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Pats Lenkijos Seimas 
Atidavė Pilsudskiui 
Diktatoriaus Teises

Seimas suteikė prezidentui teisę skelbti 
administracinius, ir įstatymų dekretus

Parliamentarinei valdžiai sutei
ki mirtiną smugįx

Varšuva, kovo 15. — Parlia- 
mentinei valdžiai Lenkijoje su
teiktas dar vienas smūgis. Pas
kutiniame savo posėdyje, Len
kijos seimas nutarė duoti vals
tybės prezidentui teisę skelbti 
administracinius dekretus ir į- 
statymų dekretus per 3 metus, 
be jokio seimo ar žmonių atsi- 
klausimo. žinant ,kad Lenki
jos prezidentas Moscickis yra 
tik įrankis diktatoriaus Pilsuds
kio rankose, galima tokį n u bal
savimą paskaityti mirtinu smū
giu parliamentarinei valdžiai.

Įnešimą j seimą padarė val
džios partija ir nors opozicija 
smarkiai tam priešinosi, nuro
dydama tokio įstatymo netei
sėtumą. jis buvo praleistas.

Uzurpatorius Pilsudskis, ne
davęs žmonėms prasižioti v ir 
pareikšti savo teises, dar kar
tą suteikė smūgį demokratiz
mui.

Mūšyje žuvo l^Nicara- 
guos sukilėlių.....

Washington ,D. C., kovo 15. 
—Įvykusiam mūšyje tai-p Ame
rikos jurininkų ir Sandino su
kilėlių žuvo 12 pastarųjų. Ju
rininkai nuostolių nepanešė.

Gandhi žmona antru 
kartu j kalėjimą

Bardoli .India, kovo 15. — 
Indijos tautininkų vado Mahat
ma Gandhi žmoną, vos paleis
ta iš kalėjimo, vėl buvo areštuo
ta ir nuteista šešiems mėne
siams už dalyvavimą prieš Ang
liją varomoje nepaklusnumo 
kampanijoje.

Trockis išvyko į Čeko
slovakiją

Instanbulas, Turkija, kovo 15. 
—-Turkijos valdžia davė leidimą 
Leonui Trockini .ištremtam bol
ševikų karo vadui, išvažiuoti į 
Čekoslovakiją gydymosi tiks
lams. Čekoslovakijoje praleis 
tris mėnesius.

Balsavo už aštuonioliką 
prezidentų

Jamesto\vn, R. L, kovo 15.— 
Rhode Island valstijoje mirė se
nukas Samuel Smith, kuris sa
vo gyvenime balsavo už 18 Ame
rikos prezidentų, šventė dvi si
dabrinių vestuvių sukaktuves 
ir buvo valstijos legislaturos 
atstovas.

Chicaijai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Debesuota, vakare galimas 
lietus; vidutiniai pietų vėjai.

Vakar temperatūra buvo 20- 
37;

Saulė teka 6:02; leidžiasi 5:- 
56.

Sako Sąn Salvadore žu
vo 8,000 komunistu
Meksikos Miestas, Meksika, 

kovo 15. — | Meksiką atvykęs 
amerikietis iš San Salvador val
stybės pranešė, kad San Sal
vador armijos vadai užmušė 
8,000 komunistų, kurie ruošė, 
sukilimą mėnesį laiko atgal.

Pasaulis niekuomet ne
pasibaigs

New York, kovo 15 .— Du 
Californijos technologijos insti
tuto profesoriai darė matema
tiškus tyrinėjimus, kurie paro
do, kad pasaulis niekuomet ne
pasibaigs.

Peru prezidento užpuo
likai nuteisti mirti

Lima, Peru, kovo 15. — Du 
užpuolikai, kurie mėgino baž
nyčioje nudėti Peru prezidentą 
Sa'nchez Cerro, teismo buvo pa
smerkti mirti. Kiti du suokal
bininkai nuteisti 20 metų į ka
lėjimą.

Suomijos fašistas 
prisipažino nužu 

dęs spiegę
Helsinki, kovo 15. .— Olavi 

Runolinna, fašistas, policijos 
sučiuptas, prisipažino nužudęs 
Minna Kraucher, kurios lavo
nas buvo rastas kelias dienas 
atgal. Runolinna sakė ją nu
žudęs .nes ji valdžiai išdavė jų 
rengiamo sukilimo planus.

2,000 gauna darbus Hol- 
lywood’e
—

Hollywood ,Cai., kovo 15. — 
Amerikos filmų sostinėje atsi
darė, kiek laiko atgal uždarytos 
Columbia filmu bendrovės stu
dijos. Darbo gavo 2,000 be
darbių.

įleis tik gerus muzi
kantus • '• t

\Vashington, D. C., kovo 15. 
— Senatas praleido įstatymą, 
kuris Amerikon įleist įvažiuo
ti tik tiems muzikantams, kurie 
pasižymės ypatingais gabumais 
ir talentu muzikos srityje.

Melionas skubina j An 
gliją

W’a'shington, D. C,, kovo 15. 
—Buvęs Amerikos iždo sekreto
rius Andrew Mellon, ir dabar 
paskirtas ambsadoriu Anglijai, 
trečiadienyje išvažiuoja užimti 
naują vietą.

Ne viskas auksas, kas 
žiba

Littlc Rock/Ark., kovo> 15.— 
Arizonos valstijoje atrasti sluo
ksniai cinobaro rudų (metalas iš 
kurio pagamina gyvą sidabrą.) 
Pradžioje manyta, kad tai bu
vo auksas ir į valstiją priva
žiavo šimtai žmonių aukso kas
ti ,bet visiems teko ąpšivilti. 
Atrasti cinobaro sluogsniaį la
bai dideli.

(Acme-P. £5 A. Photo]

Eamon de Valeru, naujai iš
rinktas Airijos prezidentas, ku
rį išrinko Airijos parlamentas. 
Prieš De Valeros išrinkimą pre
zidentu buvo (’osgrave.

Japonai ištraukė 
12,000 kareivių 

iš mušiu fronto
Padėtis Shanghrajuje japonams 

esanti prielanki

Tokio, Japonija, kovo 15. —- 
Japonijos karo ministerija įsa
kė 12,000 japonų kareivių iš 
Shanghajaus grįžtis atgal į Ja
poniją. Tikėdami; "kad padėji
mas Shanghajuje yra' jiems 
prielankus, japonai nutarė'ma
žinti savo armijos skaičių fron
te.

Shangliai, koVo 15. —Į Shang- 
haijų atvyko Tautų Sąjungos 
komisija tyrinėti fronto padė
tį. Mėgins rasti tikrą japonų- 
kinų konflikto priežastį.

VVashington ,D. C., kovo 15. 
—Henry Pu-Yi, naujai .japonų 
paskirtas Mandžurijos valdovas 
kreipėsi j Ameriką, prašydamas 
pripažinimo. Ameriką tačiau į 
tų prašymą neatkreipė domės 
ir greičiausiai nepripažins.

Iš banko pavogė $100,-
000

Clinton ,Iowa, kovo 15. — 
Keturi banditai užpuolė ir pa
vogė $100,000 iš vietinio City 
National Banko. Policija' su
ėmė 4 asmenis, kuriuos įtaria 
valyvavus užpuolime.

Aparatas juroje pasken
dusiam auksui surasti
San Francisco, Gal., kovo 15. 

—Theodore Wicks nardytojas 
išrado aparatą, kuris suseka ju
roje paskendusį auksą. Pir
muose bandymuose aparatas pa
sirodė pasekmingas.

Grafas Zepelinas vėl 
rengiaši kelionėn

Friedrichshaftėn, Vokietija, 
kovo 15. — Garsusis vokiečių 
zepelinas Grafas Zepelinas vėl 
daro bandymus' ir rengiasi vyk
ti kelionėn j Braziliją. 'f

Degtukų karalius bus 
palaidotas Stockholme
Paryžius, kovo 15. — Pary

žiuje nusižudęs Švedų “degtu
kų karalius”, Ivar Kruegei* bus 
nuvežtas į. Švedijos sostinę 
Stockholmą ir ten iškilmingai 
palaidotas.

Hitleriui nesisekė 
sudaryti frontas 
prieš Hindenburgą

Centro partijos kandidatui nėra 
jokios opozicijos

Berlynas, kovo 15. — Von 
Hindenburg išrinkimas Vokieti 
jos prezidentu buvo užtikrintas, 
kuomet fašistams ir Duester- 
berg’ą, nacijonalistų kandidatą, 
rėrnusimš nepasisekė sudaryti 
bendras frontas prieš Hinden- 
burg’ą ateinančiuose antruose, 
balandžio 10 d. įvykstančiuose 
rinkimuose.

Susijungdami, Hitlerio fašis
tai ir nacijonalistai planavo į 
prezidentus remti buvusį kai
zerio įpėdinį Fridriką Wilhel- 
mą, bet nežinodami centro par
tijos planų, nežinojo ko grieb
tis ir ką darytis Nors Hitleriui 
ir butų pasisekęs sudaryti ben
dras frontas, Hindenburgas, pir
muose rinkimuose pasirodė tiek 
stiprus, kad jo laimėjimas buvo 
'.ikras, nežiūrint kokių kombi
nacijų smarkaujantis Hitleris ir 
butų griebęsis.

Duesterbcrgas ketina iš rin
kimų visai pasitraukti, komu
nistai, priešingi Hitleriui ir 
Hindenburgui irgi, nedalyvaus, 
penktojo kandidato Winter’io 
dabar sėdinčio kalėjime, balsai 
yra nereikšmingi. Tokiu budu 
Hindenburgui paliko atviras ko
vos laukas.,

Kinijoje 20,000 mirė 
nuomaro

Ligą išnešiojo katės didumo 
. žiurkės

Peiping, Kinija, kovo 15. — 
Kinijos sveikatos departamen- 
t'a's< paskelbė kad Shasni ir 
Shensi provincijose nuo maro 
mirė 20,000 žmonių. Liga ap
lankė kaimus. Epidemija pir
miausiai pasirodė lapkričio me
nesyje ir nuo' t*o laiko plėtėsi 
gyventojų tarpe.

Sinhsien, Linhsien, Paoteh 
Mihsia, Suetch, Yulin ir kiti 
tų provincijų distriktai dau
giausiai nuo epidemijos* nuken
tėjo.

Ligą išnešiojo, žiurkės, kurios 
buvo beveik didesnės už pačias 
kates. Maras nukankinęs kai
mus ir provinciją, miestų ta
čiau nepaliete. ■ .

Italijoje 1,147,000 be
darbių

?■ ' ■ t
Rymas, Italija, kovo 15. — 

Vasario mėnesio pabaigoje Ita
lijoje priskaityta 1,147,000 be
darbių. Jų skaičius per vieną 
mėnesį pakilo 96,000. Ketvirta 
bedarbių dalis 1 gauna valdžios 
pašalpą.

Paslydęs išsisuko petį ir 
nusilaužė ranką

Urbana, III., kovo 15. —Pa
slydęs ant kambario grindų pa
tiesto kauro, Dr .M. Leighton 
nusilaužė ranką ir smarkiai iš
sisuko petį.,

Ore susidūrė du orlaiviai
- ..■ - » ;

Albacete, Ispanija, kovo 15. 
-—Ore susidūrė du orlaiviai ku
riais' skrido dar besimokinanti 
lakūnai. Vienas mokinys f buvo 
užmuštas.

* Vatikano Miestas, kovo 15.-— 
Popiežius paskyrė kardinolą 
Dougherty ginti ir rūpintis 
“Apsireiškimo ordėiio” viehuo- 
lėms'.

Georgo Eastman, milionierius 
ir fotografiškų aparatų “kara
lius”, kuris dėl blogos sveika
tos kovo 14 d. nusišovė. Jis 
buvo 77 metų amžiaus.

Lindbergh’ai jau 
nesitiki atgauti 
savo pavogtą sūnų

Detektyvai vėl tardinės kūdikio 
auklę

k........ m ■ -i ■ ..

New York, kovo 15.—Netekęs 
vilties ' atgauti kūdikio, Lind- 
bergh’as, dar tebetęsia tyrinė
jimus ir mėgina užmegsti ry
šius1 str kidnapčriais, kurie pa
vogė jo kūdikį dvi' savaitės at
gal.

Visa Atlantiko vandenyno pa
kraščių policija ieško vagių ir 
grobikų, kurie buvo pirmiau i- 
puolę į jos nagus, bet ikišiol 
jų pastangos neatnešė jokių re- 
zulfhtų.

Išsekus visoms teorijoms apie 
pavogimą, detektyvai‘ketina vėl 
pradėti tardinėli kūdikio auklę 
Bctty Gow, kuri daugelio žmo
nių numatoma, kaipo kidnape- 
rių sąjungininkė.

Braziliečiai reikalau
ja respublikos .

grąžinimo
I *r- L r -III x

Santa Ana, Brazilija, kovo 
15.— Rio Grande De Sul pro
vincijos politiniai vadai įteikė 
Brazilijos prezidentui Getulio 
Vargui pareiškimą, kuriame 
griežtai reikalauja atstatyti 
Brazilijoje konstitucinę valdžią.

Mirė nusikandęs liežuvį
Boston, Mass., kovo 15. —J. 

Wolfe, Ėostono policininkas, 
tarnyboje persikando .liežuvį- ir 
netrukus nuo to mirė. Jo žmo
nai miestas suteikė pašalpą.

69 metij senelis susilaukė naujų 
dantų

O’Neill, Neb., kovo 15. — 
Dešimts metų atgal netekęs vi
sų dantų ,69 metų senelis pa
juto, kad jam pradeda dygti 
nauji dantys.

Trys žuvo gazolino gaisre

Rocjcville, Ind., kovo 15. — 
Vieno ūkininko namuose spro
go gazolinu kūrenamas pečiu
kas, Sugriovė triobą ir užde
gė jos likučius .Gaisre žuvo trys 
vyrai.

Lietuvos Naujienos
85 metų aušrininkas Ši- 

, moliunas Rygoje
šiomis dienomis savo giminių 

ir artimųjų draugų tarpe Ry
goje šventė savo amžiaus 85 
metų sukaktuves vienas iš pir
mųjų Rygoj susipratusių lietu
vių p. Antanas šimoliunas, stei
gėjas* tautinės draugijos “Auš
ra”, kuri Rygoje buvo įkurta 
1883 metais.

Prūsų lietuviai dirba

Vasario mėn. 15 d. Tilžėje 
buvo laikytas “Vokietijos 
Lietuvių Susivienijimo” visuoti
nas susirinkimas . Kadangi sa
vininkas svetainės, kurioje tu
rėjo įvykti susirinkimas, prieš 
pat susirinkimą atsisakė, maty
ti ,del politinių sumetimų, duo
ti salę, tai susirinkimas atsi
buvo “Vok. Lietuvių Susivieni
jimo” raštinėje. Del patalpos 
mažumo čia negalėjo sutilpti 
visi dalyviai, kurių skaičius sie
kė 120 asmenų. ' '

Susirįnkimą atidarė Susivie
nijimo pirmininkas V. Mačiu- 
laitis. ' Jiš pasveikino susirin
kusiuosius ir padarė metinio 
veikimo apyskaitą. Po to ka
sininkas padare pranešimą apie 
iždo būklę'ir buvo priimami 
nauji įstatai. (

Dabartinei Susivienijimo Vai* 
dybai pareikšta pilnas pasitikė
jimas. Vydūno-Jagomasto gru
pė Čia' savo nusistatymų pra
vesti negalėjo, nes balsavimuose 
tesurinkdavo tik 17 balsų.

Susirinkime buvo, keliamas 
ir Prūsų lietuvių tarpusavio 
sugyvenimo klausimas.

Tikisi panaikinti 
prohibiciją prieš 
lapkr. m. rinkimus

Slapiųjų nuošimtis Kongrese 
didėja

Washington, kovo 15. — šla- 
pi&ji, pralaimėję naujo svaigi
namųjų gėrimų įstatymo balsa
vimus kongrese, džiūgauja, kad 
jų pusėje vis didesnis kongre
so atstovų nuošimtis ir pradė
jo ruošti planus prohibicijos 
panaikinimui prieš lapkričio 
mėnesyje įvykstančius rinki
mus. ’ |

Slapiųjų vadai Kongrese iš
reiškė įsitikinimą, kad dar ne
atėjus lapkričiui, Slapiųjų pu
sėn pereis užtektinas skaičius 
balsų ne vien pakeisti prohibici- 
jos įstatymą, bet įnešti j kon
gresą naujį amendmentą, kuris 
panaikintų aštuonioliktą Ame
rikos konstitucijoj amendmen
tą—prohibicijos įstatymą.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.'
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per •

IHAWIOIEIM©S
1739 So. Halsted St., 

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Rygos universiteto rek
torius apie musų 

universitetų
Ryga. Latvijos universiteto 

rektorius, prof. Bimanis, labai 
palankiai atsiliepė apie Lietuvos 
universiteto iškilmes ir patį 
universitetą. Jis pareiškė, kad 
jam, kaipo Latvijos atstovui, 
buvo parodyta daug dėmesio ir 
širdingumo. Iš viso patirta, sa 
ko jis, galima prieiti tik vieną 
išvadą, kad abi tautos siekia 
glaudesnio susiartinimo, negu 

j jis yra iki šiol. Lietuvių dar
bo meile, kurią jie plečia savo 
universitete, ilgainiui padarys 
jį pavyzdinga aukštąja, mokyk
la.

Lietuva pakviesta į 
“Medicinos dienų Briu

sely” sesiją
Šių metų birželio 25—28 d.d. 

įvyksta 12-ji “Medicinos dienų 
Briusely” sesija. Belgijos vy
riausybė prašo dalyvauti ir Lie
tuvą toj sesijoj.

Ne visi Lietuvos moks
leiviai snaudžia

Šiaulių berniukų gimnazijoj 
anksčiau energingai veikė 
“Kultūros” būrelis. Dabar jo 
nėrA.,JBet užtat yra bendro la
vinimosi ratelis “Liepsna” ir 
moksleivių kraštotyrininkų" bū
relis. Abi šibdvi (yrgtnuzacijos 
praneša savo veiklumu tiek 
skautų, tiek kitas moksleivių 
organizacijas. Neseniai “Lieps
na” surengė literatūrinį teis
mą. Teisė žemaitės “Kurmelį”. 
Kiek anksčiau kraštotyrininkai 
surengė literatūriškos pasakos 
vakarą, kuris pasižymėjo dide
liu įspudingumu bei originalu
mu.

Abiejų šių organizacijų pir
mininku yra veiklus ir energin
gas 7 kl. moksleivis Jonas Dau
gėla.

Lietuvos bankas mažina 
nuošimčius

Vasario 26 d. posėdy Lietu
vos Banko taryba pritarė val
dybos pasiūlymui nuo kovo 1 
d. sumažinti diskonto procentus 
paprastiems kreditams nuo 
8’/^ iki 7x^r/, paliekant, kaip 
ir anksčiau, 6% eksportiniems 
vekseliams. 

_____ •
Mokosi lietuviškai

Klaipėda.— Paskutiniu laiku 
kas kart vis daugiau atsiranda 
vokiečių, kurie mokosi valsty
binės—lietuvių kalbos.

IŠ. besimokinančių daugiausia 
laisvų profesijų žmonės, priva
čių firmų tarnautojai, ir pan., 
bet yra keletas direktorijos ir 
magistrato valdininkų.
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[KORESPONDENCIJOS “ ”
Esplen Pittsburgh, 

Penna.
SLA. 353 kuopos balsavimo 

pasekmės.

klKKovo 13 d. SLA.
laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame buvo balsuojama Pil
domoji Taryba.. Balsavimo jia- 
sėkmės buvo sekamos: į prezi
dentus adv. F. .1. Bagočius 11 
balsų ir J. J. Bačiunas 2. J 
vice-prezidentus: A. Mikalaus
kas 3, ir M. Mockevičius 1. J 
sekretorius: P. Jurgeliutū 11 ir 
V. M. Čekanauskas 2. I iždi
ninkus: K. P. Gugis 9 ir P. Ma
žeika 1. I iždo globėjus: J. Ja
nuškevičius 3, S. Bakanas 11 ir 
G. J. Stungis 8. 1 daktarus-kvo- 
tėjus: Dr. I. B. Bronušas 11 ir 
D r. Klimas 2.

—Korespondentas.

So. Boston, Mass
Pildomosios Tarybos rinkimai

SLA. 43 
kuriame 

Pildomąją

neturėjo tokio choro, kuris ga
lėtų patarnautu visiems Pitts
burgho* lietuviams ir lietuvių 
draugijų parengimams. Pra
eitais metais SLA; 3ėias Aps
kritys buvo susirūpinęs choro 
įkūrimu, — buvo išrinkta ko
misija, paskirta!»$50 iš Apskri-* 
čio iždo. Bet Apskričio iš
rinktoji komisija nieko nenu
veikė per metus laiko dėl suor
ganizavimo • choro,: ir* tai, tur 
but< del tos priežasties, kad 
nckurie komisijos nariai neno
rėjo -ar nemokėjo patį, jauni
mą prileisti prie darbo.

Šiais metais pirmiausiai pra
dėjo rūpintis jatmimo organi
zavimo darbu* Carnegie ir 
Bridgevillc jaunuomenė* Ji 
suorganizavo Draugiškumo 
Ratelį; o šio Ratelio pastango
mis buvo pradėta* darbuotis 
dėl suorganizavimo choro. Jis 
sušaukė virš minėtą susirinki
mą (kovo 10 d.’ LMD. svetai
nėj), kuriame dalyvavo apie 
30 jaunuolių, susirinkusieji 
vienbalsiai nutarė organizuoti 
lietinių chorą, kuriam vardas 
duota “Lietuvių * Dainos Cho
ras”. "Joną Senulį nutarta 
kviesti vadovauti Lietuvių 
Dainos Chorui. Kadangi p.

visiĮgaliausieji PitUburgho iri S... Bakanas*, viee-pįrmiiiinkas 
apyHhkės jaunuoliai įr jau- Dr. J. T. Baltrušaitiėniė, sekte- 
nteolėš įf- kad jis1 butų ‘ vienas loyhrs J^nas Očmonas, iždinin-

**r " ‘ anaunceris
P. Dargis,. valdybos nariai — 
Jonas A; Katkus, Jonas A’} 
Kazlauskas, ’ Geo. Wencius. 
Jos. Wencius ir A. Micliaus- 
kiutė.

šioji valdyba darbuojasi, 
kad lietuvių radio pusvaland-

didžiatrsių ir geriausių lietu- kas M.r Grinienė, 
vių. chorų P.ittsb’ųrglje, kuriuo 
birtų galima didžiuotis ir* ge-

& #.

Įsikūrė Pitlsb.urgho Lietuvių 
Radio Kliubas. Vasario 28' d. 
Lietuvių Piliečių svetainėje 
lAivo sušauktas visuomeninis 
susirinkamas dėl I įkūrimo Lie
tuvių Radio Kliufro ir išrinki- 
ino • pastovios valdybos.

priežasčių) reguliariai “Aidas” I A. ’ 
išleisti ir tuojau nebuvo gali- tiškai 
ma spaustuvę parduoti; Tuo vo progos surinkti “Aido” rk- 
tarpu ispaustuvę: palaikyt buvo kinį, sakydamas, kad jis, kai- 
daug išlaidų, tai ir buvo dir-po “Aidė 
bama<! pašėlimai, spaudos dar
bai. Tačiau visados' buvo žiū
rimai spaustuvę parduoti.

Kad aidiečiai turėjo parduo
ti . spaustuvę už $1,150, tai ne 
jų. kaltėj nes susidėjo tokios 
sąlygos. Kaip namų, žemės ir

Balnas, norėdamas ypa- “Dokoj. f..-;.. a4;„ 
i Biržiškai pasigerinti, ga- «» LUBIU Slip

” skaitytojas, norįs 
turėti “Aido” rinkinį. Bu’: vė
liau paaiškėjo, kad jis tą rin
kinį rinko dėl Biržiškos.

Kovo ■ 9 d. įvyko 
kuopos susirinkimas, 

. buvo balsuojama už 
Tarybą. Pirmoj vietoj reikia
pasakyti, jog šią kuopą kon
troliuoja fašistai ir dešinieji 
sandariečiai. Todėl, žinoma, jie 
ir rinkimus laimėjo. Tačiau ir 
tuo savo laimėjimu jie vargu 
gali labai džiaugtis. Sakysime, 
nominacijose Bagočius gavo tik 
apie 10 balsų, o dabar už jį 
balsavo 16. I iždo globėjus J. 
S. Mockus gavo 62 balsu. Bet 
tai greičiausiai dėl to, kad jis 
y r; - tos kuopos narys.

Balsavimo rezultatai buvo 
tokie: į prezidentus S. Gegužis 
gavo 50 balsų, J. Bačiunas 22 
ir F. J. Bagočius 16; j vice-pre
zidentus A; Mikalauskas 69, M. 
J. Vokietaitis 10 ir M. Mocke- 

v vičius 8; j sekretorius -Pi vlur- 
geliutė (ii, J. Miliauskas 16 ir 
V. M. Čekanauskas 11; į iždi
ninkus J. Tareila 50, K. P. Gu
gis 34 ir P. Mažeika 3; į iždo 
globėjus J. S. Mockus 62; J. 
Januškevičius 59. J. Sekys 16, 
S. Bakanas 14, J. J. Stungis 7 
ir M. R. Raginskas 4; į dakta- 
rus-kvotėjus J. S. Stanislovai- 
tis 74, I. B. Bronušas 7 ir E. J. 
Klimas 1. —X.

rūmą jaunystės”
“Pėr kotUrtiM tnelUH aft buvAu menkos 

sveikatos ir taip silpnas, kad matai galėjau 
dirbti." rato p. M. Preikšą. Buftato. N. Y. 
“A& ėmiau daugelio rakiu vaistu be jokios 
pagalbos. AA porskaiNau apie Nugn-Tone ir 
nusipirkau bonką. A6 suvartojau dvi bon- 
kas ir dabar aš turiu stipruma jauiiystZa. 
Nuga-Tone yra pastebėtinas dėl žmonių, ku
rio yra silpni ar liguisti."

Jokie vaistai neturi tokio alebčUno re
kordo kaip Nugn-Tone. Jis sutelki1 sveikata 

j visose pa- 
pastaruosius 45 metus. 

_______  __  pardavinėjamas aptiekinlnkų. 
I Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprakykile ji 

užsakyti ik savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrų Nuga-Tonc. Substitutai yra 
bO vertes.

Nemaniau, kad apSvietieėiai 
yra priešingi, kad BiržUUi! 
parvežė “Aido” rinkinį į Lie
tuvos Uni versite© Knygyną.
Bet manau, kad A. Bačėnas 

dos ir kad jiė; tikrai butų ge- lėį taip, nupuolė' kaina ir ant1 neturėjo teisės taip pasielgti, 
ri 
gos prie ]>rograino< pildymo vėtą mašinųu 
sutraukti geriausias musų me-

KLIU IJVIUVJU 1 UUiU puavilltlliu- I j.

žiai blitų palaikomi ant Visa- kitokių* džiktiį; kaina ■ nupuo- 
1 • __ 1 _■.1 ’ t?! ‘1 _1   • 1. L - A _ _ J — 1 * » 4a 1 1 4 trv i 4 m 4 (

ri. Vadinasi, dedama pastan- aidiečtų'.i spaustuves jau; pade- Juk Biržiška buvo
__ ______________ _____ ____ __ • 1 B ___ k 1 . 1

Piitšburgho Lietuvių Rhdio n i nes spėkas.
Kiiubo įkūrimo darbas jau 
buvo pradėtas kiek- laiko al
gai; — JAivo* išrinkta laikina 
PitUbtaargįhb * Die tuvių Radi o 
kli'tito > valdyba t susidėdžnti iš 
pirmininko JJ K> Mažiukuos-

5. liakanas.

Detroit, Mieli

» Detrode, 
tai, jei jam buvo reikalingas 
“Aido” rinkinys, jis pats galė
jo ateiti į 1 “Aido” spaustuvę.

Proletaras perdrąsiai tvirti
na, kad “Aido” rinkinių nega-

Rotterdam Volendam
Veendam « New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir modemi
nį Trecioj Klesoj.

ŽEMOS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago'

ProiėtAras savo rašlė pri
mena,! kad I kol ‘ bus padaryta 
sąskaitą, tai; apšviėtiečiai gau
tus pjnigm už; spaustuvę “pa- 
dėjo į JAiržuazinį’b'ankią.” Ne-į,, 
jaugįe FVoiėtaraB^ nori, kad ap-1 ga,u^. * .n^ už Pinisus”. “Ai- 
švietiečiai i draugijos 
už ž pa neekos padėtų ?

ProletArns rašo,. kad 1 buk J.

pinigus dus” plačiai buvo pasisklcidęs
abu imirrvvz • v iir ava iiiyjii vso, 

sekretoriaus Jono > Ormono;. iž-! 
dininko MJ. Grinienės, anaun-i 
šeri© P. Dargio ir valdybos Proletaras labai saviškai rašo1 gauti $500 važiuot į Rusiją ir 
barės Ai Mieiiauskiutės; šioji apie “Aido” spaustuves parda-, tik D.1 Kasparkia tam pasiprie- 

gyvavi- šinęs; Apie tokį dalyką nebuvo
| nė kalbos; nes ADĄD.1 centro 

nigus skolinti.
Kas Ifnk? “Aido” redaktorių 

Proletaras irgi apsilėnke su 
“Aido” litrinį, ypač 
laiko, atsakomybę 

lėmė “Aido” Redakcijinė Ko- 
gerai žino, misiją (tai Proletaras žino).

nors 
, ga

Saviškai rašo.

Naujienų” tūlas Gugas ir tųi pinigų* norėjęs

laikinoji •* vaidyba t perėmė lie- vimą ir apie “Aido 
ttivių t radi© pusvalandžio ty a r- mą.
kymą dš py Mhlėnės iri sušaukė. Pradžioj to savo rašto jis komitetas negali draugijos pi- 
SHsirinkimą;. kud i įkūrus Pitts- bando primesti “Aido” leidė- 
lAirghO Ijiėtlivių 'RAdio 'Kliubą, jams bizniškumą ir, kad dėl 
kiuris rūpintųsi palaikymu lie- nemokėjimo biznį vest, aidiė- 
ttrvių radio > pusvalandžio ant čia i pardavę savo spaustuvės 
visados, kooperuojant su musų 
menininkais, biznieriais, drau
gijomis ir plačia j a visuomene. 
Žodžiu, kad lietuvių radio 
pusvalandis tikrai ‘ tarnautų

ioProletaras gali žinoti, kad 
niekas nesusirinko?

—L. Urbonas', 
buvęs “Aido” spaustuves 

darbininkas.

Patogumų Gadynė!
Senulis yra* vienas gabiausių ijetuviii plačiąjai visuomenei.
ir daugiau patyrusių chorvc-Į šiame susirinkime (vas. 28 
džių Pittsburge, tai yra vilties,1 dalyvaujant draugijų at- 
kad * Lietuviui Dainos Choras. stovams, visuomenės darbuo-į

gCr° 1.1\aSISekl!n.<1)- Urp i tojams, menininkams ir me- ’ spaustuvėj spaudos darbai ir ' Kas link “Aido” rinkinio, 
Iittsburgho lietuvių dailės įny- nininkėms buvo aptarta budai pašaliniams žmonėms, bet tik kurį A. Bačėnas pardavė arba 
letojų. Išrinkta choro valdy-1 paiajkyni0 lietuvių radio p <s- laikinai, tai yra tol, kol spaus-1 davė M. Biržiškai parvežt į 
ha iš 9nių narių, valdybą dės valandžio bei išrinkta pastovi tuvė bus parduota. Mat, nebii- Lietuvos Universiteto Knygy- 
paslangas, kadi prie. Lietuvių valdyba iš sekamų visuomet vo galimybės (dėl įvairių ną, tai štai ką turiu pasakyti:

mašinas už $1,150, už .kurias' vėliausiu 
buvę sumokėta apie $5,000.

Nors (Proletaras
kad “Aidas” buvo įsteigtas ne Tokiu budu ir Urbonas, 

“l biznio,♦ bet dėl propagan- ir anglies kasyklose dirbęs
dos, bet jis vistick bando pri- 1;:’o dirbti ir prie “Aido” išlei- 
mesti “Aido” leidėjams bizniš- dinio. Pagalios, juk yra ang- 
kumą. I liakasis, kuris gali dirbti
?Tiesa, buvo dirbamą “Aido” kitokius darbus.

Kas link “Aido” rinkinio

ir

Ar jus priimsite mano patarimą?”

Pittsburgh, Pa

(C) P. Lorilktd Cq., Iuc.

Jau per kiek metų Pitts
burgho lietuviai jaučia truku
mą dailės ir meno sritvj, -4-

Aš noriu padėkuoti jums už jūsų “tipą
Ir noriu atsilyginti geru jums patarimu:
Jūsų rūšis yra šiurkšti ir sausa, 
Jus tikrai turėtumėt pabandyti

OLD GOLDS!

įsikūrė Lietuvių Dainos 
Choras

Jie yra saldus ir švelnus, jie patenkina 
Gerkles visų tų žmonių, kurie juos ruko, 
Tiesą sakant, jų gamtiškas lapas 
Verčia veik visus inano pirkėjus 

juos branginti?

. -'įriti ifflr •įA’ tilt

Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pečių, 
parlor setų, karpetų ir taip toliau.

Negirdėtai pigiai ant aukštos rųšies skalbimui mašinų 
MAYTAG, THOR, HOOVER ir elektrikinių ledaunių— 
refrigeratorių.

r W , 
&.i4f

Gražus Lietuvių radio > programai duodami Budrike 
korporacijos iš stoties \V CFL 970 kil. liedeliomis nuo 
1:15 iki 2 vai. po pjetų ir iš stoties WHFC 1420 kil. 
ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

907 West 35th Street 
Telefonas YARDS 0105
\ _______ . ____

jus gausite didelę nuolaidą ir dykai naują PHILCO au
tomobilio radio vertės SĮOĮKOC,>:,s

aro#’'

Kovo 10 d. LMD. svetainėj 
buvo sušauktas Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių jaunimo su
sirinkimas dėl įkūrimo choro, 
kuris tarnautų visiems Pitts
burgho lietuviams ir lietuvių 
d rūgi joms. Tuo pačiu, laiku 
jaunuomehei suteikta progos 
organizuotis ir darbuotis meno

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros' 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepiląs, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 'r, 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekonU.

Jus dėvėt man didėlį “tipą
Ir sakėt “Pasilaikyk grąžą !”

AČiu, aš ją pasilaikysiu
Dabar... leiskite man pasakyti

“Pamainykil į OLD^GOLD”
Ir jus juos pasilaikysite ir niekad^ 

prie- kitų nebcgryšiUi
[vynioti į Dėėgmę-Nxf.pralčidiianti:

RŪKYKITE TYROTABAKO OLD GOLDS
[iVčru ''dirbtinių priėskonių"^braižyti gerklę ar dvokinli kvapą... 

Nėra stikosėjimo visame vežime !] ’

Gali gėrėtis muzika irz dainomis važiuodamas automo
biliu. Tegul Budrikas įtaiso radio į Jūsų automobilių. 
Kainoj dabar labai žemos, , ,

$25.00 k $100.00
Naujas Midget Radio pagauną police calls — policijos 

pašaukimus ir kitas stotis O d E
Kaina ....................   I w

Jos.F. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705

Pirkdamas Naują 
Dodge arba Plymouth 

Automobiliu

BMK AUTO SALES

■ ' ' "*" * .. .............................. —....................... .. ii......r»i,........Rl)y. ■

Budrike krautuvė, dėl patogumo, šiame išpardavime 
bus atdara nedėliomis iki 6 vai. vakaro.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

PROBAK-Pinigai grįžta cirkulia
> liacijon

ge -Arlias yra paveikslo žvai
gždė; kitokie numeriai.

United Artistą teatre— šiuo 
laiku rodoma paveikslas “The 
Greeks Had a Word for Them”, 
kur žymiosios rolės tenka Inai 
Clair, Joan Blondell ir Magde 
Evans; kitokie numeriai.

Wesl Madison arba Clark ir 
So. State gatvių socialis gyve
nimas,

—Socialio gyvenimo troški
mas?—paklaus kas nors.

Taip, socialio gyvenimo troš
kimas. štai žmogus dirba lau
kuose, nakvoja pašiūrėse, ar 
verčia girias. Mėnesius atskir
tas nuo miesto, nuo maišytos 
minios. Pagalios jį pagauna 
nesuvaldomas troškimas at
lankyti miestą, išsigerti, nueiti 
į burleską. Taip, į burlesk^— 
pamatyti “gražuolių.“ O ir no
ras “pasipuošti“ kai kada pa
gauną pabustą ir pabūti nors 
trumpam laikui moteriškių 
draugijoj — ir tam tikslui pa
kasta tur būt labiau nė kas ki- 
las patronuoja Ladies Barbei’

gatvė Now Yorke aktoriams, o 
gal ir daugiau.

New Yorke Broačftvay reiškia 
aktoriams darbą ir duoną, drau
gus ir pramogas; jų socialis 
gyvenimas sukasi apie Broad- 
way. West Madison gatvė Chi
cagoj hoboms reiškia vietą pa
simatymui su senais kelionių 
pažįstamais, progą iškeliauti iš 
miesto keletą šimtų mylių trau
kiniais prisidengus važiavi
mu darbui, atlankymą teatro, 
dažniausia tur būt burleskos, 
etc.

Kiekviename didesniame A- 
merikos mieste užtiksime vie
tas, kur spiečiasi pakastos. Tos 
vietos, jų pačių pramintos, va
dinama “main steni” arba 
“mp.in drag”, kitaip sakant, 
svarbioji srovė, šičia pabasta, 
nors ir taip jo gyvenimas butų 
neužvydėtinas, susitiks su to- 
’du pat kelionės draugu, suža
lotas suras kreivą ar šleivą, 
sukčius pastebės savo amato 
bendrą, čia pabasta užtiks žmo
nių, kurie jį supranta.

West Madison gatvėje arba 
’os anielinkeje šliejasi ne tik 
pakastus, ne 
darbininkai, 
verčiasi

150,000 naujai užsiregb 
stravusių

suteikia 
bnrzdasku tykios 
■mb komfortą 
■H| skutimos 

namie

Citizčns Reconstruction Or- 
ga'nization aplaiko žinių, kad 
milžiniškos pinigų sumos grįž
ta atgal į cirkuliaciją dėka va
jui, kuris dabar varomas yra 
tuo tikslu.Kai kas apie Chicagą

(Tęsinys) įsidūrė špilka, mirė
Butlegeriui teks kalėti

i

Teatruose

di-

PUOŠNŲS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR TOPKAUTAI

NĖRA SUKOSfiJIMO VISAM VEŽIME

t PRO6A.K blade;

šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 
x žemas kainas pardavinėti už $35.00

pa
lie
tas, 
di-

šiuo 
“The

Chieaga keliaujančių darbinin
kų čentras Dr.' Arthur Mac Neal, 64 m., 

taisė bandažą paęientui ligoni
nėje. Jis įsidūrė pirštą špilka, 
Kraujas užsinuodijo ir Dr. Mac 
Neal deliai to pasimirė.

pradedant 
sce-

Viskas turi būti iš

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00
Custorų Siūti v

SIUTAI IR TOPKAUTAI

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos \i-

SIUTAI IR TOPKAUTAI ,
Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šią juokingą 
žemą kainą $1 C QE
tiktai ................................. | OaCO

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Parinktiniausiu importuotų ir vietinių 
/ vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 

MAN ir kitų augštos rųšies išdirbysčių. 
Naujausi styliai įvai- $^O f? 
riaušių patternų, už tiktai CiOh I O

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

e.
a v aadNfioa

u
NO STVUANl

X

Pirmesniam straipsnely buvo 
pažymėta skirtumas tarp hobo, 
trampo ir berno. Dabar pažiū
rėkime kiek arčiau į Chicagą 
kaip centrą keliaujančių darbi
ninkų — hobų.

)Pirm keleto metų buvo pa
darytas tyrinėjimas, kad suži
noti kiek ir kekių įnamių gy
vena pigiuose Chicagos viešbu
čiuose ir vadinamuose lodging 
houses. Apskaičiuota, kad jų 
spiečiasi tokiose vietose apie 
30,000 ar 35,000 gerais laikais 
ir iki 75,000 arba 80,000 pras
tesniais. O kaip šiemet arba 
pernai, depresijos metais, tai, 
be abejonės, daugiau.

Koks trečdalis kalbamos rū
šies piliečių yra nuolatiniai 
miesto gyventojai. Kitu du 
trečdaliu laikini. Vasaros metu, 
kai darbo ne stoka, šie laikini 
pigiųjų namų gyventojai mies
te nebūva ilgiau, kaip savaitę. 
Žiemą gi abelnas jų buvimas 
mieste pailgėja iki trijų ar ke
turių savaičių.

Kur jie pranyksta? Atsaky
mas: iškeliauja kitur. Ir apskai
čiuojama, kad pro Chicagą ke
liaujančių darbininkų arba hobų 
pravažiuoja kas metas tarp 
300,000 ir 500,000.
Main “steni“ — didžioji srovė

Manau, nė kiek nėra “persū
dytas“ pasakymas, kad West 
Madison gatvė, į vakarus nuo 
kilpos (loop) ir iki Racine avė., 
hoboms reiškia tą, ką Broadway

ŠIE PUIKUS, TYRI 
OLD GOLDS 

Dabar Pasiekia Jus 
ŠVIEŽI Kokie Išeina 

Iš Dirbtuvės.
Tokie grudų pusryčių 

• valgiai, saldainiai, 
krekės ar biskitai nė
ra pakuojami su di
desniu rupestingumu 
ir su daugiau apsau
gos jų tyrumui, kaip 
O’d Golds cigarerai,

išdirbami P. Lorillard Tobacco Co.

Pažvelgkite į sudėtį Old Gold cigaretų 
pakelio. Pirmiausia, ten yra importuota 
cigaretų popiera. puikiausia kokią pini
gas gali pirkti, kuri apsaugo ir išlaiko 
tabaką, su visu jo saldumu, kvapsnumu 
ir geromis rūkymo kokybėmis. Tada 
eina metalinis lapas, irgi apjuostas po
piera, kuris yra apsuptas apie cigaretus 
ir aplenkia juos abejuose galuose, iš vir
šaus ir apačios.

Po to eina O'.d Gold vinioklis, uždary
tas su cellophane. kuris neleidžia ciga- 
rerams išdžiūti ir prarasti jų malonų 
tyro tabako kvapsnį. Tada pavieniai pa
keliai būna sudedami į storos popteros 
kartonus ir tie įviniojami į nepralei
džiančią dulkių, p^rų, pelėsių ir drėg
mės glasino popierą. Yra aišku, kad 
rūkytojas turi pirkti cigaretus. kurie yra 
taip gerai apsaugoti.

Be to jokie kiti cigaretai ne
pasiuto jums visų šių tyrumo 

ir kokybės ypatybių.
J OLD GOLD netu

ri riebių pridėtų 
prieskonių, kad dažyti 
dantis, dvokinti kva
pą, ar braižyti ger
klę.

2 OLD GOLD yra 
naturalio skonto ci- 

garetai, padaryti išim
tinai iš saulės nuno
kinto tabako.

ŠTAI ĮRODYMAS 
Atidarykite pakelį 

OLD GOLDS ir pa- 
uostykite tabaką. Pa
darykite tą patį su 
kuriais nors kitais ci- 
garetais. Patys nusprę
site, kuris turi natū

rali, malonų gryno tabako kvapsnį. Yra 
malonumas jūsų šeimynai ir draugams, 
kaip ir jums pačiam, rūkyti NATURA
LIO SKONIO, tyro tabako OLD GOLDS

Uždaryti į Drėgmį Nepraleidžiantį 
, Cellophane.

Daug priežasčių traukia 
bastos į Chicagą. Visų jų 
išskaičiuosi. O faktas bus 
kad Chicaga tur būt yra 
džiausiąs hobų centras Ame
rikoje. čikagietis.

(Bus daugiau)

Vakar dienų buvo registraci
jos diena ateinantiems balsavi
mams. Laukta, kad naujai už
siregistruos apie 150,000 asme
nų. Su naujai užsiregistravu 
siais tikėtasi nominacijos die
nų ,kad bus paduota apie 1,- 
570,000 balsy.

Buvęs Cook kauntės asesorius 
Gene Oliver turės eiti kalėj i? 
man. Aukščiausias valstijos 
teismas užgyrė nuosprendį, ku
rį žemesnieji teismai paskyrė 
jalu.

Tas pats teismas užgyrė ka
lėjimo bausmę ir Jack Guzikui, 
Caponės sindikato mendžeriui.

Ir vienas ir kitas •buvo kal
tinami tuo, kad sukę taksas.

Oriental teatr 
penktadieniu, kovo 18 d 
nos produkcija vadovaujama EI 
Brendel ir jo trupės; paveiks
las “Disorderly Conduct”, ku
riame pžits Brindel losią; kito
kie numeriai.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Statybos projektai 
deja

tik keliaujantys 
Savo profesija 

čia ir butlegcris, ir 
narkotikų pedlioris, ir gemb- 
leris ir vadinamas “jack rol- 
ler.“ Kas per vienas tas “jack 
roller“? Tai yra specialistas 
nusigėrusių pakastų ir kitokių 
gatvės piliečių kišenėms iš
kraustyti.

Yra daugiau vietų Chicagoj, 
kur susiburia pabastos. Viena 
tokių vietų tai State ir Clark 
gatvės į pietus nuo Van Buren. 
Kita — Bug House Squarc, 
Northsidėje. Trečia — Jeffer- 
son Park. Bet West Madison 
visgi bent kelionės darbininkui 
— hobui — yra “main stem“. 
Mažai pastebėsi čia moterų ir 
vaikų. West Madison — tai

Kas traukia Chicagon hobus.
Aiškiai gal ir patys pakas

tos nežino kas juos čia trau
kia. Be abejonės,- tarp dauge
lio skirtingų žmonių pasitaiko 
ir skirtingų akstimi atvykimui 
i Chicagą.

Reikia betgi pažymėti kele
tą svarbesniųjų. West Madi- 
son gatvėj, tuoj prie upės yra. 
vieta vadinama “slave mar
kei’’.. Eilė agentijų darbui iš
siųsti darbininkus. Ir dažnai 
pastebėsite pakastas studijuo- 
;ančius užrašus kreida ant len
tos. Tie užrašai tai pasiūlymai 
darbų ir nurodymai kokiose 
<alies dalyse kalbami darbai 
salima gauti.

Labai gali būti, kad pabas- 
ta užinteresuotas ne tiek noru 
gauti darbą, kiek noru pavaži
nėti veltui, kartu su siunčia
ma darbininkų genge, į tą pu
sę, kurion jo ūpas ar sumeti? 
mai traukia jį.

Nemažą vaidmenį norui at
vykti Chicagon vaidina ir ta 
aplinkybė, kad pakasta Chica
goj gali gauti veltui medikalės 
nagelbos. Lengva suprasti, 
kad gyvenant tokį gyvenimą, 
kaip kad pakastos, daugelio 
jų sveikata reikalauja dakta
ro gabumų.

Pasitaiko, kad pasibaigia 
pakastos džiabas, na ir gims
ta noras pamatyti miestą, gal 
“paūžti;** noras šiokio tokio 
socialio gyvenimo, lai jiš bus

Nl S3MV1MV4 
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Atidarys 7 Berwyno 
mokyklas

Berwyno piliečiai tikisi, , kad 
pradedant ateinančiu pirmadie
niu septynios neseniai užsida
riusios mokyklos businčios vėl 
atidarytos. Mat, varoma vajus 
reikalingiems fondams sukelti 
.ir jis duoda gerų pasėkų. \

Leidimų statyti trobesius su
moj $1,461,843 išduota' vasario 
mėnesį 45 Illinois valstijos 
miesteliuose, ši suma yra 13.7 
nuošimčių didesnė, nei suma, 
kuria imta leidimų statyti tuos 
miesteliuose trobesius sausio 
mėnesį š. m.

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
domas paveikslas “Shopworn”, • 
knriaine svarbiausią rolę lošia 
Barbara Stanwyck; kitokie nu
meriai.

Roosevelt teatre—‘pradedant 
ateinačiu šeštadieniu bus rodo 
mas vienas įdomiausių sezono 
paveikslų “The Blonde Cap- 
tive“; kitokie numeriai.

McVickers teatre — 
laiku rodoma paveikslas
Man Who Played God“; Geor-

landą ir pusę pa _ __
negalėjan išsitiest.
tačiau nieko man nepagelbėjo.

4 •• nl nrlbinnMtnii I __ __ __ _

senojoj' tėvynei, ir išnaudojęs dvi 35c. didumo boiikutci. pająjau, kad mano skaus-
“36 visiškai išnyko. ,,,....,,,, __ ________

“Mano gydytojas man kainavo $28.00, tačiau ENKER PAIN-EXPRL,LERIS
suteikė man visišką palengvinimą tik ui 70c.” (pasirafc>) J. B., Evanson, Ilk

Mark

“Aš Negalėjau Išsitiest!”
"Bekasdamas grabe staiga pajutau smarkų skausmą rečiuose. Užėmė man va

landą ir puse, pasiekti gydytoją, kuris gyveųo tik trijų bliokų atstume. Aš
“Gydžiausi elcktryšku besikaitymu ir {vairiais besimankŠtymais per savaite laiko, 

tačiau nieko man nepagelbėjo.
“Pagaliau aš prisiminiau PAIN-EXPELLERJ, kuri naudodavau gyvendamas 

man visiškai

suteikė man visišką palengvinimą tik už '70c.

— PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasis Enker Pain-Expellerii> 
gelbėjo darbininkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.” 
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, skausmai pe
čiuose, reumatiški gėlimai, Strėndieglia, neuralgija ir 
kiti panašus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, jis pa- 
darys tą patį ir jums.
KAINA 35c. ir 70c. PARDUODAMAS VISUR

♦ Tikrasis pažyramas INKARO vaisbaženkHu,

Mažiau pajamų taksų 
mokėtojų šiemet

Chicagoj šiemet žymiai ma
žiau buvo tokių asmenų, kurie 
pagal įstatymą turėjo mokėti 
pajamų taksas. Matyti, kad chi- 
cagiečių įplaukos sumažėjusius, 
jei palyginti jas su kitų metų 
Įplaukomis.

Mažiausia income taksų su
ma, sumokėta už praėjusius me
tus Chicagos apielinkėje buvusi 
4 centai. Bent vieno asmens 
pajamos 1931 metais buvusios 
aukštesns, nei milionas dolerių.

Įspėja vyriausybę su 
' mažinti išlaidas

Organizaciniame šimto stam
biųjų Chicagos piliečių komite
to posėdy Fred W. Sargent, 
prezidentas Chicago & North 
Western gelžkelio, užimdamas 
to komiteto pirmininkystę įspė
jo kauntės ir Chicagos vyriau
sybę derinti išlaidas su numa
tomomis pajamomis. Kitaip vy
riausybė turėsianti susti badu, 
Jis taipgi įspėjo vietos biznį, 
kad kovoti, idant vyriausybė 
mažintų išlaidas, ba skandinant 
Chicagą į skolas, stabdoma pats 
miesto augimas ir bujojima's.

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 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas < 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 11 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tek Crawford 557 5

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

351.4-16 W. ROOSEVELT ROAD f 
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
* svvimming podl.

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

IN OUR OFFICE
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DAVID SUFFRIN, Ine
PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!

z ► ® •

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą D. Suffrin, Ine.* šlaką parduoti nežiūrint kiek jis kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas pavasarinių prekių už žemiausias kainas per 20 metų. Nieko ne
paliekama—kiekvienas drabužis bus parduotas—tūkstančiai naują Siutų, įTopkau- 
tų. štai jūsų proga gerus Suffrin, Inc? drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir 
augštunio

DYKAI $5 Q0
Turime

kokybės pirkti pusdykiai.
Soriety Club Skrybėlė bus duodama visiškai dykai su 
kiekvienu siutu ar topkautu nupirktu šią savaitę.

užsidaryti iki Balandžio 1 dienos. ,„f 
parduota iki plikų sienų.

Rankomis Siūti Vienų Vilnų Tikrai 
$20 ir $25

SIUTAI IR TOPKAUTAI
Pirkite du ar daugiau už $Q 
šią žemą kainą, tiktai už

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR TOPKAUTAI

Pasiūti iš puikiausių woršted vilnonų, 
/ naujausių stylių, paau- $

kojami už .....................

Puikiausios kokybės vilnonų, šioje gru
pėje yra didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rangomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa- 

!.'rllt"" '... ..........19.45
štai yra viso gyvenimo proga nusipirkti d rabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariairie pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite-—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužiu ateičiai.

DAVID SUFFRIN, Ine
1171-77 Milwaukee Avė., prie Division Street

^susini

m.
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SuhscrtptiOD Raitei
$8.00 per year ln Canede
87.U0 per year outside of Chlcago
3KO0 per year ln Chioago

(Tieinakymo kainai
Chicagote •— oaltu: 

Metams ................ ........ .
Pusei metų .................. .....
Trims mėnesiams .........
Dviem mftneaiam ..........
Vienam mtaeaiui ...___ _

Chicagoj per i&nešiotojua:
Viena kopija
Savaitei .....______
Mėnesiai ........------

Suvienytose Valstija

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

kietijoš respublika laikosi or- vertėje ir Šiandie Susivieniji- zacijos reikalai, bet tik tokiufc didžiAvimu galės pasigirti, jog 
ganizuotų darbininkų pečiais

Kniared- a& Sneond CUm Matter 
Marcb 7th 1914 at the Post Office 
of Chicasro, III uader the act of 
Marcb 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eefcmadientas. Leidlia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted Sk Chicaao,

8c 
18c 
75c

jatįjoae, n« ChicaRoj, 
patini

Metama ___ 37.00
Pusei metu _________________ 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam mtaesiui ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------------------—$8.00
Pusei metų ..... ——------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mas turi tiktai dėl šio vieno žmones, kurie aklai gynė bol* | jis išsipainiojo iš tų pinklių, į 
tų organizuotų darbininkų, ku- “papročio” arti pusę miliono ] izair, irnviaa
...---------1-----Jc * 'dolerių nuostolių. Kas šiuos jos žalingos butų SLA. Ką jie

nuostolius grąžins? Tik ne tokiu savo užsispyrimu atsiekė; 
papročiai. Jeigu konstitucija mes visi žinome: jie aplėido 
butų buvus pildoma, tokių seimą^ ir užbaigta;. Išėjus bol*

riems vadovauja socialdemokra
tai.

Korespondentas Mowrer ta* 
čiau, musų supratimu, klysta, 
kada jisai suranda, kadi 50% 
profesinių sąjuhgų narių bal* 
savo už respublikinio bloko kam 
didatą. Nuošimtis turėjo būti 
daug didesnis, jeigu Hinden* 
burgąs gavo 18 su puse milio- 
nų balsų,, nes buržuazinės libe
ralų partijos vargiai galėjo su
rinkti pusę to skaičiaus balsų.

nuostolių nebūtu buvę. Del

KLAIDOS PATAISYMAS

T.

Apžvalga
FAŠISTŲ TALKININKAI

Bimbininkų “Laisvė” kartoja 
fašistų “Vienybės” ir “Dirvos” 
skleidžiamą melą, buk F. J. Ba- 
gočius esąs “neteisėtas” SLA. 
narys, kadangi tuos begėdiškus 
kaltinimus, kuriuos tautininkų 
politikieriai buvo iškėlę Bago- 
čiui- Worcesterio seime (1908 
m.)*, dar joks seimas nesąs at
metęs.

“Naujienose” neseniai buvo 
parodyta, kad tie* šen tautinin
kų kaltinimai prieš Bagočių 
(dėl pilietybes ir Staškuno po
mirtinės) buvo bjauriai sufab-

paimti valdžią, kurios jisai 
negali pasiekti legaliai, tai 
jisai turės prieš save tvirtas 
organizuotų darbininkų eiles, 
pasiryžusių kovoti iki galo.” 
šitie korespondento pareiški

mai pasako, galų gale, tiesą, 
kurios dauguma Amerikos laik
raščių nenorėjo iki šiol pripa
žinti, tą tiesą, būtent, kad Vo-

“Naujienų” 'pirmadienio nu* 
meryje, Apžvalgos straipsnyje, 
“Valstybės Klausimu”, trečioje 
to straipsnio špaltoje priešpa
skutiniame paragrafe įsibriovė 
nemaloni klaida. Ten pasakyta: 
“‘Pagalios, demokratija yra ne 
tik šalies valdžia. Yra ir tam 
tikri kapitalistiški demokratijos 
principai...” Vietoje “kapitalis
tiški”, turėjo būt tarptautiškii

SLA. Reikalai
RLA Knn- kamumQ galutinai sugrąžinta meilKSlUb ivun patiems SLA. nariams ir Sei-

stitucijos aiskimmas mums.
Toliaus — apie valdymą Su* 

sivienijimo “patvarkymais” ir 
“papročiais”. Vartoti patvar- 

Pildomo- kymus ir įsigyvenusius papro-

Rašo D r. M. J. V i ui kas

rikuoti. Laikui bėgant, patiems Tarybos Krivulę, kuri til- čius ten, kur nėra konstituci- 
kaltinimų autoriams pasidarė “Tėvynėje”, No. 10, iš kovo jos nurodymų arba Seimų nu-
gėda, kad jie apšmeižė nekaltą j j in reikale inlerpre- tarimų, tai vienas klausimas, 
žmogų ir pervarė Worcesterio tav]nH) SLA. konstitucijos nu-(bet vaduotis tokiais patvarky- 
seime nutarimą “ant visados” į statytos tvarkos apie Pildomo- mais ar paporčiais, kurie visai 
pašalinti jį iš SLA. Tą bėgė-, sjos Tarybos nominacijas f

ka! tinimų autoriams pasidarė ' -■
gėda, kad jie apšmeižė nekaltą j"(1 1932 m.

dišką nutarimą panaikino jau 
SLA. seimas Bostone, 1920 m.

Taigi fašistai meluoja per 
akis, o bimbininkų organas jų 
melus kartoja. Bimbininkai vi
suomet eina ranka už rankos 
su fašistais, kovojant prieš pa
žangias demokratinio nusista
tymo sroves.

ir priešingi konstitucijai, tai jau 
rinkimus, paniški, kad kaiku-, visai kitas klausimas.
rie Pildomosios Tarybos na
riai “aiškina” SLA. konstitu-

» Ii • t .*

DARBININKAI IŠGELBĖJO 
VOKIETIJOS RESPUBLIKĄ

Chicagos "Daily News” ko- 
respondentas, Edgar Ansel 
Mowrer, rašo iš Berlyno, kad 
darbininkai išgelbėjo Vokietijos 
respubliką nuo fašizmo.

“Antru kartu organizuo
tieji darbininkai išgelbėjo 
Vokietijos respubliką”, sako 
Mcwrcr. “Prieš dvyliką me
tų, kaip šiandie, majoras 
Kapp ir grupė kareivių įėjo 
į Berlyną ir jėga pasigrobė 
Vokietijos valdžią. Ministe- 
rių kabinetas pabėgo j Stutt- 
gartą. Atrodė, kad respubli
ka yra žuvus.

“Tuomet tarp 10,000,000 
ir 12,000,000 darbininkų, or
ganizuotų profesinėse sąjun
gose (unijose), stojo kovon. 
Jie paskelbė visuotiną strei
ką. Visi traukiniai sustojo. 
Visos elektrikos šviesos už
geso. Viskas tapo supąrali- 
žiuota. Kapp’as ir jo drau
gai laikėsi tris dienas, paskui 
pasidavė. Bespublika buvo iš
gelbėta.

“Vakar (sekmadienį . — 
“N.” Red.) 50 nuošimčių pro
fesinių sąjungų balsų davė 
persvarą Hindenburgui. So
cialdemokratai nemėgsta kan
clerio Heinricho Brueningo 
ir nepritaria Hindenburgui. 
Bet, akivaizdoje pavojaus, 
kr d Hitleriui laimėjus gali 
viskas pražūti, jie beveik vi
si, kaip vienas, ėjo balsuoti.

“Jie sulaiko savo balsuoto
jus nuo nukrypimo į komu
nistų pusę, kaip to tikėjosi 
Hitleris. Jie atsivedė juos 
prie balsavimo urpų paduoti 
savo balsus už Hindenburgą. 
Tuo budu jie išgelbėjo res
publiką antru kartu.

“Jie parodė, kad fašizmui 
nepasisekė įgyti pasekėjų 
tarpe orgupizuotų cįarbjnip*-

Papročiai, kuriuos sudaro il- 
eiia H nrasme kad Snsivieni-f metų Praktika» patyrimas 
jimas, šiais klausimais, yra “r,.'^Įinmas kai kada gali 
valdomas sulig tūlų “palvai-1b,,tl 1''b1n1* gen bet renkant 
kymų” ir įsigyvenusių "papro-' n,U8l» Pll‘lonl‘D!i laryb<i ll,es 
čių”, o ne taip, kaip konstitu
cija nurodo. Kadangi pana-i 
šios prasmės aiškinimas yra 
priimtas didžiumos Pildomo
sios Tarybos narių, nes tiktai 
du nariai, SLA. prezidentas,

adv. Gugis, laikosi nuomonės, 
kad konstitucija privalo būti

syta, — tai sulig SLA. konsti
tucija, šis “aiškinimas’1 tam
pa nauju įstatymu, kuris riša 
visą Susivienijimą, ir tiktai se
kamas reguliaris Seimas gali 
pakeisti arba panaikinti šio 
aiškinimo pasekmes.

Kadangi, šis konstitucijos 
aiškinimas panaikina bran
giausią pamatinę SLA. narių ir 
Seimų teisę — nekliudomai 
nominuoti, rinkti ir spręsti tin
kamumą kandidatų Pildomo
sios Tarybos urėdan, ir dar 
prie to oficialiai užgiriu labai 
pavojingą principą, kuriuomi 
leidžiama valdyti Susivieniji
mą, tankiai nežinimais, “pat- 
varkimais” ir “papročiais”, 
vietoje konstitucijos parėdy
mų, lai SLA. nariai privalo 
rimtai susidomėti, kad apginti 
savas teises, kurias panaikina 
lokis konstitucijos interpreta
vimas.

Sulig šios krivūlės davinių, 
kandidatų “tinkamumą”, t; y. 
SLA. narių teisę kandidatuoti 
į SLA. urėdus, išsprendžia vie
nas SLA. sekretorius arba Pil-

nestatome jokių patyrimo ar 
išlavinimo reikalavimų; visi 
SLA. nariai be jokio skirtumo 
turi lygią teisę būti' renkami 
urėdan. Todėl, akyvaizdoje 
šių faktų, nesulyginamai yra 
saugiau Susivienijimo reikalus 
valdyti sulig konstitucija, kuri 

• lyra padaras pilnai apsvarsty
to ir plačiai patyrusio darbo, o 
ne “papročiais”, kurie gali bū
ti, kad ir prie geriausių norų,

Kai kada toki papročiai su
daro visai nereikalingų nesu
sipratimų . Pavyzdžiui, gavęs 
daugiausiai balsų pereitose 
nominacijose, aš matyt, dėl 
vieno tų “papročių” negavau iš 
Centro jokio pranešimo, pa* 
klausimo/ rašto ar atsakymo į 
savo laiškus. Apie savo kan* 
didaturą galėjau sužinoti tik
tai iš spaudos ir privačių as
menų. Ir tiktai nugirdęs, kad 
sekretorius yra nusistačius ne
dėti mano kandidatūros balo-

I

tan, aš kreipiausi į SLA. prezi
dentą p. S. Gegužį apginti sa
vo ir virš 2500 maneAnomilia? 
vusių narių teises.
pasklido gandai, kad keturi 
Pildomosios Tarybos nariai 
dar prieš krivūlės išsiuntimą 
susirinkę, nutarė neprileisti! 
mano kandidatūros, nežiūrint 
į jokius konstitucijinius įrody
mus. Keliomis dienomis vė
liaus išsiųstos; krivūlės Pildo
mosios Tarybos sprendimas 
patvirtino teisingumą šių gan
dų. Vietoje “papročio”, ku-

Vėliaus

mosios Tarybos rinkimais. Rin
kime tokius žmones, kurie turi 
tiųkamų gabumų, kad ateityj 
niekas negalėtų primesti, jog 
P. T. padarė tokią didelę klai
dą, kuri organizacijai kainavo 
desėtkus tūkstančių dolerių.

S. Naudžius.

ševikų užmačias, nežiūrint, kaip kurias mtes esame įvelti jau 
s keli, metai ir dėl kurių eina 

ginčai visose kuopose bei yra 
srugdomas visoks veikimas. Ne 
tik delegatų tinkamumu mes 
turime shsidomėti, bet ir Pildo*ševikams, likusieji delegatai,

šių nuostolių susidarymo nėra rodos, turėjo daug ką nuveikti, 
tiek kalta depresija, kiek yra nes niekas jiems netrugdė.
kalti “papročiai.”

Sulig “papročių”,’ bet ne su-
Bet kas pasirodė? Kaip su 

_ t bolševikais išėjusių, taip ir pa*
lig konstitucija, Kontrolės Ko- silikusių seime delėgatų tarpe 
misija ir kaikurie Pildomosios wdosi didelė dalis tokių, kurte
Tarybos nariai pasiėmė teisę 
net išmesti iš Susivienijimo 
narius be atatinkamo konsti
tucijos nurodyto teismo ir tar
dymo ir tokiu budu išstatoma 
organizacija galimybėms būti 
tąsomai po teismus. Toliaus, 
tais pačiais “papročiais” besi
vaduojant ignoruota ir. SLA. 
prezidento aiškus nurodymas 
rcikalingtimo pildyti SLA. 
konstituciją taip, kaip ji para
šyta ir kaip ją SLA. nariai su
pranta. ,

Daug dar butų galima pri
rašyti faktų apie žalingumą 
SLA. valdynfo “papročiais”. 
Bet užteks šių kelių pavyzdžių, 
kurie sudaro rimtą pagrindą 
SLA. nariams ir sekamam Sei
mui panajkinti tuos visus ne- 
konstitucinius Pildomosios Ta
rybos “papročius”.

Prie šios progos noriu šir
dingai padėkoti “Naujienoms” 
ir visiems SLA. nariams, kuo
poms ir veikėjams, kurie tei
kėsi taip gausiai paremti ma
no nominaciją į SLA. sekreto
riaus urėdą, ir pareikšti pasi
gailėjimo, kad dėka tų papro
čių, apie kuriuos šįahie rašyny 
kalbu, mano kandidatūra ne
pateko į antrųjų nominacijų 
balotą. M. J. Vinilais.

mažiausios nuovokos neturėjo 
apie organizacijos reikalus. Jbi 
prisieina ranką, pakelti, tai to
kie delegatai pirma pasidairo 
apie save, — ką kiti daro, tai 
ir jis ar ji daro. Arba gavęs k 
balsą, kalba visai ką kitą, o ne 
apie tą reikalą, apie kurį daly
kas eina. Tokie žmonės kuopos 
veikime gal tūlose vietose ir 
geri, bet tik jau ne seimuose, 
kur būna abelnas organizacijos 
stovis svarstomas, žinoma; aš 
čia nekalbu apie visus delega
tus, bet tik apie tuos, kurie iš- 
tikro tokie yra. O kad tokių 
žmonių visuose seimuose gana 
daug randasi, tai faktas. Na, 
ir ką tokie seimai gali nuveikti, 
kuomet suvažiuoja daug tokių 
delegatų, kurie apie organizar 
ei ją mažai tenusimano?

Ateinantis Pittšburgho sei* 
mas bus itin svarbus, nes daug' 
laiko bus pašvęsta finansinių' 
ir kitų svarbių reikalų svarsty- 

ui. Todėl kuopos, rinkdamos 
delegatus, privalo pasistengti 
išrinkti tokius žmones, kurie 
kiek daugiau dalykus supran
ta, kad jie, nuvažiavę į seimą, 
nepataikautų vienam ar kitam 
musų organizacijos viršininkui, 
kaip kai kurie nariai yra! pra
tę daryti, bet stovėtų už orga^ 
nizacijos reikalus ir juOs rimtai 
svarstytų.

Da vienas blogas paprotys 
yra musų kuopose užsilikęs — 
tai tas, kad laike delegatų rin
kimų vienas ar kitas atsistoja 
ir pasisako, kad jis šiemet ly* 
giai seimo laiku turi reikalo 
nuvažiuoti į tą miestą,, kur jsei4 
mas įvyks; ir jeigu susirinki
mas sutiktų, tai jis-galėsiąs vi* 
sai už dyką arba už visai ma* 
žą atlyginimą kartu ir delega* 
tu būti. Na, ir kuopa) tokia 
proga pasinaudodama, išduodu 
mandatą, neatsižvelgdama, ar 
tas asmuo yra tinkamas būti* 
delegatu, ar ne. Da kiti skver
biasi dėl garbes tapti delega* 
tais; kiti nori savo gimines ap
lankyti. Suprantamas daiktas; 
kad tos rųšies delegatams orga*- 
nizacijos reikalai mažai te* 
rupi.

Taigi šiais metais; rinkdami 
delegatus, nežiurėkim j jų no*s 
rą pasisvečiuoti; nežiurėkim, 
kad jie geidžia sau garbės, bet’ 
rinkimb prasilavinusius žmo* 
nes; rinkim tokius, kuriems 
rupi organizacijos reikalai. Ir 

vikus. Tas pat buvo daroma ir. jeigu tokius žmones pasiųsime 
tose kuopose, kur 1 
kontroliavo. Jie nerinko tokius jie mokės dalykus taip sutvar* 
delegatus, kuriems rupi oi’gani- kyti, kad musų SLA; su pasb 
„, ■ —... ................................. .. . y ■ ■ ■■ u »

Ką rinksime Į seimą
Kadangi dabitiniuose SLA. 

dildomosios Tarybos balsavi
muose, kurie tęsis apie 60 die
nų, dauguma kuopų rinks ir 
delegatus' į seimą, tai ar ne
verta SLA: nariams pagalvoti,, 
kokius delegatus‘ išrinkti ir pa
siųsti j ateinantį! seimą. Gal čia 
kai kas pasakys, jog tai žiop
las klausimas keliamas, — juk 
jau gana didelė dalis narių, kai
po delegatai, yra seimuose da
lyvavę. O delegatų rinkimuose 
tai c -veik kiekvienas * senesnis 
narys dalyvavęs, todėl niekas 
mums negali duoti jokių in
strukcijų. Apgailėtina, kad šį 
kartą reikia kelti šis klausimas. 
Bet kad tas reikalinga, tai 
mums pakaks pažvelgti į pra
eities' seimus, —•■•kokie į juos 
delegatai buvo prisiunčiami. 
Pavyzdžiui, paimkim paskutinį 
Chicagos seimą. Į seimą buvo 
renkami delegatai, neatsižvel
giant, ar jie supranta organi
zacijos reikalus, ar ne, — bile 
tik nusistatę buvo prieš bolše-

kaip konstitucija nurodo. Reiš- riuo buvo ignoruojamas Raudi
kiu, kandidatų tinkamumą ir 
teisę kandidatuoti nuspren
džia tie, kurie patys kandida
tuoja, tie, kurie patys konsti
tuciją aiškina, ir tie patys ku
rie, jeigu nori, gali kitų kan
didatų tinkamumą savo kom 
stitucijos “aiškinimais” dirbti
nai panaikinti. Aišku, kad šis 
Vimdomosios Tarybos niitari* 
mas nėra padalytas tokia pra
sme, kuri butų naudinga Susi
vienijimui, ir todėl SLA.. na
riai privalo pasistengti^ kad se
kame Seimelio# krivujėa tan

kų šioje šalyje. Tuo jie davę? mM butų panuikinti ifc pilnai,
įspėjimą Jlitleriui, kad jeigu 
jisai -bandys*' neteisėtu* keliu-

Nekliudoma teikė nominuoti, 
rinkti ir spręsti kandidatų tin

datas, Centras privalėjo atvi
rai pasisakyti savo nusistaty
mą ir tuo budu liūtų buvę iš
vengta bereikalingų nemalo
numų.

Besi vaduoj an t 
buvo taipgi atiduota $25,00Ki! j 
kaipo paskola ant namo, to
kiam žmogui, kuris ; visgi įuo 
laiku to namo neturėjo- (Mite-. 
nario paskola). Tojiaus, besį* 
vaduodama “papročiu’* PikidH 
moji Taryba įvestavo ,ap|c 
$830,000 didžiūnėje į tokius 
bonus, į kuriuos SLA1. Konįtt- 
tucija neleidžiu jVėištutrti SU* 
sivienijimo pinigus. Dept^i- 
jai . atėjus, šje .bouai nukrito

BRAM STOKER Kerti A. Vaivada

6RAFAS DRAKULA
Pcrmiifiop Doubfedav. Doras 8 Co.

(Tęsinys)
“Ji yra viena tų moterų, ku* 

rias Dievas sutvėrė savo ran
komis, norėdamas parodyti,' 
kad ir žemėje gali būti dangus; 
ir ne vien tamsa gali musų 
tarpe viešpatauti. Taip tikra,]’’’“ 
taip saldi, meili, kilni, neegp-lsu 
istiška—o tas labai daug reiš
kia musų skepticizmo ir savy- 
meilybės laikais. O tamsta, po
nas Harkeri, — aš perskaičiau 
visus Minos laiškus ; 
Locijai, ir k(|i kuriuose buvo 
prisiminta apie jus, tamsta 
pažinau, įsivėlęs į.kitų žmonių] 
gyvenimą; bet tikrą tamstos 
veidą pamačiau tik. vakar nak* 
tį. Paduosi man savo ranką, 
ar ne? Bukime draugais per 
visas musų trumpo gyvenimo 
dienas.”

Sugriebėme vienas kitam 
rankas. Profesorius buvo taip 
nuoširdus; nenuduodąs, kad 
vos glėjau nuryti į akis besi* 
skverbiančias ašaras. i

“O, dabar, pradėjo Van Hcl
singas/’ ar galiu paprašyti jū
sų pagalbos ? Manęs laukia 
labai sunkus darbas ir prade
dant, reikia daug kas sužinoti. 
Tame tamsta man gali labai 
būt naudingas. Ar gali man 
pasakyti, kas įvyko prieš tam* 
stos išvažiavimą į Transilvani
ją? Vėliau gal vėl paprašysiu 
jūsų pagalbos, bet.tai bus kii- ..... -,/ • .tokia iiagulba, kurtos ailreika^ ?r,z<? ka!” vet^a )',uol?s. ’ 
Įaustu; bet pradžiai,-to užteks.”

“Daktare,”- paklausiatb “ar 
tamstos darbas yra,surištas su 
Grafu Drakula?” '

“Taip,” atsakė ramiu balsu.
“Tame atvejyje’ aš su j u* 

mis, profesoriau, visą širdimi 
ir sielai Tamsta išvažiuoji 
10i30 vai. traukiniu, todėl ne
turėsite laiko dokumentui per- kalbėjo; bet profesorius iš
skaityti) bet aš pasistengsiu traukė jį iš mano rankų ir pa
juosi sugriebti. Jus, daklanc, ’ rodė straipsnį apie vaikų vilio- 
galėsite j uos pasiimti kartu su j imą Hanpstead’c. Jo turinys 
savimi in perskaityti ant Iraus- tačiau man buvo nėreikšmin- 
kinio.” gas» ik* nepasiekiau sakinio,

Po pusryčių: nuvežiau prote- kuriame prisiminė apie mažas 
■ soriip įi stotį; Atsiskirdamas, žaizdas [ 
pastebėjo.’ i!----o- —r-

“Manau; kad jus neatsisaky-; Pf0^01^: 
site atvykti: į Londbnąt jeigu« 
jus: pakviesiu, kartu siu Minai”

bolševikai Į seimą, tai nėra abejonės, kad"

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas ir taip pat PittsbnrĮbo; , 

Brooklyno, rMassachusetts ir Connectiėut’ pažangieji Sl|Ai *&»*'• 
kejai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta žemiau* — tiet Ragoctaus, Gugio, Bakano, Stungio 
ir Bronaio Vardais.

' •i
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sitikti. Renfieldas paskutiniu 
laiku buvo kUoramiausias ir 
netriukšmavo. Buvd įsigilinęs 
į savo musių gaudymą, nors 
buvo pradedąs jas mesti ir bė- 

1 ginėti paskui vorus; iš jo pu
sės neturėjau daugiau jokių 

( Nuo Artūro gavau
’ laišką, kurį parašė sekmadie

nyje ir tuojau išsiuntė. Iš tu
rinio supraau, kad nors nelai
mė ir skaudžiai į jį atsiliepė, 

ran 1 i Prfldeda apsiprasti su likimu.
i__  Kvintas Morris gyvena kartu

tu juo, o tas faktas labai daug 
reiškia, nes Kvintas yra tikras 
gyvumo ir gero ūpo fontaną. 
Kvintas irgi paraše eilutę, ki
tą, pažymėdamas, kad Artu
ras atgauna dalį savo vyrišku
mo ir pastovumo; taigi, iš jų 
pusės dienynui pradėti nema
čiau jokio reikalo. Apie save 
tegaliu pasakyti, kad buvau 
besirengiąs mestis į darbą visu 
entuziazmu, kuriuo pirmiau 
pažymėjau,, kad Lucijos mir
ties palikta žaizda galėtų kuo 
greičiausiai užgyti. Bet, da
bar, gijanlis skausmas vėl at
naujintas; kur galas, vienas 
Dievas težino. Esu beveik 
tikras, kad Van Helsingas ži
no, bet visko jis vienu kartu 
nepasako, prasižioja tik užtek
tinai, kad sukėlus smalsumą.' 
Vakar nuvyko j Excterį ir ten 
praleido visą naktį, šiandien

kambarį apie pusę po penkių, 
įspraudė į mano rankas vaka
rine “Westminsterio Naujie
nų” laidą.

“Ką apie lai manai?” 
atsitraukdamas atgal ir 
jęs rankas ant krutinėsi

Pažiurėjau į laikraštį, 
tikrai, nežinojau apie ką jis

tarė 
sudė-

nes,

“žinoma, mielu; noru, tik 
tamstai* reikia* žodis* tarti?’ at* 
sakiau:

Kioske nupirkau Vietinių ry-
tinių ir vakarinių Londono lai- tis;
1:Tuščių ir mums belauki ant 
traukiniui! pradedant važiuoti, 
Vair Hclsingas leido laiką juos 
vartydamas^. Staiga jo akys 
ką lai pastebėjo “VVestminslo 
įtfiov' Naujienose” — pažinau; 
jasišpopieriospalvos ir uo 
įpaprurtkit pabalo. Atsidėjęs] 
ką>Jarskaitė, murinėdamas į] 
save: “Mein•> Gottl Mein Gotti!, 
Taip greitai! Taip greitai!” 
Netikiu, kad jis žinojo, jog jo 
pašonėje prie lango stovėjau. 
Bet* netrukus sušvilpė garve- 
žis ir traukinys pradėja ju
dėti. Tas jįi pažadino iš to 
keisto nustebinto antpuolio ib 
^škišęp gplvą pro vagono lan
gą; pradėjo mojuoti man rtan-

poniai Minai; parašysiu jums 
^rie pirmiausios progos.”

Dr( Stparcfa dienynas
Ruysėjp 26 Tikrai, šia- 

ihe,pasaulyje ųėra galutiny- 
b’ės. Nepraėjo savaitę laiko 
'kaip ištariau “Eųmf”, lkt š|ai, 
dąbįuy vėb iš liauįo p.r^ię^u, 
geriau pasakius. tęsiu' tą putį 
savo dienyną. Sjapdieu iki p|c- 
•tų'* ncftumačihu kas gulėjo at-

i prie vaikų gerklių. 
Staiga supratau ir pažiurėjau į 

: “Tai kaip?” jia- 
klausė Vau. Helsingas.

“Man prisimena Lucija.”
“O kokia išvadą iš to pada

rai?”
“Tik tiek, kad tarp jų yta 

koks nors ryšis, viena priežas- 
Kas sužeidė Lucijų, su

žeidė ir vaikus.” Nesupratau 
jo atsakymo:

“Tas gali būti liesa netiesio
giniai, bet ne tiesioginiai.”

“Ką luomi nori pasakyti, 
profesoriau?” paklausiau. Bu
vau pripratęs į Van Helsingo 
rimtumą žiūrėti lengvomis aki
mis— nes, pagaliau 
rios dienos atilsio po kanki- 
nančio, sveikatą ardančio susi
rūpinimo negali greitai patai
syti žmogaus ūpą bet kuomet 
pamačiau jo veidą — tuojau 
išsiblaiviau. Niekuomet, net
gi kankinantis dėl Lucijos 
sveikatos; nebuvo taip griežtas 
ir jo akys taip perveriančios.

(Bus daugiau)

- ketu-

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

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

^NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Urngtiay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kainu tik 5 centai.



Trečiadienis, kovo 16, 1932

iŠ dainų, smuiko grojimo ir L. 
Pruseikos kalbos. Reikia pripa
žinti, kad sklokininkai turėjo 
savo koncerte geresnius daini
ninkus, negu vilniečiai.

Dainavo A’. • Salavelčikiutė- 
Steponavičiene^ A. KalvaiČiutė- 
Zabukienė, O. Kalvaičiui, Ka- 
čerauskienė, M. Ivanauskaitė 
šulz, J. Krasnickas, J. žiūro
nas, P. Sadauskas ir Vėbra.

Apie didžiumų dainininkų 
tenka pasakyti, kad jie yra 
darbo žmonės ir neturėjo pro
gos Daug lavintis dainuoti, nes 
gyvenimo apystovos neleido. 
Visgi kai kurie gerai išsilavinę, 
kaip pav. A. Salaveičikiutė, A. 
Zabukienė arba J. žiūronas ir 
J. Krasnickas.

Steponavičiaus orkestrą gro
jo šokiams.

Pruseikn savo kalboj įrodi
nėjo, kad komunistinių organi
zacijų skaldymo darbą varą 
jimbiniai ir andriuliniai, nes 
sklokininkai darė daug nusilei
dimų, o Bimba ir Andriulis ne
nusileidę nė vienam punkte, 
griežtai nusistatę jie varę savo 
darbą.

Reikia pasakyti, kad buvo 
skirtumas tarp šio sklokininkų 

_______ | koncerto ir tų, kuriuos iki šiol 
Dalyviai ir dalyvės U»’ėjo tik-1rengdavo komunistai, dar vienu 

'atžvilgiu. Šiame koncerte jokių 
aukų nerinkta, reiškia, žmonių 
kišenių rengėjai nekratė.

Kitas skirtumas teko paste
bėti. Pavyzdžiui, jeigu į bim-

Tarp Ghioagos 
Lietuvių

North Side
Smagus vakarėlis

Sekmadieny kovo 13 d., Almi- 
ra Simons svetainėje, 1640 No. 
Hancock Street, buvo surengta 
Bunco Party. Rengė ją North 
West Lietuvių Moterų Kliubas.

Dalyvavo' pramogėlėje i[pie 
šimtas narių-—didžiumoj mote
rų, nors matėsi ir vyrų.

Pramoga tęsėsi nuo 4 valan
dos popiet iki 11 valandos vaka
ro. Bet lošimo bunco, buvo 
muzika ir šokiai.

Dovanų išdalinta' apie 50; 
kai kurios jų tikrai geros.

Parengimui vadovavo p-nios 
M.. Andrelienė, Milašauskienė ir 
M. Drulienė; jos buvo rengėjos 
ir tvarkos vedėjos.

Paskui, partiją užbaigusios, 
turėjo užkandžių. Vakarienę su
rengė p-nios K. RadišaUskienė 
ir M. Budrevičiene.

rai gocd time

West Side
Naujosios Gadynės” koncertas binių susirinkimų ar parengimą 

nueidavai žmogus, kuris negar
bini Stalino, o dar retkarčiais 
spaudoj ar kalboj nurodai ko
munistų klaidas, tai tokį žmogų 
komisarai ir jų sekėjai gatavi 
akimis suvarstyti. To visko ne
simatė pas sklokininkus, nors 
jų koncerte buvo skirtingų pa
žiūrų žmonių.

S. Strazdas pranešė, kad L. 
Pruseika turėsiąs prakalbų 
maršrutą į Rockfdrdą ir į pie
tinę. Illinois valstijos dalį, o ko
vo 22 d. kalbėsiąs Meldažio sve*- 
tainėje. —Senas Petras.

Kovo 13 dieną komunistų 
opozicija arba sklokininkai su
rengė koncertą Meldažio sve
tainėje.

Nors andriuliniai-bimbiniai 
komunistai stengėsi šiam kon
certui pakenkti perkeldami sa
vo koncertą iš kovo 20 d. j ko
vo 13, bet atrodo, kad jų sky- 
mas neišdegė. Bekasdami duo
bę kitiems bimbiiriai patys su
lindo ba sklokininkų koncerte 
matėsi artimų “Vilniai” žmo
nių, kurie, ažuot eiti į “Vilnies” 
koncertą ,atėjo “Naujosios Ga
dynės” parengiman. >

Sklokininkų koncerte publi
kos buvo pilna Meldažio svetai
nė, kiek galėjo tilpti. Progra
mas duota įvairus ir susidėjo savo biznį nuo 2649 W. 43 St.

Brighton Park
Perkėlė biznį

Frank Kuzmarskis perkėlė

Uršulė Jasnauskienė
Po tėvais Kužmaitč

Persiskyrė su šiutr pasauliu Kovo 14cq dieną, 10:30 valandą ryte 
1 932 m., sulaukus pusamžiam, gimus Lietuvoje,-Panevėžio apskr., Sena- 
mesčio parapijoj, Bhidžių kaime. Amerikoj išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Liudviką, dukterį • Kotriną ir žentą 
Antaną Petkus, sūnų Liudviką. 2 anūkes — Eleną ir Kotriną Petkaites 
ir i gimines. z •

Kūnas pašarvotas, randasi 837 W. 33rd St.
Laidotuvės* įvyks penktadieny. Kovo 18 dieną, 8 valandą iš ryto iš 

namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

a- a. Uršulės Jasnauskienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
paskutinį patar-

Visi a. ; _______ ___ ___
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut ladotuvėse ir suteikti jai 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Žentas, Anūkės ir

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel.
Giminės.

Boulevard 4139.

Simonas Rimkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 13 d., 9 vai.' ryte, 

1932 m., sulaukęs 58 metų amžiaus; gimęs Tauragės apsk., 
[ Kvėdarnos parapijoj. Paliko dideliame nuliudime moterį 

Marijoną, 3 dukteris — Marijoną, Oną ir Bronislavą,. 3 
sūnūs — Juozapų, Pranciškų ir Bronislovą/ brolį Petrą, 
gimines ir drhugus. Kūnas pašarvotas randasi 963 W. 

* 85th -Place. Namų tet Yards 1678.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Kovo 17 d., 8 vai. iŠ 

ryto iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simono Rimkaus giminės, draugai ir _pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliud? liekame •
Moteris, Dukteiys, Sunai, Brolis ir

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Kadžius, tel. 
Victory 4088.

frar.«HinTt,ii MiiNUiK ___ -.. r.
Graboriai

■ iWiri Ui ■■

Lietuviai Gydytojai
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» [Acme-P. ® iA. Photo] ,

New Yorko raketieriai iš Lindbergh’ų gavo |galiavimą>' kurio 
fotografija yra čia paduodama;

į 4108 Archer Avė. Kuzmars
kis yra gerai žinomas siuvėjas. 
Jis teiks geriausį patarnavimų 
Brighton Parko lietuviams. J6 
specialybė valyme, prosinime ir 
rįa'ujų drabužių daryme. Darbas 
yra garantuotas, visada drau
giškas patarnavimas.

—žvalgas.

Joniškiečių kliubo 
nariu dėmesiui

Juozas Pronskus, išvažiuoda
mas i Lietuvą ,sveikina Joniš
kiečius, ir parvykęs žadėjo Tel
šiuose einantį “žcMaiti” atlan
kyti, su jo leidėjas redaktoriais 
pasimatyti.

Kaip-žinoma, apie metus lai
ko atgal Joniškiečiai su naujie- 

iečiais pasidarbavo “žemai- 
č’ui” ir pasiuntė jam aukų 700 
litų (70 dol.). Bet iki šios die
nos negauta jokios žinios apie 
tos aukos likimą., 
reikale pusėtinai 
rašinėjimo su 
Taippat jis buvo 
kuomet birželio
1930 m. Joniškiečių Kliubas 
kvietė i savo išvažiavimą iš Bos
tono adv. F. J. Bagočių kal
bėti.—R. šnukas.

liaudies dainų, solo ir duetų bei 
gražios akordirio muzikos: Ypa!- 
tingai gražiai sudainavo keletą 
dainą ponia Schultž-Ivaiiauskai- 
tėį kuri turi tikrai gražį ir 
malonų. soprano balsą. Stasys 
Rimkus irgi, kaip paprastai, ge
rai ’ suadinavd keletą naujų dai 
iiU 'SO16 ir Budriko štabo duete. 
Abėlhai, buvo gražus ir įvairus 
programas. Taipgi buvo pra^- 
nešta, kad koštumerių patogu^ 
mui Budrikė krautuve bus at
dara nedėliomis iki 6 vai. vąš
karo. Tai didelis patogumas 
toliau. gyvenantiems.

-—Kalus.

IMer Conrad
FOTOGRAFAS

Pprografuoju jūsų na 
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 584c

r <lL)sjh mi

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

l«46 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 9203 

Boultvard 8413

B27 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724..

žemaičio” 
turėjau susi 

p. Pronskum.
tarpininku, 

mėnesį 15 d.

S. M. SKUBĄS
Lt(4uvis 

GRABORIUS IR B ALS AMUOTOJ Ac 
Didelė ir graži koplyčia dvkai 

718 W. 18 St. 
Tel Rooseveli 75 32

R. šnukas.

Lietuvių Valanda
Pereitam *>• ‘-sekmadieny buvo 

gražus lietuvių radib progra
mas iš stoties WGFL nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų ,duotas Jos. 
F. Budrikė radio ir rakandų 
krautuves.

Programas susidėjo iš gražių

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

* * 1 "V
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti; o muso 
darbu, busite užganėdinti. ,, , 

Tel. Rooseveh,, 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Teį. ^Cicero 59*7

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki, 12 vai. dieno* Ir 
nuo 6 iki *9 valandos vakare

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Retidenciįa 6 6 28 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarmnkait Kervergai* ir Subarom* 
2420 W Marquette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828
Phnedftiais. Seredomis ir Pelnyčio ie 

1811 S6 fTdlsted -Street

Phone Boulevard 7042

DR'. €. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 4 7tb Street

... o---------

Ji F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOj

Laidotuvėse patarnan- 
Ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 rvto iki 2 pu pietų 

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

2421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYS1CAL 
THERAPY 

W MIDVVIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akiu (lydytojai

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5915

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal Nutartį »

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 5914

DR. NAIKE1.IS
756 W. 35th St.

(Cor of )5tb Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nrdėldieniaii pagal rnrarrį

D lt HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lieroviamt žinoma* per 25 <ne 
u* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgą* 

ir akušeris
Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vy

rų. moterų ir vaikui pagal naujausia, 
metodu* X-Ray ir kitokiu* eltktrot 
prietaisus.
•, Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV I3th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijo* telefonai 

. Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų n Vaikų Lipu

1145 Archer Avė.
Vai ifl iki I 2 rvto 4 iki 6 po pietų 
(Vakarai* Uiarn i« Kert ik' 8 vai I 
Seredomis ir nedėliomis pagal (usiunmj 

Ofiso Tel Lafayerte 7 3 3 7 
Rez Tel Hvde Park 13 05

DR. CHARLES SEG,\L 
Praktikuoja 20 merai 

OFISAS
* 7 29 South Ashland l tūba,

CHICAGO II. L 
iPEClALISTAS DŽIOVOS 

Moįrriškų Vyriškų tr Vaiku ’.igv 
OFISO VALANDOS

n* iki 12 ^al ryte nuo i * 
p«> pietų u nuo 7 (ki 8 H* -ai 
■o Nedėl nuo IP iki 12 * 

Pbonr Midvav 28RO

Nu<

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ: SPECIALISTAS 

Sagtyzo iš Lietuvos
Palengvins akių < įtempimą, kuris eiti 

priežastimi, galvos skaudėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama <j,(mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v, .Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų- akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 

47121 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

-e----------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos

9 iki 12 I iki 3 d ir 6:30 iki 9*30 v

1608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St Chicago III '

- Telefoną* Yards 099*

Dr. MAURICE KAHN
♦ 6)1 South Ashland Avenur 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną 2 iki I po pie< 

iki 8 vai ' Nedėl nuo 10 ik: t z 
Rez Telephone Plaza 3 200

Nuo

atsitaiso
Prirengia

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

'4142 * Archer Avenue

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

iki 12 dieną. x
Telephonai dieną if naktį Virginia 0036

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jos kaina tik 10 centų. 
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia i Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika* 

lams. Kaina prieinama

3313 Auburn Avenue
' CHICAGO. ILL.

—.................... . ,...—..... .. , -.................—... ——.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS »

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse’ ir' kokiame rei> 

j .'<•••■ ' v. -* kale visuomet esti: sąži
ningas ir nebrangus to- 
del.l kad neturime iš
laidų ožliikvmui sky
rių.

3307 Auburn Avė.

6600 South Artesian Avenue • 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Ttl Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182! So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Rez

Ofiso Tel Victory 6893 
Rezuiencijo* Tel Drexel 919 1 

dr: a. a. roth 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street 

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

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

Tėl? Yards 1829

DR: G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M1. D.
CHIRURGAS 

Oaklėy ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke
- 1-4, Pelnyčio  j 1-7

ir ..............................       line—

Advokatai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nędėliomis nuo IOK iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

SVARBI ŽINUTE
DR-M. T. STRIKOL i Lietu vys Gydytojas' 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

4645 So. Ashland- A vė.
Valandos 2 iki 4 irr6 iki 8 vakare- 

Nedėlioj pagal sutartį 
'Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Pirosjiecf 1930

127

K. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborp St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

Tel. Bbnlevard U S10 : 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nūn 9 iki 12 ryto

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. JOHN SMETANA
OPTOMBTRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

Plati Blg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523.

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

John Kūdikiškas
Lietuvis i Advokatas. 
2221- VVest 22nd-Street" 

Am Leavtct St 
reletonas Canal 2$5 2 

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Lietuviai Gydytojai

po
■ *,v.1 .v y.. . i-.t'"

AMBULANCE PATĄRNAVIMAS DIENA ir N AK T| 
Me» visuomet teikiame širdingą, antipatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet jin vra labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & CO.
tusu G* ABORTAI 

Didyn* Ofim 
4605-07 South Hermitage ■ Avenue 

Vui TtMoMii YARDS (1741 lt I74i

A. L Davidonis, M.Di
1910 So. Michigan Avenue

Kenwood 5 107

DR. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

Rez. 23 59 So Lemti
Ofiso valandos: 2 iki 4 7 iki

Nedėiioi pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas 77 IV. VJoshtngton St 
Room 1502 Te). Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Subato* 
- 6 iki 9 vai

4 144 Archer Ava 7et Lafayette 73 37

i:

itt St. Canal 0706" 
o v Namų Tel Hyde Purk 1T95

----  - ---- A, ------

Tel
VA! ANDOS 

nuo 
nuo

9 iki I 1 valandai rvte?
6 iki 8 valandai vakare 

■ipari ivpntadienin ir ketvirtadienio
---------------------------------------------------------------------------.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So< Halsted Street
Offeo Tėl. Victory 7188 
Rez. Tek Hemlock 2615

... I.lį............ ..... i,. ....................     X».

Daktaras V. A'. Šimkus'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydei saVo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nho 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10'iki 12.

f 334? South Haleted Street
, ‘ Td, Boulevard 140J

DR: A. L. YUSKA
24 22 W Marųuette R4 

kampas 6 7th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehil1 1505

Vjlando» nuo 9 tki II rvto nuo
it 7 9 po- pietų teredom* po pieru / 

nedėliom* pagal susirartma
.... ................... —

i-4

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
. nedėliomis pagal sutartį.

4847 West \4th'Street, 
CICERO. ILL.

3C-'Ray«..Phone Cicero 1260
* frlil m smo.Ol** >»» ^■l»*tMi l ■ ■ ■■«■ VWS».OU»i*■■-* *B   ■!■ !■<     ■■

Hemlock .8151'

Dm. Vi Si NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24^0 Mdrųuette Road

Valandos: 9i«*42». 7-*-9, Antradieni ir 
KetvittadiM4’ vakarais pagal susitathną.

JOHN B- BORDEN
John Bagdžtunaa Borden), 
LIETUVIS advokatas 

>ii5 W Adami St. Room 21 1
Felepbon. Randolpb 6727

VaUurau 21 5 • IV IZnd $l n ui 4;9
Telepbone Rooseveh 9000

Narni. 8-9 rvie TH Republir 9600
i ibi* immi 1 1 ■ > x*0—  ■■

JOSEPH J. GRISU
• Lietuvis Advokatasc
i 463) So Ashland Ava.

Tel Boulevard 28OQ 
Re*> 6511 So RocktVell St 

Tel» Republir 9723
m lęi e* Mimuiii' Ii i mi» Mli ** ■ ąwwi>lilibwiiii <w*i *<m<**wi*«iii<ą nm»s * s*in*i»r>'1*- -***»" »* "*■*»*»

CHAS. Au PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

m n: Cldrk StnRoom 909 
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O kas man 
tai Makalų

Susivienijimo Lietuvių Amen 
koje 301 kuopos parengimas

3,000 
with

išsimai 
kreipki

Financial 
Finansai-Paskolos

Lithuanian U n i 
, versity Club

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

NAUJIENOS- Pattreo Dept
1739 S. Halsted St., Chicago III,

Čia įdedu 15 centų ir.prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieroi

kad nepakenktų 
ir dienraščiams, 
patarė » daugiau 

negu komi- 
M. Atkočiunienė pa- 

išvažiavimui laikrodį,

Iš politikos lauko

Besirenkant pribuvo ir polici
ja. Pradėjo šaudyti į būrį ra
miai susirinkusių žmonių.. Pa
sekmes buvo tokios: vienas lie
tuvis tapo sunkiai pašautas ir 
jam teko ilgoką laiką lovoj gu-

kEIKALINGI
nuo $50 iki $100. Patyrimas nereika
lingas. Atsišaukite A. K. Masulis 7259 
Vincennes Avė., galima matyti iki 9:30 
vai. ryto.

Q tokios pasakos, kaip kad šian
die buvo, apie diedą ir bobą, ir 
dar karvę, tai visai netinka.

Tegul geriau p-nas Jurgelio
nis pasiunčia Makalams naują 
forduką.—J. Bridgeportietis.

Naujienos,—
. Brangus Draugai: Mes klau
somės kiekvieną nedėldienį jūsų 
programo. Makalų šeimyna iš 
viso broadeast yra geriausia.

—^Klausytojas.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio programą .

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tinka bite progai 
Sukirptos mieros 14, 16,

MAINYSIU arba parduosiu moder 
n iš ką 2 flatų namą. Kreipkitės 

2548 So. Homan Avė.

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
mvestmentas. Kreipkitės | 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.

prie dabartinių valdininkų ir 
gavome atsakymą, kad jie nie
ko negalį daryti. Rinkomės 
prie viršminėto geležinkelio pro
testuodami ir reikaaludami, kad 
darbas butų laikinai sustabdy-

Naujienos,—
Mes visados klausomės Jūsų 

programų. Iš viso geriausia iš
eina Makalų šeimyna.

Your Listiner.

Liberty Trust 8 Savings „Bank Bldg., 
Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

■ TEL. VAN BUREN 1200
' '-j ■

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną. 

Kitą laiką pagal susitarimą.

$3, auka adv. K. Gu
ji parvesta krautuvininkui 

p. J. Sakalui, 1545 So. 50 avė. 
Jos laimėtojas gauna toje krau
tuvėje valgomų produktų ver
tės $3. Laimėjo ją jaunas vai
kinas iš Chicagos.

Antroji auka, tai tulpių va
gonas, kurį paaukavo p-ia Dun
dulienė. Šią dovaną laimėjo, ro
dosi, chicagietis. Bet pavardės 
nespėjau sužinoti. Visos šios, 
taip sakyti, ceremonijos užsi
tęsė kuone iki 12 valandos. 
Tad kitokiems pasismagini
mams beliko mažai laiko ir vi
si išsiskubino namo.

Visiems programo dalyviams 
ir rėmėjams rengėjai taria ačiū. 
Ypatingai gi ačiū p. M. Dundu
lienei už jos triūsą. Prie to pa
tariame reikalui esant vaidinti 
kreiptis į ją adresu 1258 No. 
Wcod st

Make your reservations im- 
mediately with Miss Adeline 
Gil&son, 3121 Drexcl Avė., tek 
Radeliffe 5756. The Student.

Paėmėm toliau advokatą 
Smithą (kuriam dar bila neiš
mokėta), kad jis ištirtų daly
ką, kuris nė vienam nebuvo aiš
kus. Advokatas surado, kad 
jau 1921 metais prailgintas lei
dimas kompanijai 99 metams 
dvejus bėgius naudoti. Tuo 
laiku, kada buvo pasibaigęs 
leidimas, irgi buvo tokie protes
tai apielinkės gyventojų. Vie
nok republikoniška valdžia' su 
priešaky esančiu dabartiniu 
prezidentu Josepb Klehna, kaip 
dabar, tai ir tuomet nesiskai
tė su piliečių reikalavimu. •

Eisime prie kito gana svar
baus įvykio. Visi atsimename, 
kaip praėjusią vasarą gavome 
pranešimą, kad yra uždedama 
po keliolika dolerių specialių 
•a'sesmentų, už kuriuos nebuvo 
daryta jokių pagerinimų. Kiek 
turėjome vargo, bėgiojimo ir 
išlaidų, kad nusikratyti tą ne
malonų republikoniška prezen-

PARSIDUODA Willys Knight 6 ci- 
linderių sedanas, važiuotas 26000 mylių, 
išrodo kaip naujas, geri tairai, greitam 
pardavimui $150.00. reikia cash 

2639 Jackson Blvd.

The day is drawing near. 
•Everyone is sitting on edge 
and waiting for Friday,, Marcb 
18 to roll around. Why? Be- 
cause that is the day that the 
Lithuanian University Club is 
having its sočiai a t the Univer- 
sal Club, 33rd and Halsted St.

Members and their guests are 
all invited. Prospective mem
bers are all urged to come. 
The presence of mothers and 
fathers of students is also re- 
ųuested.

The only rcųuisities arę 50c. 
and a beaming countenance. 
There will be eats, dancing, and 
plenty of fun.

Praėjusį sekmadienį Liuosy- 
bės svetainėje įvyko parengi
mas SLA. 301 kuopos, kuris, 
galima sakuti, pavyko viduti
niškai.

Publikos, tiesa, atsilankė ne 
daugiausia. Bet daugiau ir ti
kėtis negalima tokiai bedarbei 
siaučiant, kokia siaučia dabar.

Kuopa iš parengimo nuosto
lių gal ir' neturės^ bet tur būt 
neturės nė pelno. Vienok kuo
pa pasirodė viešai ir drąsiai 
vos po trijų metų gyvavimo, 
nors ir sunkios dabar yra apys- 
tovos. Sutartis ir pasiryžimas 
viską nugali. Tas pasirodė ir 
sekmadienio vakarą.

Programas buvo ilgas ir gy
vas. Pirmiausia advokatas K> 
ĮP. Gugis, SLA. iždininkas, gan 
vaizdžiai apipasakojo Susivie
nijimo darbuotę. Jo kalbos vi
si atydžiai klausėsi. Po to su
vaidinta veikalas “Paieškojimų 
biuras“. Tai smagi komedija.

Veikiančios y pa tos joje yra: 
raštininkas (vaidino p. Gečas), 

(V. Praščinskaitė), 
tinginys (F. Sutkus), jo žmo- 

žydas p.

kaip tik vienytis. Teisybę sa
kant, kokiu išrokavimu turėti 
bent kelias draugijas vienu 
tikslu? Juk užtenka ir vienos. 
Kuomet yra viena draugija, tai 
mažiau ir išlaidų yra. Manau, 
Gedmino draugijai prisidėjus, 
jos žinksnis paskatins ir kitas 
draugijas dėtis.

Korespondentas.

rius. Pašalinkite atmatas,

To Whom It May Concem,—
I have listened to the Nau

jienos Lithuanian Programs 
every Sunday, and sure did en- 
joy them until la'st Sunday, 
March 13...

If you want your programs 
to be successful, give the Ma
kalų more.

I’m writing this for 3 families 
and I believe there are 
more people who agree 
me.

Extral

PUNCH& 
JUDY

kimas. Narių buvo skaitlingas 
būrys. f

Sirgo P. Lukausjcis, J. Buit
inis, J. Šatkauskas ir A, Almo- 
nienė. Serga IP. Kinčius' ir V. 
Gudaitis.

Išvažiavimo komisija ieško 
vietos išvažiavimui. Ji mano 
rengti išvažiavimą ne čia, apie- 
linkėje, bet kur nors toliau. Už
klausta lietuviškų dienraščių, 
kuomet jų piknikai’ įvyks. Ko
misija nori, 
susivienijimui 
Susirinkimas 
spausdinti serijų 
sija mane 
aukavo 
kuris ne tik rodo laiką, bet ir 
taupo pinigus, kaip anglai sa
ko, savings watch.

Kurie dar man 
paaukauti, priduokite komisijai. 
Ji greitu laiku duos serijas į 
spaudą.

Buvo atsilankiusi komisija 
nuo L. D. K. Gedmino draugi
jos. Ji davė platų raportą, ku
riame sako, kad vakar Gedmi
no draugija turėjo nepaprastą 
susirinkimą, sušauktą atvirutė
mis. Jame nutarta prisidėti 
prie Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo. Išklausyta smulkme
niškas raportas. Buvo duotas 
įnešimas priimti Gedmino drau
giją į Susivienijimą. Beveik 
vienbalsiai nutarta priimti.

Susivienijimo valdybai paves
ta perimti visus dokumentus 
Gedmino draugijos ir viską su
tvarkyti. Gedmino draugija jau 
nebelaikys susirinkimo. Atei
nantį susirinkimą manome, ben
drai laikyti.

O kad dviem draugijoms su
sidėjus bus permaža svetaine, 
tai valdyba įgaliota ieškoti vie
tos susirinkimams. Valdyba 
pirma mano kreiptis prie lietu
viškų savininkų svetainę imti. 
Reiškia, reikia pirma paremti 
savuosius. ,

Mat, tokie laikai užėjo, kad 
draugijoms kito išėjimo nėra,

Pereitą penktadienį šedvįlo 
svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susirin-

PAIEŠKAU savo sesers Palionijos 
Gurskyčios. Paeina iš Lietuvos, iš Žaga
ris • parapijos, G ražaičių kaimo. Ji pir
miau gyveno Pittsburghe, o dabar neži
nau, jau kokia dvidešimt penki metai 
kaip nesu matęs. , Jeigu dar tebesi gy
va; prašau atsišaukti, o jei kas apie 
j? žinot prašau pranešti. Turtu svarbų 
reikalą. Steponas Gurskis, 2014 So. 
Union Avė., Cbicago, III.

(K. Deveikutis).
Lošėjai savo užduotis atliko 

kuo geriausia, o todėl geriau
sia, kad roles mokėjo atminti
nai, vadinasi, suflioriaus nerei
kėjo.

Kol pertaisė scenerijas, kal
bėjo Dr. Montvidas. Jo kalba 
buvo trumpa ir aiški, ir labai 
smagu buvo girdėti, kad dak
taras apie Cicero gerai atsilie
pia ir gal parsikels į Cicero 
kuopą. Tai butų fino!

Jaunoji Birutė, akompanuo
jant p-lei St radom s kaitei, buvb 
siurprizo numeris.

Po to sekė vaidinimas “Sod
ne“. Čia keletas aktorių įpina 
naujų, būtent, K. įPiliponis, S. 
Dombrauskas, E. Deveikutis, J. 
Vilkas, Budrevičiutė ir muzi
kantas Katela. Smagus vaizdas 
iš Lietuvos jaunuomenes gyve
nimo.

Abu veikalu sutaisytu ir 
tvarkomu buvo p. M. Dundu
lienės.

Po vaidinimo duota, koncertas 
ir gana vykusiai išpildytas 
jaunamečių lietuvių harmoni
jos trio, vadovaujant B. F. Dir- 
ziui. Tas jaunas vyras čia au
gęs, rimtas energingas, amatu 
automobilių mekanikas. Jo dirb
tuvė randasi' adresu 2444 West 
22 street.

Paskui dainavo Ascila ir Sai
kus, pianu akompanavo p-lė 
Briedžiutū. Sudainavo gan vy
kusiai. Pabaigai trys iš lošėjų 
sudainavo porą lietuviškų dai
nų. Tai buvo p-ios Dundulienės 
mokinės.

O pati programo užbaiga tai 
laimėjimas/ dovanų. Pirma do
vana

.,•7:30 vai. vak., 
1640 N. Hancock 

skaitlingai,

Gerb. Naujienos,—
Tegul aš esu gimęs čia, Ame

rikoje, man vis tiek rupi susi
tikti su lietuviais. Del to su
ėjimo aš vis mėginu skaityti 
lietuviškus laikraščius, klausyti 
lietuvių programų ir prigulėti 
prie lietuviškų organizacijų.

Ir kartu su šita ambicija aš 
esu užsiinteresavęs Naujienų 
radio programais.
labiausia patinka, 
šeimyna.

Ne tik malonu 
pasiklausyti, bet jie yra ir ge
ra lekcija mums, jaunesniems, 
apie gyvenimą.

Aš labai prašyčiau tamstų ne 
tik nuo savęs, bet ir nuo kitų 
visų mano draugų, kad leistu
mėt Makalus su šeimyna per 
orą ię toliau. Mes visi lauksi
me vėl, kad išgirsti Makalų šei
myną.

AČiu jums labai.—J. J. Gura.

Gerb. Naujienos, ’—
Turiu už garbę pranešti, kad 

mes klausydami tamstų progra
mų, išgirstame daug visokių 
minčių. Kaip tamstos klausėte, 
ar patinka Makalai ir ar mes 
norime ir daugiau juos girdėti 
besikalbant, tai sakome: taip, 
mes sakome ačiū už tokį malo
nų sumanymą ,nes šis sumany
mas yra daug skirtingesnis už 
kitų programus.

Tokie programai negali nie
kuomet nusibosti. Ir laikas taip 
trumpas mums pasirodo, kad 
sakytumei vos kelios minutės, o 
jau pabaiga ateina.

Taigi velijome gerbiamoms 
Naujienoms, kad galėtų jos 
linksminti mus visus per išti
sus metus ir leisti pakalų šei
mynai kalbėtis .

Praėjusį sekmadienį mes iš
girdome gailingą pasaką apie 
karaliaus vestuves. Taigi prašo
me, jeigu negalėsite duoti Ma
kalų pasikalbėjimo nors, pasa
kyti mums tokių pasakų apie 
senelį, dukterį ir Galindą.

—Mr. & Mrs. Frank Črist.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebosi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

DR. S. LINET
, - SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui. *

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road

NAUJO BIZNIO 
NAUJAI PERKĖLĖ SAVO BIZNI 

Žinomas siuvėjas T. KUZMASKIS per
kėlė savo biznį iš 2649 W. 43 St. i 

4103 Archer Avė.
Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas 

F. Kuzmarskis 
4103 Archer Avė.

Šalčiai krutinėję ,ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t
Juos i a minutes su ••Musterole”, 

counter-irrttant" I Uždedamas 
karta 1 valanda, jis turi sutelkti 
pagelba. MiUonų vartojamas per 
xO motų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

2545 —- Pavasarinė sporto suknelė ir siutelis 
išrodysite visados tinkamai apsirėdžiusi 
taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gaut) vieną ar dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan 
kūtę arba priduoti pavyzdžiu 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę- ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų., Gali- 

’ma prisiųsti pinigus arba paš 
to. ženkleliais kartu su užsaky 
m u Laiškus reikia adresuoti. 
Naujienos, Pattern Dept 
So. Halsted St.. Chicago, III.

Humboldt Parko Lietuvių Politiškai 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadieny, kovo 17 d 
Almiro Simons svet., 
St. Malonėkite dalyvauti 
nes prieš primary rinkimus daug randa 
si svarbių dalykų aptarti.

Rašt. J. A. Jankui.

kurios 
yra lėti nuodai kol leidžiama joms pa
silikti sistemoje.

Ta nauja energija, kurią Vyrai ir 
moterys pajunta pirm negu išvartoja 
vieną bonką Dr. Caldtvell’s syrup pep- 
sin, yra įrodymas kaip sistema yra rei
kalinga tokios pagelbos.

Gaukite bonką šio skanaus syrupo 
ir užbaigkite nuolatinį rūpinimąsi apie 
vidurių stovį. Išgelbėkite vaikus nuo 
tų aitrių dienų, kurios juos taip var
gina. Išgelbėkite savo namus nuo 
vartojimo liuosuotojų, kurie priveda 
prie chroniškos konstipacijos. Ir apsi
saugokite nuo auto-intoksikacijos kai buvo

Dr. CaldweU’s syrup pepšin Vra taip SUVRlčių kompunjia ir Vėl tęsė 
gerai žinomas preparatas,, kad jus gali- gavo darbą.

P“da-' Kas daryti? Kreip^Ss vM

Taigi, ciCcriečiai, dabar ma
tome kokie tie ponai yra, ku
rie peršasi dar vienam termi
nui vyriausybėn. Jau dabar dau 
guma ciceriečių sako, kad pa
sirinksime žmones, kurie atsto
vaus musų reikalus, o ne 
dys į mus.—Pilietis.

KETURIOS DEŠIMT PENKIŲ 
metų ir vis dar stiprus!

Ar jus norite žinoti paslaptį tokio 
gyvumo? Tai ne dėlto ką jus val
gote ar kokį toniką imate. Tai delei 
to ką kiekvienas gali padaryti — to 
ką Jus galite pradėti šiandie ir pama
tyti pasekmes į savaitę laiko! Viskas 
ką padarote, tai suteikiate savo vidu
riams tikrą stimuliantą.

Garsus daktaras surado būdą stimu
liuoti neveiklią sistemą j naują ener
giją. Jis suteikia naują gyvumą kiek
vienam organui. Kadangi tai yra gy
dytojo receptas, jis yra nekenksmingas. 
Pasakykit savo aptiekininkui, kad jus 
norite bonką Dr. Caldwell’s syrup pep- 
sin. Gaukite naudos iš jo šviežių 
liuosuojančių žolių, veiklios senna ir 
to tyro pepsino. Privenkite dirbti 
fingias kepenis ir veikti' apsistojusius'

KAD padidinti apyvartos kapitalą, aš 
norėčiau pasiskolinti $3,000 trims me
tams, už 7% palūkanų išmokamų kas 
pusmetį, su bonusu nesumokėjus. Esu 
biznyje 14 metų. Verte užsakyto dar
bo $11,000. (rengimas išmokėtas. 
Duosiu pilną užtikrinimą. Geriausi liu
dijimai. Rašykite Box 1402, Nau
jienos.

Business Service 
Ruznio Patarnavimas 

. SUTAISAU namų rakandus — pia
nus ir viską kas yra iš medžio padirbta. 
Iš seno padarau naują už mažą atlygi
ntą. Galiu ateiti į namus arba priimsiu 
pas save. A. Wirbicka$, 2017 S. Union 
Avė., Tel. Canal 7095.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia— — — — — — — - —

salesmonai, uždarbis

Naujienos,—
šiandie klausydamas Naujie

nų radio programo išgirdau, 
kad pranešėjas klausia visus, ar 
mes .klausytojai ,norime ir to
liau, kad Makalai tęstų savo 
šeimyninio gyvenimo apipasako- j° žmona 
jimus,

Taip, aš gal pirmas pasaky- na (V. Deveikaitė) 
siu, jogei aš ir mano šeimyna Daugėla), Morkus (A. Daukša), 
mylime tokioą istorijos kiaušy- Katre ir Elžbieta (A. ir G. Ju- 
tis ir prašome ir toliau tęsti ją. levičiutės), juodukas tarnas

(Miestas ir ’ vabt.)

•iii gaii ĮM.'ii'tf.HiMea ii^ii i >■ i

Pastaruoju laiku pas mus ei
na didelis bruzdėjimas ryšy su 
ateinančiais rinkimais, kurie į- 
vyks balandžio 5 dieną. Taip 
ir kalba vienas kitą sutikęs, 
kas bus išrinktas.

Turime nominavę du lietu
vius—vieną demokratų tikietu, 
o kitą republikonų. Demokratų 
sleite yra nominuotas Dr. Dau
jotas, asmuo pilnai kompeten- 
tiškas užimti valdžioje vietą.

Taigi, kaip matyti, šiuose rin
kimuose lietuviai, laimes, ne
žiūrint, kuris sleitas laimėtų.

Dabar tenka prisiminti pra
eities Republikonų viešpatavimą 
per 16 paskutinių metų. Nei
sime toli į praeitį, o tik prisi
minsime paskutinių poros me
tų įvykius. ■ ;

Visų pirma pamisime 16-t<5s 
gatvės incedentą, kuris buvo 
taip nemalonus-skandalingas. 
Kada geležinkelio kpmpani j a 
užsispyrė pravesti antrus bė
gius šalia jau vienų buvusių, 
tuomet apielinkės gyventojai, 
kurįe daugumoj susidėjo iš lie
tuvių ,pakėlė protestą prieš toki 
kompanijos elgsį.

Pirmiausia kreipėmės prie 
dabartinės republikoniškos val
džios pagelbos ieškodami. Atsa
kymą gavome, kad tas reikalas 
bus tuojau sutvarkytas. Taip ir 

Paskui; rodosi, už poros

ANTRAS SOVIETŲ FILMŲ 
- TRIUMFAS! 

Meilė — Dainos

į m i
Stalino-Gorkio Pav. Žinios 

Žemos kainos 

35c 11 iki 1 v. d. 
Specialės kainos 
organizacijoms

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

Real Estate For Sale 
___ _ Na nu-*^ni č Pąrd vi muj

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

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

Joseph Yushkewitz, 
3647 Archer Avel. Chicago, fil

Personai 
Asmenų ĮęSko _______

REIKALINGA 200 ar daugiau man- 
dolino, banjo, Hawaiian ir ispaniškų 
gitarų, grojikų dėl Pasaulinės Parodos 
Grand Koncerto Orkestro. Repeticijos 
dykai. Chicago Conservatory, 1117 
Kimbal.I Hali, tel. Webst$r 3835.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU farma 124 akerių, su vi
sais įrankiais, mašinerija, naujais bučiu
kais. Taipgi 80 akrų su budinkais. be 
gyvulių. Ir 40 akrų be budinkų, že
mė su mišku. Matykite ar šaukite nuo 
12 iki 5 po pietų ,

4843 W. 14 St.. Cicero 
Tel. Cicero 2099

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Don’t 
neglect 
Colds




