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Prūsijoje susidarė 
kebli parlamentarė 

padėtis
Nė viena partija neturi didžiu* 

mos ir negalės sudaryti nau
jos valdžios

Berlynas, bal. 25. — Pasėko
je vakarykščių rinkimų Prūsi
jos seimo, Prūsijoje susidarė 
labai kebli padėtis. Hitlerio 
fašistai rinkimuose aplaikė di
delių laimėjimų, bet visgi jie 
nesudaro seimo didžiumos. Da
bar esanti demokratinė koali
cija irgi nesudaro didžiumos, 
taip kad bus didelių keblumų 
sudaryti tokią valdžią .kuri tu
rėtų seime didžiumą.

Hitlerio fašistai pravedė 162 
atstovus. Tiek pat atstovų tu
rės ir demokratinis blokas (so- 
cialdehiokratai, katalikų cent
ras ir demokratai). Fašistai su 
pagelba nacionalistų ir kitomis 
dešiniomis mažosiomis- partijo
mis gali sudaryti 203 balsų, bet 
tai nesudaro didžiumos, nes vi
so Prūsijos seime 450 atstovų. 
O kad nominuoti premjerą ir 
kabinetą reikia surinkti abso
liuti didžiumą balsų. Manoma, 
kad dabartinė Prūsijos valdžia 
rezignuos ir paskui toliau eis 
savo pareigas iki galės susida
ryti nauja* valdžia. O susidary
ti galėtų tik tada, jei katalikų 
centras su 67 atstovais pereitų 
prie fašistų. Dabar centro par
tija įeina į demokratinį bloką.

Be fašistų, Prūsijos sęimo 
rinkimuose laimėjimų aplaikė 
tiktai komunistai. Jie pravedė 
57 atstovus, vieton buvusiųjų 
49. Socialdemokratai turės 93 
atstovus, vieton buvusiųjų 138. 
Katalikų centras prarado 4 vie
tas. Hitlerininkai surinko 8,- 
008,000 'balsų, socialdemokra
tai 4,675,000/centristai 3,374,- 
000, komunistai 2,820,000, na
cionalistai 1,525,000, liaudies 
partija 331,000, valstybes par
tija 332,000, ekonominė 191,- 
000, kitos partijos 881,000 bal
sų.
Fašistų laimėjimai kitose vals

tijose

Hitlerininkai fašistai yra ap- 
laikę stambių laimėjimų mažų 
valstijų—-Wuertemburgo, Ham 
burgo ir AnJialto seimų rinki
muose. Bavarijos seimo rinki
muose jie išėjo veik lygiomis 
su liaudies partija.

Fašistai stiprėja Austrijoje
Vienna, bal. 25. — Fašistai 

aplaikė nemažų laimėjimų'rin
kimuose trijose Austrijos pro
vincijose. Į Viennos seimą fa
šistai pirmą kartą pravedė 15 
•atstovų, socialdemokratai pra
rado 12 vietų (turėjo 78), kri
kščioniški socialai neteko net 
21 vietos (turėjo 40), o pan- 
germanai pralaimėjo paskutines 
dvi vietas.

Washington, D. C., bal. 24. 
—Washingtono policija suėmė 
285 gemblerius. Uždare daug 
pinigų lošimo vietų.

Chic&gai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Galimas lietus, temperatūro
je jokios permainos: šiaurry
čių vejas. <

Vakar temperatūra buvo 40- 
47.

Saulė teka' 5:54; leidžiasi 7:- 
42.

Kinija stiprinasi 
Shanghajo fronte; 
nekalba apie taiką

Jaučiasi užtektinai stiprus ja
ponams priešintis

Shanghąi, bal. 25. — Shan- 
ghajaus ir Chapei kariuomenės 
garnizonų išlaikymui pasiro
džius perdaug brangiu, japonai 
parodė norą pasirašyti taikos 
sutartį su kinais. Pastarieji, 
tačiau, supratę japonų keblu
mą, į jų pasiūlymą nelabai tei
giamai atsiliepė. Pradėję stip
rinti savo kareivių eiles Soo- 
chow’e ir sukoncentravę daug 
kariuomenės į Hangkovv’ą, ki
nai jaučia, kad jie dabar gali 
japonams pasipriešinti.

Amoy, bal. 25. — Iš Chang- 
chow’o pranešė, kad miestą jau 
užėmė komunistai ir dabar plė- 
čia visas krautuves, sandėlius 
ir dalinasi tarp savęs grobiu.

Maskva, bal. 25. — Japonai 
tebekaltina rusus, kad jie ren
gia “raudoną terorą” prieš nau
ją Mandžurijos valdžią ir be 
to, stiprina savo kariuomenę 
Mandžurijos pasienyje, prisi- 
ruošdami prie karo. Kiek tame 
tiesos nežinia.

30,000 gal. vandens už
liejo miestą

Triadelphia, W. Va., bal. 25. 
—Dinamitu išsprogdintas vie
tinio angliakasių distrikto van
dens rezervuaras ir 30,000 ga
lonų vandens užliejo visas mies
telio gatves ir padarė didžiulius 
nuostolius. Laikinai buvo nu
traukta elektros šviesa.

Nusiginklavimo kon
ferencija išsiskirs

tys 2 savaitėms
Geneva, bal. *25. — Egzeku- 

tyvė nusiginklavimo konferen
cijos komisija nutarė tolimes
nius pasitarimus atidėti dvi 
savaite^ ir duoti progą techni
kinei komisijai paruošti raportą 
konferencijos delegatams.

Kuboje užpuolė japonų 
atstovybės namus

Havana, Kuba, bal. 25. — 
Prie japonų atstovybės namų 
Havana, Kuboje įvyko demons
tracija ir keli jos dalyviai ap
mėtė namus plytgaliais ir ak
menimis, išdaužė vi^us langus 
ir pridarė didelių nuostolių. 
Demonstrantų tarpe buvo daug 
kiniečių.

Indijoje areštuota 700 
indusų
I - — I - I f < ■

Delhi, Indija, bal. 25.— No
rėdama suardyti Mahatma Gan- 
dhi tautininkų kongresą, britų 
policija areštavo 700 to kon
greso daylvius. Jų tarpe suim
ta ir 200 kongreso delegatų.

Žiogai apniko Pietų 
Afriką

Cape Town, P. Afrika, bal. 
25.—Keliose Pietų Afrikos vie
tose pasirodė ištisi debesys žio
gų. Į dieną ikišiol siinaikino 
apie 100 mylių krašto, suėsdą- 
mi visus augmenis ii* pasėlius.-

Madridas, Ispanija,' bal. 25. 
—Dailės mokykloje buvo sunai
kinti penki dideles vertės is
panų dailininkų paveikslai. Kal
tinami studentai.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Flagstaff, Arizona. — Simą Siniaho, kurią prof. L. Maxwell 
išrinko kaipo geriausiai fiziškai išsivysčiusią studentę.

Krueger’is mirė ne
palikęs jokio turto
Sockholm, Švedija, bal. 25.— 

Nusižudęs Švedijos degtukų ka
ralius Ivar Krueger testamen
te paskyrė 500,000 kronų ilgų j 
metų draugei Ingebord Eberth, 
bet kadangi jis nepaliko turto, 
todėl ir jo palikimas pasirodo 
bevertis.

Ingebord Eberth tvirtina, kad 
Krueger’is dar nenusižudęs ir 
kur nors slepiasi. Vietoje Krue- 
ger’io palaidotas kas nors ki
tas. arba grabas buvęs visai 
tuščias.

Veteranai nušvilpė bo- 
nų išmokėjimo prie

šininką
Washington, I). C. bal. 25.— 

Karo veteranas Reynolds kai 
bedamas į kongreso vvays and 
means komisiją, pasisakė prieš 
bonų išmokėjimą. Kiti vetera
nai jį už tai nušvilpė ir nelei
do toliau kalbėti.

Nidoje sudegė 400 me
tų senumo užeiga

Karaliaučius, bal. 25. — Ni
doje, Baltijos pajūryje, sudegė 
400 metų senumo užeiga. ; Už
eiga jau veikė kryžiuočių lai
kais ir ji buvo, anot pra'nešp 
mų, didelės istorinės vertės.

Užsinuodijo 300 juri
ninkų

Paryžius, bal. 24. Prisigėrę 
užnuodyti vyno susirgo 300 į- 
vairių laivų jurininkai. Polici
ja' varo tardymus.

Mirė dėl laižybų
Ca'mbridge, Mass., bal. 25. — 

Mirė jaunas Harvard universi
teto studentas, nuo žaizdos ko
joje. Jis pridarė su kitu lažy
bas, kad gali lengvai peršokti 
per aukštą tvorą, šokdamas 
susižeidė koją, nuo ko ir mirė.

Kalkuta, Indija, bal. 24. — 
30 politinių kalinių pabėgo iŠ 
transportinio traukinio. Pagrie
bę šautuvus, pašovė du sar
gus* <

Tennessee valstijoje 
siautė vėsula

Memphis, Tenn., bal. 25. — 
Per Tennessee ir' dalį Arkan- 
sas valstijos praūžė .smarki vė- 
sula. Sugriovė"labai daug na
mų ir sunaikino ūkių. Ikišiol 
surasti 6 užmušti.

Valdžia neleis Caponei 
atiduoti bylą-Aukš- 

čiausiam teismui
VVashington, D. C., bal. 25. 

—J. V. valdžia pareiškė esanti 
priešinga Caponės apeliavimui i 
Aukščiausi Teismą ir bylą grei
čiausiai nebus persvarstyta.

Ieško J. V. kidnaperių 
Pietų Afrikoje

Kansas City, Kan., bal. 24. 
—Amerikos valdžia kreipėsi į 
Durbano, Pietų Afrikos polici
ją reikalaudama areštuoti M. 
Depew, kuris kiek laiko atgal 
kidnapino turtingą pramoninin
ką Nell Donnelly.

Atakuoja, sekretorių 
Lamont

Washington, D.. C.,i bal. 24. 
Atstovas Patman (dem.) už- 
atakavo pramonės sekretorių 
Lamont, pą^eik^datnąs, kad jis 
ragina tam, tikrus sluoksnius 
protestuoti prieš biudžeto su
mažinimą.

Rastas pakartas mote
ries rūbuose

Charlotte, N. C., bal. 24. — 
Viename sandėlyje rastas pa
kartas vyras, aprėdytas mote
ries rūbuose. Spėja, kad pats 
pasikorė.

Susimušė dėl naujo lai
ko patvarkymo

• ♦
Porto Algere, Brazilija, bal. 

25.—čia susiginčijo' brazilietis 
su taxi šoferiu dėl naujo “die
nos šviesos .taupimo” laiko įve
dimo. Vienas sakė, kad jau į- 
vestas, kitas kad ne. Susimu
šė. Vienas užmuštas, šoferis 
suimtas. / ',

Praėjo 8 savaitės 
nuo Ch. Lindbergho 

sunaus pagrobimo
Bet kur kūdikis yra ikišiol dar 

nežinia

Hopevvęll, ,N. J. bal. 25. — 
Per paskutines kelias dienas, 
Lindbergh’ų kūdikio ieškojimas 
ir derybos su kidnaperiais ne
atnešė jokių naujų išsivysty
mų. Praėjo jau 56 dienos nuo 
kūdikio pavogimo ir nors po
licija ir pats Lindbergh’as as
meniškai ir per atstovus sten
gėsi kūdikį surasti ar išpirkti, 
jų pastangos pasirodė bergž
džios.

Paskutinėmis žiniomis^ Lind- 
bergh’ai ruošiasi apleisti savo 
namus Sourland kalnuose, prie 
Hopevvell, N. J. ir persikraus
tyti į Englevvood, N. J., kur jie 
gyveno pirmiau kartu su miru
siu senatorium Morrovv, Lind- 
bergh’icncs tėvu.

Lokautas Danijos mėsi
ninkams

Kopenhaga, Danija, bal. 25. 
—Skerdyklų darbininkų unija 
kreipėsi į savininkus reikalau
dama didesnių algų, bet savi
ninkai atsisakė jų reikalavimus 
pildyti ir pradėjo7 grąsinti lo
kautu.

šeši žuvo automobiliui 
susidaužius su trau

kiniu
Fort Wayne, Ind., bal. 25.— 

18 mylių nuo Fort Wayne po 
ekspresiniu Pennsylvania gelež. 
traukiniu papuolė automobilis 
ir visi šeši keleiviai buvo /už
mušti.

Kunigaikštis pasirodė 
esąs “zuikiu”

New York, bal. 25. — Ile De 
France laive tarp pirmos klia- 
sos keleivių maišėsi tūlas žmo
gus, kurį visi palaike Didžiuoju 
kunigaikščiu Mykolu Romano
vu. Vėliau pasirodė, kad' jis 
netik kad nebuvo tuo kunigai
kščiu, bet nebuvo užsimokėjęs 
ir laivakortės. Pirmos kliasos 
“didžiūnai” nelabai gerai pasi
jautė taip “zuikio” apmulkinti.

Ispanijoje 1 sustreikavo 
laivyno darbininkai

Cartagena, Ispanija, bal. 24. 
—Ispanijoje sustreikavo 3,000 
karo laivyno dokų darbininką,! 
protestuodami prieš 300 darbi
ninkų projektuojamą paleidimą.

• _____

Vokiečiai rengiasi skri
sti per Atlantiką >

Kopenhaga, Danija, bal. 24. 
—Vokiečių lakūnas Ch. Johans- 
sen ir kiti du lakūnai rengiasi 
skristi bę sustojimo per Atlan- 
tiko vandenyną. Pradės iš Pa
ryžiaus.

Pietų Amerikoje išsi
veržė ugniakalnis

• Mendoza, Argentina, bal. 24. 
—Andų kalnyne išsiveržė ug
niakalnis, - Sudrebino žemę. 
Nuostolių nepadarė.

Vera* Grųz, Meksika, bal. 25. 
—Sušaudyti 36 nartai banditų 
gaujos, kuri užpuolė Paso Del 
Macho miestą ir nuvergė nuo 
bėgių anglų geležinkelio linijos 
traukinį.

Lietuvos Naujienos
Vieną nušovė, kitą 

sužeidė ir pats 
nusižudė

Balandžio 9 d. pusę devynių 
vakaro Miežaičių kaime, Radvi- 
liškio valšč. pil. Kuniukis dviem, 
iš kariško šautuvo paleistais 
šūviais pro langą mirtinai nu
šovė to paties kaimo gyvento
ją Liudą Baknį ir sunkiai su
žeidė kitą pilietį Liudą Simai
tį, peršaudamas jam petį.

Atlikęs žmogžudišką darbą, 
Kuniukas pabūgo, bet sekančią 
dieną jis atrastas prie Šiaulė
nų Šeduvos vieškelio ties Da
lu jų kaimu taip pat mirtinai 
persišovęs. Manoma, jog Kų- 
niukis šaudęs Baknį ir Simaiti 
norėdamas atkeršyti jiems už 
tai, kad juodu buvo apkaltinę 
jį pavogus iš jų kažkokius do
kumentus.

Klaipėda spaudos at
stovų apgulta .

Laikraštininkai vis labiau at
kreipia dėmesį i Klaipėdos rei
kalus, ypatingai artėjant rinki- 
lams. čia nuolat lankosi už

sienio žurnalistai. šuo metu 
Klaipėdoj yra “Lietuvos Aido” 
bendradarbis p. Rastenis, “Mu
sų Rytojaus” redaktorius p. 
Bružas, žiirnaustas M. Bagdo
nas, “Dienus Naujienų” redak
torius p. J. K. Beleckas, lau
kiama atvykstant' tik ką grįžu
sio iš Amerikos buvusio “Nau
jienų” pirmo puslapio vedėjo p. 
J. Pronskaus. Lietuviškų laik
raščių šiuo metd gana daug iš
perka Klaipėdoj.

Steigiama lietuvių- 
šveicariečių draugija

Šveicarija nėra Lietuvos kai
mynas, tačiau daug apie tą 
kraštą mes esame gero girdė
ję. Šveicarijos universitetuose 
daug lietuvių yra baigę aukš
tuosius mokslus. Susiartinimui 
su tautomis ir jų žmonėmis 
daug padeda draugijos, kurių 
šiuo metu pas mus nemaža, 
steigiama. Grupė žmonių, no
rinčių susiartinti su šveicarais, 
sumanė Kaune įsteigti lietuvių 
šveicariečių. draugiją. Steigėjai 
yra Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius prof. V. Čepins
kis, prof. Iz. Tamošaitis, “Lie
tuvos Aido” vyriausias redak
torius p. V. Gustainis, prof. S. 
Šalkauskas ir prof. K. Regelis.

Naujas rusų dienraštis
Ligšiol ėjęs savaitraščiu nau

jasis rusų kalba laikraštis “Li- 
tovskij Kurjer” praneša, kad 
jis pradės eiti kasdien. Laik
raštį redaguoja žinomasis poe
tas E. škliaras.

JUMS SMAGU BUS 
KELIAUTI LIETUVON 

su ' 
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dienij, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipedon. 
Keliavimas dabar daug pigesnis. 
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Baisi meilės tragedi
ja Gelgaudišky

Ir kino kriminalistinėse dramo
se tokių baisenybių neparodo

Balandžio 11 dieną 11 vai. 
vakaro Pakalniškių kaimo, Gel
gaudiškio vai., gyventojas La
žauninkas, 25 metų amž., nu
vyko Į Branduoliškių kaimą pas 
Praną Budrį, 20 metų amžiaus 
ir su juo išėjo pas merginą Ru- 
daitytę, kurią abu jie mylėjo.

Pakeliui, Lažauninkas atėmė 
iš Budriko brauningą ir šovė jį, 
bet nenušovė, o tik lengvai su
žeidė į galvą.

Palikęs sužeistą Budrį ant 
kelio, Lažauninkas nubėgo i 
Mozuriškių kaimą pas savo mo
tiną Ievą Lažauninkaitę, norė
damas atkeršyti jai už tai, kad 
ji nenorėjo sunui leisti vesti 
Rudaitytę, kaip giminaitę, Pa
lubinskaitės, mirusios La- 
žauninko žmonos. Motina ji 
buvo įspėjusi kad jei jis vesiąs 
Rudaitytę, tai ji jam nepaliks 
savo turto.

Nubėgęs pas motiną, Lažau
ninkas rado ten keturias mo
teris. Nieko nelaukdamas, La
žauninkas šovė į motiną, tačiau 
ji spėjo revolverį atmušti ran
ka,— todėl jai tesužeista tik 
rankos delnas.

Po to Lažauninkas, išbėgo 
laukan; padegė klojimą, klėtį, 
tvartus ir, kai gaisras jau iš
siplėtė, užšoko ant tearto ir 
ten nusišovė. Niekas pagalbos 
suteikti jau negalėjo ir Lažau
ninkas, luboms nuo gaisro į- 
griuvus, liepsnoje sudegė. Drau
ge sudegė dar kiaulė ir kelios 
vištos, kitus gyvulius 80 metų 
senutė spėjo išleisti laukan. 
Gaisro nuostolių apie 2,000 litų.

•
Bet pats įvykis pinigais ne

įkainuojamas. Apylinkių gy
ventojai sujaudinti šiuo baisiu 
įvykiu, kokių net kino teatrai 
neparodo.

Paleistas Jeronimas 
Plečkaitis

. Neoficialinėmis žiniomis iš 
Stuhm’o kalėjimo- Vokietijoje 
šiomis dienomis paleistas Jero
nimas Plečkaitis.

Iš Vokietijos Plečkaitif? vyks
tąs į Čekoslovakiją. •

Moteris pagimdžiusi 5 
vaikus

Iš Biržų pranešama, kad 
Klausučių k. p. K. B-nė šiomis 
dienomis iš karto pagimdžiusi 
5 vaikus. Iš jų 2 berniukai 
ir 3 mergaitės. Vaikai visi vie
nas į kitą panašus ir sveiki, 
šios laimingos motinos vyras 
esąs labai patenkintas tokia 
“dovana”.
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CIeveland, Ohio nų, o iš to bus galimu spręsti 
ir apie visus kitus.

NAUJIENOS, CKIcagO, UI. Antradienis, bal. 26, 1932

Dėl S LA. 14 kuopos delegatų 
rinkimo.

Balandžio mėnesio SLA. 14 
kuopos susirinkime balsų skai
tymo komisija pranešė, kad iš
rinkta tik 5 delegatai, o kiti 
negavo reikiamos daugumos. 
Tačiau tikrenybėj ‘buvo ‘išrink
ta 6 delegatai, nes per\koh>i- 
f»rjos neapsižiurėj’hnų 'buvo 
klaidingai balsai sužymėti. Da
bar vienas ^komisijos narių pra 
nešė J. Katkauskui, kad įvyko 
klaida skaitant jo balsus. Jis 
turįs juodraštį, kuriame buvo 
užrašyti balsai. Klaidą padaręs 
p. Jarus, užrašydamas tuos pa
čius skaičius antru kartu.

Taigi celcvelandiečiai tinęs 
ir vieną pažangesnį delegatą. 
Tiesa, dar trūksta trijų dele
gatų, kurie bus renkami seka
mame kuopos susirinkime. Jei 
pasiseks išrinkti pažangius 
žmones, tai fašistams bus di
delis smūgis. — Vienuolis.

CIeveland. Ohio
Lašistų indais nė n patekusių 

yegu žini ų l i k i mds.

Jeigu pirma man butu kas 
liko “be
tik nusi-laisvhris,” tai bučiau

j nokęs. Bet kada pačiam tenka 
visa tai matyti, tai tiesiog da
rosi gaila ir pikta ant tų “be-

sėjo.
Pas mus tokiu “belaisviu” v v

randasi bent keletas. Tačiau 
apie juos visus nėra reikalo 
rašyti. Pavyzdžiui paimsiu vie-

pir- 
sau- 
pra-

Sanda- 
tuoj pasirodė korespon-, 

pasakyta,

mininkas p. J. Brazauskas 
šio mėnesio susirinkime 
dėjo drožti prakalbų, kuri ne
paliko 'dirviniams- ir tie ėmė 
baubti. Deliai to Brazauskas 
labai užsigavo. Mat, tapo už
gautas jo “dnoras.” 
roj
dencija, kur buvo 
jog baubime dalyvavęs ir kan- 
didrftas į pirmininkus. Esu, jei
gu jis ir toliau bemokėsiųs su
sivaldyti, tai, ko gero, ir už 
k rotų atsidnrsiųs.

Ir vėl ucihalonumas. Žuris 
“Dirvoj” išaiškino visų paslap
tį ir prigrūmojo ‘Brazauskui,* 
kad. tasai atšauktų visa tai, ką 
rase “Sandaroj”, o jeigu ne, 
tai, girdi, pats atsidursiąs ifž 

’krofų. Na, o jei kas įrodyšiųs,; 
kad Žuris ir Žurienė baube ta
me susirinkime, tai .ghus'ią’s 
$100.

T-nas Brazauskas tačiau hc-: 
siskubino nei savo 
atšaukti, nei 
nimo. Tada

kaltinimą 
gauti $100 aflygi- 
vasario susrrin’kb- 

pridavė kuopai 
pirmininko Bni- 
dėl laiko sldktls' 
buvo atidėtas ko- 
susiri likimui.

pradėjo

skundą ant 
zausko. Bet 
tas skundas 
vo menesio

Kadangi gegužiniai 
smukti ir prarasti pasitikėjimą 
nariuose, tai buvo manyta, jog 
Brazauskui bus riestai. Kovo 2 
d. jvyko kuopos susirinkimas. 
Priduotas skundas žuvo, kaip 
ugnyj. Raštininkas klausia 
pirmininko, o pirmininkas raš
tininką, — bet skundo niekur 
nesiranda. Taip dalykams su
sidėjus p. J. Žuris savo skundą

HHhMi ^IMbidi.

iBaUatdtžk) ^6

A

jaunas vaikinas galvoja pasi
daryti sau galą. Jis pradėjo se
kti. Neužilgo pamate Navicką

I 
I
I

visų konteste dalyvavusių ji tapo išrinkta kaipo turinti gra 
žiausią nugarą. ' ?) ;

■i

O

R®
W

OT
į

w■■

iš toetreto “Kokių ^armWhĮ pa- 
šltsitko’’. Kbręspmtderidijoj pa
sakyta, Iknd Olarbp li^koijo p. J.

tyuft ‘4>. K. 
©utis. Antrą, paMiikyta, tjog p. 
Besusparis seniau užsiimdavo 
<dhtraktdriavimh, — statyda
vo namus. Tikrumoj kontrakto- 
riavimu užsiėmė p. Būtis, o ne 
p. Besusparis.

Besusparis yra namų savi
ninkas, o .p. K. Būtis pas jį gy-

jo Ž50 dol.jprie savęs, ■— 100 
dol. pradėjo į banką, o 150 dolz 
turėjo kišenėj. Matomai, buvo 
kitos priežastys nusižudymo, o 
ne 'vargingas gyvenimas.

Balandžio 20 d. nusišovė S. 
Ledas, 29 m. amžiaus, vedęs. 
Paliko žmonų Toronte. Nusi
žudymo priežastis nepagydo
ma ‘liga, ‘kuri ilgą laiką jį 
kaiikino.

Prie nusižudymo ruošėsi iš 
anksto, nes .parašė daugelį 
laiškų, — žmonai, vienam 
draugui, o* kitus komunistinei. 
*spaiddki, nurodydamas ko
munistų (partijos natriams, kaip 
kovoti su 4<npitrilHtais, social- 
fašistais ir pruscikiniais. Apie 
jo darbuotę ir asmenį parašy
siu valiau, nes jis buvo žymus 
komunistų partijos narys ir 

nepa- 
asmenų torontiečių

inusi-

»th. -UhižrttUH, ^ttsižu-
4fymt) tiki šiol, žymus šmeižikas jam
4h»r mežimimh, imtynlįfiko jo- tinkamų 
Ikio nutfltidhb, Iktttih; iišaiš- 
Ikhiti irittdižttityifto UM9ožttštį.

ilMėš 'mntfžtityyftią lihtr iturė-

[Acme-P. U A. ’Photoj

Maria Galante, kuri Vienoj ‘laimėjo gražudlią ''konte^tą. te;

Icndant į krūmus. Apsidairęs 
aplinkui, jaunuolis užmetė 
virvę ant medžio šakos ir pa-' 
sidarė kilpą. Paskui užsinėrė

‘Bet farmerys tuoj prišdko 'ir į 
ištraukė jį iš kilpos. Tuoj lapo

išgdlbeyoijo gjva^ljį, įmano, jog 
•jis tų Tailliipiį Žibąs. Esą Na-' 
vidkiis Mira ‘ĮsihnVlojęs į iktt’žko- 
’kią tliierglną...

Navickui ipHisidktis, įjog jis 
daugiau inube^>abdys sau galų 
ipadaryti, 'policija Jį 'paliuosa- 
vo ir įsa'kė ’ttruj važiuoti atgal

USTERIN E
SORE THRO AT

Sakalauskas.

tarpe. Aukščiau minėti fcsmc- 
nys 'priklausė pašalpos draugi
jai, kuri rūpinasi jų laidoji
mu. — XX.

I DOUBLE
ACT1NG

s lą , . ». kaip piragai 
laikosi iuieli.

samepricf
4OYEA&S

' T5 ounces for'25'r
m i llioh s

BY oųa. .cpviąHĮ>Ąe»4t3^

“Kodėl Prarastas Vilnius H

y

parašė UNTULIS

Kiekvienas (kas {įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, -kad 

jie neapsikrikštytų. ,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, magometonus, protestonus 4r •eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.
■IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.

V. Vargas migino! Vargas 'lenkino.
VI. Velniai, .Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į ncvblę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta .ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

‘Liltorjnc licvėik 'Mdrtttdtdliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri' 
jas! Tas palengvina *jusi( 
gerklę, kada bakterijos ją šu- 
Skaudirta. Ir Eisfėritie lyra ■ 
taipjau labai veiksminga neš 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėne$ii| 'pa- 
.rodė, kad tie, kurie plauna 1 
gerklę >su Listerinc tiktai I 
tesirgo šalčiais, turėjo 
trumpesnius ir Vt lengvesnius' 
•už tuos, kurte hėsiplovč; 
Lambert ‘Ph a r macai ‘Co„ ’SrJ 
Louis, Mo.

' ‘‘J.

Reducčš ČOLDS

'pranešta polidi’jni.

Policijai jis pareiškė, kad 
•dėl dviejų didelių bėdų nuta
ręs pasidaryti sau galą: viena, 
niekur negalįs gauti darbo, o 
antros nesakę tol, kol iš polici- 
jos negavo pasiž.adėjimi). jog puflapyj. tilpo korespondencija 
ji neišduos paslapties. Tad an- ' 
Iros bėdos ir nebuvo galima 
patirti, l’ačiau farmerys, kuris

Detroit, Mich

MADOS MADOS

<.

K

visai kitų

Springfiekl, III

minti
Bet

Bra- 
taip: 
liudi- 
tame

nu- 
ant 
Su-

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

Balandžio 21 d. jaunas ir 
gražus vaikinas Stanley Navic-

Klaidos atitaisymas
Naujienų” No. 95, antrame

Chicagietis bandė nusižudyti.

vėliau gegužiniai susi- 
ir pasidavė “tautos va- 
Ačiu (am, nebereikėjo

........... .. I >ZWi' !■ n .....ĮJiii itr,,
Į»IIĮį,|.. Iii

i——

2752

2752 — Pavasarinis paskutines 
tlos sidtelis. kuris 'tinka namie ir 
šutvės be jokio apsiausto dėvėti), 
kirptos mieros 14. 16. 18. 20. taipgi 
36. 38 ir 40 colių per krutinę.

•
Norint gauti vieną ar daugiau 

viržnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerj, pažymėti 
mierą Ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina-15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dcpt., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

dėstė savo skundą, jis pareika
lavo, kad Brazauskas atšauk
tų savo parašytą koresponden
ciją. Į tą reikalavimą 
zauskas atsakė maždaug 
duok man $100; aš turiu 
ninku, kad p-ia Žprienė

dui
nei $1(X) duoti, nei naujo skun
do rašyti. Sakoma, kad tas 
pasidavimas buvo atliktas su 
didelėmis ceremonijomis. Šau
nusis pirmininkas turėjo pasi
žadėti, jog jis “storavosis” už 
Bačiūnų. Kad dar labiau nusi
žeminti tikriems “patriotams,” 
Brazauskas “Sandaros” No. 16 
aiškinasi, kad įvykusi klaida: 
“Taigi aš dabar ištiręs tą visą 
dalyką noriu pareikšti, kad nei 
vienas nei kitas tame ‘cirke’ 
nedalyvavo, o lik baubė blo
gos rūšies žmonės.”

Tai tau ir suaugęs žmogus! 
Kiek čia seniai net su liudi
ninkais žadėjo įrodyti, jog 
p-nia Žurienė tikrai tame bau
bimo koncerte dalyvavo, o da
bar jau užtraukė
dainų. Matomai, dirviniai pa
sistengė, kad Brazauskas pa
matytų savo “klaidas.”

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
AR NESVEIKAS?: 

Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, ] 
apie savo ligą ar silpnumų. ;

(Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui 

|įvaicių kraujo ligų.1 
'^umatizmo, inkš-' 
ų; pūsles, urina- 

_ ir visų užkre-( 
fčijfaiųjų ligų. Tai-( 
pgi speciali gydy-< 
mat sugrąžinimui 1 
energijos ir stipru-1 
mo be laiko hu-j 
silpusiems asme-, 
nims ir lytiniai < 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmonės yra kviečiami1 
ateiti dcl sveikatai naudingų informa*1 
cijų, kurios bus suteiktos dykai be, 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl < 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam1 
nesveikam žmogui duoti progos išsi-' 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽT1KIMAS SPECIALISTAS j 

35 South Dearborh Street '• 
kampas Monroc Street, Cbicago, 411. ( 
Imkite devatorių iki penkto augšto.< 
Priėmimo kamb. 506'dėl vyrų ir 508 ' 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. ikf 
5 p. m. Nedėlibmis 10 a. i|. iki 4,^ 
p. m. Pancdėliais, Sercdomis ir Suba^ 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. rnp 
Ofisas 30 metų tartie pačiame rt'amc.1

«

Olfh A kcnas “GARDEN CITY ■< BJ F L O O R DRESSING”
šviesaus Grindų Aliejaus 

dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. Šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį clastišką paviršių, ne
gu varnišis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS .............. $!».<>()
% GALIONO .......   1.10
'/i GALIONO . ... 70c

Parsiduoda visose hardware ir tnalcvų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

S5-TII AND TKOY STBEETS 
ClilfHgo, III. Tel. CltAMFOlll) l«tO

CFICIALE LIETUVI J KATAUKI]
EKSKURSIJA

Į Eucliaristinį Kongresą ir Lietuvą

Padarome Vaisiams Greitai ir Pigiai

. BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio .Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS PAVIENIAMS

stojo Einprre viešbutyj. Ant ry
tojaus nuėjo apie 10 mylių už 
miesto ant fanuos. Kartu su 
savimi nešėsi ir storą virvę. 
Susiliko su fanueriu, kuridm 
jis nusiskundė, jtig niekur ne
galįs darbo galit i. Farmerys 
pašldbejo virvę ir paklausė, 
ką jis manus sh ja daryti. Na
vickas atsakė, jog su virve jis 
dačyšiųs .pratimus (gimnasti- 
'ką). Atsakymas skambėjo ne
labai Įtikinančiai, kadangi far- 
ilierys matė, jog vaikinas yra 
Irfbtri susirųpinęs..

Kai Navickas atsisveikino ir 
•nuėjo savo ’kldiais, fermeriui, 
lyg kas Hhųįlclčjo į širdį, kad

Kunigų Vienybės Vadovaujama 
Išplauks iš New Yorko ■' 
BIRŽELIO 9, O 

Nięuiu Motoriniu Laivu SATiURNIA 
Ekskursijoje dalyvaus: Vyskupai, Pralotai ir Kiftatlikij 
Švicsuoincnė. Šv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas 

s v. Sakraiiionlas.
Algai >iš Klaipėdos ekskursantai grįš SkancUmivų Ame

rikos Linija, per Kopenhagą.
,1,1 i„ . ............. h . nipii.i..*i.. m, i Pili ii .. ii|i.< ,

Visa' kelionė į 'Eucharistinį Kongresų ir tatga)pte
į New Yorką, Turistine Klasė, liktai $24OsO(k * 1 

i ..i. ■ i n iiįii.. « ■ !». ii —.i. .. ...................... — m,. i«,i , i . iii,     

Reikale ‘I4>kškursijbs 'kreipkitės į/viclby lic(|i'yį hgehlų b1 ' ‘ " ' ' ■' ■'■'.C, . -S ■ I U '' . . V ■ a į -, ;■•■•

SCANDI^AVIAN AMERICAN LINE i
■■ : L i ' 7 ' : . •■ V .1 ifc

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
•Programas 
Tikietus '

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms IffiiiSka'i 
Sužieduotuvėms 
Koptelės 
Pasveikinimai, ett.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas .ant epecialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, •eti ^pecialėm linijom irliettrviš- 

!k-ais 'autgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, TU

*Mii <jn* i t
» Į>l 
h Marliniu

•Inu l >
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Mark Tinai n. Vertė A. V.

Pavogtas Baltas Dramblys
(Tąsa)

Tai buvo paskutinė telegra
ma. Sutemus užėjo tokia tiršta 
migla, kad nieko nebuvo gali
ma įžiūrėti už trijų pėdų. Taip 
užtruko visa naktį. Keltai ir 
netgi autobusai buvo priversti 
nustoti kursavę.

III.
Sekančių dienų, kaip ir pir

miau, laikraščiai buvo kimšte 
prikimšti detektyvų teorijo
mis; kuo smulkiausiai išdėstė 
visus mums jau žinomus tra
giškus įvykius ir, be to, gavo 
kur kas daugiau žinių apie ka- 
tastrofingų dramblio siautimų 
nuo savo telegrafinių kores
pondentų. Užpildytos ištisos 
špaltos, su juodais, akis du
riančiais antgalviais, kurie 
mano širdį sargdinto sargdino. 
Bendras jų turinys buvo štai 
koks:

"Išsiveržė dramblys! Mirtis 
seka jo pėdomis! Panikos ap
imti gyventojai apleidžia išti
sus kaimus! 7'eroras, baimė jo 
avangardu, mirtis ir griuvė
siai lieka užpakalyje! Detek
tyvai lydi jo pragaištingą eise
ną! Sunaikinti Iriobesiai, su
griauti fabrikai, suėsti ištisi 
derliai, išvaikyti susirinkimai!1 
liaisios tiesiog neįsivaizduoja
mos skerdynės. Trisdešimts 
keturių geriausių Neiv Yorko 
detektyvų teorijos1. Viršininko 
Dūkio teorija T*

“Štai,” tarė inspektorius vos 
neparodęs savo susijaudinimo, 
“tai puiku, nepaprasta! Tokio 
laimikio iki šiol neturėjo nei 
viena detektyvų organizacija. 
Garsas apie ^ai pasklis po visų 
pasaulį ir kartu su mano var
du per amžius nebus užmirš
tas.”

Bet aš nemačiau jokios jjrie- 
*.žasties tokiam didoliaHi džiau*- 
Vgsmui. Jaučiausi, lyg aš, savo 

rankomis, padariau visus tuos 
kruvinus darbus, kad dramb
lys buvo tik nekaltas mano į- 
rankis. Kaip smarkiai tragedi
jų skaičius paūgėjo! Vienoje 

‘jis pertraukė rinki- 
sutrampė penkius as- 

norėjo balsus 
Nepasitenkinęs 

darbu, į dulkes

liūs.” Kitoje vietoje “jis užtiko 
puskvailį, fanatiškų pamoksli
ninkų, kuris rengėsi sekantį se
zonų uža t akuoti teatrų ir šo
kius ir kitas įstaigas, kurios 
negali drožti jam atgal per 
.pakaušį, ir pavertė jį į niekų.” 
Dar kilojo vietoje “užmušė 
choro narį, kuris ėjo šokių bi
lietų pardavinėdamas.” Ir taip 
aukų sųrašas be paliovos darė
si vis raudonesnis ir raudones
nis ir skausmu -širdį tiesiog 
draskė. Viso šešiasdešimts 
žmonių buvo užmušta, du šim
tai keturiadešimts sužeisti. Vi
si tie aprašymai prisiminė apie 
tikrų detektyvų pasišventimų

žodžiais: “trys šimtai piliečių 
ir keturi detektvvai susidūrė 
su baisiuoju sutvėrimu ir tik 
du pastarųjų išliko gyvi.”

Baimes apimtas pradėjau 
bijoti vėl išgirsiųs telegrafinio 
aparato takšėjimų. Laikui bė
gant pranešimai pradėjo plau
kte plaukti, bet buvau pra
džiugintas jų turiniu. NetrU-

THEN came the dawn, 
, And with it came the Fool.

—o— ; ‘
Carry me back to ole Virginny, 
That’s where my momma, po-

ppa, and sisters live,/
That’s why Fm leavin’ good 

ole Pirmyn
That’s \vhere this Louie’s heart 

should long ago have been.
AND .THEN tumiilt reigned 

throughout the entire city ils 
Louie entered his “paneless” 
carriage and embarked on a 
long journey to his home town 
in West Virginny. Louie says 
that h e is going to miss the 
gang terribly. The gang 
answers through this medium 
that they are going to miss 
Louie more than ever.

Būt, won’t it be grand to got 
letters 
Mts. ?

from the Allegheny

—o—
ONE is bcing toki at

dan has again made its appear- 
ance just as we were beginning 
to wonder what*had happenod 
to it... Here is a true conf^s- 
sion. Cleo, ouuzonly manhater, 
says that her hobby is photo- 
graphy. Maybe she . makos'a 
colleetion of mon photos... And 
announcement for the sport 
world... The Pirmyn baseball 
tcam is to. have a never to be 
forgotten game vvilh Kenosha... 
Thanks a lot for your wonder- 
ful reception, Roseland...' Who 
would ever have thought that 
there werę- so many Lithua- 
nians in Roseland?

WHAT a. predicament!
MR. B (the collector): — 

See h ere, si r, you’ro seven pay- 
ments

MR.
pany
play”.

MR.
to do with it.

MR. ‘S: -
vary poorly.

behind on your piano.
S: — Well, the com- 
advertises “Pav as you

B: — What is that got

Well, si r, T play

Pirmyn chorus this coming 
Sunday at the Lithuanian Au
ditorium. 

—

Roseland! Lot lis hear frorri 
you through the mails. Keno- 
sha! Won’t you write and toli 
us ahout your baseball team? 
Scnd all missiles to The Sing- 
ing* Fool,6406 S. Franciseo Avė., 
Chicago.

Tilt next wcek whon with a 
new baskot of fruit 1 will comc 
I remain as The Singirg Fool,

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mer. Bctty Luedclcn 16 Dayton rafio: "Aft 
vartoju KruHPheti, kad sumažinti svarumų— 
nfi netekau JO nvarij | vienų savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų Icntrvoi, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšto- 
lio KtUschon stikle karfito vandena ryto priež 
pURryčiiiH — tai yra saugiifl būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 .savaitėms visai rriažai kainuoja, 
flaukito Ji pas bilo aptiekinlnkų Amerikoje. 
Jeigu ši pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigui grąžinami.

ZlurCkitc, kad gautumėt Krtischen Salts 
—f yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

CEVERYKAI'^ŠEIMYNAI
Nupirkit vijai šeimynai naujus čeverykuS. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki 
mą. ' Pas mus pirkdami, sutaupy 
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Sayininksi

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

SAUGU SIŲSTI 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

Adilankyk.it Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.
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we h avė completed
put-of-town visits, 

public will again
opportunity to hear

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

------------— ■■■■ . .............. r .................."

Now that 
two of our 
the Chicago 
havė the

THIS 
Felix’s expense.

A lovely red-head entered 
the streeet-car and sat down 
besides him.

Felix (edging away) I 
mušt not get too elose or I may 
get burnt.

Red-head — Don’t be alarm- 
ed; green wood never catches 
fire.

(Notice: This is a contribu- 
tion. The editors of this column 
feel that they are responsible 
for no libel.)

a^aa^Baaaaaaaaam^aaa

SPAUDOS

KLAIPĖDĄ
TT

nebuvo.

■that?

IN OUR OFFICE

problem
that of

noyv con- 
separating

to see Georgie and 
into a. hard clinch. 
you beat 

—o—

WISSIG
. Specialistas iš 

Rusijos

EKSKURSIJA
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

DOUGLAS BATUS „ 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD f 
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902 ¥

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimtning pool.

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikęnkite 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

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

prhžuvo, dingo; dingo ir jo 
pėdsakai. Tiršta migla suteikė 
jam progų nepastebimam susi
rasti saugių vietų pasislėpti. 
Telegramos iš absurdiškai to
limų vietų pranešė, kad tam
sus pavidalas ten buvo paste
bėtas slenkąs pro miglų tokiu 
ir tokiu laiku ir “tikriausiai 
tai buvo dramblys.” Tas tam
sus pavidalas buvo pastebėtas 
New Havcne, New Jcrsey vals
tijoje, Pennsylvanijoje, New 
Yorko valstijoje, Brooklyne ir 
netgi pačiame New Yorko 
miesto centre! Bet visuose at
vejuose tamsus pavidalas grei
tai pražuvo, nepalikdamas nei 
mažiausio ženklo ar pėdsako. 
Kiekvienas nesuskaitomų de
tektyvų, pftšklidusių visoje toj 
didžiulėje šalies dalyje kas va
landų prisiuntė savo praneši
mus ir kiekvienas jų sakėsi 
turįs gerų nujautimų, kų tai 
sekus ir jau lipas savo aukai 
ant kulnu.* ,v

Bet dramblio, kaip nebuvo 
taip

Ir sekančių dienų tas pats.
Ir

—O—

We always love to tease a guy
Who fore’cr likęs to say, “I’m 

wise!”
We also don’t likę guys who lie,
So come, George, weren’t you 

surprised?
Jacųues Grandmesnil.
Jacųues, Georgie was 
surprised- Didn’t -you 

that extremely red face

mus n 
menis, kurie 
suklastuoti. 
tuo kruvinu
pavertė du nelaimingus vyru
kus O’Donohue ir McFlann- 
gian, kurie tik dienų anksčiau 
rado prieglaudų viso pasaulio 
prispaustųjų namuose ir pir
mu kartu atėjo į rinkimų 
vietų pasinaudoti kilniųja A- 
merikos piliečiams suteikta 
privilegija, kuomet Siamo Die
vo rykštė juos užklupo ir be 
pasigailėjimo sutramdė į šipu-

trečių dienų nieko naujo.
Laikraščių aprašymai su bc- 

reikšmingais faktais, pėdsa
kais, kurie niekur nenuvedė ir 
teorijomis, kurios jau nustojo 
žavėjusios, stebinusios ir kė
lusios autorių vardų, pasidarė 
monotoniški.

Paklausęs inspektoriaus pa
tarimo, padvigubinau atlygi
nimų. ‘

(Bus daugiau)

Yes, 
really 
notice 
when the crowd so boisterously
greeted him,

There seemed to be no epd 
of surprises lašt Wednesday 
nite. After the wclcoming of 
Georgie, the entire party was 
surprised to find only sixteen 
candlcs on that delicious cake. 
There mušt have been some 
error. And the.n vve were sur
prised with an entire circus 
with Pranulis as ringmaster. 
To top off the list, we were as- 
tonished 
Vera fall 
No\v, can

LAIVAS LAN C AŠTRI A”

LANCASTRIA”
Be Jokio Per sėdimo

Birželio 1 d., 1932

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų 
SKAITO

PLATINA IR ’
REMIA

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai -— Basementai -— Blakų ir 
Plytų Darbas — Flatat Viškose, Por
ėtai, Garažiai. Apšildymas, Plum* 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

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

H. MEEDEN

TIDBITS
A new 

fronts us, 
Josephine and Ann for a dance
or two.:; Frank has an audition 
at the Columbia. Studios and 
the future looks bright for him. 
Congratulations, Frank... Ano- 
ther Pirmynite in the electric 
lights. This time, little Helen 
has the Jeading soprano role iii 
an operetta “H. M. S. įPina- 
fore”, to be presented at Har- 
rison High... Alphorise seemš 
tų be slow in finding a dancįng 
partner. Are you bashful, Al... 
Amelia’s well-famed Blue Se

Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais j Klaipėdą.

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

Užsisakydami laivakortes iš .anksto 
gausite geresnius kambarius.

I ■' , ' * ■ •

NAUJIENOS suteiks jums teisingų 
patarnavimų.

BIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK

LIETUVIŲ .

AIDAS
BRAZILIJOJ !■

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
■Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Adilankyk.it
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NETIKRA,PADĖTIS VOKIETIJOJE

Sekmadienio rinkimuose Prūsuose ir keturiose ki
tose Vokietijos valstybėse fašistai turėjo sensacingų 
laimėjimų, bet negavo daugumos. Svarbiausioje valsty
bėje, Prūsuose, kurie sudaro tris penktadalius visos 
Vokietijos, Hitlerio “naciai”, turės seime 162 atstovu. 
Tiek pat turės ir trys demokratinės partijos, kurių ran
kose iki šiol buvo Prūsų valdžia: socialdemokratai 93 
atstovus, katalikų centras 63 ir demokratų (arba val
stybės) partija 2. Kartu su nacionalistais ir kitoms dė
žiniams partijoms, hitlerininkai gali sudaryti bloką iš 
203 atstovų. Bet tai nėra dauguma, kadangi seimas su- 

' sideda iš 450 atstovų.
Tačiau neturės daugumos nė demokratinių partijų 

koalicija. Todėl bus sunku suorganizuoti pastovią val
džią. Nusveriąs balsas Prūsų seime priklausys komu
nistams, kurie pravedė 57 atstovus. Bet komunistai ne
gali dėtis prie dešiniųjų bloko, ir kartu jie yra princi- 
pialiai demokratijos priešai.

Šitokiose apystovose dabartinė Prūsų valdžia vei
kiausia rezignuos ir laikinai ves valstybės reikalus, iki 
susidarys nauja valdžia, turinti pritarimą daugiau, ne
gu pusės seimo atstovų. Tokia valdžia atsirastų tiktai 
tuomet, jeigu katalikų centras nutartų persimesti i fa
šistų pusę. O kol centras laikysis su demokratine koali
cija, tai naujos valdžios negalės būti, ir senoji valdžia 
pasiliks savo vietoje.

Taigi politinė padėtis Vokietijoje pasidarė dabar 
dar netikresnė, negu kad ji buvo iki šiol. Bet to buvo 
galima laukti. Per Vokietijos prezidento rinkimus, ku
rie Įvyko prieš dvejetą savaičių, Hitleris gavo daugiau, 
kaip tryliką milionų balsų. Jisai nelaimėjo daugumos, 
bet buvo aišku, kad jo partija pasidarė stipriausia par
tija Vokietijoje.

Socialdemokratai Prūsuose, deja, prakišo daug bal
sų ir neteko trečdalio savo atstovų. Tai pareina, žino
ma, daugiausia nuo to, kad nuo pat respublikos įsikū
rimo socialdemokratai stovėjo Prūsų valdžios prieša
kyje. Kadangi šiandie Vokietija pergyvena pasibaisėti
ną ekonomini krizį, tai ^fašistai ir komunistai verčia už 
tai atsakomybę ant socialdemokratų partijos, ir politiš
kai nesusipratusios minios tuo tiki. Dalis tų minių tiki, 
kad išsigelbėjimas ateis iš Maskvos, ir balsuoja už ko
munistus; o dar didesnė dalis mano, kad Vokietijos 
“Mesijošius” esąs Hitleris, kuris prižada visiems viską, 
ką tik kas nori: ir karo skolų atšaukimą, ir privatinių 
skolų panaikinimą, ir nemokamus butus biednuomenei, 
ir darbo bedarbiams, ir Valgyklas beturčiams, ir pra-,: 
žudytas kolonijas Vokietijai, ir t. t.

Bet jeigu katalikų centras sutiktų eiti į bloką su 
dešiniaisiais ir įsileistų hitlerininkus į valdžią, tai neil
gai trukus pasirodytų, kad tie fašistų pažadai buvo 
grynas blofas, ir masės taip pat greitai nuo jų pabėg
tų, kaip jos apie Hitlerį susispietė.

Vokiettijos ateitis dabar daugiausia priklausys nuo 
to, koki santykiai susidarys visoje Europoje. Ar Fran-
cija ir toliaus norės smaugti vokiečius, ar ji bandys sui 
jais gyventi santaikoje? Ateinantį sekmadienį įvyks, 
rinkimai į Franci jos parlamentą. Jeigu juose laimės 
kairiosios partijos, ir jeigu po to Francija pradės žmo
niškiau su Vokietija apsieiti, tai Vokietijoje vėl atgaus 
jėgas demokratinės partijos ir atslūgs fašizmo banga.. 
Kitaip, tai Vokietijos respublika gali nudardėti į pa
kalnę.

Į ApžvalgaĮ
TIKI | KUMŠTI

“Vienybės” D. K. (Klinga) 
filozofuoja apie nuolaidumo pra
gaištingumą ir kumšties išga
ningumą. Sako:

^Nuolankumu Lietuva pra
ganė Vilnių, nuolankumu už
sikorė žalingą Klaipėdos kon
venciją, nuolankumu socialis
tai 1936 metais butų (! —, 
“N.” Red.) ir pačią Lietuvą
praganę. Svetimas gaivalas, luotą jėgą, negu Lietuvą, čia

Lietuvai į pagalbu (! — 
Red.) atėjo griežti ir 
išmintingi patriotai ka-

kurį socialistai mano mylėji
mu padaryti Lietuvos ‘drau- 
gaiš’,z tuoj parodė savo dan
tis, išėjo su raudonu skarma
lu ir daužė Lietūvos genero
lams galvas. Laime tik, kad 
laiku 

tikri
rininkai; kurie žino, kad Lie
tuvos priešai geriau supranta 
ir įvertina kumštį, negu avies 
politiką."
Tai yra kliedėjimas žmogaus, 

kuriam galvoje viskas susimai
šė. Viri žino, kad Vilnią lenkai 
užgrobė, turėdami didesnę gink-

Lietuvai negalėjo padėti nei 
“nuolankumas”, nei griežtumas J

Bet Lietuvai teko trauktis' iŠ 
Vilniaus nę vieną kartą, o du 
kartu. Pirmas pasitraukimas, 
įvyko tada, kai Lietuvos val-( 
džios priešakyje stovėjo “kumš-' 
tininkas” Voldemaras. Ir ką ji
sai tuomet su savo “kumščia” 
padare? Nieko, tik išdūmė iš 
Vilniaus, ii‘ dūme taip smar
kiai, kad sustojo net ne Kaune, 
bet Prūsuose!

Kitas Voldemaro žygis Vil
niaus reikale buvo atliktas jau 
po gruodžio perversmo, kada 
tas “kumštininkas” vėl buvo 
sugrįžęs valdžion. Nuvažiavo 
vyras, rodydamas kumštį, į Ge- 
nevą su Pilsudskiu kovoti. O 
kai (Pilsudskis taip pat parode 
kumštį ir, stojęs akis j akį su 
Voldemaru, griežtai paklausė: 
“Karas ar taika” — tai Volde
maras įsikišo savo kumštį į 
kelnių kišenių ir mikčiodamas 
pasižadėjo taikytis su Lenkija. 
Ir atšaukė karo stovį su Len
kija, negaudamas ne mažiausios 
kompensacijos iš Pilsudskio už 
šitą nuolaidumą. 

■ I

Nuo to laiko, kai Želigovski^ 
okupavo Vilnių, šis Voldemaro 
nusilenkimas Pilsudskiui buvo, 
skaudžiausias Lietuvos pralai
mėjimas Vilniaus byloje. į

O ką gero pasiekė “kumšti-, 
ninkai” Klaipėdoje? Seimo kon
troliuojama Lietuvos valdžia; 
sujungė Klaipėdos kraštą su 
Lietuva, o “kumštininkai”, ku*j 
rie tą valdžią nuvertė, savo po
litika Klaipėdos krašte, sukėlė 
daugumą krašto gyventojų 
prieš Lietuvą, ir šiandie Lietu
vai reikia ginčytis su viso pa
saulio didžiomsioms valstybėm^ 
dėl Klaipėdos. “Kumštininkai” 
gali pralaimėti Klaipėdą Lietu
vai.

Apie gruodžio 16 nakties “pu
čą” Klinga kartoja senus fa
šistų melus. Pirmiausia, yra me
las, kad prie ^socialistų val
džios” (faktinai tai buvo liau
dininkų ir socialdemokratų ko
alicinė valdžia) kas ten vaikš-i 
čiojęs “su raudonu ^karmalu”) 

•ii daužęs generolams galvas. į 
Bolševikų demonstracija Kaune,’ 
kurioje koki tai vaikėzai munu-1 
šė gen. Bulotai kepurę nuo gal*4 
vos, įvyko dar krikščionims de-j 
mok ratams sėdint valdžioje. '

Antra, tie ginkluoti sąmoks
lininkai, kurie gruodžio mėne
syje įvykino perversmą, ne į 
pagelbą ėjo Lietuvai, bet pake
le ginklą prieš Lietuvą. Dori 
karininkai nebūtų sauvališkai. 
areštavę respublikos prezidentą, 
kuriam jie buvo prisiekę. Tokį 
niekšišką darbą, galėjo atlikti 
tiktai neatsakomingi gaivalai, 
kuriems nerūpėjo nei garbė, 
nei krašto gerovė. Tikrumoje 
tie naktiniai paukščiai žiurėjo 
tik savo karjeros. Demokratinė 
valdžia buvo nutarusi atleisti, 
iš armijos daugelį karininkų, 
nes ' jie taikos metu nebuvo; 
reikalingi, ir ji jau pradėjo 
juos atleidinėti. Tuomet dyka
duoniai, papratę imti iš valsty
bės iždo algas ir nešioti gra
žias uniformas, nenorėdami ei
ti darbo dirbti, padarė sąmoks
lą prieš valdžią. z

Tautininkai, kurių žmonės 
nerinkdavo į seimą, -tuo sąmoks
lu pasinaudojo. Klerikalai, ku
rie buvo politiškai nusibankro- 
tavę ir laukė visos eilės krimi
nalių bylų, iškeltų jų lyderiam^, 
taip pat parėmė sąmokslą.’ Tuo 
bud u jisai pasisekė, 
“idėjinis” turinys buvo 
versmo.

Beginklius Lietuvos 
“kumštininkai”, tiesa, 
šiol tebevaldo, — nors daugelis 
tos klikos vadų jau tapo iš val
džios išspirti

Tai toks 
to per-

t:

Apie įvairius Dalykus
V ... ..............>» ĮiM'u

Senatvė dabar ir 
seniau

Seni žmones šiandien atrodo ge
riau, negu praeity.— Moder
niški parankamai apsaugoja 
žmones nuo greito nusidėvėji
mo.— Kodėl moterys atrodo 
jaunesnės? —-Vyrų ir mote
rų mirtingumas.— Vaikų li
gos ir jų pasėkos.— Viduti
niškas žmogaus amžius.— 
žmogaus gyvenimas yra savo 
rųšies užsuktas laikrodis.

žmones 
dar iki

•džiųs išspirti — Voldemaras,. 
tPlechavičius, . Pdtruitis, krįk*’ 
dėmų lyderiai ir k. Bet Lietu-- 
va šiandie, yra morališkai silp$ 
nesnė, negu ji buvo kada noa’S; 
per visą savo nepriklausomą1 
gyvenimą. ^Kumštininkų*’ po
litika negali atvesti ją prie nie
ko gero.

Seni žmonės šiandien jaučiasi 
kur kas geriau^ negu jausdavosi 
jų tėvai arba tėvų tėvai sulau
kę tokio pat amžiaus. Pusiau- j 
amžio sulaukęs žmogus jaučiasi 
dar gena jaunas. Amerikoj 55 
ar 60 metų moteris atrodo tiek 
jau jauna, kaip atrodydavo jos 
40 ar 45 metų amžiaus bobutė.

Tačiau nereikia manyti, kad 
musų- dienų gyvenimo sąlygos 
pailgino žmogaus gyvenimą. Se
ni žmonės šiandien negyvena il
giau, negu jie gyveno praeityj, 
nors daugelis ir mano, kad taip 
yra. Kas tapo mokslo padaryta, 
tai liečia tik vaikus. Gimęs vai
kas šiandien turi šansų, bendrai 
imant, išgyventi 23 metus il
giau, 'negu Amerikos revoliuci
jos laikais. Bet kada sukanka, 
sakysime, 52 metai amžiaus, tai 
jis beveik tiek metų turi ilgiau 
gyventi, kaip ir tais laikais, ka- 
ka Washingtonas tebebuvo gy
vas.

Moderniški parąnkUipai ir ge
resnės gyvenimo sąlygos žymiai 
prisidėjo prie to, kad dabar 
žmones taip greit- nenusidėvi. 
Senovėj moteris turėdavo dirbti 
ilgas valandas. Jos gyvenimas 
buvo monotoniškas ir nuobodus. 
Nieko tad stebėtino, kad sulau
kusi pusiatiamžio, ji jausdavosi 
suvargusi ir pasenusi. Jos veide 
atsirasdavo daug raukšlių ir ji 
atrodydavo tikra senukė.

Dabar gyvenimo sąlygos neį
manomai pakitėjo. Elektra, 
Šviečiamos dujos paliuosavo na-" 
mų nuo įkyraus
darbo. BalUnių^kalbimas atlie
kama mašinomis, i o pirma tai 
buvo daroma rankomis. Valgio 
gadinimas irgi,labai palengvėjo. 
Vien tik duonbs kepimas kiek 
sutaupo šeimininkėms laiko. 
Ačiū tam., moterys turi daugiau, 
laiko poilsiui ir pasilinksmini-' 
mui.

šiandien moterys yra dang 
veiklesnės ir energiškesnės. Jos 
labiau pradėjo domėtis sportu 
ir tuo budu išvengia nutukimo 
ir sudribimo. Labai galima, (kad 
jos yra sveikesnės. O tai tod^l, 
kad jos nebesivaržo visokiais 
korsetais ir magiau drabužių be- 
dčvi.

Praeityj tik turtingųjų mote
ry si šsilaik y davo jaunąs, kadan
gi jų gyvenimas buvo liuoąas, 
nuo rupesnių ir sunkaus darbo., 
Tuo tarpu neturtingų moterų 
darbas niekuomet neužsibaįgda-. 
vo. Štai kodėl jos greit paaen-į 
davo. Moderniški išradimai nu
mažino moterų darbą ir jos tu
ri dabar daugiau liueso laiko.

ilPaprastąi -buvo -sakomą, kad, 
moterys greičiau pasensta, negu 
vyrai. Tas posakis šiandien rią- 
ra teisingas. Ryšyj su tuo rej- 
kia pasakyti, kad aplamai' 
imant, moterys gyvena ketu-’ 
riais metais ilgiau, negu vyrai. 
Ligi šiol mokslas negali išaiš-* 
kinti to reiškinio, bet statisti
kos duomenys rodo, jog mote
rys visais laikais .gyveno ilgiau, 
įiegiį vyrai. Statiška rodo, jog 
kiekvienam šimtui mergaičįų 
gimsta 105 bernukai. Bet jau 
pirmais metais mirtingumas 
tarp .beainiųkų yra tekis aukš
tas, kad mergaičių ir berniukų 
skaičius beveik susilygina. Po 
to mergaites savo skaičiumi vis 
labiau Ir labiau pralenkia ber
niukus, -nes mirtingumas tarp 
berniukų visą laiką pasilieka di-

dėsnis. Kaipo taisyklė, senų mo
terų yra daugiau, negu vyrų. 

Tiesa, amžiaus permaina pas 
vyrus yra mažiau pastebima.; 
Tačiau 40 metų amžiaus vyras 
šiandien nepalyginamai atrodo, 
jaunesnis, negu 'atrodė to pat 
amžiaus jo senukas. Vis tai ačiu< 
tam, kad dabar sanitariškos są
lygos yra geresnės, negu pra-i 
eityj. Antra, vaikų prižiurę ji-! 
mas yra daug geresnis.

Taip vadinamos vaikų ligos’ 
paprastai atsiliepia vėliau. Nuo 
tų ligų musų laikais galima ap
sisaugoti. Pavyzdžiui, imkime’ 
dif tėviją. Suserga vaikas ty
mais; jis pasveiksta ir užmirš
ta apie tą ligą. Bet galimas 
daiktas, kad tymai susilpnino 
jo širdį. Sulaukęs 50 metų am
žiaus, jis miršta nuo širdies li
gos. Vadinasi, jaunystės liga' 
pagreitino mirtį.

Musų laikais kreipiama bau
giau dėmesio į dantis. Dau
gelis žmopių jau supranta, 
jog, norint išvengti nemato-' 
numų, reikia periodiškai lan
kyti dcntis'tą. Kiekvienas su-j 
gedęs dantis yra savo rųšies 
nuodų dirbtuvė. .Susidarę, 
apie dantis pūliai patenka į 
kraują ir nuodija organizmą.

Pusiąuamžio susilaukęs žmo-1 
gus dažnai pradeda sirgti reu
matizmu. Daugelyj atsitiki
mų, tai yra blogų dantų pase-, 
ka. Visokie senatvės ncgalia- 
vi'mai žymioj dalyj ir parei
na nuo užsikrėtusių dantų ar
ba tonsilų. Štai kodėl šian-r 
dien mokyklų vaikai yra nut>« 
lat cgzaminuojąmi, ir jeigu jų, 
danyts arba tonšilai yra blogi,., 
tai tuoj patariama gydyti.

Silpnas regėjimus irgi daž
nai yra kūdikystės paseka. 
Seniau mažai dėmesio tebuvo 
kreipiama į akis. Dabar mo
kyklose vaikų akys yra nuolat* 
egzaminuojamos. Jeigu su
randa kokie nedatekliai, tai 
prirenkama atatinkami akiniai 
ir tuo būdu apsaugojama akys’ 
nuo gedimo. Daugiau to: vai-

tų išgyventi paskirtų jam skai
čių metų. Ir toj srityj labai 
daug kas jau tapo padaryta.

Bet su laiku žmogaus orga
nizme įvyksta permainų, kurių, 
negalima išvengti. Žmogus su
rambėjo, pasidaro mažiau jau-

drus. Širdis, plaučiai ir kiti 
organai nebeatlicka taip gerai 
savo funkcijas, kaip jaunystėj. 
Ant galo, žmogaus mašina tiek 
nusidėvi, kad sustoja ėjusi. 
Pasėka to — mirtis.

mą, negali tinkamai mokytis.? 
Kaip tik jų regėjimas patai
soma, tai tuoj jie pradeda ge-( 
riau mokytis.

Mokyklose žiūrime, kad vai
kai priprastų tinkamai sėdėti 
ir vaikščioti. Jeigu vaikai 
fiziškai silpni, lai tam tikrais, 
.prijH’atimais ir atatinkamu 
maistu bandoma juos sustipę 
rinti. žodžiu, vaikai šian-i 
diw yra daug geriau prižiu- 
rimi,xiiegu praeityj.

Medicinos- gal didžiausias* 
nuopelnas yra tas, kad ji ap- 
sougoja vaikus <nuo da.ugelao 
ligų, kurios praeityj privetKla- 
vo prie mirties ar bent žy
miai .susilpnindavo organizmą, 
štai kcdel musų laikais gimę, 
vaikai turi daugiau šansų il-Į 
gjau gyventi, negu mes. Pa
stebėta .dar ir lai, kini Ame
rikoj vėlesniais laikais vaikai 
yra aukštesni ir fiziškai tvirte-į 
sui, negu jų tėvai. Ypač tai lie
čia ateivius/ Ateivių vaikai,“ 
bendrai imant, išauga aukštes
ni, negu jų tėvai.

I*er paskutinius 25 melus 
.gerokai pailgėjo vidutiniškas 
žmogaus gyvenimas. Tatai,, 
kaip jau buvo minėta, pareina- 
vyriausiai nuo to, kad šian
dien kur kas mažiau vaikų 
bemiršta. Vadinasi, didesnis 
skaičius žmonių sulaukia se
natvės. * Vienas mokslininkas 
sako, jog žmogaus (gyvenimas 
yra savo rųšies nžsulįtas laik
rodis. Kaip laikrodis z tegali 
eiti tik tam tikrą laiką, taip, k 
Žmogus legali gyventi tam tik
rą skaičių -metų. Bet tiek lai-; 
krodis, tiek žmogaus organiz/ 
mas gali sugelti. Ir jeigu* 
žmogaus organizmas sugenda 
taįp, kai! jo nebegalima palai-, 
syti (išgydyti), \tai paseka yra< 
mirtis, Moderniškos mpdioi- 
uos vyriausiai uždavinys yra 
žiūrėti 
gestų.

k ad organizmas ai esu 
Vadinasi, kad jis gale
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VerU A. Vaivada

j (Tąsa)
Jam taip bekalbant, Kvintas 

Morris be paliovos žiurėjo į 
Įaugą ir atsistojęs, tyliai išėjo 
iš kambario. Jpo trumpos pau- 
zos, profesorius tęsė toliau: —

“Ir dabar turime nutarti kas 
daryli. Mes čia turime visas 
reikalingas informacijas, todėl 
privalome išdirbti planą. Iš 
Jonatąno patyrimų žinome, 
kad iš Drabnios pilies į Whit- 
by buvo atgabenta penkiasde- 
4im'ts dėžių žemės ir visos jos 
bitvo pristatyto į Carfaiksą 
mew vioi žinome, kad bent da
lis tų *dėžių buvo išgabenta į! 
kitas vietas. Mano nuomone, 
mirsij p4nmas žingsnis turėtų; 
būti persitikrinti, ar kitos dė
žės dar tebėra gretimoje pily
je, kitoje sienos pusėje, labai 
galimas daiktas, kad ir dau
giau jų buvo iš ten išgabenta.* 
Tame atvėjyje, turėsime su- 
sekti—”

*Čia staiga jį pertraukė keis
tas įvykis. Visi išsigandome. 
Iš lauko pasigirdo tŠuvis; Švilp-' 
dama kulka s^itriuškino langą 
ir atsimušusi į metalo rėmus 
įrtrigo į sieną lotlimąjamc 
kambario gale. (Rijau, kad gi
liai širdyje esu bailė, nes su
šukau baimės apimta. Visi 
vyriškiai pašoko; lordas Go- 
dalmingas pribėgo prie tango 
ir jį atidarė. Tuo laiku išgir
dome Kvinto Morris balsą: —

“Dovanokite! jei neklystu, 
jus gerokai išgąsdinau. Ttio- 
jaus ateisiu į viršų ir papasa
kosiu kaip tai atsitiko.” Už1 
kelių mimiČių jis jau buvo čia 
ir tarė;: 1

“Tai Iguvo labai idiotiška iš 
mano pusės ir nuoši^Miai pra-; 
sau man dovanoti, penia Har- 
keriene; esu tikras, kad lams
tą labai išgąsdinau. Bet štai 
kaip atsitikti. Frof«esorini be- 
kidbawt, atskrido didžiulis" 
šikšnosparnis ir atsisėdo an'l’ 
lango krašto. 5Po paskulinių: 
įvykių aŠ pradėjau, jų labui 
nepakęsti ir bijoti, todėl išėjau 
norėdamas jį nušauti, kaip 
parastai dabar darau, kur 
nors vieną jų pastebėjęs. Kiek 
ankščiau .apie tai juokavai, 
Artūre.”

“Ar pataikei?” paklausė
profesorius Van Helsingas.

“Negaliu pasakyti, bet grei
čiausiai lie, ucs jis uuskrido jį 
mišką.” Netaręs daugiau nei 
žodžio, atsisėdo, o .profesorius 
tęsė toliau:

“Mes turime susekti kiekrie- 
ną .tų dėžių; ir tai padarę tu
rime kiaunių jį sutvėrimą suim
ti ar pribaigti jį jo guolyje, 
anka kitame utvėjyjc turime 
sterilizuoU ^cmę, kad jis nega
lėtų joje ieškoti prieglauclos. 
Tokiu budu, mes kur nors ga
lėsime jį Užtikti Žmogaus pa
vidale taip vkkirdienio ir sau
lėleidžio, kuriuo laiku jis yra 
silpniausias. \

**O dabar dėl tamstos, ponia; 
Mina, šis vakarus yra paskuti-

pačiame pavojuje, kuriame 
esame mes visi, galėsime tuo 
pasek m ingi au atlikti savo dar
bą.”

Visi vyriškiai, neišskiriant 
nei Jo n a ta no, lyg ir atsiduso 
nusiraminę; bet mano nuomo
ne -taip neturėjo būti. Jie tu
rėjo susidurti su pavojumi, ir 
-žinant, kad jėga, -bendros spė
kos lošė svarbiausia rolę — 
■negalėjau leisti jiems jas ma
žinti ir rūpintis manimi; bet 
jie taip jau -buvo nutarę, ir 
nors man lai buvo skaudus 
kąsnis praryti, negalėjau prie
šintis ir turėjau sutikti atsi
duoti jų globai ir neturėti nie
ko bendro su -darbu.

Kvintas Morris atnaujino 
pasikalbėjimą: —

'‘Kadangi mes negalime gai
šinti laiko, aš padarau pasiū
lymą, kad dabar, tuojau eiki
me apžiūrėti jo pilį. Laikas 
mums reiškia visiką; ir greitai 
pradėdami eiti prie tikslo, ga
lėsime sutaupyti gal dar vieną 
auką.”

Tik dabar, kuomet atėjo lai
kas imtis darbo, pa j utini, kad 
drąsa ir pasiryžimas pradėjo 
mane apleisti. Bet nedrįsau prie 
to prisipažinti. Bijojau, kad ne 
vien nesikišdama j reikalą, bet 
pradėjusi jų darbą apsunkinti 
ir kliudyti, galiu visai nebūti 
kviečiama į jų pasitarimus. Jie 
dabar nuėjo į Karfaksą ir Jš to 
spėju, kad mėgins įsigauti j 
apgriuvusią pilį, kur Drakula 
turi nuslėpęs žemės dėžes.

Suprasdami viską vyriškai, 
jie man liepė eiti i lovą ir at- 
siguttn; atrodytų, lyg moteriškė 
gali sau ramiai miegoti, kuo
met jai brangus asmenys yra 
pavojuje! Atsigulsiu ir apsi
mesiu miegantį, kad Jonatanas 
grįžęs bereikalingai nepradėtų 
rūpintis.

Br. Se vardo Dienynas
'Spžrfio 1 d. 4 vai. ryto. — 

Mtrms besirengiant apleisti na
mus, nuo Renfieldo gavau sku
botą pranešimą, kuriame klau
sė ar negalėčiau tuojau su juo 
.pasimatyti, nes turėjo man ką 
tai labai svarbaus pasakyti.

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

Naujas s No. 22 “Kovos’ 
gautas Šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Nuomose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo firmas nurtieris 

Uruguay BdmgMu lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti ^Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

si sayo pirštų prie šio darbo, 
iki viskas bus užbaigta. Tam-; 
sta esi daugelio perdaug my
lima ir tamstos gyvybė per
daug brangi, lodei neapsimo-1 
ka ją statyti povojun. šį va-* 
kar, mums visiems išsiskirš- 
čįnš, tamsta neturi mus dąu- 
<iau apie tai klausinėti. Viską 
pasakysime, kuomet ateis tam 
laikas, Mes esame vyrai, to
dėl tuos sup'kiimus ir pavojuj 
galėsime panešti; tamsta buk 
musų skaisti vilties žvaigždė 
ir žinodami,

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andeknau, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

lleikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.

nesi lame Garsinkites “N-nose”
• /



NAUJIENOS, UHciffiO, M
.- - ii ■ '4 4... , I, , A „

Antradienis-, bal. 26, 1932

CHICAGOS 
ŽINOS

i ii .fc ■l.nA. r

Demokratai konvencijoj
šiomis dienomis Illinois vals

tijos demokratai laikė konven
ciją. Tarp kito jie priėmo 
platformą, ant kurios stovėda
mi gaudys publikos balsus, kad 
patekti j vyriausybės vietas, 
kai ateis rinkimai. Svarbiausio
ji viela joje, tai reikalavimas 
*panaikinti 18 amendmentą.

šį reikalavimą demokratai re
mia tokiais sumetimais: panai
kinimas 18 amendmento pakei
siąs šalies moralius standartus 
ir pagerinsiąs ekonominę šalies 
padėtį; legalizavimas gorimu 
išdirbimo suteiksiąs daugiau 
kaip milionui žmonių darbo; 
jisai sutaupintų virš $45,000,- 
000 kas metai, kurie yra išlei
džiami 'prohibicijai vykinti; ji
sai duotų šalies vyriausybei— 
valstijų ir federalci — apie 
$1,000,()00;000 kas metas. Kolei 
'kalbamas aniendmenhis bus at
mestas, tai demokratai reika
lauja jo pakeitimo, kad -suma
žinus prohibicijos blogą įtaką 
į gyvenimą. Ir tam tikslui pri
žadama kovoti už panaikinimą 
vadinamo Search and Seizure 
įstatymo.

Toliau platformoj prižadama, 
kad -demokratai dės pastangas 
pagerinti darbininkams atlygi
nimo įstatymus, pertaisyti įsta
tymus reguliuojančius bankų 
biznį, perorganizuoti kalėjimų 
tvarką, taisyti senus ir tiesti 
naujus kelius, neteikiant jokių 
privilegijų, o vien tikslu page
rinti susisiekimo priemones, 
teikti kiek galima pagelbos že
mės ūkiams, ‘palaikyti bilius, ku
rie taiko duoti moterims teise 
džiurčs pareigoms eiti, paruoš
ti tokius biudžetus, kurie ne
pralenktų vyriausybes pajamų, 
ir dėti pastangas, kad mažinti 
bedarbę.

Demokratų konvencijoj pasi
rodė didelio entuziazmo. Praėju
si podktadjenj posėdy buvo apie 
11,(100 žmonių. Tokios skait
lingos minios trobesis, kur lai
kyta konvencija, dar niekuomet 
nesąs matęs.

i

'Šėrininkai atsakomingi
Illinois 

sprendi- 
šėrinin-

Praėj n sį šeštad ienį 
Supreme Court išnešė 
■mą, kuris liečia bankų 
kus. Sulig tuo Sprendimu šėri-
•ninkai valstijos 'bankų (statė 
banks) atsako už skolas, ku
ries buvo užtrauktos, kai tie 
asmens turėjo bankų Šerų. Jei 
kuris šėrininkas turėjo Šerų, 
pa v. pusę metų, tai jis atsako- 
mingas už tą laiką. Kai jis par
duos savo serus, tai nupirkęs 
juos asmuo jau bus atsakomin- 
gas už banko skolas per ta lai
ką, kada turės šėrus.

įJuvusis valdininkas 
teisme

•Prasidėjo nagrinėjimas bylos 
iškeltos Daniui Surritelai, bu
vusiam miesto syleriui. Jisai 
kartu su kai kuriais kitais se
nosios '(mūro Thompson^) ad
ministracijos valdininkais yra 
traukiamas teisman ir kaltina
mas tuo, kad palaikęs konspi
raciją duoti pirkėjams mažą 
svarą. Kaltinama, kad dčliai 
silkių 'vogų pirkėjai ir pirkėjos 
buvę nuskriausti tūkstančiais 
ii tdkstančiais dolerių.

Pašto skyriaus vedėjai 
bėda

Federale grand džiurė tyri* 
n ėja p-nios Cora A. Draer rei
kalus. Ji btrvo Evergreen PaY- 
ko pašto skyriaus vedėja. Da
bar yra kaltinama išeikvojusi 
$2,741 pašto pinigų. Moteris 
aiškinasi, kad pinigus išleidusi 
pragyvenmui.

‘Illinois valstijos republikonai 
prčajusi ‘penktadienį paškyrė 
laikiną komitetą, kuris rūpin
sis konvencijos organizavimu. 
O valstijos republikonų konven
cija bus sušaukta gegužės mė
nesi. Viena priežasčių konven
cijos atidėjimui esanti ta, kad 
republikonų tarpe eina suirutė 
ir įvairus partijos bosai ir jų 
frakcijos negali susitaikyti. Tai
gi repdblikonai nori pirma su
sitaikyti, o jau paškui "laikyti: 
“harmoningą konvenciją”. <

ReptfbHkomj eilėse

Harrisoniri 72 metai
Vitkor sukliko 72 unetki 'sdar-j 

tor iH. ‘HarriSDuin, ‘buVusiami 
OhitiUgCs 'merui pehkiUš iterriii- 
nus. tRarrison gyvena Pailk- 
w»y viešbuty.

[Acme-P. 8 A. 'Photo]

Mary MacSweeney, kuri par
lamente vadovauja 'opozicijai 
prieš Airijos prezidentą Eamon 
de Valeru.

Uždarė šokių salę
Policija uždare šokių salę, 

kuri buvo adresu 676 West Ma
dison

Simfonijos orkestras 
bėdos

st.

Teatruose
šiuo laiku 
“E'NpIorers

Roosevelt teatre- 
rodoma paveikslas 
of the WorlČT; kitokie numeriai.

McVickers teatre— šiuo lai
ku rodoma paveikslas “The 
Miraele Man”, kuriame vado
vaujančią rolę lošia Sylvia Sid- 
ney; kitokie numeriai.

United Artists teatre -— dar 
vis teberodoma paveikslas “Tal
žau”; kitokie numeriai.

Chicago 'teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu asme
niškai pasirodys scenoje Betty 
Compson, ‘kihh ‘vaidinusi yra 
daugiau kaip 200 krutamu jų pa
veikslu svarbiose ‘rolėse; kito- 
kie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
domas paveikslas “Sky Bride”; 
scenos produkcija. “Zottibi”; ki
tokie numeriai.

Laivą paroda
Navy Pier šiuo lafiku suruoš

ta Chicagos :laivų (paroda. Joje 
yra įvaikių įvairiausių Uaivų — 
pradedant 'nuo ^mažiausių ir bai
giant didžidliais vandenyno lai
vais. Publika kviečiama atsi
lankyti pažiūrėti. Paroda tęsis 
iki 1 dienos gegužės.

Uždrausiu parkmimą 
■per makštį »

Artimoj ateity ipdMdjjh išleis 
griežtą įsakymą, 'draildžiantj pa
likti automobilius gatvėse per 
visų naktį. Teisybė, tokių įsa
kymų policija yra davusi -pra
eity 'tiČk.‘ir tiek, bet 'įspėjama, 
kad šį 'kartą neklausymas įsa
kymo gal|s ghn brangiai kaš
tuoti automobilių savininkams.

i

Uždare 7 gembleriavi- 
mo vietas

Dovyhos tarp Chicagos Sim
fonijos Orkestros menedžerių ir 
muzikantų unijos nedavė tei
giamų pasėkų. Nužiūrima,, kad 
Simfonijos Orkestrai gali pri- 
seiti užsidaryti bent laikinai. 
Muzikantų unijos lokalo prezi
dentas praneša, kad Orkestros 
muzikantai gal netolimoj atei
ty turės ieškoti užsiėmimo ki
tose vietose. Visgi nenustoja
mą vilties, kad galų gale 'rasi 
ir pavyks susitaikyti.

Dailės institute

šiuo laiku Dailės Institute yra1 
'tarptautinė akvarelių paroda. 
Ji tęsis iki gegužės 30 dienos, 
ši paroda skaitoma kaip viena 
įdomiausiu tos rūšies parodų 
kada nors' buvusių Chicagos 
Dailės Institute.

■„■i 

»

Policija uždarė
vietas gcmbleriufrti vidUVibies-;
ty. Keletas asmenų areštuota.,?

“Grabotlai

Pcter Conrad 
'FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jutų na 
tnuone arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Lietuviai Gydytojai
Phone Onai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal >«utarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

T J et u vi ai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Kervergaii ir Sabaroffis 
2420 Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Priedėliais, Seredomis ir Pelnyčio is 

1821 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS 4R BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir ‘graži koplyčia dykai 

718W.l8St. 
Tel. Roosevelt 7532

w<>>>^w^pw*M*4i*>4«>viM«*«AA*M*i^*^***>**,*^**,****v^*****M**«r*

Lachavich ir tais!
LIETUVIS GRABORIUS i

Patarnauja laidotuvėse ‘kuopigHtisia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o ruustj 

datbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 ]

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS •

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

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai Į

Boulevard 5203

Boulevard 8413

‘1327 So. 49th Ct

Telefonas 

'Cicero 3724
/ f ■. 'j1 ■'111 ? j !' ‘11 '*

Lietuvės Akušerės
Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotbjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. )ILL.

Mrs. A. K.
JARUSH 1
PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHIČAGO. ILL.

Akių Gydytojai

i

1 F. SABZKJS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKUS
756 W. 35th St.

(Cbr. of 35tb 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniab pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
,*^ta#*^*^WWWW>^»^*^*^**^^^<*^*^^^**^******^*—^******

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgą* 
ir -akušeris.

Gydo staigias ir Chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu, 
metodus X-Ray ir kitokius elektroi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
į 1025 iV 13th 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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 *v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 mėtai 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė.. 2 Labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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 nedaliomis pagal susitarimą 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nw *10 iki 42 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexėl 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 3 Ist Street, Chicago, III.

Valandos: 10-11 ‘ryto, 2 iki *4 po ‘piet- 
7 iki 9 vakaro. Nedeliomis u 

šventadieniais 10-12 dieną

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. I1LDR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo ‘iš ^Liptuvos
iPttlerigViiis akių (įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
4kįų aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
Jkių. karštį, inuima 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 fo Ūki '8 *v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KLEIVAS: AKIS ATITAISO 4 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be

■ akinių. Kainos .pigiau kaip kitur.
4712 Sotfth Ashland Avė.

‘Phone Boulevard 7589 1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 Vak. Nedaliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 ikl Rez. tel. Midway 5512 it Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
0036 CHIRURGAS
—Oakley ir 24 gatvės 

Rez. 6600 South Artesian Avenue . Tel. Canal 1713-0241 ,
Phone Prospect 6659 į Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarainke

Ofiso Tel. Canal 0257 1-4, Petnyčidj 1-7

DR. P. Z. ZALATORIS '' - —’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 nuvunami

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

pigiausias LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pigiau 

*hegu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra-' 

bų išdirbystes 
, v OFISAS:
'668 W. 18tb Street 

Tėl. Canal 6174
SKYRIUS:

'i 3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

LCVE.IKIS
PristatOtne ^Visas Jifiesto Dalis 

Vestuvėms, JBamšietams ar Pagrabams 
Vaiaikai

3»I6 S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

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

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

Tėl. West 2860
Namų ‘telefonas Brunswick 0597

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
tFėl. Grovehill 2242

DR.M.T.STRIKOVIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6

8 vai. vak. Ncdėtioinis ; pagal sutartį
Ofiso Tėl.: Boulevard 7820

' Namų TėL: Prospect 1930

K. GDGIS
f ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 441*1
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Rtreet 

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

'vakarą, 'išskyrus ketvergį 
Nedėiioj nuo 9 iki 42 ryto x

Lietuviai Gydytojai

............................    v r » į..............—. ......  i į ..
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'Tel. Yards 4829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
-Komplikuotuose 

Atsitikimuose

‘Ofisas iir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 Iki 12

A. K. Rutkauskas, M. D.
444*2 South Western Avenae

Tel.

VALANDOS:
>nuo 
nuo

Lafayette '4146

■9 iki 11 'Vilainiai ryto
6 iki *9 valandai vakaro

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti 'Leavitt Bt.
Telefoną Canal 3552 

'Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
ISertdoij ir Pčtnyčioj turo 9 Uii -6 

i.j'.....ih.'.ii.ii T P it tiHi i-i—- -r—

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 ’W. \Vashington St 
-Room ‘.1502 Ttl. Cehttil 2978

Valandos: 9 ryto .iki 4 po .pietų
Vakarais: Utatn., Ketv. ^ir -’Subatoe 

6 iki 9 vai.
‘4 F45 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde ’Park 3395

DR. J.J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Ganai 0706 
Ofiso Valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj .pagal sutartiDR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

1 3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
>nuo 6 iki 9 valandos vakare

U 
tDR. A. L. YUSKA

2422 W. Marquttt, Rd. 
kampas 67th ir Artestan Are.

Telefonas Grovebill 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 
»ir '74® <po pietų, seredoms ‘po pietų ir 

nedčlioms pagal vusitarimą

SeniausiairOidžiausia
.. .LIETVV^V

GRABaRIU IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustėbino publiką su savo nupiginto 
mis kainomis iiž aukštos njšiefc palaidojimą. Meh nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio 'žmogaus kūno, j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto daiies.

Reikalui esant, ihusų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur gulėsite pamatyti di- 
džiųusį pasirinkimą gtabų ir kitų reikmenų ir ūž tą pa- 
tarnavimą jums visai nieko 'nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksi te, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
įteikia ambulanee ipatarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tkrimtftoju. Dykai RetUrios MoftetniSkbs Kdply^ios Dėl ’ 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

F■ h R'e;
'

JŪSŲ iGRABOHIUS . !.‘J

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

U 05 Adams St., Room 21.7
Telephone Randolph 6727

KAZIMIERAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 24 dieną, 12:15 valandą, 
A. M. ,1932 m., gimęs Raseinių* 
apskr.. Kvedainių parapijos, Lem- į 
bos kaimo. Amerikoj išgyveno 
38 metds.

Paliko dideliame ntiliudime 2 
spnus Simoną ir Vincentų, ■ sesers 
dukterį Josephine Gečienę, seseries 
sūnų Alexandrą DdlČą ir gimines, ! 
o Lietuvoje seserį ‘Petronėlę Dol- i 
čienę.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
S. Faitftcld Avė.

Laidotuvės įvyks scrtdoj ba
landžio 27'dieną, 8 vai. iš »Eudei- 
kio koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už'velionio iielą,’odš ten bus 
nulydėtas į 'šv. ’Kazifniero ‘kapines.

Visi *a. u. 'Kažimicro Pttrošio 
giminės, d muga i ir {pažystami esat 
nuoširdžiai kvreokifHi dalyvauti 
hiddtuvėse ir sutelkti jam 'pašku- 

'•tinį (patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę 'liekame,
Sūriai, Sesers 'Duktė, Sesers 
'Sūnūs, Sesuo riGiminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
•rius ’Eudeikis, Tel. Mards 174.1

Tclephone Kandoipb 0/L!
2-4 Vikarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9

A. L Davidonis, M.D.
4910 'So. Mičhigan Avenue

Tel Kenvood *5107 
VALANDOS^

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

apart iverttadienio ir ^ketvirtadienio

Ttieiifaone ‘Robstvdt 4)090 
Namie 8-9 ryte TtL sRtpublk 4)600

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis 'pagal sutartį.
4847 West 14th Street, 

CICERO. ILL.
•X-Ray...jPhone 'Cicero 1260

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4651 So. Aihland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

- L . . - - ■ T ------------------------- --- ~ --------- «*-

<L

DR. K. DRANGELIS

Street

't:

DENTISTAS

2403W.>68St 
(kampas Wėstern “Avc.

Tel. Republic 2266

'A'-'':;
. A Dr. P. M. ŽILVITIS I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Ofiso "Tel. Victory 7188

, Rez. Tel.‘Hemločk 2615

.. ti.

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
. Telepbone Hemlock 1373 

Valandos: 9 -ryto iki 9 vakaro 
Nedeliomis pagal sutartį

Nušautas turtingas biz
nierius

Rastas nušautas namuose/ 
kuriuose gyveno, 40 East Qak 
^treėt, Rdbcrt White, grtlva 
stambios vidurmiesčio rcalesta- 
tininkų firmos. Policija ‘mano, 
kad White nusižudęs. Išreiškia
ma nuomonė, kad saužudystė 
Taiiildyta dčliai biznio nepasise
kimų.

Didysis Ofisas 
■ ’* \ I

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

■ . 
f , 'vA» > t-'

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckaš)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.2420 Marųuette >Road į

Valandos: ‘9-—12, 7-^9, Antradieni it
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą
J,    ,1 , J „ . .‘.A* «»i ,i<. ,.fc

Phone-Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
^Dentistas

4645 tSo. Ashland Avė.
j arti H 7th

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., JRoom 900 
Telefone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki fi v.
Telepbone Victoty 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužės yra 
Tarptautinės Darbi

ninkų Šventė
Pir- 
dar-

Kaip per desėtkus metų 
mąją Gegužės, tarptautinę 
bo žmonių šventę, apvaikščiojo 
šapų, kasyklų ir kai kuriose 
vietose ūkio darbininkai, taip 
ir šiemet viso pasaulio darbo 
mases paminės tą šventę susi
rinkimais, prakalbomis, demon
stracijomis^ koncertais ir t. p. 
Kalbėtojai aiškins reikalą Ge
gužės Pirmąją švęsti kaip ženk
lą vienybės, solidarumo.

Chicagos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Centralinė Kuopa 
taipgi rengia gegužes 1 dieną 
Lietuvių Auditorijoj tai šven
tei atžymėti prakalbas ir kon
certą.

Programas bus įvairus. Kal
bės geri kalbėtojai. Jie aiškins 
Gegužės Pirmosios reikšmę ir 
organizuotų darbininkų judėji
mo užduotis. Koncertinė gi 
gramo dalis bus įvairi ir 
mi.

Antra vertus, įžanga į
certą ir prakalbas žema ir vi
siems prieinama — tik 35‘cen
tai asmeniui.

Kadangi šiemet Gegužės Pir
moji prieina sekmadienį, tai vi
si turės progos atsilankyti į 
Lietuvių Auditoriją ir dalyvau
ti bendrai su visais tos šven
tės draugais, pasiklausyti gerų 
kalbėtojų, puikaus koncerto ir 
gerai muzikai grojant pasišokti 
iki vėlyvos nakties.

Senas Petras iš anksto už
tikrina, kad atėję į Gegužės 
Pirmos Dienos apvaikščiojimą 
visi bus patenkinti turtingu 
programų ir gera muzika.

Senas Petras.

pro-

kon-

Ka matė Senas Pet v
ras Chicagos dum-

puose ,
“Naujienų” skaitytojams jau 

žinoma, kad Senas Petras yra 
tas žmogus, kuris šiais Hoove- 
rio prosperity laikais pėsčias 
važinėja su savo keliaujančia 
krautuve. Retkarčiais jam ten
ka pastebėti gan įdomių įvykių. 
Neseniai, pav. teko susitikti ir 
susipažinti net su išganytoju 
vienoje vietoje, kur groja bri
džių ir betina gerus pinigus 
ant arkliukų.

Well, aną saulėtą gražią pa
vasario dieną Senas Petras pie
tinėje miesto dalyje pastebėjo 
įdomų vaizdą didelėj, miesto iš
matoms dUmpoje.

Toje aikštėje daug žmonių 
— vyrų, vaikų ir moterų. Tie 
Žmonės visi renka maistą — 
duoną, bananas, obuolius, žo
džiu, visą maistą, kuris yra bu
vęs kada pagamintas kurioj 
nors valgykloj ar viešbuty. Ren
ka taip pat Ičeverykus; ar kitus 

‘skudurus. Kai kurie rinkėjų, 
radę obuolį ar bananą, net tuoj 
apšluosto ir valgo.

Toliau nuo dumpos vėl būrys 
žaliuojančioje pievutėje renka 
žoles — pienines, ir iš tų žolių 
gamins vakarienę.

Pažiurėjus į šį regipį, Seną 
Petrą net šiurpas nukratė: to
kioj turtingoje šalyje, kaip A- 
merika, kur kiekvieną metą pa
gaminama visokių produktų 
perteklius, žmonėms prisieina 
maistą rinktis išmatose — 
tiems patiems, kurie padėjo tą 
perteklių pagaminti.

Nemato tečiau šio šiurpaus 
vaizdo nė vienas turtuolis, nė 
Washingtono vyriausybė. Ne
mato kaip milionai badauja 
turtingiausioj pasaulio šaly.

Senam Petrui atėjo mintis 
apie tai, kaip didele neteisybė, 
suktybė ir išnaudojimas gyvuo
ja pasauly. Turtingoji klasė gy
vena pertekliuj, valgo ir geria

sau: kur dingo tas 
Išganytojas, kuris 

kartą mirė ant kry-

ko tik širdis pageidauja, puo
šiasi rūbais, kokius tik sugeba 
modistės ar kriaučiai pasiūti, 
naudojasi patogumaiš, kokius 
tik gali išmislyti, o tų pato
gumų gamintojui išblyškusiais 
veidais, apdriskusiais rūbais ka
sinėja miesto išmatas ir renka 
ten maistų, kad palaikyti gy
vybę.

Manau 
žmonijos 
buk jau
žiaus žmonių atpirkimui? ,Po 
šimtą pypkių, kur ir tas išga
nytojas, ką susitiko Seną Pet
rą viename Bridgeporto kliube, 
perkeitė vandenį į vyną ir už- 
fundijo jo savo draugams, pat
sai užbetijo keletą dolerių ant 
arkliukų ir dar vieną arkliuką 
liepė Senam Petrui pasirinkti, 
prižadėdamas nuostolius pa
dengti, o pelną atiduoti?

Kad nors tas išganytojas at
eitų šiems vargšams i pagelbą. 
Gal laikui bėgant pakeistų šį 
supuvusį maistą j gerą ir tin
kamą valgyti? Gal. pakeistų gy
venimą, kaip vandenį į vyną?

Dairiausi, dairiausi, bet išga
nytojo nematyti. Ir pamaniau 
sau: išganytojas gal, kaip ir vi
si politikieriai, įžengė į dangų 
ir užmiršo vėl viską, ką matė 
ant žemės, kaip užmiršta poli
tikieriai prižadus duotus pilie
čiams rinkimų vajuje, ir gal 
su šventu Petru groja bridžių 
ar laukia arklių bėgimo rezul
tatų, nepaisydamas darbo žmo
nių ant žemės.

Senas Petras.

Lietuvių Valanda
šiandie iš stoties WGES. nuo 

7 iki 8 vai. vakare įvyks re- 
guliarč lietuvių radio progra
ma, kurią kas antradienis lei
džia lietuvių įstaiga Peo/ples 
Furniture Kompanija.

Teko nugirsti, kad prie išpil
dymo šio programo rūpestingai 
rengiasi dainininkai J. Roma
nas, A. čiapas, ponia H. Bar- 
tush, panelė G. Tamkotonis; 
bus garsusis Peoples radio 
kvartetas ir duetas, kalbės Dr. 
dentistas C. Z. Vezelis, dalyvaus 
juokdarys Čalis 
graži ir rinktina 
daug kitų įdomių 
viem pasiklausyti.

Todėl atsiminkime šį vakarą 
užsistatyti savo radio.

—žinius A.

Kepure, bus 
muzika ir 

dalykų kiek-

Mt. Greenwood, III
Nelaime automobily

Balandžio 21 diena 8 valan
dą vakaro' nelaįmė ištiko vai
kiną ir merginą.

Juodu išvažiavo .pasivažinėti 
automobiliu. 115 gatvėje, su
stabdė automobilį prie kelio, bet 
mašinos šviesą neuždegė.

Kai vaikinas su mergina’ bu
vo automobily, tuo laiku kita 
mašina važiuodama pro šalį 
smogė į stovėjusį pakely auto
mobilį.

Sėdėjusieji viduj vaikinas ir 
mergina tapo smarkiai sukrės
ti ir jų veidai suraižyti. Abu 
nuvežti į ligoninę. ,

Užgavusios juos mašinos šo
feris teisinasi tuo, kad šviesų 
nematęs. 1

Well, tenka pasakyti, kad at
sargumas niekuomet nekenkią 
taip vaikinams, ' kaip pavie
niams, kaip poroms.

—Aksidentų inžinierius.

Brighton Park

Andree, Tardieu, Francijos premjeras (po kairei), kalbasi 
, su Ramsey MacDonald, Anglijos premjeru.

kaip' jie veda musų reikalus, 
o ypač kaip teismuose ir legis- 
laturoje jie nepaiso musų rei
kalų ir kaip jie apgaudinėja, 
skriaudžia biednuomenę.

Susirinkime taipgi bus pa
keltas klausimas, kas toliau da
ryti taksų mokėjimo reikalu. 
Be to, bus kalbama apie gazo 
ir vandens myterius privačiuo
se namuose.

šios apielinkės lietuviai, ne
praleiskite progos, atsilankykite 
į susirinkimą ir išgirsto daug 
naudingų žinių.

Kviečia visus Jqhn C. Roma
nas, pirm.

Kastantas Martinaitis, rašt.

reikalams dir- 
neskaitydami

SMULKIOS ŽINIOS
P-nas Misiulis, 27 North Ada 

st., 48 metų, važiavo automobi
liu. Automobilio nelaimėj su
raižytas veidas. Nelaimė atsiti
ko ties.namais 5233 So. Ash
land avė.

Frank Majis, 28 metų, 5353 
So. Wood street, hiėgino' nusi
žudyti namuose 5259 So. Jus
tine st. išgerdamas iodinos. Nu
gabentas pavieto ligoninėn. Bu
vo susirūpinęs, kad ilgai netu
rėjo darbo.

Frank Antonovich, 2532 West 
45 place, vaikutis, sužeistas au
tomobilio. Galva sudaužyta.

Leoną Dushinski, mergaitė 4 
metų, 1016 West 31 st., išgėrė 
turpentino.

—Rep.

Pirmą kartą

Antradienis, bal. 26, 1932
— ...........—......... ......................

čiams negirdėtas Jr jis nema
tytas, pasakys daug svarbių da
lykų, kas reikalinga darbininkų 
klasei žinoti. Taipjau pi'bgra-Taipjau pi’bgra- 
mo rengėjai ir pildytojai yra 
užsitarnavę lietuvių publikos 
atsilankymo. Neapsivilsite.

.—Tiesos Perkūnas.

Advokatas W. C.
Mitchell pasveiko

Kiek laiko atgal' adv. W. C. 
Mitchell delei ištikusios auto- *
mobilių nelaimės, kurioj jis ta
po sužeistas, buvo priverstas 
uždaryti savo ofisą.. Adv. W. 
C. Mitchell per ilgą laiką buvo 
daktarų priežiūroj ir negalėjo 
savo profesija , užsiimti. Bet 
dabar jis jau pilnai pasveiko ir 
priima' klijentus savo naujame" 
ofise.

W. C. MitchėljŲ. yra jaunas, 
energingas ir sąžiningas lietu
vis advokatas. Kad lietuviams 
geriau patarnavus, jis savo ofi
są atidarė lietuvių 
kolonijoj, būtent, 
Parke adresu, 2656 
tel. Hemlock 1323.

—Rep. J. J. C.

apgyvento]
Marquelte

W. 69 str.,

Town of Lake

NAUJOS NAUJIE 
NŲ STOTYS

Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose'.

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted street arti 63čios 
gatvės. „

Įclassired ftūS.
Business Service

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

So. Halsted St. 
Victory 4965

3218 
Tel.

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

P-no Benošiaus Aptiekoje, 
2612 W. 71st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th street.

NAUJIENŲ ADM.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO-
‘ VES 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.

SAVININKAMSNAMŲ
Musų biuras suteikia Vatar*mus 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

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltalsai

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

Lawn Civic Associatiom Lie
tuvių Skyriaus 3 kuopa laikys 
susirinkimą balandžio 28 dieną 
K. Gramonto svetainėje,. 4535 
So. Rockwell st. Susirinkimo 
pradžia 7:30 valandą vakaro.

Visi lietuviai- esate kviečia
mi dalyvauti, šiame susirinki
me bus galima kas naujo iš
girsti iš atstovų, kurie sugrįžo 
iš Springfieldo, III. • '

Jie mums papasakos teisingų 
žinių, kurių mes nesame girdė
ję, kaip valdininkai elgiasi ii’

girnas ruošiama ne pasipelnymo 
tikslu. O Auditorijos valdyba' 
parenduoja svetainę nupiginta 
kaina. Ir toliau: kaip Darbi
ninkų šventei minėti, tai Visos 
artistinės pajėgos apsiėmė pil
dyti savo numerius dovanai ar
ba už visai menką atlyginimą. 
Pagalios šį Pirmosios Gegužės 
Dienos apvaikščiojimą rengia 
socialistai. Kaip žinoma, socia
listai visuomenės 
ba pasišventę,
kiek tas. darbas reikalauja jų 
laiko ir energijos.

Taigi šios visos apystovos ir 
duoda galimybės Lietuvių So
cialistų Sąjungos Centralnėi 
Kuopai patiekti gerbiamai lie
tuvių visuomenei tokį šaunų ir 
daug reiškiantį parengimą už 
visai mažą įžangos kainą.

Gerbiamieji lietuviai, visi be 
skirtumo atsilankykite į paren
gimą Pirmą Gegužės Dieną. 
Bus geros artistines jėgos, ku
rios dalyvaus programe. Bus 
geri kalbėtojai, iš kurių vienas

/Praėjusi šeštadienį, balandžio 
23 dieną, užsidarė Sherman 
State Bank prie 48 gatvės ir 
So. Ashland avenue.

Tai buvo palyginti nedidelis 
bankas. Rodosi, patronavo jį 
ir lietuviai Town of Lake gy
ventojai.—Vietinis.

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 Sekr.

--------------o-------------
PIGIAI pardavimui 13 kambarių ra

kandai, sykiu arba dalimis. Turi būt 
parduota t iki gegužio 1. Atsišaukic 
nuo 10 ryto iki 5 vakaro. Mr. Snider, 
4015 W. Washington Blvd.

.........—•>------------------------------------------------------------
GĖRI g/osernės ir restauranto fixtu- 

riai pardavimui pigiai. Kaunteriai. svar
styklės, ledaunė. registeris ir t. t. Sa
vininkas 3114 Lowe Avė.

Klaidos pataisymas
Vakarykštės dienos “Naujie

nose”, žinioj apie p. J. Mosge- 
rio važiavimą į Lietuvą, įsi
skverbė klaida. Ten buvo pasa
kyta, kad Mosgeris dar . 1914 
m. platinęs “Naujienas” Bridge- 
porte, o turėjo būti—Engle-

svečias, dar tur būt chicagie- wode. šiuo klaida pataisoma.

MADOS MADOS MADOS

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas < DENTISTAS X-Ray
800 W.Roostvelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

$21.50, $23.50, $25.00, $28.50
. ir augšč.

darbas ir pritaikymas garantuoti, šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS ,
3516 S. Halsted St.

/
šalę Ramova teatro

Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 
ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Antano ir Juozo Čiuži
nu, paeina iš Tauragės apskr., Nemakš
čių vals. Turiu svarbų laišką iš Lie
tuvos. Jie patys, ar kas žinote malo
nėkite pranešti Charles K. Braze, 7222 
Sheridan Road, Kenosha, Wis.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio ar partnerkos su 
mažu kapitalu į 58 kambarių rooming 
house biznį.

2318 W. Wa$hington St.

^JHelp^Wanted—-FemBle
REIKALINGA jauna mergina patyru

si prie namų darbo, $3 į savaitę, kam
barys ir valgis. Robert Rue, 2114 No. 
Kedzie Avė.

Don’t 
neglect
C oi d s

Šalčiai krutinėjo ar gerklčje gali 
fiaaidarytl rimtus. Palengvinki t
uos i 6 minutes su “Musterole”, 

—- "couijter-irritant" I Uždedamas 
karta f valanda, jis turi sutelkti „ 
pagalbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak- 

. tarų ir slaugių.

Business Chances ,

EXTRAI Nepraleiskit progos, par
siduoda grosernė ir bučernė pigiai, už 
pusę kainos. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. 3002 W. 40th Place.

SOFT Drink Parlor gera vieta, ne
brangiai. Greitam pardavimui — Ap
leidžiu Chicagą ant visados.

4209 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI per Foredosure ap- 
tieka, gegužės 2 'd., 11 vai. ryte, lenkų 
ir lietuvių apielinkėj. Atdara apžiūrė
jimui. 4458 S. California Avė.

* PARSIDUODA Malt and Hops Sto
ras, nebrangiai, 53 53 So. Halsted St. 
Tel. Bouievard 0316.

Kultūringa tauta, kokiu 
du ji nesivadintų, kuria' 
meną ir juo teikia savo 
nėms paguodą. Bę meno tau
ta negali kultūrintis, tobulintis.

Doresniais ir kiltesniais tos 
ar kitos tautos žmonės taps ta
da, kada jie daugiau pamėgs 
meną-grožę. Be meno žmogaus 
dvasinis kilimas neįmanomas. 
Bet kuri tauta, kuomet*ji pa
sitenkina vien žemos rųšies pa
rengimais, negali skaitytis kul
tūringa', nes kultūringi žmonės 
nemėgia vulgariŠKų parengimų.

Ir jeigu mes trokštame dva
sinio peno, tai ; turime pamėgti 
meną, kultūros šaltinį; ne ba- 
labaik'as, ne triukšmą, ne pi
gioj rūšies burleską, bet gra
žias dainas, gražią muziką, gra
žiai išpildomus šokius,- tinka
mai išpildomus dramos veikalus. 
Tatai reikš kulturinipiąsi.

Todėl kiekvienas geras tau
tietis, norėdamas prisidėti prie 
savo tautos kulturinimosi, ne
tingės lankytis į parengimus, 
kuriuose duodama menas. Ta 
gražia proga' kiekvienas Chica
gos lietuvis galės pasinaudoti 
gegužės 1 dieną Lietuvių Au
ditorijoj, kur^ bus paruoštas dai
lus parengimas pirmą kartą už 
tokią mažą įžangos kainą, bū
tent 35 centus asmeniui.

Dabar klausimas, kodėl galu 
ma padaryti tokia žema įžajigos 
kaina dideliam parengimui?

štai kodėl. Kalbamas paren-

var
gavo 
žmo-

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos 
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONA^ BARBER 

COLLEGE
67,2 West Madison Street

2654 / 'a

'2654—Naujos mados taip vadinama “Gigolette' , 
siūdinti iš vienos spalvos sunkesnės arba lengvesnės materijos arba naujoviško -rai
bo šilko. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome - iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba pąš- 
ta ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739

Halflted SU Cluę&go. UI,

Financial
/ Finansai-Paskolot

* PINIGAI SKOLINAMI

ant ręal estate bonų, mokančių, ar ne
besimokančių; 7% už 1 metus, nėra mė
nesinių išmokėjimų. t

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227 

188 W. Randolph St.

PARDAVIMUI ' geri $2000 pirmi 
morgičiai, $100 nuolaidos, 6% palūka
nų. Kreipkitės 3531 W: Nortb Avė.

barnis For Sale 
Ūkiaii Pardaviniui^

PUIKUS išdirbti 79 akrai, rezortų 
distrikte Michigane. Tiktai $1500 te- 
Yeikia. Veikite greitai.

TREIBER, Mesick, Michigan

Real Estate For Sale
Namai

PAUL M. SMITH « 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. .bardware store, gasoline 
station, bučemįų ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

BARGENAS. Turiu parduoti prieš 
gegužės 1 d., 4 rendų namą. Kaina 
$5,900. Įmokėti $1,000, likusius po 
$50 į mėnesį. Kreipkitės

1 2432 S. Turner Avė.

PARSIDUODA 10 kambarių namas, 
2 garadžiai, jarde visokių medžių ir 
greipsų. Vertas $5,200. dabar parsi
duoda labai pigiai, iŠ priežasties, kad 
norim apleisti Chicagą ant visados. Pa- 
sinaudokit nepaprasta proga — busit už
ganėdinti. galima matyti vakare po 5 
vai. 3517 S. Lowe Avė., ant antrų lubų.

NAUJIENOS Pattten Depe.
1739 S. Halsted St.. Cbicago. 111.

♦ ■ ,

Čia įdedu 15 centų*ir prašau at-
* / .

siųsti man pavyzdį, No •• •««<•••••••• «««•««••

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

(Vardas k pavarde)

(Adresas)

Business Service

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

Būsai parenduojami piknikams ir iš
važiavimams už žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai suteikiami.

SOUTH

TURIU tuojaus parduoti 6 kamba
rių bungalow, garažas, furnaso šiluma. 
Improvementai išmokėti. Kaina $5,500, 
lengvi išmokėjimai. 1405 Clarence St., 
Berwyn, III.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas; 3 po 6 kambarius flatai Pierce , 
Avė. gatvėj, arti Humboldt parko ir 
elevatoriaus. Pirmas morgičius $6,500, 
kaina $7,800. Kreipkitės 

3531 W. North Avė.

(Miestas it vabt.)

■'i iiiorii im'ih ■nr<if Hibiia smam—

109 St.
Musą

gatvių

Šaukite Worth 148
WEST TOWNS BUS LINE, 

Ine. •
ir Harlerit Ąvenue, Worth, III. 
busai eina nuo 63

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas prie Wabansia' Avė., 5 ir 6 kam
barių, 2 karų garažas, artį elevatoriaus, 

ir Halsted I Kaina $6,200. $1.800 įmokėti. Kreip
kitės 3531 W. North Avė.




