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Mandžurijoje Kiniečių 
Sukilimas Plečias Toliau
Sukilėlių būriai 

nuolat didėja ir 
grąsina sostinei

Pariamoje priešrinkimi
niai neramumai

Taikos konferencija Shanghajuj 
negali susitarti

Balboa, Panama, kovo 28.— 
Besiartinant rinkimams, Pana
moje prasidėjo partinės kovos 
ir neramumai. Kad išvengus 
susikirtimų, Amerika pasiuntė 
kariumoenę politikieriams 
Sinti .

Franci ja perkeitė 
nuomonę ir turbut 

atmes anglų planą

nva’L
Spėja, kad anglai siūlo didžiųjų 

valstybių konferenciją su iš- 
ro kaviniais

Changchun, Mandžiurija, ko
vo 28. —Mandžiurijos pamatai 
dreba vis labiau. Kaip japonai 
praneša, nauji Mandžiurijos ka
riuomenės garnizonai pereina į 
kinų sukilėlių pusę.

Jų skaičius tiek padidėjo, kad 
pavojus pradėjo gręsti ir pa
čiai sostinei Changchun’ui. Ties 
Nungan’ų. japonų orlaiviai, no
rėdami užkirsti sukilėliams ke
lią ir nedaleisti maršuoti į 
Changchun’ą, juos smarkiai ap
šaudė. Aukų skaičius, sakoma, 
yra didelis.

Sukilėliai, vedami gcenrolo Li 
Hai-Tsing, kiek laiko anksčiau 
užėmė turtingą miestą Fu-Yu 
ir jame įsteigė savo generalį 
štabą. Jie užėmė ir kelius ki
tus miestus ir kontroliuoja vi
są apylinkę.

Shanghai, kovo 28. — Kinų ir 
japonų taikos konferencija dar 
tebestovi vietoj. -Negali susi
tarti japonų kariuomenės iš
traukimo klausimu.

Tokio, kovo 28. — .Japonija 
atsisakė suteikti Tautų Sąjun 
gai nuo savęs raportą apie kon
fliktą Kinijoje. Kiek ankščiau 
Japonija grasino T. S. nesikišti 
į j oš reikalus.

Transliavo iš važiuo
jančio traukinio

Chicago ,111., kovo 28. — Cc- 
lumbia Broadcasting System 
sekmadienyje darė mėginimus 
transliuoti programos iš va
žiuojančio traukinio. Iš trauki
nio, programas buvo perduoda
mas trumpų bangų stočiukės • 
New Yorką. ir iš ten perduotas 
į kitas stotis visoje Amerikoje. 
Bandymai nusisekė labai gerai.

Darrow sveiksta, 
giasi teismui

ren-

Honohilu, kovo 29. — Kelioms 
dienoms susirgęs kriminalis ad
vokatas Clarence Warrow pra
dėjo sveikti. Dabar ruošiasi 
garsiam Hawaiii teismui. Dar- 
row gins kaltinamuosius, kurie 
sakoma; nužudę hava'jietį, iš
gėdinusį baltveidę.

„ Į tris dienas per Atlan- 
tiką

Potsdam, Vokietija, kovo 28. 
—Inžinierius Nicolas Berlin pa
statė į bangžuvę panašų laivą, 
kuris iš Liverpool, Anglijos i 
New Yorką, galės atplaukti per 
tris dienaš.

QPSC
Chicagai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šalčiau; šiaurės- 
šiaurryčių vėjai.

Vakar temperatūra buvo 36- 
45 laip.

Saule teka 5:40; leidžiasi

Airija pasiryžusi 
panaikint prisiegą 

Anglijos karaliui!
De Valeru paskelbė tai pada

rysiąs neatsižvelgdamas į 
pasekmes

Dubliu, Airija, kovo 28. — 
šįmet Velykinės iškilmės paly
ginus su keliais paskutiniais me
tais, Airijoje praėjo ramiai, bet 
jos buvo gana demonstratingos 
ir gyventojai parodė nusistaty
mą panaikinti priesaiką Angli
jos karaliui ir padaryti Airiją 
nepriklausoma.

Naujas prezidentas Eamon 
De Valerą, republikonas, kiek 
anksčiau tuo Reikalu padarė 
pareiškimą Anglijos „valdžiai Jr 
pasisakė nemokėsiąs Anglijai 
žemės mokesnių, bet Anglija 
davė Airijai griežtą atsakymą 
ir ją perspėjo. Valera, tačiau 
nepasitenkino ir pareiškė pa
naikinsiąs priesaiką, neatsižvel
gdamas į pasekmes.

Iš Anglijos praneša, kad ne- 
prigulminga darbininkų parti
ja simpatizuoja Airijos reika- daug nuostolių, 
k’.vimams, ir jos poziciją rems 3 d.
parliamente. • --------

Paryžius, kovo 28. — Kiek 
laiko anksčiau buvo pranešta, 
kad Francija sutiko su Anglijos 
pasiulymu sušaukti keturių di
džiųjų Europos valstybių Ang
lijos, Vokietijos, Francijos ir 
Italijos konferenciją ir aptarti 
budus ,kaip suteikti pagalbą 
padunojaus valstybėms.

Paskutines žinios tačiau pra
neša, kad labži abejotina, ar 
Francijos premjeras
vyks į Londpną tartis tuo 
kalu su MacDonaldU.

Francija nužiūri, kad 
Anglijos pasiūlymui buvo
tikri diplomatiniai sumetimai, 
todėl staiga perkeitė savo pir
miau pareikštą nuomonę.

Padunojaus valstybės, kurios 
susidūrė su finansiniais sunku
mais yra ,Jugoslavija, Austrija, 
Vengrija, čechoslovakija ir .Ru
munija. . Galima; kad J jų tarpą 
įeis-ir Bulgarija-.• «

fardieu
rci-

tam 
tam

Kuboje žemes drebė
jimas

Australijos darbininkai 
nori suvisuomeninti 

pramonę
Sydney, Australija, kovo 28. 

-^-Besiartinant Australijos rin
kimams, Naujos Pietų Valijos 
darbininkai nutarė reikalauti 
suvisuomeninti Australijos pra
monę.

Sindikalistai užpuolė Is
panijos socialistus

Sevilė, Ispanija, kovo 28. —» 
Sandikalistai ir komunistai už 
puolė socialistų mitingą ir ne
davė kalbėtojams sakyti . savo 
kalbų. Laike riaušių, užpuoli
kai beveik sugriovė salę, kurioj 
vyko susirinkimas. 20 sindika- 
listų areštuota.

Balandžio 1 d. pakils 
pašto kainos i užsienį
Chicago, III., kovo 18. —Ba

landžio 1 d., į užsienį einančių 
laiškų ir atviručių kainos bus 
pakelta. J Ispaniją, Meksiką, 
Haiti, Dominika ir pietų centra- 
lincs Ameriką einą laiškai kai
nuos 3 centus. Į kitas šalis einą 
laiškai kainuos 5 centus ir at
virutės—3.

Du apvogė traukinio 
keleivius ir pabėgo

San Francisco, Cal., kovo 28. 
— Vyras ir moteris važiuoją 
traukinyje, apvogei visus kelei
vius ir paspruko su keliais šim- 
taia dolerių pinigų ir dalig bran- 
genybių. - .

Sanriago, Kuba; kovo 28.— 
Santiago apylinkėse vėl buvo 
jaučiamas smarkus žemės dre- 
mas sugriovęs miestą ir padaręs 

j vyko vasario

-V-

Kviečia Milwaukee i 
banko bizni

Milwaukee, VVis., kovo 28. 
—Tam tikra komisija pasiūlė 
Milwaukee miestui įeiti į ban
kinį biznį. Jų nuomone, miesto 
bankas butų saugiausia vieta 
taupytojoms įdėti savo pinigus. 
Miesto majoras socialistas Hoan 
pasiūlymą remia.

Leido ūkininkams užlaikyti 
gyvulius

Maskva, kovo 28. — Komu
nistų partijos ccntralinis komi
tetas paskelbė dekretą, 
leidžiama ūkininkams 
nuosavus gyvulius.

kuriuo 
turėti

Divorsas už sulaužytų nosį

Los Angeles, kovo 28. —Vy
ras, . susimušęs su žmona, su- 
Jaužė jai nosį. Ginčas atsidūrė 
divorsų teisme. Moteriške by
lą laimėjo.

Maskvoje kiaušiniai 40 
už vieną

centų

Maskva, kovo 28. — Per pas
kutinius kelius mėnesius, Mask
voje buvo didelis kiaušinių tru
kumas. Jie parsidavinėjo po 
40 centų už vieną.

. /

London, Anglija, kovo 28. — 
Neprigulmingos darbo partijos 
susirjnkime paaiškėjo, kad ,įvy
kus sukilimui, komunistai pla
navo paimti į savo rankas baž
nyčias ir pavėrsti 
sandėliais.

jas j maisto

», •

[Acme-P. 8 A. Photo] 
Admirolas Guy Burrage, kuris gavo įgaliojimą iš Lindbergh’ų 

vesti derybas su kidnaperiais dėl vaiko atgavimo.

Mussolini’o šulai 
panaikino Italijos 

fiestą rinkimus

r Trys virginiečiai 
tikrina atgausią 
Lindberghų kūdikį

Sako jie nepateisina savo eg- 
zistencijos

Sako turį darodymus, kad jų 
tvirtinimai nėra tušti

Kalbos apie Lenkijos 
planus užpulti Prusus 
nėra visai be pamato
Alabamos valstija į Groener užtikrina 

vėl nukentėjo nuo Vokietija atrems 
priešų puolimus

vėl nukentėjo nuo 
smarkios vėsulos

žuvusių jų skaičius padidėjo 
iki 369

Ministeris perspėjo lenkus ne
vykinti planų

Montgomery, Ala., kovo 28. 
—Antrą kartą į vieną savaitę 
Alabamos valstiją aplankė vė- 
sula ir padidino pirmesnį žuvu
siųjų skaičių septyniomis au
komis, viso 369.

Vėsula pasirodė centralinėje 
Alabamos dalyje Velykų dieną 
ir nušlavė visą apylinkę, su
griaudama pamuš, ir ūkininkų 
triobas. Pasukusi į rytus nu
slinko į Georgia. Vėtroj taip 
pat aplankė ir Louisiana ir 
Tennessee valstijas. Smarkiau
siai paliestį miestai Georgia 
valstijoje buvo Buchanan ir 
Corinth.

Dalias Texa's, kovo 28.— Tex- 
as smarkiai nukentėjo nuo vė- 
sulo, kuris nušlavė rytinę vals
tijos dalį. Nuostoliai dideli, bet 
aukų skaičius nežymus, žuvo 
vienas, sužalotų 35. X

Karaliaučius, kovo 28. —Ko- 
eningsberg Allgemeine Zeitung” 
tilpo Vokietijos Vidaus reikalų 

ministerio 
Groener 
autorius

Rymas, Italija, kovo 28.—Ita
lijos parliamentas nubalsavo 
panaikinti miestų savivaldybių 
ir viršininkų rinkimus. Kandi
datai į įvairias vietas bus ski
riami.

Nors - daugelis parliamento 
narių pasireiškė priešingi to
kiam patvarkymui, diktatoriaus 
Mussolini šulas pareiškė, kad 
miesto rinkimai buvo reikalingi 
praeityje, kuomet centralinė 
valdžia buvo silpna ir bejėge, ir 
tie rinkimai tuomet būdavo 
veiklus, stiprus vaisthi prieš 
viešų vietų išnaudojimą.

Bet dabar, tęsė Mussolini 
tarnas, “turint stiprią centro 
valdžią, tie miesto rinkimai vi
sai nepateisina savo egzistenci
jos”.

Reiškia, žmonės neturės vi
sai balso miesto reikaluose, o 
Mussolini į vietas paskirs asme
nis, kurie bus paklusnus jo fa
šistiškiems ir diktatoriškiems 
sumanymams.

Hopevvell, N. J., kovo 28. — 
Jdhn H. Curtis, Virginia vals
tijos gyventojas, kuris tarpinin
kauja tarp Lindbergh’ų ir jų 
kūdikio kidnaperių, pareiškė, 
kad antras trijų virginiečių, ku
rie kiek laiko atgal atsilankė 
pas Lindberghus, turi darody- 
-mų, kad jų tvirtinimai turi pa
mato ir be to apkalbėjo su ^kid- 
naperiais galutiną planą kūdi
kio sugrąžinimui tėVams.

Trečias virginietis admirolas 
G. II. Burrage irgi pareiškė 
panašią nuomonę ir tiki, kad 
kūdikis bus sugražintas tėvams 
šią savaitę.

Meksikos Miestas ,kovo 28.— 
Policija saugoja arkivyskupo 
Franccsco Oroco y Jiminez na
mus. Patirta, kad kidnaperiai 
planavę jį pagrobti,

Kongresas atmetė atsto
vo La Guardia pa- 

,siūlymą

Nepaprastas Lietuvos 
stebukladaris nuslėpė 

30 hektaru žemės
Padidėjo Lietuva 30 ha.

NEMANIUNAI, Alytaus aps
kričio. Valsčiaus savivaldybė 
išaiškino, kad Martinonių kair 
nie buvo nuslėpta 30 ha. že
mės. Už tai jos savininkas tu
rės sumokėti nemokėtą žemės 
mokestį. >

Buenos Aires, Argentina, ko- 
Argentina planuoja 

.padidinti mokesčius*, kad gavus 
užtektinai pinigų apmokėti val
dininkų algas. 1

vo 28..

Washįngton, D. C., kovo 28. 
Kongresas atmetė ppsiulymą su 
teikti ūkininkams $10,00,0,000 
paskolą, irigačijos ir lauku nu
sausinimo tikslams.

at- 
pa-

Komunistu “diktato 
riiis” į kalėjimą

Mardy, Vaiija, kovo 28. 
Šiame miestelyje, keli metai 
gal, įsigalėjo komunistai ir
ėmė valdybą į savo rankas. .Jų 
vadas A. Horner paliko dikta
torium ir su rėmėjais valdė 
miestą visai savotiškai. Dabar 
diktatorius ir 27 jo šalininkai 
buvo pasodinti į kalėjimą.

VVashington ,D. C., kovo 
—Kongreso atstovų rūmai 
metė La Guardia' pa'siulymą 
viešai paskelbti metinių paja
mų mokesnių įplaukas, 132 
sais prieš 18.

i

Lietuvos eksportas 
importas

?8. 
at-

bal-

ir

Jonišky sudegė Lie
tūkio linų fabrikas
Jonišky sudegė Lietuko linų 

apdirbimo fabrikas. Gaisras 
prasidėjęs iš mašinų: į legerius 
įsisukę linų, kurie besitrindami 
įkaito ir užsidegė.

Iššaukti vietos gaisrininkai 
ėmėsi gesinimo darbo, tačiau 
pasirodė permenki jį sustabdy
ti. Į pagalbą atėjo geležinkelio 
garvežys, kuris į gaisrą išpylė 
cistreną vandens, tačiau eida
mas paimti daugiau vandenis, 
nuėjo nuo bėgių ir užstojo ke
lią kitam garvežiui.

Tada buvo iššaukti Šiaulių 
ugniagesiai, kurie per 45 mi
nutes jau buvo Jonišky ir gais
rą apstabdė. Tačiau fabrikas 
sudegė visai. Be 
antrame jo aukšte 
butininkų turtas.

Fabrikas buvo

ir Apsaugos 
generolo Wilhelm 
straipsnis, kuriame 
plačiai apkalbėjo Lenkijos Ryt
prūsių puolimo galimybes. Mi- 
nisteirs užtikrino Prūsų gyven
tojus, kad visa Vokietijos ka
riuomenė ir laivynas yra prisi- 
ruošę juos apginti, tuo budu 
persergėdamas lenkus prieš sa
vo planų įvykinimą.

Kalbos apie lenkų invaziją į 
Rytprūsius ėjo gyventojų tar
pe ,po vieno lenkų armijos ofi- 
cierio pareiškimo, padaryto 
Dancige, kuriam pastarasis apii 
tai minėjo. Paskutiniai įvy
kiai rodo, kad tos kalbos gali 
būti nevisai be pamato ir Vo- 
kieįjjps valdžią atydžiai seka si? 
tiiaciją.
"I^traipsnyje ministeris tęsia, 
kad suprantama, jog Rytprū
siams gręsia pavojus, nes Vo
kietijos apsiginklavimas toli 
gražu nėra lygus Lenkijos apsi
ginklavimui, ibet Prūsija yra 
kiek galima daugiausiai apsau
gota prieš kaimynų imperializ
mą.

Prūsijos f užpuolimas, tęsė 
Groener, nebūtų sutiktas 1 vien 
pasyviu pasipriešinime, bet ir 
aktyviu, ir tas pasipriešinimas 
nebūtų vien iš rytų, bet parem
tas visu Vokietijos moraliu ir 
materialiu stiprumu.

Japopai buvo nusistatę 
prieš Amerikos am

basadorių
Yokohama, kovo 28 .— Kiek 

anksčiau buvo paskelbta, kad 
grįžta į Ameriką Washingtono 
ambasadorius Japonijai Forbes. 
Dabar patirta’, kad prieš jį bu
vo nusistatę japonai, kurie ir 
darė įvairias machinacijas, kad 
Amerikos valdžia jį atšauktų at
gal.

to, sudegė
gyvenusių

apdraustas

Lietuvos geležinkeliai 
davė 9,000,000 litų 

pelno ,
Kalinas. — Susisiekimo mi

nisterija paskelbė, kad per 1931
Valstybinėje apdraudimo įstai- metus Lietuvos geležinkeliai da
goje 500,0000 lt. ’ vė 9,000,000 litų pelno.

T—■ ..........    ■■ ■ ■ —■ —T

Kaip praneša ccntralinis 
statistikos biuras, Lietuvos ek
sportas vasario men. pasiekė 
17,3 mil, litų prieš 21,4 mil. 
litų 1931 m. tą pat men., o im
portas 10,0 mil. lt. prieš 20,1 
mil. lt. 1931. Tuo budu, Eks
portas šių metų vasario mėn. 
buvo didesnis už importą .7,3 
mil. lt. prieš 1,3 mįl. It.^ 1931 
metais. Per šių metų sausį — 
vasarį eksportas siekia 37,7 
milt litų, o importas 23,6 mil. 
litų. Ypač sumažėjęs yra ma
nufaktūros, cukraus ir kitų 
maisto produktlj įvežimas. \

iUifA'sl

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

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

f

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

ofisas Atdaras kasdien nuo s iki s 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Garsinkites Naujienose

Moo

Detroit, Mich

pradėti so

kiekvienu

Orkestrą
16242

16252

1625 1

16250

16247

16245

ateityje 
idėjos.

iš ko

Del socialistų 
neveiklumo

9 ir 
irus

ta pati f aš iš
rengia pinuos 
ąpgvaikščioji-

Elcktrikinės Skalbimui Mašinos, 
kainos nuo $39.00 iki ...............
Hoover Elektrikinis Dulkių 
Valytojas ......................................
Gražus Mohair Parlor Setai

Siūlo Įvesti 6 vai 
darbo dieną

šiemet ir vėl 
tuoj auti Tapyba 
dienos gegužes 
rną. Tai kokis

Man yra labai nuostabu, kad 
visi mųsų senieji draugai ati
sakė nuo vedimo savo orgąjy-. 
ząęijoj, nors visą padėtu var
čia visus dirbti, o ir dirva vei
kimui yra labai' platk Tik rei
kia sukrusti ir pradėti veiki
mų. Rodos, jau turėjom užtek
tinai laiko pasilsėt, nes štai jau 
kelinta* metai kaip nieko nevei

ku opos nieko

Cementiniai Pa
— Blakų ii 

Platai Viškosc, Por 
Apšildymas, Plum

mus ir žinopių išrinkta 
džia.”

Mes norė- 
klausimu ir

SCH 
DIO

ai dėlto “Ateities* 
tarv

Paraginimas prie 
veiklumo

Socialistų Partijos 
konvencija

los, jie gėrisi
bet kurie dar neturite savo namuose radio, da-

Krautuveje galite įsigyti už labai mažų ir

Matant

iš sekamų draugijų ir kuopų: 
SLA. 352, 200, 364 kuopų, Tau
tinės Sandaroj kuopos, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuo
pos, Lietuvių Vyčių kuopos*ir 
rodos, švento Antano Draugi-

Gana tylėt — laikas 
dirbti

Abejuose susirinkimuose I 
tu vos darbininku 
vaikams 
uždarvtos 
klausyk, ką sak 
bintojai. O jei 
ukš lauk.

yra rengusi 
Vie- 

susirinkimų ant fa- 
ųrkliyk0 judami per 

garsiai suka
mės be Vil- 

o. aulra-

Tas kuopas kontroliuoja to
kie žmones, kurie sako: *‘Lie- 
tUVU yra laisva nepriklausoma 
valstybė, Turi savo gerų lie
tuviškų valdžių. Tai daugiau 
nereik nieko norėti. Tik ty
lėkit ir savo tėvynę mylėkit. 
Seimas, žmonių valdžios rin
kimai 
stybės turto ir laiko 
mas.” 
su tuo 
darbininku 
dytų ir išnaudotų 
smurtininkų importuotas fa 
šizmas. — Svečias.

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar tiktai $£■• Ert 
Ūuodame dide-O ■ «vU 
lę nuolaida už jūsų senų ra
dio ar vietrolų.

NAUJIENOS, CHcag5, UI.

jaunuomenę leidime Uteratnros.
Metinė. Hnpvęnęlją bus laiko

mą liepoą 4 d., Clęvęląpdę «T 
Readin^ Ra, Gegules, mėnuo 
bus pašvęstas specialiai kam
panijai ir agjUęijai.

Lygos nac. pirmininku yra 
Julius Umansky, sekretorium 
tapo išrinktas George Smerkin 
iš Chicago.

valstiečių 
buvo diktatoriškai 

burnos. Tylėk ir 
fašizmo gar- 

nepatinka, tai

3417-21 South Halsted Street 
Tęl. Boulevard $167 ir 4705

Kiekvienas žino, kad lietuvių 
socialistų veikimas Chicagoje 
Vra apmiręs. Tas apmirimas 
mums patiems nėra malonus ir 
todėl ( nuolatos keliama klausi
mas kaip jį atgaivinti. Norė
čiau tuo klausimu ir aš tarti 
keletu žodžių.

Man rodos, kad mes turėtu
mėt sueiti ir pasvarstyti, ar ne
galima butų duoti publikai, 
ypač jaunimui, kų nors visai 
naujo. Turiu omenėje vakarą: 
kad LSS. Centralinė Chicagos 
kuopa surengtų vakarą su vai
dinimu, pastatydama kokį ge
rą veikalų, šiuo laiku niekas 
nerengia vakarų su vaidinimais 
ir man rodos, kad socialistams 
kaip tik ir tiktų tokį vakarą 
surengti. Spėkų gi mes turime. 
Mes turime Dramatišką Rateli, 
kuris, tikiuos, neatsisakys 
mums patarnauti. Turime ir 
pažangų Pirmyn chorą, kuriuo 
kiekvienas grožėjasi. Be to 
yra ir Simfonijos Orkestras, 
kokio ikįšiol lietuviai dar nėra 
turėję. Turėdami tokias, meno 
jėgas, rodos, nesunku butų pa
statyti istorišką ar kitą didelį 
veikalų.

Vakarų lankytojai jau yra 
dalinai pavargę nuo koncertų 
ir ^norėtų matyti gerą vaidi
nimą. Manau, kad tame darbe 
pagelbėtų ir jaunieji meno mė
gėjai ir su jų pagelba galima 
butų pastatyti įr tikrai didelį 
veikalą, su vaidinimu ir daino
mis.

Turėtumėm apie tai. pagal
voti ir jei jau negalima spėti 
šiam sezonui, tai jau dabar rei
kėtų pradėti rengtis prie pasta
tymo pradžioj ateinančio sezo
no, —p.

VISI 
kas 
yra kokis diedukas, kuris turi 
ateiti i v atlikti musų darbą. 
RęĮkia sugabespjeips draugams 
pradėti daugiau rašyti Į laik
raščius, kelti klasinius klausi
mus. Prasidėjus veikimui bus 
lengva jį tęsti toliau.

šie 1932 m. yra svarbus mu
sų judėjimui, nes bus preziden
to, kongreso ir kitų šąlies vir
šininkų rinkimai. Kiek savo įs- 
tatymdavių pasiųsim į kongre
sų ir valstijų logislaturas? Man 
rodos, kad čia yra ir anglų so
cialistai apsileidę, nes ir jįe 
prie rinkimų veik kaip ir nesi
rengia. Tie draugų, kurie da
lyvauji-. Socialistų partijos su
sirinkimuose, turętų informuo
ti mus apie partijos ir jos lo
kalų veikimų, kad žinotumėm 
kur kreipti savo darbuotę.

Taigi gana tylėti — laikas 
pradėti dirbti.

Antanas Jocius.

NęclėlivL kovo IU d, įvyko 
$j,ą. kuopo# memteinte su- 
ąurmkhmm paprastoj vietoj. 
Dalyvavo 17 narių, AUtaųs 
kuopos reikalus,, prieita prie 
bateavimo SLA. p. Tarybos. 
Itateavimo pasekmės, buvo se
kamos: j prezidentus F, 4, Ba
liną gavo 10 K. Degu-, 
m 6 ir k. h 1; j vį-
cerpreMdeulus A- Mikalau^kąs 
16 ir M- .Mockevičius 1; į sek
retorius P. Jurgeliutė 10, J. 
Miliauskas 1 ir V. M. Čeka
nauskus 5; į uŽdĮninkus K. P. 
Gugjs 14 ir -k Tareila 3; į iždo 
globojus J. Jamiškevičia 3, S. 
Bakanas 15, t G. L stungi 
M. A„ Pagins,k^ į <įąkte
kvotėjus Dr. B- Broniušąs 7 
ir Du E- G. Klimus 0 •.

Tarp nutarimų kuopos labui 
buvo nutarki rengti vakarienę 
laike sekančio SLA. 3čio Ap
skričio suvažiavimo, kuris 
įvyks Carnegie,, I vakarienės 
rengimo komiąijų įėjo sekan
tas darbštus nariai: S. Lukšie
nė, M. Licpienė, M. Millerienė, 
P. švelniene, Ą. Račėniutė, P. 
Sadukįenė, J. Kasikauskas, J. 
švenis ir P. Liepa. Carnegie 
kuopa iš praeities yra gana 
pasižymėjusi sąvp, draugišku
mu ir vaišingumu, tad nemano 
nė kiek atsilikti, ir šį kartų.

>— Narys.

Socialistų partijos nacionalis 
pild. komitętas nutarė laikyti 
Soęialistų partijos konvenciją 
gegužės 14 d., MiKvaukce, Wis.

Konvencijoj bus prilipta Pfl1'- 
tijos rinkimų platforma ir bus 
nominuoti ’ Socialistų kandida
tai į šąlies prezidentus ir* vice
prezidentus.

Prieš pat konvenciją įvyks 
nac. komiteto susirinkimas pri
ruošti galutinus raportus, o po 
konvencijos bus laikomas so
cialistų laikraščių ir lokalių, 
valstijos ir kalbinių federacijų 
sekretorių susirinkimas, išdirb
ti bendrų veikimo programą.

Komitetas taipjau nutarė ne
priimti žydų Paole Zion kaipo 
federacijos, delei stokos kon
stitucinių galių, bet bandys ieš
koti kitus budus kooperavimui 
tarp partijos ir Zionistų.

Nutarta kooperuoti 
ney Molders Defense 
me pirkti Californijos vaisius 
iki bus pali uos uotas Tom Mco- 
ney, taipjau priimtos rezoliuci
jos delei gręsiančio karo, siau
čiančios bedarbės ir prieš tero
rą Lenkijoje.

Chicagoje išnaujo, pradėjo eR 
ti laikraštis The Christian So- 
cialist, kuris prieš karų turėjo 
Virš 20^000 reguliarių skaityto-

ocialistų
Milwųukee, Wis., 

Socialjstų Lygps 
Pęoples Spęįulist

kad LSS. 
centrų ir 

spartesnio 
darbo perorganizavimui centro 
ir atsteigimui LSS. Mes LSS. 
116 kp. pilnai sutinkame su 
tuo paraginimu centrui ir drau
gams ir pritariame LSS,, 51 kp. 
pasiūlymui^ kad enntra.s susi
tartų su Naujienomis ir kad 
bendrai su Naujienų kontes- 
tantų suvažiavimu sušauktų ir 
LSS. kuopų konferenciją. Mes 
manome, kad tai yrą geras su
manymas ir kad tokią konfe
rencijų butų tuo laiku patogu 
sušaukti. Reikia tik. kad cent
ras paimtų tai atidon ir tą su
manymą įvykintų, 
tumėm girdėti tuo 
centro nuomonę.

Jau atėjo laikas 
cialistąms smarkiau darbuotis. 
Jau 14 metų praėjo kaip mask- 
viniaj diktatoriai musų sukur
tą židinį, apšvietus, kultūros ir 
politines organizacijas sugrio
vė, jų turtą pasįsavino, pinigus, 
išaikvojo, o LSS. mašinomis ir 
dabar savo šlamštus spausdina 
ir kitus purvais drabsto.

LSS. 116 kp. šaukia visus 
lietuvius darbininkus prie dar
bo, kad atbudavoti stiprią so
cialistinę organizaciją, o ypač 
kad pirmiausia susitvarkytų 
LSS. centras ir -irgi stotų prie 
darbo, . nes nuo. jo veiklumo 
daugiausia ir prikląųsys musų 
organizacijos ateitis.

LSS. 116 kp. valdyba 
Pirm. A. Strazdai 
Sek r. Ę. La viekas, 
Ižd. Paul Sadula.

savo 
žiiioniu
lai bereikalingas val- 

eikvoji- 
Mat, jie pilnai sutinka 

kad dabar Lietuvos 
valstiečius vij- 

naktinru

me butų galima viską iš pa
grindų pertvarkyti ų* pašalinti 
tas kliūtis, kurios trukdo mu
sų veikimą.

Reikėtų neatidėliojant pradė
ti organizuoti nav.jąs ir gaivin
ti senąsias kuopęs, Man rodos, 
kad nesunku butų atgaivinti 
Bostono kuopą, Kitur irgi tas 
pats- l’av, Ohksgeą prieito- 
t,y -Roselande kuopa nėra mi
rus, peš turi ir šiokį iždų, 
bet ji ir nėęa veikiantį kuopą: 

sako, kad dar neatėjo lai- 
vęikti, tarsi tas laikąs tąi

Iš jaunųjų
.■* - ’ »

Nesenai
Jaupųjų

Beague, kurį plačiai žtaoma.su- 
trumpjutu vardu Ypseis) nac. 
piįd, komitetas laikė susirinki.’- 
mą, kuriame mutarta paskelbti 
kemtestą lapelius rašyti, taipgi 
kontestas parašyti organizaci- 
jos obalsį. Taipjau nutarta koo
peruoti su žydų -j

Gal aš kai kam ir įkyrėjau 
savo raginimais, bet vistiek ne- 
i .kenčiu dar kartų neprabilęs 

J r neparaginęs , draugų prie dar
bo. Lštikrųjų, ir ko mes lau
kiam ir ko sulauksime? Gąl ko
kio galiūno, kuris atėjęs, vien 
rankos pamojimu, atliks visų 
musų darbą ir išvaduos liaudį 
iš šios algines vergijos, arba 
nors atgaivins musų LSS.? To 
negalim tikėtis ir negalim ant 
kitų atsidėti, kad jie ateis ir 
padarys už mus darbų. Gal 
mes perdaug ątsidedam ąnt vir
šininkų ir inteligentų? (lai čia 
ir darome svarbiausią klaidą 
nes kaip matyt, jie užimti ki
tais reikalalis ir apie LSS. vi
sai nesirūpina. Štai jau visi me
tai kaip nebuvo laikoma kuo
pos susirinkimo. 0 gąl tik man, 
kaip toliau gyvenančiam, ne
pranešė? Bet ir jokio praneši
mo apie kuopos susirinkimų 
nesu matęs ir laikraščiuose.

Aš pilnai pritariu RS3- 
kp. atsišaukimui, kad reikia 
perorganizuoti centrą. Bet kąd 
jį perorganizuoti, tai reikia 
spękų, q tos spėkos randasi 
centralinėje kuopoje. Todėl mes 
be centralinė;
negalime veikti. Jei bent tųvipie 
daryti spaudimą į centralįnę 
kuopą, kad ji sušauktų konfe
renciją ar suvažiavimą, kuria-

Kiek aš žinau, tai “Ateities’ 
choras niekados fašizmo ne 
garbino ir jo garbintojus ne 
rėme. Man rodos, kad iis ii

Ins, — pasipelnymas, fašistų 
despotizmo pagerbimas, ar iš
juokimas pasaulinės darbinin
kų šventės? Juk išjuokimui 
tiv’ptautinęs darbininkų šven
tės Lietuvoj fašistų diktatūros 
įsakymu buvo švenčiama pir
ma gegužės dieną kaipo Lietu
vos tautinė švente pageri 
smurtininkų. O tuo tarpu so- 
sialdcmokrąams ir darbininkų 
unijoms buvo griežtai drau
džiama gegužinės šventimas. 
Yra ir daugiau davinių many
ti, kad kauniškis fašjzmas per 
šių mus tarybų bando pirmos 
gegužės apvaikščiujimų pandu- 
do( fašistų despotizino pager
biami 
choras tos smetonuolos 
bos kvietimų atmetė.

“Ateitiečiai” sako: “Tokiai 
draugijų tarybai būtinai reikė
tų pasitarnauti, jeigu ji negar- 
binlų smetonuolų despotizmų. 
Bet kuomet ji garbina Lietu
vos žmonių enegėjus, tai nega
lima.’’

Ankstyva Ekskursija
Kui'ię npriĮtę važiuoti Uetųvpfi anksti 

pavasari, rengkitės ant

Balandžio 20 dieną
I.AIVI “EUROPA”

Per 6!4 dienas pągięksite Lietuvą 
Naujienos dar t,uri kelias geras vielas 

ąel šios Ekskursijos neužimtas.
Kreipkitės tuojaus i

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ ^ ■

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Emergency Conference cn 
Unemployment, kurios pirmi
ninku ir sekretorium yra Ncvv 
Yorko socialistai Abraham I. 
Shiplacoff ir Leonąrd. Bright, 
pastangomis New Yorko valsti
jos legislaturon tapo įneštas 
bilius, kuris siūlo visoje "valsti
joje įvesti 6 vai. darbo dieną 
ir 5 dienų darbo savaitę.

Bilius nustato, kad jokioje 
dirbtuvėje, jokioje įstaigoje jo- 
kis samdomas darbininkas ne
gali dirbti ilgiau 6 vai. į dieną. 
Išimtis daroma tiktai tarnai
tėms ir laukų darbininkams, 
kur dirba ne daugiau 4 darbi
ninkų. Už nepildymą šio biliaus 
numatoma piniginė bausmė ir 
kalėjimas.

Bilius, kurį parašė Louis 
Waldman, socialistų kandidatas 
i gubernatorius 1930 m., yra 
dabar rankose valstijos, senato 
darbo ir industrijos komiteto.

LSS. 416 kp. savo susirinki 
me, laikytame vasario 28 d. 
priėmė šį tarimą:

Mes pastebėjome, 
51 kp. vėl judiną 
draugus imtis už

susideda ta draugijų 
tarybų?

Vakarinėj miesto dalyje sme
tonininkai suorganizavo Del

■P MODEL 31-H 
Q SUPER-HITCRODYNt 

Other fnodels from 
$43.50 to $139-50 
complete with tubes.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
Kaip jus girdite per radio Lietuvių programus < 
mus Budriko Krautuves Nedėliomis nuo 1:15 iki 
po pietų ir Kelvergais nuo 
ri r 
muzika 
bar Budriko 
prieinamų kainų, kaip lai: 
Baby Grand Radios nuo $19.50

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
šląi yęą sąrašas Naujų Lietuvių Rekordų, jij kainos po 
75c kiekvienas. Dabar po Velykų su 
kordų jiis gausite dovaną.

16241—Prezidento Smetonos Marsas
K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio 
Lietuvaitė, Polka. Armonika.
Močiutė, Valcas. Klarnetas ir Piano.

1 6244—-Sena? Kanklininkas. V. Dineika ir J. Petrauskas. 
Kanklininkų Polka. , 

16253—Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
Lietuvių Popuri.
Kukutis, Valcas su V. Dineikos ir Petrausko įdainavimu 
Myliu. Tango.
Adomo ir Jievos, Polka, Mainierių Orkestrą.
Rinkai Man Bernelį.
Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dolskis. 
Leisk Man. Fokstrotas.

16249 -Onytė. Eikim su Manim pašokti, D. Ppįskis. 
Čigonės Akys. Fokstrotas.

16248—Saūlelė Raudona, Kipras Petrauskas.
Nesistumdyk, Pęlka. Armonikos solo. •
Dumblas, Diologas, V. Dineika ir J. 'Petrauskas.
Šis Tas. Diologas.
Širdelė Mano. Tango. D. Dolskis.
Tavo Saldžių, Malonių, Tango.

Musų Krautuvėje dabar po Velykų .eina didiiausis 
išpardavimas su dideliu kainų sumažinimu. 

Ncvėluokitc, ateikite dabar.

Cementiniai- Pamatai
VISOJE CHICAGOJE 

$250
Pakeliame Namus — 
matai — Bascmcntai 
Plytų Darbas - 
čiai, Garažiai 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. ^Vęstern Avė.
Tel. Prospect 3140 . Prospect 7807 

H. MEEDEN

Kovo 19 (L “'Ateities” chorąs 
buvo surengęs mažiukų, bet 
gražų draugiško/pasilinksmini
mo vąkarėlį. Svečių buvo ne
daug, nes viešų garsinimų ne
darė. Tiktai ypališkąi susi
kvietę savo draugus ir pąžįsta- 
nius. ’ j

To vakarėlio, programas su
sidėjo iš šokių, dainų, valgių, 
kalbų ir ypatišįkų pasikalbėji
mų. Q kai svečiai vakarienę 
suvalgė, tai “Ateities” choras, 
vadovaujant drg. A. Anckaį- 
čiutei, sudainavo tris daineles: 
“Už vargdienius 
mergelę” ir “Musų rytojus”.

Ant rytojaus buvau nuėjęs 
pasižiūrėti ir pasiklausyti 
“Ateities” choro dainų pamo
kų. Daininkų susirinko virš

ii<ps. n<?W°gai 
wln mokytis.

AR NESVEIKAS?
• Pasitarkit su Dr. Ross, dykai,; 
! apie savo ligą ar silpnumų. -į 
• Vėliausi ir geriausi i 

gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, ‘ 
reumatizmo, inkš-J 
tų, pūslės, urina-( 
rių ir visų užkre-, 
Čiamųjų ligų. Tai-1 
pgi speciali gydy- < 
mai sugrąžinimui' 
energijos ir stiprų-J 
mo be laiko nu-J 
silpusiems asme-( 
nims ir lytiniai 1 

> silpniems vyrams. <

' Sergantys žmonės yra kviečiami' 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa- 
'cijųr kurios bus suteiktos dykai be, 
jokių pareigų. <

Į)r. Ross kainos yra žemos ir vi-i 
įsiems prieinamos. Galima susitarti deb 
•lengvų išmo|cėjtmų» had kiekvienam’ 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi-' 
'gydyti, ir tapti sveiku. ,

; DR. B. M. ROSS ;
i UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 1 
1 3Į5 South Deąrboru Street į 
^kampas Monroe Street, Chicago, III.< 
Imkite elevatorių iki perikto augšto. < 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 ' 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki( 

; 5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1( 
į p. m. Panedeljats, Seiedomjs ir Suba-( 
įtomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 1 
•Ofisas 30 metų tame pačiame name.’

$95.00 
$100.00 
$19.50 
$39.00

Nauja Fada Radio ir Viktrola konibi- flLAA
nacija, vertės $2(10, už ............................^^IObUU
ant kurios jus galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai.

I,U1UHMĮF.......................UI. '1'•■'-■   >'.•    

kięm. Sęniąų Chięągoję buyo 
kejįąs stiprius kųppęs, Ypęč 
dūteič ir vęil^i hųppa bųyo 
Norta 9ięičj. Bet <tahar nė vie
na jų nebeveikia, tarsi nė vie
nos kuopos Chicagoj pebebutu,

Dabar, man rodos, veikimui 
yra auksine proga. Mažai kas 
dirba, o ir dirbantieji tankiau
sia dirba tik pusę laiko, tad 
turi daug nuliekamo laiko, ku
rį galėtų pašvęsti veikimui, 
žinomą, gąi tokfa nedarbas kar
tai* puMo-ir up4h tenka 
dau«iay Rajv.at kaip #alų ąa^ 
ia Mięlurti, o na apie pr^antea- 
ęijąs reikalu, fięt te kitaa. pu- 
ąėa, kad vi»i $rbarcw ir turime 
han^iau pinigu, tai irgi apie 
ęraani?aciją penarime d4»g 
naiyati, nes tada yiaaį kitais 
reikalais būname užimti,

Gal įr labai klystu rašyda
mas,, gal kaip ukintakaa ir ne- 
privalčciau kištis į miestiečių 
reikalus-. Bet kad ir man teka 
su cbieagiiečiai veikti per keie* 
tų metu, tai ir norisi savo se
nuosius drauste paraginti pri0, 
didesnio veikime kad vtei su-,

^vo jėgas išvien veiklu
mam gereaniai ateičiai atsiekta.

Man yra labai smagų., kad 
LSS. 51 kp., Grand ^apfdst 
i^ięh., taip sėkmingai darbuo
jasi įr ragina kitus prie veiki
mo. Linkiu jai geriausio pąsi- 
sėkimo, -r-N. J, Manricas,

buvęs LSS. 8 Rąj, sekr, 
Union vili©, Mich.

“Atcitię^” cho1’0 pirmininkas 
drg. A. Gabųžis skaitė Detroit 
ĮJętuvių'' DraugijiĮ- Tarybos 
kvietimų dainuoti pirmos die
noj gegųžęs upvaikščiojiihe. 
Tačiau visapusiškai' apkalbė
jus, kvietimas tąpo vienbal
siai atmestas.

Atmetimo priežastis yra ta, 
kad jau yra gerpį žinomą vi- 
pieina detroitįęęiams, kąip toji 
Tąryba praeity.! 
du Viešus susirinkimus 
name tų 
šis Ii n įų 
Išlipą į Vilnių’ 
vo ‘’Ei pasauli 

.1 j i a ų s n ę 11 ų r į 1 n si m e 
me kėlė iš numirusių žemaičių 
persekiotojų Vytautų, garbin
dami Lietuvos naktinių smur
tininkų deąpoti^mų- Tačiaus 
nė viename tų susirinkimų nė 
per pusę lupų nepratarė: “Ei, 
pasauli, mes nenurimsime, kol

COMPLETE 
WITH TUBFS

MERE 
IT IS /
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NAUJIENOS, Chicago, III.

M. Konopnickiene Vertė J. Juškutė

ULTIMUS
Tarp Chicagos 

Lietuvių

(Tęsinys)
IV.

Luokėje turgus. Daug žmo
nių suvažiavo. Vieni pardavi
nėja, kiti pirkinėją, treti žval

gosi. Jei kas nieko nepirko, 
nepardavė, nepasigrrė, tdi 
gumbą gavo arba jį apvogė, 
šiandien dar daugiau žmonių 
susirinko, nes ir atlaidai baž
nyčioje. Susirinko iš visų pa
kampių.

Varpas ėmė šaukti į bažny
čią... Išgirdę jį žmonės skubi
no, ragino arklius. Tarp šauk
smų ir klyksmų viršijo varpas. 
Jo balsas buvo rustus, graudus 
ir dejuojąs: grūmojo, skun
dės ir verkė — raudojo... Iš
girdusi jį Ražnauskiene, pasi
kėlė nuo kėdės užsigaubė ske
petą ir išėjo, fijo, nes jos šir
dis buvo į akmenį pavirtusi, nes 
varpai šaukė, o ji troško Die
vui pasiskųsti, išsiverkti... Pur
vina gervė paskui ją sekė šlu
buodama. Moteris ėjo paleng
va, svirduliuodama. Vos tik 
jai išėjus į gatvę, pralenkė ją 
trys moters stumdydamosi.

—žiūrėk, tamsta,—tarė vie
na pusbalsiu. — Tai Ražnaps- 
kienė, to Ražnauskiuko moti
na...

—žinau, žinau, — atsakė an
tra.

Našlė išgirdusi paraudo. Ant 
jos suvytusio veido raudonu
mas išrodė labai keistai.

Ant kelio stovėjo keletas 
miestiečių.

—Ar žinai? — sakė vienas, 
—šneka, 
mušė.

—Ne 
kitas, — 
nūs...

—Juliukas! — suvaitojo mo
tina.

Jos balse buvo tiek skaus
mo, kad vaikinas paraudęs nu
leido galvą ant krutinės. Puo
lė našlė prie sunaus, bet karei
viai ją atstume. Ko tik ne
parverto. Juliukas pašokęs no
rėjo gelbėti, bet jo neprileido 
prie molinos... Nelaimingasis 
vaikinas pravirko, didelės aša
ros riedėjo jam per skruostus. 
Kareiviams nuVedus jį visi 
nutilo... Tik vėl kas sušuko: 
Apvynys! Apvynys! žmonės 
tuoj iškėlė virš galvų kumščius 
grūmodami, fijo kareivių ir 
polieijos apsuptas Apvynys su 
pakelta galva, iš aukšto žiūrė
damas į žmones. Arkliavagis 
buvo didus, baisus. Pamačiusi 
jį našlė sucypė baisiu balsu ir 
ištiesė į jį savo liesus, sugniau
žtus kumščius. Paskui pasilen
kusi ir pakėlusi nuo žemės 
akmenį metė jį į' Apvynį ir 
parpuolė ant žemės.

Baisi valanda užstojo.

Šis bei tas apie Leo 
no Pruseikos pra

kalbas
Baso Nemunas

buk urėdu inkų už-

urėdninką, — atšovė 
tai tos bajores su-

žmonių minia su riksmu 
puolė ant Apvynio, mindžioda
ma nelaimingosios našlės kū
ną, kurį dar gervė norėjo gin
ti, plasnodama sparnais. Vie
name akies mirksnyje atėmę 
kareiviams Apvynį išvilko jį į 
rinkos vidurį ir mušė kuo kas 
turėjo, ar kas kam papuolė į 
rankas. Keršijo už skriaudas, 
nuo jo patirtas. Apvynys va
landėlę gynėsi: kumščiais dau
žė, dantimis kando, kojomis 
spardė, kol neparvirto nuo į-, 
siutusiųjų žemaičių smūgių. 
Tada jau ant to gyvojo kapo 
ėmė mėtyti akmenis, drabstyti 
purvais, kol nepasidarė krū
va, iš po. kurios bekyšojo tik 
Apvynio kojos ir rankos.

Kokia

Tam-

susle-

au- 
Ko 
na-

Tik vėlai naktį persivilko 
gerve į • slyvų sodnelį ir pasi
žiurėjo aukštyn savo viena a- 
kimi. Bet langelis jau niekad 
neatsivėrė. Visi liko prislėgti 
bendra našta; ji viena atliko, 
ji ir Juliukas, taip pat pasku
tinis. Vaikinas kaip ir gervė 
turėjo kitą syk stiprius spar
nus, galėjo kilti prie saulės ir 
šviesos. Galėjo ten lėkti, k*aip 
gervė pietuosna. Bet sparnai 
nukrito. Nusileido į gyvenjpio 
purvynę, kad jo nuodingais 
purvais mistų. Ir vieton gyven
damas pavasario laukti, kilti; 
prie saulės, jis dardėjo že
myn...

Iš kur tie biaurųs vėjai pu
čia, kurie laužo paukščiams 
sparnus? — Iš kur tie, kurie 
laužo jaunas dvasias? — Ne
žinau.

(Pabaiga)
Bet mes taipgi sakome, 

pačioje Amerikos komunistų 
partijoje kas tai negerai. Ka
da 1919 metais skilome nuo 
socialistų, turėjome 65,000 na
rių. šiandie visoje Amerikoje 
yra komunistų nuo 8,000 iki 
10,000, tai yra pasigailėtinas 
reiškinys. Mes Amerikos dar
bininkų gyvenime esam be
reikšmiai. Kada visą šalį pa
lietė nedarbas, palietė depre
sija, tai komunistų partijos 
eilės neskaitlėja. Reiškia, pa-, 
čioje Amerikos komunistų 
partijoje yra kas nors nesvoi- 
kaus. Girdi, kad mes skilo- 
lome nuo^LSS., tada irgi buvo 
apie G,000 gerai stovinčių na
rių, o kur šiandie jie? šian
die lietuvių komunistų, parti
joje pilnų narių nedaugiau 
400. Reiškią, ,pas lietuvius ko
munistus irgi “rotten”. Čia 
Bimbos taktika esanti kalta 
dauginusi. Amerikos komuni- 
lų partija esanti daugiau 
ateivių, o ne Amerikos darbi
ninkų partija. ‘ Ateiviai, nors 
ir revoliucijoniški, bet mi
nioms vadovauti negali. Ame
rikos komunistų partija tol 
bus silpna savo spėkomis, kol 
nemokės įtraukti amerikoniš
ką elementą į savo organizaci
ją. Dabar gana mažas nuo
šimtis joje yra.

Mes kitos komunistų parti
jos neorganizuosime, bet mes 
organizuojam kultūrinę orga
nizaciją, kuri leistų knygas, 
skleistų apšvietą. Dabartinė 
Literatūros Draugija nebealsa- 
ko savo ' uždaviniui — viei) 
Limbiniai elementai yra joje 
pageidaujami. Mes esam pri
versti kitą kultūrinę organi
zaciją budavoti, nes musų 
draugai vieni išmesti, o kiti 
nepakęsdami biinbizmo turėjo 
patys ją apleisti.

Niekur tiek 
bliufo, kiek pas 
Jie savo spaudoje
šia niekniekio išpučia didelį 
burbulą, kad klaidinti savo 
tamsius pasekėjus. Ypačiai 
kur komunistai pradeda vesti 
streikus, jeigu, girdi, sustrei
kuoja šimtas, tai rašo, kad 
tūkstantis, jeigu tūkstantis — 
tai dešimt tūkstančių. Tas 
pats dabar daroma su opozi
cija — vienas komunistas ar
ba keli sukelia lermą opozi
cijos prakalbose, tai “Vilnis” 
ir “Laisvė” rašo, kad darbi
ninkai neleido Pruseikai, Ba
cevičiui arba kitam kalbėti, ir 
tt. Esą, tokios padėties nega
li pakęsti nei vienas protingas 
darbininkas, kad vietoje tei
sybės spauda skleidžia melą. 
Iš tikrųjų lietuvių komunistų 
spauda esanti dabartiniu lai
ku vedama, kad lietuvius dar
bininkus bliofinti, o ne teisybę 
jiems skelbti.

kad

nesą pigaus 
komunistus, 
iš menkiau*

(Galas)

Moterį šiurpulys papurtė. 
Prasižiojo klausti, bet vėl kas 
tai atsiliepė.

—Juk tai dar vaikas!
—Geras vaikas, kurs arklius 

veda, — tarė antras.
Prasijuokė balsiai.
Našlė pašoko nusigandusi.
Jos galvoje ūžė, spiegė. Pa

suko į kitą gatvę. Užsitraukusi 
dar labiau skepetą ant akių 
susilenkė. Paskui ją šlubavo 
gervė, sparnais velkana. 
tai pažįstama sušuko:

—Poni Ražnauskiene! 
stos sūnelį suėmė.

Našlė pažiūrėjusi į ją
nėjo ir atsirėmė į sieną... Čia 
pat ėjo išsipuošusi, dikta dak- 
tarienė. Užkliudė našlę.

—Ko čia ribgsai ant kelio,— 
sucypė, — dar su tokiu purvi
nu paukščiu.

Našlė jau negirdėjo. Jos 
syse ūžė, akyse mirgėjo, 
tik neapalpo. Norėjo grįžti
mo... bet žmonės ją stumdė 
stūmė į rinką. Čia vaikai, pa
matę Ražnauskienę ir jos šlu
bą gervę, užnyko rėkti: vagies 
motina! vagies motina! Žmo
nių minia atsikreipė į ją, kuri 
troško kiaurai žemės nueiti. 
Užstojo jai kelią. Vaikai rėkė 
lyg piesliai, kibindami ir dras
kydami našlės. drabužius, kiti 
žemėmis į ją mėtė. Kiti vėl 
pasakojo: tur būt pati gera 
vagilė yra buvusi, jei tokį sū
nų užaugino. Moteris stovėjo 
lyg stulpas. Žili plaukai nudri
bo jai ant veido. Prie jos ko
jų ant žemes plasnojo sparnais 
Ultimus.

Tik staiga išgirdo šaukiant: 
“veda jau juos, veda!” Visos 
galvos atsikreipė į tą pusę. Ir 
nelaimingoji moteris keletą 
žingsnių pasivilko. Nelaimin
goji našlė ant gatvės draskoma 
ir purvais drabstoma. Ėjo, 
kaip eina tragiškos ypatos. 
Toks orumas buvo tos žilos 
galvos, kad visos lupos nutilo 
ir niekas nedrįso jai kliudyti.

Tada pasirodė kareiviai, 
tarp jų vienplaukis, surištomis 
užpakalyje rankomis, svirdu
liuojąs vaikinas.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Tas pats galima pasakyti ir 
apie opozicijos vadus. Skel
biama nebiičiatisi melai. Gir
di, apie mahe patį kiek pri
rašo visokiausių prašmatny
bių, buk aš šioks, buk aš toks. 
Suranda, kad mano tęvas bu
vęs buržujus, kad aš pats esąs 
jau keli metai kaip nusikal
tęs komunistų principams vien 
todėl, kad iš kokio ton naujai 
atkeliavusio iš Lietuvos, kuris 
buvo * parvežėęs lietuviškų 
kumpių, vieną nusipirkęs ir 
atsinešęs į “Laisvę”. Tą ne
lemtą lietuvišką kumpį ėdę su 
didžiausiu apetitu visi “Lais
ves” štabo redaktoriai ir kili 
ofiso darbininaki, o prie to 
dar “Laisvės” manadžeris Bu- 
knys nupirkęs ir “paniukę”. 
Tai buvęs tikras bankietas. 
Na, o pats Bimba bene did
žiausią minėto kumpio dalį 
suėdęs. Tuo laiku viskas buvę 
gerai, o dabar mane kaltina, 
kad aš lietuviškas patriotas, 
nes lietuvišką kumpį nupirkęs 
“Laisvės” štabą pašėriau.

I
Tampai suglaudus, 

daug tokia buvo pirmoji 
seikos prakalba. Antroje daly 
jis kalbėjo numatomo karo 
klausimais. Buvę renkamos 
aukos padengimui išlaidų.. Su
rinkta $44.00.

Neabejoju, kad Pruseika pa
sakė daug teisybes apie savo 
buvusius kolegas, bot labai 
gaila, kad jis tiktai dabar tą 
viską pamatė. Manau, kad L. 
Pruseikos atmintis yra gera, 
jis prisimena kokiais puikiais 
žodžiais jis pats vaišindavo 
tuoj po LSS. skilimui socialis
tus, o ypačiai drg. Grigaitį. 
Taipgi jis atsimena, kad ačiū 
jo pastangoms “Laisvė” buvo 
paversta purvina mazgote nie
kinimui socialistų ir visų tų 
darbininkų, kurie nepūtė į ko
munistų dūdą* Dabar L. Pru
seika atsiima viską tą, ką bu
vo paleidęs sbcialistų adresu, 
bet jis alsiima tą ne nuo socia
listų, o nuo savo draugų, su 
kuriais bendrai mumis, socia
listus, "niekino!'

Tiesa, Prusbika dar ir da
bar prisaikauja, kad jis tik
ras komunizmo išpažintojas, 
kad jis tikras Rusijos draugas, 
kad jis už Sfdlino politiką, 
kad kiekvieną pasakytą Leni
no žodį įšventina, bet Limbi
niai komunistai tam netiki, ne- 
tikiu nė aš, kad L. Pruseika 
savo įstikinimuose dar butų 
nuoširdus komunistas. Žmo
gus, kuris mato dienos šviesą 
be padidinamo stiklo,' mato vi
sus bliofus komunistų partijos 
bei jos spaudos, turi matyti 
visus bliofus komunistų inter
nacionalo ir taipgi negali būti 
užsimerkėliu į Rusijos žmonių 
gyvenimą, į tas nelemtas sąly
gas, kur nėra spaudos laisvės, 
nėra žodžio laisvės, kur socia
listai persekiojami, įkalinami, 
kur tas pats daroma su social- 
revoliucionieriais, anarchistais 
ir tt. •

Nežinau, ar Pruseika veid
mainiavo pirma. Gal būt jis 
buvo didelis komunizmo apaš
talas iš gilaus įsitikinimo tai 
idėjai. Bet dabai* gana drūčiai 
abejoju, kad ' jis komunizmą 
taip labai gerbtų, kaip kad jis 
nuduoda. Man rodosi, kad čia 
yra “komuplaž”, ir tas gal ge
rai, bent laikinai. Jeiguk L. 
Pruseika, Butkus, Strazdas, 
Paukštys, Senas Vincas ir keli

kili lyderiai greitu laiku neįs
tengs nieko subudavoti, lai tu
rės kaipo opozicija žūti. Jo
kioms opozicijonierių grupėms 
nėra progos gyvuoti: jos yra 
didelis muilo burbulas, kuriam 
trūkstant nei balso nebus ga
lima girdeli. Jeigu opozicija įs
tengs skubiai subudavoti kul
tūrinę organizaciją, į kurią su
talpins įvairių pažiūrų lietu
vius darbininkus, ji bus atli
kusi vieną darbą, ir gal gerą 
darbą, ir tas jai pačiai išeis 
ant sveikatos. O kitaip ji ši 
die yra - 
bus.

ryt po ryt jos

Roseland
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an-
ne-

ri parsivežusius daug gražių au
dinių ir kitokių rankų darbų. 
Butų labai geras dalykas, kad 
tie atvežti iš Lietuvos daiktai 
patektų j parodą. Mes tuo įro- 
dytumem, kad Lietuva yra pro
gresyvi šalis.

Nors ir mažri laiko beliko, 
bet apsukrumas visuomet pa 
gelbsti, šaukite telefonu —De- 
Ia ware 8448— M r. Raymond 
O’Neil, Director of Gallery, 
540 Northy Michigan Avė.. 
Room 27.

Taipjau turiu garbės pranešti 
lietuviams, kad aš pridaviau ke
letą piešinių, kurie vaizduoja 
Lietuvą. Vienas jų tai šienpiu- 
vis, kitas—Piemenaitė,
—Grybus Renka ir ketvirtas— 
Rudens Gėlės.

Kviečiu lietuvius susidomėti 
šia paroda.

—Vincas P. Narbutas.

trečias

m a ž
Pru-

karo

Paskutiniuoju laiku Roselan- 
de smarkiai pradėjo veikti or
ganizacija, vadinarųa Taxpayers 
Association of Roseland and 
South End, kurios raštinė rap- 
das adresu 11034 S. Michigan 
avė.

Kas antradienio vakaras lai
ko prakalbas, į kurias labai 
skaitlingai lankosi namų savi
ninkai.

Antradieni, kovo 29 d., yra 
rengiamas didelis masinis susi
rinkimas Fenger High SchOol, 
112 St. ir-Wallace St. Pradžia 
8 v. vakaro.

Patartina ir lietuviams daly
vauti tokiuose susirinkimuose. 
Daug naudingų dalykų galima 
išgirsti iš kalbėtojų * apie tak
sas.

Roselando ribose yra mano
ma suorganizuoti 5,000 namų 
savininkų ir teismo keliu prie
šintis aukštoms taksoms.

Kiek tas gelbės— nežinia, bet 
tam pritarėjų labai daug ran
dasi. . .

Del minimo masinio susirin
kimo yra' skelbiama, kad kal
bės John M. Pratt, rodos ■ pir
mininkas Taxpayers Association 
of Illinois.—N.

Lietuvis užmuštas 
automobilio ir 

gatvekario

Priduokite rankdar 
bius parodai

Giallery of Modern Life paroda

Ši paroda prasidės balandžio 
3 d., t; y. vieną savaitę vėliau, 
ne kad buvo Naujienose praneš
ta.

Labai apgailėtina, kad lietu
viai, ypatingai lietuvės, mažai 
tuo rūpinasi. Daug lietuvių 
moterų važinėja. į Lietuvą ir tu*

Big League 
Stuff

Budweiser
MALT
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j Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
bažnyčią, ir į Šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuvėms patarhauja 
p. Eudeikis.

pro šalį važiavęs auto- 
ir nubloškė ant gat- 

bėgių, taip kad ant jo 
ir gatvekaris. Jis tapo

Meras priešingas moky 
' tojų paradui

Meras Cermakas nepritaria 
mokytojų sumanymui laikyt pa
radą ir turėti mitingus vidur- 
meisčio teatruose, kad iškelti 
reikalavimus algų .kurios jiems 
jau seniai nedamokėtos. Vienok 
meras užginčijo pranešimus, 
kad jis neįeisiąs tokiam para
dui įvykti.

Velykų dieną dviguboj nelai
mėj liko užmuštas lietuvis An
tanas Griggs, 4104 S. Maple- 
wood Avė.

Jis išlipo iš Ashland Avė. 
gatvekario prie Pershing Road 
Išlipo ant “safety island”. Nu 
lipus nuo “safety island” ir 
bandant eiti prie šalygatvio, jį 
užgavo 
mobilis 
vekario 
užbėgo
ant vietos užmuštas ,sudaužy
tiems stiklams, perpjovus jo 
gerklę. Kaip vakar po pietų tu
rėjo įvykti koronerio tyrinėji
mas.

Velionis buvo kilęs iš Rupe- 
lių kaimo, Kaltinėnų vals., Tau
ragės“ apsk r. Paliko du brolius 
ir seserį ir daug kitų artimų 
giminių. Laidotuvės bus ket
virtadieny, kovo 31 d., iš namų

Pašalinkit
a

tą skausmą 
saugiai

Jus visuomet galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
kuriuos kenčia, tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo 
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutf šių tabletėlių 
muose; i .
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita' pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer -— ir žodžio "genuine” išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausite tikras 
tabletėles, jus tikrai gausite pagelbą.

ne- 
ne-

J .n?“ 
nešiokitės blekinukę kišeniuje.

Garsinkitčs Naujienose

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

Atsilankykit Y pat iš kai Arba Prisiųtkite Per Paltą.

.JOHN J
4559 So. Paulina St., Chicago, Ilk

ZOLP

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

i VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
ŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRANEŽIŪRINT KAIP

SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim) krau
jo, odos, • ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėj'imą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. y._________ _______________
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ABEJOTINA

Kai* kurios žinios sako, kad Lietuvos susikirtimas 
su Vokietija dėl Klaipėdos vedąs prie Lietuvos susitai
kymo su Lenkija, šitame ginče su Vokietiją lenkai re- 
mią Lietuvą, kadangi jie numaną, jogei Vokietijos pa
sisekimas Klaipėdos klausime padrąsintų ją kovoti dėl 
Dancigo “koridoriaus” atgavimo.

♦

Tiesos čia yra tiek, kad Vokietijos nusistatymas 
prieš Lietuvą stumia pastarąją arčiau prie Lenkijos. 
Lietuvos politika keičiasi iš pro-vokiškos į anti-vokišką. 
Tatai gali šiek-tiek Lietuvą suartinti su Lenkija, kuri 
nuo seniai yra priešinga Vokietijai.

Bet visiškas Lietuvos susitaikymas su Lenkija įvyk
tų tiktai tokiame atsitikime, kad iš Vokietijos pusės 
imtų grasinti rirptas pavojus Lietuvai. To kolkas nėra. 
Vargiai galima tikėti, kad Vokietija tikrai galvoja apie 
Klaipėdos atėmimą iš Lietuvos. Jos valdžia daro tam 
tikruS( gestus patenkinimui to nacionalistiško sentimen
to, kurį kursto Vokietijos hitlerininkai. Dabar Vokieti
joje eina prezidento rinkimų kampanija.

Vokietija pasidarytų pavojinga Lietuvai, jeigu Vo
kietijoje paimtų viršų tautininkų partijos — nacionalis
tai ir fašistai. Bet tuo tarpu demokratija Vokietijoje 
yra stipresnė, negu nacionalizmas.

RUSŲ VIŠTOS, TUR BŪT, NEGIRDĖJO APIE 
“PIATILIETKĄ”

Kuomet sovietų Rusija vykina penkerių metų pla
ną ir stengiasi pastatyti “didžiausias pasaulyje” pramo
nės įmones, tai jos miestų gyventojams nuolatos trūks
ta paprašei ausiu jų maisto produktų. Mėsa yra parda
vinėjama pagal korteles, duona taip pat. Sviesto kar
tais nėra per ištisus mėnesius kooperatyvuose (bet 
brangiuose koteliuose, kuriuose valgo svetimtaučiai ir 
sovietų komisarai sviesto yra)..

Pastaruoju laiku, kaip praneša telegrama iš Mask
vos, bolševikų sostinėje pritruko ir kiaušinių. To pesė- 
koje kiaušinių kainos pakilo iki 40 amerikoniškų* centų 
už vieną.

Bolševikiškos vištos, matyt, nekooperuoja su val
džia “piatilietkos” vykinime. O gal jos užsikrėtė “kontr- 
revoliucijos dvasia” ir sabotažuoja Stalino dekretus?

PELNAS Iš MIESTO JMONĖS

Seattle, Washington valstijoje, turi savo rankose 
elektrikos gaminimo stotis. Jų manadžeris yra gabus 
asmuo, J. D. Ross.

ši miesto įmonė yra vedama taip sėkmingai, kad 
ji duoda pusėtinai gerą pelną miestui. Iš pereitų metų 
pelno miestas tik-ką^gavo čekį ant vieno miliono dole
rių ir juo atmokėjo dalį saVo skolos.

Be to, miesto valdoma elektrikos įmonė atmokėjo 
per 1931 metus dalį savo bonų sumoje $1,246,000. 
budu, nežiūrint į laikų blogumą, ta įmonė mažina 
skolas ir kartu padeda miestui iš skolų išsikasti.

Tuo 
savo

VOKIETIJOS SOSTINĖ

Tik- ką gavome iš Vokietijos laikraščius, kuriuose 
paduota smulkus balsavimų rezultatai prezidento rin
kimuose. Tos skaitlinės rodo, kad Vokietijos sostinėje 
Berlyne balsai tarp įvairių’kandidatų pasidalino taip: 
už Duesterbergą 232,080 balsų, už Hindenburgą 1,307,- 
780 b., už Hitlerį 664,559 b., už Thaelmanną 684,966 b., 
už Winter{ 8,626 b. Visam Didžiam jam Berlyne balsavo 
2,898,207 piliečiai.

Sulig tomis skaitlinėmis respublikinių partijų 
socialdemokratų, demokratų ir katalikų Centro — 
miamas kandidatas gaVo dvigubai daugiau balsų, negu 
fašistų Hitleris arba komunistų Thaehnannas. Naciona
listų (moilarchistų) kandidatas gavo tik trečdalį to, 
ką gavo fašistas arba komunistas.

Palyginant su paskutiniais reichstago rinkimais 
(rugsėjo mėn. 1930 m.) fašistų balsai pakilo nuo 395,988 

tarpu

apie 55,000 arba 7,5%. Vadinasi, fašistai kyla, o komu
nistai smunka.

į £64,559, j;. y. padidėjo beveik dvigubai. Tuo 
komunistų balsai nupuolė niko 739,235 j 684,9

itoit

. Iš šito palyįinimd matome, kad ekonominė depre
sija, iššaukusi masinį nedarbą Vokietijoje, ne tiek re- 
voliucionižuoja minias (kaip skelbia komunistai), kiek 
stumia jas į reakcijos glėbį. z

Taigi darbininkai anaiptol nėra suinteresuoti tuo, 
kad ekonominis krizis tęstųsi. Darbininkų judėjimas 
semia stiprybę ne iš ekonominio skurdo, bet iš gerovės.

SLA. Reikalai
* • • • ' . . »

. ’ • *

Kur sandariečiai su 
fašistais tempia 
Susivienijimą?

SLĄ. yra tautinė, kultūrinė 
ir fralernalė Amerikos Rietu
vių organizacija, kuriai gali 
priklausyti* kiekvienas doro 
pasielgimo lietuvis be skirtu-

nes,

protu, d jėga. Tegūl sfthdftrįe- 
Žįai pasiskaito “Tėvynės” "NoJ 
|2 aprašymą ŠLA.' V Apskri
čio suvažiavimo, kur fašistai' 
pasirodė pilrioj Šviesoj. Nėra 
mažiausios abejonės, kad jie 
panašiai šeimininkautų ir Su
sivienijime, \jeigu jiems pasi
sektų paimti; į savo yankas va
dovybę. —-Filantropas.

rantės) ir savo pirmininku iš
rinko inžinierių Justo (sūnų 
Argentinos Socialistų Partijos 
senatoriaus Juan Justo), tary
bos tapo nutarta reikalaut val
džios, kad šarvuotis Chaco bu
tų grąžintas iš kelionės Euro
pon ir kad visi politiniai kali
niai butų paliuosuoti. Justo V. 
R. ministeris. Mėlio atsakė, kad 
“Chaco” deportuoti kaliniai bus 
grąžinti iš Europos uosto. Va
sario 23 d. Bs. Aires gatvėse 
įvyko susišaudimas tarpe ire- 
goyenistų ir justistų. Padėtis 
labai, įtempta. Seniau bankru
tuodavo krautuvės, paskiau 
bankai, o dabar — valstybės.

“Naujienų” Skaitytojas.

džiu, Uribūrū griebė trumpai, 
bet storai su visais savo minis- 
teriais. Taip griebė, kad joki 
mokesnių pakėlimai, jų tribel- 
tavimąi negelbsti iždo pripildy
mui. Baisi mizerija siaučia vi
soj šalyj.

Uriburu 'atsimins ir lietuviai, 
nes mus dėl jo daugiausia pa
lietė bedarbės situacija, o dau
gelį ne tik kalino, bet stačiai 
inkvizicijos priemonėmis kan
kino, kelis amžinais invalidais 
palikdamas. Uriburu pasisku
bino susodinti šarvuotin “Cha- 
co” kelis šimtus orden sočiai 
kaliniiį ir išsiųsti Europon. Bet 
vos susirinko Buenos Aires 
miesto taryba (tamsėjo Delibe-

URIBURU DIKTA- 
TORIAVIMO PA
MINKLAS - MI

ZERIJA
turėtų būti ir šiandien, nes, 
.kiek žinau, jie savo pagrindi
nio nusistatymo dar niekuomet 
nepakeitė. Vadinasi, revizijos 
nepadaro. Bet-tikrumoj yra vi
sai kitaip: žymi dalis sandarie
čių dabar pasidaro aiškus fa
šistų šalininkai. O tai, žinoma, 
organizacijai garbės nedaro.

Tie sandariečiai, kuriems de
mokratijos principas nėra tuš
čias žodis, yra susirūpinę ne 
tik dėl savo organizacijos, bet 
ir dėl Susivienijimo. Jeigu į 
Pildomą Tarybą įsigautų fašis
tai, tai tąsyk organizacijoj bro
lybei ir lygybei nebūtų vietos.

Pažiūrėkime, kas darosi šian
dien. Dr. Vinikas ir V. M. Če
kanauskas kandidatavo į Susi
vienijimo sekretorius. Tiek vie
nas, tiek kitas yra sandariečiai. 
Skirtumas tik tas, kad Dr. Vi
nikas yra nuoširdus demokra
tijos šalininkas, kuomet V. Če
kanauskas visai numarinėjo paš 
fašistus. Nominacijose Dr. Vi
nikas gavo apie 2,500 balsų, o 
Čekanauskas tik apie 500; va
dinasi, penkis kartus mažiau. 
Bet ką mes šiandien matome? 
Balsavimo balotuose padėta Če
kanausko vardas, o Dr. Viniko 
nėra.

Kodėl taip atsitiko? Į tą klau? 
Simą gali atsakyti kiekvienas 
doras sandarįetis. Dabartinės 
{Pildomosios Tafybos nariai (iš
ėmus vieną kitą) krypsta prie 
fašistų. Todėl 
no tam, kad Eįj. Viniko vardas 
butų įtrauktas* Balotą. Tą da-? 
lyką. demokratiniai sandariečiai 
turėtų įsikalti š'au j galvą. De
mokratas Dr. Vinikas fašistuo- 
jantiems nėra “košer”, nežiū
rint į tai, kad nominacijose jis 
surinko daugiau balsų, negu bi- 
le kuris kitas kandidatas į sek
retorius. Nariai jam išreiškė pa-

nių įsitikinimų. Visi SLA. na
riai turėtų įbuti lygus, nes tą 
nusako pati organizacijos kon
stitucija, kuri kiekvienam na
riui užtikrina tani tikras pa
grindines teises.

Kitaip ir būti negali. SLA. 
yra suteikta teisė priimti nau
jus narius ir juos rekomen
duoti Pildomajai Tarybai, ku
ri išduoda narystės paliudiji
mą. Kada žmogus gauna tokį 
paliudijiiną, tai jis tampa pil- 
,nuteisiu organizacijos nariu. 
Vadinasi, visų narių teisės yra 
lygios. Ir tai visai supranta
ma: Susivienijimas yra frater- 
nalė organizacija, o fraterna- 
lizmas juk kaip tik ir reiškia 
brolybę ir lygybę, — vienas už 
visus, visi už vieną.

Tačiau pas mus Susivieniji
me tas fraternalizmo princi
pas nėra praktikuojamas. Na
riai yra pasidalinę į grupes. 
Pirmai grupei priklauso taip 
vadinami “patentuoti tauti
ninkai”, kurie visuomet save 
stato aukščiau už kitus na
rius. šita grupė, ypač dabar
tiniuose Pildomosios Tarybos 
rinkiniuose, pasirodė 
prastoj šviesoj. Jie ; 
garbina juodąjį fašizmą 
absoliučiai nesutinka su fra- 
tcrnalės organizacijos įsigyve
nusia tvarka, nes Susivieniji
mas tvarkosi demokratiniais 
pagrindais.

Antrai grupei priklauso tau- 
tininkai-sandariečiai. Jų princi
pai turėtų būti demokratiški. 
Bet visa beda tik ta, kad dau
gelis sandariečių šiandien žen
gia koja kojon su fašistine gru
pe. žinoma, tarp sandariečių 
yra nuoširdžių demokratijos ša
lininkų, bet jų padėtis dabar 
yra gana kebli. Jie yra pusėti
nai susirūpinę savo likimu ir 
savo pozicija Susivienijime.

Trečiai grupei priklauso visi 
demokratihio nusistatymo ba
riai. Ir jų SiisiViehijiriie yra 
dauguma. Pildomosios tarybos 
nominacijos tątai aiškiai paro
dė, Demokratinių riųsištatymo 
nųrių kandidatai į (Piįdoįną Ta
rybą nominacijose laimėjo pir- 
irias Vietas, tais kandidatais 
yra adV. F. J. Bagočiūš, K. P. 
G ūgis, S. Baįanaš, G. J. Stun
gis ir Dh I. B. BW>hrišas.

Visi aukščiau suminėti kan
didatai nėra bartijbš Žmonės, 
Jie yra pasižymėję veikėjai ir 
pilnai tinka Vadrivariti Susivie- 
riijįhlrii. Kaddhgl bMotrios'e jie 
užima pirmas vietas, tai tauti- 
ninkų-fašistų šulams tatai la
bai nepatinka. Nepatinka tai ir 
fašištūojantiemš šaridariečiams. 
Todėl jie visi dabar ir kėlia 
baušiau'sią triukšmą. .

* Aukščiau minėjau, kad da,-r 
bar Susiyienijime randasi trys 
grupes. Tačiau, reikia pasakyti, 
kad taip vadinamu vidurinė 
grupė šu&psta tarp pim’iįjų 
dviejų gi’Upių* Mat; didelė da
lis sandariečių ei ha kartu su 
fašistais, tai žino kiekvienas, 
kuris skaito laikra^čitik Kita 
šandariėčių dalis dedasi prie —..
demokratinio nusistatymo žmo-' yra ta, kad jie nemato* kas dė 
nių.

Pirmieji Sandaroj kūrėjai ,b.u 
vo demokratijos šalininkai. Te 
oretiškai sandariečiai

Įe ir pasiprieši-

labai 
atvirai 
i, kas

išbraukė j j lauk! Tuo tarpu Če
kanauskas, kuris surinko vos 
kelis šimtus balsų, į balotą pa
kliuvo. Mat, jĮįs yra f asistuo
jantis, tad prieš jį “nieko ne
surado”. Kai fašistiški skyme-, 
•riai laikė savo slaptą konferen
cijų Pennsy Įvairi jos viešbuty j, 
tai čekabauskas tai konferenei-, 
jai pasiuntė net “ištikimybės” 
telegramą! Vadinasi, pasižadė
jo daryti taip, kaip jam fašis
tai .palieps.

Beje, kai kurie sandariečiai 
(jau nekalbant apie fašistus) 
teisina tą Pildomosios Tarybos 
nutarimą tuo, kad Dr. Vinikas 
nėra Jungtinių Valstij ų pilie
tis. Bet juk ir Čekanauskas no
minacijų laiku bebuvo pilietis. 
Tiesa, reikalaujama, kad sekre
torius butų pilietis. Tą reikala
vimą br. Vinikas pilbai paten
kina, kadangi jis turi pilną už
tikrinimą, jog balabdžio 5 d. 
garis pilietybę. Vadinasi, tik 
kelių /savaičių skirtumas: če- 
kanahskaš gavo pilietybę pabai
goj nominacijų, o Dr. Vinikas 
taps piliečiu laike balsavimų.

Naujai išrinktas sekretorius 
turės pradėti saVo paVeig'aš ei-' 
ti tik po Seimo.. ReišŲa, pilie-! 
tybės klausimas Dr, Vinikui ne-1 
butų.... sudaręs absoliučiai' j pkįų 
kliūčių. l$et reikėjo išvilkti iš 
kur tai supelėjusius paprČčiūs 
ir tradicijas, kad užkirsti de
mokratiniam kandidatui kelių, 
nofs nariai už jį ir daugiausiai 
balsų padavė. >

Kai kįiį’lp sapdąrlečiąi- giria
si, kad jte skaitė istpriją |š 
“apačios”. Tačiau su jais bėda

dasi viršuj; Jie bemato to pa
vojais, kriris grėbia Iš fašistų, 
puses. Fašistai nosfekaitb su1 

tokiais daugumos valinę Jie valdo ric

1

Vasario 20 dieną generolas 
Uriburu perdavė valdžią gene
rolui Justo. Pirmasai buvo 
smurtininkas, q antrasis jo 
draugas, neva parlamentarizmo 
keliu pastatytas prezidentu. 
Vriburu diktatoriavo aštuonio- 
liką' mėnesių. (Per tą laiką jis 
dubeltavai padidino Argentinos 
kariuomenę, tris kartus padi
dino policiją ir dešimtį kartų 
padidino šnipų armrją. Jo ,dik- 
tatoriavimo laikas Argentinos 
respublikai kainavo kelis šim
tus milionų ddlerių. Tai buvo 
vienas iš kruviirittūąįų diktato
rių, kuris už savo kėdę, taip 
daug pinigų išleido ir tiek daug 
žmonių nukankino. O valdžios 
“atidavimas” Jūstui nėra pa
darytas jo noru, kaip kad kas 
norėtų aiškinti, bet perduota 
dėl to, kad jau toliau nėra kur 
važiuoti: valstybės tarnaūto- 
jams neišmokėta algos už ke
lis mėnesius. Vien algomis val
stybė turi skolos keturis šim
tus milionų pozų. Tokios pasko
los jis niekur negalėjo gauti. 
Amerikos ir AriglijOs kapitalis
tai sulaikė savo fabrikus ip 
ištraukė kapitalus iš Argenti
nos, kol nesusirinks konstitu
cine vyriausybė. Dėl to jis ir 
padarė proformą. Bet Justo 
riesi jaučia gerai: jeigu jis slėps 
Uriburu darbelius, tai neišbus 
prezidentu, he tik .6 metų, bet 
nė. 6 mėnesių. O jeigu dėsis šu 
radikalais, tai radikalai jį vis- 
tiėk • pastatys savo Vieton, o 
sugrąžins Iregoyeną. Vasario 
20 Iregoyeną pargabeno iš 
Martin Garčia salos.'Jis apsi? 
gyveno miesto centre pas savri 
gimines. Minios jam daro ova
cijas, namą apkrauha gėlėmis 
kasdien. Raita policija vaiko 
lankytojus. IregOyeno drarigaš 
Pueyrredon slaptai formuoja 
naują vyriausybę. Diena iš die
nos laukiama didelių įvykių.

Pradėjo vėl eiti Uriburu už-j 
daryti laikraščiėi. HearstJo. tipri. 
“Critica” ir “Notičias Grėflcas” 
talpina tūkstančius vardų peli
tinių kalinių, kuririo^ Uriburri 
valdžia kalino ir kankino in
kvizicijos priemonėmis. Tie 
laikraščiai pilni fotografijų ir 
kompromituojančių dokumentų.

Uriburu savo draugus aprū
pino šiltomis vietomis. Budeliai 
tapo paskirti atsakomingiems 
darbams dirbti su didžiausio
mis algomis. Vieną policijos 
nuovados viršininką, Lugones, 
Jr., -paskutinėje savaitėje Uri- 
buru paskyrė konsulatų inspek
torium Europai. Tas tuoj sėdų 
laivan ir išplaukė. Bet vasario; 
20 d* darbininkai Rio de Janei- 
ro jį aplankė laive it visus jo 
bagažus su įgaliojimais išmetę 
jūron. Lugones buvo vienas iš 
žiauriausiu Uriburu diktatūros 
egžekritorių. Paskutinę savaitę 
Uriburu pasirašė 4,000 pasky
rimų.

Valstybinių gelžkelių direk
torius anglas Mr. Claps tiųk 
daug užpirkįmų padarė, kad 
uždirbo komišeno pusantro šim. 
to milionų pezų. jis sėdr ge
riausiame Montevi^eo viešbu
tyje ir juokiasi iš mizeęi j oš Ar
gentinoje. Jį Urugvajaus Val
džia atsisako išduoti, kadangi 
jis .gali suteikti, didesnę pasko
lą negu Amerikpš bankininkai, 
švietimo ministeris užpirko pli- 
sę miliorio člėžių kreidinių pai
šelių mokykloms, nors dar bu
vo pustrečio šimto tūkstančių; 
tos medžiagos mokykloms, žo- kaitai baltų rūbų.

/ '■ 1 • 1.
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' (Tąsa)
Tylėdami užėmėme 

vietas prie rusies 
nuo žmonių akių,
kitų, ypatingai Artūro. Per pir-. 
mesnius Vizitus į kapinyną^

savo 
. pasislėpę 
Gailėjausi

mės ir heririio jausmų, kurie 
žiriogų apima, atėjus į tokią 
vietą gilioje naktyje ir bu
dint, laukiant ko lai jam visai 
nežinbUlo; vienok aš, valandą 
laiko atgal skeritišįiai žiūrėjęs 
į visus profesoriaus išvadžioji
mus, pajutau, kad mano širdis 
pradėjo virpėti iš barinės. Dar 
niekuomet kapai ir rūsys neat
rodė taiį) šniėkiiškai baltos; 
piekubiriet ciprisai, ėgliai ir 
kadugiai neatrodė taip niūriai, 
lyg šermeninio liūdesio ir skaiu 
sino įsikuriijimai; riiekuomcl 
žolės ir medžių lapų užimąs 
nebuvo taip blogą lemiantis; 
niekuomet šakos traškėjimas 
ri ebu Vo taip Ši urpą, p'efr veria il
tis; ir, niekuomet tolimas šu
nų kaukimas neaidėjo per nak 
ties tamsą, taip liūdnai ir bai
mingai.

Valandėlei užėjo gili tyla, di
džiulė paslaptinga gyvybės 
tuštumą. Staiga ją pertraukė 
nito profesoriaus atėjęs aštrus 
“šššš!...” Jis pūrodė pirštu j 
kapinyno giiupią; toli, tarp 
ėgliui pariiritėnie ateinantį j 
hįisii pusę baltą pavidalą, ne
šantį kokį lai tamsų daiktą 
prie krutinės. Pavidalas figų* 

sustojo, ir, tiib laiku, prų 
ifcbešiš prasiskverbęs mėnū- 
lio . spindulys bepaprastai ryš- 
kiat riušvietė pavidalą, paro* 
dydamaš tamsiaplaukę riiote- 
riškę, apsirėdžiusią baltais, 
karšto rūbais. • Jbs veido nega
lėjome pamatyti, neš ji buvo 
galvą pridėjusi prie daikto* 
kuris, kaip spėjome įmatyti, 
buvo mažas šviesiaplaukis kū
dikis. Vėl tyla, bet ją tuojau 
pertraukė' astrus, bet silpnas 
šukterejiiiias, verksmas, lyg iš
trukęs iš. miegančio kūdikio 
lupų, ''žengėme pirmyn, bet 
profesorius iškėlęs ranką, mus 
persergėjo; muhis sustojus 
ipotcriškė vėl pradėjo slinkti 
pirniyii. Ji buvo užtektinai arti 
prie- musų ir lengvai galėjome 
jai p^risižitirėti, be to, mėnulis 
dar tebuvo nušvietęs ' beveik 
visą kapinyno plotą, Mano šir
dis sustojo ir kraujas sušalo 
gyslose, o Arturas apmirė, nu
stojo oro kvėpuoti. Visi kartu 
pažinome Lueiją Vestenraitę.

r

Lucijų Vestenraitę, bet kaip 
atsimainiusią. Visas jos saldu
mas persikeitė į žvėrišką, be
širdį žiaurumą, o jos nekaltu
mas į gašlią aistrą. Vau Hel- 
singaS iššoko iš už medžio, p 
mes, paklusni jo judesiams, 
irgi išėjome aikštėn; visi ke
turi atsistojome prie rūsio du
rų. Vėn Helsingas iškėlė už
degtą liktarną. Jos šviesoje

naujai suvil- 
rtiuju, kuris nutekėjo 

j ir
4 palikdamas dėmę ant jos ne-

T'dtrdoii’as lupas, 
giilThs įkrduju, ‘ , ___
skruos’tri ir nulašėje/žemyn,

FerW A. Vaivada

DRAKULA
Donu 8 Co.

Visi apmirėme iš pasibaisėji
mo. Drebančioje liktarnos 
šviesoje, pastebėjau, kad ir 
stiprus Vau Helsingo nervai ne
išlaikė if' jis nustojo drąsos. 
Arturas stovėjo šalę manęs, ir 
jeigu nebūčiau laiku sugrie
bęs jį už rankos, jis butų par-

Kuomet Lucija— sutvėrimų, 
kuris stovėjo prieš mus pava
dinau Lucija — nes jis turėjo 
jos pavidalų — mus pamate, 
ji piktai, kaip . netikėtai su
griebta katė, suurzgė; jos akys 
apėmė mus visus su didžiausia 
neapykanta. Taip Lucijos akys

las. Bet žiaurios, pilnos nea
pykantos, pragariško raudonu
mo, vietoj tų nekaltų akių, 
kurios pirmiau kukliai slėpėsi 
už gyvosios Lucijos antakių. 
Tuo laikų, visi mano meiles li
kučiai virto i nesuvaldoma ąe- 
apykantą, pasibiaurejimą; jei
gu man butų prisiėję ją nu
baigti, aš tai bučiau padaręs 
su didžiausiu džiaugsmu. Be
žiūrint į mus, sutvėrimo akys 
užsidegė pragariška ugnimi ir 
veidą sudarkė gašlinga šypse
na. Dieve, Jmip nusipurčiau 
tą šypseną pamatęs. Visai ne
sivaržydama, didžiausiu žvė
riškumu ji sviedė kūdikį į že
mę tarp kryžių; kūdikį, kurį 
ji pirmiau laikė- prispaudusi 
tvirtai prie krutinės ir dėl ku
rio urzgė, kaip šuo kaulo. Kū
dikis suriko iš skausmo ir vai
todamas gulėjo ant žemės. Jos 
elgęsis buvo taip žiaurus, be
širdiškas, kad net Arturas ne
iškentėjo nesuvaitojęs; po to 
Lucija įri’adėjo prie jo artintis, 
ištiesusi rankas ir aistringai 
besišypsodama, bet Arturas 
ėmė trauktis atgal, uždengęs 
veidą rankomis.

Ji, tačiau, artinosi vis labiau 
prie jo ir vis aistringai šypso- 
dąmos, kvietė jį saldžiu balsu: 
Ateik, mano vyre, ateik!” 
Palik juos visus ir eik su ma
nimi. Mano rankos ir lupos ta
vęs trokšta. Eik su manim k 
mes galėsime kartu ilsėtis. 
“Atpik, mano Vyre> ateik!”

Jos balse bbvo koks tai he- 
Vidoniškas saldumas — pana
gus į užgaunamo • stiklo skam
bėjimą, kuris skverbėsi į kiek
vieno mUsų sąnarius ir juos 
virpino. Arturas stovėjo lyg su
žavėtas ir atėmęs delnus nuo 
veido, ištiesė į ją rankas.

(Bus daugiau)

, . . f 4 . . _ .

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

Naujas No, 22 “Kovos' 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

UrUguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
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Antradienis, kovo 29, 19Š2

CHICAGOS 
ŽINIOS

Užsimušė banko tar
nautojas

Emil C. GnuiwaW, 46 metų, 
menedžerio padėjėjas ir pri
žiūrėtojas išorinių pataisų real 
estate departamente, First 
Union Trust and Savings ban
ke, išpuolė iš First National 
Banko trobesio 18 aukoto ir vie
toj užsimušė.

Banko viršila ir policija ma
no, kad jis nusižudęs. Bet Grun- 
waldo žmona tvirtina, jogei jos 
vyras sirgęs svaiguliu ir kad 
laike tokios svaigulio atakos ji
sai rasi išpuolęs pro langą.

Svarbi taksų klausi
mais konferencija

Kap šiandie įvyks konferen
cija biznio ir civilių organinei- 
jų vadų iš 17 valstijų Chicagos 
Pirklybos Asociacijos trobesy. 
Konferencijos tikslas yra vado
vauti kovai prie taksas šaly. v

Dievo garbei šoko
56 merginos stojo prieš teisė, 

jų. Jos buvo suimtos šokių sa
lėje praėjusios savaitės gale už 
tai, kad jų kostumai atrodę per- 
menki.

Kunigas Harry J. Mass liudi
jo teisme: “Juo daugiau jos 
kratosi, tuo daugiau uždirba”.

Bet kaip kunigas pakliuvo 
ten? Well, jis irgi šoko. Nusi
pirko dešimtį tikietų už $1. Tris 
suvartojo.

■' • ■ |

Alė jis šokęs Dievo garbei-rr 
kad patirti kaip iįį tikrųjų da
lykai klojasi toj salėj. Taip bent 
jis aiškino.

NAUJIENOS, C
ibi .i pi........?*■■■■ H

Rainu byla gegužės 16 d,
• « • ■ m ‘ JI ę.

Bainai kaltinami yra apgavi
mu depbzitorių ryšy su užsida
rymu bankų, kuriuos jie kon
troliavo. Jv bylai nagrinėti pa
skirta 16 gegužės dieną. Mano
ma, kad bylai pirmininkaus tei-> 
sėjas Taylor.

Pasipinigavo Velykoms
r1...... ■■ ■■■ •

Pu vyrai atnešę didžiulį Ve
lyk lelijų bukietą pp, pęspinge- 
riams, 2920 Commouwealth 
avė. Kaip buvo prądlH’ytos 
jiems duryg dovanai jnešti»taį 
jie padarė bute: hnldapą ir pasi- 
šlavę gražnų Yei’tėg ?32?0QQ pa 
bėgo.

G. Kiser, bąrbernŠ, 10504 S, statas, lllth ir Michigan Avė.
Michigan Avė.

J. Bass» laikraščių pastatas, 
1134h and Klichlgan Avė.

Zidor laikraščių pastatas,
115th ir Michigan Avė,

Anderson laikraščių pasta- , 
tas, 115th ir Frppt St. '

Schoenwalls laikraščių pa-

Graboriai
S, M. SKUDAS

Lietuvi?
GRABORIUS IR ĘALSAMUOTOJAą 

Didelė ir grąžį koply^a dykai , 

718 W.18St. .
Tęl. Roosevelt 7532

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avc.

Nevvman laikraščių pastatas, 
737 E. Gis t Place.

Garsinkites “N-nose5'
I • J

Lietuviai Gydytojai

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

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

Lietuviai Gydytojai 
Dr. C. K. Kliauga ~ 

DENTISTAS
Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Marguette Rd. arti Western Ao. 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -b 
1821 So. Halsted Street

OLĖSĖ DOVEIKIENĖ 
po tėais Sobec kaitė

Roseland

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

• i- » ’ ’ " ■

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia, 
Ręįkale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti. ' 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzriiarskis
4103 Archer Avc.

Tel. Lafayette 3777 
’aimame ir pristatome ant pareikalavimo

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
artį 47tb Street

Pcter Conrad
FOTOGRAFAS '

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

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

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

3421 So. Halsted Št.
Pbone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 25 dieną. 8 valanda vakare 
19)2 m., sulaukus apie 4) metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Šilalės 
parap. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Priklausė prie Liet. Teatrališ
kos Pr-stės "Rūta” No. 1.

Paliko didėliame nuliudime vy
rį Jonį, sūnų Jonį, dukterį Ole- 
sę. žentą Steponu Johandes ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 3 32 
S. Talman Avė.

Laidotuvės atsibus utarninke, 
kovo 29 d.. 9 vai. ryto iš namų 
bus nulydėta j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Olesės Doveikienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyrus, Sūnūs, Duktė, 
Žentas ir Giminės.

I

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 75 32.

I' ............

ANTANAS GRIGGS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 27 dieną. 1932 m. gimęs Tau
ragės apskr.. Kaltinėnųf| parap.. 
Rupelių kaime. Amerikoj išgy
veno 18 metų. Paliko dideliame 
nuliudime du brolius — Juozapa 
ir Stanislov-į. seserį Kazimiera z 
šiukŠtarienę, brolienę Domicėlę, 
dėdę ir dėdyną Mažikus. tris pus
brolius — Stanislova Mažiką ir 
Franciškų ir Aleksandra Simonus 
ir gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Marijona ir du brolius —— Vladis- 
lovį ir Petrą-

Kurtis pašarotas. randasi 4 104 
S. Maplęwood Ąve

Laidotuvės įvyks ketverge, kovo 
31 diena. 8 vai. ryte iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo P.- Šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už. velionio 
sielį, o iš tęn bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Griggs gimi
nę*. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
tuvęse ir suteikti jam paskuūni 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Broliai, Sesuo, Brolienė, 
Dėdė. Dėdyna, ' Pusbroliai 
ir Čirpinęs.

. Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Kur (jąlinyą “Naujienas” gąuti 
Raselando apieUnkeį

Buchinski, bučernė, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, groserne, 122 
Kensington Avė.

Telefonas Yards 1139

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
: CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulcvard 5203

, Boulcvard 8413

1327 So. 49tb Ct
• >

Telefonas

Cicero 3724

JULIJONA SAKALAUSKIENĖ 
po tėvais Stancliųtė

SUSANA RIMKIENĖ, 
po tėvais Dulinskaitė

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį t

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ,

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius • elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 I8th St., netoli Morgan Sfc 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vakaro

Tel. Canal 3110 < 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

PETRAS BARTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 26 dieną. 6 valandą iš ryto 
1 932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Kvėdarnos para
pijoj.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Heleną, dukterį Heleną, 6 me
tų ir suiyj Alfonsą, 4 metų. 2 
švogerius Utakius ir švogerką. Lie
tuvoj tėvą. 3 brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 29 36 
S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke. ko
vo 29 dieną. 1:30 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Bartkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ,ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. ■ •' *.

Nubudę liekame,

Moteris. Vaikai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas. Tel. Roose
velt 75 3 2.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko-, 
vo 27 dieną. 6:35 valandą rytą 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Lygumų 
parap., Sereikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Domininką, sūnų Kazimierą, 2 
dukteris — Pulkariją Moberg ir 
Sophią. žentą Edvvard. brolį Juoza
pą. brolienę Uršulę ir gimines. O 
Lietuvoj seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi S. p. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 So. 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
30 dien^, 8, vai. ryte iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Susanos Rįmkįenės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
pataęnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
Brolis, Žentas, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 26 dieną, 4:50 valandą po 
piet- 1932 m., sulaukus apie 37 
metų amžiaus, gimus Tauragės ap,, 
Vainuto parap., Girininkų kaime. 

i Amerikoj išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Juozapą, dvi dukteris — Lųęy 
ir Jeanctte ir du sūnūs Antaną 
ir AIU*r|4« brolį Jurgį Staųelį ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Adeiyiją 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, raudasi 7221 
S. Francisco Ąve.

Laidotuvės įvyks seredoj? kovo 
30 dieną, 1 vai, po pįęt. ią ną- 
n\ų bus nųįydęĮa į Tautiškas ka
pines.

Vb> a. ą. Julijonas Sakalaus
kienės giminės, drąugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyVaut laidotuvėse ir suteikti jai 
pąskuiinį patarnavimą ir atsįsyęį- 
kinimą.

Nubudę' liekame,
Vyras, O^kfery.s, S^ai>.
Brolis, ię Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
r<us L J, £o|p> Tel. Boulevard 
5203. '

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKI 

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

• - i *nų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės. Akušerės

LF.RADZIUS
i ■’» i ' f » ,:vi ‘ -t •

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ęfcĄBORIUS CHICAGOJ

Laidptuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 

. į priklausau, prie gra
bų išdirbysęės

OFISAS:
660 W. I8tb Streeę 

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

Tel. Viętųry 4089

Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

i.ji ii*i*ri<ijiikii *uiii'. ryyyni1" ?'»"1 imu.......*Akm Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 8 va!) 
Seredoinis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė.. 2 lubot 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku litu 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 288Q

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chjcago. III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie«

7 iki 8 vai.' Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez Telephone PLaza 3200

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bąnkietams ir Pagrąbams 
Vainikai

3316 S. Hąlated St Tdl, Boulevard 7314
yi'l '■JĮ'.l»Sl'!.r> '^l' t1! Į'iijįlii1 ■ liji

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežąštimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. _ Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda 
itk*e>phma į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Rainos pigiau kaip kitur. 
471? South Ashjąnd Avė.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Averiue 
Phone Prpspeęt 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sq. Halsted Street 
CHICAGO: ILL.

Ofiso Tel. Victocy 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Of isas •

3102 So. Halsted St
" į tv arti 3 Ist Street

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

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

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sų savo nupiginto
mis kainomis aukštos iųšię^ palaįclojimą, Mes nįekę 
nerok uojam e už atvežimą ųiirušio žmogaus kuijų j įpusų 

■ įstaigą iš bilę kokios miesto dalies.
Ęęikalui esant, musų . ąutųĮpohtyįU8 ^va^iųp^ į įMaų 

namus įr atvęš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausf pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų iy už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jjų? fe kirksite, ar ne.

ĘŲDĘIięĮ^ yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambųlance patarnaYĮnni su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturįos Moderniškos Koplyčios Del 
Sęrmenų. Pašaukite EŪDEĮK| pirm negu kręipsitęs kur 
kitur.

EUDEIKIS
4Ų8U GRABORIUS

Didysis Ofisas

460&07 South Hernjtage Avenue
Vi.i Tęlefęnai: VARUS W R 1748 |

!.■ .7

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

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

Tel. V/est 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos; l?anedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

/ Advokatai

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 S. Ashland Avė. 
Te|. Boulcvard .6487

Td* Yatds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 
* Atsitikimuose

• 'Ofisas ir Akinių Dirbtuve
750 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 'iki 12
8

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Ąvenuę 

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuę 9 iki U valandai ryte? 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę 

apart šventadienio it ketvirtadienio

dZ p. m. žilvitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 , 

Tel. He^loA 2615 
. .v _______ » ’ » ■■____________ •

Daktaras V. A. Šimkų?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patikusias, iŠsiputusiaj

V.Iaodos 7 ’
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401 
< .

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Bpulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

A. K. Rutkauskas, M. D
- 4442 South VVestern Avenue

Tel.

VĄLANPO?: 
nuo _ __ __ ___
nuo 6 iki 9 valandai vakaęo 

___—      ----------J.—   --------------- - — — 

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Saite C
7 Tek Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavict St.
Felefonas Canal 2552 

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Marųuette Rd. 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotas pagil susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS • 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4947 West 14th Street, 

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

Hemlock 9151
DR. V, S. NARES 

kas) 
CHIRURGASGYDYTOJAI

24-2Q MąawWe Rgad

Valandps: 9—12, 7—?. Aųtrądhnį ii
Kemtudietų vakaran pagal

A. A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Sf
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Ąve. . Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokątas

4631 So. Ashland Avė.
• Tęl. Bonjevard 2800

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

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai: 3117 Union Ąve.
Telephone Victocy 2213
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TarpGhicagos 
s Lietuvių

Taksų mokėtojų dė 
mesiui

Lithuanian Chamber ot Cdm- 
merce. šaukia masinį mitingų 
taksų reikalu penktadienį, ba
landžio 1 d.

. ..„.-riN.. ............. ............ .. .
žmsime su p-ma Norą Gugis ir 
kaipo kompozitore, čia užgirsi 
me p-nios Notos Gugis parašy
tą dainą “Pavasaris”. Sudai
nuos ją p-ia Anelė Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienė. Tai bu$ tik
ras siurprizas atsilankiusiai pub
likai, ir tai labai malonus siur
prizas. ' Džiaugiamės sulaukę 
savo tarpe dar vieną kompozi
torę. Eisime phsiklausyt jos 
kurinio ir pasveikinti, jo kūrė
ją.— pb.

"" ■ ">" '■ "...........  11 "g. ..................... .

kvynės, tai ir vąikščioju per 
naktį. Juk vietoj stovėti ar 
snausti šalta. Vasarą kas kitą,

' ' 7 >' V •
’ ' 1 i1 ’ ■ i, v, »;• ,

—Ir daug 
tu?

yra tokių, kaip

šis mitingas bus laikoma Lie
tuvių Auditorijoj, didžiojoj sve
tainėje, 3133 So. Halsted street. 
Prasidės jis 7:30 valandą va
karo.

Tarpe svarbiausių kalbėtojų 
bus John Pratt, Chicago Real 
Estate Board sekretorius. Bus- 
ir daugiau kalbėtojų.

Bet žddis kitas apie p. Pratt. 
Jisai yra taksų, klausimo žino
vas. Jo nuomonės ne kartą 
klausėsi įvarios komisijos ir 
komitetai, kurie rūpinosi taksy 
painiavos Chicagoje išpainioji 
mu. Jo pozicija* aiški tuo klau
simu. Betį ar daug lietuvių gir
dėjo jį aiškinant tą klausimą. 
Manau, kad nedaug. Ir todėl 
bus svarbu ir įdomu išgirsti ką 
jis turi pasakyti.

Taksų klausimas šiandie ne
paprastai opus. Taksų našta 
nebepakeliama. Kas daryti?

Susilaukėte naujų taksų bi- 
las. Mokėti jas, ar nemokėti? 
Jei mokėsite, tai ar sugrąžins 
permokėjimą, kai bus rasta', jo- 
gei permokėjote? Jeigu nemo 
kėsite, tai ar nepriseis vėliau 
mokėti štriopas ir ar negrumo- 
ja pavojus savasčiai prarasti?

šitokie ir panašus klausimai 
yra svarbus kiekvienam savas
ties valdytojui. Jie bus rimtai 
aiškinami ir svarstomi susirin
kime, kuris įvyks penktadienį 
Lietuvių Auditorijoj. Bridge- 
porte.

Tad bukite visi tame susirin
kime.—Rep.

Naujiena Steponavi 
čių koncerte

Kaip žinia, ateinantį sekma
dienį, balandžio 3 d., 7:15 v. v., 
Ch. Liet. Auditorijoj įvyks p.p. 
Steponavičių koncertas, daly
vaujant dainininkei p-iai Ane
lei Salavaičikiutei-Steponavičie- 
nei, smuikininkui Kaziui Ste
ponavičiui, pianistui Jurgiui 
Steponavičiui ir K. Steponavi
čiaus vedamam dideliam Chica- 
gos Lietuvių Simfonijos Or
kestrui.

Koncertas bus vienas šau
niausių šio sezono parengimų, 
kurio programas bus labai tur
tingas ir įvairus, čia išgirsime 
kurinius jaunųjų Lietuvos kom- 
pizitorių-Laumiahskienės, Dir- 
vinskaitės, Gruodžio ir k. taip
jau ir mūsiškio Petro Sarpa- 
liaus. Bus ir pasaulinių gar
senybių kurinių.

šiame koncerte bus ir viena 
didelė naujiena. Visi muzikos, 
ir meno mylėtojai pažysta p-nią 
Norų Gugis. Pažystame ją kai
po gerą dainininkę, pažystame 
ir kaipo gerą vaidintoją, pažys
tame ir kaipo rašytoją, kurios 
rimti, gyvi ir rūpestingai pri
rengti rašiniai iš muzikos ir 
meno pasaulio tankiai telpa 
“Naujienose”, šiame gi p. p.

Išganytojas Chicagoj
II.

Išganytojas atsirado gatvėj. 
Apsidairė. Abicmis gatvės pu
sėmis, kiek tik jo akys matė, 
nameliai atrodė įdubę j žemę. 
Murzini ir apšepę, jie liudijo 
skurdą ne tik oro pusėj, bet ir 
viduj.

—Tebevargsta kaip mano 
laikais — pamąstė jis.

—Ar nepadariai klaidos 
mirdamas ant kryžiaus? — su
šnabždėjo neramus kirminas 
jo smegenyse.

Išganytojas suvaldė abejonę 
ir, prisiartinęs prie kampo, 
jau mėgino eiti per gatvę. Bet 
atbėgo gatvėkaris ir sustojo 
visai ties juo. ■

—Come on! — pamojo kon
duktorius ranka. Juodu su mo- 
tormanu skubinos žalias švie
sas pravažiuoti.

Išganytojas įlipo gatvėkatin. 
Konduktorius atkišo ranką. 
Susiprato Išganytojas, kad rei
kia užmokėti. Grabšt už ki
šenes ir atsiminė, kad neturi 
nė skatiko prie dūšios.

—Neturiu — tarė jis — iš
leisk, eisiu pėsčias.

—Alrigbt, važiuok sura
mino konduktorius.

—Kas, bedarbis? — tęsė pa
tylėjęs konduktorius. — Well, 
brother, ne tu vienas. Tukstan 
čiai tokių pat, kili dar su šei
mynomis. \

—Sakyk — kreipėsi Išgany
tojas į konduktorių
taip vra, kodėl žmonės skurs
ta?

•—Kas žino? Gal taip reikia, 
štai poroj tūkstančių bažnyčių 
Chicagoj aiškinama, kad be 
Dievo valios nė plaukas nuo 
galvos nenukrinta.

—No, ne! — užšikarščiavo 
Išganytojas. — Toks mokini
mas klaidingas. Kristus yra 
pasakęs: “Mylėk artimą kaip* 
pats save.”

—Say, brother,
štofas, kurio niekas 
nebepripažįsta, o gal 
pažino... Bet kur nori
— paklausė konduktorius. — 
Ar turi nakvynei vietą?

—Neturiu.
—Išlipk čia, prie Halsted ir 

Madison, gal kurioj misijoj 
prisiglausi.

—Got a mateli, buddy? — 
paklausė išlipusio Išganytojo 
žmogysta, taip jau nuskurusi, 
kaip ir jis pats. Nori cigaretą; 
ką tik radau du ilgoku galu.

—Nerūkau.
—Ir durnai darai — paste

bėjo žmogysta. Ne taip ilgu, o 
ir šilčiau, kai durną užtrauki.

—Ką čia darai šiuo laiku?— 
pasiteiravo Išganytojas.

—Carrying the banner ^(vė
liavą nešioju).

—Ką tai reiškia?
—Say, iš kur tu atsiradai, 

kad aiškios žmogaus kalbos

kodėl

—PIcnty, ypatingai šiemet 
Matai, ve pora prie durų išma
tų kone knysasi. žvejoja, 
neužtiks ką užkąsi i.

—Sudiev — tarė Išganytojas. 
-—Eisiu į pacžcrį, čia man da
rosi trošku.

-Ar T. B. turi?... Well, eik, 
tik dabokis kaperio, bn dar sti- 
pinčiuos.

Išganytojas įėjo kilpon. Mil
žiniški trobesiai. žybantys 
stiklai. Briliantai languose, 
puošni kaliniai ir dreses. Sal
dainiai, perlais išsegioti, čcvc- 
rykai, paveikslai, sidabru ir 
net auksu žibą indai, ir ko tik 
čia nėra!

—Viešpatie — tarė Išganyto
jas .— ne pats Erodas apie to
kius turtus nesapnavo... O ten, 
už upės...

Jisai perėjo Michigan bulva
rą Grant Parko pusėn. Staiga 
visai prie jo sustojo automobi
lis. Prasivėrė durys ir iš vidaus 
išvirto šalygatvin moteris. 
Parpuolė ji kniūpsčia, o auto
mobilis nudume savo keliu.

Moteris mėgino atsikelti, bet 
vėl suklupo. Prišoko Išganyto
jas, pakėlė ją, o ji visai dar 
jauna, tik niergclka.

—Rup..., šėtonai! — grpmojo 
mergina kumščiu nuvažiavu
sios mašinos pusėn.

—Kas atsitiko? — klausinė
jo Kristus.

—Kas atsitiko? Apgavo žal
čiai! — tarė mergina, ir rau
dodama iš pykčio pasakojo:

—Saldainius pardavinėju 
krautuvėje, gaunu $12 savaitei. 
Ir ve anie latrai užkvietė šiam 
vakarui. Maniau, užsidirbsiu 
Velykoms daugiau. Visą naktį 
tąsė, o dabar nė cento. Ir dar 
dresę suplėšiau... geriausią ką 
turėjau...

—Ar daug... ar dau*g yra to
kių, kurioms tenka taip vers
tis? — paįdomavo'IŠgtihytojas.

—Plenty.
—Reikia eiti — prabilo mer

gina. — Ačiū, kad padėjai 
sikelti.

Ir nušlubavo. Išganytojas 
sisėdo ant suolelio.

—Viešpatie, Viešpatie,
nepadariau klaidos mirdamas 
už žmones?
patį'klausimą jau kelintą kar 
tą. — .7is ir Aš.

ar

at-

at-

ar

kartojo jis tą

tai senės 
šiandien 
ir nepri
važiuoti ?

Šiandie bus smagus 
radio programas

vengti mokesčių svetimais gelž- 
Keliaiš.

Keliaujančioms šeimynoms, 
ypač su mažais vaikais, paran
kamas didžiausias. Jokių persė
dimų jokių baladonių gelžke- 
lįais: iš Amerikos stačiai į Lie
tuvą— ir baigta!

t Užsisakant laivakortes dabar, 
galima gauti 3-čios klases kam
barį turistinėj klesoj. O užsimo
kėdami už turjsįtihę klesą gau
site “Cabin” klasės kaihbarį.
Pirkdami laiVakortę Naujieno

se visados busite užganėdinti, 
nes gausite teisinga patarnavi
mu. < ‘ -

Bridgeportas
Nepaprastas Chicagos Lietuvių 

Auditorijos susirinkimas

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrove šaukia nepaprastą 
susirinkimą kovo 30 dieną Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia* 8 valandą vakaro.
Susirinkiman atsilankyti kvie

čiami yra visų draugijų atsto
vai ir turintieji gold bpnus. Bus 
aptarimas kąip mokėti nuošim
čius ir kitų svarbių Bendroves 
reikalų.—>Valdyba.

. ................ -------------

Bridgeportas
Bučerių ir groserninkų svarbus 

susirinkimas

Bučėrių ir grdserninkų svar
bus susirinkimas įvyks kovo 31 
dieną, vakare 8 vai., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
street.

Tai bus svarbus susirinkimas 
ir gvildens klausimus, kurie 
liečia bižnio pagerinimą ir ge
resnį patarnavimą kostume- 
riams. . .

Kviečia visus atsilankyti
Valdyba.

Marųiiettė Park
Areštuotas lietuvis
* .v

Dienraštis “Chicago Evening 
Post” praneša; ( kad praėjusį 
penktadienį buvo areštuotas lie
tuvis John Sovietsky, savinin 
kas drabužių krautuvės adresu 
6234 So. Western Avė.

Jisai buvęs kaltinamas, sib 
lig (federaliu warantu ,prieini? 
mu vogtų daiktų. Pasak to laik
raščio, Soviestkio krautuvėj ras
ta daugiau, kaip $2,000 vertės 
drabužių, pavogtų iš tavorinių 
vagonų. i

SPORTAS

SPRING is here! Uore is 
the evidencc. Pocius and songs 
are beginning to pour into the 
offices of tlje editors of this 
cohirnn. The first one that wc 
pick up goes liko this:

VVhen’er vou’rė fecling very 
sad and bhie

And know not what to do; 
why, thcre’s PIRMYN.

The cause of your gricvapcc 
mat terš not ...

When with that mob your 
joy is COMPLETE?

If you’re inclincd to be 
rathcr cheerful,

Give us an carful, then of 
your glib MIRTH

Wc might accept you i f 
you’re mighty nice...

Uore you will realize, you 
forget your IIURTS.

Jacques Grandmesnil
Jacqūes, the idcxi is fine būt 

the way of expressing it is štili 
better. It is too modernistic 
for me.

................... ............... i" —..............—1  

L SEVERAI- letlers have been 
sent i n by people who have 
atteinpted to define “The Sing- 
iųg ‘Fool” bu t none aro as 
good as the following;

‘‘The Singing Fool” is dc- 
scribed as the best talkįc, būt 
to me it js just a husband tak- 
ing a bath.

DID YOU .
KN0W THAT

Music improves on repeti- 
tion.

The first man to develop 
tlų* symphony was Haydn.

Singing has developed fast- 
er than any other form of 
musical performancc.

A Spanish tenor' once inade 
a bet that he coukl hold a 
single uote while hc ran 
around the opera house, vvhich 
occupied a square block. He 
won<!

Mozart was buried in the 
šame grave with a beggar and 
midwife and that there was 
nobody there to pay him hom- 
agc.

America
the greatest nation 
tory of music.

'Antradiehis.' kovo 29, 1932

dažis Hali. Al) ne\v and old 
meni bers aro requestcd to at- 
tend.

to senį all dischords to The 
Singing Fool a t 6106 So. Fran- 
cisco Avė.

And so, adios. Your prog- 
nosticator lias bccn

The Singing Fool 
who is now silting and wonder 
ing if the accordion was in- 
vented by 1 a fisherman who 
couldn’t make up bis miiid 
about the size of the one that 
got away.

f

PRANEŠIMAI

is destined to be 
in the his-

, COME ON, you music lovers, 
gathcr around. Here is one of 
the best anhouncements of the 
year. If you are likę the ręst 
of us and are looking for bar- 
gainš in these times of depres- 
sion, here is your chance. 
Alicc Salaveichik-Stephens, 
one of our best Lithuanian 
singers, and Charles Stephens, 
who rauks high among violin- 
ists, are giving a joint Teeitai 
at the Lithuanian Auditorium, 
Suhday, April 3rd. George 
will also be there to help out.

x AS WE WALK 
corridors of the 
roonis of the “Sharps and 
Flats”, we notice the follov^- 
ing announcement on the bul- 
letin board:

Pirmyn chorus wiii niect 
Friday, 8 o’clock sharp, in I^lel-

down the 
cditorial

Birutės choro repeticija įvyks šį vakarą 
lygiai 8 vai. Gage Pąrk svetainėje. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti, laiku.

Valdyba.- e s

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Direktorių 
ir Gold Bonsų savininkų susirinkimas, 
yra šaukiamas trečiadieny, kovo-March 
30, Lietuvių Auditorijos svet., 3133 S. 
Halsted St. 8 vai. vakare. Kviečiami 
visi direktoriai ir Gold Bonsų savinin
kai būtinai atsilankyti, nes reikia aptarti 
budus kaip nuošimčius atmokėti už Gold 
Bonsus. Nuošimčių atmoksimas pri
puola balandžio 1 Valdyba.

Amerikos Liet. Daktarų dr-jos įvyks 
susirinkimas Dr. A. L. Yuškos namuo
se, 2422 W. Marųuette Road, antradie
ny, kovo 29 d.,' 9 vai. vakare. Dr. K 
Kliauga skaitys referatą “Ortbodontia”. 
Diskusuos Dr. A. Lauraitis ir Dr. A. 
Juozaitis. .— Dr. G. /. Bložis, rašt.

Pastangomis ir lėšomis Pco- 
ples Furniuire Co. krautuvas, 
šiandie nuo .1 iki 8 v. vak. iš 
stoties W G E S 1360 kilocycles 
bus transluojama smagi lietu
vių radio programa.

Stropiai prisirengę, poni A. 
Steponavičienė, Jakavičius ir 
kitj .žymus lietuvių Pirmyn 
choro dainininkai, vadovau
jant K. Steponavičiui, žada 
šauniai sudainuoti smagių dai
nelių, prie to kalbės Dr. den- 
tistas Juozas Paukštys, o juok
darys čalis Kepurė papasakos 
velykų įspūdžius. Prie to bus 
labai smagi muzika ir kiti 
įvairumai. Todėl nepamirški
te pasiklausyti.—RXXi <

Steponavičių koncerte susjpa- nesupranti? Matai, neturiu na-
i . . - - • > • ' .. į į i • . ■ , : ■ . . ' |

... s.': ------- .

Važiuokite tiesiai į 
Klaipėdą

, į.-j,— J '! .'/< . ■ /!,.

Birželio 1 dieną iš New Yorko 
išplaukia didžiausia Lietuvių 
Ekskursiją į Lįetuvą,

Didžiausia Ekskursija bus to
dėl, kad tik vienas tas laivas, 
“Lancastria”, šią vasarą veža 
keleivius iš Amerikos tiesiai į 
Klaipėdą be persėdimo. Jokis ki
tas laivas plaukti tiesiai į Klai
pėdą nėra paskirtas. ' ?

Nereikia duotis suklaidinti 
apgaulingiems ir. viliojantierns 
skelbimams.

Keleiviams, gabenantiems 
daug bagažo, didžiausias paran
kamas plaukti tiesiai į Klaipė
dą, apsilenkiant visas inspekci
jas svetimose muitinėse ir iš-

DABAR RODOMAS DVIGUBAS PROGRAMAS

4^011
ITUUŠlYl

Įdomi pasaka apie mllžini&kų penkių 
metų pienų

Art * Cnltor* In 
USSSR.

Kaukazo musika. Ūk
tai n ų choras, Lenin
grado baletas. Dirbtu- 

Orkestrą

Y

ORILLINO TO 
LIVE”

Sovietų drama iA 
kovos gyvulių, ka

ralijoj

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS ) 
) SS. 

COUNTY OF COOK )
Einant parėdymais Sekcijos 34. Primary 

Balsavimų Įstaymų Illinois valstijos, aš 
šiuomi užtvirtina, kad spalva popieros, 
kuri bus vartojama dėl Primary baliotų 
įvairių partijų Primary Balsavimuose, 
kurie įvyks Cook Paviete, už rybų City 
of Chicago, City of Chicago 
Heights, City of Berwyn, Town of. 
Cicero, Village of Summit ir Evergfreen* 
Park, antradieny, balandžio 12 d., 1932 
m., bus sekama; “ •

DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA 
REPUBtlKONŲ PARTIJOS .. BALTA

ŠIO PALIUŲIJIMUI, aš pasirašiau 
savo ranka ir pridėjau Cook pavieto pe- 
četę šią 28 dieną kovo men„ A. D. 
1932.

ROBERT M. SWEITZER.
COUNTY CLERK OF

COOK COUNTY, ILLINOIS.
■ ■■Y. ■■■■■»■.. ■■■■   f. ■!.■■■■ I.Msil.B ■■II.. |        ii i ■■ ■■ ■■■—..I   ■■—III III

PUNCH & JUDY
VAN BUREN PRIE MICHIOAN 

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

TIDBITS
‘ Now, that Eastcr has come 
and gone, and we have all 
got ten our share of colored 
eggs and new spring outfits, 
we* can once; more come back 
to earth... There are rumors 
gpįng about 4he boys that a 
baseball team is to be form- 
ed... Maybe, we can find a 
couple of Babe Ruths or Daz- 
zv Vances in our crowd... 
And Adolph, won*t you bring 
those' two charmin’ young la- 
dies to cheer for our side... 
For any Information on House
hold problema, we advise you 
to consult our Sisters of the 
Skiilet chib which was or- 
/ganized. in our alto section 
lašt Friday... Their guiding 
hand will be the “Good House- 
keeping” magazine which one 
of our fair maidens promises 
to brinį down every Friday.

TAI

RŪŠIŲ

Packard ir 
Suteikia-

šiandien risis Hians Kampfer su 
George Zaharias

T I »

šiandie Rainbo Fronton 
(Clark ir Lawrence av.) risis 
Kampfer su Zaharias.' Kampfer 
nelabai seniai atvyko iš Vokie
tijos, bet jąu spėjo pasižymėti. 
Jis yra' jaunas ir tvirtas ris- 
tikas. Per paskutinius kelis 
mėnesius jam teko susidurti su 
gerais ristikais, ir jis visur ge
rai pasirodė. , ■' >

Be to, dar risis Kwariani su 
Garibaldi, George Tragos su 
Jesson ir kiti.-—N.

Demokratai pasirin
ko Horner, Kerner 

irCourtney
Ateiviai, kurių didžiuma remia regu

liaru ' Demokratų partiją, buriasi ;remi- 
mūi t reguliario demokratų tikietO atei
nančiuose primary badavimuose balan
džio 12 d. Prieky to djdtto yča teisėjas 
Henry Horner, kandidatus į gubernato
rius, Thomas F. Donovan — į vice- 
gubernatorius, Wil|iam H. Dietrich į U? 
S. Senatorius, teisėjas Otto Kerner — į 
Attorney- General ir Thomas J. Court- 
ney r— į States* Attorney of Cook 
County.

Šie kąndidatai buvo parinkti regulia
vęs Demokratų partijos organizacijos, at
sižvelgiant į partijos gerovę ir Haipo 
tinkamidusi toms augštoms vietoms, ku
rioms jie kandidatubja.

Demokratų partija 'džiaugiasi, kad ji 
gali pastatyti tokis gabius pasižymėju
sius ir populiariu; vadovus savo vado
vaujančiais kandidatais.

Komitetas tiek pat rūpestingai parin
ko pavieto viršininkus, Sartitary Trus
tees ir Municipalinio teismo teisėjus. Jis 
žiurėjo, kad butų atstovaujama kiekvie
na tautybė, grupė ir sekcija, taip kad jo- 
kis lojalia demokratas nerastų svarbias 
priežasties neremti /organizacijos tikieto, 
kuris yra remianias Mayoro Ahton J.

■ v<
A

priežasties neremti / 
kuris yra remiattias , 

•Cermak ir Demokritu orgapMiacijos;

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ICLASSIFIED ADS
.... ................ ■ n e'h ifi u iiii iiim i.......i......

Educational

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

................... * .......................■-■■■■=■
Business Chances

Pardavimui Bizniai 

AUTOMOBILIŲ 
SYMAS

VISŲ ISDIRBYŠČIŲ IR

Taiso buvusieji foremanai 
Cadillac taisymo dirbtuvėse,
mi apskaičiavimai.. Visas darbas garan
tuotas. Musų) kainos žemos^

CARL CLARAS
5805 So. Mapllewood Avė.

TEL. REPUPLIC 4151 <

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

BALSUOKITE UŽ
Reguliarius Demokratų Kandidatus

INDOHSUOTUS DEMOKRATŲ PAVIETO •CENTRALINIO KOMITE- 
TETO IR DEMOKRATŲ VALSTIJOS CENTRALINIO; KOMITETO 

For Presidcnt of the United States 
0 JAMES HAMILTON LEWIS

N D I D A T E S 
t * ♦ *

State Treasurer 
0 JOHN C., MARTIN

Attorney General 
0 OTTO KERNER

Clerk Supreme Court 
0 ADAM F. BLOCH 

Representative in 
‘Congress-at-Large 

0 WĄLTER NESBIT
• Representative in 

Congress-at-Large
0 MARTIN A. BRENNAN

C A N D I D A T E S

Clerk of the 'Appellate Court 
ET SHELDON W. GOVIER*

Coroner of Cook County 
0 FRANK J. WALSH

• 1 • ' f

• County Sųęveyor 
-0. HENRY RIEDL

Governor
0 HENRY HORNER >

• ' *
United States Senatot 1 

W1LLIAM H. DIETERICH

Lieutenant-Governor • 
THOMAS M. DONOVAN

Secretary of State 
EDWARD J. HUGHES

■ ‘‘ ?■■■£. •; : ' >' 
Auditor of Public Aęcounts 

EDWARD J. BARRETT

0

s

A

S

‘ State’s Attorney 
THOMAS J. COURTNEY 

Recorder of Deeds 
CLAYTON F. SMlTH 

Clerk o.f the Circuit Court.-,
0 JOHN E. CONROY 

Clerk of the Superior Court 
0 FRANK V. ZINTAK
'■ ’ . ’ ' , ",....... l'-

County Coriimissioner of Cook County (To Fili Vacancy) 
- Ė| JOHN E. TRAEGER ?

0 J. L. FRIEDMAN
Trustees ęf Sanitary District

® JOHN J. TOUHY
0 R.OSS A. WOODHULL'

E

Associate Judges of the Municipal Coųrt of ’Chicagos

JAMES F. FARDY 
EUGENE HOLLAND
ROBERT JEROMEį DUNNE 
AUGUST G. URBANSKI 
JOHN J. ROONEY 
MICHAEL G. KASPER 

«
Pasiimkit iį sąraią balsavimo vieton Antradieny F BaTahdho 1'2. 19 S2 

Padėkit X kletkutėj prieš vardų kiekvieno viršuj išvardydo kandidato

S

S
0

JOSEPH H. McGARRY 
JOHN GUTKNECHT 
LAMBERT K, HAYES 
N. J. BONNELLI 
EfcWIN J. HASTEN 
CECIL CORBETT SMITH

) ■

*
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Situation Wanted 
Darbo ležko 

l«RAR^WWMWhRAA*********«***

MERGINA PAIEŠKO , 
darbo į namus. 

3551 S. Union Avė.

Help y aiited^Femąle
REIKALINGA moteris ar mergina, 

kuri galėtų aftt vietos gyventi ir mo
kėtų gaminti valgį. Tel. Willow Springs 
62.

REIKALINGA mergina 17-23 m. 
amžiaus prie abetno namų darbo ir pri
žiūrėti vaiką, tąipgi pagelbėti prie viri
mo. Liudijimai. Mrs. Rosengard,, 3410 
Douglas Blvd. Tel. Rockwell 1517.

For Rent
RENDON didelis Storas, randasi 

2453 W. 71 Su užpakalyj 2 kamba
riai pagyvenimui, viršuj štoro 6 kamba
riai rendon. . Karštu vandeniu apšildo
ma. šaukite Republic 1294.

Real Estate For Sale

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

Norintieji greitai parduoti ar ilsimai- 
nyti savo bite kokią nuosavybę, kreipki
te asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz, t
3647 Archer Avė.. Chicago, III.

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

J.. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

PAAUKOSIU GREITAM PAR
DAVIMUI

7133 South Rockwell St. Naujas gra
žus namas, 2 keturių kambarių flatai ir 
maudynės ir 1 bąsemento flatąs.

Kreipkitės
J. KATZOF

3418 Douglas Blvd.
tel. Rockwell 3389

v. 4 »
K




