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Kinų-Japonų armijos 
vėl susidūrė pafrontėj 
netoli Chiavvangniao
Japonai sako,. kiniečius atrėmę; gabena 

naujus burius apginti Mandžurijos 
sostinę nuo sukilėlių

Taikos derybose japonai nenorėjo kalbėti apie kariuomenės 
ištraukimą iš okupuotos srities

Shanghai, kovo 30. — Shang- 
hajuje nutrukus kinų-japonų 
taikos deryboms, priešingos ar
mijos vėl pradėjo muštis. Smar
kus susidūrimas įvyko p r) e Chi- 
awangmiao. Anot japonų, ki
niečiai buvo atremti i pietų Soo- 
chow’o upės krantą.

Kaip jau žinoma, svarbiausias 
derybų klausimas buvo japonų 
kariuomenės ištraukimas iš 
okupuotos srities, bet japonai 
tuo reikalu visai nenori kalbėti 
ir yra pasiryžę ten laikyti savo 
kariuomenę neapribotam laikui.

Prie franeuzų Shanghajaus 
kvartale Na'nkao, priešingose 
pu sės e M buvo galima pastebėti 
didelis aktyvumas. Abiejos ar
mijos stiprinasi.,

Chanehun, Mandžurija, kovo 
Japonų armijos dalys de- 

pastangas sulaikyti 
besiartinančius

30. 
da visas 
prie sostinės
Mandžurijos kinų sukilėlius. Iš 
visų krašto dalių^ kariuomenė 

i irgabenama į Changchun’ą 
Nungan’ąV’ kurį kinti F Taiko 
grulę.

Subankrutavo Jan 
Kubelik

Viena, Austrija, kovo 30. — 
Jan Kubelik, pasauliniai gar
sus čekų smuikininkas paskelbė 
subankrutavęs. Skolų turįs 
$125,000.

Užtvirtino Lenkų-Vo
kietijos muitų sutartį
VVashington, D. C., kovo 30. 

Prekybos departamentui atėjo 
žinia, kad Lenkija ir Vokietija 
pasirašė
patvirtino 1931 metų abiejų ša
lių muitus ant svarbesnių kitos 
šalies exportų.

muitų sutartį, kuri

Naudos cukrų dangorai
žiams statyti

New York, kovo 30. — Du 
chemikai patyrė, kad sumaišius 
cukrų su cementu, galima pa
statyti daug stipresnis ir iš
tvermingesnis dangoraižis, negu 
vartojant vien paprastą cemen-

Johannesburg, kovo 30. — 
Pietų Afrikoje smarkiai drebė
jo žemė.

South. Bend, Ind., kovo 30.— 
Čia laboratorijos gaisre žuvo du 
inžinieriai.

ORRSate

Chicajrai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai 
našauja:

Giedra, galimas 
šalčiau; vidutinis 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 32- 
65 laip. x

Saule teka 5:36; leidžiasi 6:- 
13.

dienai pra-

lietus; kiek 
pietvakarių

1-mos rūšies pašto 
siuntiniu kainos

pakaltos 1 centu
Uždėta 10% mok. ant pasilinks

minimo vietų įžangų

Washington, D. C., kovo 30. 
—Atstovų rūmai pakėlė pirmos 
kliasos vidaus pašto kainas vie
nu centu. Iš to tiki valdžia gau
ti $135,000,000 pajamų.

Pašto kanos pakeltos ieš
kant naujų būdų padengti val
džios deficitą, kuris ankščiau 
buvo manoma padengt pardavi
mo mokesčiu (sales tax).

Už pakėlimą balsavo 147 at
stovai, prieš 63.

• Be to, mokesčiais apdėtos te
legramos, telefonai ir radio pro
gramai. Dešimties nuošimčių 
mokesčiu apdėtos ir pasilinks
minimo įžangos siekiančios dau
giau'46 ėėfitų. Iš tų abiejų 
šaltinių tiki surinkti $73,000,- 
000 į metus.

Suėmė nuodingų “gal
vos skaudėjimo” vaistų 

pardavėjus
kovo 30.Havana, Kul

Slaptoji policija 'suareštavo 
gyventojus ir agentus, 

pardavinėjo nuodingus 
nuo galvos skaudėjimo.

KubosI I • kurie 
vaistus

45

Maskva rengė sukilimą 
Čili valstybėje

Santiago, čili, kovo-30.—čia 
paskelbta eilė’ slaptų Maskvos 
komunikatų, pasiųstų į Montc- 
video, Uraguajų, iš kurių pasi
rodė, kad kovo pradžioje, Mask
va rengė komunistų sukilimą 
čili valstybėje. Tam tikslui pa
skyrė $45,000.

Čili surado naujus auk 
so sluoksnius

Valparaiso, čili, kovo 30. — 
Prie Andacolo miestelio suras
ta nauji, dideli aukso sluoks
niai. Į vietą jau išvyko virš 
4,000 kasėjų ,laimės ir turto 
ieškoti.

Persijoje sušaudė tris 
komunistus

Teheranas, Persija, kovo 30. 
— Persijos karo teismas pa
smerkė mirti tris jaunus komu
nistų agitatorius. Jie buvo 'su
šaudyti. Panašus likimas lau
kia dar šešių komunistų.

Nusinuodijo daktaras h* slaugė

Baltimore, Md., kovo 30. — 
John Hopkins universitete nu- 
sinuodijp daktaras ir slaugė. 
Piežastis nežinoma'.

New London, Conn., kovo 30. 
— Sugavo du kontrabandinius 
laivus su $150,000 vertės gėri
mų. . į
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J. A. Mollison, kuris iš Lon
dono nuskrido į Pietų Afriką. 
Capetovvne jo lėtuvas nukrito ir 
gerokai apsikulė, bet Mcllison 
išliko sveikas.

Premjeras Tardieu 
visgi sutiko vykti

į Londoną tartis
Konferencija teiks pagalbą ’pa- 

dunojaus valstybėms

V6kic„Berlynas, kovo 30. 
tijos. kancleris pranešė Angli 
jai, kad jis nedalyvaus keturių 
didžiųjų valstybių konferencijo
je, aptarti, kaip, Suteikti pagal
bą padunojaus valstybėms. Jį 
atstovaus vice ministeris Bern- 
hard von Bulow.

London, kovo 30. — Franci
jos premjeras Tardieu pranešė 
Anglijai, kad jis visgi atvyks j 
Londoną tartis dėl konferenci 
jos su MacDonaldu. Penkios 
padunoj'aus valstybės, kurioms 
keturios didžiosios valstybės 
Anglija, Francija, Italija ir Vo
kietija teiks pagalbą yra Čeko
slovakija, Rumunija, Vengrija, 
Austrija ir Jugoslavija.

Iš VVashingtono praneša, kad 
Amerika atydžiai sekė Franci
jos pastangas įsteigti paduno
jaus valstybių sąjungą ir tam 
yra prielanki.

Astuonios filmų gaisro 
aukos ‘

Zagrebas, Jugoslavija, kovo 
30.—Keturi sudegė ir keturi 
buvo smarkiai sužeisti. laike 
namų gaisro, kuris prasidėjo, 
užsidegus kambaryje sukrau
tiems filmams.

Francijos senatas pakė
lė muitus

Paryžius, kovo 30. — Franci- 
jos senatas nutarė pakelti mui
tus ant pagamintų importų iki 
6%, nedabaigtų—4% ir žalios 
medžiagos 2%.

5 metų berniukas jau 
turėjo 97 operacijas

Fairmont, W. Va., kovo 30. 
—Penkių metų berniukas Fran- 
kie Powell 97 kartus atsidūrė li
goninėje operacijoms ir jau da
bar, sako, jų visai nebijo. Pir
ma. operacija jam buvo pada
ryta, kuomet dar buvo tik dvie
jų metų.

Nužudė 7 šeimynos 
.narius

Dslo, Norvegija, kovo 30. — 
21 metų sūnūs nužudė savo tė- 
vą, motiną, ir penkius brolius ii4 
seseris.

Paryžiuje numirė
Italų socialistų 
vadas Fil. Turati

Atkakliai kovojo prieš Mussoli- 
ni. Sulaukė’ 74 metų amžiaus i M

Paryžius, kovo 30. — Pary
žiuje plaučių uždegimu mirė 
Italijos socialistų vadas Filipo 
Turati. Sulaukė 74 metų am
žiaus. Mussolinio, Italijos dik
tatoriaus, biivo ištremtas į už
sienį 1927 metais.

1906 metais Turati buvo iš
rinktas socialistų atstovu į Ita
lijos parliamehtą ir pamažu, po 
karo, iškilo iki socialistų par
tijos vado. ; 1921 metais jis 
ėmė susikirsti su Benito Musso- 
lini, fašistų lyderiu, kuris tuo 
laiku pradėjo kilti politikoje. 
Tais metais socialistai parlia- 
mente turėjo 125 atstovus, fa
šistai tik 28.

1922 metais, kuomet 
Ii n i jmarš’ayo į Rymą, 
su juo tikrai smarkiai 
re, griežtai paneigė jo
išėjo viešai kariauti prieš fašis
tų gaujos, kurios smurtu 
paėmė Italijos valdžią. 1926 mo
tais, tačiau, su būreliu draugų 
ir-Mussolini’o priešų turėjo bėg
ti iš šalies, ka'd išvengus įkali
nimo. Atsidūręs - Paryžiuje, 
1927 metais pradėjo leisti laik
raštį, kuriame ir tolinu tęsė 
atkaklią kovą prieš smurtinin
kus ,bet sulaukęs 74 metų už
baigė aktyvaus, nesvyruojančio 
kovotojo gyvenimą.

■.C.,— ....... .  ;

Karalius Karolis žada 
vesti Eleną antru 

kartu

V okiečių imperialistų 
tikslas rengtis užimti 
visus Pabaltės kraštus
Jaunąjai kartai skiepijama mintis, kad 

Lietuva nekultūringa ir laukinė, vokie
čių pareiga joje skleisti kultūra

Klaipėdos kraštas kenčiąs nuo Lietuvos po 1923 metų 
pagrobimo, kaip Dancigas nuo Lenkijos

Musso-
Turati 

susidu- 
žygi ir

[Acme-P. ® A. Photo]

Lislie Mortimer Shaw, kuris 
Roosevelto 
sekretoriaus 
kovo 28 d., 
amžiaus.

Mergaitė” įstojo 
į Lietuvos armiją 

ir patapo “Povilu”
kabinete ėjo iždo 
pareigas. Jis mirė 
būdamas 84 metų

Iki 20 metų Povilas Pudzimas 
tikėjo, kad jis mergaitė

t ■ ' ’ " ■ ’ ( ■ ' 1

Trys yirginiečiai 
dar tebesitaria su 
vaiko kidnaperiais

Al Capone vardas vėl rišamas 
( su pagrobimu

—Ad- 
vienas 

veda

Bukareštas,.) Rumunija, kovo 
30.—Susitaikitis Rumunijos ka
raliui Karoliui su buvusia žmo
na Elena, Bukarešte pradėjo 
kalbėti, kad jis žada antru kar
tu ją vesti. ■ • i

Sustreikavo 20,000 čekų 
angliakasių

Praga, j Čekoslovakija, kovo 
30.— šiaurinėje Čekoslovakijos 
dalyje sustreikavo 20,000 ang
liakasių. 'Įvyko susirėmimai. 
Daug sužeistų.

Norfolk, Va., kovo 30. 
mirolas Guy H. Burrage, 
trijų virginiečių, kurie 
derybas su Lindbergh’ų kūdi
kio kidnaperiais, pareiškė, kad 
derybos dar tęsiasi ir jeigu iš 
jų niekas neišeis, tai bus pačių 
kidnaperių kaltė.

Pirmiau į jų pastangas šaltai 
žiūrėjęs kūdikio tėvas Lindberg- 
has, dabar prašė jų derybas 
tęsti ir jas pasekmingai užbai
gti. Derybų turinys ir eiga, ta
čiau, laikoma paslaptyje.

Kansas City ,Mo., 30.— Neg
ras, buvęs Illinois gengsteris 
pranešė policijai, kaip jau se
niau buvo nurodyta ,k*a'd kūdi
kio pavogimo didžiausias kalti
ninkas yra Al Capone. kuris tuo 
budu norėjo priversti valdžią pa
leisti jį iš kalėjimo.

Nukentėję nuo vėsulos 
prašo valdžios pagalbos

Kaunas, kovo 30. — Taura- 
f' ges policija dar ir dabar kalba 

apie Pauliną Pudzimaitę, kuriai 
ji padėjo įstoti į Lietuvos rai
telių pulką ir patapti “Povilu”.

Dalykas buvo štai koks. Vie
ną vakarą į Tauragės policijos 
nuovadą atėjo nedrąsi kaimie
tė mergaitė. Buvo tiek nedrąsi, 
kad tik po ilgų prašymų sutiko 
ji prieiti prie viršininko ir pa
sakyti jam kame reikalas.

“Aš esu Paulina Pudzimaitę 
ir noriu užsiregistruoti, kad 

^esu ne mergaitė, bet vyras. No
riu įstoti į raitelių pulka’’.'Nuo- 
vados viršininkas paprašė paso. 
Jame buvo pažymėta, “Paulina 
Pudzimaitę, Katono Pudzimo 
duktė, gimė liepos 2 d., 1903 
metais”. Supykęs, Paulįpai at
šovė eik namo, tu esi mergai
tė ne vyras ir nemėgink kitą 
panašų šposą iškirsti, nes busi 
areštuota.” t

Paulina, tačiau nepasidavė. 
Nuo pat kudikystės^dienų Pau
linos motina jai tikrino, kad ji 
buvo mergaitė ir siuvo jai mer
gaitės rubus. Ji tam tikėjo iki 
nesulaukė 20 metų, kuomet pa
tyrė, kad ji, ištikro, ne mer
gaite, bet berniukas. . ■ 

-------

Lietuvių veikimas 
Paryžiuje

Praga.—Pereitą vasarą Čeko
slovakijos vokiečių skautų 
(Vandervogel) būrys (apie 90 
asmenų) padarė ekskursiją j 
Pabaltijį—“į nevaisingą ir pa
vojingus kraštus”. Turėję tiks
lą “aplankyti savo brolius, sto
vinčius vokiškos kulturos avan
garde azijatiškoje Rytų Euro
poje”...

Neseniai Pragoję vienas da
lyvių papasakojo savo įspūdžius. 
Paskaitos klausėsi studentai, vi
durinių mokyklų mokiniai gru
pėmis ir civiliai žmonės.

Prelegento įžodžiais, Rytpru- • 
siuose Tannenbergo didžiojo ka
ro paminklas, tai kelrodis vo
kiečių ekspansijai ateity. Dan
cigas lygiai kenčia nuo lenkų, 
kaip ir Klaipėdos kraštas nuo 
Lietuvos po 1923 metų “pagro
bimo”. Visos Pabaltijo valsty
bės, tai vienas neramumų židi
nys? . •
■^Ekrkursantai perėję per Lie-

aplankyti 
vokiškus 
“azijatiš-

i

Anglija nori taikos 
Indijoje

Delhi, Indija, kovo 20. —In
dijos vice-karalius lord Wellin- 
gton pareiškė Indijos princų 
rūmams, kad Anglija nori In 
dijoje palaikyti taiką ir jėga 
ikišiol buvo naudota, “kad iš
vengus chaoso”.

Mellon išvyksta į Angli
ju penktadienyje

Washington, D. C., koyo 30. 
—^Naujai paskirtas ambasado
rius Anglijai Andrew Mellon 
išvažiuoja vietą užimti penkta
dienyje.

Ispanijoje komunistai 
sudegino vienuolyną
Madridas, kovo 30. — Ante-. 

quera mieste sukilę, streikuoją 
komunistai sudegino katalikų 
vienuolyną.

Keturi mirė nuo anglių 
pečiuko dujų

Cbrtland, N. Y., kovo 30. — 
Tėvas, motiną ir jų maži duk
tė mirė nakties laiku nuo dujų, 
kurios ėjo iš anglių kūrenamo 
pečiuko.
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Washington, D. C., kovo 30. 
—Į finansinės rekonstrukcijos 
komisiją kreiptasi su prašymu 
suteikti $5,000,000 paskolą nU- 
kentėjusiems nuo vėsulos Ala- 
bamos ir kitų valstijų gyvento
jams.

Bulgarija paskelbė 6 
mėn. moratoriumą

Sofija, Bulgarija, kovo 30.— 
Premjeras Mouchanoff paskelbė 
šešių mėnesių moratoriumą už
sienyje užtrauktoms skoloms.

Vyrai kelia revoliucijų 
prieš moteris

Gillett ,Ark., kovo 30. Visos 
GJllett miestelio valdybos ir 
viršininkų vietos yra užimtos 
moterų. Norėdami jas iš vietų 
išmesti, vyrai pradėjo revoliu
ciją ‘ '

Bal. 5 d. Suomijoje pasi
baigs “sausra” 

, •

Helsinki, Suomija, koyo 80. 
—Balandžio 5 d. Suomijoje pa
sibaigs “sausros” era. Prohibi- 
ei jos įstatymais buvo atmestas 
visuotinu balsavimu jau kiek 
laiko atgal. Restoranai ir vieš
bučiai dabar,- sakosi darą daug 
geresnį biznį.

KAUNAS. — Paryžiuje vei
kia keturios lietuvių draugi
jos: lietuvių darbininkų, lietu
vių studentų, .Lietuvos žydų ir 
Lietuvos lenkų, paskutiniu lai
ku susijungusios į federaciją.

Lietuvių darbininkų gyveni- 
ihas Paryžiuje yra ypatingai 
skurdus. Dauguma lietuvių ne
dirba. Daugeliui jų tenka na
kvoti po tiltais, moterims su 
mažais vaikais prašyti išmal
dos. Nesenai vienas tokių ne
laimingųjų krito po traukiniu. 
Juos aprūpinti sudarytas šelpi
mo komitetas. Tam tikslui 
draugijų federacija surengė 
didžiulį koncertą — bankietą, 
kuris davė didelio pelno.

į Latviją ir Estiją 
pačius kraštutinius 
forpostus— baronus 
kuose Rytuose”.

Apie Lietuvą nenortai kalbė
jo, nes, girdi, nuo viduramžių 
iki pat dvidešimto amžiaus ji 
buvo uždaryta vekiečiams ne
tik kaipo kolonizavimo sritis, 
bet per Lietuvą vokiečiai nega
lėję patekti nė į šiaurės Pa
baltijį. Efetiją pradėjo koloni
zuoti tik 20-me amžiuje, kai 
susisiekimas jura pasidaręs ne
pavojingas. Lietuviams pripa
žino labai didelį Pabaltijo kraš
tu gynėjo nuo vokiečių “dran
go” į rytus vaidmenj.

'v. . ■ .

Paskaitą baigė reikšmingu' 
klausimu: “Kam turi . priklau
syti kraštas—ar tiems, kurie 
iškėlė jo kultūrą, per amžius 
gynė ir savo krauju nupirko, 
ar legionieriams (laisvės kovo
tojams), kurie gautos žemės ne
dirbti nenori?”

Nežiūrint jokių valstybinių 
rubežių vokiečių imperializmo 
grobuoniškumas dabar yra ly
giai kurstomas, kaip ir prieš di
dįjį katą. Vokiškieji imperia
listai tyko pagrobti ne vieną 
kurią Pabaltijo dalį, bet ją vi
są. Jaunajai kariai skiepijama 
mintis, kad kitos tautos nekul
tūringos ir laukinės; o vokie
čių pareiga yra skleisti jų tar
pe kultūrą.

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jah pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS?
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj!

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

NAUJIENOS1739 So. Halsted Street |
OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 

ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Kinų-Japonų armijos 
vėl susidūrė pafrontėj 
netoli Chiawangniao
Japonai sako, kiniečius atrėmę; gabena 

naujus barius apginti Mandžurijos 
sostinę nuo sukilėlių

Taikos derybose japonai nenorėjo kalbėti apie kariuomenės 
ištraukimą iš okupuotos srities

Shanghai, kovo 30. — Shang- 
haj'uje nutrukus kinų-japonų 
taikos deryboms, priešingos ar
mijos vėl pradėjo muštis. Smar
kus susidūrimas įvyko prje Chi- 
awangmiao. Anot japonų, ki
niečiai buvo atremti į pietų Soo- 
chow’o Upės krantą.

Kaip jau žinoma, svarbiausias 
derybų klausimas buvo japonų 
kariuomenės ištraukimas iš 
okupuotos srities, bet japonai 
tuo reikalu visai nenori kalbėti 
ir yra pasiryžę ten laikyti savo 
kariuomenę neapribotam laikui.

Prie rtaneuzų Shanghajaus 
kvartalo, Nankao, priešingose 
pusėse,, buvo galima pastebėti 
didelis aktyvumas. Abiejos ar
mijos stiprinasi.

Chanchun, Mandžurija, kovo 
Japonų armijos dalys de- 

pastangas sulaikyti
sostinės besiartinančius

1-nios rūšies pašto 
siuntiniu kainos to

pakeltos 1 centu
Uždėta 10% mok. ant pasilinks

minimo vietų įžangų

30. 
da visas 
prie
Mandžurijos kinų sukilėlius. Iš
visų krašto dalių^ kariuomenė 
gabenama į Changchun’ą 
Nnngan’ą, kuij kinai Taiko

ir

Washington, D. C., kovo 30. 
—Atstovų rūmai pakėlė pirmos 
kliasos vidaus pašto kainas vie
nu centu. Iš to tiki valdžia gau
ti $135,000,000 pajamų.

Pašto kanos pakeltos ieš
kant naujų būdų padengti val
džios deficitą, kuris ankščiau 
buvo manoma padengt pardavi
mo mokesčiu (sales tax).

Už pakėlimą balsavo 147 at
stovai, prieš 63.

Be to, mokesčiais apdėtos te
legramos, telefonai ir radio pro
gramai. Dešimties nuošimčių 
mokesčiu apdėtos ir pasilinks
minimo įžangos siekiančios dau
giau '46 čėhtų. Iš tų abiejų 
šaltinių tiki surinkti $73,000,- 
000 į metus.

Subankrutavo Jan 
Kubelik

Viena, Austrija, kovo 30. — 
Jan Kubelik, pasauliniai gar
sus čekų smuikininkas paskelbė 
subankrutavęs. Skolų turįs 
$125,000.

Suėmė nuodingų “gal
vos skaudėjimo” vaistų 

pardavėjus

Užtvirtino Lenkų-Vo- 
kietijos muitų sutartį
VVashington, D. C., kovo 30. 

Prekybos departamentui atėjo 
žinia, kad Lenkija ir Vokietija 
pasirašė

Havana, Kuba, kovo 30. 
Slaptoji policija suareštavo 

gyventojus ir agentus, 
pardavinėjo nuodingus 
nuo galvos skaudėjimo.

Kubos 
kurie 
vaistus
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Maskva rengė sukilimą 
Čili valstybėj’e

muitų sutartį, kuri 
patvirtino 1931 metų abiejų ša
lių muitus ant svarbesnių kitos 
šalies exportų.

Naudos cukrų dangorai
žiams statyti

Santiago, čili, kovo 30.—čia 
paskelbta eile’ slaptų Maskvos 
komunikatų, pasiųstų į Monte- 
video, Uraguajų, iš kurių pasi
rodė, kad kovo pradžioje, Mask
va rengė komunistų sukilimą 
čili valstybėje. Tam tikslui pa
skyrė $45,000.

New York, kovo 30. — Du 
chemikai patyrė, kad sumaišius 
cukrų su cementu, galima pa
statyti daug stipresnis ir iš
tvermingesnis dangoraižis, negu 
vartojant vien paprastą cemen
tą-

Čili surado naujus auk
so sluoksnius

Johannesburg, kovo 30. — 
Pietų Afrikoje smarkiai drebė
jo žemė.

Valparaiso, čili, kovo 30. — 
Prie Andacolo miestelio suras
ta nauji, dideli aukso sluoks
niai. Į vietą jau išvyko virš 
4,000 kasėjų ,laimės ir turto 
ieškoti.

South. Bend, Ind., kovo 30.— 
čia laboratorijos gaisre žuvo du 
inžinieriai.

Persijoje sušaudė tris 
komunistus

ORRS.

Teheranas, Persija, kovo 30. 
— Persijos karo teismas pa
smerkė mirti tris jaunus komu
nistų agitatorius. Jie buvo “su
šaudyti. Panašus likimas lau
kia dar šešių komunistų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai 
našauja:

Giedra, galimas 
šalčiau; vidutinis 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
65 laip. s

Saulė teka 5:36; leidžiasi 
13.

Nusinuodijo daktaras ir slauge

dienai pta-

lietus; kiek 
pietvakarių

Baltimore, Md., kovo 80. — 
John Hopkins universitete nu- 
sinuodijd daktaras ir slaugė. 
Piežastis nežinoma*.
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New London, Conn., kovo 30.
— Sugavo du kontrabandinius 
laivus 
mų.

su $150,000 vertas gėri-

■i
A

i*

[Arme-P. B A. Photo]

J. A. MollisOn, kuris iš Lon
dono nuskrido į Pietų Afriką. 
Capetovvne jo lėtuvas nukrito ir 
gerokai apsikulė, bet Mollison 
išliko sveikas.

Premjeras Tardieu 
visgi sutiko vykti

i Londoną tartis
Konferencija teiks pagalbą ’pa- 

dunojaus valstybėms

Berlynas, kovo 30. — Vokie
tijos kancleris pranešė Ang’i 
jai, kad jis nedalyvaus keturių 
didžiųjų valstybių konferencijo
je, aptarti, kaip suteikti pagal
bą padu no jaus valstybėms. Jį 
atstovaus vice ministeris Bern- 
hard von Bulow.

London, kovo 30. — Franci
jos premjeras Tardieu pranešė 
Anglijai, kad jis visgi atvyks j 
Londoną tartis dėl konferenci 
jos su MacDonaldu. Penkios 
padunoj'aus valstybės, kurioms 
keturios didžiosios valstybės 
Anglija, Franci j a, Italija ir Vo
kietija teiks pagalbą yra Čeko
slovakija, Rumunija, Vengrija, 
Austrija ir Jugoslavija.

Iš VVashingtono praneša, kad 
Amerika atydžiai sekė Franci
jos pastangas įsteigti paduno- 
jaus valstybių sąjungą ir tam 
yra prielanki.

Astuonios filmų gaisro 
aukos

Zagrebas, Jugoslavija, kovo 
30.—Keturi sudegė ir keturi 
buvo smarkiai sužeisti, laike 
namų gaisro, kuris prasidėjo, 
užsidegus kambaryje sukrau
tiems filmams.

Francijos senatas pake 
lė muitus

Paryžius, kovo 30. — Franci
jos senatas nutarė pakelti mui
tus ant pagamintų importų iki 
6%, nedabaigtų—4% ir žalios
medžiagos 2%.

5 metų berniukas jau 
turėjo 97 operacijas

Fairmont, W. Va., kovo 30. 
—Penkių metų berniukas Fran- 
kie Powell 97 kartus atsidūrė li
goninėje operacijoms ir jau da
bar, sako, jų visai nebijo. Pir
ma operacija jam buvo pada
ryta, kuomet dar buvo tik dvie
jų metų.

Nužudė 7 šeimynos 
narius

Dslo, Norvegija, kovo 30. — 
21 metų sūnūs nužudė savo tĄ 
vą, motiną, ir penkius brolius if 
seseris. •
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Paryžiuje numirė
Italų socialistų 
vadas Fil. Turati

Atkakliai kovojo prieš Mussoli- 
ni. Sulaukė! 74 metų amžiaus 
, • ....

Paryžius, -kovo 30. — Pary
žiuje plaučių, uždegimu mirė 
Italijos socialistų vadas Filipo 
Turati. Sųlkukė 74 metų am
žiaus. Mussolinio, Italijos dik
tatoriaus, btivo ištremtas į už
sienį 1927 metais.

1906 metais Turati buvo iš
rinktas sodialistų atstovu į Ita
lijos parliamehtą ir pamažu, po 
karo, iškilo iki socialistų par
tijos vado, j 1921 metais . jis 
ėmė susikirsti su Benito Musso- 
lini, fašistų lyderiu, kuris tuo 
laiku pradėjo kilti politikoje. 
Tais metais
mente turėjo 125 atstovus, fa
šistai tik 28.

1922 metais, kuojnet 
Ii n i įmarš'ayo į Rymą, 
su juo tikrai smarkiai 
re, griežtai paneigė jo
išėjo viešai ktfriauti prieš fašis
tų gaujos, kurios smurtu 
paėmė Italijos valdžią. 1926 me
tais, tačiau, su būreliu draugų 
ir.Mussolinio priešų turėjo bėg
ti iŠ šalies, kad išvengus įkali
nimo. Atsidūręs Paryžiuje, 
1927 metais pradėjo leisti laik
raštį, kuriame ir toliau tęsė 
atkaklią kovą prieš smurtinin
kus ,bet sulaukęs 74 metų už
baigė aktyvąus, nesvyruojančio 
kovotojo gyvenimą. . ,

.......1—4 - '■■ ■■ ■ ;i -

Karalius Karolis žada 
vesti Eleną antru 

kartu

V okiečių imperialistų 
tikslas rengtis užimti 
visus Pabaltės kraštus
Jaunąjai kartai skiepijama mintis, kad 

Lietuva nekultūringa ir laukinė, vokie
čių pareiga joje skleisti kultūrų

Klaipėdos kraštas kenčiąs nuo Lietuvos po 1923 metų 
pagrobimo, kaip Dancigas nuo Lenkijos

u

socialistai parlia-

Musso-
Turati 

susidu- 
žygį ir

[Acme-P. 3 A. Photo]

Lislie Mortimer Shaw, kuris 
Roosevelto 
sekretoriaus 
kovo 28 d., 
amžiaus.

Mergaitė” įstojo 
į Lietuvos armiją 
ir patapo “Povilu”

kabinete ėjo iždo 
pareigas. Jis mirė 
būdamas 84 metų

Iki 20 metų Povilas Pudzimas 
tikėjo, kad jis mergaitė

Trys yirginiečiai 
dar tebesitaria su 
vaiko kidnaperiais

Al Capone vardas vėl rišamas 
su pagrobimu

Bukareštas,» Rumunija, kovo 
30.—Susitaikihs Rumunijos ka
raliui Karoliui su buvusia žmo
na Elena, Bukarešte pradėjo 
kalbėti, kad jis žada antinu kar
tu ją vesti.

Sustreikavo 20,000 čeky 
angliakasių

Praga, t Čekoslovakija, kovo 
30.— šiaurinėje Čekoslovakijos 
dalyje sustreikavo 20,000 ang
liakasių. 'Įvyk0 susirėmimai. 
Daug sužeistų.

Norfolk, Va., kovo 30. —Ad
mirolas Guy H. Burrage, vienas 
trijų virginiečių, kurie veda 
derybas su Lindbergh’ų kūdi
kio kidnaperiais, pareiškė, kad 
derybos dar tęsiasi ir jeigu iš 
jų niekas neišeis, tai bus pačių 
kidnaperių kaltė.

Pirmiau į jų pastangas šaltai 
žiūrėjęs kūdikio tėvas Lindberg- 
has, dabar prašė jų derybas 
tęsti ir jas pasekmingai užbai
gti. Derybų turinys ir eiga, ta
čiau, laikoma paslaptyje.

Kansas City ,Mo., 30.— Neg
ras, buvęs Illinois gengsteris 
pranešė policijai, kaip jau se
niau buvo nurodyta ,kad kūdi
kio pavogimo didžiausias kalti
ninkas yra Al Capone, kuris tuo 
budu norėjo priversti valdžią pa
leisti jį iš kalėjimo.

Kaunas, kovo 30. — Taura
gės policija dar ir dabar kalba 
apie Pauliną Pudzimaitę, kuriai 
ji padėjo įstoti į Lietuvos rai
telių pulką ir patapti “Povilu”.

Dalykas buvo štai koks. Vie
ną vakarą į Tauragės policijos 
nuovadą atėjo nedrąsi kaimie
tė mergaitė. Buvo tiek nedrąsi, 
kad tik po ilgų prašymų sutiko 
ji prieiti prie viršininko ir pa
sakyti jam kame reikalas.

“Aš esu Paulina Pudzimaitę 
ir noriu užsiregistruoti, kad 
.esu ne mergaitė, bet vyras. No
riu įstoti į raitelių piilk’a’TNuę- 
vados viršininkas paprašė paso. 
Jame buvo pažymėta, “i 
Pudzimaitę, Katono Pudzimo 
duktė, gimė liepos 2 d., 1903 
metais”. Supykęs, Paulinai at
šovė eik namo, tu esi mergai
tė ne vyras ir nemėgink kitą 
panašų šposą iškirsti, nes busi 
areštuota.”

Paulina, tačiau nepasidavė. 
Nuo pat kūdikystės dienų Pau
linos motina jai tikrino, kad ji 
buvo mergaitė ir siuvo jai mer
gaitės rubus. Ji tam likėjo iki 
nesulaukė 20 metų, kuomet pa
tyrė, kad ji, ištikro, ne 
gaitė, bet berniukas.

Nukentėję nuo vėsulos 
prašo valdžios pagalbos

Anglija nori taikos 
Indijoje

Delhi, Indija, kovo 20. —In
dijos vice-karalius lord Welliri- 
gton pareiškė Indijos princų 
rūmams, kad Anglija nori In 
dijoje palaikyti taiką ir jėga 
ikišiol buvo naudota, “kad iš
vengus chaoso”.

Washington, I). C., kovo 30. 
—Į finansines rekonstrukcijos 
komisiją kreiptasi su prašymu 
suteikti $5,000,000 paskolą nu- 
kentėjusiems nuo vėsulos , Ala- 
bamos ir kitų valstijų gyvento
jams.

Mellon išvyksta j Angli 
ją penktadienyje

Washington, D. C., koyo 30. 
—Naujai paskirtas ambasado
rius Anglijai Andrew Mellon 
išvažiuoja vietą užimti penkta
dienyje.

Bulgarija paskelbė 6 
mėn. moratoriumą

Sofija, Bulgarija, kovo 30.— 
Premjeras Mouchanoff paskelbė 
šešių mėnesių moratoriumą už
sienyje užtrauktoms skoloms.

Ispanijoje komunistai 
sudegino vienuolyną
Madridas, kovo 30. — Ante-. 

quera mieste sukilę, streikuoją 
komunistai sudegino katalikų 
vienuolyną.

Keturi mirė nuo anglių 
pečiuko dujų

Cbrtland, N. Y.» kovo 30. — 
Tėvas,, motiną ir jų maža duk- 
tę mirė nakties laiku nuo dujų, 
kurios ėjo iš anglių kūrenamo 
pečiuko.

m

Vyrai kelia revoliuciją 
prieš moteris

Gillett ,Ark., kovo 30. Visos 
GJllett miestelio valdybos ir 
viršininkų vietos yra užimtos 
moterų. Norėdami ja$ iš vietų 
išmesti, vyrai pradėjo revoliu
ciją. '

Bal. 5 d. Suomijoje pasi 
baigs “sausra”

Helsinki, Suomija, koyo 30. 
—Balandžio 5 d. Suomijoje pa
sibaigs -sausros” era. Prohibi- 
ei jos įstatymas buvo atmestas 
visuotinu balsavimu jau kiek 
laiko atgal. Restoranai ir vieš
bučiai dabar,- sakosi darą daug 
geresnį biznį. ' .

MM®B®#

Praga.—Pereitą vasarą Čeko
slovakijos vokiečių skautų 
(Vandervogel) būrys (apie 90 
asmenų) padarė ekskursiją į 
Pabaltijį—“į nevaisingą ir pa
vojingus kraštus”. Turėję tiks
lą “aplankyti savo brolius, sto
vinčius vokiškos kultu ros avan
garde azijatiškoje Rytų Euro
poje”...

Neseniai Pragoję vienas da
lyvių papasakojo savo įspūdžius. 
Paskaitos klausėsi studentai, vi
durinių mokyklų mokiniai gru
pėmis ir civiliai žmonės.

Prelegento .žodžiais, Rytpru- • 
siuose Tannenbergo didžiojo ka
ro paminklas, tai kelrodis vo
kiečių ekspansijai ateity. Dan
cigas lygiai kenčia nuo lenkų, 
kaip ir Klaipėdos kraštas nuo 
Lietuvos po 1923 metų “pagro
bimo“. Visos Pabaltijo valsty
bės, tai vienas neramumų židi-

“^Ekskursą n f ai perėję per Lie- 
PauHn’aH^^*^ .pajūriu ir ėję toliau . į ’

į Latviją ir Estiją aplankyti 
pačius kraštutinius vokiškus 
forpostus— baronus “azijatiš
kuose Rytuose”.

Apie Lietuvą nenortai kalbė
jo, nes, girdi, nuo viduramžių 
iki pat dvidešimto amžiaus ji 
buvo uždaryta vokiečiams ne
tik kaipo kolonizavimo sritis, 
bet per Lietuvą vokiečiai nega
lėję patekti nė į šiaurės Pa
baltijį. Ektiją pradėjo koloni
zuoti tik 20-me amžiuje, kai 
susisiekimas jura pasidaręs ne
pavojingas. Lietuviams pripa
žino labai didelį Pabaltijo kraš
tų gynėjo nuo vokiečių “dran- 
go” į rytus vaidmenį.

Paskaitą baigė reikšmingu* 
klausimu: “Kam turi priklau
syti kraštas—ar tiems, kurie 
iškėlė jo kultūrą, per amžius 
gynė ir savo krauju nupirko, 
ai* legionieriams (laisvės kovo
tojams), kurie gautos žemės ne
dirbti nenori?”

Nežiūrint jokių valstybinių 
rubežių vokiečių imperializmo 
grobuoniškumas dabar yra ly
giai kurstomas, kaip ir prieš di
dįjį katą. Vokiškieji imperia
listai tyko pagrobti ne vieną 
kurią Pabaltijo dalį, bet ją vi
są. Jaunajai kartai skiepijama 
mintis, kad kitos tautos nekul
tūringos ir laukinės; o vokie
čių pateiga yra skleisti jų tar* 
pe kultūrą.

mer-

Lietuvių veikimas 
Paryžiuje

Paryžiuje vci-KAUNAS, 
kia keturios lietuvių draugi
jos: lietuvių darbininkų, lietu
vių studentų, .Lietuvos žydų ir 
Lietuvos lenkų, paskutiniu lai
ku susijungusios į federaciją.

Lietuvių darbininkų gyveni- 
ifias Paryžiuje yra ypatingai 
skurdus. Dauguma lietuvių ne
dirba. Daugeliui jų tenka na
kvoti po tiltais, moterims su 
mažais vaikais prašyti išmal
dos. Nesenai vienas tokių ne
laimingųjų krito po traukiniu. 
Juos aprūpinti sudarytas šelpi
mo komitetas,
draugijų federacija 
didžiulį koncertą — 
kuris davė didelio pelno.

Tam tikslui 
surengė 

bankictą,

PAVASARYJ---
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj!

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

S

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFfSAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.
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[korespondencijos
Detroit, Mich.

Kelios pastabos p. F. Motuzui

P-as Motuzas pasijuto paso
dintas j karštų krėslą. Tiesų 
sakant, niekas jo ten nesodi
no; jis pats atsisėdo ir dabar 
lieja davatkiškas ašaras ir ug
nimi spiaudo ant Istoriko. Jei
gu . nebūtų p. Motuzas pradė
jęs “iš apačios istorijų skais
ti, tai dabar jam nebūtų rei
kalo karščiuotis. Atbulai isto
rijų beskaitydamas, jis atsidū
rė tokioj pat padėtyj, kaip 
kun. Pranaitis su žydų talmu- 
du. Pranaitis surado, kad žy
dai savo macams vartoja krik
ščionių kraujų, o Motuzas, be
veikdamas istorijų iš apačios, 
pradėjo įtarinėti Bagočių va
gystėmis. Tai, žinomą, yra 
šlykščiausios rūšies šmeižtas.

P-as Motuzas baisiai užsiga
vo dėl paminėjimo “vilkligių”. 
Gerai, panagrinėsime ta rei
kalų. Gal paaiškins p. Motuzas, 
kaip atsitiko su A. B. Ar jam 
nebuvo išmokėta už keturias 
dienas? O kaip buvo su J. P.? 
Ar jis gavo? Pagalios, kaip bu
vo pasielgta su tuo žmogum 
nuo G atryto? Jis nebuvo duo
klių užsimokėjęs už penkis 
mėnesius, o turėjo polisų ant 
$1,060. Buvo gauta daktaro pa
liudijimas. kad jis mirė nuo 
pneumonijos. Bet ar jis iš tie
sų mirė nuo pneumonijos? 
Gal mirties priežastimi buvo 
pečiaus raktas ir kiti įrankiai? 
Juk net policijai buvo primes
ta jo sumušimas ir šonkaulių 
sulaužvmas. Bet tie dalykai 
bandoma užglostyti, kadangi 
prižadėta patepti, kur reikia. 
Tokiame atvėjyj net sumušimų 
galima paversti į ‘pneumoni- 
ją-

Eikime toliau. Butų gerai, 
kad p. Motuzas paaiškintų is
torijų su M-u. Tas žmogus nė
ra nei socialistas, nei katali
kas, nei sandarietis, nei ko
munistas, o šiaip sau pažan
gus ir susipratęs asmuo. P-as 
K. žinojo, ką prirašo prie kuo
pos. Bet ar ne jūsų “bunčius” 
uždarė M-ui duris, kadangi jis 
pasirodė “nckošcr”? Juk tai 
tiesa, ar ne?

P-as Motuzas sako, kad šir- 
vydukas lankėsi jau po nomi
nacijų. Well, tai buvo antras 
karias. Pirma karta jis buvo 
atsilankęs prieš nominacijas, 
ir jus konferavote 4 valandas, 
o ne 10 minučių. Taigi ir šiame 
.atvėjyj p. Motuzas yra tiek tei 
singas, kaip ir su savo istorija, 
kuria jis iš apačios skaito.

Taip, iš tų brolių lietuvių aš 
esu gavęs dešimkių ir penki
nių. Bet los malonės aš nie
kuomet iš jų neprašiau. P-as 
Motuzas gali būti ramus: iš jo 
penkinės aš tikrai nepaprašy
siu.

Kai dėl kišimo nosies į kuo
pos reikalus, tai čia nėra ko 
karščiuotis. Aš kišu nosį į tų 
istorijų, kurių p. Motuzas skai
to iš atbulos pusės. Jeigu p; 
Motuzas nebūtų pradėjęs taip 
nešvariai šmeižti Bagočių, tai 
Istorikui jo asmuo butų ma
žiausiai apėjęs. Ir čia pat prie 
progos aš noriu pareikšti, jog 
p. Bagočių aš nelaikau kokiu 
tai šventuoju. Bet už tai, kų jis 
gero yra nuveikęs, aš jam ati
duodu kreditų.

Tuo tarpu p. Motuzas bando 
į padanges iškelti Gegužį. Ka
dangi to asmens politika man 
yra gerai žinoma, tai aš ir iš
kėliau aikštėn kai kuriuos 
faktus. Pasakysiu daugiau: 
man yra žinoma ir daugiau 
asmenų, kurie yra gavę pen
kines ir dešimkes, bet aš jų 
čia neminėsiu. Pagalios, ne už
simoka tokiais dalykais laik
raštyj daug vielos užimti.

— Istorikas.

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

Clevelana, Ohio
Prūseikos prakalbos ir bimbi- 

ninku revoliucija.

Kovo 25 d. Lietuvių Svetai
nėje buvo surengtos Pruseika i 
prakalbos. Kai sužinojo, jog 
sk lok i įlinkai- rengia* prakal
bas, tai Mažeikienė tuoj suor
ganizavo būrį tikrųjų bolševi
kų, kad prakalbus suardyti. 
Tapo pakviestas net Gasiunas.

Mažeikienė buvo bimbinių 
grupės vadas. Buvo paskirtas 
kalbėtojas, kuris/ turėjo užva
duoti Pruseikų. / Dar prakal
boms nepraši dėjus, prie durų 
įvyko “revoliuci ja :” susis! u in
dė tvarkdariai su Bimbos 
apaštalais. Priežastis to susi- 
stinndymo buvo sekama: Ma
žeikienė atsisakė mokėti 10 
centų įžangos ir parodė savo 
kortelę, kur buvo, pažymėta, 
jog ji “bedarbė.” Ji be niekur 
nieko prasistūmė pro duris ir 
įbegi) į svetainę. Tvarkdariai 
ją sulaikė, Bei už tai tapo Ma
žeikos ir kitų apstumdyti. Pru- 
seikiniai nusileido; norėdami 
išvengti muštynių ir leido lai 
“bedarbei” pasilikti svetainėj.

Kai dėl to, kad Mažeikienė 
yra “bedarbė,” tai nereikia 
stebėtis. Jos užsiėmimas pa
rengimuose būdavo rinkli au
kas su kepure į įvairius Bim
bos fondus. Bet kai atsirado 
skloka, tai čia viskas aukštyn 
kojomis virto, — Bimbos fon
dams niekas nei cento nebe
duoda, tad ir Mažeikienė atsi
dūrė “bedarbių” eilėse.

Kai Pruseika pradėjo kalbė
ti, tai visi bimhiniai ėmė di- 
džiausį termą kelti. Tuo jų el
gesiu publika labai pasipikti
no ir bandė nuraminti. Bet kur 
tau! Su fanatikais jokios rodos 
nėra. Tų syk policija du pagar
sėjusius rėksnius Išprašė lauk. 
Tik tada buvo galima prakal
bas pradėti.

Pruseika savo kalboj dau
giausiai palietė partijos krei
vų linijų ir atsakė į jo adresu 
leidžiamus šmeižtus. Tačiau 
tvarkos jokiu bildu negalima 
buvo palaikyti: pasilikę keli 
Bimbos davatkos nesiliovė 
triukšmavę. Jie rėkė ir xviso- 
kiais budais koliojo kalbėtojų. 
Tuo atžvilgiu ypač pasižymėjo 
Mažeikiene. Ji ne tik koliojosi 
ir baubė, bet dar ir kojomis 
trypė, žodžiu, ji parodė visus 
savo gabumus.

Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
tokiais savo chuliganiškais 
darbais ta pašlovinta bolševi
kų veikėja drįsta viešai pasiro
dyti. Matomai, ji neturi jokio 
padorumo nei sarmatos. Ma
žeikienės įkyrios kelionės išve
dė ir kalbėtojų1 iš kantrybės. 
Pruseika pasakė, kad1 didžiau
sias Mažeikienės nuopelnas 
buvo tas, kad ji iŠ Rusijos par
sivežė triię bonkas degtinės. 
Šiaip kito ji nieko nenuveikė.

Laike pertraukos buvo su
dainuotas “Internacionalas” ir 
kelios kitos dainelės. Bimbos 
šalininkai pradėjo baubti net 
ir “Internacionalų” dainuo
jant. Mat*, jiems rodosi, jog ta 
daina nustoja savo prasmės, 
jeigu dainuoja sklokininkab

Po pertraukos Pruseika kal
bėjo apie Mizarų ir Bimbų. Jis 
vartojo švarių kalbų ir visai 
nekoliojo savo priešų, o tik 
nurodinėjo jų kai kurias klai
das. Reikia pasakyti, jog Pru
seika elgėsi džentelmeniškai. 
Jis* nepalyginamai yra gudres
nis, negu kiti bolševikų karš
tagalviai.

Kai užsibaigė prakalbos, pir- 
mininkas paprašė vieno bimbi- 
nio parinkti aukų- savo darbi
ninkų apgynimo fondui. Tasai 
atsako, jog, aukų* nerinksiąs, 
nes susirinkimas esąs nelega
lus. Nelegalus, tur būt, todėl, 
kad iš Bimbos nebuvo gautas 
leidimus.

Tos prakalbos aiškiai paro
de,- jog Bimbos popieriui Cle- 
velande galutinei nusmuko.

Daugiau jis čia biznio vargu 
beggies padaryti. Didelė dau* 
guma publikos buvo su Prūsei-- 
ka. Rimbai pritarė tik tie, ku
rie visuomet aukas rinkdavo. 
O tie, kurie aukaudavo; sim
patizavo Pruseika i.

Žinoma, butų klaidinga ma
nyti, jog Pruseika jau atsiža
dėjo nuo Stalino. Iš jo kalbos 
galima spręsti, kad Maskva jis 
dar tebegarbina. Tačiau jis la
ibiau moka taikytis prie susi- 
įdėjusių aplinkybių ir yra ne
palyginamai gudresnis už 
Bimbą* ir Mizarą*. Gal aš ir 
įklystu; bet man* atrodo, jog 
biriibiniai neužilgo praganys 
visus savo’ šiek tiek rimtesnius 
pasekėjus.

—01—
Teko1 nugirsti; kad po* nepa- 

vykusios “revoliucijos” Pru- 
seikos prakalbose Mažeikiene 
susirgo; Ligos priežastis tikrai 
nenuafatyfa: vieni sako, kad 
[jai pakenkęs didelis baubimas, 
!o kiti tvirtina, kad apsirgo nuo 
didelio’ trypimo* ;
‘ Kaip ten nebutųv bet sako
ma*, jog ji tfrauk»innt‘i alsako- 
‘mybėn pruseikinius. O’ gali tas 
apsirgimas buvo reikalingas 
įtlnniį kad! sutverti naujų fon
dų kovai su Pruseika?

—- Buvęs prakalbose.

Michigan City, Ind.
K lai di ngas praneš i /pas.

Vakar “Naujienose” tilpo 
pranešimas, kad buk čia buvo 
atsilankę p]). Bačiūnus, Vana
gaitis ir Shn-Sem Susivieniji
mo reikalais: paagituoti už p. 
Bačiuno kandidatūrų. Tas 
Vargdienio pranešimas visai 
nea ta tinka tikrenybei.

Dalykas buvo toks:.p. Louis 
Striupas važiavo pas savo gi
minaitį Dilį į svečius. Kartu 
su juo nuvažiavo Vanagaitis 
ir Simokaitis, o Bačiuno visai 
nebuvo. Apie S LA. reikalus 
čia jokių konferencijų, nebuvo 
laikyta. —AL mi.ui -

- • ■* •* A **■ • I ' •

Ar atidarys akis Lie
tuvos valdža ir 

spauda?
(tąsa) 

komitetus prganizuoja kovai 
prieš ta pačių valdžių, kurios 
pašalpomis naudojasi. Reiškia, 
kanda ta rankų, kuri jiems 
duonos šmotų jiems duoda.”

Malonus generolas Daukan
tas rengė lietuvių veikėjams 
“arbatėlę” Montevideo, kurio
je atsisakė dalyvauti lietuvių 
socialistų vadai, tų žygį paaiš
kindami motivuohi laišku. 
Buenos Aires generolas Dau
kantas taipgi rengė lokių ar
batėlę, kurios dalyvių sąstatų 
sudarė... lietuviški kunigai. 
Dėl to draugija “Lietuva” jo
je nedalyvavo štai kokiais su
metimais :

“Kunigams neva tai parupo, 
kodėl dr-jos “Lietuva” valdy
ba nedalyvavo L. Atstovo ruo
štoje arbatėlėje 16 vasario mi
nint. Ne jiems norime pasiaiš
kinti, tai būti] lietuvių! vardo 
pažeminimas, bet norime pa
sakyti plačiai lietuvių visuo
menei štai kų:

Mes visi lietuviai mylime 
savo tėvynę ir musų toji sim
bolinė 16 vasario diena yra 
brangi. Jų turime pagerbti pri
simindami musų brolius žu
vusius dėl laisvės karo lau
kuose. Iš prigulmybės valdy
ba x turėjo dalyvauti ruoštoje 
L. Atstovo arbatėlėje ir tikime, 
kad jo kvietimas buvo nuošir
dus. Vienok, kaip vėliau paaiš
kėjo, Atstovų apsupusieji žmo
nės šių tautos šventę norėjo 
panaudoti savo tikslams,

Jųjų svarbiausias tikslas bu
vo iš anksto apgalvotas ir nu- 
matytop, tai yra» turėti galimy
bės “patriotiškai” paveikti į 
dr. “Lietuvą,” kad ji nusileis
tų; prisidėtų prie kunigų ir 
tuoni prisiimtų ant savęs dalį 
jų griekų, o 16 vasario jiems 
čia lik patogus supuolimas. 
Argi gali būti dar didęsnis be-

[Acme-P. b A. Photo]

Pawhuska, Okla. — Bačon 
Rind, indijonų vadas, kuris pa
simirė kovo 28 d., būdamas 84 
metų amžiaus.

n? i f

gėdiškas lietuvių vienybės ar- 
dynio dailius, kad kviečiant į 
arbatėlę Atstovo vardu atsi
lankyti visą valdybą, prie jo 
pakvietimo prideda dar raštu- 
ką, kuriame išvardinti kviečia
mieji asmens, jų tarpan neį
traukiamas vienas valdybos 
narys ir prirašoįni dii nieko 
bendro su valdyba neturį. Iš
vengimui nesusipratimo buvo 
užklausta lelefąiftu ir p. Gau
dys teikėsi pąatskinti, kad jis 
turįs su tuo nekviečiamu na
riu kokias tai -asmeniškas sąs
kaitas ir todėl jįs nepageidau
jamas, loję 16 ,vįviąrio.paminė
jimo arbaiėĮčję/,f'

- v.J 9’* ' -
Taip, p. Gaučys savo asme

niškas sąskaitaįsMr sumetimus 
slato aukščiau ųž tos dienos 
svarbumą ir bendrai už Lietu- 
vos interesus^ UMel čia visai 
aišku pasidaro,? lodei per sa
vo konsulavimo laiką kartu su 
kunigais tiek žąlos lietuviams 
padare, žinoma, čia jezuitinis 
manevras. Arba padaryti dr. 
“Lietuva” valdyboje skilimas, 
kad' paskiau, sulig: jų išskait- 
liavimu, butų galima apsidir
bti ir su draugija. Arba, nu
manę, kad dr. “Lietuva” vai-

dyba su tOkiuo pakvietimu 
savaime arbatėlėje dalyvauti 
negalės; gulėtų* ją šmeižti 
prieš valstybiškumu ir visuo
meniško darbo ardymu. Tik 
tenka* apgailėsianti, kad1 kuni
gų iv jų. stambių' ramsčių pro
tai mistika aptemdyti su realy
be nesusivokia —- jie užmiršta, 
kad valdyba renka visuotinas 
narių susirinkimas iš daugiau 
patikimų narių, kuriems pa- 

!vesta stropiai saugoti ir ginti 
draugijos reikalai, Jie mane 
apžioti* ir perkąsii; reiškiai su
skaldyti! valdybą — bet tebūna 
painoka! ateičiai ir tegul ne- 
dediai pustaiigą nevaisingam 
darbui: Valdyba^ yra* tvirtas ir 
kietas; vien* griovikai neįsten- 
gia ireii sugriaut^ mtii pakreipti’ 
ten* pusenv kurion* jie nori.

Pasiteirnvuty pasirodo, kaid- 
AtstOvas nieko’ nežinojo* apie 
pono Gaučio' nudarytą žygį, ir 
tai* buvo* saiįvališkai padarys 

i tą kunigam Rumšai! ir Jiuiilio- 
įniul[diktuojant Dar daug da
lykų teks L. At'stevul išgirsti, 
kuriuos veda p; Gaučys už jo 
nugaros,

! Tuo tarpu; kada Lietuvoje 
ivisuomene valosi nuo klerika
lines. įlakos, .vedama griežta 
riba tarp bažnyčios reikalų ir 
valstybiniųt čia kaip lik tie du 
dalykai tampriai susiliejo į 
vienų, — reiškia nesimato kur 
pasibaigia klebonija ir kur 
prasideda konsulatas arbtų at
stovybė: tie patys atstovybės 
tarnautojai, kaip Gaučys, Ste
ponaitis, Grišonas, Vilutis, Pa- 
šiškevičius yra pirmieji klebo
nijos šulai, kurie daugiau 
“KAK”, klauso, negu valdžios 
įsakymų.

Mums bent atrodo, kad L. 
Atstovas Gen. Daukantas ir 
konsulas Kučinskas aiškiai 
mato tų nenormalumų, bet kol 
kas nieko negali padaryti. Jei 
tam klebonijos štabui sąžinė 
leidžia padaryti tiek žalos ne 
tik lietuvio kolonijai Argenti
noje, bet ir .visai tautai, tai ką 
jiems reiškia prie to skai
čiaus pridėti dar du žmones 
p. Daukantų ir p. Kučinską 
—juos įskųsti, apšmeižti,— o 
paskiau jau savaime aišku: 
jie vėl savo kromelį vieni to
liau tvarkvs.

Nejaugi dar ilgai Lietuvos 
valdžia toleruos tokį nenorma
lumą, mokės jiems aukštas al
gas iš Lietuvos liaudies pra
kaitu apšlakštytų centų, mo
kesčių formoje surinktų, arba 
gautų už išlicituotą ūkininkų 
turtų, kad jie dar toliau galė
tų varyti lietuvių tautai pra- 
gųištįngų darbą.”

BumŠrt su Janilioniu juokia
si į rankovę, kad jiems pavyko 
savo klerikaliniais voratink
liais supančiuoti lietuvišką ku
meliuką ir prie jo ėdžių ži- 
vintls. Argentinos lietuviai 
piktinasi tokia padėtimi, bet 
LictUvos spauda ir valdžia ne
nori* tikros padėties matyti ir 
bę. jokių rezervų turavoja kle
rikalinio maršo reveransams. 
0-čia klerikalai atiduoda mo
derniniai anafemai kiekvieną, 
kuris tik drįsta jų gišeftą pa
liesti. Taigi Argentinos lietu
viai ir klausia vienas kito: 
“Ar atidarys akis Lietuvos 
spaudu ir valdžia?”

, —B. K. Algimantas. 
Bs. Aires.

“Cudaunas aptfekorius” po nu
sisekusios prekybos per visą 
naktį Ariogaloje banketavo, aiš
kindamas, kad jis jokio “kry
žiaus” nejaučiąs, gyvendamas 
su savo “razumna galva”.

Dr. Zauniui švedų kara- 
rahaus ordenas

Iš Kauno praneša ,kad užsie
nių reikalų ministeris Dr. Zau
nius buvo švedų karaliaus ap
dovanotas “aukščiausiu” kara
liškos žvaigždės” ordėnu.

GARSINKITftS 
NAUJIENOSE

LIETUVOS ŽINIOS
“Cudaunas aptiekorius” 

iš “griešno” kūno iš
varo velnią

ARIOGALA. Vietos turguje 
nepažįstamas žmogelis, pasiva
dinęs save “eudaunu aptieko- 
rium?’r vidury turgavietės pa
sistatė savo “aptieką”, suside
dančią iš mažos dėžutės ir suo
lelio. Jj tuojau apstojo minia. 
“Aptiekorius”, matyt, truputį 
įtraukęs, ėmė smarkiai rekla
muoti savo prekes. “Gerbiamie
ji piliečiai, pilietės ir mažiukai 
pilietukai, mano naujai išrasti 
vaistai, kuriuos aš siūlau už 
50ct. jus pagydys nuo visokių 
ligų: reumatizmo, peršalimo, 
gumbo, galvos ir dantų skaudė
jimo. O jei jūsų kūnas yra vel
nio apsėstas, mano vaistais iš
sitrynę jus bematant apleis vel
nias. Tai ligai reikia tik didesnį 
kiekį vaistų nusipirkti. Kad aš 
neapgavi kas štai jums mano 
mokslo įrodymai. Ir pradeda sa
vo mokslą aiškinti rusų, lenkų, 
vokiečių kalbomis. Bobelės pati
kėjo ir perka eudaunų vaistų, 
čia pat ėmė jais trintis akis, 
galvą rankas.. Biznis gerai.

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAkTORIUS
6504 So. Wathtenaw Avė.

CHfCAGO., ILL.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, [ * 
apie savo ligą ar silpnumą; [
Pasitarkit

Vėliausi ir gtriadsi, 
gydymai išgydymai* 
įvairių kraujo ligų. * 
reumatizmo, inkš-1 
tų. pusHs, u tina- * 
rių ir visų užkre-, 
žiamųjų ligų. Tai-, 
pgt speciali gydy-* 
mat sugrąžinimui* 
energijos it* stipru-’ 
mo be laiko nu-' 
silporiems atme- ( 
n ims ir lytiniai < 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmones yra kviečiami* 
ateiti dėl sveikatai naudingų inforAia-’ 
cijų, kurios bus suteiktos dykai be' 
jokių pareigų.

Dr. Ross 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 Dearbom Street 
/kampas Monroe Street, Chicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 

'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
[dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
,5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
,p. m. Panedėliais, Sertdomis ir Suba
rtomis nuo ią a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

20%|
I NUPIGINIMAS
' LAIVAKORČIŲ

KAINOS įf

NORTH
' OERMAN

LLOYD

■■■■K PASKELBIA
Sensacingą Laivakorčių kainų nupigiliimą

išNEWYORKOj

EUROPA
• ANTROS KLESOS 

CABIN KLESOS
TURISTINĖS KLESOS

*L j
; ' Speciali Tfaukiniai prie laivo1

Btemerhavėnr uytlRrina patogiau'- 
šią ke|įonę į Lietuvai

Ikiį 10^ Nup|gkiimas Trečios J*Efe$os

Del ihforinąęijų ir ęFzervącijų kreipkitės į 
bite vienĄ lokalį agentų arba į

NORTH GERMAN LLOYB
130 W. Randolph St., Chicago

LAIVŲ ..
■bį7 -Ų pasai

LAIVU

LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdime

Birželio 1 d., 1932
Tai vienintelis didžiausia laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos.

: Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteilts jums teisingą 
patarnavimą.
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nelaimę.' duoda nauda dėlto, 
ne tų. Kad pačios Naujienos

yra naudingos.

“Naujos Gadynes

Geriausias

8
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Musų Krautuvėje dabar po' Velykų eina didžiausis 
išpardavimas su dideliu kainų sumažinimu. 

Nevėluokite, ateikite dabar.

40 
dit--

Eudeikis mušė telegramą Ino- 
terei apie įvykusią 
Doyle paliko sumiš 8 metu 

f

i

HOP TLAVORE0 \ 

. Hiudwei^...
malt

^heuseh - Busyi• >

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar tiktai
Duodame dide-O ■ ■ 0U 
lę nuolaidą už jūsų seną ra- 
dio ar victrolą.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR' MOTERŲ PER 27 METUS 
. -ŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,

■ ■ e

Roseland

atsi-
lidc-

Bimbinių ir pruseikinių sugyve
nimas Roselande aštrėja kas
dien; Andriulis išsigando rose- 

lando sklokininkų.

NEŽIŪRINT t ____ _____
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS:’ Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo .10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

[Acme-P. B A. Photo]

Chicago. — Anna C. Zeller, kuri gavo žinią iš Australijos, 
kad ji ir jos giminaitė paveldi James Kelly milionus. Kelly mi
rė 1897 m., palikdamas plotus žemės. Dabar ten yra kasyklos, 
kurios esančios vertos nuo 7,000,000 ligi 10,000,000,000 dolerių
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Išganytojas Chica-

IV
Vėlus vakaras. Išganytojas 

eina gatve be tikslo, taip sau 
eina, nežinodamas kur. Staiga 
jis sustoja ties viena įstaiga, 
kur ant lango parašyta “mink
šti gėrimai”. Išganytojas savo 
laiku patsai vyną • dirbdavo, 
bet jį vistiek suįdominio 
“minkšti” gorimai.

Įeina Išganytojas į vidų, 
čionais stori vyrai ir moterys 
geria ir kumpius dideliais kąs
niais ryja. Kadangi daugumos 
galvose jau tuščios vietos ne
buvo likę, tai jie sudžiovusio 
Išganytojaus nė nepastebėjo.

Išganytojas pinigų neturėjo, 
tai nė “minkštų” gėrimų ne
galėjo ragauti, o dykai čionais 
niekas neduoda. Bet vėliaus 
viena moteris numetė dvide- 
šimkę ant šlapio baro ir pa
liepė visiems duot po- vieną. 
Savininkas sako Išganytojui:

— Ei, sei, ką gersi?
— Vyno — atsakė Išganyto

jas.
Savininkas sukeikė, nes jam 

reikėjo virtuvėje vyno ieškoti. 
Išganytojas paėmė stikhiką su
rūgusio skystimo, paragavo ir 
tarė:

— Neturite vyno, čionais su
rūgę barščiai; duokite van
dens, aš jums gerą vyną pada
rysiu.

Savininkas čiupt Išganytojui 
už krūtų ir jau duos i žandą, 
bet storas kaimynas sulaikė:

— O gal tas bomelis ir mo
ka vyną dirbt. Man kaip tik 
vyno reikia. Butlegeris atve
žė vinigerio, kostumerkos ne
geria. Paskui atsikreipė ’į Iš
ganytoją:

— Sei mister, jei moki vyną 
dirbt,jtai aš tau džiabą duosiu.

Išganytojas pasijuto keblioj 
padėty. Tas žmogus jį iš kie
tų nagų išgelbėjo — reikia at- 

Ir čionais sako savo

— Aš, matai, tamista, galiu 
čionais iš vandens vyną pada
ryti, duok.

— Ar drugštory dirbi, gal tu
ri gerų pauderių? — susido- 
inavo savininkas. — Aš ma
nau, kad šiur yra tokių pau
derių, iš kurių ir viskę dirba. 
Aš ir pats pirkčiau, 
dyk, mister, ir man.

Išganytojas sako:
— Atneškit
Bartenderis 

vandens, bet 
baro, vanduo 
Visi nustebo.

Paro

vandens.
paėmė galioną 
kol padėjo ant 
pavirto į vyną.
Savininkas sa-

— O gal mes ir turėjome 
vyno. Paragaukim.

Visi išgėrė ir pagyrė. Stebė
tinai geras.
. Dabar Išganytojas vėl sako, 
kai vyno galionas nusekė:

— Atneškite vandens.
Savininkas pats eina paimt 

ir pats pirma pažiūri. Van
duo, galionas užkimštas. Pa
ragavo. Vanduo. Reiškia da
bar jau neapgausi.

Vėl Išganytojui pagriebė už 
krūtų ar sako:

— štai vanduo, dėk paude- 
rį, pažiūrėsim...

— Tamista laikai 
pasakė Išganytojas.

Ir vėl visi nustebo, 
dens tikrai vynas 
Dauguma net išsipagiriojo.

Išganytojas, dar vieną van
dens galioną į vyną pavertęs, 
sako:

— Likit sveiki, broliai. Jus 
čia linksminatės, džiaugiatės, 
bet šimtai kitų jūsų brolių ba
dauja...

Savininkas dar norėjo vi
siems užfundyt ir Išganytojaus 
atsiprašyt, bet Išganytojas iš
nyko.

Greitai išsiskirstė ir vi 
kompanija. Ai ir

vyną —

Iš van- 
pasidarė.

•Penktadienio vakare, lyginai 
kaip katalikų kunigai surengia 
40 valandų pamaldas savo pa
sekėjams dvasiškai sustiprinti, 
taip ir Andriulis su Krakaičiu 
turėjo panašiam tikslui susirin
kimą.

Susirinkimas buvo sušauktas 
vadinamoj “darbininkų svetai
nėj”. Andriulis ir Krakaitis sa
kė griaudingas pamokslus, pra
keikdami paklydusią skloką, sa-

šia karvutė, iš kurios jisai gau
davo daug aukų. O dabar gali 
ji visai pasprukti iš jo rankų.

Taigi Andriulis ir Krakaitis 
visokiais budais, keikdami ir 
geruoju, prašė sklokininkus bū
ti ištikimais partijai. O juk 
sklokininkai tokiais ir jaučiasi, 
tik jie bimbinių politika nepa- 
siganėdina.
Roselando sklokininkaihs trūks

tą drąsos.
šarkiunas ir Pakaušis, 

radus sklokai, buvo jos
riais. Bet dabar išsigando ir 
traukias atgal. Šarkiunas pra
dėjo pataikauti bimbiniams. Vi
sa bėda tik,! kad Rošelando bim-* t 

kydami, jei sklokininkai nepa-' bihiams vadovauti atsistojo to 
sitaisys, tai jiems nebus vietos 
tarpe darbininkų, jie busią vi
sai prakeikti.

Kad ir nedidelis skaičius sklo
kininkų Roselande, vienok And
riulis pabūgo jų. Kada pereitą 
savaitę Andriulis su savo išti
kimaisiais Meldažio svetainėj iš
ardė Pruseikos prakalbas, tai 
rimtesni bimbiniai tuo pasipik
tino. Ir kada ant rytojaus toje 
pačioje Meldažio svetainėje bu
vo vėl Pruseikai prakalbos su
rengtos,. tai Roselando prusei- 
kiniai susiorganizavo didelis bu
riu, kelios mašinos kietai prisis
paudusių nuvažiavo prakalbų 
paklausyti, išreikšdami užuo
jautą Pruseikai.

Andriulis labai nusigando, 
kad Roselande pruseikiniai turi 
tiek daug pasekėjų. O juk Rose- 
landas, tai Andriulio mylimiau-

kie asmens, kaip įPazarskas ir 
Petronis, ir šarkiunas dabar tu
ri jų isakimus pildyti, Supran
tama kaip šarkunas dabar jau
čiausi.

Visai dar neseniai, LDS. 139 
kuopos priešmetiniame susirin
kime, šarkiunas išvadino Pet- 
ronį visokiais žodžiais, pasaky
damas, kad Petronis neturi jo
kios įtakos žmonėse. Pakaušis 
tai bailiS ir pataikūnas, visų bi
jo, visiems pataikauja ir sy
kiu nori būti ' didėliu re
voliucionierium. Gal.-ir tei
sybė, kaip rašė ponia Šu
kienė po “Vilnies” metinio 
susirinkimo, kad (Pakaušis tame 
susirinkime švarke galvą pas
lėpęs triukšmą kėlęs. Arba vėl 
Golden Star Kliubą visaip nie
kindavo per “Vilnį”, pasislėpęs 
po slapyvardžiu, o susirinki-

LITHUANIAN INDEPENDENT CLUB — LIETUVIŲ NEPRI- 
GULMINGAS KLIUBAS RENGIA

IŠKILMINGA BALIU
Šeštadieny j, Bal.-April 2,1932

Sandaros Svetainėj, 3236 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. Įžanga svečiams 50c. Nariams porai $1.00

šiame iškilmingame baliuje bus apdovanoti nariai išbuvę Kliube de
šimts arba 20 metų. Muzika bus iš Kauno — grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Norintieji prisirašyti prie šio Kliubo ir nesenesni kaip 
25, metų, įstojimo nemokės. Užkandžiai bus dovanai.

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

muose gražiai kalbėdavo.
Sklokininkai, kaipo eilihiai 

nariai, yi‘a daug rimtoshi ir 
daugiau turi pasitikėjimo,^ne
gu bimbiniai, kaip tai Bašins
kas, Matikonis, Ziniauskas, Vi
lkinąs, Maziliauskas ir kiti. Bet 
ir jiems trūksta drąsos, nors 
paskutiniuoju laiku daugiau 
pradėjo nepaisyti bimbinių. 
Rašinską ir Maziliauską gal jau 
vys lauk iš ALDLD., nes jiems 
jau buvo duotas perpėjimns, 
kad jie, kaip ALDLD. apšvietos 
draugijos nariai, Bašinskai ne
dalyvautų
koncerte, o Maziliauskas nepla
tintų “Naujosios Gadynės”. To 
juodu abudu nepildė, tai jau 
savaime, aišku koks likimas .jų 
laukia. .

Aidę Chora$ irgi sklokininkų 
nepaglostė. Kvėderas, kuris mo
kina chorą, buk pasakęs, kad 
ir penki dainoriai teliktų, lauk 
visus sklokinįnkus.

Sakoma, dAug dainorių pasi
traukę iš Aido choro. Reiškia, 
pas komunistus pradėjo irti vi
sos siūlės. Rasinskas ir jo mo
teris pasitraukė iš Aido Choro. 
Reiškia pasakyti, kad Ęasins- 
kienė yra ge**a daininKė. Ba
šinskai džiaugiasi garbingai ap
leidę Aido chorą, nes juos bu
tų pašalinę. Mat, Rasinskai da
lyvavo “Naujos Gadynės” kon
certe ii’ “ukazui” nusikalto 
mirtinu grieku, kaipo nepatai
somi sklokininkai. Ar kas gali 
sakyti, kad tai ne progresas?

—-Staseliukas.

• -■ -.........-----i----------- -.u

IN OUR OFFICE

Užmuštas darbiniu 
kas

Užmuštas John Doyle, 
metų amžiaus darbininkas, 
bęs kaip privalus vačmonns.

Užmušė ji Chicago Junction 
traukinys.

Doyle dirbo Armour kompa
nijos karų .šapoj. Jo abi kojos 
ir viena ranka nutrauktos.

Eudoikio ambulance buvo pa
šauktas ir Doyle skubiai nuga
bentas į Mei’cy ligoninę. Bot pa- 
gelba pasirodė jau nebereikalin
ga, nes sužeistasis ligoninėje 
rasta nebegyvas dėl kraujo nu
tekėjimo.

Tragedija yra, kad p-ia Doyle 
iškeliavo tą patį rytą į Esco- 
naba pas savo gimines.

Ką pinigas 
gali pirkti

J

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SAUGU SIUSTI PINIGUS
i PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokam 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—CASH

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštą. t

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

pavasarį, rengkitės ant

Balandžio 20 dieną
LAIVU “EUROPA”

Per 6V2 dienas pasieksite Lietuvą
1 ’ ’ V *

Naujienos dar turi kelias geras vietas 
dėl šios Ekskursijos neužimtas. >

Kreipkitės tuo jaus į

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739 So. Halsted St Chicago, III,

t'M AN

AM ERICAN BOSCH 
DIO-Catest modet 

SUPER-HETERODYNE

COMPLETE
WITH TUBES

and
IIERE

. MODEL 31-H •
SUPER-HETERODYNI

Other modeli from
$43-50 to $139-50 
complete with tubei.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
Kaip jus girdite per radio Lietuvių programas duoda
mus Budriko Krautuves Nedėliomis nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų ir Kctvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; kurie tu
ri radios, jie gėrisi ir džiaugiasi Lietuvių dainomis ir 
muzika, bet kurie dar neturite savo namuose radio, da
bar Budriko Krautuvėje galite įsigyti už labai mažą ir 
prieinamą kainą, kaip tai:
Baby Grand Badios nuo $19.50 

iki..................................................
Elektrikinės Skalbimui Mašinos, 

kainos nuo $39.00 iki...................
Hoover Elektrikinis Dulkių 
Valytojas ......................................
Gražus Mohair Parlor Setai
PO ............ .......................................... .........

Nauja Fada Badio ir Viktrola kombi-
. nacija, vertės $200, už ...........................

ant kurios jus galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai.

S95.00 
5100.00 

519.50 
539.00 
598.00

Jos.F.Budrik,lnc
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.
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The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas:
88.00 per year to Canada
>7.00 pęr year outside of Chicago
|8.u0 per year to Chioajco 
8c uer copy

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, iiskirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstad SU Chicago. 
111 Telefonas Roosevalt 8500.

T Ųisisakymo kainas
Chicagoje — paltu:

Metams --------------------  >8.00
Pusei metų •eo»e*e««eee»o«ewMoeeM4we«« 4*00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ______ 1.50
Vienam mėnesiui________ .75

Chicagoj per iinaliotojus:
Viena kopija -------------------- 8c
Savaitei   18c
Mėnesiui-------w—w Ilsies1*75c

Suvienytose Vaistuose, ne Chicagoj, 
naštų;

... 87.00
Pusei metu ------------------------- 8.60
Trims mėnesiams  ....  1.75
Dviem mėnesiams _____ 1.85
Vienam mėnesiui —..— ... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams _ 88.00
Pusei metu 4«00
Trims mėnesiams — 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SEPTINTA VALSTIJA Už KONSTITUCIJOS 
PATAISĄ

N.ew Jersey valstija ratifikavo kongreso priimtą 
Jungtinių Valstijų konstitucijos pataisą, kuria pašali
nama vadinamoji trumpoji kongreso sesija, populiariai 
žinoma, kaipo “šlubų ančių sesija”. Tai yra jau septin
ta valstija, kuri tą amendmentą patvirtino. .Pirm New 
Jersey valstijos ji buvo patvirtinusios Virginia, New 
York, Mississippi, Arkansas, Kentucky ir South Ca- 
rolina.

Jeigu tokiu pat spartumu dalykas eis toliau, tai toji 
konstitucijos pataisa gali įeiti galion dar prieš pabaigą 
šių metų. Konstitucijos pataisymui reikia trijų ketvir
tadalių, t. y. 36 valstijų, pritarimo.

Panaikinant aukščiaus minėtąją kongreso sesiją, 
naujai išrinktas kongresas susirinktų už dviejų mėne
sių po rinkimų, t. y. sausio mėnesio pradžioje. Sulig 
senąja tvarka, naujas kongresas pradeda eiti savo pa
reigas tiktai už trylikos mėnesių po rinkimų, t. y. gruo
džio mėnesyje sekančiais po rinkimų metais (rinkimai 
įvyksta lapkričio mėnesyje), jeigu prezidentas nesu
šaukia specialės sesijos vasarą. Iki kovo mėnesio pra
džios vietas kongrese (ir algas) laiko senieji kongres- 
manai, kurių daugelis lapkričio mėnesio rinkimuose 
būna pralaimėję. Jie važiuoja gruodžio mėnesyje ir per 
tris mėnesius,, su Kalėdų švenčių pertrauka, laiko po
sėdžius ir rašo kraštui įstatymus.

Tie lapkričio rinkimuose pralaimėję kongresmanai, 
kurie dar po rinkimų eina kongresmanų pareigas, tapo 
spaudoje praminti “šluboms antims”, ir kongreso sesi
ja, kurioje jie dalyvauja, yra vadinama “šlubų ančių 
sesija”.

Aiškus dalykas, kad ši konstitucijos tvarka yra ne
tikusi. Ji prieštarauja žmonių renkamos atstovybės idė
jai. Nes jeigu žmonės renka atstovus įstatymams leisti, 
tai tie atstovai, kurie tapo išrinkti, ir privalo tą darbą 
dirbti, o ne asmens, kuriuos piliečiai per rinkimus at
metė.

Tas pats netikslumas, sulig konstitucija, yra ir pre
zidento tarnavimo termine. Išrinktas prezidentas ne 
tuojaus užima savo vietą, bet laukia arti pusės metų 
laiko.

Keista, kad Amerikos žmonės taip ilgai šitokią ne
tikusią tvarką pakentė, — nors, rodos, visi galėjo su
prasti, kad ji turi būt pataisyta. Kad dabar galų gale 
pataisa tapo priimta kongrese, tai kreditas priklauso 
pirmiausia Nebraskos senatoriui Norris’ui, kuris per 
metų metus kovojo už ją, nepaisydamas konservatorių 
opozicijos. Reikia tikėtis, kad jo geram darbui pritars 
ir reikalingas valstijų legislaturų skaičius.

» III

Apžvalga
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BIMBININKAI VĖL BANDĖ 
SUARDYT PRUSEIKOS 

PRAKALBAS

Neseniai Chicagoje, kada ko
munistų opozicija surengė pra
kalbas savo vadui Pruseikai, 
tai partiniai komunistai iš “Vil
nies” štabo atsivedė gaują sa
vo pasekėjų į svetainę ir pra
kalbas suardė. Dabar “Laisvė” 
praneša, kad bimbininkai ban
dė suardyti Pruseikos prakal
bas ir Clevelande. šituo tikslu 
buvo atvykęs į Clevelandą net 
Gasiunas iš Pittsburgho. Pru
seikos šalininkams teko gintis 
nuo jų užpuolimo, ir dėlto įvy
ko muštynės. Bet su policijos 
pagelba prakalbų rengėjai ap* 
saugojo tvarkų.
“Laisvės” korespondentas apie 

tą skandalą rašo; »
“25 d, kovo Čia Pruseika 

po policijos apsauga laikė sa
vo misiją. iPai'tijos atstovą' 
apstumdė išmetę iš svetainės, 
Vėliau darbininkai • (bimbiški 
gangsteriai, o ne darbininkei.

bose ir laikraščiuose apie “fa
šistų smurtą prieš darbinin
kus”. O dabar jiems patiems te
ko pavartoti tas pačias priemo
nes apsigynimui nuo organizuo
to komunistų chuliganizmo. Tik 
Pruseikos padėtis dabar yra 
keblesnė, nes jisai turi su poli
cijos pagelba gintis nuo tos 
partijos, kurią jisai pats sakosi 
remiąs I

SLA. “GELBĖTOJAI”

“Vienybėje” zkokg tai SLA. 
Narys perša Bačiūnų ir Tareilų, 
kad jie “išgelbėtų” Susivieniji
mą, kuriam senieji viršininkai 
padarė milžiniškų nuostoliu ne
tikusiais investmentais. Jisai 
rašo:

“Tai kasgi šituos baisius 
nuostolius padare? Ar ‘fašis
tai’ ? Ar tautininkai ? Išaiš
kinkite mums, ‘gerbiamieji’ 
socialistai, kas šiuos nuosto
lius dabar (? — “N.” Red.) 

. padarė ?
miliono
pinigų? 
no tie,
savo rankose turėjo. Susivie
nijimo pinigai yra iždininko 
p. Gugio rankose, taigi tik
tai p. G ūgis ir žino, kas iš 
tų pinigų suvalgė (? — “N.” 
Red.) pusę miliono dolerių.
“Tai taip gerai p, Gugis 

sutvarkė SLA. iždą, taip ge
rą įvedė sistemų, kad net 
puse miliono dol; Susivieniji
mo turtas sumažėjo.” 
Tas “SLA. Nario” vardu pri

sidengęs fašistėlįs, matyt, ne
turi

Kas sunaikino pusę 
dol. Susivienijimo 

Aišku, kad sunaiki- 
kurie tuos pinigus

gėdos. Jisai kaltina dabar- 
iždininką Gugį už nuosto- 
Susivienijimo iždui, kuo- 
visi gerai žino, kad nuo-

čio iždininkas Mikalauskas (ir
gi tautininkas!) apskričio pini
gus vartodavo savo privatiniam 
bizniui, o apskričio valdyba ne- 
paimdavo net kvitų (“rasyčių”) 
nuo tų pinigų. Ir kuomet Mi
kalauskas subankrotavo, tai ji
sai “prigirdė” juroje daugiau 
kaip dvyliką šimtų dolerių ap
skričio pinigų, o apskritys ne
galėjo tų pinigų atgauti ne iš 
bondsų kompanijos, k Ada pasi
rodė, kad iždininko knygos bu
vo netvarkoje ir apskričio val
dyba neturi jokių įrodymų, kiek 
pinigų buvo pas iždininką.

Fašistai dabar noH, kad bu
tų išrinktas SLA. iždininku tas 
žmogus, kuris parodė visiškų 
savo negabumų Connecticut val
stijos apskrityje.

Apie p. Bačiūnų čia neverta 
daug ne kalbėti. Tas žmogus, 
apsimesdamas lape, gerinusi 
------.------ ........... ............

vieniems ir kitiems, bet galų 
gale jam rupi tik jo paties nau
da. Kada buvo rengiamas SLA. 
seimas Chicagoje, tai jisai at
sisakė duoti $5 vertės skelbi
mą į seimo programą; bet kuo
met jisai sumanė “šunyti” į 
prezidentus (matyt, paragintas 
p. Balučio), tai jisai ėmė pa
pirkinėti kuopas, kad jos už jį 
balsuotų, ir pasisamdė visą bū
rį agitatorių, įsivaizduodamas, 
kąd doleriu jisai gali visą Su
sivienijimą “užkariąuti”. SLA. 
dar nėra taip žemai nupuolęs, 
kad tokiam dolerinės “idėjos” 
atstovui jisai sutiktų pavesti 
svarbiausio savo viršininko pa
reigas.

Fašistų peršamus SLA. “gel
bėtojus” nariai atmes dabarti
niuose balsavimuose taip pat, 
kaip jie atmetė juos nominaci-i 
jose.

Vakarų Veikėjų Ko 
mitetas ir SLA.

Reikalai

SLA. Reikalai
■ ' . i •

. . ..............................

Už kuriuos kandida 
tus mes eiliniai na

riai privalome 
balsuoti?

Dar niekuomet SLA. istori
joj nebuvo varoma tokia agre
singa agitacija dėl j,_____Pildomo-1 kęs bent

— “N.” Red.) jį išgelbėjo ir 
privertė įsileisti. Pagaliaus 
pasišaukė (kas?—“N,” Red.) 
policiją ir atidavė į policijos 
rankas. Tą patį darė (kas? 
—- “N.” Red.) ir su Mažeika, 
Gi d. Mažeikienė gavo‘fašis
tinės kamšius nuo sklokisto 
Kielos, Buvo nusitarę (kas
— “N.” Red.) ją visai neįsi
leisti. Prie durų stovėję sklo- 
kištai, su pagelba * fašistų, 
puolėsi kaip žvėrys prie jos, 
Kiela smogė krūtinėn, saky
damas, kad ‘mes tavęs čia ne
norime.’ Darbininkai (! — 
“N.” Red.) ir ją apgynė nuo 
galutino sumušimo. Vėliaus 
ta$ niekšas išsimislijęs teisi
nosi, kad M-nė jam rankon 
kandusi.”
Taigi čia bimbininkai elgėsi 

visai panašiai, kaip pereitame 
SLA. Chicagoą seime. Jie mu
šėsi su tais, kurie stengėsi par 
laikyti tvarką, ir gal net ran
kas kandžiojo!

Kada ’ Susivienijimo seime 
tvarkos vedėjai buvo priversti 
mesti triukšmadarius lauk iš 
svetainės ir pasišaukė pagejbon, 
policiją, tai Pruseika ir jo da
bartiniai vienminčiai tuomet 
saukė gvoltu komunistų prakal-

lius 
met 
stoliai pasidarė dėl tų investa
vimų, kurie buvo padaryti pir- 
mesniųjų iždininkų laikais. Tai 
viena.

Antra, jisai klausia, ar tauti
ninkai “suvalgė” SLA. pinigus, 
kuomet nėra jokios abejonės, 
kad tautininkai, iš tiesų, gana 
gausiai prie pinigų “ąpvalgymo” 
prisidėjo. Kas buvo tas ponas 
Devenis, kuriam SLA. davė dvi 
paskolas po $25,000 Tai buvo 
tautininkas, vienas karščiausių- 
jų tautininkų, kokių tarp Ame
rikos lietuvių randasi. Anąmet 
tas ponas Devenis smarkiai rė
mė *‘Neo-Lituanijos” atstovus, 
Marčilionj ir Banaitį, kurie, at
vykę i Ameriką, kolektavo pi
nigus tautininkų studentų na
mui Kaune. Kada “Naujienos” 
nurodė visuomenei, kad Marči- 
lionis ir Banaitis yra atžagarei
viai tautininkai, tai Devenis 
išplūdo “Naujienas” panašiu bu
du, kaip dabar kad jas plusta 
fašistai iš “Dirvos” ir “Vieny
bes” pastogių. ’

1 O štai kitas tautininkų “bun- 
čius”, pasinaudojęs SLA. pini
gais: Brooklyno “Vienybe”, ku
ri išgavo $25,000 paskolą iš Su
sivienijimo, žadėdama kasmet 
mokėti, apart nuošimčių, po 
$1,000 sumos. Bet pasirašytos 
sutarties ji neišpildė, ir kada 
Susivienijimas pareikalavo at
mokėti paskolą^ tai jos bosai 
pasakė neturį pinigų. Vadinasi, 
fašistų organas vartoja savo 
bizniui SLA. pinigus (gautus 
be “komišeno”!), ir organizaci
ja šiandie neturi jokio užtikri
nimo, kad su ta paskola neat
sitiks ,taip, kaip atsitiko su 
Makovecko paskola ir kitoms 
panašioms paskoloms.

O kas, jeigu ne tautininkas, 
buvo Tarnas \Pauk|tįs, kuris, 
iždininkaudamas ne tik balsa
vo už paskolų davimą Dėveniui, 
bet ir šimtus tūkstančių dole
rių SLA. pinigų investavo į 
įvairius bonus, kurių vertė šian
die yra nupuolusi? Dėl tų 
Paukščio laikais padarytų im> 
vestmentų kaip tik šiandie Su
si vienijimas ir turi daugumą to 
pųsmilioniniu nuostolio!

Pagaliaus
mas Taraila, kuris per ilgus 
metus šeimininkavo Susivieni
jimo apskrityje Connecticut 
valstijoje, kaip pirmininkas, gis 
tautininkų šulas palaikė apskri
tyje tokią tvarką, kad apskri-

fašistų garbina-

dabar. Laikraščiai pilni viso
kių šmeižtų, šlykščios politi
kos, užsipuldinėjimų ir tt. 
“Dirva” tiesiog gatava lipti per 
negyvus kimus, kad tik užtup
dyti Bačiūnų ant SLA. sosto, 
nežiūrint į tai, kad jis daugu
mai nėra pageidaujamas, ka
dangi nėra pasidarbavęs nei 
Susivienijimo, nei visuomenės 
labui. Priegtam tenka labai 
paabejoti ir dėl jo kompelen- 
tiškumo: chicagicčiai dar ge
rai atsimena tuos laikus, ka
da p, Bačiupasį, šeimininkavo 
prie laikraščio “Lietuva.”

. , .. •. . 'J. : ■. ...
Todėl aš sakyčiau, kad mes 

palikime p. Bačiūnų ramybėj: 
tegul jis pirma" Susivienijime 
ir visuomenės Veikime pasiro
do, su darbais, o tada mes gal 
jam ir suteiksįjųc tų garbę, 
kurios jis dabar ieško.

P-nas Gegužis, tiesa, prezi
dentavo pusėtinai ilgą laiką. 
Bet pažiūrėkime, kų jis 
nuveikė Susivienijimo gero- 
vei? šiandien gali būti vi
siems aišku, kad jis Susivieni
jimui perdaug ^brangiai kai
nuoja. Jei kas patikrintų mu
sų organizacijos investmentus 
— padarytas paskolas ir nu
pirktus bonus, — tai patirtų, 
jog gal keli šimtai tūkstančių 
dolerių randasi pavojuj. Pini
gai buvo investuojami be jo
kios atodairos ir net nesiskai
tant su konstitucijos patvarky
mais. .

ir kad butų daromi saugus in- 
veslmentai? Aišku, kad Pildo
moji Taryba, o ypač preziden
tas.

štai kiti musų prezidento 
nuopelnai. P-as Gegužis per 
savo prezidentavimo laiką yra 
desčtkais kartų lankęsis Clii-Į 
cagoj. Bet ar‘jis yra čia pasa- 

vieną agitatyvišką 
prakalbų? Nieko panašaus. Jis 
atvažiuodavo kokiais tai rei
kalais, pasimatydavo su savo 
vienminčiais ir vėl išvažiuo
davo. Tik vėliau laikraščiai 
pranešdavo, kad štai buvo at
silankęs SLA. prezidentas.

“Sandara” giria p. Gegužį, 
kad jis moka gerai seimuose 
pirmininkauti. Aš turiu pasa-j 
kyli, kad bite vienas sugebėtų 
seimų vesti su policijos pagal-į 
ba. Paskutinis seimas juk ne
apsiėjo be policijos. Bet tiek 
to. Aš nenoriu būti pranašas, 
tačiau ir sekamame seime gal

Chicagoje gyvuojant SLA. 
reikaluose tiktai Vakarų Vei
kėjų Komitete buvo galima 
bepartiniu budu veikti. Prie 
“Sandaros” susipietę SLA. na
riai vien "sandariečius” vadi
na gerais, o kitų srovių SLA. 
narius, jeigu nepeikia atvirai, 
tai tik tol, kol į SLA, Pildomą 
Tarybą nekandidatuoja. Ap
gailėtina, kad “sandariečiai” 
viską ir visus Savu partiniu 
mastu mieruodami, sako, kad 
SLA. reikaluose jie beparti- 
viai elgiasi.

I “Naujienos” SLA. Vakarų 
Veikėjų^ Komitetui, kaipo be- 
partiniam, leisdamos prieš 
“sandariečius” atsikirsti tapo 
to Komiteto, sakysime, globė
jomis, “Sandariečiai” patys iš 
SLA, V. V. Komiteto prasišali
no, kad galėtų savo partijai 
liuosai dirbti. Kad savo parti
nį veikimą prieš visuomenę 
pateisinus, prasimanė, be rei
kalo, SLA. Vakarų Veikėjų 
Komitetą vadinti “socialistais,” 
Kas SLA. Vakarų Veikėjų Ko
miteto konferencijose ' daly
vauja, tas gerai žino, kad šito 
Komiteto dalyviai vien Susi
vienijimo SLA. reikalus svars
to, nuo diktatūros šalininkų, 
mėginančių SLA. užkariauti, 
kiek galėdami apgina. Kol 
“sandariečiai,” vienas po kito 
nepradėjo į 100 nuoš. “tauti
ninkų” dikataturos, cenzūros

' <4

ir aristokratijoj palaikytojų 
eiles stoti, SLA. Vakarų Vei
kėjų Komitetas į “sandarie- 
Čius” žiurėjo kaipo demokra- 
tybės apgenime bendradarbius 
ir žinomus “sandariečius” de
mokratus rekomendavo į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Tiktai blo
gos valios žmonės gali tokį 
SLA. V. V. .Komiteto veikimą 
vadinti apgaule ar kaip kitaip. 
Nuoširdų SLA. narių darbą 
diskredituoja savos partijos 
naudai.

Kadangi SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimai jau prasidė
jo, tai SLA. gerovė vaduoda
masis, be jokių partinių pa- 
taikavimųt visiems SLA. na
riams patariu rinkti SLA. Va
karų Veikėjų Komiteto reko
menduojamus ir didžiumos . 
SLA. narių nominacijose pa
tvirtintus — sekamai:

SLA. prezidento vietai — 
adv, F. J. Bagočių;

Vice prezidento vietai (p. 
Grinius atsisakė).

Sekretoriaus vielai (p. Vi- 
niko “senoviškų tradicijų” 
garbintojai neleido net vardo 
ant baloto uždėti).

Iždininko vietai: adv. K. 
Gugis.

Iždo globėjais: pp. Geo. J. 
Stungis ir S. Bakanas.

feitas raštelis -tiktai primini
mas SLA. nariams rinkti to
kius darbuotojus SLA. Pildo- 
inojon Tarybon, kurie tiktai 
SLA. gerove rūpinasi, o ne 
partijos politiką nori į SLA. 
organą “Tėvynę” Įvesdinti.

' —A. K. Rutkauskas, M. I). 
SLA. 238 k p. narys.

DRAM STOKER P<wf4 A. Vaivada

Pats savaime kyla klausi
mas, kas turėjo žiūrėti, kad 
konstitucija nebūtų laužoma,

GRAFAS į DRAKULA
Pumission DęubleJjy. Doran U Co.

ba. Netvarka i n vest meiliuose, 
vienpusiškas fašistiškas poli
tikavimas gali prie to privesti.

Kuomet susidarė tokia padė
tis, tai mes eiliniai nariai, ku
riems tikrai rupi musų orga
nizacijos -gerovė, balsuosime 
iiž Vakarų Komiteto reko
menduojamus kandidatus, ne
paisant “Vienybės”, “Dirvos” 
ir “Sandaros” šmeižtų. Bū
tent, į prezidentus balsuosime 
už adv. F. J. Bagočių, į iždi
ninkus už K. P. Gugį, į iždo 
globėjus už S. Bakaną ir G. J. 
Stungį bei į daktarus kvotėjus 
už L B. Bronušą.

Kadangi Pildomoji Taryba 
nesiskaito su musų norais, o 
laikosi kokių lai senoviškų

sekretoriaus klausimas privalu 
būti paliktas" seimui išspręsti,! 
Mano nuomonė yra tokia, kad! 
rinkimuose visai nebalsuoti ūži 
sekretorių. — Motinos Sūnus. ’

Už ką balsuoti
SLA, Vakarų Veikėjų Komitetas ir taij> pat Pittsburgho, 

Brooklyno, Massachusetts ir Connecticut pažangieji SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius tpip. kaip 
nurodyta žemiaus — tiet Guęip, Bsksnflf Stungio
ir Ęranuiu vardai).
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J. Januškevida. Hartford, Conn.........

S. Bakanas, piftsburgb, Pa............ .
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M. A, Raginius, Plymoųlh, Pa........
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(Tąsa)'
‘Paryk, kaip nori? daryk kų 

nori, daktare. Tokios baisios 
valandos nenoriu daugiau per
gyventi;” ir suvaitojo. Kvintas 
ir aš vienu laiku priėjome prie 
jo ir pakėlėme nuo žemės. Van 
Helsingas padėjo liktarnų ant 
vieno kapo ir prisiartinęs prie 
rūsio sienos, iškrapštė į tar
pus įspaustų hostiją su kitu. 
Ir vėl visi pasibaisėjimo, nu
stebimo apimti, pamatėme, 
moteriškę, kurios kūnas buvo 
taip tikras, kaip ir musų, įs- 
kukant į rusies vidų pro ply
šį, į kurį vargu butų galima 
įsprausti peilio ašmenį. Atsi- 
dusome ir musų įtempti jaus
mai atslūgo, kuomet pastebė
jome, kad profesorius vėl ra
miai užlipdė plyšius.

Užbaigęs, pakėlė nuo žemės 
i kūdiki ir tarė:

^Eikime dabar .draugai, mes 
nieko daugiau negalime pada
ryti iki rytojaus. Laike pietų 
bus laidotuvės ir mes galėsime 
ateiti kiek vėliau. Visi miru
sio draugai išsiskirstys prieš 
antrą ir kuomet zakristijonas 
užrakins vartus, kelias bus 
mums atviras. Dar daug kas 
yra padaryti; bet nieko pana
šaus šį vakarų. O dėl šio kū
dikio, jis nedaug nukentėjo ir. 
|ki ryt Vakaro jausis visai gę-H 
rai. Kaip ir pereitų naktį, pa
tiksime jį, prie tako, kur poli
cininkas galės jį lengvai at
rasti; o paskui, visi drošime. 
namo.“ Priėjęs arti prie Ar
tūro pridėjo: .

“Brąngus Artūrai, sunki tau 
buvo ši valanda, bet vėliau,, 
apie tai pagalvojęs ir prisimi
nęs, pamatysi kaip tai buvo 
reikalinga. Dabar geri karčių 
taurę, šiuo laiku rytoj, jeigu 
tokia įbus Dievo valia, ją už
baigsi iir pasieksi saldų dugną; 
todėl, perdaug nesisielok. Iki 
Ui {vyks, neprašysiu jūsų man 
dovanoti.”

Arturas ir Kvintas sugrįžo 
namo kartli su manimi ir ke
lyje mėginome vienas kitą pa- 

y I linksminti. Kūdikį ■ palikome 
Į shuglpje vietoje. Visi buvome 
labai pavargę, lodei grįžę, dua

•f

giau ar mažiau užmigome tik
ru miegu.

Rugsėjo 29 d., naktį, — Tru
putį prieš dvyliktų mes trys.-— 
Arturas, Kvintas ir aš nuėji
me pas profesorių. Įdomu bu
vo patsebėti, kad visi dėvėjo
me juodus rublis. Žinoma, Ar
turas dėvėjo juodus, nes jis 
buvo labai nulindęs po baisios 
nakties kapinyne, bet mes juos 
užsivilkomc vien instinkto 
skatinami. Į vietą atvykome 
pusę po pirmos ir ten vaikš
čiojome, slėpdamiesi nuo kitų 
akių. Kuomet kasėjai užbaigė 
savo darbą ir zakristijonas už
rakino vartus, mes palikome 
patys vieni. Vietoj priprasto 
mažo krepšio, Van Helsiugas 
šį kartų turėjo ilgą odos krep
šį, kuris atrodė gana sunko
kas.

Pasijutę vieni ir paskuti
niams išeinančių žįnksniams 
nutilus tolyje, tyliai, lyg įsa
kyti, .pradėjome slinkti paskui 
profesorių prie rusies. Jis at
rakino duris ir visi įėjome vi
dun, jas vėl uždarydami. Tuo
met Vau Helsiugas išėmė iš 
krepšio liktarnų ir clvi žvakes. 
Liktarnų uždegęs ir nutirpi
nęs žvakių galus pastatė ant 
kitų karstų tokioje pozicijoje, 
kad jos duotų jam kuo dau
giausiai šviesos užbaigti dar
bą. Profesorius vėl pakėlė 
karsto viršų ir visi sužiurome, 
Arturas drebėdamas kaip apu- 
šis — ir pamalėme Lucijų gu
linčią visame jos gražume. Bet 
mano širdyje jai meiles neli
ko, vien neapykanta tai būty
bei, kuri paėmė jos pavidalą, 
nugramzdydamus į bedugnę 
jos kilnių sielų. Netgi Arturas • 
atšalo ir užsilaikė ramiai j jų 
toliau žiūrėdamas. Staiga jis 
tarė į Van Hehingų :

. (Bus. daugiau)

Vietoj priprasto

GĄUTA “Kultūrą” No* 2 
Galima gauti Naujienose?

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmos numeris 

Uruguuy pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraitis. 
Galima gauti “Naujienose”.

>
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I Pavasaris — kažin?
Pavasaris. Taip rodė oras už

vakar ir vakar. Bet oro prana
šas Donnel įspėja, jogei džiaug
tis pavasariu dar peranksti. 
Subiuręs oras, esu, galįs būti 
tuoj už kampo.

Dvylikta Tarptautinė Akva
relių Paroda atsidarys Chica
gos Dailės Institute šiandie, ko
vo 31 dieną. 'Paroda tęsis iki 
gegužės mėnesio 31 dienos. Pa
rodoj bus iškabinta apie 500 
kurinių, šešis prizus gaus at- 

• siuntusieji parodui geriausius 
veikalus.

Gazo kainų tyrinėji
mas

Klausymas argumentų ir lin
dynių dėliai skundų, kad gazo 
kainos Chicagoje peraukštos; 
tapo atidėtas iki balandžio 7 d. 
To atidėjimo prašė Peoples Gas, 
Light & Coke kompanija.

Pasišlavė $400
Nepavyko banditams

Vienas iš trijų banditų ta
po nušautas, o kitas sugautas, 
kai jie mėgino padaryti holda- 
pą Western Union telegrafo 
ofise, 1022 North blvd., Oak 
Park.

Trys banditai padarė holda- 
pą maliorių unijos lokalu 521 
ofise, 3431 West Roosevelt rd. 
Pasišlavė $400 iš lokalo iždo.

Biznieriai prieš aukštas 
taksas

[vykusioj antradienį konfe
rencijoj, kurioj dalyvavo biznio 
vadai vadinamų Middle West 
valstijų, tapo priimta rezoliuci
ja ir pasiųsta prezidentui ir 
kongresui. Ji reikalauja, kad 
vyriausybės išlaidos butų ra
dikaliai sumažintos ir taksos 
palengvintos.

Kava ekspliodavo; pen
ki sužeisti

Penki asmens sužeisti, <lu jų 
gal mirtinai, kai sprogo trys 
verduliai kavai virti Webb val
gykloj, 339 So. La Šalie- st. 
Ekspliozija buvo taip stipri, 
kad ji išnešė valgyklos langus.

Anglekasių derybos ne
rodo pasėkų

Nors derybos tarp Illinois 
angliakasių unijos ir samdyto
jų asociacijos atstovų dar ne
nutrauktos, bet iki šiol jos ne
rodo, kad pavyks iki balandžio 
1 dienai prieiti sutarties. Su
tartis, kuria einant Illinois ang
liakasiai dirbo iki šiol, pasibai
gia ketvirtadieni, kovo 31 d.

.Jei nepavyks iki to laiko pa
daryti naujos sutarties arba 
jei nepavyks susitarti darbo 
tęsimui, tai gali būti, kad uni
jai teks paskelbti streikas.

Pienių derybos
Kaip vakar turėjo prasidėti 

pieno išveziotojų ir jų samdy
tojų dalybos Chicagoje. Sam
dytojai yra pasimoję kapoti 
darbininkams algas. Tarp kitko 
jie įrodinėja, kad pienė kainos 
Chicagoj esančios aukštos žy
mioj daly ir dėliai to, jogei dar
bininkų algos aukštos. Kuo pa
sibaigs derybos, parodys ateitis.

Teatruose

01‘iental teatre, — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
domas paveikslas “Are you

BARBORA BOČUNASMetai kalėti moterei

Federalis teisėjas Page nu
baudė p-ią Peggy McDonald 
vieniems metams kalėti už par
davinėjimu gėrimų jos a part
inei) te, 6021 So. Ratine avė. 
Uždėta jai dar ir piniginė bau
smė $100.

TRYS KOMUNISTAI SUIMTI 
flCEROJ

Trečiadienį pietų laiku komu
nistai mėgino atversti prie Sta
lino vieros spyčiais ir flagčmis 
Western Electric darbininkus. 
Atvykusi policija areštavo tris 
asmenis. Vienas' areštuotųjų 
yra Ben Dirkson, kitas — Ben. 
Bernstein, o trečias — Albert 
Salario.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 29 dieną, 10:45 valandą ryte 
1932 m,, gimus Šakių apskr., 
Naumiesčio parapijos, Meištų kai
me. Amerikoj išgyveno 10* metų.

Paliko dideliame nuliudime duk
terį Magdaleną Schilling, Pčnnsyl- 
vania valstijoj ir 2 sūnūs —— Juo
zą ir Joną, dvi marčias —— Stanis
lavą ir Magdaleną, anuktis ir gi
mines. o Lietuvoj dukterį Petro
nėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1501 
S. 49 Avė., Cicero.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj ba
landžio 1 dieną, 8 vai. ryto iš na- 1 
mų į šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Barboros Bočunas 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę .liekame,
Dukteris, Sanai, Marčios, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JONAS BALČIŪNAS STANISLOVAS JUCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 29 d.. 10 vai. vakare 1932 
m., sulaukęs 3 5 metų amžiaus: 
gimęs Šiaulių apskr.. Klovainių 
parap., Sptlgių kaime. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Stanis
lavą. 17 m.. 2 brolius — Kazi
mierą ir Antaną, švogerką Leono- 
rą, seserį Oną. 2 pusbrolius — 
Juozapą ir švogerką Agniešką. 
Mykolą ir švogerką. o Lietuvoj 
brolį/ Mykolą, gimines, draugus ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 5204 S. Kolin avė.

Laidotuvės įvyks subatoje, bax 
landžio 2 d.. 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Balčiūno gimi
nės. draugai ir pTažįstami esat nuo-,Į 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Duktė, Broliai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžiui. tel. Canal 6174;

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 flieną, 9 valandą ryte 1932 
m-, sulaukęs 23 metų amžiaus, 
gimęs Chicago, III. lapkričio 18 d., 
1908 m.

Paliko dideliame nuliudime tė
velį Antaną, 2 brolius, — Vin
centą ir Pranciškų, 3 seseris — 
Oną ir švogerį Leo Audinus, An
taniną McGrath ir Zofiją, gimi
nes Doveikius, Zaloginus įr Žalius 
ir gimines. , -

Kūnas pašarvotas, randasi 3254 
S. Emerald Avcnuc.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
balandžio 1 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. ■ 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Juctaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, t
Tėvelis, Broliai, Seserys, 
Švogcris ir Giminės..

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Nusižudė buvęs misio
nierius

Užtikta nusižudžiusi misio
nierių šeimyna, susidėjusi iš 
tėvo, motinos ir sūnaus.

Nusižudžiusių pavardė buvo 
Coleman. Jie rasti garaže, ma
tomai užtroškę automobilio ga
zo dujomis, adresu 6610 Wood- 
lawn avė. Vyras buvo 64 me
tų, moteris 62 ir sūnūs 20 me
tų. Sūnūs lankė Chicagos uni
versitetu.

Coleman buvo misionierius 
Japonijoj ir sugrįžo į Ameriką 
pirm metų laiko. Senio Colema-
no kišenėje užtikta 18 centų. 
Raršte, pasirašytame visų trijų, 
prašoma neruošti iškilmingų 
šermenų, sudeginti jų kunus, 
pasiųsti pelenus į Japoniją ir

^^^^Graboriaa_______

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR - BALSAMUČTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Laehavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

išbarstyti juos po medžiais kie
me, kur jie gyveno.

Miestui priklauso galia
Miesto advokatas Sexton pa

reiškė opinijų, kad miestui pri
klauso jurisdikcija, liečianti vi
sus trobesius, kurie bus pasta
tyti Chicagos pasaulinei paro
dai.

Dėliai jurisdikcijos klausimo 
jau ilgokų laikų buvo nesusipra
timų tarp miesto salės ir par
kų komisionierių. Mat, Cook 
kauntėje yra tiek vyriausybių, 
kad kartais jog pačios turi ko
voti tarp savęs užtai, kokias 
teises ta ar kita jų turi.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -b 

1821 So. Halsted Street

[Acmc-P U A. Photo] \

James J. Corbett, buvusis 
bokso čempionas. Jis buvo sun
kiai susirgęs, bet dabar eina 
geryn.

listening”; scenos produkcija.
Roosevelt teatre — šiuo lai

ku rodoma paveikslas “The 
Blonde Captive”; kitokie mi>- 
meriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “One 
Hour. With You”; kitokie nu
meriai.

Chicago teatre — pradedant, 
ateinančiu penktadieniu bus 
rodomas paveikslas “The Crowd 
Roars”; lyitokie numeriai.

' < t
Unibed Artists teatre — šiuo 

laiku rodoma paveikslas “Sky‘ 
Devil”; kitokie, numeriai.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS .

| Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
k Tel. Englewood 5840

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Phone Canal 6122

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

Valandos: I ■a**3 ir 7—8 
Seredomis ir uedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So Richmond Street

Telefonas Repnblic 7868

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

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

3421 So. Halsted Št
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th SJ Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Phone Boulevard 7042
DD P *7 VI?1/!?! TQ

Den tįstas 
tG45 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

Dr. Vincpnt C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaush. 
Reikale meldžiame atsišauktu muso 

darbu biisite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
/ Tel. Cicero 5927

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušeres
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jas «
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

331^ Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

K MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

• i /

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse- ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- . 
ningas ir nebrangus to
dėl kad neturime U* 

’ laidų užląikymui sky
rių,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO; ILL.

A . ................

Akių Gydytojai Valandos 1 I ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8.vak. Nedėllom nuo 10 

iki 12 dieną*
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

y 'U1" !■ .glįlĮk.1!!*

EOVEIKIS
KVIETKINTNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalia

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIl! ĮSTAIGA

i . ' . » 'J r

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto*- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į musų 
įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsime pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j' tai, ar jus kų pirksite, ar ne. t

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa*- 
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. “ 1 ’ 1

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS, 1741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kutis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, * -
akių aptemimo, nervuotumo,

svaigimo, 
skaudamą 

akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių, Kainos pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

' Patyrimas
jį Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

__ -■?*- t - -....... -f —--t,-t-n -n-r-irr-J

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo tavo ofise patinusias,, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 
Nedėliomis nuo1 10 iki 12, 
3343 South Halsted Street

Tel» Boulevard 1401

Įvairus čycJytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodu* X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park S755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Jei. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drtzel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:'
3102 So. Halsted St

arti 3 Ist Street
’ .CHICAGO. ILL.

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

šventadieniais 10-12 dieną

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Bninswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J- J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutarti ,

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

'Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nyo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoins po pietų ir 

nedėliotas pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandose nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
rtedeliomis pagal sutarti. 
4847 West I4th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray •••• Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9-—• 12, 7—9, Antradieni ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wi!mette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

Advokatai

127

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 VVest 22nd Street 

Arti Leavitt S t.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio/ nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1503 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

mnivr u Rnpnviu J JEpW' ' JOfMir
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St>, Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727 

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

Namie 8-9 ryte T et Repnblic 9600

TACVDII T JVojdiM J. vrKloH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

R»z. 6515 So. RockmeU St. 
Tel. Repnblic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIBTUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Telepbone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Av^*
Telepbone Victory 2213
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio Va
landa pakeista

Nuo ateinančio sekmadienio, 
balandžio 3 d., Naujienų radio 
valanda prasidės nuo 7:30 iki 
8 vak. valandai.

jsitėmykite tai gerai ir ne
ieškokite Makalų šeimynos nuo
takių anksčiau tos valandos.

Permainų valandose padarė 
Amerikos Radio Komisija.

Mokėti ar nemokėti 
1930-tų metų taksas?

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas (Lithuaniųn American 
Chamber of Commerce) šiuo 
klausimu rengia susirinkimą 1 
dienų balandžio (April), 7:30 
valandą vakaro, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, didžiojoj 
svetainėje, 3133 South Halsted 
St. Yra pakviesti kalbėti žino
vai šio klausimo. Tai nebus po
litiškas mitingas.

Pranešame apie rengiama su
sirinkimą pastangomis L. A. 
Ch. of C., į kurį malonėkite 
tamstos patys atsilankyti ir sa
vo pažįstamus pakviesti.

Čia bus išaiškinta padėtis 
1928, 1929, 1930 ir 1931 metų 
Beal Estate ir Personai Proper- 
ty taksų—ar jas mokėti, ar ne. 
Lithuanian Ameriacn Chamber 

of Commerce
J. J .Elias—Prezidentas
J. P. Varkala—Sekretorius 

ir Reikalų Vedėjas.

Lietuviui paskirta 12 
metų kalėti

Chicago Her.-Examiner pra
neša, kad Joseph Patumis, 40 
metų, gyv. 6124 So. Kedyale 
avenue, praėjusį antradienį bu 
vo nuteistas dvylikai metų ka
lėti Leavenworth kalėjime. 
Bausmę paskyrė federalis teisė
jas Page. Patumis tapo nu
baustas ryšy su falšyvų pinigų 
dirbimu ir platinimu.

James Kunatz, savininkas 
viešbučio adresu 562 W. Adams 
st., ir jo pusbrolis Aktes Ku
natz, kiekvienas tapo nubaustas 
šešiems mėnesiams kalėti ir pi
niginės bausmės sumokėti $500.

Auburn Park
Juozupynė

Kovo 19 dienų šventėme ne
mažai Juozupynių po visą lietu
viškų pasaulį. Tarpe visų Juo
zapų buvo apvaikščiojamas ir 
Bložių vardadienis.

Well, sakysite, kodėl netilpo 
paminėjimas tuojau po Juozą 
pynių ? štai kodėl. Reporteris 
nebuvo oficialiai kviestas j var
duvių pokilį, ir kad surinkti 
žinias apie visus dalyvius poki- 
ly jam reikėjo lauke prie lango 
tėmyti, o oras buvo vėsus. Pa
gavo jis šaltį ir ėmė sirgti. To
kiu budu korespondencija ir ta
po suvėluota.

Puota tęsėsi net iki 6 valan
dos ryto, ir tik prašvytus sve
čiai kas sau išvažinėjo.
; Svečių buvo net iš Aurora, 
Illinois. Dalyvavo p-nia Svid- 
ris, p. Paulauskienė, p-lės Ona, 
Marie ir Nellie Paulauskaitės, 
pp. Gulbinai, pp. černauskai, 
pp. Daraškaii p. Zala'gėnas, pp. 
čepauskai, p-lė Ida ir Kristina 
čepauskaitėš, p-lė St. čemaus- 
kaitė, p-lė Daraškiutė, p-lė S. 
Mankus, p-nia Poškienė. Tarpe 
svečių matėsi* ir radio žvaigž
dės, Jim Poška’ ir Jonas Tolei- 
kis (iš stoties WWAE).

—Reporteris.

GERB. Naujienų skaityto- 
ios ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
«rautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kazys Steponavičius

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 3 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvyks koncertas jauno smuiki
ninko, Kazio Steponavičiaus ir 
jo žmonos .dainininkės Anelės 
Salavaičikiutės-Steponavičienės. 
Turbut nėra nė vieno Chicagoj 
lietuvio, dailės mylėtojo, kuris 
nepažintų šią muzkališką šei
myną, nes retas būna didesnis 
muzikalia parengimas, kuris ap
sieitų be p. p. Steponavičių. 
iP-nią A. Salaveičikiutę-Stepo- 
navičienę pažystame kąipo vie
na geriausių lietuvių dianinin- 
kių Amerikoje. P-ą Kazį Ste
ponavičių mažiau pažystame 
kaipo smuikininkų, nes retai jis 
toje rolėje pasirodo, tečiaus vi
si jį labai gerai pažystame kai
po energinga darbuotoją dai
lės srityje ir gabų chorų ir or
kestro vedėją. Nors ir kaipo 
smuikininkas jis yra vienas to
liausia pažengusių lietuvių tar
pe.

Kazys Steponavičius turbut 
yra vienas jauniausių, bet kar
tu ir gabiausių chorų vedėjų. 
Dar tik 27 metų amžiaus, o prie 
chorų vedimo dirba jau dešim
tį metų. Tai parodo didelį Ste
ponavičiaus sugabumą ir palin
kimų toje srityje. Kuklus iki 
drovumo scenoje, bet draugiš
kas ir atviras draugijoje, be jo
kio miestiečiams įgimto dirbti
numo, su visĮais lygiai nuošir
dus ir teisus, jis jau septyni 
metai kaip energingai darbuo
jasi chicagiečių tarpe ir yra 
pripažintas kaipo vienas gri
siausių lietuvių chorvedžių. To 
pripažinimbo, tos augštumos jis 
nepasiekė vien savo gabumu. 
Reikėjo’daug darbo, reikėjo 
daug lavinimosi .reikėjo daug 
prakaitavimo, reikėjo pakelti 
daug vargo ir apsivylimų ko
piant į lietuviškojo muzikos pa
saulio viršūnes. Vienas rašyto
jas yra pasakęs, kad genijus 
yra “10 per cent inspiration 
and 90 per cent perspiration”. 
Tas pasokis yra teisingas ir 
Steponavičiaus žvilgsniu. Tad 
gal bus įdomu (kiek artėliau su
sipažinti su tokio žmogaus gy
venimu ir jo sunkiu, pilnu dar
bo, apsivylimų ir kartu džiaugs
mų keliu į augštybes.

Kazys Steponavičius yra au
gęs ir jaunystės dienas pralei
dęs mažame Naujosios Anglijos 
miestelyje, Montello, Mass.

Nuo pat mažens jis turėjo pa
linkimų prie muzikos, bet ypač 
jam patiko būgnas ir jį tėvas 
net praminė barabanšeiku.

Paaugėjęs priklausė prie lie
tuvių vaikų draugijėlės, kurios 
mokytoju buvo komp. Mikas 
Petrauskas ,tuo laiku i gyvenęs 
Bostone., Steponavičius buvo 
ant tiek geyas, ar prastas dai
nininkas, kad jis užrėkdavo vi- 
šus kitus., vaikus.. Kartu Ste
ponavičius pradėjo mokintis pas 
M. Petrauską ir smuiko. O 
smuiko pradėjo mokintis gal tik 
todėl, kad M. Petrauskas būgnų 
mušti nemokino. Mokinosi smui
ko labai uoliai ir dideliu atsidė
jimu ir greitai tiek pažengė mu
zikoje, kad 17 metų amžiaus su
laukęs jau buvo pakviestas mo
kinti chorą. Tą patį vaikų 
draugijėlės chorų, kuriame ir 
jis pats dainavo.

Įsivaizduokite, jei galite, vai
kinuką, dar pirmas ilgas kelines 
dėvintį, o jau vedantį chorų. 
Su smuiku rankoje, prieš būrį 
vaikų atsistojusį, grojantį ir 
diriguojantį. Tai buvo jo pra
džia, kaipo chorvedžio. TeČiaų

mokinti chorą * jam sekėsi ir 
jis greitai nebepasitenkino vien 
koncertais, bet ėmė statyti ope
retes ir suorganizavo pirmų 
vaikų orkestrą. Kartu uoliai ir 
toliau lavinosi smuiko ir kaipo 
smuikininkas pasirodė įvairiose 
apielinkėse lietuvių kolonijose 
— Montello, Stoughton, Nor- 
wood, Boston ir k.

Gal butų pasilikęs ten ir ihi- 
šiol, dienomis dirbdamas čevery- 
kų dirbtuvėj, o vakarais mokin
damas chorus ir grieždamas šo
kių orkestruose, jei nebūtų ga
vęs pakvietimo mokyti chorą 
Chicagoje. Pakvietė jį L. K. M. 
Choras, kuris neteko mokytojo, 
Kvedarui apleidus Chicago.

Jaunas, 20 metų vaikinukas, 
susikrovė smuiką, krūvas gai
dų ir nedidelį bagažą ir pilnas 
vilties važiuoja į Chicago—už
kariauti pasaulį...

Atvažiavęs Chicagon apsigy
veno Roselande ir sausio mėn. 
1925 m., taigi 7 metai atgal, 
pradėjo mokinti L. K. M. chorų 
ir taipjau “Aido” chorą Rose
lande. Tečiaus mokinti tuos 
du chorus . neilgai teko., Pasiro
dė, kad jis dar nėra tinkamai 
pasiruošęs tokiam didelaim dar
bui. Sulaukus vasaros L. K. 
M. choras jį atleido iš vietos, 
o “Aido” choras pakriko. Tai 
pirmas didelis Steponavičiaus 
nusivylimas.

Delei šio pirmo nepasisekimo 
jauno Steponavičiaus ūpas labai 
nupuolė. Tėvai kviečia jį gryš- 
ti namo. Tečiaus sukaupęs vi
sas pasiryžimo jėgas jis vistiek 
pasilieka Chicagoje ir gavęs 
darbų mieste, vakarais ima mo
kintis American Konservatori
joj ,Kimball Hali (kurioj dabar 
pats mokytojauja), čia jis stu
dijuoja smuiką su Hans Muen- 
zer ,Herbert Butler ir, vėliau, 
Chicago Musical Collegc su Le- 
on Sametini. Kartu su *atsidė- 
imu studijuoja harmoniją, or- 
kestravimą, muzikos istorijų, 
balsą, orchcstro dirigavimą ir 
piano ,nes pamatė, kad be pia
no, vien su smuiku, sunku yra 
mokinti chorų.

Už metų laiko vėl ’imasi mo
kinti chorus, šį kartą veda Ly
ros chorų, Cicero, ir Roselande 
jaunuolių orkestrą. Pasekmės 
šį kartų pasirodė daug geres
nės ir po poros koncertų Ly
ros choras pastate Šimkaus ope- 

’retę “čigonai”. Geresniam pa
statymui, Eros rolę išpildyti 
tapo pakvietsa p-lė Anelė Sa- 
laveičikiute, sii kuria Stepona
vičius buvo susipažinęs rytuo
se, koncertuojant tenaitinėse 
lietuvių kolonijose. “čigonai” 
labai gerai pavyko ir po to se
kė visa eilė kitų operečių — 
Velnias Išradėjas, Beprotnamis, 
Paulina. Nors ir mokindamas 
chorų ir daug prie jo dirbda
mas, vistiek nepaliovė mokin
tis, kaip nepaliauja mokintis ir 
dabar ,vis siekdamas augštes- 
nio išsilavinimo. Teko ir tenka’ 
dirbti dienomis ir naktimis.

P-lė Anelė Salaveičikiutė irgi 
pasiliko Chicagoje. Tarp jos ir 
Steponavičiaus užsimezgė ro
mansas, ir to pasėkoje—jųdvie
jų vedybos.

(Bus daugiau)

Lietuvių radio pro
grama

Praeitą antradienio vakąrų 
linksminę klausytojus graži pro
grama duodama pastangomis 
Peoples Furnįture Co. krautu-* 
vių1 iš.stoties ^V. G. E. S'; ‘

Programo dainų dalį išpildė 
Pirmyn Choro dainininkai, dai
nuodami solos, duetus, trio net 
ir penktete, dalyvaujant poniai 
Steponavičienei, p. Jakavičiui ir 
kitiems, kurie buvo stropiai 
prisirengę ir gražiai sudainavo 
keletą dainelių. ,

Dr. dentistas J. Paukštys pa
sakė įdomią kalbą apie dantų 
užlaikymą, o advokatas J. Vai
čius kalbėjo apie busiančius 
rinkimus, kuriuose ir jis pats 
kandidatuoja į teisėjus. ’

Pagalios pranešėjas užprašė 
klausytojus dalyvauti busimam 
sekantį nedėldienį pp. Stepona
vičių koncerte,, kuris įvyks Lie-

NAUJIENOS, CHcHgO, m.
———l ..i.-i.t... "i |VM ————JĮ“

tuvių Auditorijoj. Tuo progra
ma baigėsi su pasarga, kad ki
ta Peoples krautuvių radio pro
grama įvyks pusę valandos vė
liau, tai yra nuo 7:30 iki 8:30.

Radio klausytojas.
Burnside

SLA. 63 kp. laikys susirin
kimų 1 d. balandžio (April), 7, 
vai. vakaro. Tuley Park sve
tainėj, 90 str ir St. Lavvrence 
Avo. Bus balsuojama SLA. 
Pildoma Taryba ir delegatai 
Seiman. Visi nariai privalo da
lyvauti šiame svarbiame susi
rinkime.

Atminkime, kad mes tiktai 
dalyvaudami susirinkimuose ge
riau sutvarkysime kaip kuopos, 
taip,ir Susivienijimo reikalus.

Dauguma narių nepatenkinti 
dabartiniu Susivienijimo virši
ninkų nusistatymu. O kad tą 
dalykų pataisyti, tai reikia na
riams lankyti kuopų susirinki
mus, ir tokiu budu ne sunku 
bus toki dalykai ^pakeisti.

Taippat dabartiniu bedarbės 
laiku dauguma narių negali už
simokėti savo duoklių ir dėl tos 
priežasties-tampa išbraukti iš 
Susivienijimo. Ir šitame dalyke 
daug galima butų pagelbėti at
silankius skaitlingai į susirin
kimą. Galėtumėm atrasti šal
tinius ,kad užmokėti už nega
linčius užsimokėti narius. Sė
dėdami namie nelaukime, kad 
kas kitas ką nors atliktų dėl 
musų.

Taigi dar kartą primenu: at
eikite visi į susirinkimų 1 d. 
balandžio.

—P. Pivorunas, fin. sekr.

Rožių žemė
Jeigu neskaityčiau laikraš

čių, tai nė nežinočiau, kad ši 
yra drai kontry. Nes vaikščio
damas gatvėmis mačiau ką ki
tą,, negu skaičiau laikraščiuose.

Praėjusią savaitę sutinku bu
vusį pažįstamą ..ir jis užveda 
kalbų. Sako: j&i nori, tai ga-

Sensacingas North 
German Lloyd nupi- 
ginimas laivakorčių

I ---------------------- —

Kainos kelionei į Europą tapo nupi
gintos 20% ant visų North German 
Lloyd laivų, pasak šiandie padaryto 
kompanijos paskelbimo.

Ši sensacinga žinia rodo, kad dabar 
galima yra gauti kambarį ir maudynę 
ant dviejų pasauly greičiausių laivų 
“Bremen” iri “Europa”, kurie perplaukia 
vandenyną į 4Vz dienos, už $100 pigiau, 
negu kad buvo galima gauti, tokius pat 
patogumus ant tos pačios linijos grei
čiausių laivų prieš karą.

Šis laivakorčių kainų nukapojimas 
palies ir kitus tos linijos laivus —• 
‘Columbus”, kabinimus laivus “Berlin”, 
“Stuttgart’’, “Steuben” ir “Dresden”. 
Nupiginimas 'paliečia pirmą, antrą, kabi
nų ir turistinę klesas, taipjau ir trečią 
klesą. Tikimasi, kad šis nupiginimas 
labai paakstins kelionę Europon North 
German Lloyd laivais.

Lloyd laivai plaukia į Angliją, Fran- 
ciją ir Vokietija, Ant šios linijos laivų 
galima keliauti į bile kurią Europos da
lį, nes ji parūpina tiesiogihę transporta- 
ciją j visas Europos šalis.

Rengiamas
PAVASARINIS 

BALIUS 
Subatoj April 2, 1932.

Del Biednų Labo
Už gražiausiai išmargintą kiaušinį bus 

duodama prizas.
Pradžia 7 valandą vakare.

Atsilankykite ir pasilinksminkite pprie 
gražios muzikos. 

TAUTIŠKOS PARAPIJOS S VET., 
>3501 > So.'Union Avė; 

Pavasarinė Madų Knyga, Tos, ku* 
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados lęiygą. Jos kaina tik 10 centų. 
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Cbjcago, “iii.

lime ir padisk ūsuoti. Atsakiau, 
kad neprisirengęs diskusijoms. 
O jis pareiškia: “Aš pusėtinai 
prisirengęs, galėčiau visus su
kritikuoti, net ir patį Pruseikų.”

Aš paklausiau jo: “O kur
tai p prisirengei?” Jis man at
sakė: “Ogi -apvaikščiojau Ve
lykų naktį. Dar pareidamas 
užsukau pas kelis marijonus, tai 
jie mane taip pričestavojo, kad 
negalėjau valdyti nė kojų, bė 
liežuvio.

Iš “diskusanto” kalbos galė
jau suprasti, kad jis tikrai nė
ra bimbinis, ale tai pusei pri
taria... Prasti laikai, dauguma 
žmonių nedirba ir neturi iš ko 
gyventi. Bet kai kurie turėda
mi dar kelis centus, kaip ir kal
bamas “diskusantas”, prageria 
net ir tuos centus. Reiškia, sau 
tik blogo daro.

Rožių žemės skloka pasipik
tino, kuomet išardė sklokininkų 
prakalbas Chicagoje. Nekurtoms 
dar nesuprantama, kas per vie
ni tie bimbiniai, kad jie rei
kalauja duoti jiems kalbėti, 
kuomet kiti surehgia prakalbas 
ir padengia visas lėšas.

Kažin kaip butų Jei Andriu
lis surengtų prakalbas, o kiti 
ateitų prašyti jį, kad jis leistų 
jiems kalbėti—ką tokiame at
sitikime Andriulis pasakytų? 
Ar leistų jis pav., sklokininkų 
organizatoriui kalbėti bimbinių 
parengime? Manau, kad neleis
tų, kaip ir sklokininkai kad ne
leido.

čia laisva šalis. Jeigu nori 
kalbėti, tai susirengk prakal
bas ir kalbėk turėdamas klau
sytojų. Tad ir Andriulis, jei 
neišgali užmokėti už svetainę, 
jis gali kokį vakarą surengti 
prakalbas “Vilnies” name ir kai 
bėti ten nors per naktį. Ku
riems nusibos, tie išvaikščios, o 
sienos visgi negrius nuo tokių 
smarkių kalbų.—R.

MADOS MADOS MADOS

2855 — Pavasarinė suknelė. Praktiška ir gražiai atrodanti. Galima siū
dinti iš vienos spalvos materijos arba margos naujoviškos. \ Sukirptos mieros 14, 
16, 18. 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2526 — Labai elegantiška ant gatvės arba prie biznio dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

3992 — Mažutei sesytei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų mer
gaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba5 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 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Extra. Draugija Lietuvos Dukterų 
laikys eKtra susirinkimą ketvirtadieny, 
kovo 31 d., 6 vai. vakare., paprastoj 
svetainėj, prie 29-tos ir So. Halsied gt. 
Malonėkite visos laiku susirinkti, nes 
randasi daug svarbių' reikalų draugijos 
labui, kurios neatbūtinai turėsime aptarti.

A. Dudonienė, nut. sekr.

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )
Einant parėdymais Sekcijos 34, Primary

Balsavimų Jstaymų Illinois valstijos, aš

PRANEŠIMAI
" tarutės’’ choro repeticijos laikomos 

prisirengimui prie operetės Sylvia. įvyks 
šį vakarą. Gage Park svetainėj, lygiai 8 
vai. Visi choro dalyviai būtinai pri
bukite laiku. — Valdyba.

I 8ta Apielinkė. — Lietuvių Vakarinės 
Žvaigždės Pašelpinio kliubo susirinkimas 
įvyksta Imą balandžio 7:30 vai. vak. 
Chernausko svet., 1900 S. Union Avė. 
Turime svarbių reikalų, visi nariai ma
lonėkite atsilankyti. — Valdyba.

Jaunų Liet- Am. Taut. Kliubas laikys 
bertaininj susirinkimą penktadieny, ba
landžio 1 d., 7:30 yal. vakare, Ch. Liet. 
Auditorijoj. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų. Pasilikę su mokesniais malonėkit 
apsimokėti ir malonėkit pasiimti po vie
ną serija. Rast. S. Kunevičia.

Marųuette Parke. — Masinis Lietuvių 
susirinkimas, kalbės miesto majoras A. 
Cermak. Artinasi balsavimai į įvairias 
miesto ir valstijos viršininkus, prasidėjo 
smarkus judėjimas tarpe lietuvių demo
kratų Cook County, tikslu kad išrin
kus tinkančius ir sanžiningus viršininkus. 
Kad išaiškinus plačiaus apie tinkamumą 
kandidatų ir supažindinti arčiau su jais, 
South Side Lietuvių Am. Demokratų 
Kliubas rengia, masinį lietuvių susirinki
mą ir prakalbas, kurios įvyks kovo 31 
d., kaip 7:30 v. vakare., Marųuette Park 
lietuvių par. svetainėj, ant Washtenaw 
Avė. ir 68 St. Bus įžymiausi kalbėto
jai ir lietuviai. Taipgi bus duodami 
praizai. Įžanga visiems veltui. Tad 
kviečiam visus lietuvius atsilankyti skait
lingai. — Kliubo Komitetas.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

Ketvirtadienis, kovo 31, \32

šiuomi užtvirtinu, kad spalva popieros, 
kuri bus vartojama dėl Primary baliotų 
įvairių partijų Primary Balsavimuos?, 
kurie įvyks Cook Paviete, už rybų City 
of • Chicago, City of Chicago 
Heights, City of Berwyn, Town of 
Cicero, Village of Summit ir Evergreen 
Park. antradieny, balandžio 12 d., 1932 
m., bus sekama:

DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA* 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS .. BALTA

ŠIO PALIULIJIMUI, aš pasirašiau 
savo ranka ir pridėjau Cook pavieto pe- 
čėtę šią 28 dieną kovo mėn., A. D. 
1932.

ROBERT M. SWEITZER, 
COUNTY CLERK OF

COOK COUNTY, ILLINOIS.

PASKUTINĖ SAVAITĖ

♦2! M 
TUMSTVi

įdomi pasaka apie milftini&kų penkių 
metų pienų 

“KILDINO TO Art A Cnlture in
LIVE” URS8R.

Kaukazo muzika. Uk 
rainų choras, Lenin
grado baletas. Dirbtu-

Sovietų drama i A 
kovon gyvulių ka-

ralilol v&t Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN BVREN PRIE MICHIGAN

11 vai. ryto iki vidurnakčio, 35c iki 1 V. d.

ICLASSIFIED ADS.
. .....  ...............   .nu.—■! i

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madįson Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
pigiai, priežastis pardavimo — važiuoju 
Lietuvon. Kam reikalingi stubos ra
kandai, gali pirkti ir rakandus. Savi
ninkas 3002 W. 40th PI.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen krautuvė ir ice cream. Elektrikinis 
ice box, 4 pagyvenimui kambariai, ga- 
radžius, $35.00 rendos. Matykite va
karais. 4634 Wallace St.

EXTRA — Nepraleiskit Progos. Par
siduoda grocery ir Food Shop. pigiau 
negu už pusę kainos. Priežastis svar
bi. 3744 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
storas. Priežastį pardavimo patirsite 
vietoj. 4213 S. Campbell Avė.

Partners Wanted
Pusininku Reikia 

PAIEŠKAU partnerio į Sandvvich 
Shop, vienam per sunku.

10805 So. Michigan Avė.

Help Wanted-“Female
REIKALINGA senyva moteris dirbti 

virtuvėj. Kambarys, valgis ir alga.
5702 W. 65 St.«

For Rent
RENDON didelis štoras, randasi 

2453 W. 71 St., užpakalyj 2 kamba
riai pagyvenimui, viršuj Storo 6 kamba
riai rendon. Karštu vandeniu apšildo
mą. Šaukite Republic 1294.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon su visais pato

gumais. nebrangiai. 6609 So. Campbell 
Avė. Tel. Hemlock 0010.

ŠVARUS kambarys su visais paranku- 
mais prie mažos šeimynos. Pigiai. 6111 
So. Albany Ąve. Prospect 10434.

Real Estate For Sale
Namai -žemi Pardavimui

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

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

Josepb Yusbkewitz,
3647 Archer Avė. Chicago, III.

PARDUODAM IR MAINOM far
mas, namus, lotus ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainyti, 
pirm pamatykit musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue

PAAUKOSIU prie 1615 W. Hasting 
St., 3 augštų mūrinį namą ir užpakaly 
2 augštų mūrinį namą. Štoras, 2 po 6 
kambarius flatai ir užpakaly 2 po 5 ir 
2 po 3 kambarius flatai. 2 karų gara
žas. Cash $5,500. Išmokėjimais. 
Kreipkitės

MRS. A. BUSCH.
>958 W. 16 St. . Tel. Lawndale 6554




