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41,000 Illinois vai. 
angliakasių išmesti 

iš, darbo; lokautas

Lenkų prezidentas 
Ig. Moscicki paliko 
krašto diktatorium

Angliakasių unija 
ir kas. savininkai 

negalėjo susitarti
Kasėjai ir savininkai dar 

tebesi taria

Chicago, III., kovo 31. —Va
kar vakare 41,000 Illinois vals
tijos angliakasių prisidėjo prie 
bedarbių eilių, kuomet Illinois 
Coal Operators’ Association pa
skelbė uždarysianti visas vals- 
tjios anglies kasyklas, vidur
naktyje užsibaigus kasėjų uni
jos ir jų padarytai algų sutar
čiai.

Kasyklų savininkai paskelbė 
“shutdovvn’ą”, kasėjų unijai ir 
jų subkomisijai nesusitarus dėl 
naujos sutarties. Derybos tarp 
abiejų pusių nusitęsė virš mė
nesį, bet per tą laiką niekas ne
buvo atsiekta.

John 1). Zook kasyklų savi- 
*ninkų asociacijos prezidentas 
paskelbė, kad derybos su unija 
dar tebesitęsia, todėl kaip ilgai 
kasyklos bus uždarytos nežinia. 
Tęsdamas toliau pasakė, kad 
abi pusės stengiasi kud* grei
čiausiai klausimą išrišti, kad 
davus progą kasykloms pradė
ti operuoti normaliai ir suteik
ti darbo kasėjams, kurie visai 
neturėjo darbo ar dirbo tik 
trumpas valandas.

Spėjama, kad visoje Illinois 
valstijoje yra virš 75,000 kasė; 
jų. Kasyklų yra 144-ios, kurių 
90% priklauso 1. C. Ap. Asso.. 
bet ir nepriklausančios pasekė 
organizacijai priklausančių ka
syklų pėdomis ir savo kasyklas 
taipgi uždarė..

Colmbus, O., kovo 31. —U. 
M. W. of A. rengiasi išplėsti 
Ohio kasėjų streikų j visas 
valstijos kasyklas. Streikas pa
liestų 25,000 kasėjų.

Terre Haute, Ind., kovo, 31.— 
Indianos angliakasių streikas at 
rodo neišvengiamas. Algų su- 
tartisf išsibaigė vidurnaktyje.

Tennessee valdininkai 
negaus algų

Nashville, Tcnn., kovo 31.— 
Tennessee kontrolierius paskel
bė, kad pasibaigus kovo mėne
siui, visi vaidininkai, neišski
riant nei gubernatoriaus, per 
keturius mėnesius negaus algų.

Gengės apniko Indijos 
miestus

Bombay, Indija, kovo 31. — 
Visuose Indijos miestuose pra
dėjo veikti Chicagos tipo gerai 
suorganizuotos gengės. Policija 
jaučiasi bejėgė.

Lindberghų sūnūs, 
sakoma, nuslėptas

Philadelphia, Pa.
niekoVirgin iečiai derybose dar 

neatsiekė

Philadelphia, Pa., kovo 31.— 
Philadelphijoje policijai buvo 
pranešta apie tūlą moteriškę, 
kuri buk turinti gerų, tikrų 
informacijų apie Lindbergh’ų 
kūdikio kidnaperius. Dabar ją 
tardo. Tikisi daug iš jos suži 
noti. Kūdikis, sakoma, yra 
Philadelphijoje.

Norfalk, Va., kovo 31. —Ad
mirolas Burrage paskelbė, kad 
jokių naujų išsivystymų derybo
se su kidnaperiais. Belo pri
dėjo, kad jis nieko nežino apie 
moteriškę Philadelphijoje ir ne
mano, kad kūdikis ten yra.

Philadelphijoje mirė Jo
ana Klimaitė

Philadelphia, Pa., kovo 31.— 
(telegrama “Naujienoms”) — 
Trečiadienyje, pusę po keturių, 
Temple Universiteto ligoninėje, 
po sunkios galvos ligos, mirė 
Jcar? Klimaitė, Dr. E. G. Kli 
mo sesuo.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
pusę po devynių ryto. Laidos iš 
namų, 2538 E. Allegheny Avė.. 
Laurel Hill kapinėse.

Meksikoje nulinčiuotas 
pastorius v

Meksikos Miestas ,kovo 31.— 
San Lorenzo Chautzingo mies
te Įvyko protestonų ir katalikų 
riaušes. Vėliau katalikai nulin- 
čiavo protestonų pastorių Ra- 
fael Campos.

Tiki, Anglija grąžins 
aukso pamatą valiutai

New York, kovo 31. — žy
mus anglų žurnalistas pareiš
kė, kad kriziui praėjus ir su
balansavus biudžetą, Anglija 
greičiausiai grįž prie aukso pa 
grindo valiutai.

Liūte užpuolė besilinks
minančius svečius

Cannes, Francija, kovo 31.— 
Nicoje, garsiam pajūrio kuror
te, iš klėtkos išsiveržė įniršusi 
liūtė ir puolė prie 700 besilinks
minančių viešbučio svečių. Kilo 
panika. Kiek vėliau liūtė bu 
vo sugauta.

Ledynai šiaurinėje At- 
lantiko dalyje

Washington, D .C., kovo 31. 
—Šiaurinėje Atlantiko vandeny
no dalyje, vietoje kur 1912 me-; 
tais paskendo laivas “Titanic” 
su 1,400 keleivių, pasirodė mil 
žiniško didumo ledynai.

Uždarė deimantų kasy
klas

____ I_______

Johannesburg ,Pietų Afrika, 
kovo^ 31.— Norėdami palaikyti 
aukštesnę deimantų kainą, dei
mantų kasyklų savininkai jas 
uždare .neapribotam laikui. 2,7 
500 baltvedžių ir keli tūkstan
čiai negrų netenka darbo.

[Acme-P. B A, Photo]

Yoskinori Nagoya (po kairei) ir K. Ašhai, japonų lakiniai. Nagoya užsimušė New Yorke, kai 
jis rengėsi skristi į Japoniją.

Trys kandidatai i Vo
kietijos prezidentus
Berlynas, kovo 31. — šį va

kar pasibaigė nominacijos kan
didatų j prezidentus antriems 
rinkimams, kurie Įvyks balan
džio 10 d.

. Kandidatuoja trys kandida
tai: dabartinis prezidentas Paul 
Von Hindenburgas, Adolf Hit
leris, fašistų kandidatas ir ,Er- 
nest Thaelmann, komunistas.

Pasitraukė Duesterberg, na
cionalistų (monarchistų) kan
didatas ir Gusta v Wintėr.

Ispanijos respublika 
švęs 1 metų su

kaktuves
Madridas, kovo,31. — Balan

džio 14 d. Ispanija respublika 
švęs pirmas metines sukaktu
ves. Užsienių reikalų ministe- 
ris Luis De Zulueta kreipėsi į 
visą demokratinį pasaulį kvies
damas prie iškilmių prisidėti.

Praleido $37 iškolektuo- 
ti $5.25 -------- *

Somerset, Pa., kovo 31. — 
Anot apskričio viršininko, aps
kritis praleido $37 norėdamas 
iškolektuoti nuo tūlo S. Pet
ro wsky $5.25 jai priklausomų 
mokesnių.

i

Kanada turi sumokėti 
$55,000,000 skolų

Ottawa, Kanada, kovo 31.— 
Kanados finansų ministeris pa
skelbė, kad šių metų pabaigo
je, valstybė turės sumokėti 
$55,000,000 skolų.

Coolidge turėjo atsipra
šyti ir sumokėti $2,500

St. Luois, Mo., kovo 31. — 
Buvęs Amerikos prezidentas 
Coolidge radio kalboje užga
vęs apdraudos agentą, turėjo 
jo atisprašyti ir Už jo Įžeidimo 
padarytus nuostolius ,sumokėjo 
$2,500.

9 mirė filmų gaisre
Zagreb Jugoslavija, kovo 31. 

—Įvykusiame filmų gaisre mi
rusiųjų skaičius padidėjo iki 9. 
Sužeistų net 40.

Varšuva, kovo 31. — Brodni- 
coje, Lenkijoje tūlo darbininko 
žmona Iškarto pagimdė keturius 
kudikiūs: du berniukus ir dvi 
mergaiti.

Kinai sukilėliai 
po 2 dienų mušiu

užvaldė Nungan’ą
Taikos derybos Shanghajuje 

atsinaujino

Changchun, Mandžurija, ko
vo 31. — Per dvi dienas apgulę 
Nungan’o miestą, kinų sukilė
liai Mandžųrijoje, paėmė ji į 
savo rankas. Nuiigan’as yra 
apie 35 mylĮ'as nuo krašto sos
tinės Changchun. Užvaldę mies
tą, kinai pradėjo traukti toliau 
į pietus ir Changchun’ui gręsia 
rimtas pavojus.

Tankai >ir japonų artilerija 
skuba iš sostines prisidėti prie 
atsitraukiančios kariuomenes ir 
užkirsti kinams kelią.

Shanghai, kovo 31. —Iš nau
jo prasidėjus kinų-japonų taikos 
konferencijai Shanghajuje, abi 
pusės dalinai susitarė ir japonų 
kariuomenės ištraukimas iš oku-' 
puotos srities dalinai išaiškin
tas.

Tokio, kovo 31. — Iš Barbino 
atėjo žinia, kad prie Vladivos
toko rusai jau turi sukoncent
ravę 30,000 kareivių ir jų skai
čius nuolat didinamas.

15 užmuštų Kolombijos 
politinėse riaušėse

Bogota, Kolombija, kovo 31.— 
Guaca mieste Įvyko susirėmi
mas tarp liberalų ir konserva
torių. 15 buvo užmuštų. Su
žeistų skaičius nežinomas.

Vasario mėn. imigravo 
1,984

Washington, D. C., kovo 31. 
—Imigracijos biuras pranešė, 
kad per vasario mėnesį į Ame
riką Įvažiavo 1,984 svetimša
liai. Sausio mėn. įvažiavo 2.- 
220.

Maidenhead, Anglija, kovo 
31.— Perkūnija čia nutrenkė 
golfininką ir jo “caddie”.

Chkc^rai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek debesuota; lengvi šiau
rės ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra buvo 28- 
(11 laip.

Saulė teka 5:34; leidžiasi* 6
14. ‘ .z

Italijoje $80,000,000 
deficitas

Rymas, kovo 31. — 1932-33 
metų Italijos biudžetas rodo 
$80,000,000 deficitą. Įplaukų 
$1,010,000,000 ir išlaidų $1,- 
090,000,000.

Uždare patarnautojus į 
seifą ir banką aptuštino

• Bradlcy, Ark., kovo 31.—Du 
banditai užpolė vietinį banką, 
uždare tarnautojus į seifą ii 
pagrobę visus pinigus pabėgo.

Rengėsi nunuodyti
W. Witos’ą ,

Poznan, Lenkija, kovo 31. — 
Iš Krokuvos atėjo žinia, kad 
ten buvo rengtas pasikėsinimas 
prieš seimo atstovą ir buvusį 
Lenkijos premjerą W. VVitos’ą. 
Areštuotas tūlas W. Sulocha.

Planavęs Witosą nunuodyti, 
Priežastis pasikėsinimo,nežino
ma.

Universiteto preziden
tas priešingas pro- 

hibicijai
Ithaca ,N. Y., kovo 31.—Cor- 

nell univeristeto prezidentas Li- 
vingston Farrand viešai paskel
bė esąs priešingas prohibicijos 
įstatymui.

Ims mokesnį nuo biržos 
tranzakcijų

Washington, D. C., kovo 31. 
—Kongresas uždėjo mokesnius 
ant biržos tranzakcijų ’ir reai 
estate perlaidų. Tikisi iš to su
rinkti apie $104,000,000.

Kongresui praleidus šį mo
kesčių įstatymą New Yorko bir
žoje smarkiai nupuolė Šerai.

Kasyklose užgriūtas 
kūdikis

Picher, Okla., kovo 31.—Vie
tinėse rudų kasyklose užgriūtas 
3 metų kūdikis. Kasyklos- dar
bininkai skuba jam į pagalbą.

i

Sako, skris į mėnulį -,
Madrid, Ispanija, kovo 31.— 

Garsus Ispanijos lakūnas Juani 
De lą Cierva pareiškė,' kad at
eityje žmogus galės nuskristi 
ir į mėnulį.’

1 1

Nairobi, Afrika, kovo 31. —■ 
čia Atvyko* Belgijos karalius 
važiuojąs praleisti atostogas Į 
Belgų Kongo.

Baltgvardiecią buk 
rengtasi nužudyti

Staliną ir Gorki
Vokietijoje planavę nužudyti ir 

Litvinovą

Maskva, kovo 31. — Į Mask
vą iš Paryžiaus atėjo žinios, kad 
baltgvardiečiai paskutiniu lai
ku visoje Europoje plačiai iš
plėtė savo veikimą, ruošėsi pasi
kėsinimui prieš Stalino gyvybę 
ir rengė eilę kitų anti-sovieti- 
nių žingsnių už Rusijos ribų.

Anot Maskvoje kursuojančių- 
gandų, baltgvardiečiai rengėsi 
nužudyti žymų rusų rašytoją, 
gyvenanti Italijoje, Maksimą 
Gorkį ir užsienio komisarą Lit
vinovą, kuriam buk gyvybė tu
rėjo būti atimta Vokietijoje.

Meksika kariuomenės 
globoje laike nomi

nacijų
Meksikos Miestas, kovo 31. 

—Balandžio 3 d. Meksikoje į- 
vyks nominacijos. Per dvyli
ką valandų tą dieną, kraštą val
dys kariuomenė. . •

Airijos kabinete kivir
čas

Dublin, Airija, 'kovo 31. — 
Airijos kabinete pasireiškė nuo
monių skirtingumas dėl notds 
Anglijai, kurioje kalbama apie 
priesaikos ir žemes mokesnių 
panaikinimą.

Nusižudė vartodamas 
dinamitą

Pottsville ,Pa., kovo 31. — 
Prisirišęs prie diržo dinamito 
gabalą, nusižudė 55 metų ang
liakasys Adam Custer.

Gyva penkius kartus pašauta

Racine, Wis., kovo 31.— Lau
ra Tally, 25 metų mergina bu
vo penkius kartus pašauta re
volveriu. Nors sunkiai sužeis
ta, ji tačiau dar gyvens, anoi 
daktarų.’

Tupelo, Miss., kovo 31. — 
Trys mokytojai paskendo, kuo
met jų karas nupuolęs nuo ke
lio įkrito į upę.

Holdredge, Neb., kovo 31.— 
Prie Axtell stoties, Nebraski* 
valstijoje, nuo bėgių nukrito
ekspresinis traukinys. 13 kelei- Londono 
vių sužeista. Pryke.

-■ ............. ____________-

Seimas perdavė 
jam teisę skelbti 

admin. dekretus
Diktatorium bus per trijų metų 

laikotarpį

Varšuva, kovo 31.-^— Trečia
dienyje, kovo 30 d. Lenkijos 
prezidentas Ignacy Moscicki pa
liko faktinas valstybės diktato
rius, pasiremdamas dvi savaites 
atgal padarytu seimo nutarimu 
suteikti prezidentui pilną galią 
skelbti administracinius dekre
tas ir valdyti šalį pagal savo 
nuožiūrą.

Dekretas, ignoruojantis nau
ją tvarką, buvo paskelbta da
bartinio ir buvusių ministerių 
pirmininkų konferencijoje. Jo
je dalyvavo premjeras Prystor, 
K. Bartel, pulk. W. Slawek, ir 
K. Switalski. Susirinkę pain
formavo prezidentą apie dabar-< 
tinę situaciją, su juo apkalbėjo 
svarbiausius bėgančius reika
lus ir vėliau paskelbė-minėtąjį 
dekretų. Iki seimas nebus su
šauktas, panašios konferenci
jas Įvyks kas mėnesį.
^~Sis seimo patvarkymas su
teikti prezidentui valdymo, dik
tatoriaus teises galiuos per 3 
metus.

Patvarkymą besvarstant, opo
zicija pilnai nurodė ,kad tai vi
sai panaikins parliamentarę val
džią ir atims žmonių balso tei
sę krašto reikaluose, bet jų nu
rodymai buvo paneigti ir Pil
sudskio šulai Lenkijos seime 
patvarkymą praleido.

Spezia, Italija, kovo 30. — 
čia buvo padaryti bandymai su 
radiofono pagalba valdyti sub- 
marinus ir juos panerti j van
denį. Su radiofono pagalba 
galima valdyti ir laivus. Apa
ratą išrado Italijos laivyno ka
rininkas Attilic Brauzzi.

Cleveland, Ohio., kovo 31.— 
Laike ūkanos ir audros skridęs 
Ne\v York-Cleveland pašto lėk
tuvas, sudužo netoli Bedford, 
C’evelando priemiesčio. Lakū
nas žuvo.

Ponca City, Okla., kovo 31. 
Įpykę taurai išsiveržė iš užtva
ros ir sutrempė penkius žmones.

London, Anglija, kovo 31. — 
Sulaukęs 85 metų, mirė buvęs 

majoras Si r William
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Dctroit, Mieli.
.S’ kloki ninku prakal bos

Pas mus vis dar tekėsiančia 
didelis nedarbas. Fordas su 
savo nauju modeliu nepasiro
do ir nežinia kada pasirodys. 
Naujų darbininkų jis’ne tik 
neima, bet dar daugiau palei
džia iš dirbančių. Atima ženk
lelius ir pasako: “Kai reikės, 
pašauksi rile.” Visi žino, ką rei
škia tas “pašaukimas.“ Kai 
kurie laukia jau po metus ir 
daugiau ir vis negali sulaukti.

Kovo 21 d. pas mus buvo 
atvykęs graborius ir tėvas nau
jo kūdikio. Kalbu čia apie Le
oną Pruseiką. Seniau jis nuo
lat gyrėsi, kad palaidojęs 
LSS. Tačiau tas “nabašninkas” 
vis dar tebegyvuoja. Dabar 
Pruseiką pagimdė skloką. Jam 
buvo surengtos prakalbos ne
didelėj svetainėje. Prakalbos 
buvo garsinamos tik gyvu žod
žiu. pranešė tai vienam, tai 
kitam. Susirinko apie 7(1 žmo
nių. Ta publika buvo labai 
marga. susidėjo iš skloki- 
ninkų ir šiaip įvairių pažval- 
gų žmonių. Atėjo ir susiorga
nizavę bimbininkai. Jų buvo 
apie 15. Jiems vadovavo, ži
noma. Jonikas su savo boba 
taradaika.

Prakalbas atidarė pirminin
kas Mikas. Jis pratarė kelis 
žodžius ir pristatė kalbėti si: to
kus tėvą Pruseiką. Jis kalba, 
lyg visai kitas žmogus. Girdė
jau jo prakalbą prieš metus 
laiko. Tada jis garbino “Vil
nį“ ir “Laisvę” ir visiems bru
ko tų laikraščių serus. Su savo 
žodžiais jis tada nesiskaitė, 
kilus niekiųo, kaip įmanyda
mas. i'M“' 't1- *

Visai kitaip jis kalbėjo . šį 
kartą. Užmiršo net prisiminti 
apie Grigaitį. Pirma tai nuo
lat jį visokiais budais niekin
davo. Kalbėjo švariai ir be jo
kių kolionių. Mat, dabar jam 
pačianr reikia spaviedotis 
prieš publiką. Skundėsi jis, 
kad dabar bimbiniai jį kas 
dieną niekina visokiais budais. 
Tačiau kai palietė komuniz
mą, tai nušnekėjo lyginai taip 
pat, kaip ir Bimbos klapčiu
kai. Komunizmas esąs geras, 
ik negeri Bimbos, Mizarai ir 

kili ju šalininkai.
Kai užsibaigė prakalbos, (ai 

publikai pranešama, jog da
bar bus atsakinėjama į klau
simus. Bet bimbininkai, mato
mai. iš kalno jau buvo susitarę 
užvaldyti susirinkimą. Viena', 
jų atsistojo ir pareikalavo, 
kad butų leista kalbėti barška
lai Jonikienei. Pirmininkas -’ ėl 
pakartoja, kad turi būti steb
im klausimai. Publika jam n”i- 
tada. Vienok bimbiniai ne 
rimsta, ir tiek, šaukia, kad 
butų leista Jonikienei kalbėti. 
Jie tikėjosi, jog ras publikoj 
pritarimą. Bet išėjo priešingai. 
Kadangi Jonikienė vis šokinė
jo, tai vienas patarė jai atsi
stoti prie sienos, — girdi, gal 
tau niežėjimas praeis. Paga
lios, reikalaujama balsuoti. 
Publika stoja už tai, kad butų 
statomi klausimai. Pamatę, 
jog nieko nepeš, aprimo ir 
bimbiniai fanatikai.

Pasipylė visokiausių klausi
mų. Pruseiką, žinoma, gana 
sumanus ir į klausimus atsa
ko vykusiai. Vienas bimbinis 
klausia apie kepurę ir kumpį. 
Pruseiką atsako, jog jis tikrai 
nupirkęs kumpį iš vieno krau
tuvininko ir atnešęs jį į “Lais
vę”. Tą lietuvišką kumpį pa
dėjo suvalgyti Bimba, Mizafa 
ir kiti. Tai kas tame blogo? 
O kai dėl kepurės, tai žmogus 
gali nešioti tokią kepurę, koki 
jam patinka. Čia nėra jokio 
prasižengimo, .*

Jonikis sako, jog jis galįs 
dokumentais įrodyti, kad Pru- 
seika esąs Fish’o agentas. Ta
da Pruseiką išsitraukia “Lais
vę” ir perskaito, jog toks agen

tas yra Mizara. Jonikis atsisė
da, kaip muilą nurijęs. Klau
siama, kas buvo padaryta su 
tais pinigais, kurte buvo ren- 
kaipi Lietuvos baduoliams 
šelpti. Pruseiką atsako, jog pi
nigų buvo surinkta daug.'bet 
Smetona nei Mizarai, nei Juš
kevičiūtei neleido Lietuvoj 
kitčinų steigti. Todėl tie pini
gai buvę padalinti ant vietos. 
Bet 'kam daugiausiai teko, 
to lai jis negalįs pasakyti.

įsikarščiavusi Jonikienė dro
žia: tu sakai, kad parengime 
buvo 700 žmonių, o aš žinau, 
jog jų buvo tik 102. Pruseiką 
ramiai atsako: girdi, poniute, 
sakyk ir aš pritarsiu, kad buvo 
'ik du, ir dacol. .Publika juo
kiasi, o Jonikienė reikalauja, 
kad jai butų leista 'kalbėti. 
Pruseiką vėl jai užvažiuoja: 
esą tu Detroite kas dieną kal
bi. tai nejaugi dar pakanka
mai neatsiplepėjai ? Ir vėl pub
lika pradėjo juoktis.

•Tai dar labiau įkaitino Jo
nikienę. Ji piktai pareiškė: 
girdi, kai jūsų vakare buvo 
Grigaitis, tai ar pašisyeikinai 
su juo? Pruseiką atsako, jog 
Grigaitis neėjo ir neis į tokius 
vakarus, bet visai kas kita su 
“Vilnies” štabu. To štabo žmo
nės neužmiršo mus aplankyti 
ir mes iš jų padarėme gerą 
pelną, nes jie nesigailėjo spen- 
dinli pinigų.

Žmones juokiasi, b bimbi
niai rausta iš gėdos. Taip be- 
sibaikaujant atėjo ir 12 vai. 
nakties. Reikėjo uždaryti sve
tainę, tad bimbiniai nebeturė
jo progos kalbėti.

Kaip ten nebūtų, bet skloki- 
ninkai pusėtinai sužmonėjo. 
Su jais dabar jau galima nors 
susikalbėti, nesibijant, kad jie 
pradės koliotis. Bimbiniai gi 
tebėra aršesni fanatikai, negu 
prieš 20 metų buvo parapijo- 
nai. Atrodo, kad progresas 
jiems tebėra visiškai svetimas 
dalykas. —F. Lavinskas.\

. PAGYVENOME
Įspūdžiai is SLA. VII apskri

čio suvažiavimo

Paprastai SLA. VII apskri
čio suvažiavimai būdavo lai
komi du kartu per melus: vie
nas pavasarį — pusmetinis ir 
rudenį — metinis. Pavasarinis 
suvažiavimas būdavo laiko
mas apie pabaigą balandžio 
mėn. arba gegužės pradžią. 
Bet šiemet pavasarinis suva
žiavimas lapo sušauktas vasa
rio 21 d., nes, mat, eina SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkiniai, 
lai Gegužio klika su Viktoru 
Kamarausku priešakyj sušaukė 
apskričio suvažiavimą tuo 
laiku, kada jau SLA. Pildomo
sios Tarybos nominacijos bu
vo pasibaigusios, o balsavimai 
dar neprasidėję patogus 
laikas pavaryti agitaciją, pa- 
kokusuoti.

Suvažiavimas buvo šaukia
mas ant 1 :()() vai. po pietų, o 
kokūsas' prasidėjo 10:00 ryto* 
Kokuse dalyvavo ir veikėjai iš 
Shenandoab, Pa., apielinkės.. t

Atėjau paskirtu laiku į suva
žiavimą, — kokusas jau bai
gėsi ir veikėjai kriko.

Prasidėjo suvažiavimas. Vis
kas buvo <)aromą mašinališ- 
kai, teisių nesilaikoma. V. 
Kamarauskas buvo visas “bo
sas”. Kas kalbėjo palankiai 
tai tam balsas buvo suteiktas. 
Bet jeigu tik ne sulig jo n o tfu, 
lai tuojau kūjis į stalą su pa
reiškimu: “Delegatas ne vieto
je kalba.”

Koktfso dalyviai daugumoje 
likosi ir delegatais. Jie jau bu
vo gėrbkai pavargę ir kokose 
nustatytos linijos laikėsi ir lai
ke suvažiavimo. Baisiai juo
kinga išrodė, kaip V. Kama
rauskas, suvažiavimo pirmi
ninkas, neleido užimti suvažia- 
vinie pirmininko pagalbinin
ko vietą btrlševikuojančiam 
'delegatui/ bet pasišaukė kitą

..... .....
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nhrį. Nenoriu čia pataikauti 
bolševikams, bet tokia pirmi
ninko V. Kamarausko pasiel
gimas griauna apskrityje SLA. 
nusistovėjusią tvarką ir demo
kratiškas teises. Kas gali atei
tyje užtikrinti, kad V. Kama* 
rauskas, ar kuris kitas susi- 
kokusavęs, gali nesiskaityti ir 
su geros valios delegatais, ne
duodant jiems kalbėli arba, 
būnant teisėtai išrinktiems, 
neužleisti vietos. Na, lai dasi-i 
gyvenome. Tokiems pona/ins,| 
kaip V. Kamarauskas, visai 
nerupi SLA. gerovė.

Kai reikėjo Prieglaudos 'Vi
kio -komisijos raportas išduoti, 
lai V. Kamarauskas los komi
sijos visai neiššaukė. Delega
tams pareikalavus raporto, 
raportas buvo išduota taip, 
kad- tik stebėtis reikėjo. Jau
nuolių klausimas buvo bandy
ta keiti (šiame suvažiavime 
dalyvavo ir jaunuolių 361 
SLA. kuopa), bet kaip su Prie
glaudos Ūkio, taip ir Jaunuo
lių klausimas buvo greit ap
sidirbta, nes pirmininkas vis 
ragino greit suvažiavimą baig
ti (mat, kokusjė buvo viskas 
nutarta), aiškindamas, kad 
svetainę užims kiti. Tuo tar
pu, kaip .salės Savininkas pa
aiškino, svetainėj buvo galima 
būti ir po 6:30 vai. vakaro, 
kadangi tą vakarą niekas sve
tainės nebuvo užėmęs.

Dabar skaitytojams bus ga
na aišku, kaip SLA. VII įips- 
krityj reikalai eina ir kiek dėl 
SLA. labo rūpinamasi.. Viskas 
virto politika ir lik dėl jos

Ęxtra 
Uždarbis 

dėl 
Jus

0 bolševikai dažniausiai ir 
bando daryti ten demonstraci
jas, kur daugiausiai žmonių

dėl to, kad gauti vidurmiestyj 
žiopsolojų savo demonstraci
jai.

ll

tarp savęs ant smert mušasi, 
patėmyla, kad kai jieBe to.

rangia demonstracijas, ta? tie, 
neva vadinami bolševikų va
dai, Andriuliai, Bimbos ir ki
ti toliausia stovi nuo policisto 
buožės.. Jie visuomet sveiki

, . , ..... j pareina namo.Lietuviai bolševikai vėl skel- ( ..
bia, kad rengsią donionstracb 
ją prieš karą. Tie, kurie nori 
išvengti .pavojaus būti areštuo
tiems arba sužeistiems ar dar

Todėl žinant visus bolševikų 
skymus, reikia saugotis jų de
monstracijų. -V. R-s.

[Acmc-P. B A. Photo]

Valtelė, kuri veža S. S. Prince laivo pasažierus j laivą S. 
Somers.

dirbama, 
darbas

;Saugokitės bolševi
kiškų ./demonstra“

Idstąruoju laiku tai vienur, 
lai kitur bolševikai surengia 
neva demonstracijas prieš ka
rą. Tos demonstracijos beveik 
visuomet pasibaigia tuo, kad 
policija demonstrantus išvai
ko, kilus areštuoja, o kai ku
riems ii’ gana skaudžiai tenka 
nukentėti nuo policininkų laz
dų.

Svarbiausia tai, kad tose de
monstracijose dažniausia nu
kenčia nekalti žmonės. Jeigu 
nukenčia fanatiški bolševikai, 
lai jie žino, ko jie ten eina, ir 
kas jų laukia. Bet eiliniai dar-

biniųkai, manydami, kad jie 
kovoja už savo reikalus, eina 
kartu su bolševikais demons-( 
truoli ir tokiu bu d u jie nu
kenčia nekaltai, kartais gali 
ir gyvastį paaukauti bolševi- 
kiškanr dievaičiui.

Demonstracijos nėra blogas 
dalykas, jeigu jos yra rengia
mos žinomų organizacijų, ku
rios rūpinasi piliečių reikalais. 
Bet bile demonstracijai, ar pa
rodai reikia gauti iš miesto 
leidimą. Be leidimo jokia pa
roda nėra galima; jai visuo
met bus kelias užkirstas. Kas 
gi butų, jei bile būrys žmonių 
imlų spiestis kur nors viešoj 
vietoj ir sustabdytų trafiką, 
kiliems piliečiams užkirstų 
kelia laisvai susisiekti. Dide
liam mieste, centre, sustab
dyk trafiką dviejose gatvėse, 
lai beveik visas judėjimas 
miesto centre laikinai sustoja.

monstruoti, turėtų sužinoti, ar 
bolševikai turi leidimą savo 
demonstracijoms. Jeigu neturi 
leidimo, nuo tokių demons
tracijų reikia šalintis nežiū
rint kas jas rengia. Bolševikai 
gana dažnai dangstosi sveti
momis plunksnomis rengdami 
demonstracijas, kad tik dau-

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mr«. .Botty Luedeko 18 Dayton rafio: "AS 
vartoju Kruwhcn. kad numažinti svarumą—L 
n A netekau 10 nvarų | viena savaitę ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti”.

Kad nuimt! riebuma lengvai, SAUGIAI 
NEKENKSMINGAI — Imkite puitę Šaukšte
lio KriiRchen stikle karsto vandens ryt® pricS 
pusryčius — tai yra muitus būdas netekti 
negražaus riebumo Ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite J| pas biie nptickininką Amerikoje. 
•Jeigu M pirma bonka ne|Ukins jus, kad tai 
yra sauiriausias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai graži narni.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta
— yra daug Imitacijų ir jus turite Saugoti 

' savo Hvcikatų.
visuomet dedasi geriausiais ----- -------- --------------- ---------------
darbininkų draugais, o patys Garsinkitės Naujienose

Kur nė eisite, jąs 
rasite šį moltą visuo-
met vienodą

vveight

m3Fpro<”^

LENA

) 1882 
M.l’.Co

Dine Rjlibon Mn’i i« .į 
<litWfpi! neitiiraili iS- 
laiiliĮ. kad užtikrinti, ( 
juir jus iraunaU1 nmr- 
r«’iau“i»> kokybė mol- 
ta. koki tik galima 
naganiinti — ir pa- 
!:• kyli ta augStą ko- 
k.vbrj viHUonmt vie- 
m><!}j — molai ift mo
tu. Supakuota kone 
pilni 3 Hvarai.

BLUE RI.BBON MALT
-g» t"’ Lv-A. > 4 A ‘ ..r

i SPAUDOS
I EKSKURSIJA

KKVRO r

i KLAIPĖDĄ

i f DIVIDENDAI
kas 90 diena už Peoples "Gas” $ėrus

VIRŠUJ ESANTIS PAVEIKSLAS parodo 
vieną iš septyniolikos milžiniškų gaso 

kubilų, priklausanfių The Peoples Gas Light 
and Coke Cotnpany. Šiuose kubiluose tel
pa gasas vartojimui Cbicagos namuose ir dirb
tuvėse. Šis kubilas sutalpina 20,000,000 kubi
nių pėdų gasb. Kompanija yra viena iš didžjau- 
sių gaso kompanijų pasaulyje. Ji turi dau
giau kaip 900,000 kostumėrių.

Mėnesinių Taupimų Pienas
Pristatykit savo sutaupąs prie darbo /senai įs
teigtame, būtinai reikalingame biznyje. Inycs- 
tuokit jas į pagrindinius Šerus The Peoples 
Gas Light and Coke Company. Įmokėkite tik
tai $10 už Šėtą ir likusius mėnesiniais išmo<

kčjimais.. Jus uždirbsite 
ant savo mokčjiiųiį.

5 nuošimčius paluka-

Pelninga Srytis
Peoples Gas Šerai moka $8 į metus už Šerą. 
‘Prie dabartinės žįtnos marketo kainos jie neša 
da.ugia.u kaip 8 jnuoš. 1931 m. kompanijos 
grynas pelnas buvo didžiausias jos istorijoje. 
Šerai y-p įp.ądėti Chicago Stock Exchang? bir
žoje ir bile laiku gali b,u.ti greitai parduoti.
Nusispręskitc dabAr/įsigyti Šerų- šio didelio biz
nio. kuris parūpina .'gAšą Chicagos gyventojams. 
Vartokite žemiau pačiuotą kuponą dėl nemo
kamos kopijos .naujos hrošiuielės, viską apipa^ 
sakojančios ,ip?e konipaniją ir Mėnesinių Tau- 
pimų Pieną.

LAIVAS "LANCASTRIA

^EANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo

UTILITY SECURITIES
COMPANY .

y

230 South La Šalie Street, Chicago
Btž___ :______ :£ ^MM

Utility Securities Gompany, 230 Soutli La Šalie Street! Chicago
‘ t’ ■ . " ■

mapo pusea pilnas infoųijiacijas apįc tai 
» -r

Meldžiu prisiųsti man be ‘ jokių pa\ėįgU^iš 
kaip aš galiu nusipirkti Peoples Gas Sėriį su^ųj Mčrtcsiniųj Taupimų Plend< Taipgi pri 
siųskite man knygelę apie kompaniją.

/ t
f te /ŠA

Vardas Adresas ...

$

Birželio 1 d., 1932
** ■

Tai vienintelis didįjiausis laivas, .kuris 
plauks šiais metais'į Klaipėdą.

Vąžiuodami šiuo laivu turėkite; smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos,

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gatisite geresnius kambarius. ‘
; NAUJIENOS suteiks jums teisingą 

patarnavimą. - ■
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Bankas Užsidarė
prilaikydama skvernus,, kad 
“ncalsikniotų”, įsispirus į vyro 
“kontaplius”. Stora, kresna, 
nešpetnai susenus. Mačiusi ir 

šalto. Praktiška kas- 
gyvenimo reikaluose, 
“susispaudus” keliąs 

dolerių vyrui neži-

vanti kate, kuri pasveikino jį 
laip, kad tas cypdamas nulin
do kuo toliausia paloviu,

— Turėjai susigraibščiusi 
daug! Prapuldavo lai kvole- 
ris, tai pusdoleris mano pinigų 
per ilgą laiką... Tiesos ieš
kau! teisybes reikalauju!! 
šaukė muštynes lemiantis vy
ras. Ji atsistojo, paėjo ar-’ 
čiau į jį be išmetinėjimų, lėtai, 
slėpdama vidujinį nusimini
mą, tarė: - Kas jvyko, tai įvy
ko. Barniai dalykų nepaini-j 
sys. Palyginus musų su kitų' 
žmonių nuostoliais, yra tik

Tu rėj a u keliasdėšim lis

riktelėjo tylėjimu erzinamas 
vyras. * ■ '
, — Penkiolika <1 oi erių — tarė 
ji pa vargusiai.

/ - Meluoji! 
gi a u! — 
kvotė jis.

— Turėjau dvidešimtį dole
riu... <

taukuotus dolerius... Protingas < 
buk!

Jis ilgai dar lermavojo, 
kumštis rodė, grūmojo. Pasa
kė, ką mano apie ją, jos tėvus 
ir protėvių eiles. Paspyrė pa
sipainiojusią katę ir užsimetęs 
piktai skrybėlę ir apsiaustą, 
trenkęs duris, išėjo teisybes 
ieškoti, o ji nuėjo į miegamą 
kambarį verkti.

byli, o dienomis vaikus, vyrą 
prižiūrėti? Versk lą savo 
meilelį, kad nors namų ruo
šoj užvaduotų..,, čėdyk sveika
tą —' j* nc marėms plaukia... 
Matai, kaip išsipildė mano žo
džiai: visą tavo čcdlyvastį šuo 
uodega užklojo! Nei sveika
tos, nei pinigų ir pasiguosti 
neturi kam!...

Jaunesnioji klausės nulei
dusi galvą skaudžių, lyg rykš
tės, teisingų tetulės žotlžių, 
kurie buvo lygus gailesiui žu
vusių pinigų. Ir negalėdama 
susilaikyti, užsidengusi sugru
busiomis rankomis veidą, pra
dėjo verk Ii.

Išpažintis lengvina 
verkimas

(Vaizdelis išgyvenimo)

»

Sielvarte

nuėjo

to
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Nuskriaudus 
Paniekinus

siniovus 
bulę su 
vidurį.
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nebuvo galima 
prasigrusti lame 

Vieni, sužinoję

EITA** BUDAS SLsTABD\ 
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šilto ir 
dieninio

csj ver
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beveik mome..(aliai 
turinčias bendrumo

dešimtis 
nant. Atėjus prie banko, at
sidūsėjus tik ranka numojo — 
“Dievui ant garbes! Stervos! 
Gerai, kad senis nežino^...

Turėjai dail
iu labiau siusdamas

DYKAI 
KXVGKI.fi

•r "Reeord o f Td- 
Nleko

Antroji —- susenus ne mo
tais, bet vargingu gyvenimu, 
išgeltus. Ant mažos galvos, už*

f. •<«< '. B; . ... •; i

Senoji, matydama, 
kreipia žmonių dėn 
kiančioji, pradėjo 
Guodė, kaip mokėjo. 
,xinus, atsisveikino ii 
kožna savo sunkiu laku.

D DOUBLE
ACTING

' , y .___________ *».•>• a j *
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Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare
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66%

— Draugiškumo deliai nea
teini, tur būt, reikalą turi..—- 
tarė ji atėjusiai viešniai, kuri 
tarp savo pažįstamų 
melagės vardą nešioja.

— Žinoma, kad taip! — tarė 
nieko nesidrovinti viešnia. — 
Dirbtuvėj paskelbė kontestą: 
kuri darbininkių nusiųs dau
giau nei penkis pirkėjus jų 
krautuvėn, tai duos dov&nų: 
radio, gramofoną, pinigais, 
štai pora kortelių. Žinai, aš 
rašyti nemoku... Parašyk savo 
ir mano pavardę ir įduok jas 
pirkdama. Penkias bobas tu
riu sugraibiusi. Laužau sau 
galvą, — kur dar vieną ga
vus? Sakau, bėgsiu pas tave. 
Buk toki gera, — užl^iigk man 
rūpestį! — bučiuodama prašo 
kontestanle. — Noriu laimėti 
pirmą do’:r a, tai kad pasi- 
pusčiau prieš kitas darbinin
kes — ir apsisuko ant vienos 
kojos iš džiaugsmo, prisiminiu 
dovanas ir garbę.

Pasikalbėję dar valandč1^ 
apie tokius dalvkus, kurie tik 
moterims žingeidus esti — at
sisveikino.

Nespėjo išleisti kontestantę, 
kaip subeldė duris ir nelau
kiant “prašom” šmukštelėjo 
vidun kita viešnia, šaukdama: 
“konerinis bankas užsidarė — 
turėjai pinigų?”

Ji, žinodama viešnią esant iš 
tų žmonių, kurie džiaugiasi ki
tų nelaime, nuostoliais, ar

neužstoja? Kodėl taip vergiš
kai nusilenkę tyli prieš bile 
kokį išnaudojimą? Kiek jų 
daug ir kaip jie menki! Tai 
medžiaga išnaudojimui “dar-

didelės’ bams einant”. Ar ne pačių 
kaltė, kad į juos visokie šarla
tanai kojas šluosto? Ar jiems 
neužtenka botagų pavidale il
giausių valandų dirbtuvėj, 
menkiausio užmokėsi)io už gy
vuliškų pajėgų darbus? Nu- 
sonus, pabėgus išmetama iš 
darbo, be jokios atsakomybės 
iš darbdavių pusės? Palieka
ma
bes laiku? 
kė visa 
mis?

depozitą turinti.
Nepatenkinus smalsumo, 

viešnia išsinešdino kitur su sa
vo nelemtu “konerinis bankas 
užsidarė — turėjai pinigų?” 

Ji metė ruošą, apsirengė ir 
nuėjo banko link.

Prie palocių gražumo 
turtingumo banko trobesio 
šokiomis garantijomis ir
delio kapitalo skaitmenimis 
užrašų ant langų, buvo susi
grūdę daug žmonių. Dau
giausia skerdyklų apylinkės 
biednuomenės. Bankas, dar 
vakar priėminėjęs senus 

» - naujus indėlius, šiandien 
atsidarė. Ant durų buvo 
lipdytas raštelis “Closed
account ant adjustment”. Ko
kiu budu banko užsidarymo 
žinia pasiekė tokią daugybę 
žmonių į taip trumpą laiką — 
sunku suprasti. 
Amerikoj veikia 
paštas?” Atrodo,

Nejaugi ir 
“pantaplių 
kad taip 

vieni pro ki
tus stumdydamiesi, spraudėsi 
išlipdyto “pareiškimo” skaity
ti. „Perskaitė — dauguma jo 
nesuprato. Nemokantieji skai
tyti, klausinėjo skaitančių: 
dėl ko užsidarė? Ar išmokės 
pinigus? Jei atmokės, — ar 
visus, ar lik dalį? Suktybes 
susekė? ir t. t. vieni ir kiti nie
ko teigiamo nežinojo, tik visi 
jautė vieną ir tą patį: tapo 
apvogti, nuskriausti! Kas tai 
skaudžiai iš jų pasijuokė... 
Baimės ir panikos jausmas pli
to bedarbės ir skurdo pliekia
muose žmonėse. • Surankioti 
trupiniai numesti kapitalo, 
ilgiausių metų sunkiausio dar
bo vaisius; atspara nelaimėj, 
— senatvėj, — vienu užsimoji
mu, tapo sunaikinta! Niekur 
nebuvo prie ko kreiptis, kad 
suteiktų šiokį tokį paaiškini
mą, pakalbėtų, suramintų, 
nors dirbtinai šiek tiek neri
mą ir baimę prašalintų. Pri
siklausęs visokių kalbų, gali 
daryti ką tik nori: verkti, 
keikti, duoti galvą į sieną, kar
tis — užsidarė ir tiek! Paliko 
tave ant gatvės iš tolo žiūrėti 
į “savo banką”.

Žiūrint į tas žmonių skriau
das, vargina mintis: kas kal
tas už taip sunkią gyvenimo 
naštą? Kodėl su tiek daug 
žmonių niekas nesiskaito, ne 
tik šiame, bet ir daugelyj kitų 
atsitikimų ? 
neatlygina?

ant “keturių vejų“ bedar- 
Ar juos nepamo- 

tai būti sau žmonė- 
Ar jie niekuomet neat

sistos susipratusių darbininkų 
eilėse pasaulį puošti?

Brangiai, labai brangiai mo
kame už savo ignorantišku- 
mą...

Pavakaryj 
pro žmones 
gatvės plote, 
apie banko užsidarymą, (nusi
minimo slegiami, skubėjo, be- 
go ir, atsidūrę prie granito 
mūrų, pasijuto, kad jie. į gy
venimą, o jis į juos žiuri pro 
didelius apkaustytus geležinius 
grotus... Kiti ėjo “lazerių” 
žiūrėti ir džiaugėsi, kad “ne 
mano bankas subankrutino”.

Nieko neturinčius smalsu
mas akstino pamatyti, “Kas 
ten dedas?” “Ką daro?” 
“Kaip jie atrodo?” Teisino sa
vo tuštumą — “nieko neturiu 
— ųieko prarasti negaliu”, ir 
jautė susiraminimą dėl savo 
netaupimo. Giliai krūtinėj slė
pėsi pasitenkinimo jausmas.

Pribuvo policistai tvarkos 
Žmonės ėmė jų klau- 

tylus, lyg 
vaikšto, tik 

numeta

daboti.
sinėti, pastarieji 
sfinksai, —- tik 
vaikšto. Vos-ne-vos
“Wc don’t know”, ir tiek. Bet
jų monotiškas spacieravimas 
tapo sutrukdytas. Sena mote
ris, stovėjusi ilgą laiką prie 
banko sienos, staiga pradėjo 
kumštimis mušti galvą ir iste
riškai verkdama šaukti: “Bože 
moj, Bože moji Zlodziejie!” 
Sukniubusi ant kelių, tai į 
vieną, tai į kitą pusę linguoda
ma rovė plaukus nuo galvos, 
mušė liguistą veidą į aštrų 
muro akmens kampą. Susi
kruvinus aimanavo, klykdama 
dėstė savo nelaimę: kam ne
laikė prie savęs paslėpusi pi
nigų, kam išėmė iš vieno ban
ko ir padėjo į šitą tik todėl, 
kad ant rytojaus užsidarytų, 
kam padėjo į tą, o ne į kitą... 
Sielvarto vargšės moteriškės 
nebuvo galima nei apglėbti, 
nei apimti! Gailėjosi jos žmo
nės, gailėjosi jos surambėję 
nolicistai, teikdami pirmą pa- 
gelbą, — tik nesigailėjo tie, 
kurie buvo priežastimi jos ne
laimės, kurie apvogė ją ir 
daugelį kitų, kaip ji.

Pradėjus moteriškei nuo sa
vęs drapanas plėšti ir negalint 
in nuraminti, policistai nuve
dė ją ligoninėn. į

Susitiko mušiškės tokiame 
liūdname suėjime. Viena bu
vo apsirišus galvą vilnone ske-. 
peta, ‘ sklandžiai subloškps, 
per • atsikišusį pilvą pasiaurį, 
nudėvėto pliušinio apsiausto

raudona kokarda per 
Iš po skrybėles kyšo 
nutriušusių, nešvarių 

liaukų, su, didęlėmis, 
| apsitroškanojusionus akimis, 
Įkurios, šalčiui gnybtelėjus, aša
rojo; iki kelių ilgio garbanuo
tais kailiniais su gauruotų, iš- 
trunėjusiu, pečius dengiančiu 
kalnicrium; žalsvu atlasiniu 
nndaroku, nutysusiais skver
nais; su nukrypusiais batukų 
kulnimis ir susisukusiomis ko
jinėmis. Rankose laiko ' suš- 
nypštą nosinę ir dideliais bum- 
’ u’ais piniginį krepšį, kurį 
gniaužydama skundžiasi;

- - T n t,jip Lietuvoj, gal.prie 
'-•n \iv vis šiaip taip pri- 

’vstuin;.. ištulmočytu... ar šiaip 
sūdą už vagystę užvesti galė
tum. Bet čia žmogus, be liežu
vio būdama, ko klausi? Pas 
ką kreipsies? Visi tik tykoja, 
kad tave apvogus. Amžinas 
ubagas esi ir tiek!

Ji parėjo vėlai namo. Rado 
vyrą valgant šaltus bulbinius 
kleekus, nuplaunant karštą 
kava. Žyilgterėjęs pikiai su
riko: “Kiek turėjai banke
pinigų?” Ji nieko neatsakė. 
Nenusiėmus slgrybėlės, nei ap
siausto, atsisėdo, pasirėmė į 
kėdės kraštą, paslėpė veidą 
delnuose — tylėjo.

— Kiek turėjai pinigų?! —

— Kad aš neišmokau ameri
koniškai — nėra padyvo, at
važiavau vaikus išvedžiojus. 
Galva rūpesčiais iškvaršyta — 
ne do mokslo! Bet tu atva
žiavai žvali, graži mergaite ir 
per dvidešimtį metų neišmo
kai žmoniškai žodžio pasakyti 
angliškai — šėm!*

— Neturėjau čenčiaus— tei
sinosi vos neverkdama jauno- 
ji. — Reikėjo diena iš dienos 
dirbti, vaikus auginti, vyras 
biaurus...

— Ne sykį tau sakydavau 
grinorkai esant, — prisiminė 
senesnioji. — Nesitrink tarp 
burdingierių — cik vakarinėn 
škulėn; ką išmoksi, tai nei va
gis pavogs, nei ugnis sudegins. 
Įsidėsi akis... vyrą geresnį gau
si... Sakiau, neik už to skoli
nosi... Nepujk, neužsimiišk sa
vęs, tas nelaimingas žarnas 
raizgydam/a stokjarduos... Ir 
dabar, ar tai žertas tuose me- nai augalų produktas

‘Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syraęvse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi . ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo- 
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi - geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry- 

1 — vi' 
tuose, naktimis bildingus skrp- sūomet turi Fletcher’s parašą.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS' 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOŠ ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA' 
Spcciąliškai gydo igas pilvo plaučių inkstų ir pūsles, užnuodijitną krau • 
jo odos ligas žaizdas reumatizmą, galvos skaušmus. skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti hc J. 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki I va!. 
4200 West 26 St._______kampas Keeler Avė. Tel C ra w f o rd 5 57 3

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

*5 14 16 W ROOSEVELT ROAD 
irti St Loūii Are. Te!. Kedzic 8902 

Vanoa, lietaus ir druskos vanos. 
swimtning pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
įeredoniir iki 7 , ▼.

IN OUR OFFICE

— Meluoji’ Pražudei dau
giau! — ir trenkė jis kumščią 
stalan taip, kad lėkšte su kler
kais nutaf’škėjo žemėn, apipil
dama šunį, kuris ramiai smak- 
sojo pasidėjęs galva ant stalo
papėdėj. Išgąsdintas, lįsdamas zero. 
:š pastales, šuo pažvelgė į šei-’ dolerių sutampius tau nežinant 
mininką sakančiu žvilgsniu dėl reikalingiausių sau daiktų,’ 
‘žmonės! ž.n 

j m ėgi a mint 
pas pečių, i 
triukšmo ' i.

.UOS

is * murzinu s, į

'‘rašau, 1 rei

jflll you need in yourhome) 
fora auick and easy 

clean-up is Klenzer.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
•PER MUSŲ IŠTAIGA

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

» Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskitc Per Paštą. .

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

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

'-pavasari, rengkitės ant

Ra b v n n b

dM'Nb -/IĮ LOrŽIm
“EUROPA” ;,

! 1 ,

dienas' pasieksite Lietuvą
!<ir turi kėlias geras vietas 

dcl šios Ekskursijos neužimtas.
i Kreipkitės tuojaus į'

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIŲ , '

1739 So. Halsfed St

: P(
Nauji

Chicago, III.

SIŲSKIT F'Ek 
'jNAUhEMASi 

j PINIGUS LIETUVON 
i Ib prašo Lietuvos žmonesir

pataria Lieti ivoAsnktf

1 ..K... (UI0( m.kla
prie pu tentų Nerizi
kuoki! vilkindami no 
apMiuigoJimu novo 
niniiinjnių. 
klte braižini ar mo* 
aleli dėl in<atrukcl jų, 
arba runkite . dėl 
NEMOKAMOS kny- 
Cllteaa ‘Hou to Ob-

• i,» m Paatent” 
pntlon” tnrmm. Nieko nrimtun 

«iž lnfo*-tnarljat> kų daryti. Kilti. 
niAlnf jtnial laikomi |>a>dapt> |«>.
Gra-itaaa, <a*<a*ririiii. riipa*«tlnK>t» p*- 
• a ratii v| tnaa

CLARENCE A. O’BRIEN
Regittered Patent Attorney 

43-A Secnrlty Stringi & Comtntrdai 
L»nk Bullding

(Dlrectly aerots Street Irom Patent Office) 

H'ASIBNOTON. B. C.

VlfpBĄKINC
■ RVP0WDER

h Pattebėkitt puikią tei- B lą . . . kaip piragai B laikoti švieži

s $A^ PRlCt
s •’Torover *
J 40YEARS
’ 25 ou neės for 254

M I L U O N S. O F P ©į ;<J S E D 
BYOUACOVfi ■ '

LISTERINE
relieves .

ŠOKE THROAT

f tSZ

. Lisccrinc 
užmuša 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 

, gerklę, kada bakterijos ją su- 
skau^ina. Ir Listerine yra 

. taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambcrt Pbarmacal Co., St. 
Louis, Mo.
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t Subscription Ratas.
$8.00 per yaar in Canada
*7.00 per year dutaide of Chicaao
Ia.oO per year in Ciucauo

tlisiMkyino kainai
Chicagoje — paltu:

Metams _____________  $8.00
Pusei metu ........... .. ........ ..... 4.00
Trims mėnesiams _______ 2.00
Dviem mėnesiam :__ _______ 1.50
Vienam mėnesiui ---------  .75

Chicagoj per iineėiotojus:
Viena kopija _________ ____ 8c
Savaitei ------ —_______ 1_____ 18t
Mėnesiui  ___ ____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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------------ ----------------——. -.■-i ------------------------------—----------------------------------------------

J vice-prezidentus: Mikalauskas gavo 167 b., Moc
kevičius 19, Vokietaitis 43;

Į sekretorius: Jurgeliutė 125, Mikaliauskas‘ 40, Če
kanauskas 39;

Į iždininkus: Gugis 141, Tareila 84, Mažeika 11;
į iždo globėjus: Januškevičius 139, Bakanas 95, 

Stungis 77, Raginskas 39, Mockus 85, Sekys 24;
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>

Penktadienis, balan. 1, 1932

Lniered 8econd Cla«» Matter 
tiureb 7Ui 1914 at che Pont Office 
>f Chicagu, Ui undor th*» act of

• Uurch Ird 1*79

Naujienos eina kasdien, itakiriant 
M&madieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, i 731# S Hai.-ted St.. Chlcaifo, 
i|| telefoną* Kuoneveii 8600.

Metam* .................  S7.0U
Pusei metu .............................. 3.60
Tnms mėnesiams ...............  1.75
bvit*m mėnesiam* L.25
Vienam mėnesiui .... ........... 76

Lietuvon ir kitur uisieniuos** 
(Atpigintai

Metams $8.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
PinigUb reikia siusti oaėto Mnnev

Orderiu kartu • hu ui*akymu

laikais tai graži pinigų suma. 
Bet kai dėl p. Bačiuno genia
lumo biznyje, tai nemanau, 
kad jis toks didelis. Chicagie- 
čiai žino, iš kur tie turtai pas 
jį atsirado
ir apie nabaŠnirikę “Lietuvos” 
Bendrovę. (Gal radio “spike
riai” apie šituos dalykėlius 
publikai plačiau paaiškintų?) 
j<aip ten nebūtų, bet fašistų

Taigi jie girdėjo

žis, sulyginus su tais nuosto
liais, kurie sieks iki ateinan
čio šeinio gal ne mažiau kaip 
pusės miliono dolęrių. Šilą 
faktą dalinai iškėlė p. Vini- 
Icas, bet mes ir be jo atskaito
se matėm, kad yra nuostolių 
$216,000; bet yra tikrinama, 
kad nuostoliai siekia dusyk

GELEŽINKELIAI IR VALDŽIA

Didžiojo karo metu Jungtinių Valstijų valdžia tu
rėjo paimti į savo Pankas geležinkeliiis, kadangi kom
panijos, kurios juos valdo, nemokėjo juos tinkamai 
tvarkyti, kuomet reikėjo gabenti kareivius, amuniciją, 
armijos maistą ir kitas karo reikmenas į Atlantiko 
uostus. Valdžios paskirta administracija rado geležin
kelius labai apleistus. Ji juos sutaisė, sutvarkė, išleis
dama bilioną dolerių, ir po karo sugrąžino privatinėms 
kompanijoms.

Dabar geležinkeliai vėl bėdoje. Daugelis jų nesten
gia mokėti nuošimčius už savo bonus. Ir valdžia vėl at
ėjo jiems į pagelbą. Geležinkeliams teikia paskolas ne
seniai kongreso aktu įsteigta dviejų bilionų Finansų 
Rekonstrukcijos Korporacija. Viena geležinkelio kom
panija — Missouri Pacific — iš to fondo jau pasisko
lino $5,850,000. Kitos kompanijos yra įteikusios prašy
mus dėl paskolų.

Bet ar kompanijos tas paskolas galės grąžinti? 
Michigano senatorius Couzens sako, kad geležinkeliai 
nepajėgs atmokėti paskolas, ir tuomet valdžia turės 
arba dovanoti paskolintus geležinkeliams pinigus, arba 
paimti kai kuriuos geležinkelius už skolas savo nuosa
vybėn. Tuo budu, šitų paskolų davimo rezultate, val
džia noroms-nenoroms įeis i geležinkelių biznį.

Amerikos valdžia butų pasielgusi išmintingai, jei
gu ji butų seniai pasirūpinusi perimti geležinkelius iš 
privatinių kompanijų į savo rankas. Pelnu, kurį gele
žinkeliai nešdavo, buvo lengva juos laipsniškai išpirkti, 
ir dar butų palikęs valdžiai stambus perviršis. Jeigu 
valdžia geležinkęlius valdytų — kaip kad jie yra, pav. 
valdomi Vokietijoje ir daugelyje, kitų Europos šalių — 
tai nebūtų kompeticijos jų tarpe, ir jie galėtų duoti 
žmonėms geresnį ir pigesnį patarnavimą.

šiandie geležinkelių biznis puola, kadangi jiems 
atima daug pajamų automobiliai, sunkvežimiai (trokai) 
ir bosai. Jeigu dabar valdžia bus priversta paimti į sa
vo rankas geležinkelius, tai jai teks subankrotavęs ir 
nepelningas turtas.

FAŠISTŲ FINANSAI

Telegrama iš Romos praneša, kad Italijos valdžia 
negalėjo subalansuoti biudžetą ateinantiems metams. 
Parlamentui tapo įteikta išlaidų ir pajamų sąmata ku
rioje numatoina $80,000,000 deficito.

Reikia neužmiršti, kad amerikoniškas doleris Ita
lijoje turi daug didesnę vertę, negu Amerikoje. Italijos 
pinigas yra lira, kuri yra verta tiktai apie 5 ameriko
niškus centus. Taigi itališkais pinigais valdžios defici
tas biudžete sieks 1,600,000,000 — daugiau, kaip pus
antro biliono lirų!

šis deficitas tačiau yra ne pirmas. Nuo to ištiko, 
kada fašistai pradėjo viešpatauti, Italija kasmet turėjo 
deficitą savo biudžete. Bendra, tų deficitų suma yra mil
žiniška. Kas juos padengs?

Paskolos!
Mussolinio valdžia yra baisiai daug pinigų prisisko

linusi Amerikoje* Dabar ji naujų paskolų Amerikoje 
jau nebegauna. Ji skolinasi namie, versdama bankus, 
pramonininkus ir pirklius pirkti valdžios bonus.

Valdžios skolos 4 tuo budu nuolatos didėja. Kada 
nors jų suma pasidarys tokia didelė, kad Mussolini 
nebepajėgs mokėti nuošimčius. Tuomet fašistų valdžia 
turės pasiskelbti bankrotu.

POLITIKA “LIETUVIŲ RESPUBLIKOJE”

Šį mėnesį Amerikos lietuviai bus, tur būt, daugiau 
susiinteresavę “savo respublikos” politika, negu ameri
koniškomis partijomis ir jų ginčais, Ber balandžio mė
nesį eis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomos 
Tarybos jinkimai. /

Jie prasidėjo kovo mėnesį, bet iki šiol mums yra 
žinomos tik 9 kuopos, kuriose įvyko balsavimai: dveje
tas kuopų Chicagoje, viena Connecticut valstijoje, vie* 
na Massachusetts ir penkios Pennsylvanijoje.

Tų kuopų balsavimo rezultatai buvo toki
J prezidentus: Bagbcius gavo 101 balsą, 

94, Bačiunas 48;
Gegužis

Tai yra dar nedidelės skaitlinės, palyginti-su tais k(111,|i<)alas yra „auja figūra 
ba-lsij skaičiais, kurie bus paduoti, kuomet balsavimai musų lietuviškame gyvenime, 
pasibaigs. Prie to, tarpe devynių balsavusių kuopų bu-, ir tai yra pirmas atsitikamas 
vo dvi stambios kuopos, kurias kontroliuoja dešinieji 
sandariečiai. Nežiūrint į tai, Bagočius sufnušč abu sa
vo oponentu ir užėmė pirmą vietą. Gerai taip pat seka
si ir kitiems pažangiems demokratinio nusistatymo 
kandidatams. ,

SLA. istorijoje, kad žmogus su 
mažu organizacijos reikalų 
pat irimu, vos 3 metus išbuvęs 
organizacijos nariu, bet turė
damas ganėtinai pinigų, įsivai
zdavo, kad numetęs kelis dole-» 

kurie už jįAtrodo todėl, kad pažangusis, Vakarų Komiteto rills mulkiams, 
sąrašas rinkimuose laimės taip Val,kh 6id-remiamas kandidatų 

pat, kaip laimėjo nominacijose.
Bet taipgi yra svarbu, kokius delegatus kuopos iš

rinks į seimą, šiais nedarbo laikais kuopų iždai yra 
tušti, ir joms bus sunku apmokėti delegatų kelionių iš
laidas. Šita aplinkybe naudosis atžagareiviai tautinin
kai ir jų simpatizatoriai, siūlydamiesi savo lėšomis ke
liauti į seimą, kad tik kuopos duotų jiems mandatus. 
Jeigu kuopos neapsižiurės, tai seimo sąstatas gali tuo 
budu pasidaryti daug atžagareiviškesnis, negu bendras 'Bačiunas, o‘betgi”netrokšta pL 
SLA. narių nusistatymas.

lolševizmo bangoms matėme, 
tad jį kitu pavaduoti negali
me, kadangi jis pats pasitrau
kti liuosai nenorėjo, o kito 
statymas prieš jį butų reiškęs 
jolševikų laimėjimą. Taip ir 
kentem, laukėm progos, kolei 
susilauksime patogesnio laiko 
permainai.

Nūnai laikas permainai yra tiek, kiek kad yra čia pažy- 
pilriai pribrendęs, reikia tą mėta. Netikėti p.- Viniko tvir- 
permainą yykdinli. P-no Ge-i tinimui neturim pamato; jis 
gūžio pliusus ir minusus butų 
galima smulkmeniškai išskail- 
liuoti, bet nemanau, kad čia 
yra reikalas. P-nas Gegužis, 
daro klaidą, kad jis vėl “ru- 
nija” į pirmininkus. Jis žino, 
kad įvyko daug jiemalonių 
dalykų paskutiniais metais. 
Nekalbant apie Devenio pas
kolą — $25,000 tai dar mažmo-

SLA. Reikalai
I \ ■ ■ .

Ką rinksime SLA.
prezidentu

,7. Bačiunas. 1

Prasidėjus/SLA. P. Tarybos 
rinkimams, prasidėjo ir vel
niavos vajus. Pasirodė ryškus 
SLA. narių nusistatymas kan
didatų klausimu. Ypačiai ašt
rus velniavos vajus ciba SLA. 
prezidento klausimu. Fašistai 
nusitarę, žūt būt, o gal dar 
finansiniai padedami Smeto
nos, savo Bačiuną pravesti į 
SLA. prezidentus ir tuomi pa
sirodyti, kad ir jie šį bei tą 
reiškia Amerikos lietuvių gy
venime. Pasiripko kandidatu 
žmogų, kuris tiktai trys metai 
yra organizacijos nariu ir nie
kuo dar iki šiam laikui nepasi
žymėjęs ne tiktai SLA., bet ir 
apskritai Amerikos lietuvių 
gyvenime. Žmogus, kuris A- 
nierikoje gyvendamas susilau
kė 40 metų amžiaus, -o musų 
lietuvių darbuotėje iki šiam 
laikui buvo žero, toks žmogus, 
musų supratimu, rietipka būti 
SLA. prezidentu, nes mes ne
manome, kad šį organizacija 
vra jam arti širdies ir kad 
jam abelnai Amerikos /ie* jvių 
padėtis rupi.

Mes prisimenam gana gerai 
praeitą SLA. Seimą Chicagoje, 
kurio parengiinams buvo ren
kama lietuvių biznierių garsi
nimai į programą. P-nas Ba- 
čiunas aiškiai pasisakė, kad jis 
iš tokių organizacijų, kaip S. 
L. A. jisai nieko gero nematąs, 
ir skelbimo nedavė. Tiesa, vė
liau p. Bačiunas pasiūlė SLA. 
fanuos dalį, kad ant jos butų 
budavojania prieglaudos na
mas, bet su sąlyga, kad našias 
turi būti pastatytas į gana 
trumpą laiką. Čia suprantama 
p. Bačiunas turėjo biznišką iš
skaičiavimą, kad ant jo far- 
mos namas seneliams -nęŠtų 
jam pelną —i senelius galės 
pakinkyti į šavo faririos darbą, 
o iš tų, kurie atvažiuos senelių 
aplankyti — turės tiesioginio 
pelno. SLA. viršininkams; na
riams reikia atiduoti kreditas, 
kad jie aiškiai šitą p. Bačiuno 
triksą numatė ir atsisakė įtei
kti Seimui p. Bačiunb propozi
ciją. šitas p. Bačiuno skyihas, 
kiek teko nugirsti vėliau —bu
vo suplanuotas ne jo paties, 
bet p. Vanagaičio ii* p. Olio, 
kad p. Bačiunui padarius pir
mą tinkamą “pušinįmą” į S. 
L, A. prezidentus.

Nuo tada, žinohia, ‘.‘parupo” 
ir pačiam p. Bačiunui SLA., 
nes žmogus,, kuris organizaci
joje bėra nei paprastu mar
šalka buvęs, o dąbar yfca.pijoga 
dar preįidehtu likti, tfeį $uti- 
has reikalas “susirūpinti” or
ganizacija. Nuo tada p. BaČiu-

žiausios lietuvių organizacijos 
prezidentu. Geda, niekas.dau
giau!

P-no Bačiuno išrinkimas S. 
L. A. prezidentu butų moralis 
smūgis seniems organizacijos 
darbuotojams, kurie nuo dau
gelio melų veikia ir išmano 
apie organizacijos reikalus 
šimtą sykių daugiau, negu p.

nas pradeda landyti į lietuvių 
laikraščių redakcijas, prade
da rodyti savo didelį “džentel
meniškumą,” kad atėjus SLA. 
nominacijų ir rinkinių dienai 
spauda remtų jį kaipo tįnka- 
ihą į SLA. prezidentus. Bet iš 
visų lietuviškų laikraščių at
sirado vos keletas, kuriems 
buvo reikalinga finansine pa
rama, lai jie, atsilygindami 
jam. dirba p. Bačiuno naudai.

Pats p. Bačiunas, irgi nemie
ga. “Rašo” straipsnius laikraš
čiams, nors jam rašymas strai
psnių taip yra lengvas, kaip ir 
kalviui smuikavimas; bet p. 
Vanagaitis jam reikalingus 
straipsnius sulipdo. Žinoma, 
jeigu mes užlaikome gyvulį, 
mums turi būt iš jo kokia 
nauda; jeigu tarnui mokama 
alga, jis mums turi tarnauti. 
Panašiai yra ir su radio pro- 
gramais —bernų daug, dole
ris visiems nesmirda. P-nas 
Bačiunas lakstė po kolonijas, 
lando pas kuopų viršininkus, 
kad rengtų prakalbas, siūlėsi 
apmokėti išlaidas, apmokėti 
įstojimą tiems, kurie rašysis į- 
^LA. Pasirodę didelis labda
rys — puiku! Gaila, kad mes 
’o seniau nematėme su tais 
didžiai labdaringais darbais.

Fašistų “gazielos” inums tik
rina, kad p.. Bačiunas esąs ge
nialia biznierius, sukrovęs a- 
ruodus pinigų. Gal būt, .kad*pi
nigų pas p. Bačiuną daugiau, 
negu pas kilus kandidatus į 
SLA. urėdus. Eina kalbos, kad 
jis esąs pasiryžęs išleisti ne 
mažiau kaip $5,000, kad būt iš
rinktas SLA. prezidentu. Šiais

nigais arba kitokiais budais į- 
siskverbti į prezidento “sos
tą.” Kitas, ne mažesnis smūgis 
organizacijai britų tai — už- 
tupdymas fašistinio gaivalo 
ant organizacijos sprando. Pa
sikartotų istorija SLA., kokia 
buvo virš 20 metų atgal — 
Damijonaičio, Tareilos, Že- 
mantaųsko viešpatavimb lai
kai. Atsimenam tuos laikus, 
kada SLA. neteko apie 5,000 
narių. Strimaičio ir Račkaus
ko, o sykiu ir Gegužio atėji
mas prie organizacijos vairo 
išvilko ją iš balos. Neabejoju, 
kad pažangieji organizacijos 
nariai atsuks nugarą visam fa
šistiniam elementui <— Bačiu
nui, Tareilai ir kitiems šitos 
srovės atstovams, 
rinkimas į SLA.
Tarybą reikštų stūmimą orga
nizacijos į pelkes.1

P-iids Gegužis.
Pažįstu p. Gegužį per dau

gelį metų ne tiktai kaipo S. 
L. A. prezidentą, bet ir kaipo 
šiaip sau privatį žmogų. Jis 
musų organizacijoje darbuo
jasi laike jau 16 metų, kaipo 
prezidentas.
mo laiku yra pergyventa viso
kių audrų. Jis yra gana gabus 
žmogus vesti SLA. Seimus, šal-

nes jų iš
pildomąją

Jo prezidentavi-
■ •’ - i

rinktis tarpe Gegužio ir Ba
čiuno, tai aš visuomet stočiau 

tiesą paša- 
inatau gana

už- Geguzj, nors 
kilis, aš pas jį 
daug, ydų, kaipo pas didelės 
organizacijos prezidentą. Yra 
sakoma, kad iš dviejų blogų 
visuomet reikia rinktis mažiau 
blogą. Mes visi iki šiolei rė- 
mūme )i. Gegužį, nors daugu
ma iš miisų matė, kad jis nėra 
tinkamas toliau vesti organiza
cijos rcijkalus: jie jam pasida
rė per platus, jis pradėjo kly
sti, kaip juroje. Bet z užėjusBet užėjus

/

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas ir tatį pat Pittsburgho, 

Brooklyoo. Masjachuscttj ir Connecticut pažangieji SLX. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto .kryželius taip, kaip 
nurodyta žemiam — ties Bagočiaus, Gugio, Bakano, Stungio 
ir Bronuto vardais.

i»

No. 1 
Ant Pre

zidento
*

■ ■ .. ;■ . ' . ...

F. J. Bagočius. S. Boston. Mass, .... 
S. Gegužis. Mahanoy City Pa. ........

J. J. Bachunas, Sodus. Micb. ........

•••••X...

No. 2 
Ant Vice-

Prez. t

A. Mikalauskas. Brooklyn. N. Y. .... 

M. J. Vokietaitis. New Haven. Conn. 
M. Mockevičius, MjaĮcby, Pa......... .
- ■ ----- -—- —   -  ........... ......... .... —

(••■M*********

No. 3 
Ant Sek* 
rttoriaus

P. Jurgeliutė, New York, N. Y. ....
J. Miliauskas, McKeesRocks, Pa.\...? 

V. M. Čekanauskas, Hartford, Cojįm

•

■

No. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. Gugis. Ghicijfo, UL ............
J. Tareila, Waterbųrp Conn.
P. Mažeika, Wilke« į Ęaire, Pa. ____

’ ••••• ••••*'

No. 5-6 
Ant 
IŽdo 

Globėjų 
B^huok> 
už du

i ’
J. Januskevičia, Hartford, Conn........
S. Bakanas. Pittsbu|gb, į Pa. ...----------

G. J. Stungis, Chica^o, - III. -------r
M. A. Raginąkas, piymoutb, Pa.
S. Mockus, So. Boston, Mass. ........

■•j..,:JŠtkyįic<i'nn...........m--..

1
1 ii 

fili 
i 

d

■

No. 7
Ant Djk- 
tf.-Kvot.

Dr. I. B. Bronušai, įBialtįmore. Męt ..
Dr. E. ^Klimas ribifcdelpNa'/* Pa.

Dr. J. S. StanesloW,’AVjterbjury. Ct,,

BRAM STOKER Verti A. Vaivada

PermiMion Doubledav Doran 8 O

arti centro, žino ką kalba. Jei
gu ištikrųjų yra ši toki milži
niški nuostoliai ir dar žinan
tieji sako, kad nuostoliai susi
darė kaip liktai daugiausia 
ant bondsų, kurie yra pirkti 
pas p. Gegužio giminaitį,, tai 
čia gana rinitas šešėlis palie
čia p. Gegužį.

(Bus daugiau)

GRAFAS DRAKULA

(Tąsa) . *■ *
“Ar tai tikrai Lueijos kūnas, 

ar tik jame pasislėpęs demo
nas?” ' 
* 1 1 i.*‘Taip, tai jos kūnas, ir kar
tu ne. Bet palauk valandė
lę, ir ją pamatysi kaip jį at
rodė pirmiau ir kaip dabar, 
gerai pasakius, Vakar.”

Atrodė, kad karste gulėjo 
ne Lucija, bet 
la;(gštrųs, ilgi 
nos, aistringos 
rias pamatęs 
gyvuliška, gašli nimv išvaikiu,<------ — —— j—j* .........

buvo kiaurus, demoniškas s ai- tikras žmogus; bris dar ir kita 
dans, tikrosios Lueijos, nekal- Į laimingesnė pabaigh. Siela tos 
tumoi pamėgdžiojimas. Vari Į mergaitė 
Hėlsingas, priprastu nuodug
numu ir metodiškunui, pradė
jo išiminėti iš krepšio įran
kius ir juos priruošti darbui. 
Pirmiausiai išėmė cinavimo 
geležį, lopomojo metalo, mažą 
žiburį, kuris Uždegtas išdavė 
mėlynai degančias atsiduo
dančias dujas; operuojamuo
sius peilius ir ilgą, apskritą 
smaigą, apie du ar tris colius 
storumo ir apie tris pėdas il
gumo. Vienas jo galas buvo 
lygiai nusmailintas. Kartu su 
šiuo smaigu buvo ir sunkus 
kūjis. Man, daktaro prisiruo
šimas operacijai buvo visuo
met įspūdingas ir sukėlė ma
nyje smalsumą, bet Artūre ir 
Kvinte 
bai sukėlė tik nustebimą ir iš
gąstį. Abu, tačiau, mėgino Už
silaikyti drąsiai ir stovėjo ty
lėdami, netardami nei žodžio.

Kitoinet viskas jau buvo pri
ruošta, preifesorius atsiliepė:

“Prieš pradedant, pavelykite 
man pasakyti štai ką: seku 
išmintį ir patyrimus 
mokslininkų,' kurie . studijavo 
ir pažino Ne-Mirtingijjų galy-

atėmė dar nedaug nukentėjo; 
bet jeigu ji gyvens ir toliau, 
jie vis daugiau ir daugiau jo 
nustos. Ji apsvaigins jų protą, 
pritrauks prie savęs ir sems ir 
sems ją venas iki jos visai 
kraujo neteks. Taip, gers jų 
kraują su tomis baisiomis rau
donomis lupomis. Bet jeigu ji 
tikrai mirs ir nusikratys
prakeikimo, tuomet viskas pa
sibaigs; visos žaizdos pranyks 
ir tie kūdikiai - grįš prie savo 
žaislų, nieko- nežinodami kas 
atsitiko. Bet jeigu ji mirs kaip

to
Lueijos 
dantys, 
lupos

šinek- 
kruvi- 
— ku

šti virpėjau — 
kurio išvaizda,

visi profesoriaus dar-

senovės

sutik-

“Kuomet Žmonėm tampa Ne- 
Mirtingais; juos užgula nema
rumo prakeikimas 
mirti ir gyvena per amžių am
žius, nuolat didindami savo au
kų skaičių ir skleisdami juos 
UžgUlrišį pra’keikimą po visą pa
saulį;. Kės Visi, kririe miešta riu- 
'ka’rikinti Ne-Mirtingų, ' patys 
prilieka ’ Nc-Mirtiiigi ir jie irgi 
plečitt savo ni,akėi!^imio tinklą 
■tarp žmonių. Ir taip tų Ne-Mir- 
tingų skaičius nuolat auga, 
daugėja, kaip tos vilnys ant 
vandens paviršiaus, kurios pra-i 
deda skleistis vis plačiau ir I 
plačiau, sujudintos įmesto ak
menuko. Draiįge Artūrai, jeigu, 
kaip atsimeni^ jeigu būtum pa
birdavęs Luciją prieš mirtį; 
Arba jeigu tai butum padaręs 
yakar, kuomet ištiesiai į ją sa
vo rankas, ir tu, laikui bėgant, 
numii^s, ipalikttum nesferatu, 
kaip Ne-Mirtingi vadinami ry
tų Europoje, ir per amžius di- 
diriturh tų įNe,-Mirtingų skai
čių, kurie tiek mums suteikė 
pasibaisėjHno ir baimės. Musų 
panelės gyvenimas kaipo Ne- 
MirtingosiOs 'dar tik prasidėjo.■ ■ J.

numigs

9 jie negali

kurią mes taip my
lėjome, pasiliuosuos iš kūno ir 
galės kilti į padanges. Vietoj 
kad tęsti savo nelemtą darbą 
nakties laiku ir naudotis jo 
vaisiais dienos laiku, begulint 
karste, ji nuskris į jai skirtą 
vietą tarp angelų. Todėl, tnano 
drauge, palaiminta bus toji 
ranka, kuri kii's pirmutinį smu. 
gį, paliudsuojantj ją iš prakei
ki 1110 nagų. Aš noriai
čiau tai padaryti; bet ar tarp 
musų nėra asmens, kuris turi 
daugiau teisės tai atlikti ? Ar ne
bus malonu, džiaugsminga, nak
tį, kuomet miegas nenorės už
merkti akių, tyloje pagalvoti: 
“Tai buvo mano ranką, kuri 
pagelbėjo jai užkopti tarp 
žvaigždžių; tai buvo mano ran
ka, mano, aš, kuris ją taip la
bai mylėjau; ranka, kurią ji 
pati butų tam darbui parinkusi, 
jeigu ji butų galėjusi žodį tar
ti? Pasakykite man, ar nėra to 
žmogaus torp musų?”

Visi sužiurome į Artūrą. Ir 
jis, kaip ir mes, pamatė profe
soriaus nuoširdumą ir malonu
mu ’‘V
kad Artūro ranka turėjo tą 
darbą atlikti ir mumyse palikti 
atsiminimus, ne prakeiktos, 
/žvėriškosios, bet tikros, ange
liškos Lueijos; Artritas žengė 
vieną žingsnį pirmyn, ir nors 
visas 
kaip sniegas, tarė drąsiu bal
su :

‘ įProfesorįau, visa savo šir
dimi ir jausmais aš jums dė
koju. BaSakyk man kas daryti 
ir aš nesvyruosiu, neabejosiu.” 
Van Hėlsingas gi, uždėjęs jam 
ranką ant pečių, pridūrė:

Drąsus vyras. Tik reikia 
drąsos vienai valandėlei ir vis
kas bus užbaigta. Į jos širdį 
turi įvaryti šį smaigą. Neapsi
gauk, tai bus baisus, sunkus 
darbas, bet jis užtruks tik la
bai trumpai ir vėliau džiaugs
mas, laime atsvers visus skaus
mus, kuriuos ikišiol turėjai pa-

kuriuo jis davė suprasti,

drebėjo ir buvo išbalęs

<<

(Bus daugiau)

Naujas No. 22 “Kovas* 
ffstitaa šiandie. Kaina Me. 
Klauskite NaffjteftftM.

_ _ GAUTA *KwItitec t.
Tie kūdikiai, kurių kraują ji l~Galilftft gMtl



NAUJIENŲ KONTESTASLAIPSNIS 3-C1AS

KONTESTO EIGA Dabar konlestas

Mrs. KEMĖŠIS dabar

LAIPSNIS 2-RĄS pagerinto ar

D. ŽUKAS

snio

ATKOČIŪNAS

Senas Petras

J. SINKUS

PadėkaCHICAGO. ILL

Turi 2863 balsus

Drakton

skelbia, kad pas

Roadster, Phaeton, Cou

J. DEGUTIS K. MATULIOKAS

FrankfdrtCHICAGO i hb
Turi 648 balsų

CHICAGO, Turi 770 balsų

Turi 1091 bals?

NAU

DZIAUGYS

S. NAUDŽIUS

Tutri 320 balsų

1.50 
i.oo 
1.00 
i.oo

užlaikantis grbser 
užsirašė Naujie

1.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00

J. MARTIN 
fr f-i - >

KENOSHA, WIS 

Turi 320 balsų

CHICAGO. ILL.

Turi 5617 balšuų

CHICAGO

2uri 3117 balsus

A. FRENKELIS
Toronto Canada
Turi 560 balsų

1858 W. 14 
valgyklą ir 
atsinaujino

CHICAGO
Turi 2970 balsų

J. RIMKUS
CHICAGO

Turi 2817* balsus

MIKĖ STOŠKŪS 
KANKAKEE, ILL.

Turi 420 balsų

JULIUS 
MICKEVIČIUS

F. LAV1NSKAS 

DETROIT. MICH.

. J. URNĖŽIS
CHICAGO 

Turi 5847 balsus

J. ALIKONIS 
Johnston City, Iii

Turi 480 balsų

laikraščius.
Bakas pasiguo-

Maistu davė sekantys
j?-ia Tinteris
P-ia B. Brazauskienė
P-ia Strumskienė
P. Jučus
IP. Wm. Kareiva

MtS. MoyAITIENE 

HERRIN, ILL. 

bakų

Kcnosha, Wis.

Turi | U 0 balsų

Wilkes Batre. Pa.

Turi 183 balsų

JOE WAŠKE
CHICAGO

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1412 balsų

Grand Rapids. Midi

tuoj a lis užsirašė

P. MARTINKAITIS
Senas Petras 

' CHICAGO

Turi 3710 balsų

K. DEVEIKIS 
CICERO. ILL.

Turi 3740 balsų

Pirmoj vietoj stovįs kohteš'- 
lantas K. G. Urnežis iš Clii’ca- 
go, rašo:
/ Velykos jau praėjo, bet mu
sų darbas dar nėra užbaigtas. 
Dabar Velykų kidušįhiai nu
dažyti ir jau suvalgyti, tai jau 
bus sunkiau atsikalbėti, kad 
negali užsiprenumeruoti Nati-

Konteštantų 
Veikimas

Bakas turi 
prie 7309 So.

J. MITGHELL 
WAUKEGAN, ILL

Turi 1100 balsų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Z. A. JUCA1TIS 
. CŪDAHY, WIS.

Turi 80 balsų

ma
nos dar turime

J. EVANĄUSKAS
CHICAGO, ILL

Naujas Ford Automobilius jau 
Chicagoj

Fordas. Seka

4322 S. Map 
, atsinaujino pre 
Jos sūnūs

Tariu širdingą ačiū visiems 
tiems, kurie aukavo Velykų pie
tums ’ lietuviams bedarbiams. 
Kai kurių geraširdžių vardus 
suminėsiu Čia:

Amilia Matuževičienč $1.50
S. Rumčikas .................

• J. Budrikas .................
Rakauskas, Bar beris ... 
W. Stulpinas, Aptiekor. 
K. Eismontas ..............
Bepavardės .......... .......
Juozapas Butginas ....... 
B. Mankauskienė .......
V. Paskeviče ............. .
J. Spingis .......L...........
J. Spudas ....................
Central Mknufacturing 
District Bank .............

P. SAVICKAS 
ROCKFORD. ILL.

Turi 1160 balsų

SAKALAUSKIENĖ 

zChkago 

Tuii 80 balsiį

Neaplenkė jis ii 
i. Bet kur nė eini

L. SKIRMON
TAS 

HARVEY, ILL. 
Turi 500 balsų

j ienas, nes esą reikią šventėms 
pasipuošti
yra prailgintas vienam mėne
siui, tad dar ilgiau galėsime 
padirbėti dėl Naujienų.

Gerbiamieji chicagiečiai, pa- 
gelbėkite pakelti Naujienų cir
kuliaciją ir padidinti skaičių 
Naujienų skaitytojų. ' Tai yra 
svarbus ir jums'patiems nau
dingas dalykas, nes Naujienos 
yra jūsų dienraštis ir kuo dau
giau jos turės skaitytojų, tuo 
didesne ir jums bus nauda, 
nes Naujienos kiekvieną pel
nytą centą grąžina jums pa
tiems pavydale 
padidinto laikraščio. Tad skai
tytojai ir biznieriai prisidėkite 
prie šio darbo, kad jį užbaigę, 
galėtumėm visi pasidžiaugti 
gražiomis jo pasekmėmis.

Negaliu pamiršti tų žmonių, 
kuriuos aplankiau Velykosc. 
Mat mano nusistatymas yra — 
šventes ar ne šventes, bet vis- 
tiek reikia eiti ieškoti biznio.

Pirmiausia aplankiau S. Ba- 
cevičę, 6750 S. Elizabeth St. 
Pakalbinau p. Baką užsirašyti 
Naujienas. Bakas atsakė? te
gul Baccviče užsirašo Naujie
nas
Reiškia, iš dešimkės grąžos ne
gavo, bet už tai per daugiau 
kaip metus laiko gaus du ge
riausius lietuvių 
Besikalbant p 
dė, kad Velykų naktį į jo krau
tuvę įsilaužė bumeliai ir ndrs 
didėlės žalos nepadavė, bet vis
gi išdraskė Iclefohą ir biškutj 
mėsos pasiėmė, 
mėsos sankrovą 
Racine Avė.

Auna Rimkus 
lewood Avė 
nujnerątą. v Jos sūnūs, mažas 
būdamas, yi'a nešiojęs Naujie
nas, o »dabar, suaugęs pats jas 
skaito, , '

Aplankiau Gust 
3833 W. 66 St. Mielai užsira
šė Naujienas, nes esą taip bus 
ir parankiau ir pigiau.

Esu širdingai dėkingas rė
mėjams. Ir nepamirškite 
nes pašaukti 
progos vieną mėnesį padirbėti 
kontesto labui.

— K. G. Urnežis, ■
te|. Englewood 8243

štai užėjus pas J. S. Nežeis 
kį, kuris užlaiko minkštą gė 
rimų užeigą prie 136 E. 107 St. 
Roscląndo, . . . .
Naujienas ant 15 mėnesių ii 
Keleivį ant vienų metų.

kranas Borušas, 4432 S. Wc 
stern Avė., 
iię, taipjau 
nas ant pusės metų.

M. Jovaras, 2316 W. Roose- 
vclt Rd., kuris tuo adresu už
laiko rakandų dirbtuvę ir 
krautuvę ir turi didelį pasirin
kimą visokių namų rakandų, 
užsirašė Naujienas ant pusės 
metų ir davė garsinimą — pa
sveikinimą su pavasario šven
tėmis Velykomis.

P-ia K. Mikutskis, kuri užlai
ko cigarų ir cigaretų krautuvę 
671 W. 18 St., taipgi atsinauji
no Naujienas.

J. PoškeviČiene, 
St., užlaikanti ten 
cigarų krautuvę, 
Naujienas.

*T. Petrošius,

P. Wrn. Zickus 
Siriai Kosher Sausage Co. 
P. D. Taujenis 
P. J. Bajcuns

K. Maįejo 
P. J. Garbus 
P. K. Ukąnskis . 
P-ia Varnis 
IP. F. Varnagis - 
P. A. Žukauskas 
P. J. Banevičius 
P. A. Gyalda 
<P. F. Klupsas 
P-ia E. Musnečki 
P-ia M. Kacevičius 
P. T. KUnplkas 
P. C: Rūkas 
P. K. Šašaitis 
IP. T. Macie 
P. W. Zbres 
P. Bdčiuūas 
P. T, Janusas 
lp. B. Gulbin 
P-ia Stakifnicnė 
P; J. Rakavckas 
P. P; Smergėl 
g. Ęalsis 
P. Bredelis 
P, Petrauskas 
P. X. Kulis

Kanne . <.
W. Palace Market 
P. G. Godman 
P. S. Lesner 
P. J. A. Burke 
I?. A. J. Bartkus 
P, Baltutis

JAMES 
SHOLTEMAN

Šią savaitę trečiame laipsny- 
Ije kbntestantai pasilieki savo 
vietose be jokių permainų, tik
tai su padidintais balsais.

Antras laipsnis susilaukė 2 
gerus kontestantus, tai — P. 
Atkočiūnas ir D. Žukas, kurie 
iki stkiu net senus ^o la 
kontestantus pralenkė 
Deveikis iš Cicero pralenkė P. 
Martinkaitį ir dar turi gerų 
p’rospėktų.

Kbntestantai pirmo laipsnio 
pražudė du savo draugus, o 
naujų nes'usilaukė.

“No n' Gradus” skyriaus 
draugai mažai progi’ešo pada
rė, bet visi užtikrina, kad iki 
konlesto pabaigos persikels į 
augšteshį laipsnį.

Pradėjo dirbti naujas kon* 
lesiau tas, — Jonas Ase ii a ir 
mano pralenkti pirmiaus pra
dėjusius. Gerai, Jonai, ge
rinus vėliaus,’ — negu niekad.

Labai gaila ponios Keniešie-* 
neš, kiiri buvo priversta pasi
traukti iš kontestb, dėl sun
kios ligos. Kovo 30 d. buvo 
padaryta operacija šv. Kry- 
žiaus ligoninėj ir atrodo, kad 
'neužilgo vėl galės tęsti konte
stb darbą. Naujienų admini
stracija ir visi kontestantai ve
lija jai greitai pasveikti. '

T. Rypkėoičia, 
Koiilesto Vedėjas.

pratęsimą konteslo laiko, 
kaip ir buvo likėląsi, musų 
kontestantai sutiko su dideliu 
džiaugsmu.

Mat prieš pabaigą kovo už
ėjus blogam orui daugelį su
trukdė nuo veikimo ir gana 
geri prospektai butų turėję pa
silikti neišnaudoti 
bus proga visus užganėdinti.

Draugai kontestantai! mes 
jumis pasitikime ir nuo jus 
priklauso kontesto pasiseki** 
mas. Žiūrėkite, kad neliktų 
nė viena neatlankyta lietuvių 
šeimyna.

patys užsirašo
nurodo savo

JDflN'fASCItA
• .

Turu 80 valsų

Kontestantas P, Martinkaitis 
iš Cliiėago, rašo: ,

Ktir nė eisi, visur siaučia 
nedarbas. 
Rožių Žemės 
visur randi gerų Naujienų 
mejų, ktiriė 
Naujienas 
draugus.,

P.» R. Ivanauskas
P, A. Juęienė
iP. P, Mikulienas
P. F. Overling * ■
P. R. H. Arper
P. Petrauskas
širdingai ačiū gaspadinėms 

ir komisijai (P. J. Raslavičia, 
p-nia Sulte, p-ia Kubilienė, P. 
J. Stiklius, P. Budraitis). Reiš
kiu pkdėkos “Naujienoms” už 
prisidėjimą ir patalpinimą pir- 
niešnjų ir šios padėkos pareiš
kimų.

Bedarbių vardu, —
Komitetas ir kun, S. Linkus.

CHARLES 
RjlėAlTiS 

Springfiąld, III 
Turi 3141bįls»

Sęniki žmonės . laukia naujo 
Fordo. Taigi šiomis dienomis 
jau nauji Ford automobiliai biis 
atvežti į Chicagą.

B. and tv. Motor Co„ 827 
W, 35th St 
juos jau galite pamatyti naują 
Ford aiĮtoniobilių.

Naujas Ford autbmbbiliušyra 
8 cilinderių, taipgi pagerintas 
4 cilinderių 
mi Fordo karai yra išdirbinė- 
jami 
pe, Tūdor Sėdau, Foręįbr Sedan, 
Spbrt Coupe, Cabriolet, be Luxe 
Roadšter, pe Liixe Phaetbn, De 
Luke Coupe, De Luxe Tudor 
Šedąn, De Luxe Fordpr Sedan, 
Victoria ir Convertible Sedan. 
Virš minėtus modelius galima 
gauti biie spalvos arba kombi- 
naci jį spalvų.

Kviečia jus atsilankyti ir pa
matyti naujus Ford automobi 
liūs p-nai Walsh, Braug ir Ma- 
yer ir ptižada jum» ger^i ir są
žiningai patarnauti. .•

—J. Žymont.

GARSINKITĖS 
m-

užlaikantis 
minkštų gėrimų Užeigą 1634 W. 
69 St., atsinaujino Naujienas 
15 mėnesių.

Visiems
per Seną Petrą tariu nuoširdų 
ačių

- h j

A. SMIGELSKIS
CLĖVfeLĄND, O.

' ' ■ 1 l

' Turi;45 balsas
■••m—iAviami

^88^
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA P

Kodėl bolševikų vis 
tos nededa kiau- ve • q Simų?.

MASKVA, SSSR, Apriliaus 
1, 1932 m. (Musų specialiu ko
respondento).
valdomoj Rusijoj kartas nuo 
karto atsitinka tokių dalykų, 
kurių kitose šalyse beveik ne
girdėti. štai, pastaruoju laiku 
Rusijoj pritruko kiaušinių. Už 
kiaušinį moka 40 amerikoniš
kų centų. Tokia kaina kiauši
niai gali būti perkami tik dėl 
vaisto, o ne dėl maisto. Bet čia 
ne apie kainą eina kalba. Kal
ba eina, kodėl bolševikų viš-i 
tos nededa kiaušinių. Kaina, į 
tiesa, parodo tik tą faktą, jog 
kiaušinių nėra. Jeigu jų butų! 
tiek daug, kaip Amerikoj, taij 
galėtume pirkti tuziną už 6 ar 
8 kapeikas. Bet, kad kiaušinių 
nėra, tai jų kaina yra labai 
aukšta.

Kodėl kiaušinii] Rusijoj nė
ra? Dėliai to yra visokių teo
rijų. Vieni sako, kad vištos su
streikavo dėl mažų maisto 
porcijų ir dėl kortelių; kiti sa
ko, jog vištos paskelbė bado 
streiką. Aišku, kada vištos ne
valgo, tai ir kiaušinių negali 
dėti. Kiti vėl sako, kad vištos 
sobotažuoją Stalino “piatilet- 
ką.” šios visos teorijos gali 
būti teisingos tam tikrais atsi
tikimais. Bet šitame atsitikime 
jos nėra teisingos. Tikra prie
žastis, dėl ko vištos nededa 
kiaušinių, yra maž-daug to-

Bolševiku v

s Su- 
dole- 
išlai- 
Atsi- 

yra

kiusieji, nežiūrint kokių jie pa
žiūrų, visi bus* užganėdinti ir 
ramiai sau gėrėsis musų tąlen- 
tingų,, pasišventusių dailės dar
buotojų vaisiais, kurie jau pla
čiai paskleisti visuomenėje.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
Steponavičius yra gal vieninte
lis tylus dailės mėgėjas, kuris 
yra daugiausia pastatęs di
džiausių veikalų, sumokinęs di
džiausių chorų ir sutveręs sim
fonijos orkestrą, kuri net ir 
svetimtaučių tarpe jau yra ži
noma.

Taigi ve, gerbiamieji, kurie 
mes matome tą kultūrinį dar
bą ir gerėjamčs juo, turime pa
gal išgalę paremti ir kitus pa
raginti, kad balandžio trečią 
dieną visi atsilankytumem į 
Lietuvių Auditoriją į turtingą 
Steponavičių šeimynos koncer
tą. —X.

" ...............—...... .............. ..................................' ..... .. ..... .......................... ...

yra laisva, hcpriklrtlišoma nuo 
Simų ar nuo tavorščių, tik 
vaduojasi konstitucijos , nuro
dytais paragrafais.

Praeity kuopos nariuose, ka
da buvo nominacijos Pildo
mos Tarybos, didžiuma balsų 
buvo atiduota už tuos narius, pat Lietuvių Tautinių Kapinių 
kuriuos Vakarų V. Komitetas susiorganizavimo visuomet 
rekomendavo, šiame, galuti- menamą dieną turėjau darbą 
name balsavime, iš kalno ne-'ir galiu sakyti, kad beveik vi- 
galiu spręsti. Pasirodys rezul- sus darbus esu dirbęs, kas yra 
tatai ateinančioj pėtnyčioj.1 dirbama tą dieną. Per paskuti- 
Pabalsuosim pėtnyčioj, o sų- 
batoj, — atvelyky linksmai 
pašoksime.

Gros , puikus muzikantai.

ną niekuomet jokio darbo ne
užima, o tik dirbančius trusti- 
sus kritikuoja ir savo bolševi
kišką dievą Leniną garbina.” 
Čia irgi Dombrauskas, ar ne
žinodamas, ar gal kieno infor
muotas, taip rašo. Nes aš nuo

nius ločiau keturius metus 
man neteko užimti jokio dar
bo, ir visai ,dėl mažos priežas
ties, tai yra todėl, kad aš atsi- 

Kviečiu visus kuopos narius su sakiau imli atlyginimą iš me- 
—o jau-'narnos dienos įplaukų už savo 
. —G. P. darbą, o kiti trustisai man ir 

nebeskyrė jokio darbo. Vien 
. _ .v trustisai pasidalino dar-

Atsakymas prieš ne- bus, kurie sutiko imli atlygi- 
teisinga užmetimą

šeimomis dalyvauti; 
nimą kuo daugiausiai

Penktadienis, balan. 1,1932
rinkimą no dešimtimis, bet jaųl 
šimtais lotų savininkų susi
renka. Ir visi ateina pilni ener 
gijos ir svarsto kapinių reika
lus su pasišventimu.

Reikia paimti pav. atsibuvu
sį paskutinį lotų savininkų su
sirinkimą. Ne tik kad jis buvo 
skaitlingas, bot ir visi pakelti 
klausimai svarstyta pilna aty- 
da, ir no tik vyrai ėmė balsą 
ir išreiškė savo mintis, kiek-!

trata

TheEnglishColiimn

Lithuanian Univer 
sity Club.
Announcement!

The regular monthly meet- 
vienas savo supratimu, bet ir ing of the Lithuanian Univer- 
moters neatsiliko nuo vyrų, ir sity Club will be held on Sun- 

at the LitHu- 
20’1 No. Wells 
Time — 2 p.

blausias klausimas. M. Gandhi, 
atsiminkite, nenešioja rūbų, pa
sitenkina tik abrusais, kuriuos 
jis gauna ir dąr $1000 viršaus 
parašęs endorsmentą turkiškų 
abrusų skelbimui. Geria tik ož
kos pieną ir valgo džiovintą 
vynuogių sunką. Ar Michiga- 
no farmerys ir kiti kandidatai 
taip gyvena? žinoma, kad ne. 
Vien čia Gandhi sutaupy 

' sivienijimui tūkstančius 
rių į metus. O kelionės 

jdos? Jam jų nereikės.
minkite, kokia garsenybė
Gandhi. Kuomet jis nuvyks į 
kurią koloniją su prakalbomis, 
ne vien SLA. nariai sutiks už
mokėti kvoderį j j pamatyti .su 
abrusu ir ožka, bet ir visi kiti

1 musų tautiečiai nuklydę į kitus 
i kraštus. Tie kvoderiai ne tik 
! padengs kelionės išlaidas, bet ir 
!į iždą sukraus pusmilijonį į me- 
! tus. Ir pagalios atsiminkite, 
I tautiečiai, kad jeigu Gandhi ga
li valdyti šimtus milijonų indu- 
sų, tuo lengviau jis galės už 
nosies vedžioti 20,000 SLĄ. na
rių ir sujungti visus politikie
rius į vieną draugišką šeimyną.

Todėl, tautiečiai, jeigu jums 
rupi, kad Susivienijimas gy
vuotų, kad ten sukrautas mili
jonas neišgaruotų ir pomirti
nės butų išmokamos prieš mir
tį, balsuokite už Mahatma Gan
dhi į SLA. prezidentus!

Bridgeportas
Lietuvos Ėukterų Draugijos 

parengimas

Del Velykų gavo 
juodą akį

Komisarai visai nežinoję, 
kad vištos deda kiaušinius. Jie 
manę, kad kiaušiniai auga 
taij), kaip tomėtės arba kaip 
bulvės. Tad jie vištas pardavė 
užsieniams, kad nusipirkti 
traktorių kiaušiniams auginti. 
Riebesnes vištas, žinoma, patys 
komisarai suvalgė. Dabar yra 
traktorių, ale nėra kiaušinių. 
Taigi komisaras “po kresti- 
j a nsk i m dielam” kreipėsi nese
nai į kolkozus, kad šie už 
traktorius pristatytų kiaušinių. 
Bet kolkozai atsakė, kad jie 
mielai pristatytų kiaušinių, 
jeigu turėtų vištų. Tik tada 
komisarai sužinoję, kad kiau
šiniai neauga kaip bulvės, bet 
vištos kiaušinius deda. Tuo 
reikalu buvo kreiptasi pas Sta
liną. Stalinas pagalvojęs, pa
galvojęs ’ ir pasakęs: “Mano 
mieli draugai: šiuomi įsakau 
visiems ištikimiems komunis
tams sukelti vajų ir pristatyti 
man nuo kiekvienos komunis
to galvos po dedančią vištą.”

Taigi reikia laukti, kad šio-į 
mis dienomis po visą svietą 
prasidės bolševikų vajus mobi
lizuoti dedančias vištas ir siųs
ti į Rusiją. f

Tai tikrai iš parapijos išlup
tas atsitikimas. Buvo, vadina
si, šitaip. Poną Jėzusą geri 
parapijonai į grabą įdėj6 ir pa
statė dar geresnius sargus. Vie
nas geriausią parapijonų užsi
manė išbandyti sargų darbštu
mą ir, taip sakant, sužinoti, ar 
galima Viešpatį Jėzų pavogti. 
Jistii, mat, tikėjosi, kad sar
gai kiek vėliau pradės dvasios 
pagavime snausti, tai atsida
rys gera proga Išganytoj aus 
kūną pavogti.

Tasai gerasis Išganytojau s 
garbintojas, paėmė porą ar dau
giams stikliukų spiritines, ir ei
na vogti Poną Jėzusą. Tarnai, 
tie geri katalikai, pajuto, ir kai 
duos tam vagišiui į akį...

Dabar tas geras Išganytoj aus 
garbintojas, norėjęs Išganyto
jaus kūną pavogti, vaikšto akį 
apsirišęs... Sargai jam davė tie
siai j akį su kietu daiktu.

Sekmadienį, balandžio 3 d, 
Lietuvių Auditorijoj Lietuvos 
Dukterų Draugija rengia įvai
rų ir linksmą šokį su dovano
mis.

Už vardytas jis — velykėlių 
šokis. Pradžia 6 vai. vakaro. 
Įžanga tik 25c ypatai.

Kadangi tai velykėlių šokis, 
tai ir bus visokių išmargintų 
kiaušinių, o už gražiausiai nu
margintą kiaušinį bus duota 
dovana vertes kelių dolerių. 
Antra dovana bus tiems, kurie 
geriausia pašoks lietuvišką pa- 
dispaną ir klumpakojį.

Tad rengkitės iš anksto visi 
ir visos prie darbo. ' Marginkit 
kiaušinius, o paskui miklinsim, 
pamėginsim savo giliukj. Yra 
8-nios geros dovanos laimėji
mui. Gera muzika.

Bus priimamos naujos narės 
nuo 16 ligi 35 metų -be įstoji
mo mokešties.

Užprašome visą lietuvių pa
žangiąją visuomenę dalyvauti 
šiame parengime, išbandyti sa
vo gilikį.

Iki pasimatymo balandžio
Lietuvių Auditorijoj.

A. D-nė.

3
d.

Brighton Park
SLA. 238 kuopos susirinkimas

St. 
kviečiami atsi-

Tinkamiausias SLA 
prezidentas

Greitoje ateityje įvyksta di
džiausios musų organizacijos 
prezidento ir kitų viršininkų 
linkimai. Todėl kiekvieno tik
ro, gero SLA. nario pareiga pa
sirūpinti, kad į jos viršūnes ne
patektų žmonės, kurie tam nė
ra tikę ir šiais depresijos lai
kais yra perdaug išlaidus. Kiek
vieno nario pareiga’ balsuoti už 
kandidatą, kuris geriausiai visas 
pareigas atliks, nepadarys SLA. 
ekspensų, bet dar į iždą pinigų 
įneš.

Tautiečiai, tinkamiausias pre
zidento vietai kandidatas, musų 
nuomone, yra Indijos vadas Ma
hatma Gandhi. Kodėl Mahat
ma Gandhi, o ne Michigano far
merys? Daug tam yra’ prie
žasčių. Visų pirma ar galima 
rasti ekonomiškesnį, taupesnį 
žmogų už Gandhi? šiais blo
gais laikais, tai yra visų svar-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kas bus balandžio 
trečią dieną

Ig. Dombrauskas, rašiny 
antrašte “Lietuvių Tautinės 
Kapinės”, Naujienų nr. 70-me 
kritikuoja korespondenciją til
pusią “Vilnies” 65 numery.

Kad Dombrauskas kritikuo
ja tą korespondenciją, dėliai 
to nieko neturiu ir nemanau 
jo smerkti už tai. Bet kad sa
vo kritikoj užsipuola ant ma
no asmens, tai aš noriu gauti 
Naujienose vietos keletui žo
džių ir parodyti, jogei mane 
jis nori bereikalingai apšiheiž- 
ti publikos akyse.

Pirmiausia man primeta, 
buk jisai nugirdęs mane sa
kant, kad progresyviai per to
li nuėję. Tai yra netiesa. Nė 
Ig. Dombrauskas, ne kas kitas 
to nėra girdėjęs, nes aš taip 
nesu sakęs.

Dalykas tikrenybėj 
toks. Bus kokie keturi 
atgal, kapinių puošimo
prie kapinių vartų susirinko 
apie pusę tuzino vaikų ir pra
dėjo dalinti plakatus kviesda
mi publiką nuo kapinių eiti į 
Chcrnausko daržą piknikui. Ir 
tuomet visi trustisai ir komi
tetas turėjome daug nesmagu
mo, kol prašplįnome tuos vai
kus.

O kalbamuose plakatuose 
buvo aiškiai pasakyta, kad pik 
niką rengia C. Chernauskas, 
bet ne komunistai, kaip D. sa
ko savo korespondencijoj.

Toliau, Dombrauskas savo 
rašinyj sako: “Savo patyrimu 
aš žinau, kad toks trustisas, 
kaip B. Lubinas, kapinių die-

buvo 
metai

nimą.
Bet ir čia nieko naujo. Aš 

dirbau pirmiau per penkioli- 
ką metų ir manau, kad ta pro
ga vėl man pasitaikys, jei tik 
Stuparo išsitarimas išsipildys, 
nes jis pasakė praėjusiame vi
suotiname lotų savininkų susi
rinkime, kad visi minimą die
ną dirbs už dyką. Tad ir trus
tisai turės dirbti už dyką. Aš 
veliju, kad Stuparo pasakymas 
išsipildytų. O kai visi dirbs be 
atlyginimo, tada ir man pas
kirs darbą, nors ir prie tvoros 
pastovėti.

Gi kai dėl Lenino garbinimo, 
tai aš palieku pačiam Domb- 
rauskui jį garbinti, nes aš jo
kių dievų nepripažįstu ir jo
kiai religinei sektai ar politi
nei partijai nepriklausau. Tai
pgi piktumo neturiu be ant 
Dombrausko, nė ant kitų už 
rašinėjimą. Rašykite, vyrai! 
Ir daug nereiškia ką jus rašo
te ir kaip, bile tik rašote.* Tai 
išeina ant naudos. )

Mano patyrimas yra toks. 
Kiek metų atgal, kai niekas 
nerašydavo į Idikraščius, tada 
ir į susii’inkimus ateidavo apie 
25 žmones, o kai pasirodydavo 
juose 50 asmenų, tai jau būda
vo daug. Dabar kas kita. Vie
nas kitas pradėjo rašinėti į 
spaudą apie kapinių reikalus, 
tai į kiekvieną visuotiną susi-

jos kartu visuose klausi-' 
muose sykiu ėmė balsą ir savo 
nuomones kai kurios geriau 
išreiškė už vyrus.

Taip ir turi būti. Patartina 
moterims ir toliau vyrams ne
pasiduoti. Juk visi mes turi
me lygias teises savo reika
lams svarstvti.

— Ben Lubinas.

Bridgenorfns
Pranas Venskus 

persikėlė į kitą
šiaučius 

vietą.

are reąuested

day, April 3rd 
nian Consulate, 
St., 23rd floor. 
m. Important!

Ali members
to be present. Ali prospective 
members and students who in- 

• tend to join the club in the near 
future are also invited.

— Magda.

Viską
Nugali

Pranas!
Naujienų |

Lietuvis Šančius, 
Venskus, yra senas 
skaitytojas. Keletas metų atgal, 
gyvendamas West Sideje, jisai 
užlaikė Naujienų stotį.

Praėjusius kelius metus jis 
turėjo čeverykams taisyti ša
pą Halsted gatvėj prie Ramo- 
va teatro.

šiomis dienomis p. Venskus 
persįkelė naujon vieton, adre
su 3204 South Halsted Street. 
Visi p. Venskaus kostumeriai 
ir kiti lietuviai prašomi neuž-j 
miršti jo, kaip lietuvio, turint 
reikalą čeverikams taisyti. Jis 
visuomet stengsis padaryti ge
rą darbą ir prieinama kaina. Į 

—Senas Petras. Į

Tfattoveiser
M AJLtJk

“MIDWEST STORES” SANKROVOSE

BARGENAI!
Kokybės Groseriai! žemiausios Kainos!

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoi, Balandžio 1 ir 2
ainrcT a c -midvest" m V11JM1?ats Geriausias Rolėse

ogi
S V.

5 S 14c
24*-X’ 48c

“M1DWEST”

MILTAI Geriausi Žie
minių Kviečių

New York
Iš Chicago 

(pradedant nuo balandžio 5 d.) 
$g'iQ.50

kada priduodami 
kartu su Trans-At
lantic laivakorte ar 
orderiu,
Tiesus Ėrie Trau- 

iš Dearborn stoties,

MII K A Q ‘■borden'S’’ o augšti <| Q
luILllAo ■ Evaporuotm Q kenai | 3C

balandžio 5 d.) 

Į VIENĄ 
PUSĘ
Į ABI 

.PUSES 
geri tiktai 
vagonuose

“THOMAS J. WEBB” KAVA 11™ 35c 
..................... " ..........■■■■ 1 ................ ............. "" t "........ 11 • 

SRIUBA “Ca^nbcll’s” Tomačių 3 £ 2ŪC

SLA. 238 kp. mėnesinis susi
rinkimas- pripuola 1 d. balan
džio. Jis įvyks 7:30 vai. vak. 
K. Gramonto svetainėje, 4535 
So. Rockwell

Visi nariai
lankyti. Bus pateikti balotai 
balsavimui Pildomos Tarybos. 
Bus apkalbėta siuntimas dele
gatų į busintį seimą.

Šis susirinkimas • pripuola 
238 kuopos nariams kaip ju
biliejinis, paminėjimas sukak
tuvių dvejų metų atsiskirimo 
nuo tavorščių diktatūros. Ka
da tavorščiai paskelbė 176 
kuopj “dekleraciją” 1929 m. 
vasario mėnesio 3 d.,^ kad jie 
jau* valdą mus, ir kad mes esą 
fašistai, papūgos ir kiti, tai 
stojosi 238 kuopa, kuri dabar 
neturi diktatūros, neturi bar
nių, nariai pilni draugiškumo, 
nėra nusiskundimų vienų ki
tais, ir visi sugyvenant kaip 
broliai ir seserys vienos orga
nizacijos ar vieno tėvo ir mo
tinos šeimyna. \

Iš to atžvilgio, nors ir de
presijos laikai, visgi yra pasi
šventimas narių, < dirbančių 
musų brangios organizacijos 
gerovei. <

Yra rengiamas pasilinksmi
nimo vakaras-šokiai paminėji-* 
mui sukaktuvių 2 metų, atsi
skyrimo nuo tavorščių. Tai 
balandžio 2 d. K. Gramonto 
svetainėje, 8 vai. vakaro (su- 
batoj).-

Nors ir pirmas koresponden
tas jau aprašė Naujienose to 
pasilinksminimo vakarą 2 d. 
balandžio, aš tikiu, kad Nau
jienos duos progą ir man pla
čiau išvadą padaryti? SLA. 238

Kas bus balandžio trečią 
ną — tikiuosi, kad visiems 
cagiečiams yra jau žinoma, 
kuriems dar nežinoma, tai tu
riu pasakyti, kad tą dieną bus 
vienas turtingiausių koncertų.

Jį ' duos gerb. Steponavičių 
šeimyna Lietuvių Auditorijoj 
balandžio trečią dieną. Visi tu
rėtų atminti ir pagal išgalę at
silankyti, nes bus visiems ma
lonu pasigerėti pasirodymu rim
tų dailės mėgėjų.

Steponavičių šeimyna čia au
gusi, bet neatsitolina nuo lie
tuvių, o tyliai, ramiai darbuo
jasi kultūriniame dailės darbe, 
hešdama musų visuomenei di
desnę naudą, negu šimtapro
centiniai patriotai, pasivadinę 
inžinieriais ar kompozitoriais, 
kurie lietuviškumu taip mėgia 
puoštis.

šiame Steponavičių koncerte 
nebus mekliorių, tuščiu burbu
lu apgaudinėjimo. Bet atsilan- kuopa nebeturi diktatūros. Jį

die- 
chi- 
Bet

kiniai išeina
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry
te', 8:45 v. v. ir 10:20 v. vak.

_____ _
Erie traukiniai yra, greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

.............................  s

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Pąssenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago 
Telefonas HARRISON 4160

ERIE RAILROAD

SUMAIŠYTA maleva
Galionas 
už .....................................

Fiat Paint, vertės $2.40.
Galįonas už ..................

1 ■

Varnishis, vertės $2.50
Galionas už ..................

Enamel Maleva. Galio
nas už ..... .........................

$1.40
$1.85
$1.49
$2.50

PURE LINCEED OIL OI)n
Galionas už ....................... VW

HARDWARE AND
. WALL PAPER

J. S. Ramančioms
3147 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 7261

CEVERYKAI“ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaiko
me 
Pas

puikius čeverykus. ir turime didelį pasirinkimą 
mus pirkdami, sutaupysite pini-,

^9^ ^us!
k S CjČV _^ID]I

lUBI «7 \§aBrOBa 1

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

LAŠINIAI t„re p.k, 1OC
“RED CROSS” SoA^R......... 3 20c
BULVES COLORADO

'T'nnjnnuę”

SPINACH
-------- ------ - pekas

Dideli No. 2% 
kenai 2<ti 27 c

PRECELIAI ŠVIFŽIAI^ISKEPTI ... svaras 29c
BALANOS Didelės, prinokusios svaras 5c 
■swift'S” luncheon meat 24c 
“Premium” SPICED HAM „„„ 29 C

. . - _ ... ———————————————r *

DAŽYMO KRAKMOLAS SPALVŲ 2 pak. 17c 
NAPHTHA MUILAS MIdwešt 5 22c
DYKAI 1QC CHIPSO 21C
ROLLED OATS “Midwest” Greitosios ar O 4 E f* 

Rpffuliarčs. Did. pakeliai " u ž I v v

-sunshine” ’ 21e
VA JM. /TVIajiO Scottie. Reguliariai 28c svarui_______ svaras fa I V

“BISQUICK” Prirengti Bis
kvitų Miltai did. pak. 32c

“BUDWEISER” Malt Syrup s.,.. 41C
PASTABA — Dauguma "Midivest Stores'* turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną it tt. už žemiausias kainas!

"BUY AT THE lMjBi

MIDWESTČ.
280 INDKPEHbBNT

FOR LESS*

STORES
kkigh/iouhood srautu »



•*•> «mc. Lietuviai Gydytojai

Lietuviu
DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

GERB. Naujienų skaityto
jos ir , skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į Uis 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Lietiiylai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarainkais. Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marųuette Rd. arti VJestern Av. 

Pbon>; Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pelnyčio -ie 

1821 So. Halsted Street

Penktadienis, balan. 1, 1982

Kazys Steponavičius
(Pabaiga)

Tuo tarpa L. K. M. choras 
vėl neteko savo mokytojo. Sma
giai pasijautė Steponavičius ga
vęs pripažinimų ir pakvietimų 
iš to choro, kuris pirmiau j j 
buvo atleidęs. Prie Kanklių cho
ro dirbo daug ir energingai. Pa
state “Iš Meiles”, “Grigutį”, 
“Laimę” ir kitus muzikalius vei
kalus ir operetes, taipjau gerai 
išlavino chofų ir davė keletu ge
rų koncertų. Viename koncerte 
jis susitiko su p. Stasiu Šim
kum, kuriam labai patiko Ste
ponavičius ir jo thoro dirigavi
mas. Grįsdamas Lietuvon Šim
kus ir patarė “Birutei” pasi
kviesti už mokytojų Steponavi
čių.

Birutės chorų Šimkus paliko 
tiek pakrikusį, kad Steponavi
čiui beveik išnaujo chorų teko 
organizuoti ir delei stokos se
nesnių dainininkų teko traukti 
prie choro čia gimusi jaunimą. 
Steponavičius pasirodė esąs ga
bus organizatorius, taip kad ne
užilgo Birutė pasirodė visai ki
ta, jauna ir davusi koncertų 
pastatė operetę “Birute” ir 
“Bailus Daktaras’. Kadang: 
operetėms statyti yra reikalin
gas orkestras, tai Steponavi
čius ėmėsi organizuoti ir sim
foninį orkestrų—Chicagos Lie
tuvių Simfonijos Orkestrų. Or
ganizuojant orkestrų visi abejo
jo apie pasisekinių lokio darbo. 
Tečiaus orkestras tapo suorga
nizuotas ir iškarto publikų su
žavėjo. Orkestras ir dabar te
begyvuoja, tik jau daug didės 
nis (išpradžių turėjęs tik 25 
muzikantus, dabar turi apie 50) 
ir jau gerokai išlavintas.

Antra metų
operą “Cavallerio 
koncertinėj Formoj, 
didžiausias

kuriuos publika atmins per il
gus metus. Dabar Pirmyn cho
ras ruošiasi prie dar didesnių 
darbų, kad dar geriau pasiro
dyti.

■Be Pirmyn choro, Steponavi
čius jau treti metai mokina 
Dailės Batelib chorų, Kenosha, 
Wis. Choras yra gerai išlavin
tas ir drąsiai gali lygintis' bile 
kuriam chorui Chicagoje, tik 
gal nėra tokis didelis, šiemet 
šis choras pastate operetę “Syl- 
via” ir sutrauko didžiausių mi
nių, kokia kada yra buvusi lie
tuvių parengime Kenoshoj.

Dar visai nesenai Steponavi
čius pradėjo mokinti ir trečią 
chorų? Waukegane. Galimu ti
kėtis, kad ir tų chorų jis iš
kels, kaip iškėlė kitus, nes Ste
ponavičius visur dirba su atsi
dėjimu ir pasisekimu.

Tiek daug dirbdamas prie 
chorų, Steponavičius kartu ne
paliauja ir pats mokintis, šie
met sukanka jau dešimt metų 
kaip mokina, chorus, pradėjęs 
juos mokinti būdamas 17 metų 
vaiku.

Dabar veda uet tris chorus— 
Chicagoj, Kenosha ir VVaukega- 
ne, taipgi Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestrą. Yra smui
ko mokytojas American kon
servatorijoj. Tuo pačiu laiku 
pats besilavindamas jis yra lan
kęs ar tebelanko Lewis Insti
tute ,American Conservatory, 
Chicago Musical Collcge, turi 
Bachelor of Musįc laipsnį, ku
rį mažai kas iš lietuvių yra pa-

Išganytojas Chica 
’goj

žmonių budintojas, kuris mate 
Tiberi joj perteklių, o aplinkui 
didžiausių skurdų; mate Romoj 
mėsų ir vynų, o aplinkui dumb
linų vandenį. Komoje auksiniu., 
r ubus, o aplinkui skarmalus. 
Trumpai suglaudus, Kristus jo
kiais lįgų 
nėjo—jisai 
sužadinęs, 
bet, gaila, 
nepasisekė, 
sai ir jo mokiniai negalėjo be 
aukso...

Išganytojas atsisveikino su 
daktaru ir gatvėj vėl pasakė:

—Iš tikrųjų, žmonės manęs 
nesuprato ir mano vardu dar ir 
dabar vieni kitus ėda... Be rei
kalo ant kryžiaus miriau...

gydymais neužsimi- 
bandė, varguolius 

revoliucijų padaryt, 
kad be ginklų jam 
o ginklų Įsigyti ji-

v. s ;
Peter Conrad

FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

IGN. J. Z0LP 
i Pigiausias Lietuvis 
Graborius Čhicag-oj

moterį: daiu;

Pbone Canal 61 22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI. 
2201 Wes1 22nd Street

Valandos I 3 it 7 X 
Seredomu lt nedėliomis pagal «nrart| 
RetidenctĮo 0 6 28 So Ruhmond Sereet

Telefonai Republii 7868

Pbon« Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

•15 So \shhind 
,rri ♦7rh Srreei

Dentistas 
1180 Archer Avenue

Birute pastatė 
Busticana” 

Tai buvo 
Birutės atsiekmas.

Tais pačiais metais, vasarų, Bi
rutė dalyvavo SLA. seimo kon
certe, kur ji pasirodė prieš šim
tus svečių iš kitų miestų. Sve
čius ypač stebino simfonijos or
kestras, nes kitos tokios orga
nizacijos Amerikos lietuvių tar
pe nesiranda. Su tuo Steponavi
čiaus darbas prie Birutes ir už
sibaigė.

Dabar jau antri metai Stepo
navičius mokina Chicagoa Lie
tuvių Chorų “Pirmyn”, kurį iš 
mažo North Sidės kolonijos 
chorelio iškėlė iki vieno didžiau
sių ir geriausių lietuvių chorų 
visoje Amerikoje. Ikišiol ge
riausiai nusisekęs “Pirmyn” 
pastatymas buvo “Agurkai”,

O PO 
pa si linksmi n-

Valandos nuo 10 rvto iki 2 po ptenj 
• r nuo 6:30 iki 8:30 vakare Sek . 

madieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St
Pbohe Boulevard 84 83

J' airų> (»ydytoja>

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

' Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me 
(ub kaipo patyru gydytojas chirurgą* 
ir akušeris

Gydo įtaigia* ir chroniškai ligas vy 
rų. moterų ii vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Rav ir kitokius elektros 
prietaisus

Ofisas ir Laboratorija;
1025 W \Hth St., netoli Morgan &t 

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Parh 6755 ar Randolph 6800

šiandien Išganytojas fižsima- 
nė pažiūrėti kaįp dabar Ąmoncs 
gydorpi. Jisai pasivertė 'medi
cinos studentu ir persistatė 
daktarui: j

—Dabar turiu liuosp laiko, 
daktare ,ar negalėtum man sa
vo ligbnius parodyt, ypatingai 
tuos, kurie namuose serga, bįcd- 
ni. Aš už metų jau mokyklų 
baigsiu ir norėčiau kokioj nbrs 
labdaringoj įstaigoj tarnauti.

Daktaras sutiko ii; juodu iš
važiavo ligonių lankyt.

Pirma vieta. Moteris serga, 
trys vaikai basi verkia. Dakta
ras apžiurėjo
karščio, vdręba vargšė, stuboj 
nėra pečiaus, nū šilto vandens... 
■Išganytojas pakišo moterei de
šimkę po. paduška, o daktaras 
išsiskubino kitur.

Antra vieta. Vyras kraujais 
spiaudo, sunkiai alsuoja. Plau
čių uždegimas. Nieks čia, to 
vargšo neapgaileslattja.# Prie
šingai: čia svetimi žmones jo 
gyvybę apdraudę laukia, mir
ties...

. Trečia vieta. Turtinga mo
teris šilkuose įlindusi guli lo
voj ir žurnalų skaito. Daktaras 
jų žino: jokios ligo čia nėra, 
tiktai iš nuobodumo nežino kų 
daryt, apsimeta liga, kad vyrą 
pagazdinti. Pasiklausę papras
tų niekų abudu išėjo.

Ketvirta viela. Moteris Vel
žio kankinama pusgyvė ( guli. 
Daktaras Įleido vaistų, moteris 
susiramino.

Išganytojas klausia daktaro:
Aš, mitai, noriu būti gydy

toju 'tiktai dėl to, kad skaus 
mus galėčiau mažinti...

—Tai,' tamsia matai, kųd mes 
dąugiaus .nieke ir negalime pa- 
įąryt. Teisingas žmogus ^pi
nigų nepadarysi, teisingas dak
taras vos bepragyvena. Aš no
rėčiau parašyt medicinos isto
rijų, man ypatingai Įdomu kaip 
Kristus savo -laiku ligonius gy
dė... Biblijoj tur būt viskas su
maišyta, per da'ug stebuklų.

Išganytojas sako:
šiame reikale aš galiu duoti 

tikrų medžiagų ir tikrus fak
tus. Pirma, Kristus žmonių ne
gydė ir jokių stebuklų nedarė. 
Tiesa, vienų tkartų Kristus ėjo 
su vienu daktaru ir rado mote
riškę kraujuose gulinčių. Dak
taras jokių instrumentų netu
rėjo ,tai, žinoma, kų čia ..pada
rysi. Kristus pųdėties rūstu
mų ir-gi pamatė, tai tiktai su
ramino ta moteriškę. Moteris^ 
kė pasveiko. Antra, Kristus 
jokios bažnyčios ‘nesukūrė ir 
sukurti nė noro UietUrėjp. Ji
sai niekam maldomis ir (auko
mis bažnyčiai nepatarė gydytis. 
Kristus buvo tų laikų vargšų 

i • '

Grabeliai

S. M. SKUDAS
, Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
•Didelė ir graži koplyčia dykai |«

718 W. 18 St.
Td Roosevelt 7532 Lietuvės Akušerės

2314

1439

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tek Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Mrs. A: K.
JARUSH

PHYSIGAL 
THERAPY / 

» MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Ofiso u Rez Tel. Boulevard 5913

DR. BERT ASM
756 W. 35th St.

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

Ncdėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nrdėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
334 3 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1401

9

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė. I lubo* 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų A 
OFISO VALANDOS. 9

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 1138
/

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

I ■

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems relka 

tams Kaina prieinama

3319 Auburh Avenue
CHICAGO. -ILL

t

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K.AHN
4 631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki

7 iki 8 vai. __________
Rez Telepbone Plaza 3200

i 12 diena, 2 iki 3 po pie« 
vai. Nedėl nuo 10 iki 12

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS | AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

svaigimo.

atsitaiso
Prirengia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dretel 019!

DR. A. A. ROTH .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St
irti 31 st Street

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

0 iki 12- I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

1608 South Ashland Avė
t Netoli 46th St. Chicago III

DR. *£ DUNDCTJS
gydytojas ir chirurgas

4 142 Archer Avenue

Valandos II ryto iki I po pietų 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

2 iki 
10 Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph G Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
. Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utamiuke 
1-4. Pėvnyčioj 1-7

Advokatai

Po daugelio metų nuolatinio 
besilaviniino ir dešimties metu 
nuošrdaus ir energingo, tie
siog pasiaukojančio darbo mu
sų visuomenėje, jis ateinanti 
sekmadienį, balandžio 3 d., 7 :- 
15 v. v., Lietuvių Auditorijoje, 
kartu su savo žmona, daininin
ke Anele Salaveičikiute-Stepo- 
navičiene duos savo metini kon
certą. Reikėtų, ikad kuodidžiau- 
sias skaičius Chicagos lietuvių 
Į ta koncertų atsilankytų, pa
gerbti tų nuoširdų dailės dar
bininką, pasidžiaugti jo atsie- 
kimais, priduoti jam energijos 
toliau darbuotis ir padėti jam 
tą sunkų darbą dirbti, 
koncerto gi visi
sim, prie jo jaunesniojo brolio, 
Jurgio Steponavičiaus, muzikos.

Juk patys žinote, kad iuusų 
visuomenės darbuotojų būklė 
yra neužvydėtina. Tenka daug 
dirbti, daug energijos padėti, o 
pasėkoje tankiausia susilaukti 
tik nepasisekimus, išmėtineji- 
mus, apsivylimus. Skurdas pia- 

*terialinis ir, tankiai, dvasinis. 
Nedaug mes turime tokių nuo
širdžių darbuotojų ir juos tu
rime remti visomis savo pajė
gomis. Remti ne tik materia
liai, bet dar labiau moraliai, 
parodyti, kad mes juos įverti
nam ir jų darbuotę, jų pasi
aukojimų branginam. Tokia mo
rale jiems parama ir įvertini
mas jų sunkaus dešimties me
tų darbo bus jūsų atsilankymas 
j p. p. Steponavičių 'koncertų 
ateinantį sekmadienį.

K. B*nas. r

J. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS GHICAGOJ

'Laidotuvėse patarnau 
ju geriau it pigiau 

į negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS: .

668 W. 18tb Street 
?Fel. Canal 6174

SKYRIUS: .
3238 S. Halsted Su 

Tel. Victory 4088

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

0036

6600 South Artesian A venų* 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

R&

r

DR, KARL NURKAT
i (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi
1 mokslišku budu

2437 W. 69!h St.
Tek Grovebill 2242

A. MONTVID. M D
Wesi Town Stare Bank Bldu 

2400 W Madtson St 
Vai.:, l iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel Wesi 2860
Namų telefonas Br,unswick 059'

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose’

R. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
' t V Dearboin St Rooni « I 1 < 

Telefonas Central 44 1 i 
Valandos nuo 9 rvro iki 4 po pietų 

Gyvenimu vieta
’ 12 J South Halsted Stw 

Tel Boulevard 1310 
Valandos nuo 6 iki 8 vai kiekviena 

vąkarą išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rvc<>

John Kuchinškas
Lietuvis Advokatas 

222J VVesl 22nd Street 
Arti tLeavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro. 

Seredoj ir ‘Pėtnyčioj ano 9 iki 6

i

j

GRABO R ll| IŠTAIGA

- 7

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

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

8 vai. vak. Nedelioms pagal sutartį.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

•Miesto Ofisas T7 Washington St 
iRoom /1502 Tel. fCeiur*l 2979

Valandos:^9 ryto iki/4 po pietų

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

4145 Ątcber *Ave. TeL Lafayette 7337 .
ei. — ■ A—........... ..

Namų Tel. Hyde Park 3395

Hemlock 8151 

DR. V. S. NARES 
(Naryauckąs) 

Gydytojas ir chirurgas 
2420 Marųuette Road

■Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ii 
<Ketvittidicttį vakarais pagal s ilsi tarimą,

A. K. Rutkauska^/M.'D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai nito 
alio 6 iki 9 valandai y^kago

■ t c

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. A. L. YUSKA 
2422 W, Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 .

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

nedelioms pagal susitarimą

DR. J. J.KOWARSKAS 
Gydytojas ir chirurgas 

i2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Cartal 0706 
Ofiso valandos: 12 jki 4, 7 iki .9 

NedeĮioj pagal sutarti

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordea) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telepbone Randolpb 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRIST AS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akintų
1801 South Ashland Avenue

Platt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

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

A* A*
VERONIKA ŽVIRBLIENĖ 

(po pirmu vyru Makauskienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko-^t 
vo 31 dieną, 3:45 valandą-po pie
tų, 1932 m., sulaukus pusės am- i 
žiaus, gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskr.. Liolių parap., Šimaičių j 
kaime. Amerikoj išgyveno 20

I meLų-
Paliko dideliame nubudime vy- • 

| rą Juozapą. 2 sūnūs — Stanislo- 
1 vą ir Vjadjjiovą Makauskius. 2 

anūkes — Veroniką ir pieną. -bro- 
I Jj Juozapą ir brolienę Jonikus ir 2 
I gimines. A

Kūnas pašarvotas, randasi Ma-,, 
salskio koplyčioj. 3 307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės jyyks subatoj. ba- į 
landžio 2 dieną. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau- « 
tiŠkas kapines.

Kadangi velionė priklausė Bibli- ~ 
jos Studentų draugijai, tai laido-x 
tuvėse dalyvaus geri kalbėtojai ir 
apeigos bus krikščioniškos. Pėt- 
nycioj, balandžio 1 d., bus kalba 
7:30 vai. vakare. Taipgi prieš * 
išlydint į kapines 1:30 vai. po 
piet ir taipjau kapinėse. k

Visi a. a. Veronikos Žvirblie- ? 
nes giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- j 
vauti laidotuvės*<ir suteikti jai pa- j 
skutinį patarnavimą' ir atsisveiki- 

' nimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Anūkės.
Brolis' ir Giminės.

t
Laidotuvėse patarnauja grabo- . 

rius A. Masalskis. Tel. Boulevard , 
4139.

JONAS BALČIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 29 d., 10 vai. vakare 1932 
m.) sulaukęs 35 metų amžiaus; 
gimęs Šiaulių apskr., Klovainių 
parap., Spilgių kaime. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Stanis
lavą, 17 m„ 2 brolius —— Kaži- • 
mierą ir Antaną, švogerką Leono- •« 
rą, seserį Oną, 2 pusbrolius — " 
Juozapą ir švogerką Agniešką, ,
Mykolą ir švogerką. o Lietuvoj 
brolį Mykolą, gimines, draugus ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 5204 S. Kolin avė.

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

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

Nuli'udę liekame 
t 

Duktė, Broliai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Radžius, tel. Canal 6174.

Seniausia ir Oimsia
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos i’ųšies palaidojimų. 'Mes nieko 
nerokubjame už atvežimų mirusio žmogaus'kūno į musų 
įstaigų iš bile kokios miestu dalies.

Reikalui esant, musų automobilius ųtvažiuos į jūsų 
taamus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsite ipamatyti di- 
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ‘ir už tų f pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės‘niokoti, nežiūrint i 
į tai,-ar ijųs^ų pirksite, ar ne.

/EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių , g^botįus, kui’is 
teikia ? ambulance patarnavimų įsų iękspęffti ilietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm .negu kreipsitės kur 
kitur. \ ? . ’

EUDEIKIS
’ f ‘ L 7 • .* •’ ? h: • • • •

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas 

4605-07 South Bėmitage Avenue 
Visi Tęlefopai: VARĖS 1741 ir 1742

t

Lietuviai (gydytojai

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

/ Tel Kenvvdod 1107
VALANDOS:

nur >9 ikixU valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart' ivintadianio it • ketvirtadienio

DR. A. & GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto ilki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį 
4847 West 14tb Street, 

CICERO. ILL. 
X-Ray....Pbone Cicero 1260

JOSEI^Ęl JT. -GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Bouleyatd 2800

6515 So. RockvueU St.
Tel. Republic 9723

Dr. P. M. ŽILVITIS 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel; Victory 7188X 
Rez. Tel. Hemlock 2615

LIETUVIS. ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telcphone Franklin 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephbne Victory 2213
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NAUJIENOS, Chicago, ID. Penktadienis, balan. 1, 1932

Lietuvių

Naujienų Radio Va 
landa pakeista

kurios turi būt sumokėtos iki 15- 
tos dienos balandžio (April) 
šių 1932 metų.

Kad padengti 1930 m. išlai- 
das sulig padarytu ir užtvirtin
tu sąmatų, reikia surinkti: 
Chicagos miestui $63,315,563.00 
Cook kauntei $46,177,729.65

taksų žinovas, M r. John Pratl 
Chicago Real Estate Board Sek
retorius.

susirinkimas yra šau- 
pastangomis Chicago 
Prekybos Buto, be jo- 

sumetimų, vien 
lietuvišką vi- 

taksu

CHICAGOS 
ŽINIOS

Viso $109,493,292.65 
Laikas jau trumpas. Girdime, 

v avniiKiuiviiiv, nekurie iš didžiųjų savi- 
Naujienu radio 11 ’11 kll nekilnojamos nuosavybės 

0 iki vidurmiesty (loop) pilnai jau 
| sumokėjo jiems prisiųstas taksų 
'bilas. Bet atsižvelgus į 1930 
metų taksų bilas, prisiųstas sa
vininkams Bridgeporte ar 

s Brighton Parke, tai taksai už 
■ 1930 metus 12% didesni, negu 
už 1929 metus.

Nuo ateinančio sekmadienio, į 
balandžio 3 d., 1 
valanda prasidės nuo 7 
8 vak. valandai.

Jsitėmykite tai gerai ir ne-, 
ieškokite Makalų šeimynos nuo-; 
tikiu anksčiau tos valandos.

Permainą valandose padar 
Amerikos Radio Komisija.

kiamas 
Lietuvių 
kių politiškų 
tikslu supažinti
suomenę su dabartinių 
klausimu.

J. P. Varkala, Chicagos Lie
tuvių Prekybos Buto Sekreto
rius ir Reikalu Vedėjas.

Lokautas Illinois anglė- 
kasiams

torų jų ridikiulius. Tuomet va
gilis pradėjo moteris “pažinti”: 
esą, iš tamstos, ponia, atėmiau 
ridikiulį tokioj ir tokioj vietoj 
ir tokiose apystovose, o iš tam
stos štai anoj ir ve šitokiose 
aplinkybėse, ir taip > paeiliui. 
Vagilis buvo areštuotas prie 
Halsted ir Taylor gatvių. Jis 
yra 21 metų ir gyveno adresu 
1011 West 11 St.

Dirbtuvės eksplozijoj 
žuvo 1, sužeisti 3

Western Shade Cloth dirbtu
vėje, prie 22 ir Jcfferson gat
vių, kilo ekspliozija. Užmuštas 
vienas darbininkas, sužeisti 
trys, o 65 kiti išbėgo gatvėn.

Illinois Lietuvių Pašeipos Kliubas lai
kys savo mėnesini susirinkimą penkta
dieny, balandžio 1 d., Ch. Liet. Audi
torijoj, 7:30 vai. vakare. Visi kliu- 
bieČiai būtinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

A. Kauta kis, rast.

CLASSIF1ED ADS

*»

i* .u
1

Alanu
, VCIltt

PRANEŠIMAI

Cicero
1-nui,šį vakarą, balandžio 

Raudonos Rožės Kliubas turės 
susirinkimą p. Lukštięnčs sve
tainėje, prie 15 gatvės ii* 49

Ino.jamo turto i R ve. 
>r ir bendrlrį V

e- 
P 
sumokėti taksais 1930 m. Jei-

Visiems žinoma, kad nė Chi- 3U dviiliačio savininkui-pasitai- 
cagos, nė Cook kauntės valdžia kad fliatas vnšuj buvo pei 
neturi teisės parduoti nekilno- nl-tus tuščias, o apačioj jis pats 
jamą nuosavybę už nemokeji- S'.vveno, tai ne tik kad nieko 
rną 1928 ir 1929 metų taksų, Ų’3 negauna iš savo namo, bet 
nes teisėjas Jarecki pripažino, savo Binte gyvenant jam pri- 
jog nekilnojamo turto savinin- sv*na tiek taksų mokėti, kiek 
kai neteisingai apdėti labai di-i išeitų rentos mokėti svetimam 
deliais taksais už 1928 ir 19291nnme gyvenant.
m. Dabar laukiama nutarimo, klausimas kįla. Aigiiei* 
aukštesnio teismo, kuriam dar kia Real Estate taksus mokėti 
pridera : .. .

Arba atmesti tų dviejų 
Bkksus.

Jeigu aukštesnis teismas už- 
girs, tai visi piliečiai turės su
mokėti sumą taksų parodytąjį! 
taksų 
metus 
vilkta 
da jie 
iki dienai sumokėjimo, skaitant 
dalį mėnesio už pilną mėnesį.

Jeigu gi aukštesnis teismas 
atmes ,tai 
misija iš 
uuoti visą 
kauntes ir 
ventojų turtą ir naujai išskait
liuoti kiek pripuola taksų su
mokėti kiekvienam nuosavybės 
valdytojui, kad surinkti kiek ir 
kuriam pripuola mokėti.

Reikia žinoti, kad viršminėta 
pinigų suma jau seniai išeik
vota ir algomis išmokėta, o už 
tuos savininkus nekilnojamos 
nuosavybės, kurie dar savo tak
sų nesumokėjo viršminėtiems 
1928 ir 1929 metams, yra ban
kai Chie'tgcs, o ynač New Yor- 
ko, paskobnę Chicagos miestui 
pinigus, gi šioms paskoloms 
miestas m.ka nuo 5%D4 iki 
6% palankų per visą laiką, kol 
savininkai nesumokės viršminė- 
tų taksų. Vien tok a išly >a ban- 
kieriai davė paskolą Chicagos

1 929 metu dviiliačio rendos reikia

it ji vyrai, kurie esate 
aplikacijas, kad įstoti ,j 
bukite susirinkime pri- 
nes (ai paskutinė pro-

Illinois Anglies Kasyklų Ope
ruoto jų. asociacijos nariai išlei
do pareiškimų, kad valstijos 
kasyklos užsidarančios. Mat, 
ketvirtadienio naktį pasibaigė 
sutartis, kuri nusakė darbo są
lygas anglckasiams. O atnau
jinti sutarties nepavyko. Sam
dytojų pareiškimu, šis kasyklų 
uždarymas nesąs nė lokautas, 
nė streikas. Jos busiančios už
darytos iki pavyks sutartis at- 

Uždarymas kasyklų, 
su

naujinti.
nužiūrima, paliesiąs 40,000 
viršum darbi ninku.

Kidnaperį nuvyję

*W" • v ® • •Laikai mainosi
Educational

M oky klos

per du me
dų

žodis tart, kad užgirti'už 19^9-tus metus ? Jeigu tak- 
metu sai metus V™

neteisėti ir savininkai neįeisin- 
-''i dideliais R. E. tak- 

ir 1930-tų metų tak- 
budu išskaitliuoti, 
1928 ir 1929 metų.bilosc 

su 17 
menesį 
turėjo

už 1928 ir 1929 
už kiekvieną už- 
nuo to laiko, ka

buti sumokėti, ir

gai apdėti 
sais, taigi 
sai tokiu 
kaip kad 
Bet iki šiol teisėjas Jarecki ne
paskelbė rezoliucijos, kad mies
tas neturės teisės parduoti ne
kilnojamos nuosavybės, jeigu 
už ją savininkai nesumokės 
1930-tų metų taksų.

žinoma, dabar tokios teisėjo 
rezoliucijos ir būti jiegali, nes

i Kliubą, 
ėmimui 
ga.

Kliubo nusistatymas yra ne
priimti vedusius paprastu lai
ku, o priimti tik kas penkeri 
metai. Bet šiemet pasitaikė 
nepaprastas reikalavimas, kad 
butų priimami vedusieji, tai 
nutarta buvo atidaryti durys 
į Kliubą vedusiom
nesiūs. Ir dabar jau tie 
mėnesiai išsibaigia.

Gi nevedę gali 'įstoti bet ku
riuo laiku—kada tik nori. Taip
jau gali priklausyti Kliubui ir 
vaikai, vadinamieji “juniors”, 
amžiuj nuo 6 iki 15 metų. Jie 
irgi gauna pašalpą ir pomirti
nę.—Ciceronas.

■Policija daboja, namus Ar- 
thur J. Baer, Central Republic 
Bank and Trust Co. vice-prezi- 
dento. Užtikta vyras, kuris 
triusėsi, kad atidaryti langą 
kambario, kame buvo Baerio 2 
metų kūdikis. Nežiūrima, kad 
tas vyras taikėsi pavogti kūdi
kį.

Bažnyčia mokinsianti 
šeimyninės laimės

Laikai mainosi ir tai atsiliepia ne 
i gyvenimo papročius, bet ir į biznio 
ditno budus, ypač į grosernių biznį.

Seniau nepriklausomas grdserninkas. ar 
tai didelis ar mažas, galėjo sėkmingai 
vesti biznį, dėlto kad kompeticija buvo 
vienoda. Tuksiančiai kitų groserninkų 
pirko prekes tuo pat budu, iš pačių šal
tinių ir prie tų pačių sąlygų.

Bet laike pastarųjų dešimties metų 
atsirado stiprus kompetitoriųs čenšto- 
ris. Čia buvo tuksiančiai sankrovų, po 
viena vadovyste, perkantys per vieną 
centralinį ofisą ir delei jų milžiniškos 
perkamosios jėgos ir tikslaus vedimo 
biznio, jie galėjo pardavinėti daug pi
giau, negu tai galėjo daryti nepriklau
somas groserninkas. Del tos priežasties 
groserninkui pasidarė daug sunkiau už
sidirbti pragyvenimą ir jau šimtai groser
nių Chicagoje užsidarė. Tečiaus čenšto- 
riai vis daugiau ir daugiau naujų san
krovų atidarinėja.

Viskas kas liko groserninkams, kad 
išgelbėtUbiznį, tai burtis į krūvą ir ben
drai pirkti ir pardavinėti, kad atlaikyti 
kompetičiją, Tuo tikslu ir tapo sukurta 
“Midwest Stores” organizacija. Ir kad 
ekonomizuoti kur tiktai galima, ji įstei
gė nuosavą sandelį.

Pasekmės pačios už save kalba. Da-I 
bar Chicagoje yra arti 300 Midwest1 
Stores ir jų skaičius nuolatos auga. Jų 
pasisekimas paeina, kad jos gali parda
vinėti puikiausios kokybės prekes už tiek 
pat žemas, ar dar žemesnes už čenštorių 
kainas. Geriausias to įrodymas bus per
žiūrėjimas jų apgarsinimo kitame pus- 
’apyje-

tik
ve-

1 8la Apielirikė. — Lietuvių Vak’arinės 
Žvaigždės Pašelpinio kliubo susirinkimas 
įvyksta Imą balandžio 7:30 vai. vak. 
Chernausko svet., 1900 S. Union Avė. 
Turime svarbių reikalų, visi nariai ma
lonėkite atsilankyti. ‘ — Valdyba.

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

St. Charles, III.
susirinkimas įvyks 3 d. balandžio, 
po pietų, bažnytinėj

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Otenpmis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER
’ COLLEGE

672 West Madison Street

Business bervice
Biznio Patarnavimas

Bridgeportas

dabartine taksų ko- 
naujo turės perkai-i .

Cook iki 15-to balandžio (April) 1932 
m. savininkams duotas laikas 

i taksus sumokėti ir po 15-tos 
(June) 1932 m. bus

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės susirinkimas; pa
skirtas p. Evaldo vietoj ki
tas Bendrovės sekretorius, 
būtent A. Kaulakis.

Episkopatų bažnyčia planuo
ja ateity duoti pamokas šeimy
nos laimei. Pasak tų bažnyti
ninkų, poros ima skirybas; daž
nai dėl menkiausių priežasčių. 
Pamokos šeimynos laimės klau
simais, tikimasi, padės išveng
ti

Muzika Rusų Vei 
kale

daugelio skirybų.

nekilnojamą
Chicagos miesto gy-

1930-tų metų R. E. Taksai
Štai dabar mes gauname 1930 

metų real estate taksų bilas,

| birželio 
/bausmė 1% kas mėnuo ir tik 
po 1-mos dienos gegužės (May) 
1932 m. prasidėtų išpardavimas 
nekilnojamo turto deliai nemo
kėjimo taksų

Taigi dabar 
miestas turės 
nekilnojamus 
namus), jeigu nebus sumokėti 
1930-tų metų taksai? šis klau
simas nėra aiškus, o kiekvie
nas savininkas nori atsakymą į 
jį dabar žinoti.

Išaiškinimui viešai (iš estra
dos) Chicagos Lietuvių Preky
bos Butas ir rengia viešą prane- 

Išimą taksų mokėtojams, kuris 
(atsibus 7:30 valandą vakare 1- 
' mą balandžio (April) 1932, di
džiojoj svetainėj Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street, Chicago, III.

Pasižadėję yra atsilankyti

už 1930 metusi 
ir klausimas, ar 
teisę pardavinėti 
turtus (lotus ir

STEPONAVIČIŲ
KONCERTAS!

Trečiadienį, kovo 30 dieną, j- 
vyko Chicagos Lietuvių Audito
rijos. Bendrovės direktorių, 
draugijų atstovų ir auditorijos 
auksinių bonų valdytojų susi
rinkimas.

Susirinkimas plačiai diskusa- 
vo auditorijos bzinio klausimus.

Tur būt vienas svarbiausių 
susirinkimo tarimų buvo toks: 
vieton ėjusio iki šiol bendrovės 
sekretoriaus pareigas p. J. P. 
Evaldo paskirti p. Alfonsą Kau, 
lakį, 3251 So. Halsted Street.

Be to, nutarta! paprašyti p. 
Evaldą atiduoti bendrovės kny 
gas ir jas pavesti peržiūrėti au
ditoriui Varkalaj. P-no Var- 
kalos užduotis jausianti patik
rinti jas nuo įat Auditorijos 
pastatymo laikų. Ir patikrinti 
ne tik bėgusio 1 biznio pajamas 
ir išlaidas, bet ir dokumentus 
Rekorderio ofise, kurie liečia 
auditorijos statymo bilas.

Ateity, sulig praėjusio susi
rinkimo tarimu, visas auditori
jos biznis bus vedamas audito 
rio Varkalos priežiūroje: jis iš
duos bendrovės valdybai ir di
rektoriams mėnesines ar pus
metines atskaitas.

Advokatas K. P. Gugis, buvęs 
susirinkime, davė patarimą, kad 
visi auksinių auditorijos bonų 
(gold bonds) savininkai užsire
gistruotų pas dabartinį bend
rovės sekretorių, p. Kaulakį.

—Bridgeportietis.

Neleido nusižudyti
.....--------

Neturėdama darbo ir nete
kusi vilties, Miss Anna Kokus, 
16 metų, iš% Clinton, Ind., lipo 
per Lake gatves turėklas, kad 
šokti į upę. Ją pastebėjo taksi- 
<ebo draiveris, Ke,nneth Call- 
ing, 6416 Dakin Street, ir su- 
aikė nuo saužudystes. Jisai 
nugabeno mergaitę į policijos 
stotį.

Bedarbis nusižudė
James Sara, trečius metus 

bedarbis, 3841 West 31 Street, 
pašovė savo pačią, po to, nepa
vykus nušauti vedusią dukterį, 
pats nusišovė. Saužudžio pati 
gal mirs. Pats Sara, sakoma, 
buvęs girtas, kaip pradėjęs 
šaudyti.

. K. Steponavičius — Smuikininkas
t f _

i Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė, dai
■ nininkė /
Jurgis Steponavičius — pianistas

ir
Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras

Sekmadieny, Balandžio 3 d
Lietuvių Auditorijoj

Pradžia 7:15 v. vak. Po programo Šokiai 
Visi kviečiami atsilankyti.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir prjtaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių^ Žemos kainos.

GARSINKITE?
NAUJIENOSE

AUTOMOBILIŲ MfKANIKAS, lie- 
tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 43 5 7 So. Wasbtenaw 
Tel. Lafayette 13 29.

L. U. N. Kliubo 
2 v.
Bus 

svar- 
turč-

j svetainėj.
daug svarbių dalykų apsvarstyti, o 

katruos 
Tad visi na-

Valdyba.

biausi prieš rinkimus už 
sime savo balsą atiduoti, 
riai prašomi susirinkti.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Totvn of Lake. — SLA. 
rinkimas įyks balandžio 3 
pietų J. Dimbelio svet., 45 23 S. Wood 
St. Visi nariai ir narės atsilankykite, 
nes bus balsavimas Pildomosios Tarybos. 
Taipgi yra labai svarbių kuopos reikalų. 
Nepamirškite ir draugus atsiveskite prie 
SLA. 122 kuopos prisirašyti.

— /'. T. Puteikis, sek r.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos narių Steponavičių kon
certas atsibus nedėlioj. balandžio 3 d.. 
Lietuvių Auditorijoj. Taigi draugijos 
nariai, kuriems daleidžia aplinkybės pra
šome atsilankyti į Steponavičių koncer
tą ir paremti šiuos musų dailės mėgėjus.

, — X. Saikus, rašt.

1 22 kp. susi- 
d.. 1 vai. po

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

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

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

Dabar Punch and Judy teatre rodomą 
rusų tonfilmą "Soil is Thirsty” (Žemė 
yra ištroškusi) palydi graži muzika, pa- į 
rašyta kompozitorių 1 ■-1-’...... ..
daugiausia paduodami 
vai, nes ir veiksmas 
Turkmenistane. Yra 
nų, turkmėnų ir rusų.

, Tame pačiame programe, tik kitame 
veikalėlyje duodami kaukaziečių ir uk
rainiečių dainos ir šokiai ir taipjau dar
bininkų orkestro muzika.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
draugija laikys bertaininį susirinkimą ba
landžio 3 d.. 12 va!, dieną, Cb. Liet. 
Auditorijos svetainėj. Nariai būtinai 
malonėkite atvykti, nes turime svarbų 
klausimą apsvarsyti — kaslink pomirti
nes išmokėjimo mirusio nario, taipgi ir 
kitokių svarbių reikalų randasi. Pasili
kę su mokestimis privalote apsimokėti.

P. K., nut. rašt.

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

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen. biznis išdirbtas daugelį metų.

1915 S. Union Avė.

kolektyvo. Joje j 
turkmėnų moty-į

ir daug kitų dai

III. — Visi nariai Šv. Pet- 
draugystės ir S. L. A. 29tos 
kviečiami pribūti į ateinantį 
kuris įvyks nedėlioj, 3 bM- 

Bus balsavimas ir rinkimas į

I Mestville, 
daugiausia dedasi ro ir Povilo 

kuopos yra 
susirinkimą, 
landžio.
S. L. A. naujos valdybos ir visi yra 
kviečiami atsilankyti kuo skaitlingiausiai.

— Jonas Sabaliauskas, fin. rašt.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
su namu, išdirbtas biznis per ilgus me
tus. Parduosiu už cash arba mainysiu 
į namą nors ir kitame mieste, dėl ne
sveikatos šeimynoj.

Bok 1405 
Naujienos

1739 S. Halsted St.

Aukos vagilio , nepažino, 
tai vagilis pažino jas
Keturios dešimtys moterų ne

pažino Peter Dalasandro, kuris 
specializavosi ištraukti iš mo-

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 užtvirtinu, 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 Bervvyn, Town of 
Cicero, Village of Summit ir Evergreen 
Park, antradieny, balandžio 12 d„ 1932 
m., bus sekama:
DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA 
REPŲBLIKONŲ PARTIJOS .. BALTA

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

ROBERT M. SWEITZER, 
COUNTY CLERK OF

COOK COUNTY, ILLINOIS.

PASKUTINĖS 4 DIENOS

įdomi pasalta ąplo mllŽiniSkų penkių 
meti - - 

“KITEINO TO
‘ I.IVK”

Sovietų drama 1A 
kovos gyvulių ka

ralijoj

MADOS MADOS MADOS

2558 3422

C

•l

PARSIDUODA kepykla, gera vieta, 
pigi renda, gyvenimo kambariai sykio, 
’arduosiu pigiai, turiu važiuoti į Lie

tuvą. 1024 W. 5 7 St. ,

Personai
Asmenų leiko________

PAIEŠKOJIMAS NR. 47.
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Balbaka, Edvardas. Gyvenąs Chica- 

goie.
Benediktavičia, Vladas. Kilęs iš Kra- . 

žiu vals., Raseinių apskr. Gyvenąs Chi
cagoje —- Roselande.

Bražienė ar Blazniene, Juze Janule- 
viČaite. Pirm karo gyveno Sheboygan, 
Wisconsin.

Jeckus, Pranas. Kadaise gyveno Cbica
go je — Bridgeporte.

Jotautas. Pranas. Kilęs iš Vilkijos 
vals., Kauno apskr. Kadaise gyveno Mo- 
ine, Illinois. ,

Skakovskis. Vladas. Gyvenąs Chicagoje 
— Bridgeporte.

Štenderis, Karolis (Charles Stegder). 
Iš Pandėlio vals., Rokiškio apskr. Prieš 
karą gyveno Cbicago. ir Waukegan, III.

Zaleniakas, Vincas. Kilęs iš Gudelių 
vals., Mariampolės apskr. Gyveno Cie- 
veland. Ohio. Atsiliepė jo žmona, Ona 
Zaleniakienė.

Aukščiau išardyti asmenys yra prašomi 
atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų yra prašomas suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas.
Room 1904 —- 201 Nortb Wells St., 

Chicago, Illinois.

Help Wanted—Malė
___ Darbininku Reikia____

3422

2558

3191

REIKALINGAS ant farmos nevedę* 
karpenteris ir paprastas darbininkas. Dar
bas už valgį h drabužį. Stanley. 423 E. 
64tb St. 1 lubos. /

Help Wanted—Female
REIKALINGA senyva ^moteris dirbti 

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

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon: so visais pato

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

pieną
Art A Oulture tn , 

USSSR.
Kaukazo muzika. Uk 
rainų choras, Loriln 
prado baletas, Dirbtu 

vila Orkestrą

PUNCII & JUDY
VAN BVREN l’RIB MIC1IIOAN 

11' vah ryto iki vi<Iurnai<Člo> 88c iki 1 V* d<

3422 —• Sporto siutelis ir suknia. Sukirptos mieros 16, 18. taipgi 36, 38, 
ir 42 colių per krutinę.

2558 -— Jaunesnei moterei arba panelei praktiška suknelė. Sukirptos mie
ros, 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38', 36 ir 38 colių per krutinę.

3191 — Mažutei panelei suknele."'“ Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų am
žiaus. '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nurnerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresį. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, IU»

40
PARDUODU farmą, 40 akerių, gera 

žemė ir geri budinkai, Micbigano val
stijoj. K. Markus, 2049 Pierce Avė., 
Tel. Humboldt 6471, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago. III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau >t 

siųsti man pavyzdį No _____________

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

: Real Estate For Sale
Namai-Žetni Pardavimui

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

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

Josepb Yushkewitz,
3647 Archer Avė. Chicago, III.

biznius

ilsimai* 
kreipki*

»

(Vardas ir pavardė)

< Adresas 1
\ •

i Miestas it valsu)

.... .  aa

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

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westetti Avtnuė




