir šeštadienį, ’ko'to 25 ir 26 d. d.

' Taipgi dideliu išpardayip>|s Dąnį$h Brand produktų.
I ‘ '.Į...,. ------ -

Taipgi mes kviečiame visus sekti musų langų parodas visą šią savaitę, nes 
sankrovoj • randasi šimtai kitų bargęnų, kuriais, mes esame tikri, norėsite 

'pasinraudoti. ’

. VISIEMS LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ.. 
NATIONAL MEAT MARKET.

> giminėms ĮJetuvoje ir p: 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštf. 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių. 

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI 
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraitii 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėliš 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 60 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

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

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstąmi ir kartu visi apdovanpKitę 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!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
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 Nr.

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

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

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

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužes 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į švedijų, 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 Į KLAIPĖDĄ

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

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

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

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamų, iš ten gelžkcliu į KLAIPĖDĄ

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

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

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kurią iš Čionaįs pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bile kurio Lietuvių Laivakorčių są
jungos nario pasitarti apie dokumęntus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

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

V. W. AMBROZE
178 Ferry St., Newar|c. N. J.

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

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

DIRVA '
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

K. A. MAKAREVJČIUS
62 Jackson St., Ansoriia, Conn.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

• J. RAUKTYTĖ
123 Milltjury St., VVorccster, Mass.

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

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

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

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

A. VARAŠIUS
and ęarson St., Pittsburgh, Pa.

J. VASILIAUSKAS
Bank Sc„ Watcrbury, Conn.

VIENYBĖ
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS
South Avė.; Bridgeport, Conn.

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

S. 12

,814

193

502

I
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Slapta Lietuvos-Lenkijos Sutartis? l Tarp Ghicagos
Lietuvių

Federal Meat Markei
DIDELIS NUPIGINAMASRoseland

ANT RŪKYTOS MĖSOSStar Kliubo besbolinin

korės

1949 S. Halsted St

ne

arba didelė nuolaida už jūsų seną radio
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B AKI N G 
P0WDER

tikslios 
agentu-

Ar galės atsirasti .toks 
žmogus, kuris galėtų 
sakyti, kad dabar pas 
Budriką nėra dviguba 

vertė Bosch Radio

DYKAI su kiekvienu BOSCH
RADIO ...... -

HOOVER Elektrikinis Dulkių »* • ’
Valytojas vertės ....................

Lietuva - 
ri oficialu 
vati Associated Press agentūra 
skaitoma rimčiausia telegrafine 
agentūra.

NAUJIENŲ KON 
TESTANTAMS

X 
OOT

Krautuve Atdara Kiekvieną Vakarą 
ir Nedėlioję iki 6 vai. vakaro.

jas pa- 
laukinemis 

Lietuvos vy- 
p arti j a, joks

— B. K. Balulis, 
Lietuvos Ministeris 

taip, gal ne 
š vedžiojimai
kad jo

Pastebėkite puikią teš 
lę . . . kaip piragai 

laikosi Švieži.

Beveik kiekviena šalis turi 
savo oficiales ar pusiau oficia- 
les telegrafo agentūras: anglai 
turi Reuterio telegrafinę agen
tūrą, francuzai - 
lai — Stefa ni 
Wolf’o, Sovietai

Ilavas’o, ita 
vokiečiai — 
Tass’o, Len 

Pat’o, Latviai — Letą 
— Eltą. Amerika netu 

agentūros, bet pri

MODEL 31-H 
SUPIft-HfTEBODYNE 

Other modele from 
$43-50 to $139.50 
complete with tubes.

Iš stoties WGFL, 970 kilocycles, Rietuvių programai kas 
hedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

MOU FlUbOU'V
'TUBfcS AHT

” INFORMATION ”

AMERICAN BOSCH 
DIO

vie- 
Todel 

kad kontestas 
kaip

Iš stoties WHFC, 1420 kilocycles, lietuvių radio progra
mai kas ketvergę nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Rotterdam ♦ yolendam
Veendam ♦ New Amsterdam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Roterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi {rengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) it moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

- ŽEMOS KAINOS
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line
40 N. Dearborn St., Chicago

'GOSH’I NOU CkN*T

W N0W
V j

Berkman busiąs 
pat rūšies juriskonsul-

aukščiau savo 
“By Appoint-

Tick 
mažiau 
kas yra paleistos žinios 
rium 
tam tikros lelegrafin 
turos, žinių biurai ir specialus, 
arba privatiniai koresponden-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514 16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avc. Tcl. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. , 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
se rėdo mis iki 7 v, v.

šios visos agentūros yra rim
čiausi žinių šaltiniai: jos ne 
visuomet pasako pilną teisybę, 
bet jų žinios yra paprastai la
bai atsargiai redaguojamos ir 
tik labai retais atsitikimais pas 
kai kurias pasitaiko “fabrika- 
tų” (kuomet ta šalis yra ypa
tingai suihteresuota). Golden 

kims vaišių bankietas puikiai 
pavyko.

(Gal 
lučio i 
įrodo, kad jo kritikuojamas 
korespondento spėjimas apie 
slaptą “uniją” tarp Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatų visai ne 
turįs pamato, šitą tikrumą 
mes turėsime tiktai tuomet, 
kai Lietuvos užsienių — ly
giai kaip ir vidaus — politika 
bus po žmonių išrinkto seimo 
kontrole. — Redakcija).

Pagalios — specialus 
pondentai, rašantieji tik savo 
laikraščiams. Tarp jų yra ytin 
gerų ir ytin blogų. Tai priklau
so nuo to, koks yra laikraštis, 
kuriam specialus koresponden
tas dirba, kokia yra to laikraš
čio politika ir pakraipa, kokio 
Į . .’ ’ v- .v”,

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

savo grupe, gitaras skambino ir 
šokiams grojo; J. Koop juokin
gą monologą pasakė; E. Aksti
nas padainavo tris dainas.

. Trumpai pasakius, vakariene 
pavyko visais žvilgsniais ir jojo 
dalyvavusieji pilnai buvo paten
kinti, nes vakariene” buvo ge
ra, susidėjusi iš įvairių valgių 
su visokiais prieskoniais. Pa
valgydinti apie pusketvirto šim
to žmonių juk reikėjo gerai pa
sidarbuoti, ir, kaip Matyti, ko
misija tą visą gerai permatė, 
nes turėjo parinkusi geras” ga- 
spadines, kurios jau ne kartą 
yra dirbusios panašiose, vaka
rienėse ir šiaip parengimuose, 
tai ponios F. Paviloniere, !P, 
Bauzienė, J. Sadulienė, L. Ma- 
tikoniene, A. Talačkienė ir’ K. 
Šeštokienė. Joms priklauso vi
sas kreditas už skanius valgius 
ir už visą tvarką bankiete.

Sekantis Golden Star Kliubo 
bus balandžio 10

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus'išgydyt, ateikite čia 
Praktikuoja per daugel; metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir puo 5-8 valandai valtie. Nedeliomis 
4200 West 26 St

dieną, irgi Strumilos svetaine 
j e. Tai bus Basoball Dance, va 
dinasi, sporto palaikymui 
visi busteriai, stokime darban

RŪKYTAS ŠOLDERIS...........
Rūkyta Nedidelė Liesa šinka . 
Šmotukai Kiaulienos dėl Dešrų 
be kaulo, liesus... .,..................   7'/zc sv.
Geriausi Švieži Kiauš'niai tiktai ... 12!4c tuz 
Netarpinti Taukai tiktai penktadieni 
nuo 8 ryto iki 12 v. pietų bus.po.......2’4 c sv.
Rūkyti geri Lašiniukai po..............10‘4 c sv.
Rukytį Rupiau styti Lašiniai tik po 7 l/z c sv. 
Priešakinė dalis Veršiuko po ............ 614c sv.
Veršio Kulšis po ............  11 ‘/z c sv.

J2atest modeL
SUPER-HETERODYNĘ

“Naudojau Pain-Expellelri ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

“PAIN’-EXPELLERIS sugrąžino man sveiksti 
sausi su skausmais pečiuose. 7" “ * _
šiai reikalavo, kad gulėčiau lovo;

"Mano draugas patarė man, 
EXPELLERIU. t ‘ 
naudoti PATN-EX

Ketvirtadienio vakarą, kovo 
17 dieną, Strumilos svetainėj 
buvo surengtas bankietaą Gol
den Star Kliubo besbolo lošė 
jams pavaišinti vakariene už jų. 
pasižymėjimą besbolo lošime 
pereitą sezoną, kurį jie laimėjo 
South End čempionatą.

Kaip kad visuomet Golden 
Star Kliubo- parengimai ar ban
krotai būna puikus, taip ir sis, 
reikia pažymėti, visais atžvil
giais pavyko labai gerai. Ne
paisant sunkios depresijos, kat
ra palietė beveik kiekvieną 
žmogų, į bankietą buvo prisi
rinkusios daug publikos — virš 
trijų šimtų. Be abejo, publikos

(Tąsa)
dėl vietų. Antrus ne
svarbus dalykas yra— 

mito- 
Žinias spaudai duoda 

igcn-

ji ir negali bet kam du»»iv Jau 
to vieno pakanka, kad į pa
duodamą žinią reik žiūrėti su 
didžiausiu atsargumu. Norė
čiau spėti, kad čia gali būti 
greičiausia toks atsitikimas, 
kad kalbamasai advokatas yra 
vedęs vieną-kitą civilę bylą, 
jam duotą Lietuvos Konsula
to ir iš to, pasiskelbimo tiks
lais, jis pasidarė savo Konsu
lato “juridiniu patarėju...”

čia bus greičiausiai pana
šiai, kaip yra Anglijoje. Lon
done jus pamatysit, kad bega
liniai didelis skaičius krautu
vių turi aukščiau savo iška
bos (sign’o) didelėmis raidėm 
mis ir dažnai su valstybės 
herbu skelbimą “By Appoint- 
ment,” kas reiškia, kad toji 
krautuvė pristato savo prekes 
Anglijos Karaliui... Krautuvė 
dažnai visai ncišrodo panaši, 
kad Karalius padarytų ją pre
kių teikėja sau. O dalykas yra 
štai koks:

Seninus toki “By Appoint- 
ment” paskyrimai būdavo iš- 
tikro teikiami tam tikroms 
krautuvėms, kurios savo pre
kes pristatydavo Anglijos Ka
raliaus dvarui, šie paskyrimai 
būdavo duodami tam tikru 
raštu ir, žinoma, skaitėsi di
dele garbe ir privilegija — 
mat, liudijo, apie menamą 
krautuvės prekių gerumą.

Bet su laiku tokių krautu
vių priviso labai daug, laikyti 
visų išduotų liudymų rekor
dus buvo perdaug darbo ir 
perbrangu. Todėl jie nustota 
cuoti, bet drauge išleista pa
rėdymas, kad kurioj tik krau
tuvėj Karalius, ar bet kuris jo 
šeimynos narys, ką nors pir
ko — nors degtukų dėžutę — 
(ir jeigu jis,- reikalui esant, 
gali tai prirodyti), tai kiek
viena tokia krautuvė turi tei
sę išsikabinti 
durių “sainą’ 
inent.” - • .r. (

Bene ir p. 
tokios

Be šių agentūrų, yra da. 
vairių privačių telegrafinių 

agentūrų ir informacinių biurų. 
Vieni jų yra labiau, kiti ma
žiau rimti, bet, abclnai paėmus, 
iš jų paeinančios žinivs yra 
mažiau patikimos ii 
negu aukščiau minėtų

korespondentas. Tokias “specia- 
les” žinias skaitant, viršminė- 
tus dalykus reik visuomet tu
rėti omenyje.

Suglaudus viską krūvon: 
jeigu mes turėsim omenyje 
šaltinį, iš kurios tam tikra po
litinė žinia paeina, žinosime, 
keno ji paduota, ir kreipsime 
atydos į tarptautinius intere
sus, kurie tokios žinios yra pa
liečiami — mes dažniausiai 
galėsime apytikriai, jeigu ne 
visai tikrai, nusimanyti apie 
skaitomos žinios tikrą vertę.

Grįžtant prie tilpusios “Nau
jienose” žinios apie menamą 
slaptąją sutartį tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Aš ją pavadinau 
nonsensu. Nes aš iš asmeninio 
prityrimo žinau padėtį. Bet ir 
kiekvienas, kuris pažįsta Lie
tuvos politikos pamatinę tarp
tautinę liniją, gali lengvai nu
simanyti, kad tokios žinios yra 
grynas fabrikatas 
prastai vadina 
antimis.” Jokia 
riausybė, jokia
Lietuvos atsakomingas veikė
jas tokios politikos linkui 
Lenkijos nėra turėjęs ir, tikiu, 
neturi (ar iš tiesų? O kaip 
tuomet išaiškinti pulk. Sko- 
rupskio knygos “Vienos tautos 
prisikėlimas” pasirodymą Pa
ryžiuje? —“N.” Red.)..............

Aš čia paliečiau tik pamati
nę kalbamojo specialaus pra
nešimo mintį. Aš neliečiu ir 
nenoriu liesti kitų to praneši
mo smulkmenų, kaip pav. tvir
tinimo, esą tūlas advokatas 
Prof. Dr. IAlis J. Berkman 
(vokietys?) esąs pasiskelbęs 
juridiniu patarėju lenkų lega- 
cijos ir lietuvių Generalinio 
Konsulato Argentinoje. Aš ne
žinau šio reikalo smulkmenų 
ir tikros padėties. Tatai galės 
pati Lietuvos atstovybe Bue
nos Aires paaiškinti.

Bet aš žinau vieną dalyką, 
būtent, kad Lietuvos pasiunti
nybė Buenos Aires’e neturėio 
ir neturi “juridinio patarėjo” 
etato (urėdo). Ko ji neturi, to

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Šiuomi pranešu, kad Naujie 
nų direkcija jūsų prašymą pra 
tęsti Kontesto laiką dar 
nam mėnesiui 
šiuomi skelbiu 
pasibaigs ne kovo 31 d 
buvo originaliai Skelbta 
balandžio 30 d., 1932.

Todėl ir skelbimų kortos tu
rės galios iki balandžio 30 d., 
1933 metų.

Kadangi kontesto laiku Nau
jienų prenumerata yra nupigin
ta, tai tikiuosi, kad Naujienų 
rėmėjai pasinaudos šia proga 
užsirašydami Naujienas, o kon- 
testantai pasistengs atlankyti 
kiekvieną lietuvį, išaiškindami 
-šią nepaprastą Naujienų Bend
rovės dovaną .

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

,___ ___________ ta. Pet tuviri du meta ai kauki-
Hlėidau daug dolerių daktaraftu, kurie užntpyru-

kad jei ai ttinči>u akaudatnua aftuarlu* aa PĄIN- 
iigyčiau. Paklauie* aavo draugo patarimo pradėjau 
ir tuojau* atgavau tavo tveikate.

(patlraio) B. D.į Philadelphla, Pa.

~ PAIN-EXPELLER* »->
J- V. Pat. Biure

Per suvirft 60 metų tikrasis Enker PAIN- 
a IįEĮkĮ EXPELLERIS gelbėjo darbininkams "sugrįžti

- H {ĮPyjH vėl prie savo darbo.” Suttingę sąnariai, skau- 
r darni muskulai, skausmai pečiuose, reutnatiiki

> Į gėlimai, strėndieglit, neuralgija ir kiti pana-
gr iys skausmai greitai pasiduoda iio puikaus

s L. linitnento dideliai gydančiai galiai.
JA Ka PAIN-EXPELLfeRlS padarė kitiems.

sMI t/j jis padarys tų pat; ir jums.
■V C /k Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur 

" 4 f •Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

“Nuga-Tone padarė 
mane sveiką”

P-nia O. Mikolai t Ion<5, Buffalo, N. Y., ra- 
fio ir sako: “Afi noriu, kad kiekvienas žino
tų. jog Nuga-Tone padaro mane sveikų. Per 
kelis metus aS buvau silpna ir turėjau pra
stų sveikatų. Afi ėmiau daug įvairių vaistų, 
bet jie buvo be vertės. Nuga-Tone pagelbė
jo man j kelias dienas. Daugelis mano drau
gų ir. kaimynų sako, kad Nuga-Tone yra pa
stebėtinas.” •

Nuga-Tone sustiprina visus kūno orga
nus. Jis suteikit* jums gorų apetitų, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstlpacijų ir priduo
da naujų stiprumų ir jėgų raumenims ir 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tlekininkų. Jeigu aptiokininkas neturi jo, 
paprafiykit jj užsakyti 16 savo urmininko, 
žiūrėkit, kad jus gautumėt Nuga-Tono. Ne
priimkite nieko kito.

sukvietime daug pasidarbavo ir 
komisija, būtent J. Dapkus, (Ą. 
Matulionis ,ir kiti, kurie visa
dos nuoširdžiai dirba kliubo 
labui. . .

Vakarienė prasidėjo apie 9 
valandą. Baigiant valgyti I. 
Ivnauskas, kliubo pirmininkas 
ir vakarienes programo vedė
jas, paaiškino šio bankieto tiks
lą. Vėliau iššaukę visus besbo
lo lošėjus ir sporto valdybą — 
P. Vaškį, direktorių, ir J. Dap
kų, matiadžerių. Visi iššauktie
ji atsistojo po vieną. Jiems su
teikta daug aplodismentų. Pa
skui perštatytas buvo kalbėti 
J. Buika, šiems metams sporto 
direktorius, J. iPakaušis, adv. J. 
P. Waitches ir 9 wardos alder- 
nianas S. W. Govicr,

Muzikalis programas buvo iš
pildytas sekamai: K. Pajarskas 
padainavo tris dainas; jam 
akompanavo p-lė A. Woicik. 
E. Pazarskaitė pianą skambino 
ir deklaniavo; V. Dawiatas su parengimas

4OYEARS 
ISounces for254

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
nei|GYDOMOS jos yra 
ir pūslės, užnuodijimą krau- 

i, skausmus nuga- 
Jeigu kiti f ne

persitikrinkite ką j;s' jums gali padaryti 
Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
nuo 10 ryto iki 1 vai.

kampas Keeler Avė. Tel. C ra W Ford 5573

kad busiantis parengimas butų 
pasekmingas, nes po šio baliaus 

Na, prasidės besbolo sezonas.
Kliubietis.

Naujas Oscar Ameringer
, Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami,

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 ’ OKLAHOMA CITY, OKLA.
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NAUJIENOS, Chicago, TllTrečiadienis, kovo 23, 1932

Slapia Lietuvos-Lenkijos Sutartis?

ne

Federal Meat Markei
DIDELIS NUPIGINAMASRoseland

ANT RŪKYTOS MĖSOS

korės

1949 S. Halsted St

arba didelė nuolaida už jūsų senų radio.

IN 0UR OFFICE

005H

tffFOFMl

IMPERFECT IN ORIGINAL

B AKINO 
POWDER

MODEL 31-H 
SUPU-HfTEftODYNE

Other modele from 
$43-50 to $139-5® 
complete with tubes.

Ar galės atsirasti .toks 
žmogus, kuris galėtų 
sakyti, kad dabar pas 
Budriką nėra dviguba 

vertė Bosch Radio

Golden Star Kliubo besbolinin- 
kiins vaišiu bankietas puikiai 
pavyko.

HOOVER Elektrikinis Dulkių
Valytojas Vertės ....................

DYKAI su kiekvienu BOSCH
RADIO .......... .........................

NAUJIENŲ KON 
TESTANTAMS

tikslios 
agentu-

— jas pa- 
laukinėmis

♦ Volendam
New Amsterdam

Krautuve Atdara Kiekvieną Vakarą 
ir Nedelioje iki 6 vai. vakaro.

Tiek 
mažiau 
kas yra 
riuni? 
tam tikros telegrafines agen
tūros, žinių biurai ir specialus, 
arba privatiniai koresponden-

Pastebėkite puikią t ei 
lq . . » kaip piragai 

laikosi švieži.

Ilavas’o, ita 
vokiečiai — 
Tass’o, Len 

Lėtų

— B. K. Balutis, 
Lietuvos Ministeris 

taip, gal ne 
išvedžiojimai 

kad jo

prasidėjo apie 9 
Baigiant valgyti I. 

kliubo pirmininkas 
pro gramo ve.de-

AMERICAN BOSCH 
DIO

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš stoties AVHFC, 1420 kilocycles, lietuvių radio progra- 
' 1 1 ' ' *mai kas ketvergę nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

krūvon: 
omenyje 
tikra po- 
žinosime, 
kreipsime 

tarptautinius intere-

dieną, irgi Strumilos svetaine 
je. Tai bus Baseball Dancc, va 
dinasi, sporto palaikymui 
visi busteriai, stokime darban

Iš stoties WCFL, 970 kilocycles, lietuvių programai kas 
nedeldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

'G05HB NOUCANT 
BBUBME ĄTUlH4r 
W HEM* N0W

“PAIN-EXPELLERIS sugražino man sveiksti 
Danui eu skausmai* pečiuose. I"‘ 
šiai reikalavo, kad gulėčiau lovo;

"Mano draugas patarė man, 
EXPELLERIU. t ' 
naudoti PATNEX

Rotterdam
Veendam *

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi (rengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė j Trečioj Klesoj.

• ŽEMOS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line

40 N. Dearborn St., Chicago

OUT

ir p. Berkman busiąs 
pat rūšies juriskonsul-

aukščiau savo 
“By Appoint-

Sckantls Cklden Star Kliubo 
balandžio 10

VOU FLNbOlTT
AT

TUkT SIGN ,Mb
"INFORMATION”

jC ate s t rnodel 
SUPER-HETERODYNĘ

šios visos agentūros yra rim
čiausi žinių šaltiniai: jos ne 
visuomet pasako pilną teisybę, 
bet jų žinios yra paprastai la
bai atsargiai redaguojamos ir 
tik labai retais atsitikimais pas 
kai kurias pasitaiko “fabrika- 
tų” (kuomet ta šalis yra ypa
tingai suinteresuota).

visai ne 
tikrumą 

turėsime tiktai tuomet, 
Lietuvos užsienių — ly- 
kaip ir vidaus — politika 
po žmonių išrinkto seimo 

Bedakci ja).

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Beveik kiekviena šalis turi 
savo oficiales ar pusiau oficia- 
les telegrafo agentūras: anglai 
turi Reuterio telegrafinę agen
tūrą, francuzai - 
lai — Stefani 
Wolf’o, Sovietai 
kai — Pat’o, Latviai 
Lietuva — Eltą. Amerika netu
ri oficiales agentūros, bet pri
vati Associated Press agentūra 
skaitoma rimčiausia telegrafine 
agentūra.

PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

užnuodijamą krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus’išgydyt, ateikite čia 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir puo 5-8 valandai vafcre. Nedėliomis 
4 200 West 26 St. kampas Keeler Avė.' ’

savo grupe, gitaras skambino ir 
šokiams grojo; J. Koop juokin
gą monologą pasakė; E. Aksti
nas padainavo tris dainas.

. Trumpai pasakius, vakariene 
pavyko visais žvilgsniais ir joje 
dalyvavusieji pilnai buvo paten
kinti, nes vakarienė-buvo ge
ra, susidėjusi iš įvairių valgių 
su visokiais prieskoniais. Pa
valgydinti apie pusketvirto šim
to žmonių juk reikėjo gerai pa
sidarbuoti, ir, kaip matyti, ko
misija tą visą gerai permatė, 
nes turėjo parinkusi geras ga- 
spadines, kurios jau ne kartą 
yra dirbusios panašiose, vaka
rienėse ir šiaip parengimuose, 
tai ponios F. Pavilonierč, ’P. 
Bauziene, J. Sadulienė, L. Ma- 
tikonienė, A. Talačkienė ir- K. 
Šeštokienė. Joms priklauso vi
sas kreditas už skanius valgius 
ir už visą tvarką bankiete.

(Gal
lučio išvedžiojimai betgi ne
įrodo, kad jo kritikuojamas 
korespondento spėjimas apie 
slaptą “uniją” tarp Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatų 
turįs pamato, šitą 
mes

Grįžtant prie tilpusios “Nau
jienose” žinios apie menamą 
slaptąją sutartį tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Aš ją pavadinau 
nonsensu. Nes aš iš asmeninio 
prityrimo žinau padėtį. Bet ir 
kiekvienas,* kuris pažįsta Lie
tuvos politikos pamatinę tarp
tautinę liniją, gali lengvai nu
simanyti, kad tokios žinios yra 
grynas fabrikatas 
prastai vadina 
antimis.” Jokia Lietuvos vy
riausybe, jokia partija, joks 
Lietuvos atsakomingas veikė
jas tokios politikos linkui 
Lenkijos nėra turėjęs ir, tikiu, 
neturi (ar iš tiesų? O kaip 
tuomet išaiškinti pulk. Sko- 
rupskio knygos “Vienos tautos 
prisikėlimas” pasirodymą Pa
ryžiuje

Aš čia paliečiau tik pamati
nę kalbamojo specialaus pra
nešimo mintį. Aš neliečiu ir 
nenoriu liesti kitų to praneši
mo smulkmenų, kaip pav. tvir
tinimo, esą tūlas advokatas 
Prof. Dr. Luis J. Berkman 
(vokietys?) esąs pasiskelbęs 
juridiniu patarėju lenkų lega- 
cijos ir
Konsulato Argentinoje. Aš ne
žinau šio reikalo smulkmenų 
ir tikros padėties. Tatai galės 
pati Lietuvos atstovybė Bue
nos Aires paaiškinti.

Bet aš žinau vieną dalyką, 
būtent, kad Lietuvos pasiunti
nybė Buenos Aires’e neturėto 
ir neturi “juridinio patarėjo” 
etato (urėdo). Ko ji neturi, to

Be šių agentūrų, yra da. 
vairių privačių telegrafinių 

agentūrų ir informacinių biurų. 
Vieni jų yra labiau, kiti ma
žiau rimti, bet, abelnai paėmus, 
iš jų paeinančios žinios yra 
mažiau patikimos ii 
negu aukščiau minėtų

Ketvirtadienio vakarą, kovo 
17 dieną, Strumilos svetainėj 
buvo surengtas bankietas Gol
den Stąr Kliubo besbolo lošė 
jams pavaišinti vakariene už jų 
pasižymėjimą besbolo lošime 
pereitą sezoną, kurį jie laimėjo 
South End čempionatą.

Kaip kad visuomet Golden 
Star Kliubo parengimai ar ban- 
kietai būna puikus, taip ir šis, 
reikia pažymėti, visais atžvil
giais pavyko labai gerai. Ne
paisant sunkios depresijos, kat
ra palietė beveik kięk vieną 
Žmogų, į bankietą buvo prisi
rinkusios daug publikos — virš 
trijų šimtų. Be abejo, publikos

Pagalios — specialus 
pondentai, rašantieji tik savo 
laikraščiams. Tarp jų yra ytin 
gerų ir ytin blogų. Tai priklau
so nuo to, koks yra laikraštis, 
kuriam specialus koresponden
tas dirba, kokia yra to laikraš
čio politika ir pakraipa, kokio 
budo ir išsilavinimo yra pats 
korespondentas. Tokias “specia- 
les” žinias skaitant, viršminė- 
tus dalykus reik visuomet tu
rėti omenyje.

Suglaudus viską 
jeigu mes turėsim 
šaltinį, iš kurios tam 
litinė žinia paeina, 
keno ji paduota, ir 
a lydos į 
sus, kurie tokios žinios yra pa
liečiami — mes dažniausiai 
galėsime apytikriai, jeigu ne 
visai tikrai, nusimanyti apie 
skaitomos žinios tikrą vertę.

ji ir negali bei kam dii'»h. Jau 
to vieno pakanka, kad į pa
duodamą žinią reik žiūrėti su 
didžiausiu atsargumu. Norė
čiau spėti, kad čia gali būti 
greičiausia toks atsitikimas, 
kad kalbamasai advokatas yra 
vedęs vieną-kitą civilę bylą, 
jam duotą Lietuvos Konsula
to ir iš to, pasiskelbimo tiks
lais, jis pasidarė savo Konsu
lato “juridiniu patarėju...”

čia bus greičiausiai pana
šiai. kaip yra Anglijoje. Lon
done jus pamatysit, kad bega
liniai didelis skaičius krautu
vių turi aukščiau savo iška
bos (sign’o) didelėmis raidėm 
mis ir dažnai su valstybės 
herbu skelbimą “By Appoint- 
ment,” kas reiškia, kad toji 
krautuve pristato savo prekes 
Anglijos Karaliui... Krautuvė 
dažnai visai neišrodo panaši, 
kad Karalius padarytų ją pre
kių teikėja sau. O dalykas yra 
štai koks:

Seiliaus toki “By Appoint- 
ment” paskyrimai būdavo iš- 
tikro teikiami tam tikroms 
krautuvėms, kurios savo pre
kes pristatydavo Anglijos Ka
raliaus dvarui, šie paskyrimai 
būdavo duodami tam tikru 
raštu ir, žinoma, skaitėsi di
dele garbe ir privilegija — 
mat, liudijo, apie menamą 
krautuvės prekių gerumą.

Bet su laiku tokių krautu
vių priviso labai daug, laikyti 
visų išduotų liudymų rekor
dus buvo perdaug darbo ir 
perbrangu. Todėl jie nustota 
< uoti, bet drauge išleista pa
rėdymas, kad kurioj tik krau
tuvėj Karalius, ar bet kuris jo 
šeimynos narys, ką nors pir
ko — nors degtukų dėžutę — 
(ir jeigu jis,' reikalui esant, 
gali tai prirodyti), tai kiek
viena tokia krautuvė turi tei
sę išsikabinti 
durių “šamą’ 
meni.”

Bene 
tokios

(Tąsa)
dėl vietų. Antras 
svarbus dalykas yra— 
paleistos žinios auto

rinius spaudai duoda

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 

galvos skausmus 
paslaptingas ligas, 

persitikrinkite ką jįs1 jums gali padaryti 
'■ ......................j. ___

10 valandos ryto iki 1 
nuo 10 ryto iki 1 vai. 

Tel. CravVford 5 573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514 16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tol. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vapos. 
swimming pool.

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

RŪKYTAS ŠOLDERIS .........
Rūkyta Nedidele Liesa Šinka . 
Šmotukai Kiaulienos dėl Dešrų 
be kaulo, liesus .............   7'/*c sv.
Geriausi Švieži Kiauš'niai tiktai ... 12'Zic tuz 
Netarpinti Taukai tiktai penktadienį 
nuo 8 ryto iki 12 v. pietų bus.po...... 2%c sv
Rūkyti geri Lašiniukai po..............lO'/zc sv
Rukytį^upiaustyti Lašiniai tik po 7‘/?c sv 
Priešakinė dalis Veršiuko po.......... 6'/z c sv
Veršio Kulšis po ....................  ll'/zc sv

W1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

“Nuga-Tone padarė 
mane sveiką”

P-nia O. Mikolaitionė, Bulfalo, N. Y., ra
lio ir sako: "Aš noriu, kad kiekyicnas žino
tų. Jok Nuga-Tono padarė mano sveiką. Per 
kelis metus aš buvau silpna ir turėjau pra
stą sveikatą. Aš ėmiau daug Įvairių vaistų, 
bet jio buvo be vertės. Nuga-Tone pagelbė
jo man j kelias dienas. Daugelis mano drau
gų ir kaimynų sako, kad Nuga-Tone yra pa
stebėtinas." ,

Nuga-Tone sustiprina visus kūno orga
nus. Jis suteikia jums gerą apetitą, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstlpaeiją ir priduo
da naują stiprumą ir jėgą raumenims ir 
nervams. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tlekininkų. Jeigu aptiokininkas neturi jo, 
paprašykit jj užsakyti iš savo urmininko, 
žiūrėkit, kad jus gautumėt Nuga-Tono. Ne
priimkite nieko kito.

sukvietime daug pasidarbavo ir 
komisija, būtent J. Dapkus, 
Matulionis ir kiti, kurie visa
dos nuoširdžiai dirba kliubo 
labui. . .

Vakarienė 
valandą. 
Ivnauska 
ir vakarienes 
jas, paaiškino šio bankieto tiks
lą. Vėliau iššaukė visus besbo
lo lošėjus ir sporto valdybą — 
P. Vaškį, direktorių, ir J. Dap
kų, manadžėriu. Visi iššauktie
ji atsistojo po vieną. Jiems su
teikta daug aplodismentų. Pa
skui perštatytas buvo kalbėti 
J. Buika, šiems metams sporto 
direktorius, J. (Pakaušis, adv. J. 
P. Waitches ir 9 vvardos alder- 
manas S. W. Govier.

Muzikalis programas buvo iš
pildytas sekamai: K. Pazarskas 
padainavo tris dainas; jam 
akompanavo p-lė A. Woicik. 
E. Pazarskaitė pianą skambino 
ir deklantiavo; V. Davviatas su parengim

Šiuomi pranešu, kad Naujie
nų direkcija jūsų prašymą pra
tęsti Kontesto laiką dar vie
nam mėnesiui išpildė. Todėl 
šiuomi skelbiu, .kad kontestas 
pasibaigs ne kovo 31 d 
buvo originaliai Skelbta 
balandžio 30 d., 1932.

Todėl ir skelbimų kortos tu
rės galios iki balandžio 30 d., 
1933 metų.

Kadangi kontesto laiku Nau
jienų prenumerata yra nupigin
ta, tai tikiuosi, kad Naujienų 
reikėjai pasinaudos šia proga 
užsirašydami Naujienas, o kon- 
testantai pasistengs atlankyti 
kiekvieną lietuvį, išaiškindami 
■šią nepaprastą Naujienų Bend
rovės dovaną .

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

40 YIARS 
25 otinces for25£

Naudojau Pain-Expellerį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

_______________Per auviri du metu ai kauki- 
Išleidau daug dolerių daktaram*, kurie užmepyru-
kad jei aš trinči*u skaudamu* sąuarluB au PAIN- 

iigyčiau. Paklausė* tavo draugo patarimo pradėjau 
ir tuojau* atgavau **vo *veikatą.”

(pa*lt*io) B. D., PNIadelphU, Pa.

— PAIN-EXPELLER* -
Jffi IretG J v* pat* Biufe

suvirš 60 metų tikra*!* Enker PAIN- 
g EXPELLERIS gelbėjo dlrbininkama "sugrįžti
7 Pr^e **vo darbo.” Sustingę sąnariai, skau*f ^M|h| darni muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški 

gėlimai, strėndiegli*, neuralgija ir kiti pana- Ujršus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Cs! ii K’ PAIN-EXPELLfeRlS padarė kitiem*.
^Ė4I f/l jis padarys tą patį ir jutu*.
■BV p Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur

-i f 'Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaienkliu.

kad busiantis parengimas butų 
pasekmingas, nes po šio baliaus 

Na, prasidės besbolo sezonas.
Kliubietis.

Naujas Oscar Ameringer
. Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 ‘ OKLAHOMA CITY. OKLA.

Daktaras
< Kapitonas 
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“socialfašistais” “kapitalizmo bernais” ir t. t Bet jei- mioj dalyj priklauso ir nuo val
gu fašizmas Vokietijoje paimtų viršų ir demokratinė žmogus, kurie geria, o ne
respublika butų panaikinta, tai kur tuomet komunistai 
atsidurtų? Atsiminkite, kas įvyko Lietuvoje po fašistiš
ko perversmo!

Atžagareiviai yra gudresni už komunistus. Jie vie
nijasi atakai prieš darbininkų klasę. 0 komunistai dar
bininkų vienybę skaldo. ( %.

nieko nevalgo, daug grėbiau 
pasigeria, negu tas, kuris ne
užmiršta užkandžių.

Bus čia taip pat ne pro šalį

pažymėti tas faktas, kad prof. 
Gettlero tyrinėjimai parodo, jog 
alkoholio kiekis žmogaus ir gy
vūnų kūnuose yra beveik vieno
das.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Haiated St., Chicago. 
IU Telefoną* Rooseveb 8600.

$7.00
3.50
1.7o >
1.25

75
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kūne
HOOVERIS TURĖS PASISAKYTI PROHIBICIJOS 

KLAUSIMU

Prezidentas Hooveris vargiai turi aiškų nusistaty
mą bent vienu stambesniu politikos klausimu. Net arti
mesnieji jo draugai ilgą laiką nežinojo, ar jisai yra de
mokratas, ar republikonas. Jo politika — eiti su daugu
ma.

žmogaus kūnas yra savo rųšies 
b ra va ras. — Kiekvieno žmo- 
gaus smegenyse randasi al
koholio. — 
perimentai 
laipsniai. < 
liucija. —

Prof. Gettlero eks- 
.— Keturi girtumo 
— Girtuoklio evo- 
Valgis ir gėrimas.

1928 metais Hooveris pasisakė už griežtų prohibi- 
cijos vykinimą, girdamas prohibiciją, kaipo “kilnų eks
perimentą”. Tada, mat, dauguma politikierių ėjo su 
“sausaisiais”, — nors žmonės jau seniai buvo paliovę 
tikėti prohibicijos išganingumu.

Bet dabar sentimentas prieš prohibiciją pasidarė 
taip stiprus, kad jau ir politikieriai iš “sausų” virsta 
“šlapiais”. Atrodo, kad ateinančiuose lapkričio rinki
muose laimės dauguma tų kandidatų i kongresą, kurie 
stoja prieš prohibiciją.

Republikonų partija, kuri noroms ar nenoroms tu
rės nominuoti prezidentą Hooverį antram terminui, da
bar stovi prieš klausimą, kaip sutaikyti Hooverio nu
sistatymą su viešpataujančiu balsuotojų sentimentu. 
Partijos vadai, sakoma, darą spaudimą į prezidentą, 
kad jisai pripažintų “kilnųjį eksperimentą” nepasise
kusiu ir pasisakytų už prohibicijos klausimo išsprendi
mą referendumo keliu.

Hooveriui todėl teks tuo klausimu užimti vienokią 
arba kitokią poziciją.

BENDRAS FAŠISTŲ IR MONARCHISTŲ FRONTAS

Besiartinant antriems balsavimams Vokietijos pre
zidento rinkimuose/nacionalistai nutarė savo kandida
tą pulk. Duesterbergą ištraukti ir remti fašistų vadą 
Hitleri. Vokietijos nacionalistai yra atviri monarchijos 
šalininkai; jie dar vis tebesvajoja apie kaizerio grąži
nimą.

Galutinuose balsavimuose, tuo budu, bus vienu 
kandidatu mažiau. Vokietijos reakcininkai jungiasi. 
Prieš ką? Prieš respubliką. Bet, žinoma, jie eina prieš 
respubliką ne dėl kokio nors principo. Tose respubliko
se, kur atžagareiviai turi galią (kaip, pav. Amerikoje), 
jie nesipriešina respublikinei valdžios fermai. Vokieti
jos nionarchistai ir fašistai neapkenčia respublikos dėl
to, kad joje turi “perdaug” įtakos darbininkai.

Gali ką' nori kalbėti komunistų demagogai, o yra 
faktas, kad darbininkų klasė Vokietijoje turi daugiaus 
teisių, negu kurioje kitoje didelėje valstybėje. Vokieti
jos darbininkai ne tik naudojasi visomis pilietinėmis 
teisėmis, kurių, sakysime, Rusijos darbininkai visai ne
turi. Jie taip pat renka savo atstovus i įmonių tarybas 
dirbtuvėse ir per šitas tarybas turi sprendžiamą balsą 
darbo sąlygų nustatyme. Vokietijos darbininkai, be to, 
yra apdrausti nuo ligos, senatvės ir-nedarbo: šituo at
žvilgiu jie yra nepalyginti geresnėje padėtyje, negu, 
pav. Amerikos darbininkai, kuriuos bosai be ceremoni
jų išmeta į gatvę, kai sumažėja biznis.

Vokietijos darbininkai įgijo šitas teises, mokėda
mi panaudoti savo balsą, kurį jie turi politikoje, ačiū 
demokratinei respublikos tvarkai. Štai dėlko tos res
publikos neapkenčia monarchistai, kurie susideda dau
giausia iš dvarininkų ir stambiųjų kapitalistų. Jos ne
apkenčia taip pat ir fašistai, kurių vadai yra apmoka
mi kapitalistų agentai. • \ .

Balandžio 10 d. balsavimuose monarchistai su fa
šistais bus sudarę bendrą frontą prieš respublikos kan
didatą Hindenburgą. Kadangi pirmuose balsavimuose 
fašistai buvo surinkę 11,300,000 balsų, o monarchistai 
— 2,500,000, tai dabar Hitleris gali gauti netoli 14 mi- 
lionų balsų. Bet už Hindenburgą buvo paduota 18,600,- 
000 balsų, todėl jo laimėjimas yra užtikrintas.

Tačiaus bus da ir trečias kandidatas —komunistų 
Thaehnann’as, Kovo 18 d. už,jį balsavo 4,800,000 žmo
nių. Gal būt, kad jisai ir vėl gaus tuos balsus. Kokia 
bus jų reikšmė? Dabartinėje kovoje tarpe respublikos 
ir fašizmo bei monarčhizmo tie komunistų balsai bus 
taip kaip numesti bereikalingai.

Komunistai respublikos negina. Jie palieka šitą ko
vą atlaikyti socialistams. Ir už tai, «»kad socialistai gina 
tą valstybes formą, kurioje darbininkai turi pilietines 
ir socialines teises, tai»komunistai juos pravardžiuoja
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IPer paskutinius kelis 
Dr. A. O. Gettler, New 
universiteto profesorius, 
re daugybę eksperimentų, ku
rie įtikino jį, jog žmogaus kū
nas gamina alkoholį. Jis che
miškai išanalizavo, 6,000 miru
sių žmonių smegenis ir kiek
viename atvėjyj surado etilo 
alkoholio pėdsakų. Kiekvieno 
žmogaus kūnas, ypač smegenys, 
kraujas ir kepenos, turi šiek 
tiek alkoholio.

Pilniausi abstinentai, t. y. 
tokie žmonės, kurie visai ne
vartoja svaigalų, turi galvoj 
alkoholio. Tai labai svarbus at
radimas. Sakysime, pasitaiko, 
kad žmogus netikėtai miršta. 
Mirties priežastis nėra tikrai 
žinoma. Tokiame atsitikime da
roma skrodimas. Chemiškas 
analizas parodo, kad kraujas, 
kepenos ir smegenys-turi alko
holio pėdsakų. Suprantama, 
tuoj padaroma išvada, kad na- 
bašninkas prieš mirtį buvo iš
sigėręs. Tikrumoj gi galėjo bū
ti, kad jis jokių svaigalų per 
ilgą laiką nebuvo ragavęs. ,

Prof. Gettler sako, jog vi
suose atsitikimuose jis gavo iš 
žmogaus kūno tyriausios rųšies 
etilo alkoholi. Jo eksperimen
tus patikrino keli jo asistentai, 
kurie gavo lyginai tokius pat 
ezultatiis. Jus galite būti di

džiausias blaivininkas. Jus gal 
per visą savo^ gyvenimą nera
gavote jokių svaigalų, bet ne
žiūrint j tai, jūsų sistema 
iiuosa nuo alkoholio.

šunes, kates ir kiaulės, 
aia, nevartoja alkoholio,
kas gali užtikrinti šiais laikais, 
kad tie žmonės, su kuriais bu
vo daromi eksperimentai, prieš 
mirtį negėrė svaigalų?

Visi profesoriaus Gettlero 
ekspermentai buvo daromi li
goninėj, kur sąlygos yra gana 
palankios ir gali būti tinkamai 
kontroliuojamos. Pacijeptai ma
žiausiai per penkioliką dienų 
prieš mirtį neturėjo progos ra
gauti alkoholio jokicj formoj. 
Buvo net žiūrima, kad duoda
mi jiems vaistai neturėtų nei 
trupučio alkoholio. Daugiau to h 
alkoholis nebuvo varioj amas 
nei nugarų trynimui, kas pap
rastai ligoninėse yra dAroina. 
Ir visgi nežiūrint į Visa tai, sis
temoj buvo surasta alkoholio.

Ekspermentai buvo daromi ne, 
tik su žmonėmis, bet ir su kiau
lėmis bei šunimis. Tiems gyvū
nams “girtavimą” primesti _ ne
galima. Priegtam šuiies buvo 
laikomi narveliuose pe^ du mė
nesiu prieš darymą eksperimen
tų. Ir visgi jų smegėnyše su
rasta alkoholio!

'(Prof. Gettler yra toksikold- 
gas, nuodų ekspertas. Jam daž
nai ' pasitaiko išspręsti legalius 
klausimus. Sakysime, miršta 
žmogus automčbffių nelaimėj. 
Kyla klausimas, ar ta nelaimė 
įvyko1 dėl to, kad automobilis
tas buvo girias?

Pirmiausiai, žinoma, padaro
ma skerdimas. Bęt tai dar klau
simo negali išspręsti. Prileis- 
kimo, kad žrrtoga'us sistemoj— 
žarnose, pilve-

nėra

žino-
Bet

koholio. Bet tai dar nieko ne
reiškia. Iš to dar negalima nus
tatyti žmogaus girtumo laipsnį. 
Dalykas tas, kad viduriuose ga
li būti pusėtinai alkoholio, o tuo 
tarpu žmogus gali jaustis gana 
blaivas.

Girtumas ar blaivumas yra pro
tinis stovis, žmogaus girtumas 
pareina nuo to, kiek alkoholio 
yra smegenyse, štai’ kodėl al
koholio kiekis smegenyse turi 
labai didelės reikšmės tiek iįš 
praktiško, tiek iš moksliško at
žvilgių.

Dabar gali, pats savaime kil
ti klausimas: kiek žmogus ga
li išgerti vyno, alaus ar deg
tinės be blogų pasėkų? Kitais 
žodžiais sakant, kipk galima iš
gerti, bet nenusigerti?

Atsakyti j tai galima taip: 
tai priklauso nuo žmogaus kū
no mechanizmo. Jeigu žmogaus 
sistema greit nepašalina drbą 
nesunaikina alkoholio, tai pas
tarasis pasiekia smegenis ir pa
sireiškia girtumas. O tai reiš
kia, kad vienas žmogus gali 
daug gerti ir nepasigerti, kuo
met kitas, kaip yra sakoma, pa
sigeria nuo “pauostimo”. žmo
gus, kuris* gali daug “pakelti”, 
turi toki kunp mechanizmų, 
kuris greit “sudegina” arba pa
šalina alkoholį iri neduoda jam 
progos dasigauti dideliame kie
kyj iki smegenų.

Tačiau kuomet alkoholis įsi
gauna j smegenių tai jo veik
mė yra vienoda tiek girtuok
lio, tiek mažai geriančio žmo
gaus protavimas pasidaro “mig
lotas” ir kojos pradeda “pintis”.

Prof. Gettler sako, jog yra 
keturi laipsniai, pasigėrimo. 
Kuomet ^žmogus, išgepa. stiklą 
alaus arba vyndf tai jis elgiasi 
visai normališkai,— pas jį jokių 
girtumo požymių nepasireiškia. 
Pas tokį žmogų kiekvienam 
tūkstančiui gramų smegenų 
randasi nuo pusės ligi vieno 
gramo alkoholio. Tai neviršija 
vienos dešimtosios dalies vieno 
nuošimčio. Tuo tarpu pas visiš
kai blaivą žmogų alkoholis su
daro tik apie 0.0004 nuošimtį 
smegenų kiekio.

Antro laipsnio girtumas pasi
reiškia, kai tūkstančiui gramų 
smegenų surandama nuo 1 ligi 
2*/2 gramo alkoholio. Tokiame 
stovyj žmogus, taip sakant, už
miršta savo vargus ir pasidaro 
itin agresingas.

Trečiame girtumo 
užtinkama 1,000-čiui
smegenų nuo 2.5 ligi 4 gramų 
alkoholio, žmogus nebetenka 
pusiausviros, liežuvis pinasi ir 
jis atrodo pusėtinai girtas.

Kai pasiekiama ketvirto laips
nio girtumas, tai vienam tūks
tančiui gramų smegenų 'tenka 
nuo 4 ligi 6 gramų alkoholio. 
Tokiame stovyj žmogus yra vi
siškai girtas ir nebežino, khs su 
juo darosi. , ;

Pef pirmuosius' kelis metus 
girtuoklio sistema labai gerai 
prisitaiko prie gėrimo, žmogus, 
kaip, yra sakoma, .gali daug pa
kelti: jis geria daug, bet n^pa- 
sigeria, kadangi jo sistema greit 
sunaikina ariia pašalina alkoho
lį. Mažai geriantis su juo jokiu 
būdu negali laikytis.

Po keii*ų metų nuolatinio gir-’ 
tarimo dalykų ^padėtis griežtai 
persimaino.,. Girtuoklio .sistema, 
atbunka ir nebegali 'greit sunai
kinti alkoholį} Padarinyj gir
tuoklis daug greičiau pasigeria,; 
negu žmogus, kuris tik retkar
čiais, tegeria. !

Prie šios progės bus įdomu' 
- surandama ai- pastebėti, jog pasigėrimas

PermisBion
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lai yra tik laiko klausimas; ir 
savo pasiryžimų dabar tuojau 
išpildyti, reikštų amžinai pa
šalinti pavojų iš jos pusės. Bet 
vėl, gal mums bus reikalingas 
Arturas, ir kaip mes jam apie 
tai pasakysime? Jeigu tu, ma
tęs žaizdas ant Lucijos kaklo ir 
matęs visai panašias žaizdas 
ant kūdikio kaklo, ligoninėje; 
jeigu tu, vakar matęs karstų 
tuščių, o šiandien su lavonu 
moteriškės, kuri savaitės bė
gyje nei kiek nepersimainė, 
tik paliko gražesnė ir skais
tesnė, ir vakar naktį matęs 
baltų šešėlį, atnešusį kūdikį į 
kapinynų, tam nenorėjai tikė
li, nepasitikėdamas savo aki
mis ir ausimis. Todėl, kaip ga
liu būti tikras, kad Arturas, 
kuris nei vieno tų dalykų ne
žino, tam patikės? Jis mani
mi abejojo, kuomet atitrau
kiau jį nuo mirštančios ir ne
leidau jam jų pabučiuoti. 
Žinau, kad jis man dovanojo, 
spręsdamas, kad aš įgijęs ko
kį tai klaidingų įsitikinimų, 
neleidau jam tinkamai su Lu- 
cija atsisveikinti; jis vėl gali 
pamanyti, kad irgi per klaidą 
ji buvo palaidota; kad grei
čiausiai, mes patys padarę di
delę klaidų, jų nužudėme, pa
greitinome jos mirtį. ^Jis gin
čysis argumentuos, kad mes, 
klaidingi daktarai, jų .pasmer
kėme mirti savo nuomonėmis 
ir patarimais ir per visų gyve
nimų jausis nelaimingas. Bet 
kaip ten nebūtų, jis niekuo
met negalės būti tikras ir tas 
bus visų skaudžiausia. Kartais 
jis pamanys, kad jo mylimo
ji buvo palaidota gyva ir tas 
visus jo sapnus pavers į kan
čias, kurias, jis įsivaizduos, ji 
pergyveno palaidota; bet gu
liau, jis dar gali patikėti, kad 
musų yra liesa ir jo mylimo
ji tikrai Ne-Mirtinga. Ne! Pri
miniau jam apie tai vienų 
kartų ir nuo to laiko daug su- v 
žinojau. Dabar, kuomet esu 
tikras, kad mano buvo liesa, 
esu šimtų kartų tikresnis, kad 
jis turės išgerti karčių taurę, 
iki pasieks saldų dugnų. Jis 
vargšas, turės perkentėti vienų 
valandų, kuri pavers ir skais
čiausių padangę į juodų pra
žūtingų bedugnę; tuomet mes 
galėsime viską atlikti ir jam 
suteiksime tikrų, abejojimo 
nudarkomą ramumų. Aš. jau 
nutariau kas daryli. Einam. 
Tu šiąnakt grįžki atgal į savo 
ligoninę ir prižiūrėk, kad vis
kas butų tvarkoje. O aš, savo
tiškai praleisiu naktį čia, šia
me kapinyne. Ryt vakare apie 
dešimtų valandų ateisi pas ma
ne į Bcrkeley vicšbutį.Pakviesiu 
ir tų drųsų jauną amerikietį,ku
ris mirusiai davė savo kraujo. 
Vėliau visi turėsime daug ką 
padaryti. Dabar kartu su ta
vimi nuvyksiu į Piccadilly ir 
ten pavakarieniausime, nes tu
riu čia grįžti prieš saules nusi
leidimą.”

Užrakinę rūsį nuėjome len
gvai • peršokome per neaukštą 
kapinių sieną ir, įsėdę į taxi, 
nuvažiavome atgal į miestą.

(Bus daugiau)

“Nuo vakar nakties jų kas 
nors galėjo karste paguldyti.”

“Tikrai? Jeigu taip, kas ma
nai galėjo tai padaryti?”

“Nežinau, bet kas nors jų tu
rėjo ten paguldyti.”

“Vienok, atsimink, ji jau mi
rė visų savaitę atgal. Daugu
ma žmonių po tiek laiko ne
atrodytų, taip kaip ji dabar 
atrodo.” šio argumento nega
lėjau atrehiti, todėl tylėjau. 
Bet Van Helsingas mano tylė
jimo lyg ir nepastebėjo. Bent 
neparodė jokio piktumo ar 
triumfo. Atydžiši žiurėjo į mi
rusios veidų, pakeldamas jos 
antakius ir žiūrėdamas į jos 
akis, arba vėl atitraukdamas 
lupas ir egzaminuodamas jos 
dantis. Vėliau atsigrįžęs į ma
ne tarė: /

“šiame atvejyje, šiame atve
jyje yra vienas skirtumas nuo 
visų kitų žinomų panašių atsi
tikimų; šiame atvejyje yra

(Tąsa)
Negaliu užmigti, 

šau šios nakties 
Bet turiu gauti nors kelias va
landas miego, nes Van Hel
singas žada ateiti pas mane 
apie pietus. Jis užsispyrė, 
kad aš eičiau sU juo dar vie
nai “ekspedicijai.”

Rūgsti jo 27 d. — Atėjo ant
ra valanda iki gavome progų 
įvykinti savo pasikėsinimų. 
Paskutinės laidotuvės pasibai
gė, paskutinės atsiskyrusios 
liūdinčių jų grupelės pamažu, 
vilkindamos, išėjo iš kapinių, 
ir atsargiai žiūrėdami pro 
tarpų medžių, už kurių mes 
buvome pasislėpę, pamatėme 
zakristijonų užrakinant kapi
nių vartus. Dabar galėjome 
braustis iki pačio ryto, be jo
kio pavojaus; profesorius, ta
čiau, pastebėjo, kad neužtruk
sime ilgiau valandos. Mane 
vėl pagriebė baisus viso realu-j dvejopa, dviguba gyvybė, kuri 
nio jausmas, kur vaizduotės skiriasi nuo paprastos gyvy- 
pastangos atrodė visai nevio-lĮjčs. Ji buvo įkąsta 
toje; gerai supratau pavojų iš kuomet jį buvo letarge, vaikš- 
valdžios pusės, kuris gręsč už &ojo miegodama — 
musų šventvagišką dąibą. Be paj6kaj; tu dar to

todėl įra- 
miotykius.

vampiro

to, negalėjau atsikratyti įsiti
kinimo, kad jis buvo visai be
reikalingas. Biaurus buvo dar
bas atidaryti švino karstą; 
persitikrinti ar moteriške, ku
ri mirė jau savaitę atgal, yra 
ištikrųjvj mirusi, bet vėl atida
ryti karstą, kuomet savo aki
mis matėme, kacl jis buvo tu
ščias, savo pasilipiktinimui iš
reikšti neturėjau žodžių. Bet 
pakračiau pečiais ir tylėjau, 
nes Van Helsingas mokėjo da
ryti savo, nekreipdamas do
mės, kas jam mėgino protes
tuoti. Išsiėmė raktą, atrakino 
rūsio, koplytėlės duris ir vėl 
mandagiai pamojo man ran
ka eiti pirmyn. Vidus neatro
dė taip bauginantis, kaip va
kar naktį, • bet, Dieve, kaip 
šaltas, žiaurus, kuomet saulės 
spinduliai nušvietė jo niūrias 
akmens sienas. Van Helsingas 
prisiartino prie Lucijos kars-; 
to ir aš jį pasekiau. Prisilen-' 
kęs ve! atkėlė karsto viršų; ir! 
tuomet nnstebinio, , išgąsčio 
jausmas, lyg kulka perbėgo' 
per visą mano kun^.

Karste gulėjo Ltieija ir ari’ 
rodė lygiai taip pėt, kftip ji ari! 
rodė prieš paleldbjii'hą. Ji birij 
vo, jeigą galiu tikėti savū; 
akims, kur kas skaistesnė irĮ 
žavinti, negu praeityje; neiio-j 
rėjau tikėti, kad matau prieš' 
save mirusią, negyvą Ltiėiją. 
Lupos buvo skaisčiai Raudo
nos, raudonesnės, ttėgik plri-j 
miau; o jos skruostus daže’ 
švelni rožes spalva.

“Kas čia, magija?” dreban
čiu balsu paklausiau profe
soriaus. t

“Ar dabar esi persitikri
nęs?” tarė procesorius, neat
sakydamas į klausimą. Baig
damas paskutinį žodį, ištiesė 
ranką ir atitraukė šaltas hiV 
mirusios lupas, parodydamas 
!mah jos dantis. Drebėjau visas 
iš, p^sibi aurej inio.

“Matai,” “tęsė toliau, “matai 
jie yra ilgesni ir aštresni negu 
pitmiau. Su šiuo ir šiho” — ■ 
ir palietė vieną iltinių dantų 
ir kitą po juo — “ji vaikus 
įkanda. Ar dabar tiki, Jonai?” 
Ir šiuo kartu, argumentavimo 
pasipriešinimas sukilo^ many
je. Negalėjau šaltai priminti’ 
profesoriaus nntn tikėti siūlo
mus faktus; • todėl, mėginda,- 
inas su juo nesutikti, nors ir 
tuo momentu, getlinausi, pa-’ 
stebėjaus

o matai tu 
nežinai, 

drauge Jonai, bet viską suži
nosi vėliau 
targe jis turėjo progą ateiti ir 
atimti rtuo jos dar daugiau 
kraujo. Letarge ji mirė, ir, irgi 
letarge ji yra Ne-Mirtinga. 
Tuo ji skiriasi htio visų kitų. 
Paprastai,n(kuomet Nc-Mirtin- 
gi miega namie”tuos žod
žius tardamas, plačiu rankos 
gestu parodė kas vampirams 
buvo “namai” — “jų 
parodo kas jie yfa, bet šioji 
taip sa'ldi panelė, kuomet ji 
dar nebuvo Ne-Mirtinga, ji vėl 

mirtin
gųjų. Jos veide nėra to žiauru
mo, nedorumo, matai, ir todėl 
man bus taip sunku ją nužu
dyti miege.” Mano kraujas 
užšalo gyslose ir staiga supra
tau, kad aš buvau bepriimąs 
Van Helsingo teorijas; bet jei
gu ji tikrai buvo mirusi, kodėl 
galėjo būti baisu ją nužudyti? 
Profesorius pažiurėjo į mane, 
ir, matyt, pastebėjo permainą 
mano veido išraiškoje, nes su
šuko beveik nudžiugęs:

“O, tu dabar jau tiki?” 
“Nesistengk man pertikrinti 

iš karto,” atsakiau. “Sutinkul 
su taVo nuomone, bet ' kaip 
atliksi savo kruviną darbą?” 

“Rupiausiu jos galvą ir pri
pildysiu gerklę vilkžolėmis, ir 
įvaryti smaigą į jos kūną. Su
drebėjau pagalvojęs, kad jos, 
niano mylėtos moteriškės kū
nas bus taip labai sudarkytas. 
Vienok, tas pašibiaurejimo 
jausmas nebuvo tiek stiprus; 
kaip, tikėjausi. Tiesa pasakius, 
ėmiau drebėti, būdamas taip 
arti prie šio sutvėrimo, šios 
Ne-Mirtingos, kaip ją i>avadi- 
no Van Helsingas, nejučiomis 
pradėjau jos neapkęsti. Ar ga
limas daiktas, kad ipeilė, visa, 
yra siibjdktyviską ar objekty- 
viška?

Ilgai 'laukiau iki Van Hel
singas pradės, bet jis stovėjo 
užsimąstęs. Staiga uždarė sa
vo krepšį, ir tarė:
’ “Aš galvojau ių nutariau da
ryti, kas ihano nuomone yru 
geriausiai; Jeigu klausyčiau

nc-

ir jai būnant le

tuos žod-

veidai

į?;;

grįžš prie paprastųjų

Naujus Na 22 “Kovos 
srautas šiandie. Kaina 10c. 
Klatisftite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Urugiiay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 tentai.

savo palinkimo, tuojau, 
laukdama^ atlikčiau, tai 
esti pasiryžęs padaryti; bet 
yraų ir kiti dalykai su tuo su
rišti, dalyįkai, kurie yra kur 
kas slinkimu atlikti, uos neži
nau, kas bąli išeiti, šis dar
bas yra visai lengvas. Ji dar 
neatėmė jokios gyvybės, nors

LIETUVON
Siunčiame Pintgua Pai 
tu ir Telegrama Patar 
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai. 

’ * ■ • *
Parduodame Laivakorte* 
ant vift| Linijų

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST 

CmCAGO. TLL. '
Ofisas atdaras kasdie nuo 3:30 iki

8 valandai tventadimtais nuo 
9 iki 1 valandai



Lietuviai Gydytojai

Graboriai

prądędant

Lietuvės AkušerėsGraboriai

JARUSH

LIETUVIS GRABORIUS
Akių Gydytojai

2314

1439

003)6

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Teatruose

Advokatai
8 vak

Dar viena bomba

Lietuviai Gydytojai

Siu:

pavei 
kito

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

— Izabelę 
Antaną ir
- Vinccn-

nolmam 
. 8usl- 
iluptyjo.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dei visų akių

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lackowski ištraukė 
banko $28,000

$400,000 bus išleistą
Lincoln Parkui

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So Ashland Ape. 
Tel Boulevard 2800 

Rez 6515 So. Rocįuhell St 
Tel Republic 9723

Pradedant kovo 81 diena Chi- 
cagos Dailės Institute atsidarys 
12-ta titrptautine akvarelių pa
roda.' Ji tęsis iki gegužes mė
nesio 30. šiemet' tikimasi tu
rėti ypač turtingų tos rįšies 
kurinių parodų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Imigrantams Apsaugo 
ti Lyga

Mėgino sulaikyti bandi 
tą, nušautas

moter
(Policija tikisi, kad 

revolveri jai pavyks 8U- 
piktadari. O moters ridi- 
buvo tik $3.69.

Surado darbo 290,819 
bedarbių

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

Tribūne dienraščio kar 
tis vėliavai iškelti nuhi 

žo; du sužeisti

Po du doleriu bausmės 
riaušių kėlėjams

Teisėjo Feinbergio teisme 
duota budynių, kad Lackowski, 
nusižudęs Second Northwestern 
banko prezidentas, ištraukęs iš 
to banko savo asmeniškų su
skaitą ir dar $28,000 Realty 
and Mortgage kompanijos, ku
riai jisai vadovavęs, pirm negu 
bankas užsidarė. O depozitoriai, 
tie tai nespėjo ištraukti savo 
pinigus.

Vajus samdai darbinin 
ku ir pinigų

Hedstrom-Barry" kompanija 
apsiėmė paruošti 685,000 balo
tų po $5.85 tūkstančiui. Pirm 
keturių metų tūkstantis tokių 
balotų paruošti kauntei kaštavo 
$41.50. Pasirodo, jei norima, 
tai galima sutaupinti net ant 
balotų. Ir dar kaip sutaupinti!

Chicagos Dailės Insti 
tute

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Gcovehįll 1595 

Valandos nuo 9 iki U ryto^ nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimą

rodoma pa 
kuria

Kai nori, tai gali šutau 
pinti

DR. JOHN SMETANA 
, OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Avenue
Platt Blg.> kamp. 18 St.2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. x Phone Canal 0523.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. B. BLUMENTII AL 
OPTOMETRIST 

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

Dr. Vincent C. Steele
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

Sprogų bom^a prie gazolino 
stoties / adresu 2449 Cottagę 
Grpvę aYė* žalos stočiai pada
ryta : už $700,

CLARENCĘ A. O’BRIĘN 
ReglŲtered Patent Attorney 

43-A 8e«urlty gayinp & Commcrclal 
Bank BųHdLpK

(Directly ecress Street fto/n Patcnt ome#) 
VVABJIINGTON. p. c*

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visubmet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad, neturime iš 
laidų užlaikymui sky

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leąvitt Su
Telefonas Canal 2552 

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

l'nited Artists teatre 
antrą savaitę rodomas 
kslas '"“The VViser Sex” 
kie numeriai.

McVickers teatre 
k u rodomas paveikslas 
Man Who Played God”, 
me vadovaujančią rolę 
George Arliss; kitokie 
riai.

BooseveĮt teatre 
veikslas “Arsene Lupin’ 
me vadovaujančių rolę vaidina 
Lionei Barrymore; kitųkię nu
meriai. ' į

Oricntal teatre— pradedant 
25 diena kovo bus rodoma sce
nos produkcija, kurięj asmeniš
kai dalyvaus paskilbusi komi
ke Louise Fazenda; paveikslas

“The Broken Wing”; kitokie 
numeriai.

Chicago teatr 
ateinančiu penktadieniu bus 
duodama didžiulė scenos pro
dukcija priešaky su pagarsėju
siu Hollyvoodo aktorių Gonradu 
Nageliu, kuris joje asmeniškai 
dalyvaus;-paveikslas “Alias the 
Doctor”; kitokie numeriai.

AMBULANCį£ PATĄHNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Mos visucųnet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnayimų,. kpoijięt jis yra labiausiai reikalingas.

z -- -   ----- -------- MM MM MM MM • MM. I I . f

Gaisras padarė žalos 
$100,000

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vajus visos šalies plotu, kad 
duoti bedarbiams darbo, pasi
rodė tuo, kad dėka jam suteik
ta darbo iki šiam laikui visoj 
šaly 290,819 bedarbių, šį vajų 
varo Amerikos Darbo Federaci
ja, Amerikos Legionas ir kai 

kitos organizacijos.

Peter Conrad
„ FOTOGRAFAS 

Fotųgrafuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Eng1ewood 5840

CHIRURGAS 
Oakley ir 24 gatvės 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėiy 3 iki 8. Utaminke 

1 -4. Pctnyčioj 1-7

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

Tel. Calumet 1294 
Nuo 9 iki 12 vai dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valančio* vakar* .

GYDYTOJAS 
\ 2420 M,

Valandos
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimų.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. it Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Parį 3395

Antradienį anksti rytų East 
Chicagoje kilo gaisras trobesy 
706 Chicago avė. žalos turtui 
ugnis padarė už $100,000. Trys 
dešimtys šeimynų turėjo bėgti 
gatvėn. Griūvanti siena sužei
dė vieną ugnegesį.

Metinis Imigracijos Apsau
goti Lygos (Immigrant Pro- 
teetive League) susirinkimas 
jvyks Chicagos advokatų aso
ciacijos kliube, 160 No. La 
Šalie st., šeštadienį, *kovo 26 d. 
Pietus bus 12:30 vai. dienos.

Susirinkimui pirmininkaus ge
nerolas Abel Davis. Kalbės 
Kenneth F. Rich tema “Prob
lema ųof the Foreign Boru As 
Met by the League in 1931”. 
Dar kalbūs d. Reuben Oppen- 
heimer, advokatas iš Baltimo- 
res, tema “Ljpgal and Sočiai 
Considerations in the Deporta- 
tion of Aliens”.

Deportavimas svetimšalių iš 
Suvienytų Valstijų daro p. Op- 
penheimerio tema ypatingai į- 
domia taip advokatams, kaip 
viešosioms ir privačioms įstai
goms. P-nas Oppenheimer yra 
paruošęs ra portą prez. Hooverio 
komisijai skirtai tyrinėti, kaip 
pildomi ir vykinami yra šalies 
įstatymai. Tasai raportas at
spausdintas ir išleistas antrašte 
“The Enforcement of the De- 
portation Laws of the United 
States”.

JŪSŲ GRABORIAI 
. Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermi(age Avenue 
' Visi Telefonai'; YARDS 1741 ir . 1742 '

Hėmlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Nazyauckas)

‘ “S IR CHIRURGAS 
.Jaeųaette Road

13. 7—9, Antradieni

3307 Auburn Avė
CHICAGO. II.L.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220] West 22nd Streel

Valandos1 1 — 3 ir 7 —8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija hft28 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ne,daliuj pagal sutarti

Landau B. Schrontz, 25 me
tų, iš Avon Hotel, 5107 Ken- 
more avė., vijosi banditą, ku
ris ką tik buvo ištraukęs iš mo
teriškės ridikiulj su pinigais. 
Banditas vyrą pašovė. Deliai 
to vyras ir mirė, bet pirm ne
gu banditas pabėgo jaunas vy
ras atėmė moters ridikiulj ir 
revolveri 
pagal 
sekti 
kiuly

Daktaras V. A« Šimkus 
GYDYTOJASaR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise, palipusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 919* 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street

r . CHICAGO ILL 
landos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 909 
Telephone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. Union Avė.
Tekpbone Vktory 2213

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDW1PE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

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

Tel Kenwood 510?
VALANDOS:

nuo 9 iki JI valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas
v ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr. 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tek Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Laiku* daug reiškia 
prie patentu. Nertai- 
kuoklt vllkindiiml BU 
apsaugojimu r buvo 
HumanymU. FrUlu* 
kitę braižini ar mo
deli dėl liintriikcIJu. 
arbb rašykite dėl

DR. HERZMAN
- Iš RUSLJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas 
ir skuteris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W 18th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 <4- vakaro 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Ugdė Parh (>755 ar Randolph 6800

Teisėjas Greęn paskyrė po 
doleri Ui ūdos ir po kitą dollerį 
teismo kaštų sumokėti ketu
riems asmenims areštuotiems 
ryšy su riaušėmis kilusiomis 
ties Tribūne trobesiu, kur ran
dasi Japonijos konsulatas, ko
vo 12 <1.

Kita kaltinamųjų grupė gavo 
bylos perkratinėjimo atidėjimą 
iki balandžio 14 d. Taipjau ir 
Steve Chuck, kaltinamo pašo- 
vimu policininkų, byla atidėta 
nagrinėti balandžio 14 d. '

šiuo lai-
“The 

kuria- 
lošia 

nume-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metsi

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

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 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ‘ieną 

Pbone Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiųoas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolph 672?

Vakarais 2151 22nd St. nuo 4-$ 
Telepbone Rooševelt 9090

Namie 8-4) ryte Tel. Republic 9600

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti.
Rooševelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5^27

Telefonas Boulevard 1939

DR. S, A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. (11.

S. M.SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel Rooševelt ?532

DR. A. J, GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti 
4847 West \4th Street, 

CICERO. ILL 
Jg-Ray....Pbope Ciceto 1260

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pie^ų.
4 ir 6’ iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir n^ktj Virginia

suteikia 
barzdaskutyklos 
—mm komfortą 
■ skutimus 

namie

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Iš $2,000,000, kuriuos Illinois 
valstija išleis 1932 metais Chi
cagos gatvėms taisyti, apie 
$400,000 bus išleista tik ke
liams Lincoln Parke. Taip pra
neša II. H. Cleveland, viešųjų 
darbų departamento direkto
rius.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems teika 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

A. A. SLAKIS 
advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 15Q2 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryta iki 4 po pietų

Vikarais: Utarn.. Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai 

4145 Archer Avė. Tek įąfayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

NKMOKAMOH kny- KNYGIŠKA 
gutCs '‘įlmv to On- 
tnln t* eujent” Ir "Rccord of In. 
vuntloh” formos. Nieko 
ui informacijas ką daryti 
raS)liejimai laikomi ptu .......... 
Greitai), Atsargus, rūpestingas pa- 
taruavlmas.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

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

Tel. Lafayette 4146

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER ,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

, Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą išskyrus ke t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 099^

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. ouo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

North VVestsidėje iki šiam 
laikui biznieriai davė tokių pa
sižadėjimų :

Bcnjamin Retchin pasižadėjo 
išleisti $350 savo bizniavietei 
modprnizuoti, jis taipjau pasi
žadėjo duoti darbo keturiems 
vyrams per 14 dienų.

II. D. Vognild pasižadėjo iš
leisti $150 pirkdamas reikme
nų ,o taipgi sutiko duoti darbo 
2 vyrams per 15 dienų.

ITalperin Bros. Co. pasižadė
jo išleisti $1,500 pataisoms ir 
prižadėjo pasamdyti dar du dar
bininku nuolatiniam darbui.

Lenkų Susivienijimas Ame
rikoje sakosi pasamdęs 15 dar
bininkų daugiau.

Lankymas namų, t. y. kan- 
vasavimas iš^haitib i ’narrią, iš 
krautuves i krautuvę yra varo
mas visose devynioše North 
Westsidės wardose. Dedamos 
pastangas surasti juo daugiau 
darbo bedarbiams.

Šio apskričio vajaus pirmi
ninkas yra Albcrt J. Flynn, 
VVicker Park pirklybos buto 
prezidentas.

Pbon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEIJS 
Dentistas

1615 So. Ashland Avė.
arti 4 7rh Street

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

2400 IV. Madisop St. 
7al. 8 1 iki 3 po pietų, 6 iki

Tel. Wcsi 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Scena iš rusiško veikalo “Žemė yra ištroškusi’’, kuris dabar rodomas 
Puncb 8 Judy teatre.

VACLOVAS VANAGAS -

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 21 dieną. 8:40 valanda vak. 
1932 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Aleksandravo apskr., 
Vydžių parap., Kavaliskių kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliujiime mo
terį Marcelę. 2 dukteris — I ‘ 
ir Luciją. 2 broliu - 
Liudviką. 2 pusbroliu 
tą Vanagą ir Nikodimą Gramdntą 
ir gimines. O Lietuvoj motinė
lę, 3 seseris ir brolį.

Kūnas pašarvotas, • randasi 4605 
S. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks ketvittadięny, 
kovo 24 dieną. 8 vai. ryto iŠ Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vaclovo Vanago gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Broliai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Tribūne bokštu kartis vėlią-’ 
vri iškelti nulužo ir nukrito 
žemyn 36 aukštus Į Michigan 
avenue laike sniego pūgos pra-1 
ėjiigį pirmadienį. Vieno buso 
draiveris ir vienas, pasažieris 
sužeisti. Kartis buvo geležinė. 'I

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
. ■■ l J • t .* i « . • «■ f t ....... ■ '

Laidotuvėse patarnau- 
jų ■ h pigiau 
negu kiti todėl kad 
priklausau prie gra- 

’ bu Išdirbystės
OFISAS:

668 W. 18th. Street 
Tel. Canal 6174

BiMib. ■ SKYRIUS:.’

\ IMF 3238 S. Halsted St.
Td. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Urarninkais. Ketvergais ir Subaroms 
24 20 W. Marųuette Rd. arti Weitern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomis ir Pitnv«!tc» ie 

• 8 21 Sn Halsted S’r

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kūjis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mąžiąjįsia? klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į 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.

Pbonę Boulevard 7589

(PROBAK 81 ADE)

PROBAK-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programus
Naujienoms,—

Mums labai patinka Makalų 
šeimyna, kuri kalbasi per ra
dio nedėldieniais tarp 6 ir 6:30 
vai. vakaro.

Meldžiame ir daugiau įvykių 
iš šeimyniško gyvenimo atvaiz
duoti, pav. apie mergaites, ku
rios megia bėgioti su italionais. 
Italionai tokias merginas išjuo
kia, vadina jas luganais ,o jos 
bėgioja paskui juos.

Jūsų dainos taipgi mums pa
tinka, ir dar norėtumėm dau
giau muzikos girdėti, pav. gra
žių polkų grojant.

—Naujienietis,

Naujienoms,—
Dėkoju už jūsų programų 

duotų per radio iš stoties WGE 
S praėjusį sekmadieni, kovo 20 
d. Buvo labai malonu klausytis 
ir norėjom pasiklausyti ilgiau, 
ale programas greitai pasibai
gė. ' J

Su pagarba, Louis Belski.

Town of Lake
Nežinomi piktadariai nušovė 

Vaclovų Vanagą

Pereito šeštadienio vakare 
Vaclovas Vanagas, apie 40 m. 
amžiaus, gyvenęs 4572 Gross 
Avė., buvo rastas gulys be są
monės ant savo namų priekinių 
laiptų, peršautas dviem kul
kom. Pašaukta policija jį išve
žė į pavieto ligoninę, kurioj pa
simirė pirmadienio vakare.

Velionis buvo vedęs, paliko 
moterį Marcelę, dvi dukteris ir 
du brolius. Kilęs buvo iš Vy- 
džių vals., buv. Ežerenų apsk. 
(dabar po lenkais). Pašarvotas 
yra p. Eudeikio koplyčioj, 4605 
S. Hermitage Avė., iš kurios 
bus laidojamas ketvirtadieny, 
kovo 24 d. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią ir į šv. Kazimiero kapi
nes.

Piktadariai, kurie pašovė V. 
Vanagą, yra nežinomi. Nežino
ma ir priežastis dėl kurios jie 
jį pašovė. Koronerio tyrimas 
tapo atidėtas neaprybotam lai
kui, kad duoti policijai daugiau 
laiko piktadarius susekti ir 
juos suimti.

Atsargiau su nekom 
petentiškais laiva

korčių agentais
Mums teko patirti, kad dau

gelis norinčių važiuoti Lietu
von ieško agento, kuris par
duotų laivakortes pigiau. Per
ėję keletą lietuvių laivakorčių 
agentijų ir gavę laivakorčių kai
nas, jie eina pas svetimtaučius, 
kurie daugely atsitikimų pasa
ko kainų laivakortės į Danzigą 
ar j kurį kitą uostą, ažuot pa
sakyti jos kainą į Klaipėdą.

Pavyzdžiui, į Klaipėdą laiva
kortės kaina yra $94.50, o į 
Danzigą tik $91.00.

žmogus taip nusipirkęs lai
vakortę papuola ne į Lietuvos 
uostų ,bet į svetimos šalies, o 
iš ten dar turi važiuoti j Klai
pėdą gelžkeliu. Ir pagalois 
jam kelionė kainuoja daug dau
giau, o prie to jis dar turi ir 
nemalonumų.

Reikia atminti, kad laivakor
čių kainas nustato laivų kom
panijų susivienijimas, ir nevie
nas agentas negali imti nė bran
giau, nė pigiau už laivakortes, 
ne kad yra laivakorčių nustaty
tos kainos.

Lietuviai laivakorčių agen
tai, ypač tie jų, kurie priklau
so Lietuvių Agentų Sąjungai, 
gali savo tautiečiams geriausia 
patarnauti, nes jie žino kokie 
dokumentai reikalingi, kokiais

NAUJIENOS, Chicago, m,
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laivais patogiausia lietuviams 
važiuoti ir kaip parankiausia 
parsivežti savo bagažas.

Todėl visuomet kreipkitės 
prie patyrusio lietuvio agento 
neieškodami bargenų, nes jų 
nėra. ,

—T. Rypkevičius,
Naujienų laivakorčių skyriaus 

vedėjas.

Praėjusio penktadienio vaka
rą Lietuvių Studentų Kliubas 
turėjo smagią sueigėlę Univer- 
sal Kliube, 814 West 33 st.

Dalyvavo gražus būrys stu
dentų kliubo narių. Buvo kai 
kurių jų tėvai ir motinos.

Vakarėlis atrodė pilnai šei- 
mininid pobūdžio. Susirinkusie
ji ir susirinkusios praleido sma 
giai laikų, o ypač jaunuomenė.

Jau gerokai po dvyliktos, gal 
tiksliau pasakyti, apie trečią 
valandą sueigėlė išsiskirstė ir 
svečiai ir viešnios išvažinėjo na
mo.

Jaunuomenė pasirodė links
miausiam upe, bet tuo pačiu lai
ku pilnai korektiška, taip kad 
mažiausio užmetimo negalima 
jai padaryti. —Buvęs.

Cicero
Lie-

f

T
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Trečiadienis, kovo 23, 1932

Lietuvių Bedarbių vaikai, dalyvavę “Velykų Party”, kurių 
suruošė Chicagos Lietuvių Moterų Kliubas, šeštadienyje, kovo 
19 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Chicagos L. Moterų 
Kliubo parengimas 
bedarbiu vaikams

ti pas kun, S. Liukų, 3509 So. kad bus galima koki nors peL 
Union avė., ar^)a Naujienose— i)ų padaryti, o galima 
kur kam parankiau. Iš anksto]nuostolių susilaukti, 
ačiū jums už jūsų aukas .

Lietuviams Bedarbiams Vėl y
kinių Pietų Rengimo Komisija:|sa (aj 1U- galvoj.

Kun. S. Linkus 
M. Kubilienė 
J. Raslavičia 
Stiklius 
Šultė.

Roseland

net ir 
kuriuos 

teks padengti iš kapinių iždo.
Bet, žinoma, bolševikams vi

li e yra nusi- 
| statę dėti visas jėgas, kiek tik 
gali, tų savo supuvusių politi
kų garsinti ir nežiūrint kiek ji 
pakenkia kapinėms. Savo pa
tyrimu aš žinau, kad toks trus- 
tisas, kaip B. Liubinas, kapi
nių dienoje niekuomet jokio 
darbo neužima, o tiktai dir-

Skaitant Seno Dalyvio 
straipsnį bolševikų lape, gali
ma tuojau matyli, kad jis yra 
parašytas bolševikiškos davat
kos ar kokio pakrikusio sen
bernio, nes rimto proto asmuo 
tokių nesąmonių nebūtų ra
šęs. Ig. Dambrauskas.

Nauja Rusų Filmą
Ptinch 8 Judy teatre, Van Buren prie 

Michigan Avė., dabar yra rodoma nuaja 
rusų filmą ‘,‘Žemė yra ištroškusi", kurioj 
vaizduojama sovietų vykinamas penkme-, y. . .. . .... . . i vaizduojama sovietų vykinamas penkine-bančlus trustisus kritikuoja ir ti.. Priedui dar bu, duoti pavyzdžiai ii
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Sekmadienį Draugystės 
tu vos Kareivių turėjo skaitlin
gą susirinkimą. Naujo nieko 
ypatingo nepasirodė. Ligoniams 
išmokėta pašalpa. Du draugai 
tai ilgai sergą ligoniai. Jie yra 
Urbonas ir Jurgelevičius. Pasta
rasis randasi Oak Forest prieg
laudoje. Patartina pažįstamiems 
jį atlankyti.

Buvo išduotas platus raportas 
iš politikos darbuotės.

šeštadienyje Chicagos Lietu
vių Auditorijoje įvyko “Velykų 
Party” bedarbių lietuvių vai
kams, kurią surengė darbšti, 
lietuvių moterų organizacija, 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu
bas. Suorganizuotas 1923 me
tais, kliubas per devynius me
tus daug kuo pasidarbavo lie
tuvių naudai, ypatingai lab
darybės srityje. Dabartiniu 
laiku kliubo lėšomis » 
užlaikomos kelios 
lietuvių šeimynos, 
tadienyje suruoštas
mas vaikučiams, kurie likimo 
nuskriausti, neturi progos tin
kamai sutikti šventes, kurias 
kiti laimingesni ,linksmai, iš
kilmingai praleidžia', parodo 
kliubo narių simpatija nenu
kreipta į vieną kurią kryptį, 
bet apimanti kievieną netiek 
laimingą lietuvių gyvenimo da-

yra 
dešimtys 
ir šeš- 
parengi-

Sekmadienio vakarą Raudo
nos Rožės Kliubo valdyba ir 
komisija turėjo susirinkimų, 
kad patikrinti naujas aplikaci
jas vedusių vyrų, kurie bus pri
imami j Kliubą 1 dienų balan
džio.

Naujų aplikacijų randasi di
dokas pluoštas ir visos pasirodo 
tinkamos, tik poros nėra priduo
tas įstojimas. Tas turės būti 
pirm susirinkimo išpildyta.

Einant namo iš susirinkimo 
oras jau pradėjo biurti, ėmė 
snigti, ir pūga siautė visą pir
madienį. Turėjome daug darbo 
šalygatvius valytį, o automobi
liai ir trokai tai irgi nemažai 
vargo turėjo. Jeigu kokios, tai 
gal dar Velykos užims Kalėdų 
vietą oro žvilgsniu. Ir tai Jau 
ne naujiena butų musų Chica- 
goj. Bet antradienį vėl pavasa
ris

Parengimo suruošimui, pri- 
rengdamos valgius, atveždamos 
vaikus iš tolimesfiitį iii i esto' da
lių ir t.t. daugiausiai pasidar
bavo p. Pivariunienė (labdary
bės komisijos pirmininke), pp. 
Biežienė, Adomaitienė, Masiulis, 
Kelia, Kliaugienė, Marti nkienė, 
Stankūnienė, adv. Borden-Bag- 
džiunas ir eilė kitų asmenų.

Pačioje svetainėje, vaikų 
tvarkymui daug prisidėjo dvi 
mokytojos, ne narės, p. Steiki 
Gtapshis ir pan. Aldona 
mantaitė.—Eks v

Nor-

Iš Lietuvių Spulkų 
Lygos susirinkimo

šypsojosi.
Korespond en tas.

Roseland
Kur galima “Naujienas” gauti 

Roselando apielinkėj.

10504 S.

pastatas. 
Avė.

Buchinski, bučernė, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, grosernė, 122 
Kensington Avė.

C. Kiser, barbernė, 
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių
113-th and Michigan

Zidor laikraščių ‘ pastatas, 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Frpnt St..

Schoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas, 
737 E. 91st Place.

Klaidos pataisymas
Vakarykštės dienos Naujieno

se (būtent kovo 22 d.) aprašy
me Naujienų radio programo 
įsiskverbė klaida. Ten buvo pa
sakyta, kad p-nia Gap^ienė dai
navo dainą “Mamytė” 
Petro Sarpaliaus, o turėjo bbti 
p. A. Vanagaičio.

Klausytojas.

P

Praėjusio penktadienio vaka
rų, kovo 18-tą, p. Ežerskio sa
lėje, Town of Lake apielinkėje, 
įvyko Lietuvių Spulkų Lygos 
susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Lygos 
pirmininkas, p. Antanas Su- 
baitis, o sekretoriavo Lygos 
raštininkas J. J. Zolp. Susirin
kime dalyvavo gražus būrys 
žmonių, nes buvo ne tik dele
gatų į Lygą, bet ir spulkų di
rektorių ir kitų darbutojų.

Tur būt svarbiausia iV įdo
miausia susirinkimo dalis bu
vo adv. J, J. Grišiaus raportas. 
Praėjusiame Lygos susirinki
me jisai tapo išrinktas delega
tu į posėdį visų Illinois spul
kų, kuriam jas kvietė Illinois 
Valstijos Spulkų Lyga sulig 
valstijos auditorio Oscaro Nel
sono iniciatyva, posėdis įvyko 
Springfielde, Illinois.

Posėdis kviesta tikslu apkal
bėti saugumo metodas, kurių 
spulkos turi laikytis darydamos 
biznį, ypač kaip tvarkyti rei
kalus krizio laiku.

Pirmiausia tenka nurodyti, 
kad spulkos atlaikė dabartinę 
depresiją geriau, nei kurios ki
tos finansinės ar šiaip biznio 

i įstaigos. Pavyzdžiui, iš 413 
■ spulkų Cook kauntėje sunkiai

siais laikais nesubankroįavo ne 
, viena. O tai yra rekordas. Bet 
i ir spulkos turi būti atsargios, 

juo labai sunkiais laikais, i 
I Minėtame posėdy Springfiel-

de, pasak p. Grišiaus, svarbiau
sia kalba buvo pasakyta p. 
Weberio, valstijos auditorio ats
tovo, kuris prižiūri visų spulkų 
veikimą. Jisai raginęs spulkas 
būti konservatyvėmis, negaudy
ti perdidelių pelnų ir nemokėti 
perdidelių nuošimčių dalinin
kams, o atliekamus pinigus 
taupyti atsargos fonduose.

Kokie tie fondai turėtų būti, 
t. y. kokiems tikslams jie tu
rėtų tarnauti, tur būt paaiškins 
savo nariams spulkų atstovai 
buvusieji 18 d. kovo susirinki
me. Taigi į tą klausimą čia ne
sigilinsiu.

Auditorio padėjėjas kritika
vęs tas spulkas, kurių vedėjai 
suka galvas, kaip didesnius pel
nus padaryti ir didesnį nuošimtį 
dalininkams išmokėti, eidami 
deliai to lenktynių su kitų spul
kų darbutojais. Tuo gi tarpu 
jie nepaiso atsargos fondų, ku
rie turi spulkoms didelės svar-* 
bos. \

P-nas Webar nurodęs, kad ir 
žmonių pasitikėjimas dažnai es
ti didesnis tomis spulkomis, 
kurios verčiasi konservatyviai. 
Jisai davė tikįv pavyzdį. Mote
ris turėdama apife tris tūkstan
čius dolerių sun^anė padėti pi
nigus į savo apielinkės spulką 
vadinamo “prepaid stock” pa
matu. Ji atsiklausė kiek spul- 
ka mokėsianti jai nuošimčių. 
Spulkos darbutpjai atsakė, kad 
po pusseptinto nuošimčio.

Tuomet moteris pareiškė, kad 
jos supratimu dabartiniu laiku 
stengtis mokėti po pusseptinto 
nuošimčio reiškia, jeigu spulka 
ketinanti rizikuoti. Ir savo pini
gų spulkoj nepadėjo.

Spulkos darbuotojai susipra
to. Pranešė jai, kiek laiko pras
linkus, kad jie pakeitę biznio 
metodas ir paprašė moterį at
silankyti į spulkos raštinę. Kai 
moteris atsilankė, jie užtikrino 
ją, kad nusitarę vadovautis kon- 
sertyvesnėmis biznio metodo- 
mis, ir moteris paliko pinigus 
spulkoje.

Susirinkime Lietuvių Spulkų 
Lygos kovo 18 d. dar buvo sve
čių. Tai atstovai iš American 
Savings, Building and Loau 
Institute. Jie buvo: John Sie- 
rasinski, Austin O’Malley ir J. 
H. |Pugh. Jie ragino rašytis į 
tą institutą ir lankyti jo mo
kyklą spulkų reikaluose.

Taipgi kalbėjo Albert Hied- 
balski, Illinois Spulkų Lygos 
trečias vice-prezidentas. Jis irgi 
agitavo už kalbamą institutą ir 
ragino priklausyti t^ip Illinois, 
kaip visos 
Lygai. -

Amerikos Spulkų
. • ■ ■ 1 ' v.

Susirinkimas skubinta už
baigti, nes jo dalyvius laukė 
vakarienė. Deliai to pasilikę ne
pasitarta tūlais svarbiais klau
simais, kurie reikėję iškelti, o 
jje nebuvę iškelti šiame susi
rinkime. Taip bent mano kai 
kurie, dalyvių.

■—Pašalinis.

I

Visuomenės atydai
Širdingai prašome Chicagos 

lietuvių, kad malonėtų prisidė
ti prie surengimo pietų lietu
viams bedarbiams Velykų die
noj. , Dovanas meldžiame palik-

LDK. Gedimino draugijos savo bolševikišką dievą Leniną 
nariams garbina.
------ ;— Primetama Pivariunui ir kai 

-Kaip jau visiems žinoma, mu- kuriems trustisams, buk jie 
sų draugija— LDK. Gedimino skirstą lotų savininkus į gerus 
Draugija—susivicnijo su Kliu- ir blogus. Aš, kaipo loto sa- 
bų-Draugijų susivienijimu. To- vininkas štai ką pasakysiu: 
dėl šiuo pranešama visiems na- kada turėjome bolševikiškų 
riams, kad susirinkimas,* kuris pažiūrų trustisii didesnį skai- 
turėjo įvykti kovo 25 dieną, jau čių, tai tais laikais buvo di- 
nebebus laikomas atskirai. Tai- džiausiąs politikos varinėjimas 
gi šį mėnesi susirinkimas jau trustisų susirinkimuose, kapi- 
nebeįvyks.---------------------------- nių reikalai buvo užmiršti ir

Susirinkimas Kliubų-Draugi- trustisai .buvo iki tol nuėję, 
jų įvyks balandžio 8 dieną Stru- kad lotų savininkai buvo pri- 
milo svetainėj, 7 vai. vakare, versti specialį komitetą rinkti 
Visi malonėkite atsilankyti į tą trustisams sutvarkyti, 
susirinkimą.—A. Narbutas. Kada bolševikų trustisų skai- 

--- - čius sumažėjo, tai pasidarė 
Lietuviu Tailfino« taika ir tvarka jų tarpe. MesRjiriuvių AdULIllVb žinolne> ka(1 bolševikai nemė-

kapmes gia tvarkos ir taikos; jų noras
\ ---------- yra triukšmą kelti. Ir tai yra
Nors aš ir žinojau iš praeito jų pačių obalsis lotų savinjn- 

Lietuvių Tautinių Kapinių tru- kus skirstyti į gerus ir blogus, 
stisų susirinkimo, jogei pro- __________________________
gramo rengimo komitetas nc-
susitaiko deliai kalbėtojų ir Kaip Viena moteris į Sh- 
chorų kvietimo, mano tcčiau *|. prarad0 10 SVarų 
mintis buvo, kad nėra reika- v _______
lo piaiiešti apie tai lotų savi-] Mrs. Betty Luedeko iŠ Dayton račo: “A# 
Iiiiibnnic ct^onzln Dz.l bn vartoju Krusohcn. kad numažinti svarumą—lllDKcllllS pCl spaudą. liet ka-1 nA netekau 10 svarų | vieną savaitę ir no- 

_____•___ j- žinau kaip j| ir rekomenduoti”.da pasirodė Vilnies ba-me Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI Ir 
v , NEKENKSMINGAI — imkite pusę fiaukftte-llUniery užpuolimas ant tu, llo Kruschen stiklo karsto vandens ryte prieS

. . . . v. . - u pusryčius — tai yra saugus būdas netektikurie vra priešingi bolševiku negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
” c| užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja.

Gaukite j| pas bile aptiekininką Amerikoje. 
Jeigu Si pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami, 

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

politikavimui po kapines, tai] 
esu priverstas saVb nuomonę 
išreikšti ir nurodyti kiek bol
ševikai remia kapines.

Bus kiek metų atgal, kada 
bolševikai ąurengė pikniką ša
lia kapinių rengiamo pikniko 
ir po kapinių programo jų 
choras nuėjo į jų daržą. Be 
to, kvietė visuomenę, kuri bu
vo kapinėse, eiti į jų, bolševi
kų, pikniką, dalindami lape
lius prie kapinių vartų. Net 
teko girdėti iš to paties B. Liu- 
bino, kad jo vadinami “pro
gresyviai” pertoli nuėję.

1931 metais, kada lotų Savi
ninkai atmetė bolševikišką 
programą visuotiname susirin
kime ir priėmė bepartyvį,. tai 
vėl žinoma, kad bolševilęai 
rengė pikniką šalia kapinių 
rengiamo pikniko ir garsino 
įžangą už pusę kainos, kad tik 
pakenkti kapinėms. “Vilnis” 
ir jos visi sekėjai varė didžiau
sią agitaciją prieš kapines, 
šmeižė visus tuos, kurie rėmė 
kapinių programą.

“Vilny” duodmas yra pata
rimas kai dėl Pivariuno. Klau
simas: ką, ar reikėjo porą da
vatkų įdėti į programą? Mes 
visi žinome gerai, kad tarpe 
laisvai protaujančių žmonių 
nėra davatkų. Todėl Piva- 
rįunas ir nemato reikalo da
vatkas kviesti, tai yra, jis prie
šingas bolševikiškų v davatkų 
kvietimui kapinių puošimo 
dienai. Nes tarp davatkos ir 
aklo partijos sekėjo fanatiko 
-v- ar tai Romos, ar Maskvos 

(— nėra jokio skirtumo.
“Vilny” pasigiriama, buk 

trustisai buvę baimės pilni, to
dėl nei Pivariuno, nei bolševi
kų komiteto programo nepri
ėmę, o davę patarimą’ kreiptis 
į lotų ,«avininkus visuotiname 
susirinkime. Aš netikiu, kad 
trustisai butų baimęs pilni. 
Nes lotų savininkai išsirinko 
komitetą ir jis visados jiems 
išduoda raportą. O trustisus 
galima pagirti, kad nesimaišo 
į politiką, kurią tūli lotų savi
ninkai savo tarpe varo.

Primetama Pivariunui, Stu- 
parui ir kai kuriems trusti
sams, buk jie varę agitaciją 
ppeš pikniką ir norėję turėti 
mažą programą kapinėse. Aš 
manau, kad tai buvo protin
gas sumanymas, 
będarbės laikais, kokius da
bar pergyvename, nesimato,bar pergyyename,
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sovietijos dailės: kaukaziečių ir ukrainie
čių dainos, muzika ir šokiai.

AUTOMOBILTU 
SYMAS

VISŲ IŠDIRBYŠČIŲ IR

Taiso buvusieji foremanai 
Cadillac taisymo dirbtuvėse, 
mi apskaičiavimai, 
tuotas.

TAI-

RŪŠIŲ

Packard ir 
Suteikia-

Visas darbasr garan-
Musų kainos žemos.

CARL CLARAS
5805 So. Mapllewood Avė.

TEL. REPUPLIC 4151

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

MADOS MADOS

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

PRANEŠIMAI
Brighton Parko taxų mokėtojų susi

rinkimas įvyksta seredoj. kovo 23 d.. 
6 vai. vak.. Gramonto svetainėj, 4535 
S. Rockvvell St. Bus apkalbama augštų 
taxų mokėjimo klausimas.

— K. Obečianat.

Pradedant Šiandie, dvigubas programas

“SOIL is THIRSTY”
Įdomi pasaka apie milžinišką penkių 

pieną
ART 8 CULTURE

IN USSSR.
Kaukazo muzika, 

Ukrainų choras
Leningrado baletas 
Dirbtuvės Orkestrą

& JUDY

metų 
“KILLING TO

LIVE”
Sovietų drama iš 

kovos gyvulių 
karali

joj-

PUNCH
VAN BUREN PRIE MICHIGAN 

11 v. ryto iki vidurnakčio, 35c iki 1 v. d.

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos

27/5

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO *

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

' INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Situation Wanted
Darbo leiko

2715 — Vienas naujausių pavasarinių 
modelių. Pastebėkite kaip gražiai atro
do trumpas švarkelis. Lėni 
pasisiūdinti tokia suknelę, 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar

Sukirptos
40 ir-42

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
tnierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti. pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. _____
Mieros
..... J......

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija}

PATYRUS barberys ieško darbo va
karais ir subatoniis. 3210 S. Halsted 
St. Tel. Calumet 5784.

Help Waiited—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus dirb
ti už janitorių prie namų South Chica- 
goje. Turi gyventi pačiame name. Pa
stovus darbas dėl gero žmogaus. Kreip
kitės

JOSEPH M. GREENWALD 8 CO. 
Room 201, 9152 Commercial Avė.

South Chicago.
Ryte, tarp 10 ir 12 vai. dieną.

Real Estete For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

Norintieji gtęitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tes asmeniškai ar laiškais pas 

Jose p h Yushkewitz,
3647 Archer Avė., Chicago. III.

biznius

išsimai- 
kreipki-

ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam
barių cottage, furnace šildoma,. 2 karų 
mūrinis garidžius. šaukite Vincennes 
2711 arba pamatykite. Ottcnboff. 7110 
So. Halsted St.

•t;




