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Nauji S L A. rinkimų 
rezultatai iš Pa., N.Y., 
Mass. ir N. J. valstijų

Pažangieji kandidatai F. J. Bagočius, K. 
Gugis ir Dr. Bronušas turi absoliučias 

visų balsų didžiumas
BAGOČIUS—1516 BALSŲ, GUGIS—1621, DR. BRONUŠAS— 

1348, BAKANAS—1257 IR STUNGIS—1196

CHICAGO, ILL., bal. 18. — Vakar į “Naujienas” atėjo pra
nešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių 
kuopų: 373, 272, 358, 101, 291, 192 ir 332. Jų rezultatai ir bend
ri ikišiol “Naujienoms” priduoti balsų skaičiai iš 76-ių kuopų yra 
tokie:

[A«ne-P. W A. Photo]
. — Minia prie legislaturos trobesio. Legislaturos posėdis tapo nutrauktas, 

premjeras Sir Richard Sąuires sumuštas.
St. John’s, N. F

Klaipėdos gyventojai 
ruošiasi ateinantiems 
Seimelio rinkimams

Lietuvių organizacijos, Landvirtschafts- 
partei, Volkspartei ir žydai jau 

pradėjo rinkimų kampaniją
SEIMELIO RINKIMAI BUS VYKDAMI SENUOJU ĮSTATYMU; 

BALSAVIMŲ Už ASMENIS NEBUS

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez. Viso

BAGOČIUS ... ........ ..... .........  1459.......... ......57...... ...1516
Gegužis ........ ................................  526.......... ......30...... .... 556
Bachunas ............................................... 763.......... ......62......... 825

Mikalauskas ..
Į Vice-Prezidentus:

..................................  1583.....  ... ......97...... ...1680
Vokietaitis .................................  477.......... ......31...... ....508
Mockevičius ........ ......................   470.... . ..... 21....... .... 491

iurgeliutė
Į Sekretorius: 

............   952............... 67...... .1019
Miliauskas .... ............. ......................... 566.......... ......16...... ....582
Čekanauskas .. ....................   902......... . ......66....... ...968

GUGIS ..........
Į Iždininkus:

..... .........................  1586.......... ......35..... . ...1621
Tareila ........... ....................................... 705.......... .... ..89...... ....794
Mažeika .... . ....... s.............................. 391.......... ......18...... .... 409

Januškevičius
Į Iždo Globėjus:.

.................. w............... 1120:......... ....110....... ...1230
BAKANAS .... .... ::r....................... 1250........... ......27...... ...1257
STUNGIS '...... ................................... 1190....................6 ..... ...1196
Raginskas ............................................ 582..:........ ......30...... ...612
Mockus ...........
Sekys .............

BRONUŠAS

635................85...... 720
....................................... 278........... ..... 21....... ...299

Į Daktarus-kvotėjus: 
...........:........................ 1299........... ......49...... ...1348

Klimas ........... ...................................... 712........... ......47...... ....759
Staneslovv ...... ..... 53....... ....554

Pataisymas: Pirmadienio “Naujienų’* laidoje paduotuose re
zultatuose trečiame antgalvyje įvyko korektūros klaida. Antgal- 
vis turėtų skambėti štai kaip: “K. Gugis jau turi 1586 balsus. 
Br. Bronušas—-1299, Stungis—1190 ir BAKANAS—1250.’*

“Kruegerio policija” ty
rinės L Kruegerio 

aferas
Stockholm, Švedija, bal. 18.— 

Tam tikra “Krueger’io polici
ja” susidedanti iš keturių ad
vokatų ir šešių detektyvų tirs 
visas užsienio tranzakcijas nu- 
aižudžiusio ‘‘degtukų karaliaus” 
įvaro Kruegerio.

Nori sutaupinti 
$250,000,000

Waslrington, D. C., bal. 18.— 
Hooveris padarė atstovų rūmų 
ekonominei komisijai ekonomi
jos pasiūlymą, kuriame numa
to sutaupinti $250,000,000 j me
tus. *

Tarragona, Ispanija, bal. 18. 
—Prie katalikų kunigo kleboni
jos Cabara miestelyje sprogo 
pamesta bomba. Namą sugrio
vė, bet nieko neužmušė.

RAS.
Chicajrai ir apylinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: t

Debesuota, kiek šilčiau; vi
dutinis šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatura buvo 38- 
45 laip.

Saulė teka 5:05; leidžiasi 6:- 
34.

[Kairieji nusistatę prieš 
De Valerą

I
Dubliu, Airija, bal. 18.—Ai

rijos prezidentas De Valera at
sirado labai keblioje padėtyje, 
kuomet Sinn Fein, partija, kai
rieji, išėjo prieš jį dėl priesai
kos Anglijai panaikinimo. Pir
miau prieš jį išėjo ir didesnieji 
šalies pramonininkai.

8000 laidojo žuvusi ang- 
' liakasį

Cadiz, O., bal. 18. —. Laike 
riaušių su kariuomene žuvo, an
gliakasys William Kimbell. Jo 
laidotuvėse dalyvavo 8,000 an-. 
gliakasių. Laike laidotuvių prie 
kasyklų buvo stipri kariuome
nės apsauga.

Varšuvoje nušvilpė Mu- 
ssolini veikalą

Berlynas , Vokieti ja, bal. 18. 
—Varšuvoje turėjo jvykti Ita
lijos diktatoriaus Benito Mus- 
solini veikalo “Campo Di. Mag- 
gio” premjera. Bet vos vaidi
nimas prasidėjo, susirinkusioje 
publikoje pasigirdo šauksmai 
“šalin diktatūra” ir visi pradė
jo švilpti. Keturi areštuoti.

San Juan, Porto Rico, bal. 
18.—Porto Rico įvyko smarkios 
riaušės, kuriose vienas mokinys 
buvo užmuštas ir keli dalyviai 
sužeisti. Riaušės kilo dėl nau
jos Porto Rico vėliavos projek
to.

Sako', Lindberghąs 
sumokės $100,000 
už vaiko atgavimą

Santykiai su kidnaperiiais buvo 
atnaujinti

New York, bal. 18. —Dr. J. 
Condon Lindbergh’o atstovas 
pareiškė, kad jam pasisekė su
sižinoti su kūdikio kidnaperiais 
ir jis tiki, kad šiuo kartu de
rybos pasibaigs teigiamai ir 
kidnaperiai Lindbergh’o dau
giau neapgaus.

Spaudoje pasklido gaudai, 
kad sekmadienyje vienam savo 
agentui Lindbergh’as įdavė 
$100,000, kurie buk tai busią 
sumokėti kidnaperiams.- Agen
tas turėjo tuos pinigus sumo
kėti su sąlygą, kad vieloje, kur 
kidnaperiai atsiims pinigus, jie 
pristatys ir kūdiki.

Kiek ankščiau iš Toledo, O., 
atėjo pranešimai, kad nežino
mas asmuo pašaukė Toledo laik 
raščio redakciją tvirtindamas, 
kad kūdikis yra Detroite ir bus 
sugrąžintas už savaitės laiko.

Peru, Pietų Amerikoje 
sukilimas

Lima, Peru, bal. 18.— Pra
neša, kad pietų Peru dalyje į- 
vyko sukilimas. Valdžia' pasiun
tė du karo laivus sukilėlius mal
šinti.

Lima, bal. 18. — Pirmą kartą 
po pasikėsinimo prieš jo gyvy 
bę, savo rezidencijoje pasirodė 
pašautas prezidentas Sanchez 
Cerro.

Lenkijoje plečiasi pot
vyniai

Pinsk, bal. 18.—Lenkijoj ke
liose vietose, tarp jų ir oku
puotoje Lietuvoje, Vilniuje, į- 
vyko potvyniai. Pakilęs vanduo 
užliejo beveik visą Pinsko apy
linkę.

“Alaus mokesčių” diena
New York, bal. 18. — New 

Yorko majoras Walker išleido 
atsišaukimą į visą Ameriką, ku
riame ragina suruošti demons
tracijas gegužės 14 d. ir įrody
ti Amerikos kongresui, kad mi
lijonai gyventojų nori mokesčiu 
apdėto 4% alaus.

Princetown, Anglija, bal. 15. 
—Dartmoor kalėjime teisiami 
400 kalinių, kurie sausio 24] 
sukėlė riaušes ir mėgino iš ka
lėjimo paėbgti.

Prancūzai sako, Ameri
koje grįžta “geri laikai”

................... ..—%

Paryžius, bal. 18. ■— Prancū
zų laikraštyje “Le Temps” til
po straipsnis, kuriame tvirtina, 
kad Amerika pergyvena pas- 
putinę ekonominio krizio stadi
ją ir tuojau grįš geri laikai — 
“prosperity”. i į

L Kruegeris rėme 
Hitlerį pinigais

Berlynas, bal. 18. — Tarp I. 
Krueger’io dokumentų Švedijo
je rasta ir- kvitas nuo fašistų 
vado Adolf Hitlerio $23,000, ku
riuos Kruegcris paaukojo hit
lerininkams tęsti Vokietijoj ak
ciją. 1

Rusija nevarys pre
kybos su Mandžurija

Shanghai, bal. 18. —Iš Dar
bino pranešė, kad Rusija įsakė 
visoms savo firmoms užbaigti 
tranzakcijas su Mandžurija 
gegužės 1 d. Prasidėjus japo
nų okupacijai, Rusijos ekspor
to organizacijos panešė didelius 
nuostolius.

Suomijoje ūkininkai lai
mėjo moratoriumą

Helsinki, Suomija', bal. 18.— 
Agrarų partija laimėjo vieno 
meto moratoriumą Suomijos 
ūkininkams, kurie neišgali užsi
mokėti skolų. Tuo budu buvo 
išvengtas kabineto krizis ir val
džia pasiliks galioje iki rudens.

Kinijoje tūkstančiai žu
vo nuo žemės drebėjimo

Hankow, Įiinija, bal. 18. — 
Iš šiaurinės provincijos . Hupeh 
atėjo pranešimai, kad ten ba
landžio 6 d. smarkiai drebėjo 
žemė, žuvo kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių. Nuostoliai 
labai didelį. ______

Pilsudskis grįžta į Var
šuvą

Bukareštas, Rumunija, bal. 
18.—Praleidęs atostogas Egip
te ir ‘atsilankęs Rumunijoje, 
ketvirtadienyje į Varšuvą grįž
ta diktatorius maršalas Pilsuds
kis.

Greenęastle, Ind., bal. 18. — 
R. Baldwin, ūkininkas nužudė 
savo žmoną. Policijai aiškina', 
kad jam nepatikęs jos dainavi
mas vietines bažnyčios iškilmė
se.

o

Rusai prisipažino 
traukę savo armiją

į Sibiro parubežį
Japonija tvirtina, kad greitai 

įvyks karas 1

Maskva, bal. 18. — Maskvos 
valdžia atvirai prisipažino kon
centravusi • kariuomenę ' prie 
Mandžurijos sienos, bet skait
linių nepranešė.

Tokio, Japonija, bal. 18. — 
Iš Japonijos praneša, kad dide
lis kariuomenės koncentravimas 
Mandžurijos pasienyj yra ženk
las, kad Rusiją rengiasi šu ja
ponais kariauti. Tvirtina, kad 
pasienyje yra 70,000 rusų ka
reiviu, t w

Peiping, Kinija, bal. 18. — 
Amerikiečiai pradėjo bėgti, iš 
Amay apylinkių, kur dabar ei
na mūšiai tarp reguliarės Kini
jos armijos ir kinų komunistų.

Shanghai, bal. 18.— Tikima
si, kad prieš vienuolika dienų 
nutrauktos kinų-japonų taikos 
derybos vėl atsinaujins. Klausi
mas, kuris sudarė visus sunku
mus—Japonijos kariuomenės iš
traukimas iš okupuotos srities 
bus išrištas.

Hitleris traukia redak
torių į teismą,

Berlynas, bal. 18. — Hitleris 
patraukė į teismą Th. Wolff, 
“Berliner Tageblatt” laikraščio 
redaktorių į teismą, už straips
nį, kuriame buvo rašoma, kad 
Hitleris kaltino Franciją darius 
įtaką į Hindenburgą panaikinti 
jo armiją.

Nulinčiavo mergaitės 
pagrobiką

Saint Francis, Kam, * bal. 18. 
—Vietinių gyventojų minia pa
korė R. Read, buvusį 50 metų 
kalinį, kuris pagrobė, išgėdino 
ir vėliau nužudė 8 metų mer
gaitę Dorothy Hunter.

Rygia—Reno konkurentė \

Ryga, Latvija, bal. 17. —Pas
kutiniu laiku Ryga, Latvijos 
sostinė patapo ir Europos di- 
vorsų sostinė. Pirmiau poros, 
ieškančios, lengvo divorso, vyk
davo į Reno, Nevada, ^merikoj. 
Bet dabar vyksta j Rygą, kur 
persiskirti lygiai patogu kaip ir 
Reno. 1

Klapiėda.—Visame Klaipėdos 
krašte pradėta rinkimų kam
panija. Lietuvių ūkininkų or
ganizacijos rengia savo susirin
kimus. Visuomenės sąjunga 
turėjo savo skyrių atstovų su
važiavimą rinkimų reikalu. To
kiu pat reikalu kovo 8 d. susi
rinko lietuvių darbininkų atsto
vai. Vokietininkų fronte dabar 
vyksta pasitarimai pirmųjų kan
didatų reikalu. Manoma, kad 
Landvirtschaftspartei į rinki
mus eis dviem sąrašais: vienu 
Klaipėdoj ir Šilutėj, antru — 
Pagėgiuose. Volkspartei , taip 
pat trusia prie pirmų kandida
tų sustatymo, ši partija pir
mu kandidatu Klaipėdoj norėjo 
išstatyti advokatą dr. Schrcder, 
o nę Kraus, kaip būdavo lig 
Šiol. Tačiau advokatas Schre- 
der nesutiko kandidatuoti. Lig 
šiol mažiausia susirūpinimo ro
dė* socialdemokratai.
Lietuviai turi vargo su pažy

miais 1 A, v- (
Lietuviai turi daug vargo su 

vietos pažymio įgijimu, nes Bet- 
chcrio direktorijos metu pažy
mio įgijimas neteisėtomis tai

Latviai konfiskuos vo
kiečių laikraščius

Ryga.—Latvių užsienių rei
kalų ministeris Zarnius pain
formavo Lietuves atstovą Lat
vijoj Dailidę, kad ministeris 
pirmininkas Skujeniekas įsakė 
konfiskuoti visus vokiečių laik
raščius, kurie Klaipėdos klausi
mo pretekstu puola ir šmeižia 
Lietuva.

Utenoje plečiasi centra- 
linis šildymas

Centraliniu šildymu jau šil
dosi: gimnazija, arešto namai 
ir pieninė, šiais metais statys 
sau namus Lietuvos bankas ir 
šauliai, kurie bus šildomi taip 
pat centralinius šildymu. Tą 
pat, po remonto, mano daryti 
ir aps. sav. ligoninė.

Ta proga ' tenka pastebėti, 
kad minimoms statyboms ir 
remontams reikės importuoti 
darbininkų ir iŠ kitur, nes vie
tinių neužteks.

Klapiėdos direktorija bal. 1 
d. posėdyj nutarė atidėti vals
tybinių mokesčių mokėjimą. 

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarų 
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 nebūtas patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

syklėmis buvo sutrukdytas. Dar 
dabar daug trukdymų čia daro 
vokietininkai viršaičiai ir kai
mų seniūnai.

Jau paskelbti terminai
Rinkimams jau paskelbti ter

minai. Nuo balandžio 6 iki 15 
d. rinkimų vietose bus atskleis
ti sąrašai patikrinti. Kandida
tų sąrašai turi būti įteikti iki 
balandžio 13 d.

Manoma, kad Klaipėdos kraš
to žydai išstatys savo atskirą 
sąrašą. Tuo reikalu šiomis die
nomis vyksta pasitarimų žydų 
organizacijų tarpe.
Vyks senuoju seimelio rinkimų 

įstatymu
Kaunas.— Seimelio rinkimai 

bus vykdomi senuoju įstatymu. 
Jokio balsavimo už asmenis ne
bus ir rinkimai eis sąrašais.

Vienas tik esąs galimumas, 
kad aiškinus galės būti apibrėž
tas tas rinkimų įstatymo para
grafas, kuris kalba apie liku
čius, dėl kurio praeituose rin
kimuose buvo neaiškumų. Bet 
tas klausimas dar svarstomas.

Ką sako Vokietijos 
karo ministeris apie

Klaipėdą
Karaliaučiaus laikraštyj, st

raipsnyje apie pavojų Rytų 
Prūsijai, Vokietijos karo mi
nisteris Greneris sako:

Klaipėdos krašto klausimą 
mes —karšta širdimi ir šaltu 
protu vedini—norime išspręsti 
taikiu budu. Bet tas musų nu- 
sisattymas nereiškia silpnybės. 
Vokietijoj vyriausybė, kaip pa
reiškė dr. Briuningas ,nė vie
no žingsnio nepadarys atgal ir 
nenusileis, nes vokiškumui Klai
pėdos krašte turi būti užtik
rinta garantuotos teisės.

. JIIW»ilMllii»MIM^lW«iiilli>ll«»i<i....... • J .... . II ■■■■■

5,808 lietuvių laukų 
darbininkų Latvijoj

Ryga.—Oficialiais statistikos 
daviniais, dabar Latvijoj dirba 
6,468 laukų darbininkai svetim
šaliai, iš jų 5,808 lietuviai. Per
nai vasarą lietuvių skaičius sie- 

‘kė 19,089. Apie 90% lietuvių 
laukų darbininkų dirba pasie
nio juostoj.



Kovas, 1932

SPAUDĄ

RAD
sučiulbėjo lakštingala

New

SUDRIK KUTO SALES

SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

op e

spau

LANCASTRIA

nuryja kaip kastor

ForAll

apie juriskon 
juriskonsulą 

skelbiasi laik-

ŪMOUriYMIOTj 
:av4M«MtMwr.

.... $.39.50 
...... 39.50 
...... 39.50 
..... 49.50 
už $49.00 
už $49.00

LAIVAS “LANCASTRIA

yra kunigai 
r Steponaitis 
kompromituo-

Spaudos 4r *fyvenfrno apžval
gą baigdami rašyti dergimo 
termino mėgėjai matomai visai 
fnišlčiulbėjo nes išvadino kiau
lėmis Lietuvos konsulus ir ki
tus valdininkus, kuliuos Lietu
va eksportuoja, t. y. valstybi
nėmis lėšomis užsieriiuosna iš
veža.

kuri veidmai- 
Argentinoje 

bedarbiu.
‘R.” klebė
si toki a re-

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

(“Naujienų” kcresponde 
Argentinos)

Lenkijos valdininke.

atstovybe tai neuž- 
patį Berkmanų ne
paprašyti diplom?.- 
paslėpt jo netyčia 
iš maišo vokiškame

O kilos organizacijos yra 
kuniginio inkubatoriaus išperė
tos, yra artificial 
mos 
olicialistų 
Pavyzdžiui

907 West 35th St
Tel. YARDS 0405

nos savaites Argentinos lietu 
vių spaudą.

nū klerikalams 
tff&Š išsigelbėti

šitas dztikelių
nuo

“Lietuvos savaitraštis “Musų 
Rytojus” nušviečia L. A. “Su
sivienijimo” gyvąvipių, aprašy
damas, kad ši draugija veikia 
jau 17 metų ir padąrč 9 susi
rinkimus per tų visų laikų ir

Radio programai lietuvių muzikos ir dainų duodami 
Budriko Krautuvės du kartu į savaitę.

\VCFL 970 k. ncdčliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
WIIFC 1420 k. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nauji Pigiausi ir Geriausi Automobiliai
DODGE ir PLYMOUTH

Išstatyti dėl Pardavimo

pinigėlius tie 
— parazitai, 

“draugai 
pralaido-

Argentinos žinios” apie urug 
vajiečius.

paprastos Zoskos: 
kvasi-lpderina, o kita 

gyvenan- 
Janilionio

padaugėję 19 nariais. Iš dalies 
viskas teisingai, bet tik ^padau
gėjimo nariais yra vienas špi- 
tolninkas, trys davatkos, du 
kunigai ir špit. kantor. Grišo- 
nas.”

Tas iM’ts laikraštis talpina 
tds draugijos grabų, kur; neku
riu jos vadai neša kuniginei! 
blusinycion. Bet tikrumoje ir 
ši draugija tik ‘dėl to flirtuoja 
su kunigais, kad kunigus remia 
Lietuvos Atstovybė, o Uriburu 
diktatoriavimo laikais tos drau
gijos nariai nenorėjo būt perse
kiojami, dėl to ir pasidavė ku
li iglių globai. Vienok rimtesni 
nariai sako, kad,, dar palaukite, 
dar mes nesame - kunigų padur
ke. Iš pasikalbėjimo su tos 
draugijos valdybos nariais pa
tyriau, kad ta draugijų sutve
rusieji žmon.ės nepaves savo iž
do kunigams J 
jei * kitaip neg;
tai skels draugijų pusiau

“švyturys” nobažnu tonu mi
ni “Rytojaus” prisikėlimų ir 
tarp kita rašo:

“Skundžiasi nabagas ^Ryto
jus”, kad jo finansinė padėtis 
dabar esanti blogų. Ir verkšle
na: “padėkit, draugai darbinin-

B6t-visgi 
ištisos trys savaitės įtgal, tkaip 
buvo įpranešta 
prtrsidavirrfns ^kunigams >ir 
to'laiko pradėta su šiomis išpe
romis’ elgtis kaip reikia.”

O apie 'kunigų prieglobstyje 
susispietusias gražuoles tas 
pats laikraštis štai kokių veiki
mo efektų paduoda:

“Šio mėli. 12 d. kunigų špi
tolėj įvyko nepapriistas skan- 
dhilas. Aipib 9 valandą vakaro 
į bjusinyčių uitvyko garsioji 
“IRiitoš” baliui'ina ir dabartinė

žino-

Kada tūli draugai iš Urugva
jaus rašinėjo, kad permaža 
vienybės yra Argentinos lietu
viuos socialistuos, tai ųš pareiš
kiau spaudoj, kad labai malo
nu, jogei Urugvajaus draugai 
pradėjo leist socialistinį laik
rašti. D'abar girdime, kad po 
poros numerių draugai visai 
suskilo. “A. ž.” rašo:

“Nors pas mus ir nėra daug 
lietuvių, bet partijų, tai užtek
tinai. Susiskaldę socialistai lei
džia “N. Banga” ir “Tribūnų,” 
o kun. Badžius mano leist dar 
vieną kokį “Išeivį”, o komunist. 
“Tiesų.”
Organizacijos, kuriomis 

ruoja oficiozas.
Užsieniuose nuskamba 

dos aidai apie įvairias burbuli
nes organizacijas ir kai kam 
gali atrodyt, kad oficialistai 
rimtai organizuojasi. Bet tik
renybėje lietuviški kunigai su 
konsulato poniais neturi nė vie- 
ri°s rimtos organizacijos. Kul
tūros švietimo tikslu barstomi 
lietuviški litai eina tik pasilei
dusių kunigų ir jų klapčiukų 
reklamai. Vienintelė egzistuo
janti draugija, kurios valdyba 
daro posėdžius kunigų reziden
cijoje, tai yra Lietuvių Susivie
nysimas Argentinoje. Apie jų 
skaitome “Argentinos žinio-

[Aeme-'P. « A. Thato]

Proi . John F. Candon, kuris vedė derybas su J 
Undberghų vaiko kidnaperiais.

“IBiHoš 
šliupo Ryiinivičiaus extra 
ndlė garsioji koriką ‘St-tė, kurių 
Rrtšiškevičins vattinn Zoska 
Varijtdka ir (tuojau susikibo 
(bartis su Janihonio lUkinistrine 
irgi ’&ška. Kuomet dkmistrinė 
St-tę (pašiepdama jpnvadino 
Varijatka ir ,prikišo, <knd apart 
šnipo ILymuvičiaus jilrtr vilio- 
jrtrrti ir (kitus, įpastarojr šėrė į 
nunmiuzn irikmistrinoi. Abi 
■iiorikos j|pnskui sufitikibusios už 
, plati k ų iir fipnrsivėlnriios iftnt že
mės. itlž Ikdkių 40 iminUČių nu- 
sidvndkė veik visus dlnnbužius. 
Subėgę Štribo mitrini Jokiu bū
du 'negalėję išskirti lir įtik ko- 
Sėtinis poetas, >kai -ivžveriė visų 
viodrų vandens, įsiūtosios da
vatkos pitkilo ievų (kostiumuo
se nuo žemes.”

Tai nėra 
viena 
Lietuvos iždo lėšomis 
tipkaipo kunigo

Charakteringa 
ševikų organas 
gų valdomų organizacijų, 
tik pataria draugams atsiti 
kti nuo pažangių draugijų 
kuopų.

yra artiticiales, naudoja- 
Lietuvos iždo čiulpimui ir 

:pasi reklamavimu i.
oficiozas labai kc- 

padanges drapežnų dzūkų 
skodą, bet “Argentinos .žinios”, 
kurios pirmiau to skodo skelbi
mus talpindavo, savo apžvalgo
je štai kų sako:

“Daug kas kreipiasi į redak
cijų, klausinėdami, kas yra tie 
dzūkai, kurie kas sekmadienis 
ruošdavo vakaruškas ir kurių 
komerciniai skelbimai būdavo 
laikraščiuose.

Iš pradžių buvo pradėta tvar
kyti tas savišalpinis būrelis 
gerai, bet vasarai baigiantis, 
susipažino, su kunigais, kurie 
prikalbinėjo dzūkelius pasida
lyti pinigus, taip ir įvyko. Pas
kutiniu laiku tie trys mizerni 
nuplyšę dzūkeliai: P. Kuku- 
čiauskas, Br. Gutauskas ir J. 
Micilevičius pasidalijo tarp sa
vęs, nusipirko .naujus ‘kostiu
mus ir dabar sėįji klebonijoj ir 
maukia kleboniškas. Ašu musų 
kunigėliais, o vis?už vakaruškų 
pinigus, kurių prisirinko. Nie
kas netikėjo, kad ,tie mizerni 
dzūkeliai savišalpos pinigus to
kiems tikslams sunaudotų, 
Lietuviai tokius aferistus turė
tų vyti ne tik iš “Pasatiempo”,

Patys rytoj iečiai netiki, kad 
generolas nusigąstų “R.” pasi
rodymo, tuom labiau, kad vie
ninteliai jų argumentai — plū
dimas. Tiesa, prieš kelis metus 
Italijos konsulatui čia italai 
pakišo bombą. Bet generolo at
viras bendradarbiavimas su 
kunigais parodo jo drąsą atsi- 
nešime į Argeiftihos lietuvių 
visuomenę. GenerfflS^tfAšo ant' 
skundų policijai niekam neteko 
matyli: skundikai 
o taipgi Gaučys i 
Jie ir Daukantu

PHILCO 9 tūbų 1932 -metų modelio ............
MAJESTIC 9 tūbų Scree* Grid ....  .........
BOSCH 1932 įmetu, riešuto 'medžio kabinetas 
FADA, 1932 m., riešuto medžio kabinetas ... 
7 tūbų Screen Grid BABY G<RAND .....
RADIO “Short and Long Wa-ve” ........ .........

Pasiekiantis Europos stotis
Budriko milžiniškas užpirkimas iš Finance kompanijos, 

padaro galimu parduoti už tokias žemas kainas, naujų au
tomobilio tradio vertės $60.00 ......... . ................ už $29;00

su visu įdėjimu j automobilių.

kenas “GARDEN CITY 
Jllil'f* F L O O R DRESSING” 

šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
^ęnp.., Šis grjtffotĮ’ aliejus padarys tvir- 
t»spį ir geresnį^^stišką paviršių, ne
gu varnišis. yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų , grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palftka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS .......................   $2.00
% GALIONO .................................. 1.15
>4 GALIONO .............    7Oc

Parsiduoda visose hardware ir malevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

25-TII AND TKOY STREETS 
Chlcttgo, III. Tel. CRAWFOMD 1810

Bet uostyt juk nereikia! Pa
kanka pakalbėt, paskaityt, nno- 
>ašą padai-yt, nekalbant jau 
apie kai ką daugiau...

Kleboniškai — atstovybiškas 
oficiozas pūstelia žmonėms du
rnus į akis čiulbėdamas:

“Bet svarbiausia, kad Lie
tuvos Atstovybė juriskonsu- 
lato neturi.” 
Kalba eina ne 

sula tą, bet apie 
Bcrkmanas pats 
rūsčiuose, kad jis yra Lenkijos 
atstovybės ir Lietuvos general- 
konsulalo patarėjas, b kas iš 
lietuvių su tuom aukštu Len
kijos valdininku derasi, tariasi, 
dokumentus perduoda, tai ne* 
keičia prasmės, vistiek Gau
čys, Kučinskas ar Daukantas, 
ar kuris iš žemesnių Lietuvos 
valstybės lėšomis užlaikomų as
menų. Faktas, kad Berkmanas 
pats apie tai savo paškėlbi 
muose rašo ir nė Lietuvos kon
sulatas, nė 
ginčino ir 
pasistengė 
tišku keliu 
iškištų ylą 
vietos laikraštyje. Atstovybė ir 
konsulatas yra po vienu stogu 
ir pridengti tuo pačiu vytimi. 
Bet svarbiausia, kad Berkmano 
rolę mes teisingai parodėme, o 
“Š.”, beteisindamas valstybes 
paslapčių išdavikus juos dar la
biau sukompromitavo. Ar at
stovybės, ar konsulato juris 
konsulas yra p. Berkmanas mes 
aiškiai parašėme, tat labai ne
taktiškas yra Kleboniškai-at- 
itovybiško organo manevravi
mas.

Arba iškraipo, ttrba zdhiėtina 
klebonijos lakštingalos. Ko ne
įkanda 
kų. Taip nurijo rezoliucijų prieš 
eksvaršavioką popiežių, kuris 
musų Vilnių Lenkijos vysku
pystei priskyrė, kuris eina su 
didele ir daug pajamų popie
žiui duodančia Lenkija, kuris 
skriaudžia Lietuvą. 0 veidmai
niai jį dar vardina skriaudžia
mųjų užtariau...

Nepavydime atstovybei Vati
kano ir Lenkijos draugų, bet 
tik stebimės klebonijos svirp
lių nachališkumu, kurie ma- 
'kamrtlienes skelbdami preten
duoja kalbėti į lietuvių visuo
menę.”
*Vafikano oficiozas Sveikina 

Maskvos oficiozą.

Kunigų valdomas klebonijos 
ir konsulato dficiozas “švytu
rys” tenkinasi bumšinės isteri
jos keiksmais, vieton elėmenta- 
rinio argumentavimo. Tokią 
oficiozo taktika “A. L .B.” va
dina “lakštingalos čiulbėjimu” 
ir, tarp kita, rašo:

“Klebonijos organas tik vie
name “straipsnyje” keturis 
kartus čiulba žodelį dergia, -der
gti, nedergti. Bet skaitančiai 
visuomenei ir be žemaičių pa-, 
taries žinojimo yra aišku, (kad: 
“Kas dergia ant tako, tas ant 
kito sako.”

Suvėlęs kelis dalykus į vieną 
kunigų orakulas čiulba savo 
dainelę, bet neįkanda “A. L. 
B.” argumentų. Užtad pyksta 
ir koliojasi. Tikrą meškos pa
tarnavimą bendras klebonijos 
ir atstovybės organas padaro 
atstovui aiškindamas apie “A. 
L. B.” klaustą valstybinių pa
slapčių pavojų dėl pasirinkimo 
n tikšto
(gaunančio algii iš Lenkijos iž
do) Lietuvos juriskonsulu. “Š.” 
rašo:

"O su valstybės paslaptimis 
taip. Juriskonsulatas, ypač 
toks, kaip p. Berkman, kuris 
Lietuvos nėra matęs, neturi 
progos niekam valstybės pa

slapčių parduoti.”
Taipgi nieko sau nučiulbėta! 

Bet faktinai yra mažiau pavo
jingas Kaune gyvenantis sve
timos valstybės šnipas, negu 
užsienyje iš Lietuvos valdinin
kų ‘g'era valia” gaunantis ži
nias Lietuvai nedraugingos 
valstybės juriskonsulas.

Toliau seka:
“jam jų nė pauostyti neten-

ziupsnį 
praeitų šešta- 

valdyba tuojau 
lošti karče- 

Ir sekmadienio rytą “ta- 
iždininka's buvo jau 

pinigus prašvilpęs.

O ruošdamies leisti savo ga- 
zietn jie gyrėsi nevienoj spaus
tuvėj, kad pinigų turintis, 
“kiek tik reikės”. Kodėl ne? 
Iš Rusijos tokiems reikalams 
sifilitike Lenino garbintojai 
nesigaili pinigų. Juk ten iš .dar
bininko galima ištrėkšti, kiek 
tik nori: jei padėtų zirzti, — 
tuojau “k slienkie” ir sušau
dys.

Bet mūsiškių darbininkų at
sirado, kurie ir patikėjo, kad 
tokiam “kilniam” darbui tik
rai trūksta lėšų. Tad jų taip 
vadinamoj “7 kuopoje' 
bininkai jiems pinigų 
uždirbę atidavė 
dienį. Ponai — 
sutūpė kortomis 
moj 
vorščius 
visus

Tad nesigailėkit, darbininkai, 
aukų “Rytojaus” reikalams! Jei 
pragers, prakertos, ar pra'pa- 
Jeistuvaus jūsų 
neprašyti vadai 
tai kas? Juk ji 
darbininkai” tad ir 
kautas jūsų prakaitas 
bininku naudai...”

Savu keliu “š.” bando 
miršt tuos šmeižlaperlius, 
jis siunčia bedarbių adresu 
komentuoja kapitalistinės ‘ 
Prensa” tiradas, 
n i ngai rašo, buk 
nėra valkstančių 
Konkuruodamas su 
nu laikraštis kalba 
voliucionierišką melodiją: -

“Kada trenks į juos perkū
nas, tada jie pamatys; tik ar 
nebus pervėlu ir kraštą gelbėti 
ir savo kailį?...”

“A. L. B.” pastebi, kad Mek
sikoj, Rusijoj ir Ispanijoj jau 
trenkė perkūnas jėzuitų gau
jas, — tas pats juos laukia ir 
čia ir visam pasaulyje.
Komunistai ‘^atrado Ameriką”.

Lenino gadziirkų kantoriui 
“Rytojuje” kalba pilna burna. 
Argumentai jiems nereikalingi: 
jų vietoje vartoja išsireiškimų 
stiprumų savo reikalų stiprini- 
anui. Kada generolas Daukan
tas išvyko įteikt kredencialus 
Paragvajaus vyyriausybei ir 
prie tos progos nuvyko Brazili
jon žmoną atsivešti, tai ir ta. 
proga “R.” save pasigarsino 
paskelbdamas:

“Lietuviškų fašistų vadas ge
nerolas Daukantas, sužinojęs, 
kad išeina kairiųjų darbininkų 
laikraštis “R.” pabėgo iš Ar
gentinos.

Fašistas ^Daukantas davė su
tikimų mililar-fašistiniai Fri
būro valdžiai, kad išdeporta- 
vus 6 lietuvius darbininkus į 
kruvinojo Smetonos nagus. Už 
šitą pašrdare riesta viršminė- 
ttrm šuniui, nes jis žino, kad 
teks jam užtdi atsakyti.

Nuo proletariato nepasislėps 
nei Daukantas, nei kiti fašistai 
—darbininkų klases smaugėjai. 
Jiems visiems priseis stoti prieš 
darbininkų teismą ir padžiauti 
savo kailius ant tvoros.

Daukantas pabėgo, bet jo 
pabėgimas dar nereiškia, kad 
lietuviškų parazitų ragai jau 
mtlanžti ir jie savaime išbėgios. 
Mes turime dėti visas jėgas,

UNIVERSAL SHOE STORE
. ZALEŠKI IR ‘MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Vietory 6576
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iš .lietuvių tarpo. Jau I draugė ir visų .onatlyvųjų ko

AR NESVEIKAS?
Pasitarki t su Dr. Ross, dykai,' 

J apie savo ligų ar silpnumų. * 
B Vėliausi ir geriausi ! 

gydymai išgydymui 
jvairių kraujo ligų,; 
reumatizmo, inks^ 
tų, pustės, urina-^ 

>rių ir visų užkre-^ 
čiamųjų ligų. Tai-įi 
pgi speciali gydy-? 
mai sugrąžinįmui 
energijos ir stipru*' 
mo be laiko nu-' 
silpusiems asme-' 
nims ir lytiniai.;

► silpniems vyrams, v
> Sergantys žmonės yra kviečiami 
•ateiti dėl sveikatai naudingų informa-'
;ėijų. 'kurios bus suteiktos dykai be'^
' jokių parėigų. /
! Dr. Ross >k4inos yra žemos ir vL 
slems prieinamos. Galima susitarti dėl 

-leųgvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
•nesveikam žmogui duoti progos įšsi-? 
•gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
i UŽT1KIMAS SPECtALISTAS 
• 35 South iDoarborn Street 
(kampas Monroe Street, Chicago, I1L 

► 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. Patiedėliais, Se rėdomi s ir Sūba- 
i tomis nuo 40 a. -m. iki 8 p. nu 
(Ofisas 30 metų tame pačiame name.

kad kuogrėičiausiai atitraukti 
visus doresnius darbininkus 
nuo juodašimčių gaujos, kurie 
per savo tamsumą pakliuvo pas 
juos.

Atitraukimas doresnių darbi
ninkų iš d-jos “Lietuva”, “Ar
gentinos Jaunimo Sąjungos”, 
d-jos “Sandara”, “Spaudos 
kliubo” ir kitų butų geriausias 
antausis visai parazitų, gaujai, 
nuo kurio išlakstytų visi, kaip 
Samuolio bitės.”

martdierka
Tai šitokia politika ir paliti- iBs. Aires 

kė matosi panagrinėjus

ČEVERYKAI-ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čcverykus. Mes Užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki- 
in.). Pas mus pirkdami, sutaupy-

j Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris g 
t plauks šiais metais i Klaipėdą. g
Į Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią g 

kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie- g
tu vos uosto Klaipėdos. B

Į Užsisakydami laivakortes iš anksto g
gausite geresnius kambaiuus. B

| NAUJIENOS suteiks jums teisingą S 
patarnavimą. g
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Pavogtas Baltas Dramblys
(Tąsa)

“Dabar klausyk. Jeigu pada
riau klaidą, prašau mane 
pataisyti.”

Jis pradėjo skaityti:
“Aukščio — 19 pėdu; ilgio 

nuo viršugalvio iki uodegos 261 
pėdos; nosis — 16 pėdų; uode-I 
gos ilgis — 6 pėdos; visas ilgis 
su uodega ir nosimi 48 pėdos; 
ilčių ilgis 9*4 pėdos; ausys pro- 
porcionales; pėdsakai panašus 
j žemėn įspaustos statinės pa
darytus Įdubimus; dramblio 
spalva tamsiai balta; ausyse 
lėkštės didumo plyčiai brange
nybėms kabinti; jis turi smar
kiai išsivysčiusį Įproti apipilti 
vandeniu žiūrėtojos ir savo no
simi krėsti nedorus šposus, ne 
vien asmenims, kuriuos jis pa
žįsta, bet ir visai svetimiems; 
kiek šlubuoja dešine užpakali
ne koja ir teturi tik vieną ma
žą randą kairėj pažastyje, ku
ris atsirado nuo voties; kuomet 
pavogtas — ant jo buvo krop
sią, kuriame galėjo sutilpti pen
kiolika žmonių ir paprasto kau
ro didumo auksu išsiūtas ap
dangalas.”

Klaidų nebuvo. Inspektorius 
palietė skambutį, įteikė raštą 
Alarekui ir tarė:

“Tuojau atspausdink penkias
dešimts tūkstančių kopijų ir 
išsiųsk po vieną į kiekvieną 
Amerikos detektyvų biurą ir 
kiekvienam užstatų inekleriui. 
Alarikas pranyko, “štai — iki- 
šiol viskas tvarkoje. Dabar man 
būtinai reikalinga pavogtojo 
fotografija.”

Padaviau jam vieną. Apžiurė
jo ją kritiškai ir tarė;

“Turės ir jos mums užtekti, 
jeigu nėra kitos; bet jis sto
vi užrietęs nosį ir sukišęs ją Į 
burną. Tas labai- -apgailėtina, 
nes gali , suklaidinti, žinoma, 
paprastai nosies jis toje pozi
cijoje nelaiko.” Palietė skam
butį.

“Alarike, pareikalauk atspau
sdinti penkiasdešimts tūkstan
čių kopijų šios fotografijos ir 
visų pirmiausiai anksti rytą

Cementiniai Pamatai 
VISOJE CHICAGOJE 

$250
Pakeliame Namui — Cementiniai Pa
matai — Basementai — Blakų ir 
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por- 
čiai, Garažiai. Apšildymas. Plum- 
bingas.

Rockweli Construction 
Company

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

H. MEEDEN

jas išsiuntinėk kartu su aplink
raščiu.”

Alarikas prasišalino išpildyti 
jo įsakymus. Inspektorius tarė:

“Suprantama, būtinai reikės 
paskelbti atlyginimą. Dabar, 
klausimas, kiek?”

“Kiek tamsta patartum?”
“Pradžiai, manau — taigi, 

dvidešimts penktus tūkstančius. 
Tai labai painus ir sunkus dar
bas; yra tūkstančiai progų pa
sprukti ar pavogtąjį nuslėpti. 
Vagys visur turi draugus ir 
sėbrus —”

“Del Dievo, ar tamsta žinai 
kas jie per vieni?”

Rimtas, išmintingas veidas, 
įgudęs nuslėpti mintis ir jaus
mus nieko neparodė; nieko ne
pasakė man ir jo žodžiai, taip 
tyliai tarti:—

“Nėra reikalo apie tai kalbė
ti. Gal žinau, gal ne. Mes pa
prastai gana tiksliai nužiūrime 
kaltininką, nusprendę kaip pra
sikaltimas buvo padarytas ir 
kokio didžio auką piktadaris 
pagrobė. Tuojau suprask, kad 
mes turime reikalą ne *su pa
prastu kišeniniu vagiu ar su 
salių vagiliu. Dramblys nebuvo 
nuneštas naujoko. Bet kaip sa
kiau pirma, atsiminus kiek 
daug reikės važinėti ir su ko
kiu dideliu rupestingumu pa
sprukdami vagys mėgins už- 
trinti savo pėdsakus, dvide
šimts penki tūkstančiai gali 
atrodyti pennažai, bet pradžiai 
ir to užteks.”

Nusprendėme paskirti tokią 
sumą bent pradžiai. Tuomet in
spektorius, nuo kurio neištruk
davo nei mažiausia smulkmena 
galinti pasirodyti naudinga 
piktadariui susekti, pastebėjo:

“Kriminalinėje istorijoje yra 
buvę nuotykiai, kurie parodo, 
kad kartais piktadariai gali bū
ti susekti, žinant jų apetitinius 
savotiškumus. Dabar, ką ir kiek 
ėda tas dramblys?”

“Kalbant apie ką jis ėda — 
jis ėda viską. Jis suės žmogų, 
suės bibliją, suės viską, prade
dant nuo žmogaus ir baigiant 
biblija.”

“Gerai, labai gerai, bet tas 
perdaug bendra. Reikalingos 
smulkmenos — smulkmenos mu
sų profesijoje yra vieninteliai 
branginami daiktai. Gerai — 
dabar dėl žmonių. Vienu kartu, 
arba, jeigu jums tas aiškiau, 
per vieną dieną, — kiek žmo
nių jis suės, tai yra, jeigu jie 
bus švieži?”

“Jam nesvarbu ar jie švieži 
ar ne; vienu kartu jis suėstų 
mažiausiai penkius gero ūgio 
žmones.” ■ >

“Tvarkoje, penkius žmones; 
reikia tai užrašyti. Kokių tau
tų žmones jis labiau'mėgsta?”

“Tautybės jam nedaro jokio 
skirtumo. Jis turi geresnę akj 
pažįstamiems, bet alkanas pa
sitenkins ir pašaliečiu.”

“Gerai, dabai’ Toliau. 0 kaip 
su biblijomis? Kiek bibliją su- 
ės jis vienu kartu?”

“Ištisą laidą.”
“Taip, bet tai toli gražu ne

aišku. Tamsta kalbi apie pa
prastą octavo laidą, ar iliust
ruotą, šeimyninę laidą?”

“Netikiu, kad jis kreiptų 
daug domės j paveikslus; tai 
yra, jis paveikslų neįvertintų 
daugiau už paprastą spauzdin- 
tą puslapį.”

“Ne, tamsta nesupranti ką 
aš noriu pasakyti. Aš. kalbu 
apie kiekį. Paprasta octavo bib
lija sveria apie du ar du ir pu
sę svarų, o didžioji k varto lai
da su paveikslais sveria nuo 
dešimts iki dvylikos svarų. Kiek 
iliustruotų bibliją suėstą jis 
vienu kartu?”

“Jeigu būtum tą dramblį pa
žinęs, to visai neklausturn. Jis 
sunaudos tiek, kiek jam pri
duos!.”

“Gerai, klek ta. išeis dole
riais ir centais. Kaip nors tu
riu prie savo dasigauti. Iliust
ruota biblija, rusu oda-dengta 
kainuoja šimtą dolerių viena.”

“Mažiausiai jam reikėtų apie 
penkiasdešimts tūkstančių do-1 
lerių vertės bibliją, penkių šim
tų kopijų laidą.”

“Dabar dalykas daug aiškes-' 
nis. Pažymėsiu ir tai. Labai ge

rai; jis mėgsta žmonos ir bib- 
lijas; pakol viskas gana aišku. 
O ką daugiau jis ėda? Noriu 
smulkmenų.”

“Jis paliks biblijas ir ės ply
tas, jis paliks plytas ii' ės bu
telius, paliks butelius ir ės ru
blis, paliks rublis ir ės kates,

bolinę rukštį — nėra reikalo 
perdaug giliai įsileisti į smulk
menas; užrašyk visus skysti
mus, kuriuos gali prisiminti. 
Gers viską, kas tik yra skysti
mas, išskyrus europišką kavą.” 

(Bus daugiau)

1

pražuvęs
Daugeli# pirmųjų įspūdžiui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yrą pinku jeigtf gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju būdu, Musu che
mikai pagalios surado sustata 
Įnirs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emali* — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

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

U. S. A.

III iNtiViĮiiiksiia

paliks kates ir ės austerius, pa
liks austerius. ir es kumpį, pa
liks kumpį ir ės cukrų, paliks 
cukrų ir ės pyragą, paliks py
ragą ir ės bulves, paliks bulves 
ir ės sėlenas, paliks sėlenas ir 
ės šieną, paliks šieną ir es avi
žas, paliks avižas ir es ryžius, 
nes jis daugiausia jais buvo 
penėtas ir išaugintas. Nėra to
kio daikto, kuris jis nevalgytų, 
išskyrus europišką sviestą, bet 

’»is pamėgintų ir tą, jeigu gau- 
*ų jo kiek pdyagauti.”

“Puikiai. Dabar, kiek jis ben
drai suvalgo vioitu kartu — sa
kysim, apie —”

“Tai, nuo ketvirdalio iki pu
ses tono.”

“Ir jis geria—-”
“Viską, kas tinka gėrimui. 

\preną, vandenį, degtinę, sirupą, 
riciną, terpentiną, aliejų, kar-

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

nuo <konH(ipaciJoH, prasto apetito, 
Kulvos skaudėjimo, bemiegės 

Visose aptiekose. .

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA 

. 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 Y poliškai Arba Prisiuskite Per Pasta.

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

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, 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

"NĖRA SUKOSEJ1MO VISAME VEŽIME" KONTESTAS

PINIGINIAIS
*

PRIZAIS
už geriausius atsakymus an glų kalboje į ši klausimą:

PADARYKIT SKONIO BANDYMĄIŠTIRKITE TABAKĄSTUDIJUOKIT PAKELĮ PAUOSTYKIT CIGARETUS

Kas padaro OLD GOLD Cigaretus 
taip populiarius?”

Pirmas Prizas 20,000
ANTRAS PRIZAS ’5e000
Už sekamus geriausius

5 atsakymus, $500 kiekvienam
Už sekamų geriausių 100 atsa

kymų, $100 kiekvienam ....

*2’500
10’000

t i ; ,

v ’37>500
$20,000 vyriausias prizas, investuota,s j 6% morgi- 

čius, reiškia $1,200 molinių pajamų

K O N T E S T O TAISYKLES

1. Visi atsakymai turi būti ne mažiau kaip dvide
šimts žodžių ir ne daugiau kaip 150 žodžių.

2. Konteste gali dalyvauti visi, išėmus darbininkus 
ir susirišusius su P. Lotillard Company. Ine., 
arba tuos, kurie kokiu nors budu yra surišti su 
Kontestu.

3. Teisėjų sprendimas bus galutinas ... atsitikime 
lygumų, pilna skirto prizo suma bus išmokėta 
kiekvienam išėjusiam lygiomis dalyviui.

4. Visi atsakymai patampa nuosavybe P. Lorillatd 
Company, Ine., su teise juos skelbti.

5. Jokie atsakymai nebus priimti, turintys vėlesnį 
pašto ženklą kaip Vidurnaktis, Gegužės 15, 1932.

Adresuokit Savo Atsakymus:

“OLD GOLD”
119 W. 40th Street, New York City

—............. R—I ................................ —

T E I S Ė J A I '

ANNE MORGAN
Pasižymėjusi labdarybės darbuotoja ir 

duktė velionio
J. Pierpont Morgan

i •

IRVIN S. GOBB
Pasižymėjęs aktorius ir geriausias iš 

Amerikos trumpų apysakų rašytojų.

GRANTLAND RICE
Amerikos žymiausias autorius sporto 

srityje^ Redaktorius, American Golfer

IR ŠTABAS 
»

Kontestas Užsibaigia Vidurnakty-Gegužes 15 d., 1932
. LAIMĖTOJAI BUS PASKELBTI APIE LIEPOS 1 D., 1932 (C) P. Lorillatd Co.» Ine.
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Subseription Ratas; *
ItKOO per yw ta Canada
17.00 per year oųtaide of Chicaflo
|K00 per year in Chicago 
8r par cupv

$8.00
4.00
2.00

18« 
76o

Entered aa Second Clata Matter 
Maich 7th f 1814 at the Post Office 
of Chicago, IU. under the act of

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Lddiia Naujienų Ben- 
drovė, 1788 & Babted SU Chtcag©, 
III Telefoną* RooMvelt 8600.

Chicagoje —- p ai tu;
Metams ------- -----------
Pusei metu ------ ---------
Trims mėnesiams___
Dviem m&Qe«iam____
Vienam mėnesiui -------

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija 
Savaitei . ....................... -
Mėnesiui .. ......... ..

Suvienytose Valstijose, ne Chieacoj; 
psitui

Metams ___________    $7.00
Pusei metu --------   8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur uisleniuOM 
(Atpiginta)

Metama ................ —...—$8.00
Pusei metų------ -------- 4.00
Trims mėnesiams ......   2.50
Pinigus reikia siųsti oaito Money

Orderiu kartu su uiaakymu.

jus* prezidentas Gneen; kurta ketinąs išteisti, tant tikųą 
atsišaukimą? įi organizuotus darbininkus*

Alaus legalizavimas butų, be abejonės, geras daly
kas. Bet kad1 Ifegaližuota alaus pramonė padarytų ka
žin kokį stebuklą Amerikos biznyje, tai abejotina. Ji 
nebūtų nauja; nes alus juk ir dabar yra gaminamas,, 
pardavinėjamas ir geriamas. Kas yra ištroškęs, gali 
gautį, alaus, kiek tik noi;i. Bet šiandie butlegeriai nusi* 
skundžią Uadt depresija labai sumažino jų biznį. Kas 
gi čia pasikeistų; jeiįfui tas biznis butų legalizuotas?

O’ Amerikos Federacijos prezidentas, negal
vodamas, seka paskui Whlkerį — tartum, darbininkai 
nežino^ geresnių, priemonių kovai su. pramonės krizių.

yra. praėjusio laiku forma; o Įrlhuaimu; apie kandidato būvi 
.“turintieji” — einamojo; arba 
dabartinio Įniko* Uedd

Skyr. V Par.* (X)»: — “Joks toentro
— narys negali butitinkamas^andidatasbuvobentkartąpas*- 
bite kuriam viršininkų urėdui,Įąutinių dvejų metų bėgiu su- 
jpi, jis neišbuvo — i 
raine stovyje, nuolatos per du 
paskutiniu melu prieš jo rin
kimą ir kas nėra Su v... Am.

ną “geram stovyje” per dvejus 
metus prieš rinkinius. Jeigu 

sekretorių^ žino<. kadi

BAHBARIŠKAS TEISINGUMAS

Du šimtu apsiginklavusių vyrų Kansas valstijoje 
įsilaužė į kalėjimų, kuriame buvo uždarytas piktada
rys, nudaigojęs 8 metų mergaitę, ir, išvežę jį į laukus, 
pakorė po medžiu.

Tų KansasG žmonių išmanymu, jie atliko teisingu
mo žygį. Bet tikrumoje jie pasielgė, kaip barbarai. Pra* 
sikaltėlius bausti civilizuotoje šalyje yra valdžios, o ne 
atskirų piliečių, pareiga.

Šis “Lynčo teismas” išsiskirią iš daugelio kitų to
kių gaujos sauvaliavimų tuo, kad čia tapo nugalabin
tas baltveidis. Dažniausia tos rųšies “teismai” yra da
romi negrams.

KAPITALIZMO ŠULAS

Dar nesentai garsusis švedų degtukų karalius, Ivar 
Kreuger, kuris nusižudė Paryžiuje, buvo vienas stam
biausių kapitalizmo didvyrių. Buvo stebimasi jo nesu
skaitomais turtais, jo nepaprastais gabumais ir jo. įta»* 
ka: pasaulio politikoje. Jisai buvo pristeigęs savo- kom* 
panijbs skyrių įvairiose šalyse. Jisai davinėjo paskolas 
valdžioms. Savo biznio tinklu jisai buvo apsiautęs ištiė 
sus kontinentus.

Bet dabar visai netikėtai pasaulio spaudoje pasiro
dė? žinia; kad nabašnihkas Kreuger buvo> žemiausios inp- 
šies^ sukčius ir apgavikas!

Švedijoje tapo suimta: trejetas buvusių Kreugero 
bendfradarbių; Betyrinėjant jų; suktybes, tapo susekta;, 
kad “degtukų karalius” užsiimdavo vertybės popierų 
falsifikavimu. Jo “seife” (nedegamoje spintoje) surasta 
paties Kreugero padirbtų bonų $100,000,000 vertės.

Tai ve prie ko tą. žmogų buvo, privedęs godumas. 
Trokšdamas vis daugiau: ir daugiau, tuntų, jisai nesiten
kino tais "tegaiiaiš” pelhaiš, kuriuos nešdavo jam* jo 
milžihiškas biznis,, bet stengėsi savo turtų augimą pa
greitinti ir kriminalistais keliais.

Tilo budu vienas stambiausiųjų šios gadynės kapi* 
talizmo “karalių” tapo nuvainikuotas.

Surasti nusižudžiusiojo Kreugero popierose dokto 
mentai, sako, rodą, kad tas didis sukčius buvęs labai 
dosnus fašizmo rėmėjas. Jo “seife” užtikta Vokietijos 
Hitlerio pasirašytos kvito& už gautus iš Kreugero pini
gus sumoje $23,000. Tas švedų kapitalistas, vadinasi, 
finansuodavp Vokietijos hitlerininkų, govedas, kurios 
kasdien žudo darbininkų organizacijų narius ir' kovoja 
prieš demokratinę respubliką.

Šis ryšys tarpe Kreugero ir Hitlerio liudija, kad 
fašizmas yra kapitalizmo ryklių penimas.

KOMUNISTAI — HITLERININKŲ TALKININKAI

Apžvalga
TUŠČIAS PRIEKAIŠTAS

Ptiuseika “Nauj* Gadynėje” 
rašo :

“SEAV IPlld. Tarybom rihki- 
mnousė, kaip pasirodo*. flhak- 
cihė aritmetika IbSia* Ihbai 
svarbią* rolę. Jbi skaitai; ‘Vie
nybę’,. Bačiūnus gauna dau
giausia Palšų; jėl skaitai 
‘Naujienas!, daugiausia balsų 
gauna; Bagočius.

“Kuris jų, laimes — SLA, 
reikalai nepakitęs.” 
Pirmiausia, apie “frakcinę 

aritmetiką”. Pruseika netiesą 
rašo, kaltindamas mus tokiu 
pat skaitlinių parinkimu, kokį 
praktikuoja “Vienybe”. “Nau
jienos” skelbia: visus balsavimų 
rezultatus be išimties, kurie tik 
yra priduodami spaudai, nežitu 
rintę, kuriems kandidatams- tie 
rezultatai- yra palankų^ “Vie
nybė” neturėjo ne vienos Ruo- 
!pos rezultatų;, kurie nebūtų tiU 
jpę “Naujienose”, bett “Naujie
nose,” tilpo dkr daugelio: kuopų 
rezultatai, kurie nepasiix)dė jo
kiam i kitam laikraštyje.

Mbs nepretenduojame, kad1 
“Naujienose” paduotai daviniai 
?yra. pilni; Priešingai;, esame aiš
kiai1 pažymėję, kad’ tai’ tik dk- 
lis davinių. Didelė dauguma 
kuopų spaudoje neskelbia, kaip 
jose buvo balsuojamai ih mes, 
deja,, neturime tiek daug sava
norių1 korespondentų, kurie iš 
visur praneštų.mums skaitlines; 
Bet jeigu “Naujienos” kokiiv 
nors budti gauna, skaitlines, tai i 
jos jas paduoda; jokios “frak
cinės aritmetikos!“ nevartoda- 
mos. “Naujienoms” rupi pir
miausia informuoti savo skaity- 

padliodant- kiek galint
ne

vo vienminčiamš balsuoti už 
komunistų kandidatus j ‘tuos) 
urėdus, į kuriuos komunistams; 
pavyko savo kandidatus pasta
tyti. Gi tie kandidatai eina sm 
bimbininkais*

0 kaip su tais urėdais, j ku
riuos komunistai kandidatų ne
turi? Balsavimų rezultatai ro
do, kad daugelyje kuopų, tuos 
urėdus renkant, komunistai ati
davė savo balsus ,ne už Bagočių, 
bet už fašistų kandidatų Bačiū
nų!

Tai, mat, kokia nesąmone iš
eina iš to dueto, kurį traukia 
IPruseika su Bimba.

S.LA. REIKALAI
Dr. ML J. Vinikas, 

SLA konstitucija 
ir papročiai

Rašo Adui J. P. Vuick

toj us, 
labiau patikrintus faktus, o 
vesti frakcinę propagandų.

DUETAS

gne- 
kadj.

su šiais

Abejones neguli būt, kad 
reikalaujama gero stovio per 
2 melu nominacijų laiku. Kan
didatas, matoma, negalėtų sa
kyti, kad jis buvo suspenduo-

Mhtydamas, kad: musų, lai*- 
krašeiai ir kaikurios SLA. 
kuopos aiškina konstituciją* 
liečiant Dr. M: J. Vihiko kan? 
didifturą, aš taipgi prišidėsiiii 
su savo opinija;

■ Jeigu Dr. Vinikas patsai vie
pus Pildomosios*Tarybos Kri* 
•vulę — nuosprendį vad/ntų,: 
(“netiksliu”, butui galima ir taip 
praleisti; bet kąfl) jau matosi' 
kaikurių kuopų net ir priimtos 
.rezoliucijos, reikalaujant “Sei
mo • galutinio ridoaprendžio”, 
lai Kutinai reikia* ištirti, kąt 
konstitucija tikrenybėje sako. 

’> Jeigu mums kaikurie redak* 
itbriai ir patys kandidatai vie* 
nu balsu sušunka? “papročiais 
valdomas SLA., o ne konsti* 
Hicija” tai mums nėra, reikalbi
skaityti jų “aiškinimus” vieloj neturinčius 
konstitucijos. Dr. M. J. Vini
ko kritikoj! nūnai ne ydono žo
džio, išimto iš konstitucijos — 
nėra jokios išvados arba įro- 
d^nių; vien tik kritiką be įro* 
dinėjimų. mes togalim rasti;

Aš nesu rėmėjęs nė vieno 
dhbar esančių Pildomosios Ta
rybos narių, išimant adv. Gugį, 
Už kurį balsavau, tai man par- 
tyviškunio gal neprimes. Adv. 
Gugįo krivulę. —x nuosprendis 
tfaipgi, matomai; Be įix>dimo* iri 
aiškinimo*— viėm tik jb> opi* 
nija; Todėl prašau, visus, pa* 
nagrihekim kantu su manim 
inusų konstituciją;

šį i klausimą! liečia): 
1 SkyMW Par. (U);
didfatai į- kiekvaeuąj augščiau 
imihetųi vielų; turi; liutii nomK 
inuojami: visuotihui balbavimui 
visų, nariui pinm Sitv. Sėiinm 
Nariai, gaviudtijp daugiatisiaif

nariu, ge-|spenduotas, tai jisai jo vardo 
visai nededa į balotą. Prieš de
šimtą su viršum metų vienas 
sekretorius kartą pasielgė prie
šingai (įdėjo buvusį suspen
duotą narį į balotą), ir seimas 
j ji už tai pasmerkė.

Taip, reikia pastebėtų buvo 
iki šiol per daugelį metų daro
ma ir su klausimu apie kandi
dato pilietybę. Blankose, ku
rios yra išsiuntinėjamos kan
didatams su užklausimais, ar jie 
apsiima kandidatuoti, yra įdė
tas ir klausimas, ar kandidatas 
esąs pilietis. Atsakymas, kad 
nė, visuomet turėdavo tą pasė
ką,. kad1 sekretorius tą asmenį 
iš kandidatų, sąrašo išmesdavo. 
Dabar, jeigu nepilfečiui butų 
leidžiama kandidatuoti, tai rei
kštų; kad iš dvifejų pamatinių 
kandidato kvalifikacijos reika- 
lavimų—apie gerą stovį ir apie 
pilietybę, vienas reikalavimas 

[yra- traktuojamas vienaip, o 
kitas kitaip: nariui; kuris neiš
buvo geram stovyje per dvejus 
metus, butų neleidžiama kan
didatuoti; o> nariui nepiliėčiui 
butų' leidžiama; Tai! butų prieš* 
tarnavimas*

Bet atrodo, kadf ir SLA\ kon
stitucija tuodu punktu nelygiai 
niša. Apie nario stovį sakoma, 
p; Uvicko cituojamam Skyr. V, 
par. 1,. kad' narys turįfc< būt iš* 
buvę& gerami stovyje “per du 
paskutiniu metu prieš jo rin
kimą”, o apie pilietybę sakoma, 
kad narys negalįs, būt tinka? 
mas viršininko urėdui, jeigu ji
sai. nėra “Suvienytų; Amerikos 
Valstijų piliečiu.” Vienam at
sitikime yra pažymėta; per kiek 
laiko praeityje narys turėjo būt 
geram stovyje, o antram atsi
lakime1 laikas visai neminimas, 
tik. reikalaujama,, kad viršinin- 
kias- butų, pilietis.

J. štai kuo remiame mes ii* kiti

seimo laiku jo kvalifikacija su
sitaisys.

čia taipgi sakoma: prieš jo 
“rinkimą!*, ir tas reiškia no
minacijų rinkimua. Jeigu ne, 
tai leiskit, ir vėl paklausti, jei
gu mes ne “rinkiniais” nonii? 
nuo jam, Jai kokiu budu? Kaip 
gali iš dviejų arba daugiau 
ypatų rinkti vieną ir nevadinti 
to rinkimu, ar tai butų nomi
nacijų rinkimai ar paskuti
niai ?

1 Jeigu dviejų melų gero sto-i 
vio klausimas nominacijų Iki-j 
ku: pakeliamas, tai- ncgaliina 
nė vienam įrodyti; kodėl kitas 
laikas; yra pritaikomas^ pilie
tybės klausime.. Aiškiiianti ga
lima skaityti: “Joks — narys: 
negali būti tinkamas — kas 
hSra piliečiu”. Čia stovis ik 
pilietybe ir surišti’ su ir 
(conjimclion).,. vienprasmiškai! 
įntcnpreutbjpmi esančiame lai
ke (present tensc) — nesako
ma, kuris taps piliečiu seimo 
daikiu. i . 1 
j Todėl; panagrinėję, matome, 
įkad bereikalingai mus laikraš
čiai’ ii\ kaiididhttii klaidina ir 
Pild; Tanybąi kritikuoja be gi- 
lėsnio studijavimo. Partivi- 
fiiii8 ir save liečiančius jaus- 
ųiua pašalinus, taipgi galima 
suprast; kadi kvalifikacijos pa
prastai visokiuose rinkimuose, 
neišskiriant nominacijų, turi 
but< patirtos, pradedant darbą, 
o ne baigiant* Pati praktika
,to .reikalaują, nes kitaip mesi savo skirtingą nuo- p. Uvicko 
įalėtUme nbmįnuot visus ne- - 
'tinkamus, ir seimas neturėtų] 
legalių kandidatų.

Paprastai galima tikėlis, kad] 
Ue vienas nepalaikys kandida
tūros, kuris neturi pilnų kvali
fikacijų. Kaip mes galim sių- 
str bei> nominuoti kandidatus,. ! 

pilnų kvalifikaci
jų, ir tikėtis ir jaustis užtik
rintais, kad ateityje jie bus 
tinkami? Tokio daleidimo nė- ' 
ra konstitucijoj, nėra prakli-L 
koji paprastai niekur, ir mėgi
nimas pasislėpt už 
“rinkimai”, tai tiktai “triksas”

Nedidblėjė Vokietijos valstybėlėje . Oldenburge vi- 
suotinu balsavimu tapo priimtas Hitlerio partijom (f^* 
šištų)' ihesimas pateigti seimą ir paskinti; naujus rinki* 
mus,.

Šiame Oldenburgo valstijos referendume hitlerinin
kų: įnešimą rėmė komunistai;

Tuo budu bendromis fašistų ir komunistų- jėgomis 
tapo pasiekta- tai;, kad Oldenburgo seimas, kuriame dau
gumą turėjo demokratinės partijos, bus pakeista nauju. 

. Renkant naują seimą, fašistai tikisi žymiai padidinti 
savo* atstovų’ skaičiui

O ką gaus iš to hitlerininkų laimėjimo komunis
tai, kurie jų sumanymą, parėmė?:
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nuomonę; anaiptol’ ntr kokiais 
ten jo prikaišiojamais partiniais 
ar asmeniniais sentimentais. 
Tiesa;, konstitucijos tekstas nė
ra visai aiškus (gal aiškiau iš
sireikšta 'angliškam originale, 
kuriam ji' buvo pagaminta, bet 
mes jo neturime),, ir todėl yra 
sunkoka tiksliai atspėti jos au
torių, ar autoriaus, mintį. Per 
daugelį metų SLA. Pildomos 
Tarybos tą konstitucijos para
grafą, matyt, taip suprato, kaip 
jį dabar aiškina gerb; straipsnio 
autorius. Bet mes žinome vie
ną atsitikimą, kur buvo prileis
ta ir kitokia interpretacija, bū
tent; kai nabašninkas Dėdynas, 
iš Woroester, Mass*, buvo vi* 
suotiinv balsavimu širinktas iž
do globėju. Jisai nebuvo pi
lietis, bet* užklausimo blankoje 
pasisakė esąs pilietis (tikėda* 
masis greitai gauti pilietybę). 
Seime; svarstant Pild.' Tarybos 
patvirtinimą, kas tai pareiškė, 
kad Dėdynas esąs nepilietis. Pa
ties Dėdyno seime nebuvo. Sei
mas nutarė Dedyną patvirtinti 
su sąlyga,, kad jisai bus laiko
mas išrinktu, jeigu pasirodys, 
kad. jisai yra pilietis; o jeigu 
bus patirta,, kad jisai, nėra pi
lietis, tai Pild. Taryba turės 
laikinai paskirti kitą asmenį 
iždo globėju.

Taigi galutinoje išvadoje rei
kia pripažinti, kad tie konstitu
cijos paragrafai, kuriais remia 
savo nuomones priešingos pu
sės šiame ginče, dar neturi aiš
kios ir vienodos interpretacijos. 
Todėl jeigu sutiksime su p. 
Uvicku, kad yra nepamatuoti 
protestai prieš Dr. M. J. Vini- 
ko vardo neįdėjimą i rinkimų 
balotą, tai reikės taip pat pasa
kyti, kad yra taip pat nepama
tuotas ir jo paties kaltinimas, 
jogei priešingos nuomonės at
stovai “gieda simfoniją”, visai 
neatsižvelgdami į konstituciją. 
Teisingiausia bus ne smerkt 
vieną, arba antrą pusę, bet rei
kalaut, kad ateinantis seimas 
duotų nuosakų tų konstitucijos 
paragrafų išaiškinimą;

f # “Nf ęSDAKCIIA.
■

įkerti A. į^aiifada

lDRAKULA

“Kan-

išrankti

(Tąsa)
“Kodėl?” Pagalvojęs, kad 

žodžio I toks pasikalbėjimas gali būti:
, nelabai1 malonus Harkeričnei, 

kaip ii* man; įšihiaišiau pašte* 
Juodimais ir logika mane in bėdhmas:

kilus galima įtikinti, bet vien “0'kaip Ui žibiu, kad nore- 
tik aštria kritika ir paramaIjaų su kokia nors mergina ap- 

.laikraščių bei kaikurių redak- siVesti?” Pažiūrėjęs į Harke- 
torių. negalima; Tai verčia rifanę- ir atkreipdamas akis at- f 
inuiue šįi aiškinimą paduoti gal1 į: manė; atsakė paniekos^ 
spaudai; idhnti seimo delega- pilnu balsu:
(tai Butų,; dhugiuu' dalyką iš “Koks kvailas klausimas!” 
anksto apsvarstę. “Aš sui taintsa nesutinku,
j Ntigaliina. perdaug kaltint ponas Rbnftėlde, ir man viskas 
joilihihs narius už pasėkimą nėra aiškiu” atsake Hfarkcric- 
nuMaltUi oBalriu “papročiaisLu, tuojain užsistodluna už ma- 
valdbmas SLA1.”, kada musų Į .ne. 
vfadhi;. lyg1 simfonija, vienu

pus. Sprendžiu- ir galvoju ar 
tik ponih Harkcricnč atšilau? 
kiusi jo Kambaryje hepaveike 
a kurią nors apmirusią jo at- 
(minties dalį. Jeigu ši nauja 
fazė Buvo staigi ar vienaip ar 
kitaip surišta su besąmojinga 
tiš j m* pusės įtaka, jojo kur nors 
yra brangintina budo ypatybė 
(ar jėga.
! Taip kalbėjome per gana iU 
gą- laiką;- ir, matydama, kad 
jis elgėsi, ir kalbėjo visai pro
tingai, ponia Harkeriene pa? 
žįuYėjo į mane klausiančiomis 
akimis 
kalbą apie jo mėgiamiausią 
lemą, 
nustebti, nes Renfieldas 
gavo į klausimą visai bešališ
kai ir sveikai! protaudamas: 
suminėdamas kai* kuriuos atsi
tikimus savo netgi pavartojo 
už pavyzdį.

“Netgi aš pats esu vienas 
žmonių, įgijusių keistus įsitiki
nimus. Ir tiesa pasakius, vi
sai nenuostabu, kad mano 
draugai1 buvo baimės apimti) ir 
matė reikalingu mane suvar
žytai Aš ankščiau) galvodavau, 
kad gyvybė; tai neabejbtiha ir 
amžinti* esybė ir, kad suteikda
mas savo kunui daugybę gyvū
nų;. nekreipiant dbmes kaip 
žemai jie gali būti gyvybės iš- 
aivystimo skalėje, galiu neri
botai prailginti savo gyveni
mą. Dakfapas patvirtins ma- 
lio įžodžius1, ’ įtatj 'kartą mėgi
nau ir jį užmušti, norėdamas 
pastiprinti- savo gyvybes pni- 
valumus, sugurdamas visą* jo 
kraują. Savo tokia nuomonę 
parėmiau1 švento rašto fraze, 
kad “kraujas yra1 gyvybe.”

(Bus daugiau)

in pamėgino užvesti

Ib vėl- turėjau gerokai 
rea-Rėnfieldus j fa i atsukę su 

mandagumu ir pagariia, lygia 
paniekai; kurią parode man: 

“O, žinoma;, vėliau tamsta 
suprasi, poniai Harkeriene, kad 
apie žmogų, kuris yra taip my-i 
limas ir gerbiamas, kaip muJ 
sų šeihiiiibiteisv viskas, ųiusų 
buMitri yra4 teitai* įdbittm Dr; 
Swandas< m^limfas iro vien sa* 
vqi hmnųi ih divmgųr boti ir lit 
gonlti; Murily dtetlgttmfa, lieliu 
rėdami proto lygsvaros, gali 
iškraipyta pričžfaMte ir paseka 
mes* Itadfangii itf.afc osuj be* 
prbčhp ligoninės įhumib, var* 
gili guliu įrengta .nVųįųstobėi- 

kad! Uui' kuriųi bepročių 
soKsUbosi IhmltaicHpš linksta 
prib* nbfv oau««‘ ir ignoratib 
\eĄndhi klMdU,“-. IsgiUts jo 
žodžius* ir pastaboj^ naują, 
tajpz neitaPteRtą , aptireišRimą, 
tikrai iš nustebimo» įkerčiau 
ak’iš. Sttii buvd! mabo injBgia* 
iniauriaa/bopnotifr.^ vienas ti- 
pihgihusių j{ų. pavyzdžiui — iH 
kalbėjo/ apie olcmėnlanę filo- 
zofiją, lyg butųb irttcllgentiš- 

‘:kas,. pilnai; apsitrynęs žnio-

Rbll kaip mutHji vadai, žinovai 
(įtaikų; ant urėdo ii? ŪirihtfajĄ(irrašytojai; kuriais reikėtų vi- 
raikalingas kvulifikacijiibt liir- sUomenoii turėt pasitikėjimą;] 

klaidina mus, tai laikas pa
tiems ištirt, kame dalykas.

• Itapročifai Hg šioliai sutiko 
su konstitucijai ir dabar sutint 
ka* tiktai? reįkBjo P. T. giles) 
nių; pastangų it įrodymų parė
mimui savo nuosprendžio nei 

vardo 
J. P. Uvick.

'noikiilingas RviiHfikuoijuHt lid- 
•kai kandidatais Seimo, rinki
muose ir vienas jų gavęs dau- 
'gihUsihi — Balšiį skaitbši’ iš- 
rinklUT-,”

I Lciskiti man, paklaust; kur. 
^nandiisi žodžiui; kad; nomina
cijų laiku gali būti nepiliečiu 
U- kad kvalifikacijos guli būt 
(vienokios nominacijų laiku, o 
-kitokios seime “rinkįmo” lai?

Jeigu galima danyti išvadas, 
Įtaii žodžiui: '‘(jaųutdejL ddur 
yiausidi baltių", pialoma, reiš
kią nomįnacijų . Įąiku — “ir 
tunntiuji' reikaltnįas kvalifi- 
kaoljas”; reiškia tą ipatį laiką, 
UOS kalbama< apie- pPaeitį/— 
jlaiką? .praėjusi (pusti tona©)v 
Jeigu minimi žodžiai gavusieji 
-to/ luuiidiujit nenaudojuini* vdė* 

prasmėj, leiskit man ir vėl 
paklausti; Uodtel‘ ir kokis yra 
skirtumas? (Bet c į “gavusieji”

. Boti bus įdomu, sustatyt 
tai iPnuseikos> pareiškimą, 
nežiūrint, ar rinkimus laimes 
fašistų kandidatas Bačiunas, ar 
demokratinio 'nusistatymo na
rių? remiamas Bhgočius, “S-II*A\ 
reikalai! nepakitęs”,.
bimbihinkų.i “Laisvės” postriga*- 
juitnaik:

“Mat, daugelis SEAv nariui 
: yrai pasipiktinę- fhšištaiš,, tai 

dkbar bal&uofąt už: socialfa* 
šištus, manydami;, kad1 pasta* 

! rieji? esą. jų. draugai! Boti jiė 
. Ihbai: klysta taip> manydami; 
: Kaip, fašistui; taip, ir socikU 

fnšistaii yra*, dkrbihinkųi prie
šai;.. SEA-. nariai* darbininkai' 
turėtų prieš tokius demen* 
tus kovoti; turėtų neįsileisti 
į valdybas. Vietoj fašistinių 
elementų, turėtų
tuos SLA. narius darbiniu* 
Rus, kurie kovoja už dhrbi- 
ninku; (ta y. Bimbos;ir Go..— 
“N!”' Rfedi): reikalus...” 
Kuo Šitas “Laisves” plepalas 

esmėje skiriasi nuo Pruseikos; 
pasakymo, kad “SLA, reikalai J 
nepakitus”, višviena, kas. butų,; 
išrinktas SLA. viršininkai#^ 

(Pamatihė mintis ta pati:-Nors- 
Pruseika neva spiarkiaij “fniV 
toojasil’ prieš arklinę; partinių; 
komunistų taktiką, bet tikru? 
moję jisai veda savo pasekėjus 
tuo- pačiu*, taku. Susivienijimo 
klausime jisai skelbia,, kad, na?- 
są skirtumo^; an tą orgaimaciją 
(valdys demokratinis clemcntos; 
'ar fašistai;, ir jišaii pataria sa-

A

New Yorko meras Walker,. kurio reputaciją,t labai 
pažeidė tyrinėjimas korupcijos jp administracijos ištai
gose, bando vėl atgauti savo populerumą. Jisai, sumanė 
surengti* gegužės 14’ d. didelės eisenas New Yorko' gat> 
vimis su obalsiu “beer for taxation” (/alus- dėl mokės* 
nių).. «

Anot mero Walkerio#. valdžia turi legalizuoti alų ir 
imti nuo jb mokesnius. Tuomet, esą, nereikėtų kelti ki
tų taksų, ir išsivystytų nauja pramonė, kuri dUotą dėr- 
bo šimtams tūkstančių žmonių. Pagelba alkus; sakė 
Walkeriš, butų gailina nugalėti depresiją.

Pranešama, kad tą Nbw Yorko* mėro alaus- kampa* 
niją jau pasižadėjęs remti Amerikon Darbo, Fėderaci?

.dėti Dr. Mi. J., Viniko 
ant baloto.

PRIE ADC uVICKO 
NUOMONES į ■ I

■■ .. ................. ... H

Kaip musų skaitytojai žinok 
mes laikomės gvildenamu čio) 
nai klausimu kitokios nuomol 
nes, ir turimd pasakyta, kad 
gerb. Ji R.*. Uvicko išvedžiojii 
mai nius neįtitono. Jo opinijos 
naudai kalba taktai tas sume* 
timasy kad,, anot jo, “kvalifil- 
kacijos... turi būti patirtos, pra* 
dedant darbą, o ne baigiant”-. 
Taip, iš tiesų, yra’ daroma SU

i
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Armonikų kontestas
Kas geriausia groja armo

niką Chicago j? Vaikinas ar mer
gina?

Kads patirti tai, rengiama ar
monikos grojitojų kontestas. 
Kontesta rengia Chicago Boys 
Club.

Bus šeši kontestų skyriai: a 
—bernaičiai jaunesni nei 15 
metų; b—vaikinai jaunesni nei 
20 metų; o—mergaitės jaunes
nės nei 15 metų; d—merginos 
jaunesnes nei 20 metų; e— 
seniai, išgyvenę virš 50 metų; 
f—armonikų benai ir grupės.

Paskutiniai kontestai bus lai
komi savaitę nuo & iki 14 d. 
gegužės mėnesio.

Norintieji ir norinčios daly, 
vauti konteste turi kreiptis į 
kontesto menedžerį, 1725 Or- 
chard St., Chicago, 111.

Pašovė liudininką
Tapo pašautas gal būt mir

tinai Harry D. Smilh. 26 me
tų. Jisai buvo policijos svar
biausias liudininkas byloj 
prieš plėšikus, kurie pasisiuvę 
iš Cutler Shoe ‘Company sau
giosios šėpos $10,000.

Bedarbių paradas
Bedarbių taryba rengia 

marša vinių (paradų) kaip 
šiandie. Maršuotojai ketina 
susirinkti .prie 47 ir Fedcral 
gatvių, o iš čia patraukti pietų 
link iki 53 gatvės, paskui —į 
vakarus nuo Mnrshfield avė., 
o toliau — į šiaurę iki 43 gat
vės.

Maršuotojai planuoju susto

ti ties WildOrto kompanijos 
skerdyklomis -ir čia išklausyti 
prakalbų.

Maršayimo .rengėjai tikisi 
sutraukti 10^000 žmonių minių. 
Susirūpinę dėl nušovi

mo italu konsulo
Springfielde šiomis dienomis 

tapo nušautas Italijos konsulus 
John M. Picco.

Fašistai dabar nnčgina aiš
kinti, kad tni galvažudystę ra
si papildę fašistų priešai. .

Bet yra :ir kitokia nuožiūra. 
Apie metus laiko atgal kas ton, 
buvo padegęs Picco sandeli vy
nuogėms. Vėliau buvo padė
ta bomba jo namams. Taigi 
abejojama, ar Picco kartais 
nemėgino verstis daug-piaž 
tokiu bizniu, kokiu verčiasi 
buMegeriai. Žinoma, vyriau
sybė nenori tikėti, kad sveti
mos šalies konsulas šitokiu 
bizniu užsiimtų, nors Picco ir 
buvo amerikonas.

Teatruose
Mc Viokers teatre—šiuo lai

ku rodoma paveikslas “The Mi- 
racle Man”, kuriame svarbiau
sių rolę vaidina Sylvia Sidney; 
kitokie numeriai.

Roosevelt teatre— šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Destry Bi- 
ders Again”; čia svarbiausių 
rolę lošia Tom Mix; kitokie nu
meriai.

Chicago teatre—pradedant at
einančiu penktadieniu, baland
žio 22 d., išpildys asmeniškai 
savo numerius Bing Crosby, pa- 
skilbęs radio aktorius Chicago 
teatro scenoj; kitokie numeriai.

Oriental teatre— asmeniškai 
scenoj pildys numerius Jackie 
Cooper, krutamu paveikslu vai
kiščias žvaigžde; paveikslas 
“The Misleading Lady”; kitokie 
numeriai.

United Artistą teatre — dar 
vis teberodotfia paveikslas “Tar- 
zan”, kadangi publika grūdasi 
jo pažiūrėti; kitokie numeraii.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams
HARVEY. ILL. LIETUVIŲ AMERI

KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 ’Vincėnnes 

’Rd., Harvey, III.: pirm. ipag. K. Tel- 
vekas, '432 — 152 St., Harvey; nut. 
rast. A. L. Skirmontas, 15723 Lath- 
rop Avė., Harvey: turtų rast. J. Klasi
kas. 524 — 154 PI., Harvey; ižd.
J. Beinortus. 564 E. 155 St., Har
vey: iždo globėjai Kl. Šlepetis, R. 1,, 
Bok 69, Homewood. III., P. Stonis, 
15 725 Vincennes Rd.. Phoenix. III.: 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey.: maršalkos M. Vanagas
K. Vaidilauskis.

įSusiririkimai laikomi kas piskutinį 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 2 vii. po 
piet, Piekarskio svetainėj?

SIMANO ^DAUKANTO DRAUGIJOS 
193 2 metų valdyba: pirm. T. Janu

lis, 3430 So. 'Morgan St., vice-pirm. 
K. Demereckis, 3331 So. Wa|lace 
St.. nut, rašt. Peter iKillis, 3144 
Auburn Avė., sfin. .rast. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., ,kasierius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd rSt„ kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mene

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. 'dienos. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Dr. James Bryant Conant, 
Harvard universiteto chemijos 
•profesorius, kuris gavo VVilliam 
H. Nichols medali už pasižymė
jimų chemijos srityj.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 vdldyba 193 2 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI., pag.‘ Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockvvell St., nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S, Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., ‘kasos globėjai — S. 
Skriduliene ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškcvičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svrtairtej, 4501 
S. iPatilina St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT ’BRIDGEPORTO 
valdyba 193 2 m.: pirm. S. Mažeika, 
3149 S. Halsted St., pag. K„ Sabunai- 
tis. 3328 S. Emerald Avė.,; nut. 
rašt. S. Kunevičia, 3220 S. Union 
Avė.: fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 
Š. Wallace St.; kontr. rašt. V. Stan
kus. 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 565-3 S, Throop St.: ko
respondentas P, Balutis, 3327 S. 
Halsted St.: maršalka L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St.
Susirinkimus Miko kas mėriesį .{Širmą 

trečiadienį. 7:30 vai, vakare., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Aye,, t pv^ųston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigoriiehė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė. 7917 
S. Harvard Avė.. fin. sekr. Ant. 
Valančunienė. 5929 S. ‘Throop St., 
kontr. Ona Daraškicnė, 'kasos globėja 
Marta Rizienė, iždininke ‘Pet. Senu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. -Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

t
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L LO VEIKI S
KVI EIK ĮNINKĄS

S. NUSKINTOS KV1ETKOS ■
| Pristatome j Visas Miesto Dalis
’ Vestuvėms, Barikietams ir Pagrabams

Vainikai
3316 S. Halsted ?St. Tėl. Boulevard 7314

-■■.-vni m........ i , i. Į ---------- ------.t;--

Seniausia ir Diliausia
■ < •

GRABORHĮ (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis -kainomis už aukštos rųšies paląidojimą. Mes nieko 
nerokuojame iiž atvežimų mirusio žmogaus kuho j musų 
įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos i jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
dŽiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visdi nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į ^tai> ar jųs-kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių iguaborius, 'kuris ; 
teikia ambuhtnce patrtl'navimų su ėkspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm hegu kreipsitės'kur 
kitur. . '

EUDEIKIS ■■■ MF Kh I ■%. I
‘ JŪSŲ GRABORIUS ?

Didyslt dfisat

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 4742

.1

M

<b

NAUJIENOS, CHčagO, TU.
CiR-tĖS SALDŽTAŪSIOS fclOitsI 

V. JĖZAUS valdyba 1932 ip.: pfrtn. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vice-pirm. Frank Bacevičja, 
5939 S. Peoria St.; nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.: fin. rUt. 
Jonas Adomaiti?, 843 W. 33 PI.; 
kasierius Jonas Byahskas, 934 W.. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Smičius; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz- Demereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanškas. pirm.. 934 W. Marquette 
Roacl, Stasys Mažeika, pirm, pagal
bininkas. Adolph Kaulakis. nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o r-uso 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS s

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

. Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainj prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mu^ų Patarnavimas lai
dotuvėse tir -kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGŲJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

• priklausau prie gra
ibų išdirbystės 

OFISAS:
<668 W. 18th Street, 

Tel. Canal 6174
.... SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

’ Tel. Victory 4088
—

9

‘•fin. rašt., •4342 'Talman Xve., 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St„ 7:30 
vai. vakare.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tri. Englewood x 5840

' GraboHai

S. M. SKUDAS
Lietuvi!

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dvkai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicairoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai 
Boulevard ‘52(f3 

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
.THERAPY 
8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Suatyio iš Lietuvoe
'Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi 'galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AK1S ATITAtSO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitar
4712 South Ashland Avė.

Phone tBoulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
0PTOMETRIST

Prdktikuoja virš 20 <m.
S 4649 S. Aihland Avė. 

Tel. Boulevard 6487

DR, KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

'Ofisas ir Akiriių 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.b.
4910 So. Mičhigan Avenue

Tel .Kenvvčod 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki <11 valandai tyte: 
nuo 6 iki <8 valandai vakare 

apart ivehtadienio >ir 'ketvirtadienio

Di P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso TeL Victory 718,8
Rez. Tel. Hemlock -2615

DR/KDRANGELIS
t

. -DENTISTAS

2’403 W. 63 St.
kampas Wcstcrn Avc.
Tel.'RepuElic 2266

Lietuviai Gydytojai

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

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Urarninkats Kervergais ir Subacoms 
2420 Marqutttt Rd. arti Wetttrn Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, S e rėdo mis ir Pčtftyčio is 

1821 So. Halittd Stretr

Phone C Anai 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: I—3 ir 7—8 
Semtomis ir nedėtiem is pagal sutartį. 
Rtitdtncija 6628 So Richmond Strtti

Telefonas Republk 7868

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 rvto iki 2 po pietų 

n nuo 6t30 iki R-30 vakare Sek 
madiemais nuo 10 iki 12

1121 So. Halsted
Phon. Boulevard R4R<

Ofiso it Rez Tel Boulevard 591 1

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor of 55tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of J5tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7«*9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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 Ketv 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 46tb St. Chicago. Iii.

DR, T. DUNDULIS <■ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Wesi 2860
Namų telefonas !Brunswick 0597

DR. M. T. STR1KOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ‘nuo 2 iki 4 Ir nuo G iki 

8 vai. vHk. Nedėliomis papil sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų 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

.■ . L *. . . J -------- . ■ ^..1..^.-    . . Į J-

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
'dfišo vdlandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedčlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTIŠTAS 

Valandos: nuo 9 tyto iki '9 'vakaro.
• nedėliomis .pagal sutartį. 

4847 West I4th Street, 
CICERO, ILL.

X-Ray.„,Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
.GVDY+0JASytRC0^lRURGXS 

•2420 Marųaette Road

Valandos: 9—12, 7-*i9, Antradienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal snsitariuią.

Phone Boolevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė. 
arti 4 7tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

41R0 Archer Avenue
* iwlsUeswi>-ia»*i     hm.w m 4i        ,

pairus (lydytojai

DR. HERZMA1N
- IŠ RUSIJOS -

Getai lietuviams žinoma* pei 25 mc 
lūs kaipo patyrei gydytojas chirurgą- 
it akušeris

Gvdo staigia* ir chroniška* liga* ry 
rų. moterų u vaikų pagal aanjansttti 
metodus KrR*? h kitokiu* -elektrų* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W \Sth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė.. 2 luboe 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

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. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Ttl. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drerel 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 <a 
šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-02^41 

Valandos: PanedČly 3 iki 8, Utafriinke 
1-4. Petnyčioj 1-7

Advokatai

K. G U G I S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
I27 N. Dearbotn St.. Room lf‘13 

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

Gyvenimo vieta
3 323 South Halsted Street 

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

vakarą išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

----- >..,■■■............ .. —J-------- ------------------- .N ,fc.„

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Am Leavitt St. 

reletonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

'Miesto Ofisas 77 W. Wa$hington St 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lrtfayette 7337

’Hkmų Tel. 41ytfe Park 3395 
. ■»„« — MHiMiMii > miU, II 1. Ibi Iii » I

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuois Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 UZ. Adams St., Room 21 »7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 22ntf St. nuo 4^9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel Republk 9600 
i iki ■i.hfaifc«a.lii*h i*i^n>aae>i'.........ai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 «So. '“Athland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re». j4$15 So. Rockivell Si. W. Republk *9723 
......-     Hilu I, i ..I     I...   i.

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., Room 909 
Telephone ^rariklin 5745 

Ndmai: 3117 S. Union Avė., 7 Iki 9 v. 
Telephone Victory 2213y



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Didelis koncertas 
Pirmąją Gegužes
Kadangi tarptautine darbi

ninkų švente -Pirmoji Gegužės 
šiemet pripuola sekmadieny, 
tai ji bus apvaikščiojama dide
liu koncertu ir prakalbomis 
Lietuvių Auditorijoj. Koncer
tas bus tikrai vertas šios dide
les darbininkų šventės, nes da
lyvaus geriausi artistai ir cho
rai. Taipgi ir geriausi kalbėto
jai, kiti dar niekad Chicagoje 
negirdėti. O po to bus linksmus 
šokiai iki vėlaus laiko. Taigi 
tai bus iškilmė visiems — ir 
gerų koncertų mėgėjams, ir no
rintiems užgirsti gerų prakal
bų, ir jaunimui, ir šokių my
lėtojams. Ir viskam bus užtek
tinai laiko, nes apvaikščiojimas 
prasideda 6 vai. vakare. Įžanga 
irgi bus kiekvienam prieinama, 
kad kiekvienas galėtų dalyvau
ti šiame tos didžiosios tarptau
tinio darbininkų solidarumo ir 
kovos šventės apvaikščiojime.

Darbininkas.

BIRUTĖ
Operetė Sylvija

Jeigu “Sylvija’ buvo pasku
tinis čio sezono Chicagos lietu
vių chorų parengimas, reikia 
pasakyti, kad gausus operetė
mis ir koncertais pusmetis ne
galėjo būti geriau užbaigtas. 
Sylvijos (pastatymas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje sekma
dienyje, bal. 17 d., netik nuste
bino tuos žiūrėtojus, kurie at
silankė iš anksto nusprendę, 
kad perdaug ko nebus galima 
tike.tis ir neapvylė tų, kuriems 
“Birutės“ vardas yra visuomet 
surištas su gražesniu, dailesnių 
apsireiškimu musų kultūrinia
me gyvenime.

Tiek dramatiniu, tiek vokaliu 
atžvilgiu “Sylvija“ buvo vienin
telis šio sezono parengimas 
patenkinęs ir dainos mėgėjus ir 
įvertinančius artistų pastangas 
ir tuos kuriems turinys, yra 
svarbiausia operetės kvalifika
cija patenkinti jų skonius.

“Sylvija“ buvo suvaidinta la
bai gyvai ir vykusiai ir įspūdis 
kuris paliko gausiai susirinku
sių žiūrėtųjų tarpe rodė rūpes
tingų artistų prisiruošimą ir di
rigento Miko Jozavito ir reži- 
soriaus Kleofo Jurgelionio pa
stangas įkūnyti į artistų žo
džius ir dainas veikalo dvasią 
ir jo intrinsinę vertę.—Eks.

Bijūnėlio koncertas
Sekmadienį, balandžio 17 d., 

Almira Simons svetainėje North 
sidės lietuvių vaikučių draugi
jėlė Bijūnėlis turėjo parengimą.

Programas susidarė iš dainų, 
deklamacijų, muzikos ir vaidi
nimo vaizdelio “Linksmos die
nos“.

Bendrai, programas savo įvai
rumu galėjo prilygti bet kurio 
musų parengimo programui, tik, 
žinoma, pildė jį jauriuomenė, ga
lima sakyti, dar vaikai.

Ale toks pasakymas bus ne 
visai, tikslus. Vaikams padėjo 
pildyti buvusieji Bijūnėlio na
riai, kurie šiandie yra jauni vy
rai ir merginos.

Programo dalyviai, kaip jie 
sužymėti sąraše, buvo: Albin 
Smalelis, Lozetta Yurgilas, Vio- 
let Kaulinas, Genovieve M'a’žei* 
ka, Adeline Budris. Tai buvo 
pirmoj daly.

O antroj, veikale “Linksmos 
Dienos“, vaidina Ona Valulis, 
Vauneta Kaulinas, Arthur Tu- 
mosa, Al. Mitskus, Aldona Val
iulis, Helen Rungia, Trene Mau
kus, V. Tumosa, Lillian Stamo- 
nis, Albin Smalelis, Benny Va- 
lucki, Anthony Faiza, Violet. 
Kaulinas, Adeline Budris, Olga 
Rypkevicz ir dar keletas kitų.

Kaip matote, ištisa aktorių 
armija. Vieni jų senieji Bijū
nėlio nariai, kiti-*—dabartiniai. 
Senieji atėjo pagalbon dabarti
niams.

Kaip lošė jie? Tenka pasa
kyti, imant visas apystovas do
mėn, kad gerai.

Viena įdomi ypatybė buvo ta, 
kad musų jaunieji aktoriai ži
nojo savo roles. Tatai daug re
čiau pasitaiko, kai vaidina se
nesnieji.

Kita ypatybė: lietuvių kalba 
atrodė jaunųjų aktorių gera. 
Ir jau ne pirmą kartą tenka 
pastebėti šis reiškinys. Iš jo, 
rodosi, galima darodyti šitokia 
išvada: lietuvių vaikai, kol jau
nesni, kol daugiau laiko pralei
džia tėvų globoj, geriau taria 
žodžius ir kalba lietuviškai, ne
gu paaugesni. Pastarieji mai- 
šydamiesi dažniau amerikonų 
tarpe atpranta* lietuviškai kal
bėti, ir jiems net sunku daro
si lietuviškai ištarti.

Iš atskirų aktorių, dalyva
vusių Linksmose dienose, 
tenka pažymėti jaunas vy
ras, vaidinęs “Senelio“ ro
lę. Jis buvo O K. O ir 
‘senutė“ pasirodė šauniai, ypač 
besitriusdama apie stalą. Tek- 
lytę ir kitus paaugesnius daly
vius reikia skirti prie vienos 
grupės.

Antroj jaunųjų grupėj, be 
abejonės, geriausia pasižymėjo 
V. Tumošiutė. Jei ji butų, sa
kysiu, aktorių tėvų duktė, ku
rie savo profesija* galėtų pra
skinti kelią į sceną, tai tur būt 
toli scenoj žengtų. Bet, žinoma, 
pranašauti šiandie neapsimoka, 
nes pranašais šiandie niekas ne
betiki, ir tur būt gerai daro.

Publikos susirinko gražus 
bUrys—tarp 150 ir 200 asme
nų. Kadangi tą vakarą buvo 
keletas kitų parengimų, kurio 
pasitiki ta pačia publika, tai 
reikia pasakyti, jogei Bijūnėlis 
sutraukė daugiau svečių, ne 
kad galėjo tikėtis.

Programui pasibaigus buvo 
šokiai, p. Jurgio Steponavičiaus 
parūpintai muzikai grojant. Ge
ra muzika, muzikantai darbš
tus, tai galima buvo atsišokti 
iki soties. Ir šoko—seni ir jau
ni.

Reikia dar paminėti, kad Bi
jūnėlio šį vakarą priruošė p. 
Steponavičienę, Bijūnėlio mo
kytoja. Priruošė su skoniu, 
priruošė estetiškai.

Gaila, kad pavėlavau pirmai 
programo daliai ir neteko juo 
pasigerėti.—Buvęs.

Laidotuvės Jono 
Norvaišo

Lietuvių Tautinių Kapinių 
Trustiso

Pirmadienį, balandžio 18 d., 
buvo iškilmingos laidotuvės Jo
no Norvaišo, seno Lietuvių Tau
tinių Kapinių trustiso ir vieno 
pirmųjų jų organizuoto jų.

Jono Norvaišo kūną palydėjo 
iš jo duktės namų, 7025 So. 
Maplewood avė., iki Bridgepor- 
to; laidotuvių procesija prava
žiavo pro jo namus, 3318 Au- 
burn avė. ir tada vyko j Lie
tuvių Tautines Kapines.

Kūną palydėjo, ilga eilė au
tomobilių, gal 200 su viršum. 
Kapinėse prie duobės susirinko 
didžiulė minia žmonių. Prieš 
įleisiant karstą į duobę buvo 
pasakytos atsisveikinimui pra
kalbos. Kalbėjo Naujienų ?e- 
daktorius) ’ P. Grigaitis. Jis 
įvertino Joną Norvaišą ,kaip 
Tautinių Kapinių darbuotoją 
kuris ta darbuote pasistatė sau 
paminklą. Antras kalbėjo ad
vokatas Bradchulis, vienas pir
mųjų šių kapinių sumanytojų. 
Tretysis tarė atsisveikinimo žo
dį kapinių direkcijos pirminin
kas Tamašauskas.

Ladotuvių procesija, kadan
gi joje dalyvavo taip daug žmo
nių ir važiaVo tiek daug auto
mobilių, palydėjo motociklių po
licija, taisydama jai kelią.

Jonas Norvaišas mirė baland
žio 13 d., 1933, po trumpos li
gos. Paliko nuliudusią dukte

rį, p-nią Viktoriją Bartz, sūnų 
Kazimierą ir gimines.

.. ■ . ■.............../

MIRĖ
STANISLAVA KRASAUS

KIENĖ, 4536 S. Sacramento 
Avė. Mirė sekmadienį, balandžio 
17 d., apie 10:55 ryto. Paliko 
vyrą Stanisolvą, 4 dukteris ir 
2 sūnūs. Bus laidojamas tre
čiadienio rytą, 8 vai., iš namų. 
4536 S. Sacramento Avė., į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
bažnyčią, o iš ten į švento Ka
zimiero Kapines. ’ 

------------ ,
ADOLPHAS BADAVIMUS, 

4504 S. Paulina St., mirė po 
trumpos ligos. Buvo senas To\vn 
of Lake gyventojas. Paliko 
moterį Prancišką' ir dukterį. 
Laidotuves įvyks penktadienį,1 
balandžio 22, 8 vai. ryto .iš na
mų į švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, o iš ten į šv. Ka
zimiero Kapines. Patarnauja 
graborius Eudeikis.—J. Z.

Šiandie Lietuvių 
radio programas

Įvyksta reguliariu laiku 
nuo 7 iki 8 vai. vakare

Peoples Furniture Co. krau
tuvių duodami kas antradienis 
programai, pradedant šį vaka
rą įvyks paprastu reguliariu 
laiku, tai yra nuo 7 vai. iki 8 
vai. vakare. Todėl malonėkite 
atsiminti patys ir pastebėti sa
vo draugus užsietatyti pusę va
landos anksčiau kaip praeitą 
sykį, nes šio vakaro programa 
bus ypatingai graži ir įdomi 
pasiklausyti, bus geri daininin
kai, žavėjanti muzika, gražus 
juokai, įdomios kalbos ir taip 
toliau. —M. U4s.

Brighton Park
Kaltina lietuvatę pašovus •'« 

vaikiną

Pasak “Chica&o Tribūne“, 
jauna moteriškė pašovusi - ir 
rimtai sužeidusi Zigmundą Ka
tey, 28 m., 3032 West 41 place, 
kai pamačiusi jį su kita mer
gina. Tai atsitikę sekmadienio 
vakare.

Vėliau policija' areštavo p-lę 
Genevievę Judanas, 23 metų, 
1138 Archer avenue, ir kaltina 
ją pašovus Katey. Kai polici
ja atsilankė į namus, kur mer
gina gyveno, tai pastaroji bu
vo isteriška*. Ji nugabenta į 
psichopatinę ligoninę.

Policijos pasakojimu, Katey 
ir p-lė Judanas draugavę aštuo- 
nius mėnesius. Bet Katey ne
seniai nutraukęs draugiškumą 
ir ėmęs draugauti su kita mer-

$37,500 pinigais kon- 
testas sulaukė mi- 
lionus atsakymų
Pradžioj pereitos savaitės P. Lorillard 

Compan.y paskelbė visiems skaitytojams 
Jungt. Valstijose. kad ji išmokės 
$37,500 piniginiais' prizais už geriau
sius atsakymus į klausimą, “Kas padarę 
Old Gold Cigaretus taip populiariš- 
/kais?”

Skaičius gautų j klausimus atsakymų 
yra milžiniškas, viršijąs visus kompani
jos apskaičiavimus. Atsakymai į šį 
stebėtiną pasiūlymą nuolatos ateina mai
šais. ,

Išrodo, kad kiekvienas pageidau
ja laimėti prizą. Pirmas $20,000 
prizas labai daug reikš laimingąjam. 
Jeigu tuos $20,000 investuoti į 6% 
morgičius, jie neštų į meus $1,200.

Ar jus parašėt savo atsakymą? .Ar 
jus nenorite laimėti .vieną iš šių pri^ų? 
Kontesto taisyklės yra labai lengvos. 
Jums reikia, tiktai) parašyti angliškai kas 
padaro Old Golds taip populiariškais. Ir 
jūsų atsakymas neturi turėti daugiau 
kaip 150 žodžių ir mažiau kaip 20 žo
džių.

Jūsų atsakymai bus sprendžiami trijų 
garsių amerikiečiu: Anne Morgan, duk
ters velionio J. Pierpont Morgan, Irvin 
S. Cobb, garsaus Amerikos rašytojo, ir 
Grantland Rice, Amerikos žymaus spor
to rašytojo. Kontestas užsibaigia vi
durnakty gegužės 15 d. ir laimėtojai bus 
paskelbti apie liepos I d.

Jds nusipirkite pakelį Old Gold ci- 
garetų ir patys patirkite kodėl Old 
Golds yra geresni cigaretai ir taip po
puliarus. Jus rasite Old Gold kaip 
medų burnoje. Jie yra suvinioti į 
Cellopbane ir visuomet, švieži ir kvaps- 
nųs. Jie yra tyro tabako cigaretai, ne
turintys dirbtinių prieskonių.

Dar nėra per vėlų laimėti vieną iš tų 
prizų, todėl nusipirkite Qld Golds pa
kelį šiandie, surūkykite juos ir tada pa
rašykite savo atsakymą angliškai ir pa
siųskite į Old Gold, 119 We$t 40tb 
Street, New York City.

NAUJIENOS, Chlcago, m
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gina, būtent p-le Mae Malichek, 
24 m., 3036 West, 42 St.

Sekmadienio vakarą p-le Ju
danas susitiko su Katey ir p-le 
Malichek prie apielinkės teatro. 
Po to, porą valandų vėliau, ji 
vėl juodu sutiko ties trobesiu 
3046 Wėst 43 st. .

P-lė Judanas ir Katey tarę 
keletą žodžių. Staiga mergina 
šovusi į Katey, kaip daroma jai 
kaltinimas. Policija areštavo ją 
keletą minučių vėliau jos name. 
Ji užsigynė, kad šovusi, bet ją 
nurodę Katey ir p-le Malichek.

Vakar, t. y. pirmadienį, Nau
jienose gauta žinių, kad Kate,v 
miręs ligoninėje. O kai dėl 
kaltinamos pašųvimu merginos, 
tai buvo pranešta, jogei ji mė
ginusi nusinuodyti ir tebesan
ti ligoninėje.

Ir Katey ir pašovusi, jį mer
gina esą lietuviai.

Iš Centralinės IaS.S 
kuopos susirinkimo
Balandžio 15 d. Lietuvių So

cialistų Sąjungos ccntralinė kuo
pa (Chicagoj) turėjo susirin
kimą Naujienų name. Dalyva
vo gražus būrelis draugų ir 
rimtai svarstė bėgančius Vei
kalus. v.

i Nutarta* surengti darbininkų 
šventes, t. y. Gegužes Pirmos 
Dienos paminėjimą, kaip tai, 
koncertą su prakalbomis ir šo
kiais, Lietuvių Audtorijoj, di
džiojoj svetainėje. Tam tikslui 
išrinkta komisija ir darbščių 
draugų. Manoma, kad darbinin
kų šventė bus tikrai gražiai ap- 

aikščiota. ,
Taigi gerbiama lietuvių pub

lika prašomą gausiai atsilanky
ti, nes tai yra tik vienintele 
darbininkų šventė metuose. To-! 
dėl verta nepraleisti tokios pro
gos, o visiemr kartu paminėti 
ir apsvarstyti savo darbinin
kiškus reikalus.

Nutarta dalyvauti Socialistų 
Partijos konvencijoj Milwaukee ganėdinti.—A. J.
* ............................. ............... 1 ■ >■■■>«■ .......... i ■ ....................... —...................-............ i ■■■■!■■ i

MADOS MADOS MADOS

SSSs

vienos spalvos materijos 
įr raibos materijos, su tamsiais guzikais. Sukirptos mieros—-12» 14, 16, 18, 20,

2746

2746—Išėjimui suknelė. Pasiūta iš dviejų šmOtų 
i '
taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 16 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
rdu Laiškus reikia adresuoti į 
Naujienos. Pattęrn Dept.. 1739 
So. Ilalsted St., Chicągjo, III.

narių atsivesti 
rankas sudėjus 
Laikas pradėti

ver-

kad 
kla-

mieste. Konvencija įvyks ge
gužės mėnesį.

Nutarta surengt išvažiavimą- 
pikniką į miškus. Taipjau nu
tarta dalyvauti metiniame, so
cialistų presos piknike River- 
vievv parke. }

Sekantis kuopos susirinkimas 
nutartą laikyti gegužio mėne
sį, kuriame numatoma daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. To
dėl, draugai sąjungiečiai, tėmy- 
kite pranešimą apie tą susirin
kimą ir pasirūpinkite dalyvauti 
jame ir naujų 
kuopai. Gana 
ramiai sėdėti, 
darbuotis.

Iki šiol turėjome gan ilgas 
“vakacijas“. Iš dalies musų 
valdyba buvo gal kiek aptingu
si; gal kitais reikalais perdaug 
užimta. Bet man rodosi, kad 
mes patys buvome daugiausia 
sutingę. Mažai veikėme, mažai 
rašėme į laikraščius, nors, kiek 
man žinoma, rašančių musų 
draugų yra nemažai. Tik, deja, 
musų draugai gal savo energi
ją suvartoja pašaliniems rei
kalams, o saviems, darbininkiš
kiems laiko nebeturi.

Tad, draugai, stokim į darbą, 
j kovą už darbininkų klasės iš- 
siliusavimą iš kapitalistinės 
gijos.

Draugai, atsiminkime, 
šiais metais turėsime savo 
sės kandidatus į jstatimdavys- 
tės įstaigas išrinkti, pasiųsti 
i Washingtoną ir į valstijų le- 
gislaturas, kad jie galėtų ten, 
jeigu nepravesti naudingus 
mums įsatymus, tai nors at 
remti kenksmingus.

Tad, draugai darbininkai, 
lusitarkime iš anksto patys da
lyvauti LSS. parengimuose ir 
kitus kalbinti tokiuose parengi
muose dalyvauti.

Lietuviai, seni ir jauni, Ge
gužės Pirmą Dieną bukime Lie
tuvių Auditorijoj. Užtikrinu, 
kad' nesigailėsite, o busite už-

ĮiOis

Roseland
Darbuojasi

Draugijų darbuotojų komite
tas, kuris rūpinasi surengimu 
nepaprastai didelio koncerto 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
24 d., Strumilo svetainėje, ko
kio čia nebuvo jau nuo dauge
lio metų ir kuriame visą prog
ramą pildys didžiulis Ghicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn su vi
su buriu geriausių solistų, dir
ba išsijuosę, kad tas koncertas 
praeitų didžiausiu pasisekimu 
ir kad neliktų nė. vieno rose- 
landiečio, kuris neatsilankytų į 
šį koncertą. Visos apielinkės 
lietuvių kolonijos irgi pakvies
tos j šj koncertą, nes tai vie
natine jų proga išgirsti tikrai 
gerą koncertą, savo kaimynistėj.

Kiekvienas komiteto narys 
yra pasiėmęs tam tikrą, ir tai 
nemažą skaičių tikietų parduo
ti. Kadangi komiteto nariai 
uoliai darbuojasi ir kadangi šis 
koncertas susilaukė nepaprasto 
žmonių pritarimo, nes jis ne 
pelnui rengiamas ir tokis dide
lis koncertas duodamas už ne
girdėtai žemą įžangą, ‘ tai veik 
visi komiteto nariai jau baigia 
išparduoti skirtąją “kvotą“ ti
kietų, o nickurie jau pabaigė 
savo “kvotą“ ir pasiėmė dau
giau tikietų. Tarp baigusių kvo
tą ir pasiėmusių daugiau tikie
tų yra p-ios Jakubauskienė ir 
Baužiene. Tai darbščios mote- 
ys, daug dirbančios musų drau

gijose ir nepavaduojamos dar
bininkės prie tų draugijų pa
rengimų. Kvotą 
antrą “kvotą“
Dambrauskas, 

iki sekmadienio 
teto nariai bus savo kvotas iš- 
pildę. Už surengimą šio koncer
to roselandiečiai tikrai bus 
jiems dėkingi. —Ros.

pabaigė ir jau
įpusėjo ir p.

Tikimąsi, kad 
jau visi komi-

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą — suteiksime paskolą.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

priduoti savo knygeles dėl patikrinimo.
Taipgi nauji nariai priimami per visą 

balandžio mėnesį, nes su pirma diena 
šio mėnesio prasideda spulkos 38 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekt.

K. VytautoBridgeportas. D.
Dr-ja laikys bertaininį susirinkimą ant
radieny, balandžio 19 d., 7:30 v. v. 
Cb. Liet. Auditorijos svet. Nariai būti
nai pribukite, nes turime naujų reikalų 
apsvarstyti. Taipgi kurie esate dar ne
mokėję mokesčių už šiuos metus, tai bū
tinai privalote apsimokėti.

‘ — P. K. nut. rast.

Brighton Park. — Svarbus susirinki
mas Brighton Park Liet. Namų Sav. Są
jungos, įvyksta antradieny, balandžio 
19 d„ 7:30 v. vak. pa ra p. Mokyklos 
kambary., Reikale taksų, randų, van
dens myterių ir organizacijos konstitu
cijos reikalais. —- J. K. Encheris, pirm.

Jus sutaupinsite 50%- ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS
800 W*Roosevelt Rd., priešais I

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

‘ SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG
Č UŽSAKYMO /

*$2y0, $23.50. $25.00, $28.50
v * ■■■, '.ir augžč.1

Darbas ir pritaikyihas garantuoti, šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

X-Ray 
riešais 12 St.Store

KAINOS: 35c 11 v. r. iki 1 v. d. 
50c 1 v. d. iki 11 v. v. 

Didžiausia Sovietų Tonfilma 

“Golden Mountains” 
(Angliški parašai)Al Ava Labiau dramatiš- PIINliMka' sujudinantis ■ V 11U n ir artistiškas ne

gu “Road to Life“ 

Ak J Ii D YVan Bur<n pr*c » ■ Michigan Avė.

Antradienis, balan. 19, 1932
SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBtRYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
Finansal-jPaalcolos

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų, mokančių, ar ne- 
>esimokančių; 7% už 1 metus, nėra mė
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO.
Suirę 1227

188 W. Randolph St.

Business Service 
Biznio Patarnaviman

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais, Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victorv 4965

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami. 

Šaukite Wortb 148 
WEST TOWNS BUS 

ir iš-
Ąp-

SOUTH

109 St.
Musų 

gatvių į

LINE, 
Ine.

ir Harlem Avenue, Wortb, III. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

Furniture & Fixtures 
Rakan^

PAAUKOSIU gražius modemiškus- 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm? seklyčios setas $65, vertės $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug, kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

Help Wanted—Malė 
ParMninkų Bteiltlą

REIKALINGA shearmanų dėl gele
žies atkarpų yardo. Turi būti patyrę. 
Apexllron 8 Metai Co., 4000 Went- 
wbrtfib Avė.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina prižiūrėti 

vaiką ir atlikti abelną namų darbą. Ge
ri namai. J. Aronson, 3216 Douglas 
Blvd.

REIKALINGA moteris dirbti ant 
farmos už valgį, rubus ir guolį. Ra
šykite Box 1417, 1739 S. Halsted St.

- Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

GROSERNĖ ir bučernė, ice cream 
saldainių ir smulkmenų sankrova, 4 
kambariai pagyvenimui, karštu vandeniu 
šildomas, pigiai. Turiu parduoti iš 
priežasties ligos. 4533 S. L'aflin St.

PARDAVIMUI soft drink parlor. Pi
giai. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 4125 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI gera kriaučiška įstai
ga, greitu laiku, delei svarbios priežas
ties. 6758 So. Racine Avė.

lieal Estate For Sale
Namai-ŽemŽ Pardavimui

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. Western Avenue

PAUL M. SMITH 8 CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 5 kambarių naujai 
j išremontuotas cottagc, nauji fixtures ir 
plumbingas, 2 karų garadžius, didelis 
bąsementas arbą išrenduosiu nebrangiai. 

1437 So. 48 Ct., Cicero.




