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Gub. Merkys Paleido Klaipėdos Krašto Seimeli
Seimelis Atsisakė

Duoti Pasitikėjimą
Naujai Direktorijai

Brazilija Privertė 
G. Vargą Atstatyti

Konstituc. Tvarką
Už šešių savaičių 
krašte įvyks kiti 

seimelio rinkimai
Anglija, Italija ir Francija 

protestuoja

Klaipėda, kovo 23. — Klaipė
dos krašto gubernatorius pulk. 
Merkys paleido seimelį, kuomet 
jis atsisakė išreikšti pasitikėji
mą Edvardo Simaičio naujai 
sudarytai direktorijai. Prieš di
rektoriją balsavo 22 atstovai, 
už—5. Neduodamas pasitikėji
mo Simaičio direktorijai, seime
lis išreiškė savo protestą prieš 
buvusio direktorijos pirmininko 
Otto Boettcherio prašalinimų.

Seimelj paleisdamas, pulk. 
Merkys, krašto gubernatorius, 
išėjo viešai prieš Angliją, Fran
ci jų ir Italiją, kurios Lietuvos 
valdžiai pasiuntė aitrias notas, 
pareikšdamos ,kad seimelio pa
leidimas yra priešingas Tautų 
Sąjungos nutarimams ir reko
mendacijoms.

Lietuvos kabinetas ilgai 
svarstė Klaipėdos klausimą ir i 
Kauną atšaukė atstovus Beriy 
ne ir Londone padaryti praneši
mus valdžiai apie tų valstybių 
nusistatymą ir pažiūras i Klai
pėdos ginčą.

Užsienių reikalų ministeris 
Zaunius išreiškė protestų preiš 
Klaipėdos paktą pasirašiusių 
valstybių notas, grasindamas 
Klaipėdos krašte vėl paskelbti 
karo stovį naujiems seimelio 
rinkimams, kurie įvyks už šešių 
savaičių.

Kunigas nužudė 13 me
tu mokinį

Rymas, Italija, kovo 22. —Ry
mo katalikų instituto kunigas 
Paolo Sociarelli peiliu nudure 
lovoje mieganti to instituto mo
kini, 13 metų berniuką Pauli 
de Bene. Suimtas, kunigas pri
sipažino berniuką nužudęs, bet 

• aiškinosi, kad padaręs tai laiki
nai nustojęs sąmonės.

Metė bombą j vyskupo 
namus

Madridas, Ispanija, kovo 22. 
—Madrido vyskupo namai bu* 
vo kiek apgriauti, kuomet prie 
jų sprogo bomba. Ispanijoje 
dabar’ vyksta revoliucijonierių 
streikas.

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

Debesuota, kiek šilčiau po 
pietų; pietų ir pietvakarių vė
jai.

Vakar temperatūra buvo 26- 
35.

Saulė teka 5:48; leidžiasi 6> 
05.

Berlynas pasiuntė 
notas Lietuvai ir 
kitoms valstybėms

Protestuoja prieš nelegali sei
melio paleidimų

Berlynas, Vokietija, kovo 23. 
—Vokietijos valdžia pasiuntė 
notas i Kauną, Francija, Itali
ją ir Angliją, protestuodama 
prieš “nelegaliai sudarytą Ed
vardo Simaičio direktoriją ir 
nelegalų Klaipėdos seimelio pa
leidimų”.

Vokiečiai reikalauja, kad nau
ji seimelio, rinkiniai *turi įvykti 
prisilaikant Klaipėdos statuto 
ir neturi būti jokių direktorijos 
kombinacijų sufalsifikuoti.

Be to, Vokietija reikalauja 
užsienių ministerio Zauniaus iš
pildyti savo prižadų, padarytą 
Genevoje, ir pakeisti dabartinę 
Klaipėdos krašto padėti.

Kaip seimelio vokiečių daugu
ma pagelbėjo Simaičiui suda
ryti direktoriją

Kaunas, kovo 12. — Klaipė
dos direktorijos pirmininkui p. 
E. Simaičiui sutikus sudaryti 
penkių asmenų direktoriją, ku
rioj seimelio daugumos parti
jos butų atstovaujamos trijų 
asmenų, pastarųjų vadai stai
ga pareiškė, nepasitenkinimo 
tuo, kad direktorijos pirminin
kas kiek anksčiau jau buvo 
paskyręs direktorijos nariu p. 
Tolišių. Del to daugumos par
tijų vadai iš karto buvo pa
reiškę atsisaką toliau su di
rektorijos pirmininku kalbėtis. 
Kiek aprimę ir apsigalvoję jie 
davė direktorijos pirmininkui 
papildomų atsakymų, pareikšda- 
mi, kad turi pasitarti su frak
cijomis, susipažinti su “nauja 
padėtim” ir galutinį atsakymą 
galėsią duoti tik šeštadienį, ko
vo 12 d.

Patyrėme, kad direktorijos 
pirmininkas, būdamas pasiryžęs 
trumpiausiu laiku sudaryti di
rektoriją, pareiškė daugumos 
partijų vadams duodas jiems 24 
valandas laiko, skaitant nuo ko
vo 11 d. 9 vai. ryto, atsakyti.

Daugumos partijos pranešė 
raštu diretorijos pirmininkui 
Simaičiui, kad jos šeštadienyje, 
kovo 12 d., iki 9 vai. negali at
sakyti j jo prašymą dėl direk
torijos narių paskyrimo, nes 
frakcijų posėdis galįs įvykti tik 
11 vai. Buvo manoma, J<ad 
daugumos partijos atsakymą 
duos iki 12 vai. šis daugumos 
partijų atsakymas, kaip jau bu
vo pranešta ,bus laikomas ga
lutinis.

Mickevičiaus paminklas 
Vilniuje

Vilnius, kovo 23. — Adomo 
MeikeviČiaus paminklo komisija 
nutarė Vilniuje pastatyti pa
minklų, 300,000 zlotų vertės. 
Projektas—dailininko H. Kūno.

Į Actne-J-’. W A. HhOtOj

Northport, Ala. — Kai praūžė tornado, tai pasiliko tik namų griuvėsiai ir daug sužeistų bei 
užmuštų žmonių.

Pietinių valstijų 
vėsula palaidojo 

virš 300 žmonių
Sužeistų 2,500, benamių virš 

7,000
■* ■ i

Birmingham, Ala., kovo 23.: 
—Praužusi per penkias pieti- | 
nes- Amerikos valstijas, včsula j 
palaidojo 329, ir sužeidė apie 
2,500 gyventojų. Benamių 
skaičius dar tikrai nežinomas, 
bet spėjama, kad jų yra virš 
7,000.

.Klabamos valstijoje, kuri vė- j 
sulos buvo labiausiai paliesta, 
žuvo 280, 37—-Georgia valsti 
joje vir kiek mažesnis skaičius 
S. Carolina, Kentucky ir Ten- 
nossee.

Sunaikinusi ištisus miestus, 
kaimus, suardžius! komunikaci
jų, telegrafinį susisiekimų, vė
sula visoje paliestoje krašto 
dalyje padarė milžiniškus nuo
stolius. Didžiuliai plotai, kur 
pirmiau margavo ūkininkų na
mai, medžiai, augo javai, dabar 
paversti i dykumas, kur vieto
mis, tarp griuvėsių guli biauriai 
sužaloti, apdraskyti žuvusiųjų 
kūnai.

Vėtrai, uraganui praūžus be
namių tarpe pasirodė ligos ir 
tas padidino pavojų epidemijai, 
kuri keleriopai gali aukų skai
čių padidinti.

Mussolini vėl žvangina 
ginklais

Rymas, Italija, kovo 23. —13 
metų fašistų partijos sukaktu
vių iškilmėse, Italijos prejmeras 
ir fašistų vadas Mussolini pa
reiškė, kad Italija nebijos grieb
tis ginklų prieš priešus, viduj 
ar užsienyje ,kurie pradės kiš
tis j jų reikalus.

Naujas padidintas mo
kestis nuo palikimų

VVashigtonn, D .C., kovo 22. 
—190 balsais prieš 149, kon
greso atstovų rūmai praleido 
naujį mokesčių įstatymo patai-* 
symų,, kuriuo mokestis nuo pa
likimų, didesnių už $10,000,000, 
pakeliamas iki 65%. Pataisyk 
mas vadinamas Ramseyet 
amendmentu.

Lenkų-Latvių derybos 
derybos

Ryga, Latvija, kovo 23. — 
Rygoje lankėsi Lenkijos preky
bos delegacija, kuri mėgino su
sitarti su Latvija dėl prekybos 
sutarties. Pakeliui delegacija 
atsilankė ir Estijoje.

Lindbergh-ų kūdikio 
likimas neaiškus

New York, kovo 23. — Pas
kutiniu laiku policija ir kiti da
lyvaują Lindbergh’ų kūdikio 
ieškojime neparodo jokio atkty- 
mo. Nei gengsteriai, nei ad
vokatai nesugebėjo užrišti ry 
šių su kidnaperiais.

Vokietija uždare 30 
Hitlerio laikraščių
Berlynas, kovo 23. — Vokie

tijos valdžia uždare 30 Hitlerio 
partijos laikraščių. Juose tilpo 
pavojingi puolimai prieš valsty
bę. Taipgi penkioms dienoms 
uždarytas ir komunistų orga
nas, Rote Fahne. i/

$228,880,000 aukso j 
metus

Johannesburg, Pietų Afrika, 
kovo 22.-J— Transvaalio aukso 
kasyklos 1931 metais iškasė 
aukso už $228,880,000, arba $2,- 
425,000 daugiau negu 1930 me
tais.

Veltui keps duoną be
darbiams

Washington, D.’C., kovo 22. 
—Amerikos kepėjų organizacija 
paskelbė už dyką kepsianti duo
nų bedarbiams, iš kviečių, ku
riuos farm board atidavė* be
darbiams.

Pagerbė tuberkulioze 
bacilos ątradėją

Baltimore, Md., kovo 23. — 
Baltimore miestas surengė iš
kilmes pagerbti vokiečių gydy
toją Dr. Dobert Koch, .kuris 
penkiasdešimts metų atgal, at
rado tuberkuliozo ligos bakte
rijas.,

Shanghai’o fronte 
vėl ėmė niauktis 
nauji karo debesys

Taikos konferencija nedaro 
jokio progreso

Shanghai, kovo 23 .— Angli
jos konsulate Shanghajuje tu
rėjo įvykti kinų-japonų taikos 
konferencija, tarpininkaujant 
Anglijos ministeriui Sir Milės 
W. Lampson, bet neįvyko. Pa
sitraukė kinų atstovas genero
las Ching Kwang-Nai, pareikš
damas, kad japonai neprisilaikė 
pirmiau nustatytų sąlygų tai 
konferencijai ir jį pažemino, 
paskirdami gen. Įeit Uyeda, ku
ris neturi pilno generolo laips
nio.

Jo vieton Kinijos valdžia pa
skyrė generolą Tai Ghi .

Nanking, kovo 23 .— Kini
jos valdžia sušaudė generolą 
Wang Ken, kuris kovojo prieš 
japonus ties Shanghaju. Kalti
namas paslapčių išdavimu ja
ponams.

Shangai, kovo 24.— Kai;o de
besys vėl pradėjo niauktis>kuo- 
met japonai paskelbė, kad kinai 
rengėsi įeiti į 12 V2 mylių karo 
zonų aplink Shanghaju. Japonai 
imsis griežtų priemonių ir gali 
įvykti nauji mūšiai.

Detroitui gręsia finan- 
. sinis krizis

Detroit, Mich., kovo 23. — 
Miesto kontrolierius Roosevelt 
pranešė tarybai, kad Detroitui 
gręsia finansinis krizis. Fiska- 
lių metų pabaigoje, birželio 30 
d. numatomas $4,056,000 defi
citas.

Amerikos ambasadorius 
Japonijai grįžta atgal
yokohama, Japonija', kovo 23. 

—Amerikos ambasadorius Ja
ponijai, Forbes, išvyko iš Yo- 
kohamos uosto atgal į Ameri 
ką.

Winnipeg, Kanada, kovo 22. 
—Iš Winnipego išskrido orlai
viai su vaistais ir medikaliais in
strumentais į indėnų miestą, 90 
mylių f šiaurę, kuris buvo pa
liestas plaučių uždegimo epide
mijos.

Lietuva suteikia 
Krueger’io monopo
liui palengvinimus

Duos progų sumokėti $2,000, 
000 ękolų i 3 mėnesius

London ,Anglija, kovo 23.— 
Iš Rygos praneša, kad Lietu
va suteikė Krueger’io degtukų 
monopoliui palengvinimą, su
mokėti jai prikalusomus $2,- 
000,000 už monopolio teises 
Lietuvoje. Suma turėjo būti su
mokėta balandžio 1 d., bet Lie
tuvos valdžios ji padalinta i 
tris mėnesius sumokėjimus, ba
landžio 1, gegužėsl ir birželio 
1 d. . ■»' #

Jeigu pinigai nebus sumokėti 
į laiką, Lietuva nuo švedų at
ims monopolio teises.

Airija panaikins prie
saiką Anglijai

London, Anglija, kovo 28.— 
Airijos atstovas Anglijai Du- 
lanty pranešė Anglijos valdžiai, 
kad Airija rengiasi panaikinti 
ištikimybės priesaiką Anglijos 
karaliui.*

65,400 dėžės vynuogių į 
Ameriką

Buenos Aires .Argentina, ko
vo 23.—Iš Buenos Aires uosto 
išvažiavo laivas su 65,000 dėžė
mis vynuogių ,paskirtų “sausai 
Amerikai”.

Amerika užplūdo pa
dirbti pinigai

New York, N. Y., kovo 23.— 
New Yorko slaptosios policijos 
viršininkas ’ Straight paskelbė, 
kad Amerikoj dabartiniu laiku 
yra daugiau padirbtų pinigų, 
negu kuomet nors praeityje. 
Gyventojams reikia saugotis.

Žmona pabėgo su kitu, 
o vyras į kalėjimą

Jackson, Mich., kovo 23. — 
Joe Bronkovich’io žmona pabė
go su kitu vyru, rtodel jis nu
ėjęs į policijos stotį mėgino 
pasiskųsti. Bet ten buvo su
imtas už daugpatystę ir paso
dintas į kalėjimų.

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarų 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tų* liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.

. Mes, lietuviai mylime gamtų, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis, pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvę? .
Laivakortėms atpigus, šių vasarų galima butų pra
leisti Lietuvoj I *

Laivų kompanijos siūlo ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
» Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISĄS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo s iki i vau

Sutiko paskelbti 
naujo prezidento 
ir seimo rinkimus

Diktatorius nusileido opozicijos 
reikalavimams

Rio De Janeiro, Brazilija, ko
vo 23. —Opozicijos prispaustas 
prie sienos, Brazilijos diktato
rius, Getulio Vargas, prižadėjo 
paskelbti rinkimus ir grųžinti 
konstitucinę valdžia ,kad išven
gus skilimo valstybės viduryje.

Sutikdamas su sukilusių Rio 
Grande Do S ui ir Sao Paulo 
provincijų vadų reikalavimais, 
Vargas sutiko pasirašyti dekre
tą, kuris nustatys rinkimų die
ną ir eigą. Rinkimai įvyks dar 
šiais metais.

Priešingosios pusės susitarė 
po dviejų dienų konferencijos 
tarp pietinių provincijų vadų 
ir-Vargo.

Vargas paliks prezidento-dik- 
tatoriaus vietoje iki nebus iš
rinktas naujas prezidentas ir 
parliamentas. Parliamentas su
darys naują šalies konstituciją.

Trys apšaudyti studen
tų riaušėse

Columbia, Mo., kovo 23. — 
Tarp kelių Missouri universite
to studentų įvyko riaušės. Trys 
studentai buvo apšaudyti ir 
ketvirtas atsidūrė ligoninėje su 
pramušta galva. t

Vokietijoje sužeistas Ja
ponijos vice-konsulas
Hamburg, Voketija, kovo 23. 

—Vienoje Hamburgo kavinių į- 
vyko mušis, kuriame buvo su
žeistas Japonijos vice-konsulas 
Shiyematsu.

šunį palaidojo kartu su šei
mininke

Syracuse, N. Y., kovo 23. — 
Mirusi turtinga moteriškė pa
liko $100 dolerių palaidoti my
limų šuniukų prie jos grabo. Jos 
noras buvo išpildytas.

Kewanee, III., kovo 23. — čia 
mirė Išmetu mergaitė nusipli- 
kinusi puodeliu kavos.
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Išsiplėtę Kojų Kraujagyslės
{vadelis

norisi dar dau-

būti svetimi 
skaityti mėgs*-

Apie sveikatą jau daug ra
šyta. Rašė apie ją d-rai: 
Graičiunas, Karalius, Mont- 
vidas, Kaškiaučius, Biežis ir 
kiti. Kai kurie net ir gerų 
knygų sveikatos klausimais 
yra parašę.

Taigi/ sveikatos dalykai 
jau nebegali 
tiems, kurie

O vis dėlto 
ginu sveikatos klausimais ra
šyti. Tik jau, žinoma, nebe 
paprastų straipsnelių, kurie 
kartais ir nuobodus skaity
tojams gali būti, bet įvairių, 
gyvų bei įdomių vaizdelių.

Kaip tik tokius vaizdelius 
ir pradedu rašyti. Ir tikiuo
si, kad šį darbelį dirbdamas, 
vadinasi, vaizdeliuose svei
katos klausimus aiškinda
mas, paakstinsiu skaitytojus 
daugiau sveikata susidomėti, 
daugiau apie ją skaityti ir, 
aišku, daugiau žinoti, kaip 
reikia savo sveikatos žiūrėti, 
kad sveiku būti ir ilgai gy
venti. —Dr. Mr.rgeris.

Jo 
ir

Dievas ir jos vargus pamėty
siąs, pasigailėsiąs ir nors ki
birkštėlę laimes jai prisiusiąs. 
Bet tai buvo tik apgavikės vil
ties jos sieloje siautimas. Ji, 
galų gale, ir pati tatai supra
to ir, užuot svajoti, iš dausų 
laimės lukuriuoti, pradėjo dau
giau save, kaipo išnaudojamą 
ir skriaudžiamą žmogių, stebėti, 

' svarstyti ir pažinti. Jos min
tys apleido dausas ir nužengė 
žemėn. Ji virto sąmoninga dar
bininkė: ir išmananti ir nebi
janti dę] savo teisių kovoti. 
Net iv nuo bažnyčios bei tikėji
mo visai atšalo.

štai kodėl ir Jonas Nagas 
Dirginienės užgauti nenorėjo, 
nors, rodos, ir buvo beprade
dąs iš jos virvėtų, bei guzuotų 
kojų pasijuokti. Jis pas ją gy
veno ir gerai žinojo, kad ji yra 
vertinga moteriškė. Tarytum 
instinktyviai jis jautė, kad ne 
be tam tikrų priežasčių jos ko
jos tokios nedailios. Jis. jau ir 
skaitęs kur tai buvo, kad nėš
tumas ir ilgas stovėjimas dar
be prie masinos gana dažnai 
kojų gyslas išskečia ir paver
čia jas, tarsi, mazgotomis vir
vėmis po oda. Pagalios, jis ir 
tai. žinojo, kad geresniais lai
kais Dirginienė
nors tam tikras elastiškas ko
jines nusipirkti ir savo kojas

i lygesnėmis palaikyti. Bet da
bar jau ir tų nebeturi. Norėtų 
ji ir pas gydytoją nueiti išsi
plėtusių gyslų išsigydyti, bet 
nėra iš ko.

Tikrai,
nienę. gerbė, 
dingstelėjo jo 
bene tik gera 
su Dirginienė.
rūpestinga, apdairi ir protinga 
moteriškė. Bet tas jos nelaba
sis amžis, net penkioLiką metų 
Joną prašokęs! Jonas, dar ne- 
tgreit ir trisdešimtis bepasieks, 
o jinai jau besirengianti ketu
riopas dešimtims statyti tašką. 
Ne. Jonas griežtai nusitarė 
Onytės priaugant palūkėti. Bet 
jis sykiu ir abejojo, ar Onytė 
tekės už jo. Juk jis.jau visai 
rimtas vyras, o jinai vis dar 
pilnų mergiščios gyvenimu be- 

j gyvenanti. Kad nors rimčiau 
j su juo elgtųsi, bet dabar, tary- 
į tum tik gyva priemone aštriam 
sarkazmui pareikšti ji telaiko, 
šit ir dabar, suspaus, suspaus 
savo minkštais pirštukais drėg
no smėlio gniūžtę, ir mėto Jo
ną.

—Liaukis! Nejaugi ne visi
namie tebėra? — barasi Jonas.

—Džianai, koks tu kreizi. Aš 
trajinu gyvates iš tavo kojų iš
baidyti, o tu pyksti. Ar tu jau 
nebelaikini manęs?

—Gyvates? Aš tau parodysiu 
gyvates! — riktelėjo Jonas, 
bet, matyti, nepyko.

—Ir kukulius, žiūrėk, mama, 
Jono kojos pilnos guzų, kaip 
kukulių. Kaip tu, mama, juos 

' vadini ?
Dirginienė,'

turėjo už

Ketvirtadienis, kovo 24, ’32

tik keturiolikos 
bet taip žymiai 
atrodė, te rytum

nas Nagas gulėjo s 
neiškęsdamas, dažnai smaigė 
aštriomis savo akimis Dirginie
nės Onytę.

Onytė dar 
metų tebuvo, 
paaugusi, kad
butų kokios septynioiikinės kū
no..linijas. ir apskritas formas 
pasivogusi. Taigi, mergiški jos 
ypatumai buvo jau tiek aiškus, 
kad Joną viliojo ir, tarsi, gun
dyte gundė dažnai apie ją pa
galvoti. Dėl to kartais net iš
kildavo jo galvoje tokia nerim
ta mintis, kad žut-but reikėtų 
paprašyti jos rankos. Tik.-Ony
tės visai mergaitiška asmenybe 
if, podraug, • naiviški veiksmai!

Jonas Nagas Dirgi- 
Jau nebe kartą 
galvoje mintis, 
butų susivediis 

Tokia darbšti,

[Acme-P. K A. Photo] ■ »

Sir Malcolni Campbell’o automobilio modelis, kuris naudojama 
kaipo indas.

turiu, ir į lovą dėl jų gulti ne
manau, o jis ėmė, klausykis, 
ir atsigulė taip greit. Tiesa, 
kartais, paskaudo, bet ką tai 
reiškia vyrui.

— Tik t u. klausyk, mama, 
koks mus Džianas vyras — 
herojus. Ki-kifki, - neiškentė 
Jono negųyhtelėjus Onytė; x

-—Na, Jonai, ir nušnekėjai į 
pildomus. Aš neturėjau galvoj, 
kad jis lik dėl išsiplėtusių gy
slų guli. Ant vienos kojos at
sirado didelė opa, koja išputo, 
ir sako žmogus, kad baisiai 
skaudą. Daktaras sakė, kad to
kia opa visados dėl išsiskėtu
sių kraujagyslių • atsiranda. 
Aš pats juk tikrai nežinau.— 
Pasiaiškino Petras.

—Jei musų Džianas nesigy- 
dys, tai ir jam kada nors ko
jos prakiurs, Turėsime auzoj

Onytė

gjtis, nors kelis žingsnius tai 
šen taį ten paėjėti, arba nors 
ant vienos kojoą ilgai nestovė
ti. Susirgus bronchilu, reikia 
tuoj pas gydytoją eiti, kad iš
sisaugojus įkiraus kosulio. Ne
keikia nieko per sunkiai kilno
ti. Vidurius reikia tvarkoje

Joną sudrausdavo, ir jis pa
manydavo, kad ji dar tik pie
menė, ir tiek. O Onytė, tarsi 
kasoma, Joną visaip erzindavo, 
štai ir dabar ėmė ir tėškė rieš
kučias smėlio tiesiog jam į 
veidą.

—Ar kreizė esi, ar kas tau? 
sumurmėjo Jonas.

-—Tu kreizė. O ko visą laiką 
r.a.vo akimis įsispyręs Į mane! 
— atšovė Onytė.

Jonas pykti negalėjo, nors ir 
vietoj jos žvilgsnių smėlio ga
vo. Onytė kažkaip buvo jau 
per giliai į jo širdį įsibridusi.

—Tik tu veizėk, mama, Jono 
kojose “sunkės” gyvena, —■ vėl 
juokavo Onytė.

—O gal sliekai? — šyptelėjo 
jos motina.

—Na jau,
Juk ir tamstos kojose 
baigė Jonas sakinio, nors ir aiš
kiai matė Dirginienės, tarsi, 
virvėtas bei mazguotas kojas.

Ir ne 
liežuvi

įsimylėjo — beprotiškai įsimy
lėjo - - tada baisusis šykštu
mo jausmas, tartum, tirpti 
pradėjo, ir jis pradėjo gražiau, 
elegantiškiau puoštis, dažniau 
į kirpyklą vaikščioti plaukų 
nusikirpti, o galų gale nuėjo ir 
pas daktarą, kuris ir išgydė 
tas šlykščias išsiplėtusias jo 
kojų venas. Susivcdęs* gi su’širdį.

Onyte, kuri, išdykaudama, er- . 
gindavo jį, daugiau iš meilės, 
negu iš keršto ar pykčio, ir 
savo uošvei, Dirginienei, pini
gų davė toms nepakenčia
moms išsiplėtusioms kojų

—O kai jau venos išsiplečia, 
tai, žinoma, reikia jas gydyti. 
Jei tikslesnis gydymas nepri
einamas, tai patartina nors 
elastiškas kojines dėvėti. Aiš
ku, nuo tokio gydymo venos 
neišnyks, bet vis dėlto ligo
niui bus smagiau ir kojos 
gražiau atrodys. Bet geriausiai 
sekasi išsiplėtusias venas gy
dyti tam tikrų vaisių i jas į- 
švirkščiant. Skausmo ir jokio 
pavojaus učrai, nuo darbo išli
kti nereikia, kaštai menki, o 
rezultatai labai geri. Tiesa, 
kartais ir vėl! jos atsiranda, 
bet kartą, kitą vaistų į troškus, 
išnyksta,. Tokiu budu galima 
palaikyti kojas sveikas ir dai
lias. Beh galų, gale, kas geriau
sia, tai kad ta skaudžioji, bai
sioji opa, kuri paprastai yra 
tiktai išsiplėtusių venų pasė
ka, niekados nepasirodo.

Visi klausė. Ir dar butų 
klausęs jeigu tik gydytojas 
butų daugiau pasakojęs. Bet 
jis užklydo čia ne išsemiamos 
paskaitos apie išsiplėtusias 
kojų venas skaityti, o tik šiaip 
sau pasišnekėti, tai ir manė, 
jog pilnai pakanka to, ką pa
sakė.

O visgi ir tie keli jo žod-

VELYKOMS
r ■ ■ '-R

SPECIALIAI
SUMAŽINTOS KAINOS ANT

RADIOS!
šimtai gerų radios, tarpe kurių yra visokių Standard iš- 
dirbysčių, vėlinusios 1932 metų mados dabar parsiduo
da nekurie užbronchitą, paskui kosulį; nesi

gydo, o bekosėdami juk ne
menką spaudimą viduriuose 
sukelia, kas, be abejo, neigiar 
mai veikia tam tikras, venas. 
Bet lokį pat spaudimą iššau
kia ir sunkių daiktų kilnoji
mas, ir, pagalios, smurglis 
spaudimas prigimties reikalų 
atliekant. Be to, vidurių nauji-' 
kai (tumorai) irgi spaudimą 
sukelia. Kai kurių šitos venos 
greičiau nei papa.rastai nusilp- 
nėja, vadinasi, tono nebetenka. 
Tada, suprantama, ir tam tik
ri jų vožtuvai sutrinka. O kai 
jau paviršutinių venų vožtu
vai kaip reikiant nebedirba, 
tai anksčiau ar vėliau jos tu
ri išsiplėsti. Galinus, moterims 
gana dažnai ir dėl nėštumo 
kojų venoš išsiplečia.

Gydytojas stapterėjo. Pet
ras itin rimtai klausėsi. Net 
ir išdykėlė Onytė tylėjo. Labai 
interesavosi gydytojo pasako
jimu ir Dirginienė. Tik vienas 
Jonas Nagas keistokai atrodė. 
Jis dažnai dėbtelėjo tai į jau
ną gydytoją, tai į Onytę. At
lik pavydo jausmas nepradėjo 
jo širdį kriaužti, juo labiau, 
kad Onytė, tarytum savo aku
tėmis į gydytoją .įsmigusi, ra
miai klausėsi. ■

Jis kad ir tylėjo, bet tuo tar
pu sau griežtai sakė, kad rei-

MAŽIAU KAIP V2 KAINOS
Abejose PEOPLES PURNITURE CO. 

KRAUTUVĖSE

i

$110.00

Mahjkile siuos baryenus kuo greičiausia, nes jų 
skaičius yra apribotas.

aujas ZENITU RADIO

jis šitas bjaurybes gyslas išgy
do. Tačiau baisiai įsivyravęs 
jo šykštumo jausmas kįtaip 
jam dirigavo: “Paisai tu čia, 
Jonai, kaip atrodo tavo kojos 
arba kas su jomis atsitiks. 
Geriau, laikyk pinigus kiše
ninį.” Ir neišreiškiamai gi bu
vo Jonas Nagas šykštus. Aną 
vakarą Dirginienės Vytukas 
nikelį iš joJšsijSrašp, tai dėl to 
jis visą7naktį:“Jlgait.miegoli ne
galėjo ir bemaž visus Dirginie
nės valerijonų lašus išgėrė, 
beramdydamas nikelio sukrė
stus savo nervus. Ir šitoks be
protiškas jo šykštumas vei
kiausiai butų per visą jo amžį 
jo kojose išlaikęs, anot Ony
tės, “gyvates”, “sliekus,” “gu
zus”, “kukulius” bei “maz
gus”, jeigu į gražiai augančių 
ir bręstančią tiį pačią Onytę, 
butų ji§. neįsimylėjęs. Tik kai

$49.50 
$49.50 
$45.00 
$55.00 
$55.00 
$55.00
$64.50 
$64.50 
$68.00 
$87.50 
$89.50
$75.00 
$87.50 
$97.50

GBAMAFONAIS

$55.00 
$67.50 
$89.00 
$98.00

$110.00 
$145.00

1932 melų mados

$195.00 MAJESTIC RADIO

R. C. A. RADIOLAS$225.00 
po .....
$120.00 Naujas PHILCO RADIO

$175.00 R. C. A. RADIOLA

$200.00
’ t

R. C. A. VICTOR RADIO

1!" *

patrinka, 
i neužsi-nuomone

tai, sako, 
Sako, ir viduriuose

mama, jau ir dak- 
Ki-ki-ki. Pyteris 

klegėjo

na jau, misiuk.
ne-

be priežasties Jonas 
prikando.

• mat, ilgą vargo kebą jau
• niai tebeeina. Nabašninkas

se- 
jos

—Tai mazgai, yaikeli, 
telėjo Dirginienė.

—Ki-ki-ki, — nusikvatojo

šyp-

vyras jau septyneri metai mi- Qnytė, o Jonas pradėjo nervin-
ręs. Nieko gera jis jai. ir 
vas būdamas nedavė. Tik 
kais iki ausų apvertė. Tinginys ^et anave

gy
vai-

tis.
—Ja, ja. čia jum tik juokai^ 

___ ___ j mano bode, Čalis, 
buvo. Maža tedirbdavo. Betj^-j išsiskėtusių kojų gyslų jąu 
daug gerdavo. MunSSinas ir j|ir nuo kojų nupuol5. _ Dau- 
kapus jį nuvalė. O Dirginienė, gjau cigarų nučiulpęs, negu 

rūkęs, kalbėjo visai rimtas 
ras, Petras Jurgiškis.

—Tu, Pyteri, sakai, jis 
kripelis? — įsimaišė Onytė.

—Ja, — bumbtelėjo Petras.
—Man ir kažin kas čia, ne

pamenu, pasakojo, kad, jis jau 
ir dirbti, nebegalėjo. — Prisi
dėjo prie bendros pašnekos ir 
Dirginienė.

—Dirbs? Ką jis bedirbs, kad 
visai nebepaeina. Gydytojas 
liepė lovoje gulėti, o koją au
kštai aut bukso padėjo, — pa-: 
šakojo Petras savo draugo bę- 
das.

—Eik jau, eik! — pradėjo 
Jonas.— As jau keli metai iš
siplėtusias kojų kraujagysles

kapus ji nuvarė. O Dirginienė, 
pasilikusi viena su pulku vai
kų, sunkią skurdo naštą vilko 
ir dabar teJbevelka. Laimė dar 
jos, kad blekinių dėžių fabrike 
darbą gavo. Ten j>rie mašinos 
ilgą dieną stovėdama ir bai
siai skubėdama, nors du do
leriu teuždirbdavo. Bet vaidai 
augo, išlaidos didėjo, o jos už
darbis tolydžio mažėjo. Dabar 
jau tik dvi dienas per sakaitę 
tedirba. Taigi, negailestingąsai 
gyvenimas dar ir badą jos gy- 
veniman Įterpė. Kokia nedėkin
ga dovana! žinoma, visą tai 
skaudžiai veikė jos asmenybę, 
iki ją vistu nepermainė. Iš kar- 

ji labai dievota buvo, 
regis, jog kada, nors

to, mat, 
Tikėjosi,

M

nu- 
vy-

jau

blogo neatsitiktų su mano ko
jomis. Žiūrėk, Petrai, kokios 
didelės gyslos. Kažin kodėl jos 
atsiranda? susiinteresavo 
ir Dirginienė.

Neseniai gazietoje skai
čiau vieno gydytojo straipsnį, 
kuriamo sakoma, kad ilgas 
vietoje stovėjimas kojų gys
loms kenkiąs. Phskui, sako, 
esą kokių ten gyslose vožtuvų, 
k u r i e, 
mano 
vožia, 
plečia.
spaudimas kojų gysloms ne į 
sveikatą einąs. Moterims* sa
ko, nėštumas kojų gyslas iš- 
plečiąs. — Tarsi, nei nepasiju
to Petras, kaip toli beaškin- 
damas nuėjo.

—Matai 
tarą turi,
daktarauti pradėjo, 
Onytė.

—Tu, varle, mane daktaru 
nevadink. Aš čia pasakoju lik 
tai, ką gazietoje skaičiau ir 
galvon susidėjau, — atkirto 
Petras.

Ir gerai Petras padarė. Ony
tė čia klydo. Petras daug skai
tęs ir pasilavinęs vyras; labai 
drovus, ir šundaktariauti už 
jokius pinigus nebandytų. An
tai kvietė, kadaise jį į napra- 
patų ar chiropraktų mokyklą, 
lai jis tik nusispiovė.

—Alio, daktare! Prašome 
sėstis pas mus. Mes čia sveika
ta susirūpinome. — Užkalbino 
Dirginienė dr. Krinčių, kuris 
pliaže bevaikščiodamas, rodos, 
visai atsitiktinai čia atėjo.

—Musų Džianas pradėjo 
vuoryti apie savo kojas, —pa
davė temą Onytė.

Gydy toj as pažiurėjo,
galvojo ir, turėdamas 
pradėjo pasakoti:—

—Išsiplėtę kraujau
kokias čia, žiūriu, ir ponia ir 
ponas Jonas turi-, yra patrikę 
paviršutinės kojų venosu ku
riomis paprastai grįžta krau
jas iš kojų į didesnes vidurių 
venas, o paskui gi į pačią di
džiausią veną, kuria ir pasie
kia' širdį.

- Kai dėl jiriežasčių, tai, ži
noma, jų yra visokių. Vieni 
paveldi silpnas venas, kurioms 
patrikti, aišku, maža ko te
reikia. Kili lokius parims dir
ba, kad ilgas valapdas vietoje 
stovėti reikia. Treti gi gauna

-'-Reikia galvoje turėti, kad 
su išsiplėtusiomis kojų veno
mis visko gali atsilikti. Vie
nus karius nuo karto net ir ga
na aštrus slka usniai pakamuo- 
ja. Kitiems venos uždengimas 
pasidaro, ir kariais labai pavo
jingas. Tačiau blogiausia, kad 
ne retai labai skaudi opa at
siranda. Teisybę sakant, tai 
tokia skaudi ir patvari, kad 
ligonį ne tiktai nuo darbo su
laiko, bet ir lovon paguldo.

Dabar jau ir Nagas susimą
stė, nors pirmiau, kai Petrus 
apie sveikatą šnekėjo, jis tik 
putėsi ir “profesoriškai” šyp
sojosi. Jis dabar net ir paklau
sė daktarų, “O kas reikia da
ryti, kad šitų išsiplėtusių gys
lų išvengti, pagalios, kaip išsi-

Garsinkites “N-nose’

y

$139.00

$220.00

$135.00

$139.00

$165.00

$176.00

$158.00

$187.00

MAJESTIC RADIO

ZENITU RADIO

ATWATER KENT RADIO

R. C. A. VICTOR RADIO

KIMBALL RADIO

BRUNSWICK RADIO

R. G. A. VICTOR RADIO

SPARTON RADIO

pa
laiko,

—Kam lenką toks darbas 
dirbti, kad reikia vienoje vie
toje ilgai stovėti, lai turi sten-

<ourEy£5 
i: Night and Morning to ktep 
; them Ctcan, Clear and Healthy 

Write for Free 1,Eyc Care** 
or f,Eye Beauty1* Book 
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Ankstyva Ekskursija
* '

Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 
pavasari, rengkitės ant

Balandžio 20 dieną
LAIVU “EUROPA”

/Per 6% dienas pasieksite Lietutį.
Naujienos dar turi keliąs geras vietas 

dėl šios Ekskursijos neužimtas.
, ; Kreipkitės tuojaus į

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SITVOTIT į -K-ly

r .ęhięagOj III
j

1739 So^Hulsted St.,
.te

KOMBINACIJOS RADIOS SU
$125.00 NAUJI PHILCO COMBINACI
JOS RADIO .........  ...........................
$125.00 Nauji MAJESTIC Combinacijos
RADIOS ...... .............................
$150.00 Nauji 9 TŪBŲ COMBINACIJOS
RADIOS ...................................ū...........
$300.00 Nauji R. C. A. VICTOR Comb 
RADIOS......... .................................
$325.00 Nauji COLUMBJA Comb

’ RADIOS .......... . .............................
$250.00 Nauji KIMBALL Comb.
RADIOS ............................. .
Kiti praeitų metų mados 
visokie radios, groja gerai 
ir gražiai atrodo po

*8.00 10.00 12 50

SOUTH

Nauji
Midgct Radios, visokių ge
rų išdirbysčK} po 

$ 
ir

4

K

4177-83 Archer Avė; 2536-40 W. 63 St.
Cor. Ricbinond St. Cor. Mapicwt>od Avė.

Tel. Lafayette 3171 Hemiocį 840G
Y • CIUCAGO. ILL.

ir augščiaus ir augščiaus
Todėl nepraleiskite sios progos, bukite Beoples Krautu
vėse šįandie, nes tokių radio vertybių sakome tikrai, 

kad nerasite niekur kitur!
Atsiminkite, kad lik už koletą dolerių galėsite turėti lin

ksmiausias Velykas, su radio muzika, ‘
Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems po 50c po 75c
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Toronto, Ont
Šis tas iš musų darbuotės

Pas mus, kaip ir kitur, yra 
įvairių organizacijų. Kiekvie
na jų turi savo tikslus, prie 
kurių stengiasi eiti. Iš tų or
ganizacijų ypač tenka pažyv 
mėti “Kultūros” draugiją, ku
riai vadovauja pažangus ir 
susipratę lietuviai. Nors ši 
draugija gyvuoja dar neseniai, 
bet švietimo srityj ji spėjo jau 
pusėtinai daug nuveikti. Prieš 
kiek laiko ji turėjo parengimą, 
kuris buvo tikrai įdomus ir 
gyvas. “Kultūros” choras per 
radio sudainavo kelias. lietu
viškas daineles. Išėjo gana ge
rai ir Kanados lietuviai ilgai 
to programo neužmirš.

Prie progos pminėsiu ir ki
tas organizacijas. Pas mus 
randasi literatūros draugijos 
kuopa, kuriai vadovauja Mas
kvos davatkos. Tos litera tur- 
kos štabas mums jokios nau
dos neneša. Kaip tik priešin
gai, — jie visuomet nori mus 
išnaudoti. Susirenka jie uk
rainiečių svetainėj ir ten gar
bina Maskvos Staliną. Po savo 
karštų matyli! jie niekuomet 
neužmiršta pakišti susirinku
siems karbonką ir kaulyti au
kų. Aukas renka neva bedar
bių šelpimui, bet tikrenybėj 
iškaulytus dolerius sunaudoja 
bimbiškai agitacijai.

Aš čia paduosiu tikrus fak
tus iš literafurkos veikimo. 
Prieš kiek laiko įvyko metinis 
susirinkimas. Nariai susirinko 
išgirsti raportus, kas per pe
reitus metus buvo nuveikta 
bei apsvarstyti savo organiza
cijos reikalus. Tačiau litera- 
turkos vadai pasikvietė kokį 
tai stalincą ir pristatė jį kal
bėti. Tasai, gavęs progos, tuoj 
pradėjo drožti pamokslą apie 

:darbininkų išnaudojimą. Kal
bėti stalincas turėjo tik pen
kias minutes, vienok jo kalba 
užsitęsė per vieną valandą 
laiko.

Nariai iš to spyčiaus nieko 
nesuprato. Tiesa, jis buvo tik 
tiek reikalingas kaip šuniui 
penkta koja. Matomai, vienin
telis tikslas buvo tas, kad už
vilkti susirinkimą, 
nai maskviniams 
Kai kurie reikalai 
baigti svarstyti ir 
tam susirinkimui.

Kai pamokslas 
tai tuoj paprašyta sumesti 
kų traukimui “raudonųjų 
šių” iš pragaro gelmių, 
rinkta, rodosi, apie $11.

kinti kas tie yra “mes” ir ką 
tie “mes” atstovauja Pitls- 
burghe. Nugi, pats p; Pikšris 
ir da trejetas fašistuojančių 
tautininkų, tai ir visi “mos.” 
Tie “mos” atstovauja Pitts- 
burghe lik Brooklyno ir Cle- 
velando fašistų uodegų ideo-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park

Ir tai pil- 
pasisekė. 

tapo neuž- 
atidčta ki-

au- 
du- 
Su-

Polemika ir Kritika
Pittsburgh. Pa

Antroji Liublino Unija

ti birutiočius ir tarti p. Budri- 
kui padėkos žodj, kad duoda 
taip pertis programas. ..

Tai buvo tikrai koncertas 
oro bangomis, kuriuo galėjo gė
rėtis kiekvienas klausytojas. 
Čia musų jaunieji birutiečiai- 
tės, pažymėdami Birutės 25 
metų darbuotes mono srity su
kaktuves, pasirodė kaip toli jie

Vvra pažengę pirmyn dainoje. 
' Kad geriau supratus Birutės1 
dainas ir dainavimą, lai patar-' 
tina visiems pasižymėti savo

kalendoriuje balandžio 17 dieną, 
kada, kaip Dr. Kliauga prane
šė, bus duodamas puikus kon
certas Lietuvių Auditorijoj ir 
taps suvaidinta operetė “Silvi
ja”. —Kazys.

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. WashtenauJ Avė. 
CH1CAGO. ILL.

dalyvavo Lietuvos nepriklau
somybės šventėje ne tik kad 
nieko bendro neturi su tais 
Pittsburgho “mes”, bet pa
smerkė “įneš” atžagarcivišką 
politiką ir nušvilpė nuo pa
grindų p. Virbicką už cenzūra
vimą p. Dargio kalbos ir ne
leidimą kalbėtojui kritikuoti 
Smetonos smurtininkus. Tai 
kam da tas nesąmones pasa
koti apie kokius ten “mes”, 
kad pridengus savo draugo 
Virbicko kvaila išsišokimą.

Dabar noriu tarti keletą žo
džių apie tai, kaip “buvo iš 
anksto nustatyta dienai pami
nėti tvarka.” Iš kur p. Pikš- 
ris žino, kad buvo nustatyta 
iš anksto tvarka, jei jis neda
lyvavo nė draugijų susirinki
me, ne Rengimo Komisijoj? 
Jei butų dalyvavęs, lai žinotų, 
kad ne draugijų susirinkiine, 
nė Rengimo Komisijos susirin
kime nebuvo padaryta jokio 
nutarimo, kad butų leista va
karo pirmininkui užimti Sme
tonos činauninko vietą ir cen
zūruoti kalbėtojų kalbas. O 
jei Pittsburgho “mes” kur ir 
buvo susirinkę bei nutarę už
dėti kalbėtojams cenzūrą ir 
neleisti teisybes žodį pasakyti 
apie Smetonos smurtą, tai su 
tokiu nutarimu nė draugijos, 
nė Rengimo Komisija neturėjo 
nieko bendro. P-no Virbicko 
pasielgimas buvo neteisėtas 
bei savavališkas ir nėra patei
sinamas. Nors p. Pikšris ka
žin kiek nesąmonių pripasa
kotų, bet dalyko visvien ne
permainys.

Toliau p. Pikšris, neturėda
mas rimtų argumentų pateisi
nimui p. Virbicko ir pasmer
kimui p. Dargio, bando graib
stytis po bimbininkų “Laisvę”, 
kad suradus šiokių tokių “ar
gumentų” ir galėjus įrodyti, 
kad Dargis kalbėjęs bolševi
kiškai ar komunistiškai. P-as 
Pikšris gerai žino, kad Bim
bos “Laisvės” korespondentas 
taip pat meluoja, kaip ir pats 
p. Pikšris. “Laisvės” korespon
dentas skelbia, kad publika 
daugumoj buvusi komunistiš
ka ir ji nušvilpusi ne tik Vir
bicką, bet ir Dargį. Mat, ir 
komunistai nori pasirodyti, 
kad ir jie dar gyvuoja Pitts- 
burghc, lyginai kaip ir fašistų 
“mes.”

Tikrenybėje toji publika, 
kuri dalvvavo viršminėtame 
vakare neturi nieko bendro nė 
su fašistais, nė su bolševikais.

Baigiant noriu priminti p. 
Pikšriui štai ką: jeigu jis ma
no, kad “Laisve” teisybę rašo 
apie Dargį ir jis “Laisvės” ko
respondento raštus ima už 
gryną pinigą, tai gal ir tada 
“Laisvė” teisybę rašė, kai 
prieš keletą metų tūlas Papi
lietis tame pat laikraštyje ap
rašė apie p. F. Pikšrio užeigą?

Tėmytojas.

' [Acme-P. B A. Photo]

Ugniakalnis Etna pradėjo veikti.

maršinius nuo tų, 
nors kokį nejudina-

kaip visokiuose atsi

Kada šį didžiuli miestą palie
tė baisi bedarbė ir nepakenčia
mas skurdas, tai Chicagos ir 
jos apielinkės politikieriai ap
krovė gyventojus nepakeliamais 
mokesniais. Gyventojai nustebę 
ir susirūpinę klausinėja vienas 
kito, ką darysime, kad jau po
litikieriai pasiryžo nuvilkti pa
skutinius 
kure turi 
mą turtą.

žinoma,
tikimuose, taip ir šiame priete- 
lių netrūksta. Brighton Parko 
apielinkėje gyvenąs lietuvis bu
čeris nusitarė palengvinti sun
kią naštą tos apielinkės gyven
tojams, sutverdamas lietuvių 
ir lenkų uniją, panašią Liublino 
unijai.

Musų bučeris sudarė planus 
kuo geriausiai, o vakare, užda
ręs savo biznį, su visais planais 
numaršavo pas gerą bičiuolį 
lenką saliunininką, ir čia visus 
planus išdėstė. Saliunininkas 
dideliu susidomėjimu išklausė 
lietuvio pranešimą ir entuzias
tiškai jį priėmė.

Tuojau patelefonavo advoka
tui, ir dar vienam piliečiui. O 
tada visi keturi perstudijavo 
vėl visus planus ir pradėjo dar-

savo durų. Garsino ir bučeris 
pey savo kostumerius susirinki
mą. Teko ir man nugirsti, kad 
įVyksiąs susirinkimas kovo 13 
dieną; kad tai busiąs milžiniš
kas masinis mitingas, prie 
Kedzie avenue, tikslu sumažin
ti taksas.

Na, tai sulaukęs paskirto lai
ko skubiu ir aš, kad nepasivė
luoti: nes kas nenorėtų dabar
tiniais laikais sumažinti tokius 
didelius mokesčius. Susiradau 
paskirtą vietą, įėjau svetainėn, 
pradėjau dairytis.

Laukiu kas toliau bus, kaip 
mažins taksas. Pradėjo rinktis 
publika, didžiumoj vis lenkai. 
Pasirodė ir mitingo vedėjas, 
vienas sumanytojų. Pasakęs ke-

. “Tai tų ir norėjau sužinoti”, 
pastebėjo klausimus davęs. Ir 
išreiškė abejonę, ar kartais ne
norima 
nelaimės,
daug maž 
sumokėsiu 
Reiškia
Dvyliką mitingų busią atlaiky
ta per metus. O ar taksos dėl
to bus sumažintos, tai ir neži
nia. —Prapertieris.

pašipinigauti iš kitų 
Jam dalykas atrodė 
taip: 12,000 piliečių 

kiekvienas po $5. 
sumokėsią $60,000.

Koncertas oro ban 
gomis

Jie suredagavo , garsinimus, 
paskui pradėjo juos spausdinti. 
Milkmonui pavedė juos išvežio
ti, ir dar vienas sumanytojų 
pasikabino tris garsinimus prie

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

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

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

Kampas So. Paulina Street. Te!. BOULEVARD 4552

Federal Meat Markei
* < 3, f _ S: •- « -

DIDELIS NUPIGINUSIASTenka su malonumu pažymė
ti pereitą sekmadienį duotas 
p. J. F. Budriko radio valan
dos koncertas iš stoties WCFL, 

choras, kvartetas ir solistės pp. 
Ona Biežienė ir Julija Gapšie- 
nė. /

Už tokį puikų ir harmonin
gą sudainavimą reikia sveikin-

-------------------------------------------------- -----------------------

lis žodžius, jis perstatė kalbėti ](Urj išimtinai išpildė “Birutės”
ANT RŪKYTOS MĖSOS

advokatą, kurio pavardę pamir
šau. Po advokato kalbos prabi
lo keli iš publikos. Advokatas 
kalbėjo daug kartų. Paskui iš
dalino lapelius, kuriuos pasira
šė 166 žmonių.

Tarp kitko buvo pareikšta, 
kad jeigu susirašytų visi nuo
savybės valdytojai, tai brigh- 
tonparkiečiai galėsią kontroliuo
ti ne tik Chicagą, bet ir visą 
apskritą (kauntę),

Na tai, sakau, atėjo laikai, 
kada lopas visą sermėgą val
dys. Iš tokio džiugsmo pypkę 
užsikuriau.

Tuoj buvo išrinkta valdyba 
iš keturių asmenų, kurion įėjo 
advokatas, lietuvis bučeris, len
kas Saliunininkas ir dar vienas. 
Tuo ir užsibaigė lietuvių ir len
kų didisis mitingas.

Po mitingo, pradėjęs teirau
tis apie smulkmenas^ sužinojau, 
kad valdyba ir pasiliks ant vi
sados tie keturi asmens. O na
riai turės kiekvienas mokėti po 
$5 kas metas, ,ir dar iš anksto. 
O jeigu kuris nesumokės, tai 
tas bus išmestas iš unijos.

Kai kurie išminčiai aiškino, 
busiančios taksos 
daugiau, nei puse, 
ar neapsimoka mo- 
Kitas pilietis pa-

Taivausios Mados Ve
lykoms Skrybėlės 

dėl moterų, merginų ir mergaičių. 
Skrybėlės, kurios kitose vietose kai
nuoja $3, mes parduodame už vie

ną kainą----

RŪKYTAS ŠOLDERIS...........
Rūkyta Nedidelė Liesa Šiąka . 
Šmotukai Kiaulienos dėl Dešrų 
be kaulo, liesus.................... .

... 7^c

. 10'/2c

7^c

SV.
SV.

SV. 
Geriausi Švieži Kiaušiniai tiktai.... 12*Ac tuz. 
Netarpinti Taukai tiktai penktadienį 
nuo 8 ryto iki 12 v. pietų bus po.......2J<c sv.
Rūkyti geri Lašiniukai po  ....... 10 H c
Rūkyti supiaustyti Lašiniai tik po 7^ c 
Priešakinė dalis Veršiuko po...........6!4c
Veršio Kulšis po................  11 %c

SV.
SV.
SV

Universal Millinery 
Shop

3341 So. Halsted St.
Užlaikome visokių mietų, nuo 21-25 

didumo.

MRS. M. ADOMAITIS,
Sav. «

Atdara vakarais iki 9-tos valandos.

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo

3631 S. Halsted St. 1949 S.- Halsted St.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą isigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiama dvisavaitini spalvuotą tumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks. J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis. K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

( 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.v

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

kad. už tai 
sumažintos 
Todėl, girdi, 
keti po $5.
klausė, ar daug galėtų susira
šyti prapertierių. Gavome at
sakymą, kad ne mažiau, kaip 
12,000. Trečias dar paklausė, o 
ką darys su tomis 12,000 .pen
kinių? Greitai buvo .atsakyta, 
kad reikia valdybai algos mo
kėti, nes juk niekas nedirba 
veltui ir’ negali dirbti.

Dar vienas visą laiką tylėjęs 
pilietis prabilo klausdamas, o 
kiek nariai gaus pašalpos, kai 
susirgs. Jam buvo paaiškinta, 
kad nieko.

O kaip tankiai bus ląikbmi 
susirinkimai ? Paaiškino, kad 
vieną kartą mėnesy, o gal ir 
rečiau.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnųodijimą krau
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per ^daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

ligą ar silpnumą.
Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo. • inks
tų. pustės, urina-' 
rių ir visų užkre- 
čiamųjų ligų.. Tai-, 
pgi speciali gydv-1 
ma! sugrąžinimui 1 
energijos ir stipru
mo be laiko nur' 
silpusiems asme
nims ir lytiniai < 
silpniems vyrams. <

» Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be, 
jokių pareigų.' 
t Dr. Ro$s kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 

' lengvų išmokėjimų. kad kiekvienam 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
. kampas Monroe Street, Chicago III. , 
1 Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508^ 

'dėl moterį. Valandos: 10 a. m. iki' 
,5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1, 
i p. m. Panedėliais. Seredomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

/< Pikšrio nesąmonės
a

IN 0UR OFFICE

ir 
ko-

[Acme-P. K A. Photo.l

“Mėlynbarzdis” Harry F. Po- 
wers, kuris pereitą penktadienį 
tapo pakartas už nužudymą 
dviejų moterų ir trijų vaikų.

paaišaš noriu

teisę
išneišeiti ri

šventę
tyta
Ponui
prisilaikius

pilniausiąturėjo
ti paragintiir

»»bų.
Pirmiausia i

vo iš anksto nusta- 
i paminėti tvarka, 
gini tos tvarkos ne- 
, vakaro vedėjas

Brooklyno “Vienybėj” 
“Sandaroj” yra įlipusios 
respondencijos, po kuriomis 
pasirašo p. F. Pikšris. Tose ko
respondencijose p. Pikšris tei
sina savo draugą p. J. Virbic
ką, kuris sukėlė triukšmą 
Lietuvos Nepriklausomybės 14 
metų sukaktuvių šventėj, va
sario 21 d., LMD. svetainėje *

Ponas Pikšris pasakoja išlai 
kokias nesąmones: “Mes susi
rinkome minėti Lietuvos ne
priklausomybes paskelbimo

Rusiška ir Turkiška, Pirtis
DOUGLAS BATHS

$514-16 W. ROOSEVELT ROAD ( 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedžie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 ▼. V.

i|T4!l»WWW|lWJ<
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Editor P. GRIGAITIS

TTialaakymo kaina?
Chicagoje — pultu:

Metams ....................   $8.00
Pusei metu ...... 1._______ '..... 4.00
Trims mėnesiams ...........  2.00
Dviem mėnesiam ..........  ... 1.60
Vienam mėnesiui _________ .75

sias Europos valstybes. Tai yra Lietuvai pavojinga.
Lietuvos tautininkų valdžia savo diktatorišku 

“griežtumu” .ne tik nesugeba vokišką nacionalizmą
Klaipėdos krašte numalšinti, bet jį tiesiog stiprina.

. Subacription Ratas.
$b.iM) per year ln Canada
$7 00 per year outside of Chicago 
f s ob per year in Chicagu 
<« tw*r

binered -*& Second Clas» Matter 
Jlarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chjcago, [11. under the act of 
M a re b 3rd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S Hal.nted Si., Chlcago, 
III leldf«»nai» Ruoseveh 8500

Metams ............... ... ....  $7.00
Pusei metu ........ ’ 8.60
Tnms mėnesiams ....  .. 1.75
Dviem mėnesiams .......... 1.25
Vienam mėnesiui ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintai

Metama ........ ...................  $8.00
Pusei metu ............................ 4.00
Trinia mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti ouAu* Monev

Orderiu kartu su užsakymu

KLAIPĖDOS KONFLIKTAS AŠTRĖJA

Klaipėdos gubernatorius Merkys paleido krašto 
seimelį, kuomet pastarasis atsisakė išreikšti pasitikėji
mą Edvardo Šimaičio sudarytai direktorijai. Chicagos 
“Tribūne” telegrama praneša, kad prieš direktoriją 
balsavę 22 atstovai, o už — tik 5. Didelė atstovų dalis, 
matyt, visai nuo balsavimo susilaikė.

Krašto seimelis nedavė pasitikėjimo naujai direk
torijai, protestuodamas prieš pirmesni© direktorijos 
pirmininko, Otto Boettcherio, atstatydinimą.

Taigi Klaipėdos krašte dabar įvyks nauji seimelio 
rinkimai. Sulig konstitucija, rinkimai turi būt ne vė
liaus, kaip už šešių savaičių po seimelio paleidimo. Lie
tuvos tautininkų valdžia, kuri išvaikė Lietuvos seimą 
ii' jau penkeri metai kai neskelbia naujų rinkimų, no
rėtų, žinoma, ir Klaipėdą valdyti be seimelio. Bet Sme
tonos nelaimei, Klaipėdos krašto konstitucija yra ga
rantuota tarptautine sutartim, kurią yra pasirašiusios 
keturios didžiosios valstybės. Lietuvos konstituciją 
smetonininkai sutrempė be jokių ceremonijų ir pasiga
mino tokią “konstituciją”, kokia jiems patinka. Bet su 
Klaipėdos konstitucija jie taip pasielgti negali.

Klaipėdoje, vadinasi, bus rinkimai. Klausimas ta
čiau, ar iš jų išeis palankesnio Lietuvos valdžiai sąsta
to seimelis, negu tas, kurį Merkys paleido? Vokiškos 
partijos Klaipėdos krašte dar yra stiprios. Jos visuo
met pravesdavo daugumą atstovų į seimelį. Dabar, ka
da eina toks aštrus konfliktas tarpe gubernatoriaus ir 
vokiškos seimelio daugumos, tai vokiečiai dės visas pa
stangas rinkimus laimėti. Ir kas bus, jeigu jie, iš tiesų, 
laimės? Priešinga Lietuvos valdžiai dauguma naujam 
seimelyje atsisakys patvirtinti kiekvieną direktoriją, 
kuri bus priimtina Merkiui, o be seimelio ^patvirtinimo 
(“pasitikėjimo”) sudaryt pastovią teisėtą direktoriją 
negalima.

Vokiškų partijų laimėjimas naujuose rinkimuose 
reikštų skaudų moralį smūgį ne tik Merkiui ir Lietu
vos valdžiai, kuri jį yra paskyrusi, bet ir visai Lietuvai.

Todėl yra abejotinas dalykas, ar Kaunas pasielgė 
protingai, įsakydamas gubernatoriui paleisti seimelį. 
Vartojant atsargumą ir “diplomatiją”, buvo galima su 
senuoju seimeliu šiaip-taip dirbti. Jisai nebuvo visai 
nesukalbamas. Kada Merkys paskelbė Boettcherio di
rektoriją pašalinta, tai seimelis tai direktorijai išreiš
kė pasitikėjimą tik vieno balso dauguma, ir šiton dau- 
gumon įėjo dviejų komunistų atstovų balsai. Tokia men
ka dauguma, susidedanti dagi iš labai mišraus elemen
to — vokiečių dvarininkų partijos, vokiečių kapitalistų 
partijos ir komunistų — aišku, negalėjo būt pavojinga. 
Naujas seimelis gali būt blogesnio sąstato.

Chicagoj per iSneiiotojus:
Viena kopija ---------------  8c
Savaitei -------- - -------------------- 18*
Mėnesiui .............. ............... .... 75<

Suvienytose Valstijose. Chicagoj.
' • oaAtu

BAISENYBIŲ SALA
Gyvenimo atmatos. — Žmo

nes, kurie primena 'sudužu
sias statulas. — Neįmano
mas niežėjimas1. —šlykščios 
erotines scenos. — Nėra jo
kių įstatymų. — Kol gyvas, 
naudokis gyvenimu. — Mir
tinos kovos dėl driežlių ir
moterų.

•rau-

būriai raupsuotųjų. Kada svei
kas žmogų,* r ažiuri j tuos gy
vus naiašiiirikUH. tai .skausmas, 
•lyg replėmis ,suspaudžia jo šir- 
dę. Veidai tų žmonių primena 

'supuvusius vaisius: jų nosy.'.
ausys, pirštai, moterų krūtys 
gabalais krinta nuo jų gyvų 
kūnų.

Mėsa tirpsta, kaip stearino

Bet tai yra tik vidujinės politikos sumetimai.
Klaipėdos krašto seimelio paleidimas dabartinėse 

apystovose turi ir didelės tarptautinės reikšmės Lietu
vai. Merkio susikirtimas su Boettcheriu jau pateko 
Tautų Sąjungon. Vokietijai reikalaujant, tą klausimą 
svarstė Tautų Sąjungos taryba. Buvo pradžioje mano
ma pavesti jį galutinai išspręsti Pasaulio tribunolui, 
bet, kaip paskiausios žinios praneša, jisai tapo perduo* 
tas valstybėms, garantavusioms Klaipėdos konvenciją 
(sutartį), šios valstybės — Anglija, Franci ja, Italija ir 
Japonija — bandė derybų keliu išlyginti nesusipratimą 
tarpe Lietuvos valdžios ir seimelio daugumos. Dribar, 
seimelį paleidus, tos derybos, žinoma, yra nutrauktos.

“Tribūne” korespondento telegramoje iš Klaipėdos 
sakoma, kad trys Klaipėdos konvenciją, garantavusios 
valstybės — Anglija, Francija ir Italija — įspėjo Lietu
vos valdžią aštriomis notomis, jogei seimelio paleidimas 
“prieštarautų tautų' sąjungos tarybos rekomendaci
joms”. Taigi šitą valstybių įspėjimą Kaunas ignoravo^ 
paleisdamas seimelį. Galima labai paabejoti, ar yra Lie
tuvai išmintinga teiti prieš save tas didžiąsias valsty
bes. •

Vokietijos viešoji opinija, suprantama, bus dabar 
nusistačiusi prieš Lietuvą dar griežčiau, negu kad ji 
buvo tuoj po Boettcherio pašalinimo. Tuo budu šitame' 
konflikte Lietuvos valdžia pasielgė taip? kad Klaipėdos 
vokiečių partijos turi savo pusėje faktinai visas didžia-

Prieš kiek laiko vokiečių žur
nale tilpo Atėnų daktaro Hans 
Eberliardo Meiselio straipsnis 
apie gyvenimą, — jei tai gali
ma pavadinti gyvenimu, ■
psais sergančių žmonių Spina- 
longos saloj. Dr. Meiselis tą bai
senybių salą aprašo maždaug 
taip:

Melsvos Egėju juros kampe 
randasi pasaulio užmiršta Spi- 
nalongos sala. Tai gyvai palai
dotų žmonių viešpatija. Salos 
kalnai ir uolos matosi iš tolo. 
Tačiau nei vienas žmogus ne
drįsta prie tų baisių uolų prisi
artinti. Jūreiviai baimingai žeg
nojasi, kai tik pamato Spihalon- 
gos kontūrus, ir šnibžda: “Die
ve, išgelbėk mus.”

Net žuvėdros, kurių visur ap
linkui galima užtikti, vengia 
tos salos. Daugiau to: atrodo, 
kad tamsiai mėlynos juros ban
gos lyg su pasibiaurejimu at
simuša j Spinalongos uolas. Tik 
kartą per mėnesį prie kranto 
atplaukia laivukas, kuris skubi
nasi iškrauti maistą.

Vos tik spėja laivas neplauk
ti nuo.salos, kaip iš visokių ur
vų pradeda lįsti gyvi nabašnin- 
kai, kurie kadaise buvo žmonė
mis. .Jie pradeda dalintis mais
tu ,kurj jiems prisiuntė pasau
lis. Tai šimtai nelaimingųjų, 
kurie serga baisia raupsų liga. 
Jie tapo išvyti iš žmonių drau
gijos ir izoliuoti tokioj vieoj, 
kad negalėtų su pasauliu susi
siekti. Jiems gyvenimo links
mybes yra svetimos, laimė ne
žinoma.

Merginos, kurios savo laiku, 
gal būt ,pasižymėjo gražumu ir 
viliojo vyrų žvilgsnius, senos 
moterys, sukvipę senukai, jau
nuoliai ir maži vaikai, — visi 
maišosi krūvoj.

Viduržemių juros rytų pa
krantės raupsuotieji yra veža
mi į Spinalongą, iš kur jie dau
giau jau nebegrįžta. Ten jie 
užbaigia savo gyvenimo dienas, 
nors tiesą pasakius, jie jau se
niai paliovė gyventi.

Mirambeloso užutekis, netoli 
nuo Krito salos, pasižymi ne
paprastu gražumu. Po kairei 
matosi viršūnė pagarsėjusio Mi- 
noa kalno, iš kurio vežama ga
ląstuvams gaminti akmenys*. 
Prie kalno, visai netoli nuo ju
ros, randasi Oluncfa, kur nese
niai tapo surastos pirmos žmo
nių padarytos monetos. To de
šinei; ’toli prie horįzorito, — 
eina kalnų grandine, kuri pasi
žymi fioletiniai melsvu atšvais* 
tu. O aplinkui visur matosi am
žinai melsva ir paslaptinga E- 
gejų jura.

Motorinis laivukas greit bėga 
ir prisiartina prie buvusiųjų 
žmonių salos. Senovėj Spinalon- 
ga priklauso Venecijai ir toj 
valstybėj vaidino tokią pat ro
lę, kokią šiandien vaidina Mal
tos sala.

Gražiosios Adriatikos valdo
vai salą pavertė savo IhiVylia 
baze. Gamta' ir Žmogaus ran
kos padarė iš Uolų. 'neįveikiamą 
tvirtovę. Vėliau Spinalonga pa* 
teko į turkų raiiUaS) o paskuh- 
į franeužų. Gailų gale; laike kri- 
tiečių viešpatavimo, tvirtovė 
buvo sulyginta su žemę ir pa
versta raupsuotųjų prieglauda*.

Kai tik tyivukae prisiartina.
prie nedidelio uosto, tuoj iš Vi- dar ilgai 
sur pradeda lito vartus bėgti ininlyj.

žvakė: iš pradžių pirštai,j pas
kui rankų plaštakai, alkūnes 
ir pečiai. Susidaro įspūdis, 
kad prieš juos stovi ne gyvi 
žmonės, bet kokios tai senos, 
sudužusios iš muziejaus statu
los. Per tuos pūvančius kimus 
bėga baisiai dvokiantis skystis, 
kuris nuodija orą. Daugelis tų 
žmonių nebeturi akių, o. tai 
daro tiesiog pasibaisėtiną įspu 
dį. Beveik visi jaučia nuolati
nį niežėjimą ir jie be paliovos 
kasosi,
Tie jų, kurie jau nebeturi pir
štų ir rankų, trinasi į uolas ar
ba voliojasi pakeitę ant žemės.

Spinalongos raupsuotieji 
tvirtoves griuvėsiuose pasidarė 
sau lūšneles, kur jie praleid
žia baisius savo gyvenimo me
tus, kol, ant galo, mirtis juos 
paliuosuoja nuo visų kančių. 
Mirusiųjų lavonai yra arba 
užkasami į žemę arba tiesiog 
įmetami į jurą. Laidotuvės 
įvyksta be jokių ceremonijų. 
Saloj jokių įstatymų nėra. Gy
ventojai gyvena arba, tiksliau 
sakant, įniršta sąlygose pilnos 
laisves. Be rūpesčių, be prie
vartos ir be jokių pareigų.

Jeigu jie negali tarpusavyj 
sugyventi, tai bite vienas gali 
savo priešą iš kelio pašalinti, 
v—pasiųsti jį pąs Abraomą. Jo
kio teismo, jokios atsakomy
bes nėra. Todeį saloj žmogžu
dyste yra paprasčiausias da
lykas. Per metus gal ten dau
giau žmonių yra nužudoma, 
negu miršta nuo raupsų.

Spinalongoj nepripažįstama 
nei socialinis nei lytinis skir
tumas. Biedniokas ir turčius, 
jaunas ir senas, vyras ir mote
ris, — visi guli kartu. Meilė 
toj saloj pereina visas orgijos 
ribas. Mat, raupsai neįmano
mai erzina lytinį patraukimą. 
Gašlumas tiesiog aptemdo 
prptą. Moterys, kad išsigelbė
jus nuo nuolatinio vyrų perse
kiojimo, dažnai “apsiveda,”

Kadangi saloj gėdos jausmas 
nėra žinomas, tai erotinės 
“idilijos” vyksta atvirai, be jo
kio susivaržymo. Kas žino — 
gal ryt ar poryt teks susidurti 
su mirties angelu! Kiekviena 
valanda braųgi. Tai ar yra 
bent kokia prasme skaitytis 
su doroves dėsniais? Baisus 
pasaulis, baisus gyvenimas, 
baisi mirtis — ir brangi pasi
tenkinimo valanda... '

Laikas nuo laiko raupsuo
tieji eina ‘^medžioti.” Jie ieš-‘ 
ko driežlių. Mat; manoma, 
kad dricžliai turi ypatingų 
nuodų, kuriais galima išsigy
dyti raupsus. Kartais pasitai
ko baisių scenų, kai dti ar 
daugiau' dėl driežlio pradeda 
peštis. Ne retai peštynes pa
sibaigia žmogžudyste. Moterų 
ir driežlių medžiojimas gal 
yra tos salos vyrų vyriausias' 
užsiėmimas.

Artinusi vakaras. Raudonai 
fioletiniai * šešėliai krinta ant 
juros* Motorinis laivukas plau
kia atgal. Plaukia ten, kur 
žmonės gyvena' pilnu gyveni
mu,.— džiaugiasi ir liūdi. 
Spinalongos raupsuotieji ilgai 
žiuri. į jurą, kol laivukas vL 
siškai hepra'nyksta.

Vejąs neša baisų raupsų 
dvokimą, kuris > juo toliau nuo 
ėalofb tuo darosi silpnesnis ir, 
pagalios, visiškai pranyksta. 
Bet baisenybių salos vaizdįis

faktinai. iki mirties.

sur pradeda ,pto vartus

Ketvirtadienis, kovo 24, ’32

f. [Acme-P. U A. Photo}

Japonų karininkas tardo suimtą kinietį, kuris yra surištas ir paklupdytas.
—

Verti A. VaivadaBRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
Pertniision Doubledav Doran, & Co

. A--------
(Tąsa)

Vdn Helsingo laiškas, adresuo
tas Dr. Jonui Še vardui, bet

raupių

paliktas vąlizėje, Bėrkeley 
viešbutyje.

(nepriduotas adresatui)
“Rugsėjo 27 d. — 

“Brangus Jonai:—
“Rašau šį laišką, nebūdamas 

tikras, kad išliksiu gyvas. Pats 
vienas einu budėti kapinėse. 
Aš nusprendžiau, kad Ne- 
Mirtingoji, panele Lucija, šią
nakt neapleis karsto, kad se
kančią naktį ji butų tuo uo
lesnė ištrukti. Prie jos karsto 
iš iškaišysiu daiktus kurių ji 
labai nemegs — vilkžolių ir 
kryžių — ir tuo budu užkirsiu 
jai kelią išeiti; Ji dar yra 
j lupia Ne-Mir tingu, todėl bus 
atsargi. Bet tos priemones 
yra tik sulaikyti ją nuo išėji
mo; jos gali būti nelabai, nau
dingos užkirsti jai kelią su
grįžti; tokiame atvejyje Nc- 
Mirtingį yra labai atkaklus ir 
naudosis keliu, kuris suteiks 
jielns kuo mažiausiai pasiprie* 
šinimo, nekreipdami domės, 
koks jis butų. Aš ten, vieto
je, busiu nuo saulėleidžio iki 
•aušros, ir jeigu’pasitaikys kas 
naujo sužinoti, aš tai sužino
siu. Nuo pačios Lucijos, ar ko 
kito, aš nebijau; bet Uis 
KITAS, kuri^ jai suteikė ne- 
miHihgumą, jis dabar gali eiti 
ieškoti jos karato5 ir ten rasti 
priegiaudą. Jis yra gudrus, 
kaip nian teko patinti nuo J‘o- 
natano ir spręsti iš priemonių, 
kuriomis jis kariavo su mumis 
dėl Lucijus gyvybės; mes pra* 
lošefne tą mūšį; jis mus apga-. 
vo; tie Ne-MirtingiėjŲ yra gud& 
rus ir stiprus visais atžvilgiais. 
Jo rankose visuomet yra dvi
dešimties vyrų jėga; ir musų 
kraujus, kurį atidavėme LucK 
jai, irgi tekėjo jo gyslose. Be; 
to, jis gali sušaukti savo vii* 
kus, ir griebtis, nežinau, kokių' 
priemonių. Todėl; jeigu jis 
šiąnakt ten ateis, jis mane su-; 
raš; niekas kitas ten neįsi
braus —- nebent, jeigu jau bus- 
pervėlu. Labai galimas daik
tas, kad jis visai ten nepasiro
dys. Nematau tam jokio rei* 
kalo; jo apniktuose plotuose 
yra daug daugiau aukų, negu 
apleistame kapihype, kur guli 
tik viena. Ne-Mirtihga moteriš
ke ir prie koplytėlės budįs se
nelis.
( “Rašau Šį laišką, nebūdamas 

tikras... Paimk visus popierius, 
kurie yra prie jo pridėti, l|hr«» 
kei’io užrašus ir kitus, jUos 
perskaityk ir tuomet; rask tą 
galingą Ne-Mirtingąjį, nut 
Įiiauk jo galvą, išdegink; jo širį- 
dį, ar pervaryk per jį fem.aįgį 
ir išgelbėk visą pasaulį nuo jo 
nagų. •

“Jeigu daiiglati hcphsimiity-

sįhie, paskutinį kartą, sudiev!
“Vkn Hėlsihgas.”

Dr. Sevardo dienynas

kad aš vėl grįžau prie savo va
karykščio įsitikinimo ir stačio
kiškumo tuo reikalu. Vėliau, 
atsikreipdamas į Artūrą ir 
Kvintą, profesorius tęsė toliau 
savo niūri u balsu:

“Noriu jūsų leidimo šiąnakt' 
padaryti tai, kas mano nuo
mone yra geriausia musų vi
sų labui. Žinau, kad tai bus 
labai didelis prašymas ir kuo
met jus sužinosite, ką aš pla
nuoju padaryti, jus patys pa
matysite, kad mano prašymas

Rugsėjo 28 d. •— Stebėtina, 
kaip daug geriau žmogus jau
čiasi gerai išsimiegojęs. Vakar 
aš buvau beveik besutinkąs su 
Van Helsingo baisiais išvedžio
jimais, Bet dabar jie man at
rodo niekšiški nesveiko proto 
padarai. Neabejoju, kad pro
fesorius viskam tam tiki. Ne
su tikras, bet gal, po visų įvy
kių, ir jo protas sumišo. Be 
abejo, visiems tiems misteriš
kiems apsireiškimams, turi 
būti kokia nora priežastis? Ar 
galimas daiktas, kad pats pro
fesorius yra viso didžiausias 
kaltininkas? Jis yra tiek be
galiniai gudrus, kad jeigu tik 
laikinai sumištų ir įsitikinęs į 
kokį nors faktą, kuo lengviau
siai gidėtų įvykinti to įsitiki
nimo sukeltą pasiryžimą. Ne
drįstu ėpie tiri galvoti ir nei 
valandėlei nenorėčiau tikėti, 
kad Van Helsingas išėjo iš 
proto, bet kaip ten nebūtų, aš* 
atydžiai jį seksiu. » Gal kaįp 
nors sužinosiu kame visa pas
laptis.

Rugsėjo 29 i/», rylų... 7- Va
kar naktį, truputį prieš dešim
tą, į Van Helsingo kambarį 
atėjp Arturas ir Kantas; Van 
Helsingas visiems- išaiškino ką 
jis norėjo padaryti, .daugiau
siai 1 kalbėdamas- Artių*.o adre
su, lyg jo rankose butų sukon
centruotos visus musų pajėgos 
ir jis turejp tartį paskutinį žo
dį. Pradėjo kalbeli, pastebė
damas,, kad tikėjo, jog ir mes 
eisime su juo, nepaliksime jo 
vieno/, “rita,? tęsė toliau, “yra 
įsunkus, baisus • darbas atlikti. 
Jus, žinoma, labai nustebote 
gavę nuoi manęs, laišką?” bai
gę vėl atsigrįždamas į Artūrų, 
Lordą Gbdalmirigą.

(“Taip,, nustebau. Manyje 
gerokai sukėlė nėrimo. Mano 
paties, namuose,, paskutiniu 
laiku, buvo, tiek daug vargų ir 
rūpesčių, kad jų ir taip man 
užteko, dar be pašalinių. Be 
to, buvau labai suinteresuotas 
sužinoti, ką tamsta planavote. 
Visą dalyką apkalbėjau su 
Kvintų; bet kuo daugiau mes 
kalbėjome, tuo smalsesni mes 
daromės, ir dabar galiu pasa
kyti, kad nenustebčiau išgirdęs 
•keisčiausius žodžįus iš jūsų 
lupų.”

“Ir aš” lakoniškai atsakė 
kvintas Morris.

“O,” !{arė profesorius, “jus 
esate dtįug arčiau pradžios, 
negu šitai mano draugas Jo
nas. Jis turi eiti labai ilgą 
kelią atgal, kad galėtų bent 
pradėti ‘suprasti kame čia da
lykas.”

•Mulyl, kad profesorius pas
tebėjo, nors netariau nei žodį,

nebus labai lengva išpildyti. 
Todėl esu priverstas prašyti, 
kad jus, dar nesusipažinę su 
dalyku, padarytumėte man 
prižadą, kad vėliau — nors 
ant manęs kuri laiką ir pykši
te, — jus savęs negalėsite kal
tinti prisidėjus prie mano dar
bo. Būdamas atviras, turiu 
pripažinti, kad pas jus pana
ši nuomonė galės atsirasti.”

“Aš manau, kad to užtenka,” 
įsimaišė Kvintas. “Atsakysiu 
už profesorių. Nesuprantu 
prie ko jis veda, bet esu tik
ras, kad jis kalba tiesą ir to 
man gana.”

(Bus daugiau)

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

Naujas No. 22 “Kovos 
mautas šiandie. Kaina 10c
Klauskite Naujienose

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

<. r • '__  , „ . ________

* AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina tr labai pagei 
binga knygele tiems kn 
rie nori tapti <k»s <alie> 
piliečiais Pamokinimą* 

! apie ši6s ialies tVarlu
ajiie jos ririininku rw 
kimus.ir viską kas reik» 
linga prie {mimo egza 
tnebo rasite fioj knygeli i 
lietuvio ir augio kalhn 
mis, ktiralyta

I

KAINA TIK 25 CENTAI

'NAUJIENOS
1739 Šri. Halsted St

CHICAGO. ILL

Siųskite money orderį arba krasoe 
ženklelius.



Lietuviai Gydytojai

Gal lietuvis įsimaišęs

Holdapas gatvekary

Graboriai

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUSgali susilaukti elektros

Lietuvės Akušerės

Del ko žmonės žudosi JARUSH

Akių Gydytojai
oou

Advokatai

esat

ryto

Lietuviai Gydytojai Namų Tel. Hyde Park 3395

SKS

Namai

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

sese 
Kru 
Stre

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Cbicagoj

Pildė motinos paliepi 
mą, padegė namus

1327 So. 49th Ct

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE patarnavimas ir naktį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Telefonas

Cicero 3724

ei jų nuosprendį, kuriuo Al Ja
ponei tapo paskirta bausmės 11 
metų kalėti už sukimų taksų. 
Caponės advokatai prašė teis
mų iš naujo peržiūrėti bylų. Bet 
apeliacijų teismas atsisakė tai 
padaryti. Taigi dabar Caponei 
belieka kreiptis tik į aukščiau
sių šalies teismų.

1646 W. 46tb St

Telefonai / 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

VOKATAS 
t., Rooju 909

šiuo laiku Chicagoj Illinois 
anglėkąsių unijos ir samdyto-

Neseniai apeliacijų teismas 
užgyrė žemesnių teismo instan-

Laidotuvese patarnauja gpbo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 174 L

Darbininkai ir samdy 
tojai nesusitaiko

jų, asociacijos atstovai verta de* 
rybas samdytojų-darbįninkų su
tarčiai ųtnaUjinti. Kolei kas 
neprieinama susitarimo. Pasku
tinis samdytojų pasiūlymas pri
imti, kaip pamatų deryboms, 
šiaurinės West Virginijos ang- 
lėkasių algų skalę. Darbininkų 
atstovai nepriėmė to pasiūlymo.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

‘Policininkas Francis O’Toole 
nušovė banditų ,kai šis kartu su 
dviem draugais mėgino padary
ti jam holdapa. Nušautojo var
das yra Edward Koskowski. 
Nors jo du draugai pabėgo, bet 
vėliau juodu buvo suimtu. Vie
nas jų yra William Donis, 2311 
No. Oakley avė., o kitas E$. 
Kure'vicz, 2345 No. Leavitt st. 
Donis .atrodo, gali būti lietuvis.

ČIKAGOS 
ŽINIOS

Suėmė banditų gengę 
Bridgeporte

Illinois valstijos . darbo de
partamentas praneša, kad vals
tijoj, neskaitant Chicagos, da- 
bar dirba 4.2 darbininkų dau
giau, nei sausio mėnesj š. m. 
Pačioj tečiau Cliicagoje darbi
ninkai dar vis atleidžiami iš 
darbo, o ir tų darbininkų, ku
rie dirba, bendra algų suma 
mažėja.

Phone Boulevard; 4139
A. MASALSKIS

Kaip vakar visi municipalite
to samdiniai, jų tarpe ir muni- 
cipales tuberkuliozo sanatorijos 
tarnautojai, laukė algų už po
ra savaičių. Algos jiems ke
tinta išmokėti už paskutines 
sausio mėnesio dvi savaites.

14,000 mokytojų ir 4,000 kitų 
mokyklų tarybos samdinių al
gos buvo išmokėtos šiandie. 
Tai bus algos už paskutinę pra
ėjusio lapkričio dalį.

padaryta už $2,000. Ivan aiš
kinosi, kad jis naudojo žvakę 
ir degtukus pildydamas tėvų 
Įspėjimų nežaisti elektra.

3307 Auburn Avė 
. CHICĄGO. ILL.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Caponei belieka aukš 
čiausias teismas

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill. 1595 

Valandos nuo, 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po. pietą ir 

/\/T^xnedeliom8, pagal susitaritna

antradienj, kai tėvų 
namie, Ivan panaudojo

9 iki 11 valandai.
6 iki 9 valandai vakaro

Miesto darbininkai ga 
vo algas už porą 

savaičių Chicagoj darbai dar 
mažėją

50 žmonių važiavusių gatve- 
kariu ,apleido ji ties Harrison 
ir Clinton gatvėmis. Mat, juos 
išgųsdino banditai, kurie atėmė 
iš George W. Ewert $150. 
Tuos pinigus Ewert vežė ban- 
kon. Matomai, banditai sekė jį, 
kai jis išėjo iš savo ofiso, 97 
So. Water st.

Dr. Vincent C. $?<<•<• 
l)<»n tintai

1180 Archer Aveniu-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatus 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Felefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ifi Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 rytoj 4 iki 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliotnis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

LIETUVIS.
155 N. Clai l

Telęphone Fęanldin 5745 
i: 3117 S. Union Avė

5 Telepbone Viccory 2213

' Mrs. Safford, 75 metų, pa 
dėjo savo sūnų, I-Iarry Saifor 
da. 51 metu (5481 Renvvoo-

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 d., 7:45 vai. va
kare, 1932 m., sulaukVs 60 metų amžiau^; gimęs Lietuvoj 
Mariampolčs apskr., Vartų kaime, gimęs gegužes 16 d. 
1871 m. Paliko dideliame nuliudime moterį Onų, po tėvais 
Balevičiukė, dukterį Zofija Junieyicz, 4 sūnūs: Jonų, Juo
zų, Dr. Lawrence ir advokatų Antanų, tris marčias: Dr. 
Sušaunu, Juzefinų ir Angelinų, žentų Aleksandrų Junie- 
viez, anukus Albinų ir Aleksandrų, dvi anūkes: Heleną ir 
Elenorų ir gimines. Prigulėjo prie sekančių draugijų: Ka
raliaus Dovydo, Motiejaus Valančiausko, Saldžiausios šir
dies, išv. Jurgio R. ir K., Teisybes Mylėtojų, Simano Dau
kanto, S. L. B. K. A., Independcnt-Order of Eoresterg. ir 
S. L. A. Kūnas pašarvotas randasi, Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn avc. (

Laidotuves įvyks pirmadienį, kovo 28 d., 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. n. Petro šlakio giminės, draugai_ ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Snwu> Marčios žentas, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse -patarnauja graborius A. Masalskis, tel. 
Boulevard 4189.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Td. Victpry 7188.
Rez. Td. Hemlock.. 2lį 15

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

Td. Calumcr 3294
Nno 9 iki 12 vai dieno* ir 
nuo 6 iki 0 valando* vakare

(Acme-P. B A. Photo)

Zaro Agha, kuris 
yra, seniausias pasaulyj 
gus. Dabar jis sunkiai 
Londono ligoninėj. Agha 
na iš Turkijos.

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėliąj pagal sutartį

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoją jusą na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840sakoma, 

žmo- 
serga 
paei-

Musą Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame cei 
kaip visuomet; esti sąži 
nįngas. - ir nebrangus to 
dd, kąjlt neturime iš 
laidą užlaikymui sky

- IŠ RUSIJOS -
Getai lietuviams žinomas per l*> <ne 

rus kaipo patyręs gydytojas chirurgą, 
ir akušeri#

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vy
rą. moterų it vaikų pagal naujausios 
metodus. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 (V 18/7? St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Randolph 6800

Moderniška Koplyčia Dovanai. 
Turiu automobilius visokiems rėika 

lama.. Kaina pri^įnama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

A. L. Davidonis, O.
4910 So. Michigan Avenjie

Td Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryte: 
nuo. 6 iki 8 valandai vakire 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ivanui Ross, 5 metų, jo mo
tina ir tėvas (819 So. Cres- 
cent avė., Park Ridge) nuolat 
kalbėdavo, kad jis nemėgintų 
žaisti plektro šviesoms, ba žais
damas 
kirtį.

Taigi 
nebuvo 
degtukus ir žvakę kokiam ten 
žaislui ieškoti tamsialn kampe. 
Deliai to kilo gaisras, kurį už- 
gesyti. ugnėgesiams ėmė pus
antros valandos, o žalos buvo

avė.) į kalėjimų. Moteris kal
tino, kad jos sūnūs perdaug 
triukšmaujųs. Vyras priėmė 
nuodų Hyde Park policijos sto
ty ir mirė Bridwell kalėjimo li
goninėje.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adams St,. Room 21 .7 
Telepbone Raudolpb 6727 

Vakarais 2151 W 22nd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Conn. ir du broliu Lietu- 
- Antaną ir Joną ir seserį

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Policija suėmė penkius na
rius gengės, kuri turėjo auto 
mobilį su radio priimtuvu ir 
sirena, kad jai butų duodamas 
kelias prbėgimui. Suimtieji, pa
sak jiolicijos, prisipažinę 30 plė 
Šimų, jų tarpe ir Olympic vieš
bučio, 1015 No. Clark St.

Suimtųjų vaidai yra: Joseph 
Kobeck ,21 m., 3615 So. Par- 
nell avė., Walter Herbcrt ir 
Henry Herbert, 6246 Heating 
avė. ,ir I,awrence Herbert 30 
m., 3434 So. Union avė.; kartu 
buvo suimtas ir Anthony Wc- 
rak, 3409 So. Union avė.

JŪSŲ GRABORIĄI I
Didysis Ofisas ‘ ■

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai-. YARDS 1741 ir'1742

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Td, Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street 

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

- 7 *iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dienąRez 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospeci 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietųvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr 

,1645 Sįo. Ashland Avė. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Td. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930, '

Rez. td. Midw*y 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryta iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį, 
4847 VVėOt I4tb Street, 

CICERO. ILL. 
X-Ray....Phonę Cicero 1260

A 1 v ''

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Phone Canal 6122

D R. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2291 West 22lid Street
Valandos I- ) ir —8 

Seredomis ir nedėliomis pagal »utartf 
Reztdpnctja 6 6 28 So Ruhmond Street 

Tflefona, Republic 7868

Laidotuvės įvyks petnyčioj. ko
vo 25 dieną. 10 vai. iš ryto iš na
mų į Barrington. III. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į vietos ka
pines.

Visi a. a. Petro Skarbalio gi
minės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs. Dukterys, 
Brolis, Podukris ir Giminės.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. ;
Td. Roosevdc 7532,

Patarnauja laidotuvėse , kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti.
Td. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, Ilk 
Tel. Cicero 5927

PETRAS SKARBALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 22 dieną, 9.15 valandą iš ry
to 1 9 32 m., sulaukęs 68 metų 
amžiaus- gimęs Raseinių apskr., 
Batelių kaime.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Teklę, sūnų Franciškų, 22 
m., dvi dukteris — Elzbietą 20 
mct.. Mortą I 8 met.. dvi podukri 
— Marijoną Lukošienę ir Oną ir 
brolį Nikodemą, gyvenantį Water- 
bury 
voj 
Marijoną.

Kūnas pašarvotas, randasi ant 
farmos Rewers Woods. Half Day.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SO'. Ashland Aūe. 
Tek Boulevard 2800. 

Rez. 6515 Sp. RockuieU St. 
Td. Rzpublic 9723

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 142 Archer Avenue

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

Tek Lafayette 4144L A A, SLAKIS
' ; advokatas 
Mieeto Ofisas 77 W. Washington St 
Room 1502 Tdi Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ucarm, Ketv. ir Subatoa 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

PETRONĖLĖ GEDVILIENĖ 
po tėvais Strcleckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 23 dieną, 6:15 valandą ryte 
19)2-111., sulaukus apie 51- metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje. Taura
gės apskr.. Eržvilko pdrap., Nau
jininkų kaime. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Priklausė prie Apašta
lystes ir A.R.D. 2 Skyriaus Dr-jų.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Joną, seserį Marijoną ir švogerį 
Joną Barčus, brolį Juozapą ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje 
rj Oną ir švogerį Kazimierą 
gelius, brolį Joną ir brolienę 
leckius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
salskio koplyčioj. 3307 Auburn av.

Laidotuvės įvyks antradieny, ko
vo 29 dieną, 8 vai, iš ryto iš kop
lyčios į Šv. Jurgib parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petronėlės Gedvilienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyęas, Sesuo. Brolis, 
Svoyeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grob. 
A. Masalskis. Tel. Boiljcyard 4139

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien?. 2 iki 3 po piet

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
2420 Marcjuettė Road

Valandos: 9—1.2, 7—9, Anu^dienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitariau.

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59H

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

R. G ŪGIS
ADVOKATAS , 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St.. Room 1113 

Telefonas Central 44 I i 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
13 23 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekviena 

vakarą išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytą

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr-. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 luboe 

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 ‘iena 

Pbone Midway 2880

JONAS STENEIKA

Persiskyrė .su šiuo pasaulių ko
vo 22 dieną. 7 valandą ryte 1932 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Šakių apskr.. Barzdų parap.. 
Pupių kaime. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Gediminą. brolį, Vladislovą, 
pusbrolį Vaitiekų Jusaitį, dvi te
tas — Elzbietą Kvederienę ir Vik
toriją Pangonienę ir gimines, o 
Lietuvoj dvi seseris — Olesę Ac- 
kudevičienę ir Solomiją Žukienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 1819 
S. 50th Avc.. Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 26 dieną. 9 vai. ryte iš namų 
bus nulydėtas j Tautiškas kapi
nes.

Viii .i. a. Jono Steneikos gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidoj 
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Brolis, Pusbrolis, 
Tetos ir Giminės.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzjamuotojas

A. MONTVID, M. D.
Wesi Town State Bank BJdg 

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

Tel Wcsi 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

•*hon» Boulevard

DR. C. Z. VEZELIS 
Dcntistas

M5 So. \shland kv«
arti 4 7ch Streei

DR MARGERIS
Valandos nuo 1 f> rvto <ki ? po ptrru 

■ » nuo 6 30 iki S 30 vakare Sek 
madiemai* nuo 10 ik: 12

H21 So. Halsted St
Phon» Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo. SAVO ofisą patinusią#,, tšpiputusiaj 
bla|izd(j gyslas,

Valandos nuo K iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. ' 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulfevard ,1-401

S!!S=U1“1""  

LOVKIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS. KV1ETK0S
< Pristatomą į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms,. Ęankietams ir Pagrabam^
Vainikai,:

3316 S. Halsted St. Tei. Boulevard 7314

I .iptuviai Gydytojai 
~Dr. C. K. Kliauga 

DENTISTAS
Urarmnkai* Kervergai* ir Soharom* 

24 20 3V (Marquette Rd. arti Western Av 
Pbone Hemlock 7828

Panedėliai#. Seredomia ir Pėtnvčio ir 
1821 So Halsted Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi gaivos skaudėjimo, svaigimų; 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas Specialė atvda 
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.

Phone Boulevard 7589

j
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NAUJIENOS, Chicago, m, /Ketvirtadienis, kovo 24, ’32

Tarp ūhicagos 
Lietuvių

Revoliucija Meldą* 
žio svetainėje

Andrulis su savo “defense 
corps“ kėlė revoliuciją prieš 
Pruseiką ir jo sekėjus

Kovo 22 dieną M. Meldažio 
svetainėje kalbėjo L. Pruseika. 
šias prakalbas surengė komu
nistų grupė—sklokininkai. Kaip 
žinoma, L. Pruseika, “Naujo
sios Gadynės“ redaktorius, yra 
opozicijos vadas ir pirmiau bu
vęs vienas geriausių komunis
tų kalbėtojų, bet jau šiandie iš
mestas iš partijos ir Bimbos-An
drulio nuteistas amžinam pra
keikimui.

Tat šiandie, kur tik yra ren
giamos Pruseikai prakalbos, 
bimbiniai turi suorganizavę 
“defense corps“—tam tikrą rau
donarmiečių grupę, kuri ardo 
pruseikinių * parengimus. ši 
triukšmadarių grupė yra suor
ganizuota. iš tamsiausių komu
nistinių gaivalų, vyrų ir mote
rų.

Dabar betgi apie antradienio 
susirinkimą. S. Strazdas, ati
darydamas prakalbas, padare 
pastabą, kad visi užsilaikytų 
ramiai, kaip žmonės, o po pra
kalbų jei bus kas kam neaišku, 
tai galės duoti klausimus, gi 
kalbėtojas- j juos atsakys. Už 
triukšmo kėlimą ir prakalbų 
ardymą atsakys ne rengėjai, bet 
triukšmadariai.

1 Pradžia revoliucijos

Pradėjus Pruseikai kalbėti 
tuojau, po “Vilnies“ redakto
riaus Andrulio komanda, triukš
madariai ėmė reikalauti, kad 
Pruseika apleistų estradą, o leis
tų kalbėti komunistų partijos 
atstovui.

Andrulis buvo suorganįząyęs 
šioms prakalboms ardyti visas 
savo fanatiškiausias davatkas 
ne tik iš pačios Chicagos, bet 
ir iš priemiesčių, kaip Roselan- 
do, So. Chicagos, Burnsidės, o 
taipgi iš Northsidės. Buvo at
silankęs ir “Vilnies“ štabo na
riai — pats Andrulis, Mileris, 
Krakaitis, ^Abekas, Aimanavi- 
čius raudonoji slaugė Savuki- 
niutė ir kiti. Triukšmadarių 
būrys susidarė iš kokių poros 
desėtkų asmenų, o gal kiek dau
giau.

Kaip tik Pruseika kalba, tuo
jau Andrulis, Mileris, Abekas 
ir visa gengė rėkia, šaukia vi
sokiais žodžiais ant kalbėtojo ir 
reikaluaja ,kad jiems leistų kal
bėti.

Publika ramina triukšmada
rius, bet šie dar daugiau ler- 
mo kelia, ir matėsi, kad jie bu
vo iš anksto susiorganizavę ti
kslui išprovokuoti muštines ir 
išardyti prakalbas.

Atėjo j svetainę M. Meldažis. 
Jisai ramina Andruli ir kitus, 
bet lermas darosi dar didesnis. 
Meldažis vedasi Andrulį laukan, 
kaip ramybės ardytojų vadą. 
Kai jau Meldažis atsivarė And
rulį iki svetainės durų, tai An
drulis paspruko iš jo rankų ir 
pabėgo į pirmąsias raudonar
miečių eiles. 4 ,

Pasirodo svetainėje policija
Pasirodo policija. Palicininkas 

išmeta Andrulį ir Milerį lau
kan. Kai kas iš susirinkusių 
manė, kad dabar tai triukšma
dariai nusiramins. Bet kur 
tau: pasilikę svetainėje “de
fense corps“ tęsia savo “kon
certą“ ir toliau.

Pruseika pasėdėjęs už stalo 
apie 15 minučių, vėl mėgina 
kalbėti. Bet visokie ne labai 
gražus komplimentai siunčiama 
tiesiai jo adresu.

Susirinkimo pirmininkas ir 
publika ramina rėksnius, bet 
negali nuraminti. Pasirodo dar 
trys policininkai svetainėje ir 
žiūrėdami j komunistinę revo
liuciją juokiasi. Jie laukia or
derio mesti rėksnius laukan.

Bimbiniai nori, kad policija 
juos mestų laukan, nes tada jie 
pasirodytų kankiniais, o iš to 
jutų progos vėliau pažebravoti 
aukų po stubas ar rengiant pra
kalbas.

Tačiau prakalboms rengti ko
mitetas, pasikalbėjęs su Straz
du ir kalbėtoju, nutaria pra
kalbas uždaryti šį vakarą, o ki
tas prakalbas turėti rytoj (t. 
y. ttrečiadienio vakarą). Publi
ka šiam tarimui pritaria, rankų 
pakėlimu. Nutarta triukšmada
rių nė Vieno neįsileisti į svetai
nę trečiadienio vakarą.

Andrulis mėgino įkalbėti Mel- 
dažį neduoti daugiau svetainės 
ddokininkams. Bet Meldažis 
matomai nepaklausė jo .įrodinė
jimų.

Publikas į prakalbas susi
rinko virš poros šimtų. Apleis- 
Jami svetainę, žmonės kalbėjo
si, kad jau Bimba ir Andrulis 
visai nuprogresavo, jei griebia
si tokių nešvankių priemonių, 
kokias naudojo antradienio va
karą. Ir tur būt ne Lietuvoje 
vadinami chuliganai nepasirodo 
taip šlykščiai, kaip Amerikos 
komunistai.

žiūrint iš šalies į antradienio 
revoliuciją, prisimena, kad tie 
patys žmonės, kurie ją kėlė, 
visai dar neseniai žiurėjo į Pru- 
seiką kaip į didžiausią savo va
dą. Antra vertus, prisimeną, 
kad šitokie žmonės mojasi val
dyti šalį arba bent organizuotų 
darbininkų minias. Kas gali 
jais pasitikėti?—Senas Petras.

Lietuvių radio 
programas

šį vakarą, kaip ir kiekvie
ną ketvergo vakarą, vakarą bus 
duodamas radio programas oro 
bangomis. Kaip žinia, šis pro
gramas bus girdimas iš stoties 
WHFC. 1420 kilocycles, nuo 7 
iki 8 vai. vakaro, šį radio pro
gramą finansuoja Jos. F. Bud- 
rik krautuvė, 3417 S. Halsted 
St. šį vakarą radio klausytojai 
turės progą išgirsti daug gerų 
dainininkų ir naują komiką — 
Varną. Todėl užsukite savo ra
dio Šį vakarą ant šios stoties ir 
pasiklausykite dainų, muzikos 
ir Varnos juokų.—J. F. B.

Roseland
Chicagos Lietuvių Choras Pir

myn atvažiuoja .į Roselandą

Roselande yra sudarytas ko
mitetas, kuris rengia Chicagos 
Lietuvių Chorui Pirmyn kon
certą balandžio 24 dieną Stru- 
milo svetainėje. Tai bus didelis 
koncertas. z

Apie Chicagos Lietuvių Cho
rą Pirmyn mes daug esame 
skaitę laikraščiuose, daugelis 
esame buvę jo parengimuose, 
žinome, jog tai yra didžiulis 
choras, kuriam priklauso arti 
šimto lietuviško Amerikoje au
gusio jaunimo. Ir kam neįdo
mu Chicagoj, o ypač Chicagos 
priemiesčiuose, kaip Roselande, 
išgirsti jį dainuojant, pamatyti 
ypatingai šioj kolonijoj nauja- 
nybę?

Kai kurie roselandiečiai pra
dėjo tartis su Chicagos Lietu
vių Choru Pirmyn, kad jis 
duotų koncertą Roselande. Pir
myn Choras atsakė: jeigu rose
landiečiai pageidauja, tai mes 
galėsime ’duoti gerą koncertą, 
bet jus turite susitarti tarp sa
vęs, ar yra daug norinčių tokį 
koncertą girdėti.

Didelis būrys roselandiečių, 
vyrų ir moterų, susitarė ir pra
nešė Pirmyn Chorui, kad rose
landiečiai pageidauja turėti 
koncertą Roselande, kuriame 
Pirmyn Choras išpildytų pro? 
gramą.

Gavus sutikimą Pirmyn Cho
ro, nutarta rengti ' koncertas 
balandžio mėnesio 24 dieną 
Strumilo svetainėje.

Antradienio vakarą, kovo 15 
dieną, Strumilo svetainėje rose
landiečiai turėjo susirinkimą, 
kuriame dalyvavo ir Pirmyn 
Choro du valdybos nariai, bū
tent S. Jokubauskas ir M. čer 

pulevičius. Jie pranešė, kad 
Pirmyn Choras mokinasi nau
jų dainų, kurias dainuos Ro
selande, ir prižadėjo duoti tik
rai gerą koncertą.

Roselandiečiai pasižadėjo pa
sidarbuoti irgi gerai, kad su
kviesti daugiau publikos. Rose- 
landietės moters pasiėmė tikie
tus pardavinėti iš anksto, bū
tent F. įPučkoriene, Jokubaus- 
kienė, V. Pučkorienė, Baužienė, 
Matikonienė, Šilinienė, Dam
brauskienė, Zlibinienė ir kitos.

Tikietai iš anksto parduoda
mi bus pigesni, negu tą vakarą 
prie durų.

Beje, reikia dar pasakyti, 
kad koncertas yra rengiamas 
ne pasipinigavimui. Įžanga bus 
visai žema, kad duoti progos 
kuo didesniam skaičiui žmonių 
pamatyti ir pasiklausyti kon
certo, o ypatingai jaunimui su
sipažinti su Northsidės jauni
mu.

šiam kartui užteks to, ką 
pasakiau. Kitą kartą pranešiu 
ką naujesnio apie koncertą.

A. Narbutas.

Marųuctte Park
Lietuvis pašovė žmogų savo 

krautuvėje; ir pašautasis ir 
lietuvis suimti

.ši žinia truputį suvėluota. Ji 
paimta iš “Chicago Tribūne“. 
Pasak to dienayščio, John So- 
vietsky, lietuvis, savininkas 
drabužių krautuvės adresu 6234 
So. VVestern aVe., pašovęs tūlą 
George McDonaldą. Tai atsi
tiko praėjusio penktadienio va
karą Sovietskio krautuvėje.

Deliai šio pašovimo “Tribūne“ 
paduoda tokią pasaką. Esą, Mc
Donald buvęs teisiamas 1925 
metais miestely Green Bay, 
Wisconsin, už vagystę ir nu
baustas dešimčiai metų kalėti.

McDonald išsėdėjęs 6 metus 
kalėjime ir buvęs paleistas iš 
jo praėjusį lapkričio mėnesį. 
Nuo to laiko jisai atlankydavęs 
kai kada Soviestkio krautuvę 
nurodytu aukščiau adresu,,

Mc Donaldas sakosi, kad jo 
vizitų į 'Sovietskio krautuvę ti
kslas buvęs iškolektuoti $3,100, 
kurie jam kaštavę advokatams 
laike jo teismo ir kuriuos, pa
sak McDonaldo, Sovietsky bu
vo pasižadėjęs atmokėti. Tuo 
pačiu tikslu jisai atsilankęs į 
Sovietskio krautuvę ir tą va
karą, kada tapo pašautas.

/Kaip Tribūne aiškina, Soviets
ky sakosi, kad jis šovęs į Mc
Donaldą savęs apginimui, o Mc
Donald pareiškęs, kad Sovietsky 
pašovęs jį be priežasties (with- 
out provocation). McDonald 
pareiškė, kad jis neturėjęs nė 
ginklo. •

Sovietsky gi pareiškęs, jogei 
McDonaldas mėginęs jį išnau
doti (to shake down).

Policija suėmė ir Sovietsky ir 
McDonaldą. Tokią žinią pada
vė Tribūne praėjusį šeštadienį. 
Kiek joje teisybės, Naujienos 
nesiima spręsti/

........ ... .........Į....................... I' '.II. ■ .. '

Birutės darbuotojų 
>■ susirinkimas.

4* ******’

t Kovo 18 dieną Lietuvių Au
ditorijoj 4 vyko! biru liečiu pasi
tarimas, kad sekmingiaū, pasi
darbuoti užbaigimui šio sezono 
ir 25 metų Birutės jubilejaus^

Susirinkime dalyvavo ne
skaitlingas būrelis darbuotojų, 
bet visi buvo energingi ir nuo? 
Širdžiai svarstė Birutės reika
lų eigą,

Birutės prez. Dr. Kliauga ir 
vedėjas Mikas Jozavitas patie
kė susirinkusiems raportus su 
nurodymais, kas manoma veik
ti užbaigai sezono ir 25 metų 
jubilejaus. Jie pranešė, kad ba
landžio 17 dieną Lietuvių Au
ditorijoj rengiamasi statyti pui
kią dviejų aktų operetę “Sil
viją“. šiam svarbiam scenos 
darbui manoma pakviesti mu
sų scenos gabiausios jėgos — 
taip vaidinimui, kaip surengi
mui. f

Manoma, kad sutvarkymo 

reikalais rūpinsis adv. Kl. Jur
gelionis, o muziką ir chorą pri
rengs M. JoZavitas. x 
“'Surengimui vakaro ir jo iš

garsinimui pasižadėjo dirbti pp. 
Nora Gugiene, Ona Biežiene, 
p-ia Kirienė, p-les Gaižaite, Gi- 
lason-Goležinaitė ii* kitos, Dr. 
Graičunas, Dr. Zimont, K. Liut
kus, Lietuvos konsulas p. Kal
vaitis ir kt.

Visas lietuviškas Chicagos 
margas svietelis turėtų jau 
dabar pasižymėti balandžio 17 ( 
dieną ir rengtis į IJirutes ruo
šiamą muzikėlę puotą.,

P-as Mikas Jozavitas davė 
užtikrinimo žodį, kad jis dės 
.visas pastangas kuo geriausia 
sumokinti ir pastatyti scenoje 
kalbamą veikalą.. Taigi galima 
tikėtis, kad atsilankiusioji pub-; 
lika nebus suvilta, , bet gaus 
daugiau, negu vertę už savo su
mokėtus pinigus. —Kazys.

t .

Dailės diena balan
džio trecia diena

žiemos sezonas jau baigias, 
ateina pavasaris, žinoma, su pa
vasariu ateina ir visas linksmu
mas.

Balandžio 3 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj bus tikrai 
pavasario dailės ir dainos die
na, nes tą dieną pp. Steponą? 
vičiai duoda gražų koncertą.

Man nėra reikalo reklamuot, 
kaip jie dainuoja arba dainuos 
ar grajins. Tai jau* pati Chica
gos lietuvių visuomene žino ir 
jų darbuotę įvertina kaipo ge
riausių ir gabiausių dailės dar
be veikėjų. ,

Dabar aš tik noriu šį tą pa
sakyt apie ponus Steponavi
čius.

Ponai Steponavičiai abu A- 
merikoj gimę ir augę, bet kaip 
jie gražiai lietuvių kalbą var
toja, visuomet su lietuviais ir 
lietuvius remia. Kur tik koks 
svarbesnis parengimas ar koks 
apvaik'ščiojimas,/ . visuomet pp. 
Steponavičiai daįyvauja.

A, Salaveičikiute-Steponavi- 
čienė, viena gabiausių tarpe 
lietuvių dainininkių, mokina 
vaikų draugijėlės Bijunėlib cho
rą, tai gražus darbas. Musų lie
tuviai, prisidengę dideliais pa
triotais ir kompozitoriais, ne
nori su vaikais užsiimti, nes 
tai per prasta ,ir nėra pelno. 
O tuo tarpu ponia Steponavi
čienė dirba ir prirengia jauną 
lietuvių gentkartę prie gra
žaus ir kultūringo gyvenimo.

P-as Kazys Steponavičius tai 
gabiausias tarp lietuvių chorų 
mokytojas ir jų vedėjas, tai 
linksmo budo ir draugiškas 
žmogus, be jokio, taip sakant, 
pasiputimo. Jam visi lygus su 
kuo jis sueina, visus kalbina ir 
juokauja. k

žinoma, todėl jis ir turi ge
ras pasekmes, chorų mokinime, 
nes visi jį myli ir visi jo klau
so. ,

Lietuvių visuomenė turėtų 
paremti tokius darbuotoj u s, k u.. 
rie dirba gražų ir naudingą vi
suomeninį dailės 4 darbą ir sy
kiu priduot daugiau jiems ener
gijos darbuotis ir toliau.

Taigi balandžio 3 d., kaip 
7:30 vai. vakaro, pripildykim 
Chicagos Lietuvių Auditoriją.

Antanėlis.

Įdomi ir graži lietu
vių radio programa

Lėšomis ir pastangomis Peop- 
les Furniture Cb'„ praeito ant
radienio vakarą iš stoties WG 
ES. buvo transliuojama oro 
bangomis įdomi ir graži pro
grama.

Programo turinis susidėjo iš 
gražių ir rinitų/ dainų, kurias 
išpildė K. Sabonis, O. Biežie- 
nė, L. Sabonienė, A. čiapas, P. 
Jankauskas ir kiti. Dr. J. Poš
ka pateikė įdomią kalbą apie 
sveikatą, p “Draugi)” redakto
rius L. šimutis šnekėjo apie 
spaudos*svarbą. ■ Į

Baigiant programą pranešė
jas pareiškė, ka$ kitą antradie-

[Acme-P. K A. Photo]

Washington, D. C. — Dr. 
Fred T. Wolters, 57 metų am
žiaus, kuris paskelbė bado strei
ką nedarbui. Jis tuo budu no
ri atkreipti pasaulio dėmesį į 
tikrąją padėtį Amerikoj. Jis 
jau išbadavo 20 dienų su vir
šum. Iki 1926 m. jis dirbo Con- 
gress knygyne. v

Auditorijoj pavyko. Motorų su
sirinko pora šimtų su viršum. 
Prelekcijoj pirmą kartą tfeko 
man matyti tiek daug ir taip 
atydžiai klausančias moteris.

Prelekcija buvo iliustruota pa
veikslais, pieštais dviejų artis
tų, būtent p-nies Vandos Pet
rulienės ir p. Petro Kačeraus
ko. Kaip vieno, taip kito pie
šėjo paveikslai buvo labai aiš
kus ir suprantami. Paveikslų 
buvo apie 30. Nebuvo didelio 
sunkumo prelegentui juos aiš
kinti ir moterims lengva buvo 
suprasti.

Prelekcija buvo padalinta į 
dvi dalis. Pirmoj daly prele
gentas, Dr. S. Naikelis, aiški
no apie gyvybę, žmogaus sudė
tį, viduines kūno dalis, kaip 
užsivadina kūno organai, kokias 
užduotis atlieka kiekviena kū
no dalis ir kraujas.

Antroj daly aiškinta apie vė
žį. Vėžis yra apie septynių 
rųšių, ir tik patyręs daktaras 
gali žinoti, kuris pavojingesnis, 
o kuris ne taip pavojingas ir 
yra pagydomas .kuomet žmo
gus greitai kreipiasi pas gydy
toją.. Be operacijos nėra gali
mybės vėžį išgydyti.

Prelekcija tęsėsi tris valan
das ir nenusibodo klausytis 

nį bus duodama įdomi progra
ma, nes jos išpildyme dalyvaus 
Pirmyn choro dainininkai, sykiu 
ponia Steponavičienė, ir kiti, 
vadovaujant C. Steponavičiui. 
Taip pat priminta, kad Pcoples 
Furniture krautuvėse šią savai
tę eina, didelis kainų sumažini
mo priešvelykinis išpardavimas 
radio, rakandų ir visokių na
mams reikmenų.

—M. U-is.

Prelekcija pavyko
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Draugijos surengta prelekcija 
kovo 17 d. Chicagos Lietuvių

daktaro aiškinimo. Sulietuvinta 
prelekcija tiek gerai, kiek bu
vo galima, tai, be abejonės, ir 
mažiausia apsiskaičiusiai mote- 
rei buvo gana suprantama.

Butų geistina, kad ir šį se
zoną kokia moterų draugija ar 
kliubas surengtų dar vieną kar
tą prelekciją. Prelegentas Dr. 
Naikelis neatsisakys skaityti ir 
aiškinti. Labai naudinga yra' 
žinoti apie vėžį ir kitas ligas 
ir kaip jų išvengti, ypač gi ve
dusioms, nes jas daugiau ligos 
paliečia.

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta dėkinga už rūpestin
gą prirengimą šios prelekcijos 
gerb. musų draugijos daktarui

MADOS MADOS MADOS

2555 — Jaunutei panelei apatinis rūbelis. Toks rūbelis būtinas dėvėti po 
lengva suknele. Sukirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus panelėm.

3435 -— Vieno šmoto apatinis rūbas Šiltesniam orui atėjus. Galima siū
dinti iš batisto arba šilko. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38. 40 ir 
42 colių per krutinę. \

3369 — Ąugesnėi moterei apatinis rūbas būtinas, po lengva suknele. Su
kerptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. •

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą.. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
Š6. Halsted St., Chicago, BL

S. Naikeliui ir artistams p-niai 
Vandai Bernotaičiutei-Petrulie- 
nei ir p. Petrui Kačerauskui už 
nupiešimą paveikslų, p. Budri- 
kui už garsinimą per radio, 
Naujienoms, Sandarai, A Zabu- 
kienei už garsinimą vakaruose, 
A. Valančienei už padėjimą su
rengti ir visoms aukavusioms 
padengimui lėšų. Visiems šir
dingai ačiū.

—A. Miščikaitienė, pirm.

PADĖKA
Ačiū gerbiamiems artistams 

už nupiešimą paveikslų prelek- 
cijai, be kurių man nebuvo ga 
limybės taip pasekmingai aiš
kinti, kaip su paveikslais. Esu 
labai dėkingas p-niai Vandai 
Bernotaičiutei-Petrulienei ir p. 
Petrui Kačerauskui už jų pasi
šventimą.—Dr. S. Naikelis.

PRANEŠIMAI
Kun. M. X. Mockut radys naujus 

gražius paveikslus ir aiškins jų turinį, 
paveikslai spalvuoti ir kitokį, surinkti 
iš svarbių atsitikimų sviete. Caro Un- 
terofieteras pasakys ką jis matė ir gir
dėjo caro dvare. Bus ko pamatyti ir 
paklausyti, [vyks Bridgeporte, Lietuvių 
Auditorijoj, žemutinėj svet., subatoj, ko
vo 26 d., 7:30 vai. vakare. Kviečia 
visus atsilankyti Komitetai.

"Birutei” choro repeticija įvyks šį va
karu, lygiai 8 vai. Gage Park svetainėje. 
Visi choro dalyviai būtinai pribukit lai
ku. Valdyba.

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, tikru vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis 
4103 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3777 
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

DABAR RODOM/“3 PROGRAMAS

InjiRSjnd
Įdomi pasaka apie milžiniška penkių 

metų pienų
“KILLING TO v Art & Cnlture In

LIVK” «rsssR* 
Kaukazo muzika. Uk> 
rainų choras. Lenin
grado baletas. Dirbtu

ves Orkestrą
Sovietų drama IK 
kovos gyvulių ka-

ralijoj vfa Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN Bl’KEN PRIE MICHTGAN

11 vai. ryto iki vidurnakčio, 3Se iki 1 v. d.

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

Įclassified APS?
Educational 

___________ Mokyklos . _ _
MOKYKIS BARBERYSTfiS

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE 

672 West Madison Street

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris į biznį, 
apie 45 metų, patyrimas nėra reikalin
gas. Turi turėti pinigų dėl atnaujini
mo Imo morgičiaus. Rašykite į Nau
jienas, Box 1404.

Help VVanted—Malė

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

JOSEPH M. GREENWALD « CO.
Room 201. 9152 Commercial Avė. 

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

Farnis For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU farmą, 40 akerių, gera 
žemė ir gert budinkai, Michigano val
stijoj. K. Markus, 2049 Pierce Avė., 
Tel. Humboldt 6471, Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

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

Norintieji greitai parduoti ar išsimai
nyti savo bile kokią nuosavybę, - kreipki
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkcvitz,
3647 Archer Avė, Chicago, III.

. *
ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam

barių cottage, furnące šildoma, 2 karų 
mūrinis garadžius. Saukite Vincennes 
27Į1 arba pamatykite. Ottenhoff, 7110 
So. Halsted St.




