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Kasėjų ir kasyklų 
savininkų ginčas 

negreit užsibaigs
Derybos nutruko iki balandžio 

13 dien.

Kiniečių maištas 
plečiasi į naujas
Mandžurijos dalis

Sukilėliai degina miestus ir 
kaimus

Chicago, III., bal. 3. — Viltis 
greitai užbaigti kasyklų savi
ninkų ir angliakasių unijų gin
čą pranyko. Abiejų pusių kon
ferencija laikinai išjro ir abiejų 
pusių atstovai nepradės vėl tar
tis iki balandžio 13 d.

Del ginčo 144 valstijos kasyk
lų lieka uždarytos ir apie 50,- 
500 darbininkų pasiliko be dar
bo.

Sako, savininkai kalti
Dvylikto distrikto pirminin

kas .1. Walkcr kaltina kasyklų 
savininkus dėl konferencijos ne
pasisekimo ir kasyklų uždary
mo. Jis pareiškė, kad angliaka
siai sutiko dirbti ir toliau, iki 
bus susitarta dėl naujos sutar
ties, už pirmiau gautą algą, bet 
savininkai jų pasiūlymą atmetė. 
Kai kurios atskiros kasyklos, 
betgi, su tuo pasiulymu sutiko 
ir pradėjo darbą.

Nori algas nukapoti
Illinois angliakasiai reika

lauja algų pakėlimo, nuo $6.10 
iki $7.00 j dieną, o savininkai 
nori jas dar sumažinti.

Monarchistai remia 
Hitlerį

* •***.♦. , 4
Berlynas, bal., 3. — Karalai

tis VV nhelm Friedrielr, monar 
chistų vadas ir pretenduojąs j 
Vokietijos sostą, paskelbė rem
siąs Vokietijos fašistų vadą 
Adolf Hitlerį į prezidentus at
einančiuose bal. 10 d. rinkimuo
se.

Tokio, Japonija, bal. 3. —Ki
nų sukilimas Mandžurijoje nuo
lat plečiasi ir apima naujas sri
tis. Japonų šaltiniai paduoda, 
kad sukilėliai sudegino pietry
tinėje krašto dalyje dvyliką 
miestelių ir kaimų.

Mūšiai keliose vietose
Ties Nunganu tarp japonų 

pėstininkų ir sukilėlių ėjo karš
ti mūšiai ir panešė didelius nuo
stolius, japonai atėmė miestą 
nuo sukilėlių.

Kiti mūšiai eina ties Fan- 
chcng’u ir ties Taonan’u.
Siunčia daugiau kariuomenės

Tokio, bal. 4. — Paskatinta 
paskutinių įvykių Mandžurijoj, 
Japonija pasiuntė kelius naujus 
pulkus sukilėlius numalšint;. 
Nauji kariuomenės būriai pra
dės operacijas Korėjos pasieny.

. “Mandžurija Kinijos dalis”
Nanking, bal. 3. — Gen. 

Chiang Kai-Shėk, Kinijos vy
riausias karo vadas paskelbė, 
kad Mandžurija dar skaitoma 
Kiųijos dalimi ir kinai priešin
sis naujoms japonų invazijoms.

Shanghai, bal. 4. — Kinų-Ja- 
ponų taikos derybos Shangha- 
juje stovi vietoje. Fronte ra
mu.

[Acme-P. W A. Photo]

VVashington, D. C. — George VVashington statulos atidarymo ceremonijos.

“4-ų” konferencija 
įvyks balandžio 6, 
Londone, Anglijoje

Dalyvauja Francija, Vokietija, 
Italija

London, Anglija, bal. 3. — ) 
Angliją atvyko Francijos mi- 
nisterių pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris Andre 
Tardieu su finansų min. M. 
Flandiu tartis su MacDonaldn 
1 *ad u no j au s k o n f ere n ei j os 
•kalu.

Pati konferencija įvyks tre
čiadienyje, bet Tardieu su 
Donaldu svarstys atatin 
konferencijos programą, kąd pa
tenkinti laliją ir Vokietiją, ku
rios konferencijoje irgi 
vaus.

r ei

M se
kama

ti aly

Dalyvaus Grandi ir Bulow

Nuo Italijos atvyks užsienių 
reikalų ministeris Dino G 
nuo Vokietijos užsienio viėe-mi 
nisteris Von Bulow.

randi,

Teiks pagalbą padunojui
Svarbiausias konferencijos ti

kslas apsvarstyti budus pagal 
bos suteikimui penkioms padu- 
nojaus valstybėmis— Ausi 
Vengrijai, Čekoslovakijai, IvU-

Sovietų Rusijoje 
trūksta rnčsos

Berlynas, bal. 3. —šiandien 
pasibaigė politinės paliaubos. 
Berlyne ir keliose kitose vieto
se-tuojau įvyko riaušės, kuriose 
labiausiai figūravo komunistai. 
Trys sužeisti.

Politiniai kaliniai Ku
boje paskelbė bado 

streiką
Havana, Kuba, bal. 3. — 130 

politinių kalinių Principe kalė
jime paskelbė bado streiką. Ne
patenkinti patalpomis.

Ryga, bal., 3. — Iš Rygos 
.pranešė, kad Rusijoje jaučia
mas didelis mėsos trukumas ir 
previzijų komisaras A. I. Mok- 
jan laikinai uždarė mėsos gabe
nimą i Maskvą^ -Leningradą ir 
kitus didesnius krašto centrus.

Slaptoji policija sumė 30 val
džios gyvuliu auginimo ūkių 
viršininkų, kurie kaltinami sa
botažu. Daug 'kitų viršininkų 
pašalinta. Maskvos diplomati
nio korpuso nariai gauna savo 
mėsos porcijas iš Rygos.

i Karas su bedarbe
> iki šiol parūpino

412,416 darbų
I _ _____
i Kampanija pasibaigs geg. 1 d.

N. J. vals. policija 
tiki kūdikį atgaut 

greitoje ateityje
Vėliausiai užtikti pėdsakai turi 

pamato

Hopevvell, N. J., bal. 3. ’ — 
Pasikalbėjime su laikraštinin
kais, N. J. valstijos policijos 
viršininkas Schwartzkopf, pa
reiškė, kad yra vilties Lind- 
bergh’ų kūdikį atgauti vėliau
siai už kelių dienų, nes pėdsa
kai, kuriuos policija ir kiti 
užtiko paskutiniu laiku, turi 
pamato.

Virginiečiai dar derasi
Trys virginiečiai, kurie veda 

derybas su kidnaperiais laive, 
Atlantiko juroje, dar tebeside- 
ri. Viskas, tačiau, laikoma pa
slaptyje.

Ieško kūdikio Anglijoje
J Angliją slaptai atvyko N. J. 

policijos antrasis superinten
dentas Schoeffel ir iš South- 
amptono vyksta į Londoną, 
kur jis tarsis su Anglijos 
“Scotland Yard”. Tikslas ir 
kelionės motyvai nežinomi.
žinios apie kūdikį iš Anglijos

36,509 lietuviu N. Y., N.
J., ir Conn. valstijose
VVashington, I). C., bal. 3.— 

Paskutinio cenzo žiniomis, lie
tuvių trijose rytinėse valstijo
se New York, New Jersey ir 
Connecticut yra 36,600. New 
Yorlįo vai., 15,933, N. J.— 8,- 
057 ir Conn. 12,519.

Francija padidino kvie
čių importą

Paryžius, bal. 3. — Del blogo 
derliaus, Francija padidino kvie
čių importą iš užsienio.

Uždraudė turistams lan
kytis karo zonoje

Shanghai, bal. 3.— Japonai 
uždraudė 250 Amerikos turis
tams aplankyti \Voosungo ii* 
Chapei miestus, kurie yra karo 
zonoje.

Sovietams padidins al
gas 300%

Maskva, bal. 3. — Komunis
tų partija planuoja trigubai pa
kelti algas darbininkams, ku
rie priklauso prie partijos.

Šiandien prasideda Ha- 
waii teismus

Honolulu, bal. 4. — Šiandien 
prasidės Hawaii teismas, kuria
me bus teisiami keli Amerikos 
laivyno jurininkai, vieno jų 
žmona ir jos motina už havai- 
jiečio nužudymą. Kaltinamuo
sius gins ChicagOs kriminalis 
advokatas Clarence Darrow.

• New York, bal. 3. — Vasario 
j 15 d. visoje šalyje* prasidėję 
' “anti-depresijos, anti-bedarbės” 
i kampanija, kuriai vadovauja, 
i Amerikos Darbo Federaciją, 
i Amerikos legijonas, National 
Advertiser’s i asociacija ir eilė 
kitų pagelbinių 7 organizacijų. 
Kampanijos tikslas— gauti 1,- 
000,000 darbų bedarbiams.

Dirba 10,800 komitetai
Kampaniją remia laikraščiai, 

radio stotys, įvairios miestų ir 
valstijų organizacijos, šimtatū
kstantinė armija buvo suorga
nizuota į 10,800 komitetų, ku
rie varo karą savo atskiruose 
distriktuose.

Lenkijos pasienyje 
sudegė 70 kalinių
Vilnius, bal.* 3. — Chicago 

Tribūne praneša, kad Lenkijos 
pasienyje, rusų pusėje, Kraiske, 
užsidegė sovietų koncentracijos 
stotis ir gaisre, žuvo 701 kali
niai ; 23 visai arti mirties, o ki
ti 16 kalinių laike panikos iš
ėjo iš proto.

Gaisras kilo, laiku, kuomet 
koncentracijos stoties viršinin
ko nebuvo arti kalėjimo, jis su 
savimi 'turėjęs raktus. Sargai 
negalėjo vartų atrakyti ir ne
turėjo užtektinai vandens | 
gaišini užgesinti.

muilijai ir Jugoslavijai.

Į žemę grimsta Itali 
jos miestas

Policijai atėjo laiškas iš Viek
uos, Austrijos, kuriame irgi 
kalbama apie pavogtą kūdikį ir 
duodama tam tikri nurodymai.

Padėtis neaiški, bet yra vil
tis kūdikį atgauti.

Auncion, Paraguajus, bal. 3. 
—Paragutjjaus valdžia prailgino 
karo stovį krašte iki liepos 31 
d. Karo stovis buvo paskelbtas 
po lapkričio mėn. ruošto suki
limo.

Naujas Ukrainą “smur
to žygis”

Varšuva, bal. 3. — Iš Varšu
vos atėjo žinia, buk ukrainie
čiai nužudė Skalacki valsčiaus 
raštininką. Kaltininkai nežino
mi.

Chica^ai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
/x Debesuota, galimas lietus; 

kiek šilčiau: lengvas šiaurryčių 
vėjas.

Vakar temperatura buvo 39- 
60.

Amerikos laivai gavo
■ slaptus įsakymus

»

San Pedro, Cal., bal. 3..—47 
Amerikos karo laivai gavo slap
tus įsakymus iš Laivyno depar
tamento. Koncentruosis neži
nomoje vietoje Bamiąjame van
denyne.

Saulė teka 5:29; leidžiasi 6> 
17.

Motina ir 3 sunąs žuvo 
gaisre

Port Jefferson, N. Y., bal. 3. 
—29 metų motina ir jos trys 
sunųą žuvo gaisre, kuris ištiko 
jų 2 aukštų namą.

Pinigų padirbimo maši
na kalėjime

Huntsville, Tex., bal. 3. — 
Kalėjimo spaustuvėje slaptosios 
policijos agentai rado pinigų 
spausdinimo mašiną.

Anti-prohibicininkų 
konferencija

VVashington, D. C., bal. 3.— 
Priešingos prohibicijos įstaty
mui moterys, bal. 12 d. susi
rinks konferencijai ir tars bu
dus, kaip priversti kongresą į- 
statymą atmesti ar modifikuoti.

Suomija rengiasi Olim- 
pijadai

i ...

Los Angeles, Cal., bal. 3. — 
Suomijos atletai stropiai ruo
šiasi ateinančiai pasaulinei 
Olimpijadai, norėdami paveržti 
pirmas vietas nuo amerikiečių. 
Suomiai pasižymi savo bėgikais.

Moterys ir studentai no
ri koriko darbą

Budapeštas,! Vengrija, bal. 8 
—Mirus oficialiam Vengrijos 
korikui, jo vietai atsirado virš 
šimtas kandidatu, kurių tarpe 
yra daug studentų- ir moterų.

Neapolis, Italija, bal. 3. 
la Santa Stefano, miestas 
Ii nuo Rymo, pradėjo giimstF 
| žemę, į urvus, kurie po mie&* 
tu buvo iškasti dar senobės ro
mėnų laikais.

Visi miesto gyventoja 
10,000, pradėjo 1 
savo gyvybes. Gyvento, 
jo ,kad pamažu ir visas 
tas taip pražus nuo žėruos pa
viršiaus.

—Vil- 
neto-

gyventojai, 
bėgti geibo

virš 
‘‘darni

mies-

Suareštavo du Italijos 
šnipus

Marseiiles, Francija, bal. 3.— 
Francijos policija suareštavo du 
Italijos šnipus, moterį ir vyrą, 
buvusį Italijos kariuomenės ka
rininką.

šuo apkandžiojo scenoje la- 
šiantį ‘‘nedorėlį”

13,879 darbų į dieną
Paskutinėmis žiniomis, kam

panija gavo 412,416 darbus. 
Penktadienyje balandžio 1 d., 
26 valstijos gavo 4,500 darbus; 
baalndžio 2 d., vien Michigan 
valstija padaugino darbų skai
čių 11,987, o Nebraska — 1,- 
910.

Kampanija pasibaigs gegu
žės 1 d. ir kampanijos vadai 
tiki, kad tikslas—gauti 1,000,- 
000 bus pilriai atsiektas.

i
Stimsonas vyksta j Gė- 

nevos konferenciją
WashĮngton, D .C., bal. 3. — 

Amerikos užsienio sekretorius 
Stimsonas penktadienyje išvy
ksta į Genevos nusiginklavimo 
konferenciją. Užims Ajmerįkos 
delegacijos pirmininko vietą. 
Tarsis su Europos valstybių 
premjerais ir dėl skolų.

Policija išvaikė Yrigoy- 
eno rėmėjus

Buenos Aires, Argentina, bal. 
3.—Buenos Aires policija išvai
kė buvusio Argentinos radika
lų prezidento Hipolito Yrigojeno 
rėmėjų mitingą. Rėmėjai tvir
tina, kad radikalai laimėjo'^per
eitų metų rinkimus.

De Valeru pasiryžęs 
priesaika panaikinti
Dubliu, Airija, bal. 3. —Ai

rijos prezidentas De Valera pa
skelbė, kad geriausia garantija 
vidujinei Airijos taikai yra 
panaikinimas priesaikos Angli
jai.

57,000 Kinijoje žuvo nuo 
maliarijos

Kaifeng, Kinija, bal. 3. —Ka
rų, bado, potvynių ir j kitų ne
laimių aplankyta Kinija smar
kiai nukentėjo nuo maliarijos 
epidemijos, kuri išsiplėtė Ho- 
nan provincijoje. 57,000 jau mi
rė, 200,000 serga.

Hooverio paveikslas ant 
naujo pašto ženklo

Washington, D. C., bal. 3. — 
Oklahomos atstovas kongrese 
padarė įnešimą, kad ant naujo 
3 centų pašto ženklo butų at 
vaizduotas Hooverio paveikslas.

Airijoje sustreikavo 
Fordo darbininkai

Cork, Airija, bal. 2. — Su
streikavo Fordo dirbtuvių dar
bininkai Airijoje. Brie fabri
ko susirinkę streikieriai ir be
darbiai klausosi agitatorių kal
bų. ’ ' . '

San Francisco, Cal., bal. S.-r- 
Pasikorė F. yVilliams, giminai
tis Betlehem laivų statybos ben
drovės vice-pirmininko.

Hooveris ragina įmirkti 
automobilius

VVashington, 1). C., bal. 3. — 
Hooveris ragina gyventojus, 
planuojančius pirkti automobi- 

i, kadliūs, tai tuojau padaryti 
sumažinus bedarbę.

Gabena kaimiečius iš 
Besarabijos pasienio
Bukareštas, Rumunija, bal. B. 

—Norėdami sulaikyti kaimiečių 
bėgimą per Dniestro upę į Ru
muniją, sovietai pradėjo juos 
gabenti nuo Besarabijos pasie
nio į krašto gilumą.

Banditai nužudė 7 Mek
sikos pasienyje

Canyon, City, B. C., bal. 3.—- 
Artistų mėgėjų grupė lošė vei
kalą scenoje, kuriame “nedorė
liui” reikėjo pasmaugti mergi
ną. Jam savo darbą pradėjus, 
artistes šuo,norėdamas savų šei
mininkę apginti, šoko ant sce
nos ir sinaugiką smarkiai ap
kandžiojo.

Raupuoti užpuolė merginas ir 
jas “kidnapino”

Manila, Fil. Salos, bal. 3. — 
Raupuotųjų kolionijos ' vyrai 
užpuolė tos pačios kolonijos 
merginas ir jas pagrobė ke
lioms valandoms. Kolonijoje yra 
5,000 sergančių ir jiems už
drausta vestis.

Lima, Peru, bal. 3. — Vokie
čių orlaivių kompanijos atsto
vai tariasi su Pietų Amerikos 
valstybėmis dėl nuolatinio oro

EI Paso, Tex., bal. 3.— Po
licija ieško trijų banditų, kurie 
išžudė tūlos pienininko Espino- 
za šeimynos septynios asme- susisiekimo tarp Europos ir jų 
nis. * kontinento. »

PAVASARYJ- --
r kiekvienas iš niųs jau pradeda svajoti apie vasarą 

ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vyliojo. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj I

Laivų kompanijos siūlo ir kitus dar niekad nebūtas patogumus ir nuolaidas.
• '* Užeikite pasiteirauti į
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CIeveland, Ohio
Naruti, dalyvaukite SLA. M 

kuopos susirinkiine.

SLA. 11 kuopds susirinki
mas įvyks balandžio 6 d. Lie
tuvių Svetainėje, prasidės 7:30 
vai. vakaro. .Visi kuopos na
riai privalote dalyvauti susi
rinkime. Bus .renkama Pildo
moji ,Taryba bei delegatai^ į 
Seimą jr tajp} pat išduotas ra
portas iš kuopos stovio.

Iš kuopos narių teko girdė-

-Žodžiu, rinkti tokius žmones, 
kurie stoja už tai, kad šmuge
liu susitepę nariai butų tinka
mai, nubausti. Girdėti,-ikad atei- 
n an čia me < susi rinkime k e 1 i os 
“šlaunies asabos” „susilauks 
skundų už narių duoklių pra
žudymą.

Žinoma, „politikieriai, ąa<w) 
ir savo frontų ‘kailį gelbėda
mi, dės visas pastangas, skad 
skundas butų atmestas. -Gal 
iiems j ir pavyks nariams ,akis 
>a;prdumti ir skundą idmesti, 
Bet ilgai jie tuo nesidžiaugs. 
Tas skundas -gali atsitlurli

kad kiekvienų bertainį iš į SLA. seime, j Ir Teikia manyti,
centro bus prisiunčiamos blan* 
kos apie narių stovį. Tad kiek
vienas narys turės progos pa
tirti apie savo stovį centre ir 
sužinoti, ar iš tiesų kuopoj 
finansai yra tvarkoj. Jok ga
limas daiktas, kad kuopos šei
mininkai tik giriasi, 
viską išlygino, kini 
atgauti narių pasitikėjimą.

Politikieriai ypač yra pri
sirengę važiuoti į seimą jr no
ri, kad nariai juos rinktų. Jie 
taip ‘pat perša tikrus “tautie
čius’’ į Pildomąją Tarybą. Bet

buvusiu finansų
V. Banioniu? .1
nors tarp savęs susitarti ir vi
są tą reikalą ramiai likviduoti.

cimiiniakus irt stengiasi juos 
perkalbėti: girdi, bukime vy
rai! Kam nuims Banionį kry
žiavo! i. Juk jis buvo musų 
abiejų geras draugas. Tad kam 
iš jo reikalauti, kad jis atly
gintų už visus keturios metus.

kad seimas jį tinkamai išnagį- 
rinės ir stos už tai, kad "kalti
ninkai butų nubausti. Mes ei
liniai nariai turime 'žiureti, 
ka«d musų kuopos pražudytas 
turtas butų sugrąžintas.

i() jeigu norime, kad * teisin| 
jog jnuįgai visas darbas <butų .tftbik- 

tuo budu| tas, tai delegatais į seimą.ruif 
kime ne nusipolitikavusiu -uiaĮ 
rius, bet tokius, kuriems auipj 
kuopos ir Susivienijimo .gero
vė. Tokiais nariais vra:«’Dr. ^;
T. Tomošailis, p-ia B. įTomo- 
šaitienė, J. Katkus, »J. Anijo
nas, B. Armoniene, S. Šlekys, 

sekretorium J. Ihmelis, K. Kirvilevičius ir 
J. Kirvilevičiene.

Jeigu aukščiau minėtus as
menis išrinksite delegatais, 
lai ; bukite tikri, jog jie pasi
stengs, kad kailininkai nbujų 
atatinkamai nubausti.

— Vienuolis.

Los lAngąles, i Gal.
& (A. Photo]

— Aeroplanas krinta . tiesiog j 
Lakūnas išliko sveikas. r

Iš PRAEITIES IR 
DABARTIES

komunistų literatūrą, kad A- 
merikos darbininkai nematytų, 
ką Lietuvos ) komunistai rašo 
apie tuos tinakliorius, tai už tai 
Pruseika jaidiečius vadindavp 
kiškučiais.

Dabar Pruseika pats liko 
kleckučiu, nes jo. redaguojamo} 
“Naujojoje Gadynėje” No. 11 
pasakyta, kad Mizara ir Bub
nys sukonfiskavo dviejų laidų 
Angariečio “Balsus”, atsiųstus 
Amerikon platinimui. —MirgiU

sią^e skwįę, bc^ęinsij^ppo- 
litMti pei^urbaęįjių Jkąnąek- 
vepčįijošę.. Ar. .^įg/imantas.

Lietiivaftėms 
žinotina

tekūj|imo ’liudyTnus. Kitokių for-’ 
malupių nebęręikią. Tik keti
nančios grįžti atgal t privalo 
gauti iš Washingtono ‘3le*Ęn- 
try įermits”. J

P. Bukšnaitis.

dėdami dr. .Mačiuliai ^didčjan-’ 
Čįo .pasisekimo, tyčia paleidę 
kalbamus gandus.

Valstiečiui kirkotis, o 
.klebonui tema pa

mokslui

krovą pinigų, —- apie $2,000. 
Tegul primetą vieną kitą gim
tinę. tai ir pasitenkinsime tuo. 
Likusius turės SLA. fondas pa
dengti.

Al rodo, kad argumentai ba- 
čiuninius veikia ir jie jau pra
deda sutikti, jog Banionį kry- 
žiavoti gal ir neužsimokę. Jei
gu jie iš liesų mano t a kg da
ryti,, tai mes 
privalome užb 
akių ir neleisti,
fondų butų bereikalingai aik- 
vojami pinigai. Kas padare 
šmugelį, tegul už jį ir atsako. 
Fondai juk nėra sukurti tam, 
kad teikti paramą šmugelnin- 
kams.

Turime tad dėti visas pa
stangas, kad į Pildomąją Ta
rybą patektų rimti kandidatai, 
kurie sugebės užkirsti kelią

Aukaukit, kad butų po $65 
algos į savaitę

Fosteriniai “komunistai” pra
šė ir prašo iš bedarbių ir dir
bančių 
savo

darbininkų aukų dėl 
Camprodaily Publishing 

kuri leidžia “Daily Wor- 
Ir kurgi neprašys, nes 

to laikraščio dirbantys

Hadasevieh-Choda 
cevičius-C'Iioda- 

kauskas

jiems už

kuriems rupi Susi- 
gerovė, balsuokime 

į prezidentus F. J.
j iždininkus K. P.

visokiems 
si nariai, 
vienijimo 
sekamai: 
Bagočius,
G ūgis, į iždo globėjus S. Baka- 
nas bei (i. Stungis, į daktarus 
kvotėjus I. B. Bronušas.

SLA. 1 I kuopos nariai šį 
kartą yra pusėtinai susirūpi
nę delegatų rinkimu į Seimą. 
Seniau nariams dūliai to klau
simo. nereikėdavo galvas suk
ti. Paprastai politikieriai pa
darydavo slaptą .susirinkimą, 
“išrinkdavo” delegatus ir jau 
galavai iškeptą sleitą atsineš
davo į susirinkimą “užtvirtin
ti”. Ir susirinkimas visuomet 
politikierių siūlomus delega
tus priimdavo. Dabar pas na
rius yra griežtas nusistaty
mas prieš politikierius. Jie sa
ko, jog šį kartą jie patys rinks 
delegatus ir nesiduos politikie
riams už nosiiį yędžioti.

Vadinasi, nariai, pagalios, 
suprato tą faktą, kad jie turi 
tokias pat teises, kaip jr tie 
politikieriai. Nariai moka to
kias pat duokles, tad gyli nau
dotis konstitucijoj nurūkyto
mis privilegijomis. i<Rėiškia, 
gali rinkti <delegatais'atokius 
narius, kurie jiems atrodo tin
kamiausi, o ne.jktiriuos^politi
kieriai perša.

Pas daugelį narių yra tokia 
nuomonė, kad nebcbalsųoti^ž 
iš kalno “išrinktus” delegatus, 
bet rinkli lokius žmones, kurie 
nieko bendro neturi su kuopoj 
įvykusiomis šmugelysteiįis.

Rer’ 
prie 
darbininkai gauna po $65 algos 
j savaitę'i už 8 valandų dienos 
darbą. O jei dirba kiek viršlai
kio, tai gauna pusantro sykio 
daugiau.

Tą ne visiems lietuviams dar
bininkams žinomą dalyką pa
skelbė pruseikinių komunistų 
“Naujoji Gadynė” No. 11. Ten 
kalbama tik apie tos kompani
jos spaustuvės darbininkus. 
Bet, be abejonės, ir redakto
riai nemažiau algos gauna.

Ta kompanija renka iš dar
bininkų aukas ir moka savo 
darbininkams po $65 algos į 
savaitę. Darbininkai su tokio
mis algomis tikrai aristokratiš
kai gyvena. Ir tAs viskas daro
ma vardąn komunizmo.

)?ruseikiniai, kol sykiu dirbo 
8u forteriniais, apie tokius da
lykus nerašė. Bet kada-jie su 
fosteriniais susipešė dėl aris
tokratiškų algų, tai dabar pra
dėjo rašyti. '

Ar geriau prezidentautų?

Keli metai atgal tūlas Micke
vičius Amerikos laikraščiuose 
rašė,
Brooklyne buvę išrinkę komu
nistinę 
Dūdelė 
dentu.

' Tas, 
Dūdelė
dynės” No. 11 rašo, kieje butų 
naudos Lietuvai nuvertus Sme
tonos valdžią. t

Tiesą, nuvertus Smetonos 
valdžią bulių daug geriau Lie
tuvos darbiiunkąms. Bet jei 
Dūdele, „patekęs į Ęietuvos pre
zidentus, slęptų savo .štabo al
gas, kaip ilf i ...šiol , slėpė “Daily 
Worker’io” štabo, algas, tai jis 
butų ne idąųg .geresnis prezi
dentas už Smetoną.

4’ats j|įko kleckučiu

Kada “Aide” būdavo rašoma, 
jog save pasivadinę komunis
tais maklioriai 'degina Lietuvos

kad lietuviai komunistai

.valdžią dėl Lietuvos, 
buvęs .išrinktas prezi-

gal būt, buvo tiesa, nes 
dabar “Naujosios Ga-

(Šimto metų gimimo 
tu ves' minint)'

Robertas Adolfas Chodase- 
vičius, sūnus Si mano Chodase- 
vičiaus ir Filipinos Ravene, 
gimė Vilniuje vasario 28, 1832 
m. Jo tėvas už dalyvavimą 
1831 metų sukilime prieš rusų 
caro valdžią tapo išsiųstas 
Novgorodo gubernijon, kur 
gavo darbą kaipo dvaro ukve- 
dis. Savo sūnų Robertą levas 
atidavė karo mokyklon __ _
gorode, kada jam buvo 9 me
tai amžiaus. Baigęs tą mo
kyklą, pastojo į Dvorianskij 
Polk Petrograde ir ton baigė 
karo akademiją ir kipo karo 
inžinierium. 1852 metais už 
atsižymejimą Krimo kare tapo 
dekoruotas Vladimiro ordinu. 
Jis drauge su Totlebenu vado4 
vavo Sevastopolio fortifikaci
ją. Chodasevičius nerimo, kad 
reikalinga kovot už Rusiją, 
kuri slėgė Lietuvą. Taigi ko
vo 5 d., 1855 m. pačiame vi
durdienyje jis perėjo anglų 
pusėn, stačiai pas generolą Co
liu Campbell. Pradžioje jį su
žeistą anglai areštavo ir pa
skaitė caro šnipu. Bet išsiaiš
kinus,i kad jis yra Rusijos prie
šas, jis ne rusas, o lietuvis, ta-,, 
po priimtas Anglijos karo tar
nybon po 10 dienų kalinimo, 
iš Lur; jis tik. dels to išsigelbėjo, 
kad franeuzų generolas Can- 
robert pažinojo jo tėvą. Išty
ręs dalykus anglų .maršalas 
Rhęngląn priėmė r Ghodakavi- 
cių anglų tarnybon,, kur jis bu
vo virsiu,inkų karinės ržyalgy- 
bos departamente ,ir vedė susi
rašinėjimą su Rusijos aukštais, 
karininkais, daugiausia len
kais, ijiriešiilgais Rupijos caro 
režimui. Dirbdamas “Secretį 
TnlelHgence Department” susi
rašinėjo su kunigaikščio Gor- 
ča'koyo adjutantu, kurio pa- 
sėkntieje tapo išsprogdyta daug, 
parako ir amunicijos sandelių 
Rusijoje. Už Chodakaiisko guF 
vą rusai paskyrė 10;0()0 rublių 
premiją. 16 -rugpiučio 1855 
m. dalyvavo Sevastopolio pa* 
•ėmime, už ką anglai jį? apdo-

sti k ak

Nov-

T-*—-—'    !■ 1 ,1'.'

vanojo: Crimeos .Jnctlaiiu 8 d. 
•rugsėjo tų viuėtų. Rarašė kųy* 
,gą “SevaHtęLpolio .įniurų Ralį 
sus,” su &evast,Q.p<ixlio jrilnker* 
•mano . planais, likurjią , jo .įdraiU 
gas.sJąL'kson išvertę anglų .kal
bom 1:856 aplarikę įvairias Eu
ropos ..valstybes, apart Vokie
tijos ir Austrijos, kad tos valk 
stybes niMŠduotų jį .Rusijai. 
Tais pačiais , m'ęlais Anglija jį 
priskyrė savo Y kariuoinenen 
Indijoj, bet jis priėmė Lenki
jos revoliucionierių pasiūlymą 
ir nuvyko .Turkijon, kur tuo
met organizavosi Lenkijos re
gi m e n t ai. <Tė n >^011 od a se vi či us 
dirbo 6 melus, kaipo viršinin
kas topografijos:ir hidrografi
jos darbų; pravedė rubežiųs 
su • Graikija tėtfp Tcsala ir 
Epir, nuo Vėlo iki Aria, o taip
gi kontroliavo kelių ir tiltų; 
dirbimo plahušP' j

1863 m. -Cho^ascyičiųs nu
vyko Šiaurės A'įnerikon, kuri 
tuomet kovojo .prieš vergiją? 
Amerikoje dirJI^Ko tranšėjų 
konstrukciją jr^ibuvo uolus 
bendradarbis generolo Grant. 
Tapo apdovanotas prie forto 
Lincoln ir Piltsburgb, Virį^į- 
nia. Išėjęs iš kariuomenės,; dir
bo ■ kaipo anglių! kasyklų ipžj-j 
nierius, Blakinine,?l?a., o pas
kui Inžinicrijos bępartamėnte 
N e w Yorke, ku r jį .pasiekė. ži-į 
iiios, kad .Pietų Amerikoje 
prasidėjo karas La Platos pa
kraščiuose: Argentiną, Brazi
lija ir Urugvajus kovojo priešį 
Paragvajų. "•

•Einant šios ‘šalies įstatymais, 
svetimšalės moterys ar mergi
nos, ištekėdamos už Amerikos 
piliečio po .‘rugsėjo 22 d. 1922 
m» netenka. savo Jąlięs jnljety. 
bes anętamRa ..jAmęrikas pi
lietėmis, j jei ^ęišsiUmn t^kirai 
jantrųjų VV^Uflaąi, jos
lliękari ube jokios Riliętybės ir 
-be jteišių jigąųti |&Mbfos .ąięrs ša- 
•lies pa^pęrtą.

fciiio i'ręjik^lu yra .-ąuain^pinu- 
-sių, 1^^., be- 
'siiteiigliaiičhi ifeieRi-
yoje. jffos 'įeirmijasi ‘Vii^r, kai|3 
ir Ukękį .fpa^pęi^ą ..gaut 
kelionei.

\ Vienok ^ięjtuyaitės amo .4yilg- 
,smu yjąęa ,,už [kitų
šatbų jflies ^ięįmyos įs^
tatym^s* ?lWfiH$os itfn- sau?
aio -,i6 ?(Į„ aiškiai sako:

^Moterys, įkurtos ištekėjo 
mž ĮBvetimčaUo i ir uąuįjtuoki- 
umu męigijo . vyro jjjįliiętybes, 
.nenuatęja aayo ;sęno0ios <(Lie- 

t tuvos) .pilietybes.” /
Vadinasi, visos /lietuvaites, 

kurios yra ištekėjusios už A- 
pierjkos piliečių ir. dfir meįsigi- 
Jusios Aipjkrųjų Amerikos Po
pierių, yra. vis. 4ar Lietuvos pi
lietėmis , .ir jgali įgauti riš ; Lietu
vos konsulatų atskirus uužsie-» 
nių .paspęstus, įteikcląmos .savo 
gimimo jmctriĮi^s, o ptąipgi iš-

Kaip “mirusis” vaįkš

VBane.vė$o ^igomnęj.

Panevėžyje staiga „pasklido 
gandąi, kąd apskrities ligoni
nėje įniręs hfcažkoks žmogus, 
kuris nugabentas lavoninen 
naktį Aitgijo ir, .nusigandęs su
pančios aplinkumos, pro išmuš
tą langą norėjęs pabėgti. Bet 
užlipęs aąt,flango Jis <antrą kar-

Papile. —Ant kapų koks tai 
žmogus nukirto' medžiui šaką 
ar tai dėl medžiagos, 4ir kad 
kliudė pravažiuojant ir klebo 
nos tą įkirtėją .sugavo, žmogus 
aiškinasi, kad jam liepęs nusi
kirsti .šlįauteris, tik vardo jo 
nežinąs. Papilės. yalsč. (Žmonių 
tokiomis pavardėmis daug, tai 
šventadienį visą pamokslą pa
sakė apie šliauterius, tik nega
lėjo įspėti, kuris, ižmogeliui sa
ko sudaro medžiagos gal kirko- 
čiui, o klebonui—pamokslui .

■ •> « .v 1 L.

tą jmręs ir jau ^amžinai. Rytą 
j į, radę. ant .palangės sustingu
sį begulint.

, (Sandams patikrinti buvo 
Skubai nudaryta j iš kelių dak
tarų ir policijos atstovų -komi
sija, kuri rado, kad jokių “iš 
mirusiųjų prisikėlimų” nebūta. 
Taip -pąt nerasta jokio Jango 
sudaužymo. LiKon^isįja konstata
vo, kad čia tęra tik; provokaci
ja. Kalbama, kad ligonines ve
dėjas dr. Mačiulis po pažemi
nimo ligoninės vedėjo pareigų 
iš dr. A. gavęs net kelius ano
niminius laiškus, kuriuose gra
sinama net mirtimi. Kai kas 
kaltę ‘to įvykio aikštėn iškėlime 
meta žinomiems vietos dakta
rams D. ir G. kurie neya bi-

Kaip.Chicagoje
JįIRŽAI. — .Vieną dieną, 

jau į, pavakarį,, p. Sniėdūs deš
rų (krautuven įėjo jaunas, auk
što ūgio, pailgo veido vyras. 
Pasisakė norįs pirkti dešros. 
Užmokėti ant bufeto padėjo 
uOJilų. P-iai $metienei atskai
čius grąžą vyras pasigriebęs 
savo ir Sinėticnes pinigus iš
bėgo. Kadangi nukentėjusi 
krautuvėje ihuv.o viena, todėl 
pagalbos šaukti negalėjo.

jodami konkurencijos ir pavy

NAUJIENŲ j 
Pinigų siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniaia 
nuo Stv.(^yto iki 1 v. p. p.

. .. -• . r r ”

METINĖ ATSKAITA

D. K. L. GEDIMINO BUDAVOJIMO 
IR SKOLINIMO DRAUGIJOS

(t), l: k. Gedimino building and loan Ašsociation) *
I 4" • « " - -

Už Fiskalinius Metus, Užsibaigusius Gruodžio 31 d., 1931 m.

o

TURTAS
Paskolos ant nuosavybių

Paskolos ant akcijų ....
> Nedamokėti ^nuošimčiai

■Įncsiinai nedamokėti ...
Nuosavybės parduotos ant kontrakto ...

Taksai ..... ......................................... .

$442,940,00

16.125.00
1.549.00

13,901.24
9.392.62

ĮPLAUKOS
Pinigai pas iždininką pradedant metus 
Įnešimai -........ .......... ......... ......................
Išmokėtos akcijos klasės “D” .............
Išmokėtos akcijos klasės “E” .............
Nuošimčiai ......  ............. ...................
Pręmijos .....
Įstojimai .....
Pervedimai
Bausmės
Paskolos

turto,
ant akcijų ...... .......................

Taksai ................. ..........-............
Apdraudos premijos ..................
Mokamos bilos ..................
Priimamos sąskaitos ...... .........
Atsargos , fondas .......................

•Rezervas .4..................

VISO ĮPLAUKŲ .......  .$169,207.87

IŠMOKĖJIMAI

$7.042.49 
113.864.19 
19,125.00 
48.700.00 
29.458.92 

948.00 
630.13 

35.75 
657.55

atmokėtos ant nejudinamo

aiiibasadorius 
Sr. Sariniento 

, *, * i,wi 
zidentas) siunčia -‘Chodąseviį. 
čių (anglai rašė “Hotlase^ 
vich”) .Argentįinon, kur ijis 
1865 metais atvyksta su Sar- 
iniento laišku prie Argentinoj, 
prezidento i Bartoloinč Mitrc iiį 
tampa i.paškirtas Argentinoj 
karo inžinierijos- vviršininku,; 
kapitono range, su 'rezidencijai 
Ensanada, Corrientes. Admi-j 
rolo Mura.ture (patvarkym^ 
Choęląsevičiuj (įuardia Naį 
čion a 1 'laivių >01 aifkioįj a ‘A tikš tą - 
ja Parana, .'aprinkdamas pato
giausią vietą ^invazijai priešo 
deritorijbn. Reikia pažymėti, 
kad tais..[laikais* Chodasevičiuj 

’buvo vienintūlis ^karo j inžinie
rius ‘PictiĮ Amerikoje. Čia /jiš 
greit tampti Argentinos wka- 
riuomeiies pulkininku ir gaili
na augščiausius?karo dekoravik 
mus nuo Argentinos ir alijan-, 
tų vyriąusybįų. rJo ..dįdęRue[ 
nuopelnus Argentinai piačiafi 
aprašo visos Piety Amerikos! 
spąuda p jo gįmirnĮ) 100 mętų: 
siikaktuvcs miliint. 'Pagalios 
Chodasevičius vęda ‘ Corięnte|| 
gubernątpriąus 'dpkterį, rugį;

>piučio 16, 1896 ihįį^ta, pąlik^' 
damas žmoną ir ^nliis ĄrgenP 
finoje gimusius sūnūs 'didžiau^

Washingtone
(paskui.buvęs respublikos pre

■ . .4. ... . i t 9

Apmokėtos apdraudos premijos

• Priimantos sąskaitos .................
Rakandai ir įtaisymai .......
Pinigai pas iždininką ............

VISO TURTO y

596.62
1.291.72

278.00
5.005.89

$191,080.10

ATSAKOMYBE
iĮnesimai įmokėti' ....... 

{nešimai .permokėti ....
Įnešimai nedamokėti .....

. Tšmpkętps akcijos klasės

Išmokėtos akcijos. klasės 

Atsargos , .fondas ..........
Pelnas , (išdalintas) .....

^Pelnas (ncišdalintas)
R e zzc ’r v a s .......

VISO 'ATSAKOMYBE
> * j ' ’* : ' ’ J

4 i

U

4 7.V'

i/-
1'

. $270.633.01,

5,823.88 z
13,901.24

.... 57,862:50

66,500.00
23,523.00
48,073,25

479.60*

4,283.62

$491,08040

194.010.00
13,728.00

1.558.32 
25,000.00 
10.449.52
3.000.00 
1.000.00

ant nuosavybių ........ ...'Paskolos ;
Paskolos ąnt akcijų .................
-Įnešimai ištraukti ir primokėti 
Primokėtos akcijos klasės 

.Primokėtos akcijos klasės 
Nuošimtis už įnešimus .

D”
•E”

Taksai \.
Apdraudė
Mokamos
Gaunamo! sąskaitos .................
Nuošimčiu už tųokamas bitas

į Klasės rE”Jr “Q” ......
Atsargos
Abelnos ...... ....... .. ........
Išlaidos .algoms ....................
Išlaidos—Spauda, pašto ženkleliai ir tt.

pas iždininką .................k.
e

s premijos 
bilos

$142,500, fiO 
19,513.00 

-161.072.59 
11.925.00 
53.050,00 
21,142.94

i 1,914.91 
25,000.00 
VV445.96

į-

išlaidos

Pinigai 
..R e z r v a, s ..y.............

VISO IŠLAIDŲ

6,688.76 
3,000.00 

401.15
3,297.60 

230.07
5,005,89
1,000,00

$169,207.87

i

RASTINE
VALANDOS: Įiuo-O ryto iki 5 po pietų

;'Ųt arntfikąįs, i r: ,Šuba tomis— 
nuo 4) ryto iki 8 vai. vakaro.

Telefonas Tanai 1678

įį 
.. i

l



Pirmadienis, balan. 4, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išganytojas Chica 
goj
VII

Summa Summarum

Išganytojas perskaitęs “Nau
jienas”, susiinteresavo vienu 
rašytoju, kuris vartoja kvailą 
slapyvardį “Mat”. Aušros kny
gyne Mickevičius jam pasakė 
kur tas Mat gyvena. Namie ne
radęs, Išganytojas užėjo į kitą 
vietą, kur žmonės arkliukais 

Mat atsirado, ir 
buvo, ir kiti

r.*r>»**................ —

kovotojų, tokių, kurie nesibijo 
jėga teisybę susirasti ir ją pa
laikyti tinkamoj pagarboj.

Mano Tėvas danguje irgi pri
pažįsta, kad aš be reikalo už 
jus tiek kentėjau. Dauginus aš 
tur būt jau nemirsiu ir iš nu
mirusių nebesikelsiu.

Jūsų draugijos santvarka su
puvusi iš apačios ir iš viršaus 
ir ją pataisyti nebegalima: 
jums patarčiau sukurti naują 
draugiją, kurioje vergijai ir 
išfiaudojimUi vietos nebūtų.

♦ ♦ *

Kiek vėliaus atsirado noro 
pakalbėti dorovės klausimais. 
Išganytojas čionais įdomaujan
tį Mat ir jūsų reporterį nuste
bino savo atvirumu:

..... .. ..................... .............. ——

randa smagumo arba jėga pri 
verstas ką nors padaryti...

Aš ir Jis.

Cicero
Raudonos Rožės Kliubo 

susirinkimas

Čia ir

kambaryje

bri-

Mat 
pla-

kad mano misija

lošia.
Senas Petras 
džių lošė.

Atskirame 
su “Naujienų” reporterių
ną darė, kaip čia parašius šiuos 
Išganytojaus įspūdžius. Kadan
gi dabar jau paskutinis nume
ris turėjo būti pąrašytas, tai 
pats Išganytojas tapo pakvies
tas savo paskutinį žodį tarti. 
Vyno stiklelį išgėręs Išganyto
jas šiais žodžiais Mat ir jūsų 
reporteriui padare paskutinį pa
reiškimą:

—Judu mane supažindinota 
su daug visokių įstaigų, tai da
bar, grįždamas atgal į dangų, 
judviem ir noriu savo paskuti
nį žodį tarti. Aš, žinoma, pa
liksiu šituos rubus tam varg
šui, kuriam jie priklauso. Da
bar matau,
per šiuos porą tūkstančių metų 
jokių teigiamų vaisių žmonijai 
nesuteikė. Mano mokslą bažny
čios vadai sudarkė, kad bied- 
nuosius vergijoj lengviaus pa
laikyti butų galima. Aš mačiau 
skurdą, žmonių išnaudojimą, 
skriaudas, aukso garbinimą. Je
ruzalėj iš vienos pagriuvusios 
bažnytėlės aš paprastu bizūnu 
kunigus išvariau, bet dabar 
bažnyčios jau tiek sijorgani^uo- 
tos, kunigai tiek stiprus, kad 
tikėtų visus bažnyčias išgriau
ti ir visus kunigus išvaryti nau
dingo darbo dirbti. Jau dabar 
aš bejėgis, nes kitokia dvasia 
jūsų draugiją valdo...

Aš jau negaliu jūsų draugi
joje vadu būti, nes mano teori
ja apie žmoniškumą ir artimo 
meilę, matau, sugriuvo. Aš pats 
dabar aiškiai matau, kad jums 
reikia didelės audros, didelio 
perversmo, didelio žemės dre
bėjimo, kad kokią nors tvarką 
padaryti. Matau aiškiai, kad 
.ųs gyvenate tikrame chaose, 
kur galingesni silpnesnius ėste 
ėda... Dabar aš matau daugiaus 
vergų, negu jų Tiberijoj kad 
buvo... Dabar aš matau, kad 
mano mokslas į šipulius subi
ro... Jums dabar reikia drąsių

—Jūsų svajones apie liuosą 
valią jus tikrai sapnuose laiko. 
Jus savo Kuosa valia mėgstate 
girtis, bet nežinote, ar žinote, bet 
užmirštate, kad viso pasaulio 
ir visos amžinatvės priežaStyą 
jūsų poelgius kontroliavo ir tėr 
bekontroliuoja. Išeities nebuvo: 
jeigu gerai pasielgiate, tai čio
nais ne nuopelnas; jei blogai, 
tai nėra reikalo cenzoriui galvą 
nulenkti.

Aš kalbu tiktai apie save — 
tarė Išganytojas. — Kiekvie
nas žmogus tai vidurys, cent
ras, apie kurį visas pasaulis su
kasi. Tiktai jėga tamistom tei
sių duoda. Ką jus galite pada
ryti, tai jus ir darote, arba tu
rėtumėte daryti. Jus gyvenate 
draugijoje, kurią valdo jėga ir 
viešoji opinija (kūmučių liežu
viai). Čionais asmuo ir draugi- 

kovą veda: jėga priešais 
Jus priversti gyventi 

nusilenkti , jos 
nes jus atski-

ja 
jėga, 
draugijoje, 
įstatymams, 
rai silpni esate pasipriešinti.

Jus turėtumėt suprasti, kad 
asmeniškumas, paskiro asmens 
norai, ką nors reiškia. Supras
kite, kad kiekvienas žmogus gy
vena sau, o ne kitam: supras
kite ir iš kitų mažiaus pasišven
timo reikalaukite, žmogaus gy
venimo šioje planetoje tikslas 
labai aiškus: smagybė, ne inie- 
laširdystė ir ne pasišventimas, 
kaip jums mano mokslo darky
tojai bando įkalbėti. Nebijoki
te: aš jums tiktai aiškiaus kal
bu dabar, negu Jeruzalėj skar
maliams kalbėdavau. Jus mano
te, kadd smagybe tai tiktai 
jutulių užganėdinimas. Klysta
te, mano mieli. Jūsų moralybės 
išdirbėjai buvo ir tebėra misų- 
sę vergai, kurie smagybių nė 
suprasti nepajėgė. O gal jus 
nesiraukytumėt, jei aš vieton 
smagybės apie laimę kalbėčiau? 
Jums ne taip baisu, ar ne?

Bet, gerbiamieji, aš matau, 
kad žmonės laimės nepaiso, ne
žino kas jinai tokia yra, o sma
gybių visi ieško. Jūsų visuose 
pasielgimuose smagumas viską 
judina, viską vyrauja, žmogus 
pasielgia taip, kaip jam ge- 
riaus arba smagiaus, o jei ir 
kitiems gerai ir smagu, tai to
kį pasielgimą jus vadinate do
rovingu. Jei žmogui smagu duo
ti ubagams aukų, tai jisai mie- 
laširdingu vadinamas; jei jam 
smagu kitiems pagalbą duoti, 
tai jisai filantropas; jei jam 
smagu draugijai dykai dirbti, 
tai jus visi jį laikraščiuose gar
binate. Ir atminkite, kad vis
kas daroma dėl to, kad žmogus

NAUJIENOS, Chicago, Tfl
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Raudonos Rožės Kliu bos tu
rėjo susirinkimą praėjusį penk
tadienį p. Lukštienės svetainėj. 
Narių dalyvavo daug.

šiame susirinkime buvo pri
imami į Kliubą vedusieji vyrai. 
Priimta daugiau kaip tuzinas. 
Visi dikti sveiki vyrai. Priim
tųjų tarpe yra trys biznieriai 
ir profesionalai, tai aptiekorius 
Kasierauskas, daktaras dentis- 
tas Gussen ir J. Semaška.

Su naujai priimtais į Kliubą 
nariais atrodo, kad įgyta JKliu- 
bui rimtų jėgų.

Išduotas buvo raportas apie 
numatomą besbolo jaukto dar
buotę ateinantį sezdną. Komisi
ja darbuojasi, kad gauti aikštę 
lošiams prie Cicero avenue ir 
12 gaįvėą.

Seniau ši vieta buvo priežiū
roj ,regis, mokyklų tarybos. Da
bar perėjusi Chicagos universi
teto globon. Universitetas ke
tinąs visą didžiulį plotą išarti, 
palikus dalį jo kaip aikštę žais
mėms, ir apsodinti daržovėmis, 
o daržoves teikti labiausia bied- 
niems gyventojams dykai arba 
kuo pigiausiomis kainomis.

Dar pasiliko keletas svarbių 
klausimų neaptartų. Jiems ap
tarti bus šaukiamas nepapras
tas susirinkimas..

Raudonos Rožės Kliubo na
riai didele didžiuma pritaria 
Kimbarko kandidatūrai j mies
telio valdininkus. O pritaria 
visų pirma todėl, kad jis yra 
lietuvis, kad tinka tai vietai, 
kuriai kandidatuoja, ir kas 
svarbiausia—tai kad nori tu
rėti savo (t. y. lietuvių) repre
zentaciją vyriausybėje. Reikia 
tikėtis ,kad jų norai išsipildys 
pasėkoj rinkimų rytoj, balan- 
džio 5 d; ,

Automobilių paradas

šeštadienį trijų tautų politi
kieriai rengė parodą automobi
liais. Paroda prasidėjo 4 va
landą popiet. Didelė eilė auto-

Lietuvių Liuosybės

t,

mobilių, susigrupavo eilėmis gat
vėse.’

Tai buvo republikonų partijos 
paroda. Joje dalyvavo trijų tau
tų žmonės—lietuviai, lehkaijį ir 
italionai. Bet lietuvių parodos 
dalyvių buvo didelė didžiuma. 
Viso automobilių galėjo būti 
apie šimtą.

Vakare
svetainėje įvyko balius. Kalr 
bėjo jame eilė kandidatų, bet 
kalbėjo kiekviena^ trumpai.? 
Balius pradžioje žmonių atro
vė nedaug ,bet vėliau susirin
ko didelis būrys. Kandidatų 
ūpas atrodė geras, nes tikėjosi 
išeiti rinkimuose pergalėtojais.

Po prakalbų buvo šokiai, ku
rie tęsėsi iki vėloko laiko.

Antradienį, balandžio/ 5 d. 
(t. y. rytoj) . balsavimo diena. 
Visų privalumus balsuoti, žino
sią, privalumas balsuoti tokių, 
kurie turi teisę balsuoti. Vietos 
balsavimui bus atidarytos nuo 
6 valandos ryto iki 6 valandos 
popiet. :

Naujienoms klausi 
mai

Meldžiu paaiškinti Naujieno 
se, ar savininkas 
rius), taksas mokėdamas,, gali 
išmesti gatvėn rendauninką, kai 
šis neužmoka rendos už pusme-

(prapertie-

t j ar ilgiau, ypač kada dabar 
yna depresija..

1 Antras klausimas: Jeigu pra- 
pertieriaus savastis nėra verta 
tos. sumos, kokia taksų bite 
uždėta ant jos, arba ta taksų 
bila. pakelta dešimčia ar dau
giau nuošimčių, tai ar galima 
tą bilą sumažinti, ir jei galima, 
tai į kokią vyriausybę reikia 
kreiptis, kad bilą pataisytų?

Atsakymas
Delįai pirmo klausimo: Kad 

išvaryti rendauninką, reikia pa
duoti 5 dienų notą. Paskui ten 
ka eiti į teismą. Ir teismas, 
jei rendauninko šeima didelė, 
duos įsakymą rendauninkui iš
sikraustyti į dešimtį nenkio- 
liką dienų; jeigu šeima maža, 
tai gal teismas palieps išsikraus
tyti į kokias penkias dienas.

šiemet kai kurie teisėjai, ro
dosi, laikos praktikos taikyti 
namų savininkus ir rendaunin- 
kus, kad juo mažiau išvarymų 
butų.

Dūliai antro klausimo: Jeigu 
praėjusį metą prapertierius mo
kėjo taksas ir neprotestavo, tai 
šiemet jis negali protestuoti jas, 
nors jos ir butų padidintos de
šimčia ar daugiau nuošimčių., 
ypač kai visų kitų taksos padi
dintos. Jeigu praėjusius metus

savininkas protestavo savo Uk
sų bilą, tai ir šiemet gali eiti į 
teismą šu skundu. Taip yra 
Illinojuj.

Toks daug-maž atsakymas te
ko gauti iš advokato į minėtus 
aukščiau klausimus.—Rep.

Riaušės dėl išvarymo 
iš namų

Dvi moters ir keturi vyrai 
buvo areštuoti ketvirtadienį ry
šy su riaušėmis kilusiomis (lė
liai to, kad mėginta sunešti at
gal į fliatą, 1323 \VickerJPak 
avė., John Dislok rakandus. Jis 
buvo išvarytas iš fliato. Poli
cija išvaikė minią žmonių susi
rinkusių pažiūrėti įvykio.

Victor Frohlich
Yra demokratų kandidatas į Attorney 

General, Illinois valstijos. Jis nesenai 
yra grįžęs iš Hamburgo, Vokietijos, kur 
sakė prakalbų mainieriams (kalnaka
siams) .

Victor Frohlich praktikuoja advoka* 
turų 18 metų. Jis visuomet užtaria 
darbininkus ir nori, kad darbininkai 
gautų didesnes algas ir geresnes darbo są
lygas.

Jei Victor Frohlich butų išrinktas į 
Attorney General, jis pasistengtų praša
linti graftų ir apsaugoti žmonių inde
lius.

Reikia dar pažymėti, kad Victor 
Frohlich yra indorsuotas Mainierių Uni
jos. Atsiminkite, kad balsavimai bus 
antradieny, balandžio 12.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu is pažiūros 
daiktu.
*PAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dali k a s galt neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogau* 
dantis yra nesvarus, tai jus no
rom* ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju badu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

DOUBLE 
ACTING

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

6504 So. VJashtenaiv Avė.
CHICAGO, ILL.

B & W PASKELBIA
• •' - ■ f . '

atvykimą Naujų 1932

Ford
r,'

V-8 ir pagerintų 4 
Automobilių ir Trokų

' ■ * > ' "

Dabar šiuos karus galima matyti 
musų šioruimy. ‘Jus esate kviečiami 
ateiti ir pamatyti didžiausį Henry 
Rord atsiekiiųą. j , , .. , , , ,

ADAM MORKŪNAS,
Lietuvių Departamento Vedėjas.

B £ W MOTOR CO.
827 W. 35th Si Tel. Yards 6080
I. S. BRAUD .» R. J. WALSH

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 Y pat iš kai Arba Prisiųskite Per Paštą.

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

flfPBAKINCT 
M I1VPOWDER ■
9 Pattebėkite puikią tel- jE 

lą . . . kaip piragai
S laikoti švieži. M

! SAMEPRlą Į 
g Dorove r ; :
? 40YEARS
' 25 ounces fbr254

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare-

GYDČ'VtSAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS įr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 West 26 St. . kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 55 73

JOS YRA

MILLIONS OF P O U NO S USED 
BY OUR GOVERNMENT

BEAUTY

SUMAIŠYTA
Galionas ' 
už ............... . .............

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

Varnishis, vertės $2.50
Galionas už ........... .......
Enamel Maleva., Galio
nas už ..........  ....
PURE LINCEED OIL
Galionas už .......... .

HARDWARE AND
WALL PAPER

MALEVA

$1.40
$1.85
$1.49
$2.50

80c

■ Ankstyva Ekskursija
ES ■ i " ■ ■ *

== Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti
S pavasari, rengkitės ant

I Balandžio 20 dieną
I LAIVU “EUROPA”S
g Per 6V2 dienas pasieksite Lietuvą 
s Naujienos dar turi kelias geras vietas
E dėl šios Ekskursijos neužimtas.

- Kreipkitės tuo jaus į
I NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
| SKYRIŲ
S 1739 So. Halsted St Chicago, III

......... ' ■>

aiiiiiiiii
* • M • .

INOI IR OFFICE
, i. , . : ■■ ' ’ ■■■■.<. 1

f OltO. Ufelrt 5 ANftTUEfc 
MlSTAKP NOU’ME 
MCkDE IH TUIS LtTTER 
.X PK'tATET) o 7

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS ‘ , 

, 1514 Ift W ROOSEVELT ROAD į 
ard St Louis Avė Tel. Kedzie 8902 \

Vanos lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška it turkiška pirtis moterims 
seredomis iki'7 ▼. ▼.

Visi, kas kovoja prieš Juodą fašizkią
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
> ■*1 f ' r

Kaina rnetams 2 dol„ pusei metų 1 dol.
i ' ‘ ■ Adresas laiškams ir pinigams: '

Germany, Berlin, SW/ 68, Schliessfach 80

you fe. THlUK TANK.

SVELLFb ’COMliMG- ’

CONTEST!
Ali your life you are in one Beauty 
Contesc after another I People look ac 
yoti — and judge you. Ūse Camay, 
the Soap of Bcautiful Womcn—and 
your akiu vvill be so radiandy fresh 
and lovely Chat tbe vvholc vvorld vvill 
find you attractive! Your povvjcrs 
and creams vvill look fa t better. 
You’ll win each littlc Beauty Contcst.

CAMAY
The Soap of Beautiful V/omen

R/NE^

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 
' Wd<ef?rFree««Byeeare’» 

or Beauty ' Book
8,9 B. OImSuCHc*^

■ !• t

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

T«l. VICTORY 7161
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BIUDŽETO- SUBALANSAVIMAS
....... i u ..

Buvo numatoma, kad gale ateinančių’biznio metų 
(t. y. birželio 30-d. 1933 m.) federalinis iždas turės apie 
bilioną ir du šimtu milionų! dolerių deficito. Jungtinių 
Valstijų kongresas dabar svarsto, kaip' tą deficitą pa
dengti, kitaip sakant; kaip sulyginti pajamas su išlai
doms, arba subalansuoti biudžetą.

Šituo tikslu atstovų rūmai po ilgų ginčų priėmė 
bilių (įstatymo sumanymą), kuriuo pakeliama mokes
niam nuo pajamų ir įvedama visa eilė naujų mokesnių, 
kaip tai: mokesniai ant automobilių ir sunkvežimių 
(trokų), mokesniai ant radio priimtuvų, mokesniai ant 
degtukų ir t. t. Apskaičiuojama, kad iš* padidintų senų 
taksų ir iš naujų taksų j valdžios iždą įplauks bįlionas 
su viršum dolerių. Likusioji dalis deficito tikimasi pa
dengti valdžios išlaidų supiažinimu.

Atstovų rūmų priimtas bilius yra įteiktas senatui, 
kuris gali jį priimti, atmesti arba pakeisti. Senate eina 
ta pati kova, kuri ėjo atstovų rūmuose, tarpe įvairių 
stambiojo kapitalo grupių ir biednesniųjų gyventojų 
atstovų. Turto gynėjai nori, kad mokesniai butų su
versti ant pečių plačiomsioms vartotojų masėms, t. y. 
darbininkams, fermeriams ir kitiems neturtingiems 
žmonėms, žemamjam kongreso bute (atstovų rūmuo
se) šis stambiojo kapitalo šalininkų užsimojimas buvo 
tik dalinai sėkmingas. Jų sumanytos pirkimo-pardavi
mo taksos tapo atmestos, bet, kaip aukščiaus minėjome, 
kongresas vistiek nutarė apdėti mokesniais kai kuriuos 
neturtingųjų masių vartojamus daiktus, pav. degtukus, 
ir nutarė pakelti nuo • dviejų iki trijų centų kainas paš
to ženkleliams (štampams).

Keikia manyti, kad daug-maž tokia pat linija paims 
viršų ir’ senate, nors> atskiruose punktuose mokesnių 
bilius gal bus šiėk-tiek pakeistas. Dėl tų pakeitimų pas
kui senato komisija turės tartis su atstovų rūmų komi
sija, ir kai jos susitaikys, tai bilių galutinoje formoje 
patvirtins abu kongreso butai ir jį pasirašys preziden
tas.

Klausimas tačiau kyla, ar būtinai biudžetas privalo 
būti dabar subalansuotas mokesniais. Didelė dauguma 
kongreso narių ir fedelarinė administracija mano, kad 
taip. Yra betgi rimtų ekonomistų, kurių nuomonė yra 
kitokia. Jie sako, kad šiais depresijos laikais kelti1 mo
kesnius negalima, ne» tai dar padidins depresiją. Užuot 
didinus mokesnius, reikėtų juos dabar mažinti, nes 
žmones jau ir taip sunkiai spaudžia ekonominis krizis. 
Uždedant naujus mokesnius automobiliams, radio se
tams ir kitiems masinio vartojimo daiktams, silpnina
ma vartotojų perkamasis pajėgumas ir tuo budu nelei
džiama atsigriebti: nupuolusiam bizniui. \

Bet jeigu valdžios iždas turės deficitą, tai ji bus 
priversta traukti paskolas. Valdžiai lendant į skolas, 
puls jos kreditas, eis pigyn valdžios išleisti bonai. o tai 
savo keliu blogai atsilieps-ant bankų, kurie savo rezer
vus laiko įdėję daugiausia į valdžios bonus. Gi bankų 
keblumai tuojaus paliečia ir biznius ir žmones: silpnes
nieji bankai ima užsidarinėtų žmonių pinigai pražųva, 
sustoja paskolų davimas.

Reikia pripažinti; kad valdžios kredito puolimas 
butų pavojingas dalykas, šita' mintim, be abejonės, va
dovaujasi tie, kurie- stojai už tai, kad federalinis biu
džetas butų kad ir Čia dar taip subalansuotas. Tenka 
su jais sutikti, jogei kongresas, iš tiesų, neprivalo lėis- 
ti nupulti valdžios kreditui. Bet, iš antros pusės, nega
limą taip pat depresijos prislėgtus žmones ir biznius 
dar labiau slėgti padidinta mokesnių našta.

Teisingai šią problemą išspręsti galima tik, einant 
per vidurį tarpe nurodytųjų dviejų kraštutinybių. De
ficitas turi būt, kiek galima, sumažintas. Tam priemo
nės yra: apkaposimas valdžios išlaidų, (ypač išlaidį ka
ro reikalams) ir padidinimas arbh įvedimas naujų- to* 
kių. mokesnių, kurie nedidina masių skurdo iF rteap- 
sunkina biznio. Toki mokesniai > yra pirmoje eilėje mo
kesniai nuo pelnų ir- stambių pajamų. Gerovės laikais 
kapitalistai darė milžiniškus pelnus; o valdžia jų -mo- 
kesnius mažino; taigi butų visai teisinga; kad jie šian
die savo milionais prisidėtų prie" valdžios užlaikymo, 
kuomet’valdžiai yra striuka su pinigais.

Griežtai apkapojus valdžios išlaidas ir pakėlus j mo
kesnius- nuo pelnų ir stambių pajamų, didelė dauguma

Ublaakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ------------- ....--------- $8.00
Pusei metu --------------“_____ 4.00
Trims minefdam* ______ 2.00
Dviem mėnesiam _____ .... 1.60
Vienam mėnesiui _______ .75

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija___ ;_________ 3c
Savaitei —4....... .................. 180
Mėnesiui----------------- ;----------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
partd:

Metams —_____  $7.00
Pusei metu ............-._______ 8.50
Trims mėnesiams ____ 1,75
Dviem mėnesiams . . ......... 1.25
Vienam mėnesiui------------------ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams* ........ $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams .___  2.50
Piniguti reikia siusti '■ palto Money

Orderiu kartu su atsakymu
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deficito butų panaikinta. O mažesnei, deficito daliai pa
dengti valdžia galėtų, be pavojaus savo'kreditui,, už
traukti paskolą. Gana išmintingai skamba kai kurių 
žmonių pasiūlymas, kad iš numatomų dvylikos šimtų 
milionų dolerių deficito trečchdyfc (400 milionų) butų 
panaikintas valdžios taupumu; antras trečdalys butų 
padengtas pelnų ir pajamų mokesniais, o trečias trieč- 
dalys — vidujine paskola. Atėjus geresniems laikams, 
ta 400 milionų dolerių paskola galėtų, būti lengvai- at
mokėta. Gerovės' pelnai privalo išlyginti' blogų-laikų 
nuostolius.

Amerikos valdžia (kaip ir visos kapitalistinės vaL
džios) nesirūpino “prOsperity” metais sudaryti atsargą
(rezervų) ižde, kad jįo * išlyginus dabartinį deficitu. Ji (‘‘Balse” jis patalpino žinių iš 
tuomet mokesnius mažino ir leido išbujoti spekuliacijai i ^all^. kur .3akoma:. 1,ar^.mi1“ 
iki tokio laipsnio, Jcad kraštąLgahj gale, ištiko baisus J1 paraSg reikalavimų, 
krachais; Iš tb yra pamoka, kad finansinėje valdžios po
litikoje turi būt planavimas ilgesniam “laikui, o ne vie
niems metams.

Prieš pasaulinį karį L. Pru- 
seika pasiuntė anketų žymes
niems lietuvių darbuotojams 
Amerikoj ir Lietuvoj. Užklau
sė jis ir kun. Tumo, ką jis 
mano apie moteris. Aš patariu 
Pruseikai, kad jis dabar už
klaustų kun. Tumo, ką tasai 
mano apie Amerikos komunis
tinę sklokų, kurią Bimba eks
komunika vo.

—o—
'“Laisvė'' No. 28-rašo apie tai, 

kaip nezalėžninkų kunigas Ne- 
warke paviliojo Bimbos parapK; 
jonus iš literatUrkos į savo 
bažnyčią. Jis sako: “Kunigas^ 
savotiškai kalbėdamas apie,' bol
ševizmą, patraukęs savo pusėn 
net tulus narius iš ALDLD. 

’kuopoSi Reiškia, jis juos su- 
mulkinęs. prieš jį, kaip ir prieš 
kiekvienų mulkintojų, klasiniai 
sąmoningi darbininkai privalo 
vėsti kovą, privalo numaskuo- 
ti“.

Atrodo, kad “susipratusiems“ 
Bimbos parūpi jonams nedaro 
jokio skirtumo, kuriai bažny
čiai jie priklauso,— Maskvos, 
ar’nezaliežninkų. Bravo, bimbi- 
niai! '

“Laisvėj“ Mizara rašo: “Pa
baigus pradinę mokyklą, darbi
ninko vaikas gali tuojau įstoti 
į augštesniąją, o buvusio išnau* 
dotojo, buržujaus, popo ar kito 
kurio nenaudėlio vaikas taip; 
lengvai neleidžiamas”.
t Visų ryšių komunistai tvir
tina, kad' Rusijoj esanti socia
listinė tvarka. O tokioj šalyj 
turėtų būti prisilaikoma' teisy
bės. Bet pasirodo, kad ten tei
sybės nėra. Buvusio buržujo 
vaikas, kaip toj biblijoj, turi 
kentėti už savo tėvų grįekust 
Kuo gi tas vaikas yra kaltas,— 
juk jis negalėjo pasirinkti sau 
tėvus!

“Laisvėj“ iš gruodžio 18 d? 
buvo pranešta, kad sovietai vie^ 
ną savo laivų pavadino “JeaW 
Jaures”. Tai didžiausias pasityv 
čiojimas iš garsaus Franci j oS* 
socialistų vado, kurio vardą ko^ 
munistai visuomet* biaurodavO?

Pernai1 Senas Vincas “Lais
vėj” rašė sekamai: girdi, manb- 
arklys yra tikras socialdemok
ratus. Jfs visuomet suglaudžia: 
ausis,' tartum nori kąsti, bet: 
dar niekados to nepadarė. Taip 
panašiai elgiasi ir'musų socialiSi- 
tai.

Taip broli, Senas Vincai, so
cialistai tau nebando, bet komu
nistas, tavorščiua Bimba; tai 
tikrai skaudžiai krinltelejo.

—.—■■O—'—

“Laisvė“ rašo: “Apie vidurį 
gruodžio 1931 m. buvb užbaigą 
tas darbas su rudeniniais pa
sėliais S. Sąjungoj“.

Tur būt, tik bimblftiai fanu* 
tikai gali tikėti, ka^S. Sųjurti* 
^t>j.* apie gruodžio vidurį pa- 
sMftir sėja?. i

Pernai guųodžiė 17 d.t “Lais
vėj“ tilpo Amerikos* Komuhią- 
tų Partijos ’ Centrb Komitėtė 
vieft^ idlomettO ilgio 'straipsnis. 
Tarp; kitų^ nefiųmoniųl teni sWh 
■tome' štai kų: “Ginkim sovietų

’ Bimbos organe rašoma: “vi
si carai— diktatoriai būna1 iš
spirti vėliau ar anksčiau, kad 
jie perdaug skriaudžia savo 
žmones ir narius“.

Nors sykj Bimba pasako tei
sybę, kad carams ir diktato
riams vėliau ar anksčiau atei
na galas ir jie tampu numesti 
j sųšlavyna;' O tai reiškia, kad 
ateis galas ir kruvinai bolševi
kų diktatūrai.

—(P- .
Angarietls * yra baisiai įtūžęs

ant socialdemokratų. Savo

•i

m........ ..

sąjunga! šalin: kapitalistų kla<< 
sės tarnai— socialistai!“

Fosterio ir kitų veidmainių 
galvose viešpatauja tikras Ba^ 
belio bokštas. Kada ir kokie so
cialistai buvo užpuolę arba puo
la Sovietų Sąjungų, 
tie' maskviniai, kas 
ant1 seilės užeina.

IPliauškia 
tik jiems

Gi’Uodžio 30 d.
skaitome, kad kalėdiniai ir ve
lykiniai garsinimai "darbiniu* 
kams esą1 pavojingesni, negu 
apgaviftgl i daktarų garsinimai.

Jeigu apgaVing'as daktaras iš
vilioja iš žmogaus pinigus, ne
suteikdama^ jam jokios pagal-' 
bos; tai tas geriau; negu kalė
diniai ir- velykiniai garsinimai! 
Iš tiesų, reikia netekti visokios 
pusiausviros, kad galėjus taip 
durnai kalbėti.

Bolševikai savo spaudoj nuo
lat bubnija; kad Sovietu Rusi
jai trūksta apie v'2,000,000 pap
rastų darbininkų^ Bet štai ką S. 
žižis iš Maskvos rašo “Lais
vėj”: “Bet paprastų = darbinin
kų netriHtštat’’.

Jeigu Maskvoj 
žmogus

gyvenantis: 
taip rašo, tai < kokiais' 

sumetimais bimbiniai diena iš* 
dienos skelbia melus? •

~°r“Laisvė“ džia^asi, WKaU- 
ne ligonių*- kasų rinkimuose' 
krikšči’dUys demokratai sumušė 
susirinkimuose socialdemokra
tus. Ji sako: “Susirinkimtife 
laiko po Sinetones globa tik 
krikščionys demokratai ■- ir so
cialdemokratai. Bet trijuose į- 
vyko kruvinos muštynės ir su
sirinkimai pakriko".
i Net trijuose ' susirinkimuose 
socialdemokratai buvo ’ užpulti. 
“Laisve0 tuos chuliganiškus 
krikščionių demokratą*, žygius 
nei k'iek nesmerkia. Ir tai su-, 
prkntama kodėl,— bimbiniai ir* 
krikdemai yra * lygus dvasioj 
broliai. Bimbiniai juk taip pat 
pasižymi užpuldinėjimu svetimų' 
susirinkimų.

prantama kodėl
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šiam dievaičiui apieravoja net 
pustrečio miliono rublių, o 
darbininkai ttrri pusbadžiu 
gyventi.“

—*-o—*
Bimba savo laikraštyj sten

giasi išaiškinti bolševizmų. Jis 
stoja už1 viepę tvirtų centrų ir 
už vienas smegenis.

Iš Bimbos aiškinimų išeina, 
kad Komunistų Partijos eili
niams nariams smegenų visai 
nereikia, — Bimba už juos ga
li atprotauti. Eiliniai gi nariai

kaip ventiliaciją'’ pagerinti ir 
tam panašiai ir duoda darbinin
kams pasirašyti“. .

Angariečio fanatizmas daėjo 
ligi to, kad tinkama ventiliaci
ja dirbtuvėse nėra’ reikalinga, 
jeigu to reikalauja socialdemok
ratai. Tegul darbininkai trokš
ta dulk'ėše, bet neklauso social
demokratų.

Tikrai gaila tų darbininkų, 
kuriems vadovauja tokie ligu
isti fanatikai, kaip Angariėtis.

—o—
Bimbiniai, besitąsydami su 

pruseikiniais, užkabinėja ir vi
sai jiems nepriklausančius žmo
nes. “Laisvėj“ rašoma, kad sa
vo laiku Trockis ir' visa eilė 
žmonių,* net ir Grigaitis, buvo 
skaitbmi* žymus revoliucionie
riai.

Koks Grigaitis buvo, toks 
jis ir dabar pasiliko. Bimba- 
mano, kad tik tie yra tikri re
voliucionieriai, kurie prieš azia- 
tą Staliną ant' pilvo šliaužia.

—o-^
Bimbiniai plūsta* New' Yorko 

socialistus už tai; kad jie str-* 
rengė prieškarinį nfitingąv Kad 
labiau paniekinus socialistus, 
tai Bimba' vis dar tebekartoja ’ 
savo nudėvėtą' pasaką apie “ku
nigą” Nortnan Thomas. Tuo pa
čiu laiku jis štai ką rašo apie 
savo tavorščius: “Musų drau
gai, kurie įstojo- j parapijų, pa
darė klaidų“.

Tai. aiškią, . kąd .“susipratę” 
bimbiniai pradėjo stoti į para
piją. Tegul Bimba pasirūpina 
savo ■ šalininkus sulaikyti nuo 
parapijos, o nepli-aūškia apie* 
kitus visokias nesąmones. 

>
~0—

•‘Laisvė” Nt>.* 27 su ; Į>iasidt- 
džiavimu praneša, kad Moloto
vas Maskvoj pareiškęs, jog 
Sovietų1 SąjungOf socializmas 
jau ’ nugalėjęs1’ kapitalizmų.

Kam1 dar ' MolOtevo * autorite
tu remtis, — tokių kvailystę 
juk galėjo parašyti ir* Brook- 
lyno šolomskas.

--o—
Komunistai * nuolat alasavo- 

ja, >kad'*kapit^li!stihes šalys ap’^ 
sigin’ktaViiAu’ii leidžia’ milžiniš
kas sumas pinigų, o bcdar» 
biams neskiria nei cento. Bėt 
Štai kų bernai rašė “Laisve”’: 
įjirdi, Lenino paminklo pasta
tymas lčšUoslų$! iki ’ 2>50(),000!,’

Reiškia, bolševizmas mirllM

(Tąsa)'
Ten*; karste, • gulėjo * nelietoji 

bianTi' BUlybė, kurios įneš taip 
bn4dfmešN ir imapkerrtem ir 
kurios1 sunaikinimo darbas bu
vo ' atiduotas,* kaip privilegija; 
tinkamiausiam musų visų, 
bet: tikroji1 įJueijaę kaip mums 
ją teko matyti, gyva, nekalta*, 
skaisti ir saldi; Tiesa; jas vei
de1 jyah’ko nykimo, ligos ir ru- 
pininiosi' pėdsakai; bet jie bu
vo mums brangiilsę nes rodė* 
tikrųjų.- jos mirties* priežastį, ji 
atrodė, kaip tikėjomės ją ma
tyli po ilgo kankinimosi ir ny
kimo. Visi be išimties jautė- 
iwe, kad tas šventas ramumas; 
lyg saulės spinduliai, apsupęs 
jos išbalusį veidų ir sunykusį 
kūną; buvo ženklas, simbolis 
tos tylos, kuri viešpataus prie 
jos per amžius.

Vau Hclsingas priėjęs prie 
Artūro/uždėjo jam ranką ant 
peties ir tarė :

“Ir dabar* drauge 
mano sunaib* ar man 

’ • •*> Ji?

Artūrai, 
dovano-

reakciją jį visai apėmė ir pa
griebęs sęnio rankų, karštai 
prispaudė prie lupų ir sujau- 
dintti balšiLatšąkė:

Į “Dovanoju! I?ai* Dievas ta
ve laimina, nes mano brangią
ja! sugražinai sielį, o man ra
inu mą.” Uždėjo* rankas ant 
profesoriaus pečią* ir* priglau- 
d^S'galvą; valandėlę’ tylfai ver- 
ke’.’ MeS* stovėjome nejudėda^ 
mf.* KifOmet1 AYRitaS^ atšipei- 

, kė-jd,* Van*! Hėlšingns• jam ’ tarė: 
• “Dabar ‘mnW6 vaikeli, gali ją 
pabtičiuoti.1 Pabučiuoti * jos 
šaltas ldpa«; kai*p jį norėtą, 
jėigu; galėtų* savo * norą* • paro^ 
dyti. Ji'dribai* nčrh šypsojan
tis* demonas — nėra amžiaus 
prakeikta*’ biaurlojU Būtybė; Ji 
daugiau n'čra baisi Ne^Mirtin- 
goji. JI' dabar* D?evo rankose* 
ir ’ jos siela* yru • kartu šit t j uo-J 
iwi*!’'

AHuras* prisHenkė' ir ją pa- 
bučiavo ir: vėliau jį kartu su 
Kvintų^ išsitmtėmė' iš rusies; 
profesorius* išsikišusį-
smaigo galąv įtikdamas nu- 
simiiliidąf* daiįy įstrigusią į jos* 
kūną. Po to nuiuove jos galvą 
ir burną prikišo vilkžolių, Už- 
cinkavę išplautą* karsto dalį, 
užšrhibavę. jo viršų, ir susirin- 
k’ę vi^us savo įrankius, išėįo- 
nles ir mes iš' nusies. Užraki
nęs d^iriš, profesorius atidavė 
raktįiArfivrui.

L'aiike oras kvepėto kvepėjo, 
kaulė'skaisčiai spindėjo, p me
džių šhkosė čiulbėjo paukščiai. 
Attodė lyg visa gamta, nujaus
dama permainų mumyse, irgi 
pradžiug^. Visur spindėjo 
džiaugsmas, gyvenimo links
mumas, jaukumas, kuris har
monizavosi su musų jaukumu, 
atsiektu einant taip skaudžiais 
keliais iri naudojantis baisio- 

priemonėmis*
» Kuomet pradėjome eiti iš 
kapjnino,* Van Hclsingas atsi
liepė)

“Dilbai*) mano draugai, pir- 
indji'dhlią mūšų darbo, arčiau- 
įyriLnt*tis liečianti dalis, jau už- 
briigt'į. Bet palieka dar didės- 
n«ė’ Užduotis: surasti visų ne- 
lainitą kiiltininką ir jį sunai- 
giŪtilt rifš tUriii pėdsakus, ku
riais me|» galime pasinaudoti

Pirmadienis, 'balan. 4, 1932

privalo būti savo rųšies be
smegeniai robotai.

NeW Yorko socialistai suren
gė bankietąę kad parinkti aukų 
rU*sų socialdemokratų laikraš
čiui “Socialia tičeski j Viestnik”. 
Bimba savo “Laisvėj“ tuoj “iš- 
tlumočino“ to bankieto tikslų: 
girdi, tai karas prieš Sovietų 
Rusiją.

Su žmonėmis; kurie sapnuo
ja nemiegodami, reikalas yra 
visai prastas. —Marksistas.

BRAMSTOKER

GRAFAS DRAKULA
lar. Dona B- Coi

Perti A. VaioadU

ir jM-adėti jo ieškoti. Tai bus 
labai ilgas ir sunkus darbas, 
jis irgi’bus pavojingas ir bjau
rus. Ar jus visi sutiksite man 
pagelbėti? Mčs visi išmoko
me tikėti,, visi — ar ne tiesa? 
Todėl, argi mes nematome sa
vo pareigų? Žinoma! Ir, ar 
neprižadanie eiti iki galo?”

Visi iš eilės paemęine jo ran
kų ir prižadėjojne, jų smarkiai 
vyriškai paspausdami. O pro
fesorius, tuo tarpu, tęsė'toliau:

“Už- dviejų • dienu jus ateisi
te pa«: ni-ane ir kartu, apie sep
tintu1 vakaro su Jonu nueisi
me im*ak'arieinauti. Pakviesiu 
dar dū ašmenisi kurią, nema
nau,' jus pažįstate; busiu tuo
met prisiruošęs išvystyti savo 
planus ir parodyti kokiais ke
liais mes turėsime naudotis, 
norėdami juos įvykinti. Jo
nai, tu eik dabar su manimi į 
viešbutį, nes noriu su tavimi 
daug pasitarti ir tu galėsi man 
padėti. Šį vakar išvažiuoju į 
Amsterdamą, bet sugrįžšiu ry
toj naktį. Tuomet prasidės 
musų darbas, pradėsime ieš
koti kaltininko. Bet pirmiau
siai, aš turiu jums daug ką iš
aiškinti, kad žinotumėte ką 
daryti ir koks pavojus su visu 
yra surištas. Tuomet vėl viįi 
pakartosime savo prižadus; 
musų laukia baisus darbas, 
daug baisesnis už užbaigtąjį, 
ir kartų žengę pirmyn, negalė
sime atsitraukti.”

Skyrius XVII*
Dr. S c vardo dienynas

(tąsa)

Atvykęs į Berkelcy viešbutį, 
Van Hclsingas radą jam pri
siųstų telegramų:

“Atvykstu vakariniu trauki
niu. Jonatanas Wliltby mie
stelyje. Svarbios naujienos.
— MINA HARKERLIENfi.”

Profesorius nudžiugo. “Ali, 
ta geroji ponia Mina,'” sušuko, 
“žemčiūgas tarp moterų. Ji 
atvyks, bet aš negaliu laukti. 
Ji turės atsilankyti pas tave, 
Jonai. Tavo pareiga bus nu
vykti jų nutikti stotyje. Tele
grafuok jai’keiyjėv k’ad’ji butų * 
prisirengusi.'*'

Išsiuntė tėiėgrūmąy išgėrėme 
po stiklinę, arbatos? būdamas 
prie stalo, profeBorlUB man pa
pasakojo apie J6ntateno kelio
nės užrašuš’ ir atidavė į mano 
pankas kart ir ’ sto * Harkerienės > 
Užrašais, to ’ dieiiyim ’ mašinėle 
rašytų kopijų. “Priimk, štai, • 
juos”, tarė man užtrišU's įteik
damas, “nuodugniai1 susipa
žink. Kuomet sugrįžšiu, tu* 
gerai žinosi visus faktus ir mes * 
gulėsime geriau pradėti savo * 
|jžbrčžt4 darbą.

(Bus daugiau)
L_______________r.

Naujas No. 22 “Kovos1 
gtatfcr Šamfle. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

GAUTA- “Kultūra.” No. 2.. 
Gąlima gauti1 Naujienose.

. “NAUJOJI BANGA” 
L AUje piratas numeris < 
Uruguay pažangiųjų lietų- 
yfų4 leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik S centai.
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100 dabotų 'Cicero rin
kimams

Kauntės teisėjas Edmund Ja- 
recki prįsaikiiio 100 šerifo pa
dėjėjų. kad daboti balsavimus 
Cicero j e antradienį, balandžio 
5 d.

Nelegalės taksos
Fred. W# Sargent, Chicago 

biznierių komiteto /vyriausybes 
išlaidoms mažinti pirmininkas, 
pareiškė, kad per eilę metų 
penki Chicagos parkų apskri
čiai Norhsidėje skyrę taksas ir 
kolektavę jas iš gyventoją ne
legaliai, ba tiems parkams < ko- 
lęktavusios taksas ir kitos ,į- 
s taigos.

Atėmė $7,000 banko rpi- 
nigti

Keturi vyrai atome iš Dago- 
berto Hermano, senyvo Wįnnotf 
ka Trust and Saving banko pa
siuntinio, $7,000 pinigais ir bo- 
nais kuone prie pat banko durų 
ir puses bloko tolumoj nuo po
licijos stoties. Herman grižo iš 
Continental Illinois ir iš 
ing house su Winnetka 
pinigais, kai jį užpuolė

skirtų specialį komitetą prieš
rinkiminiam' terorizmui tyrinė
ti. Kai kurie asmens nužiūri, 
kad šiemet galima tikėtis ypač 
nuožmaus teręrizmo nominaci
jų dieną, balandžio 12.

< A

Peter „Conrad
POTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

Of 730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Ima už pakarpos Bainus 
už taksas •

Ištraukė iš upės lavonų
Arti Jolieto ištraukta iš upės 

žmogaus lavonas. Manoma, kad 
tai buvusi “raido” auka. La
vonas išbuvęs vandeny apie 
mėnesi laiko.

cleąr- 
baųko 
bandi-

Vasaros operos nebus

Gėlių .paroda
Vakar vakare atsidarė 

paroda vietoj žinomoj kaip Na- 
vy Pier. Paroda užimanti 3 
akrų plotą.

gelių

______ Graboriai________

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Gy^Įyt°^

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

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Suvięųytų Valstijų vyriausy
bė apskaičiuoja, kad John Bain, 
buvęs 12 užsidariusių bankų 
viršila, esąs kaltas taksomis jai, 
vyriausybei. Viso vyriausybė 
mėginanti iškolektuoti iš Baino 
$140,667.

Chicagai stoka $200, 
000,000

Bavinia sodne ateinančią va
sarą operos nebus deliai stokos 
pinigų. Tokį pranešimą išleido 
Louis Eckstein, vasarinės ope
ros prezidentas ir vienas stam
biausių jos palaikytojų.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Čhicagoj

Nusižudė

Išgėrė nuodų ir mirė Thomas 
E. Humphrey, 40 metų, 1201 
Chase avė. Jis paliko laišką 
žmonai, kuriame pasisako, kad 
per pastaruosius trejus metus 
užlaikęs ją ir porą vaikų, va
gystes vaisiais. Keletą metų 
Humphrey buvo Drying Sys
tems, Ine., kompanijos skelbi
mų menedžeris.-

Freu W. Sargent, Chicago .& 
North VVestern gelžkelio prezi
dentas ir pirmininkas Chicagos 
biznierių grupės, kuri darbuo
jasi, kad sumažinti vyriausybės 
išlakias, išleido pareiškimą, ku
ris nurodo, jogei Chicaga yra 
prasiskolinusi $322,111,654, o 
sukolektuoti ji galinti 1932 me
tais tiktai 4146,500,000. Taigi 
busianti trukumo apie porą šim
tų milionų dolerių.

Neleis mokytojams
roduoti

pa 'JI

1646 W. 46tb St.lB

Chicagai valyti laikas 
paskirtas

Meras Cermakas šeštadieni 
išleido proklamaciją, kuria pa
skiria laika nuo balandžio 17 
iki gegužės 1 dienos Chicagai 
valyti, malevoti, augmenimis 
apsodinti, kitaip sakant, praus
ti jos apdulkėjusį veidą. Ypa
tingas dėmesis į tą valymą at
kreipiama vaikų lankančių mo
kyklas ir šeimininkių.

u
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- „ 

(.indžio 2 dieną. 10:30 valandą 
ryto 1912 m., sulaukus 55 metų 
amžiaus, gimus Valkininkų para- 
.pijoj. Juodų Kalvių kaime.

Paliko dideliame, nuliudime vy
rų Mykolų, sūnų Stanislovų. Lie- . 
tuvoj seserį, gimines ir pažysta
mus. ,.

Kūnas pašarvotas, randasi 1906 
Rubfe St. *4

Laidotuvės įvyks seredoj. ba
landžio 6 dienų. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge- ; 
dujingos pamaldos už velionės šie-5 
lų. o iš ten bus nulydėtas Į šv. f( 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Levusės Adlienės gi
minės. draugai ir pa^jst imi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti’! 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku- j 
tinį patarnavimų ir atsisveikini-14 
mų. *

Nubudę liekame.

Vyras. Sunūs, Giminės 
it Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Tek Boulevard 
7532.

JURGIS GAUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- 1 

landžio 2 dienų. 1:4 5 valandų po '1 
piet. 19 32 tn.. sulaukęs 60 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap,, 
Vabalninku parap.. Varteliškių ‘ 
kaime. Amerikoj išgyveno 38 ' 
metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Anelę. 2 dukteris — Marijo
nų ir Aldonų. 3 brolius Mo
tiejų. Rapolų ir Juozapų. bro- ‘j 
lienę Domicėlę. švogerkų Marijonų u 
Poteckų ir gimines. Priklausė prie t 
Garfield Park Paš. Vyrų ir Mo- 1 
terų Kliubo ir SLA. 109 kuopos.

Kūnas pašarvotas, randasi La- 
chaviciaus koplyčioj. 14 39 So. 
49 Ct.. Cicero.

Laidotuvės įvyks antradieny, ba
landžio 5 dienų. 1:30 vai. po 
'piet iš koplyčios bus nulydėtas į 4 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Gaubo gimi
nės draugai ir pažįstami esat nuo- "f 
širdžiai Kviečiami dalyvauti laido- ' 
tuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- * 
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. ,
Moteris. Dukterys, Broliai 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnau ja grabo- "* 
rius S. D. Lacbavich. Tek Cicero 
5927. .<

Anglies kasyklos užda
rytos keturiose val

stijose

Keletas dienų, atgal policijos 
komisioniesius James P. Allman 
buvo davęs perini tą Chicagos 
mokytojams ir mokytojoms pa
raduoti gatvėmis ir reikalauti 
išmokėti užvilktas jiems algas.

Komisionierius tą permita at
ėmė ^ketvirtadienio vakarą. Ji
sai pareiškė, kad patyręs, jogei 
komunistai planuoją įsimaišyti 
į tą paradą ir sukelti demons
traciją vidurmiesty. Meras Cer
makas pritariąs policijos komi- 
sionieriaus elgesiui.

Garsinkites “N-nosF

Telefonai

'.Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

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

tr nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbooe Boulevard 8483

Graboriai
Lietuvės Akušerės

Lietuviaii G y dytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Kervergais ir Subatomi 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Mestern Av 

Phon>t Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pitnyčio b 

1821 So. Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steel? 
Dentistas 

tl80 Archer Avenue

įachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS ♦

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

Mrs. A. K. 
JARUSH

Minkštosios anglies kasyklos 
Illinois valstijoj. Indiana, Ohio 
ir West Virginijoj nedirbę va
kar. Apie 75,000 darbi ninku bu
vo be darbo.

Illinois ir Indiana valstijose 
kasyklų darbai sustojo todėl, 
kad nepavyko atnaujinti sutar
tis tarp samdytojų ir darbinin
kų; kituose anglies lenkuose 
darbai sustoję deliai streiko. 
Vien Illinois valstijoj neteko 
darbo 41,000 anglekasių.

Nudaigotas presinkto 
kapitonas

Praėjusio penktadienio vaka
rą tapo užmuštas 25 wardos 
presinkto kapitonas Nieholas 
Testą. Ilush 
seniau Illniois 
tų asociacijos 
na reikalauti,

užmuštas 25
kapitonas

C. Biitler, buvęs 
valstijos advoka- 
prezidentas, keti- 
kad teismas pa-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

56109 South 
Albany A v.

Pbone
/.Hępilock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BRRTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591*

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7^9 

Nedėldieniais pagal sutarti

BENEDIKTAS PRE1KŠTAS rl
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- r 

landžio 1 dienų. 11:30 vajapdą ' 
ryte 1 932 m., sulaukęs 49 metų 5 
amžiaus, gimęs Gimbogalos kai- 
me, Šeduvos parap., Panevėžio ap. 
Amerikoj išgyveno 3 5 metus.

Paliko dideliame nubudime mo- ■ 
terį Marijonų, po tėvais Stankai- : 
tę iš Upynos parap.. sūnų Vin- 
centų, dukterį Elenorų. brolį An
tanų Banaitį, uošvienę Oną Stan- 
kienę. 3 švogerius ir gimines. f

Kūnas pašarvotas, randasi L J. r 
Zplp koplyčioj. 1646 W. 46 St. ,

Laidotuvės įvyks antradieny. 
balandžio 5 dienų. 7:30 vai. ryte |J 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos 4 
bažnyčių, kurioje atsibus gedųlin- j 
gos pamaldos už . velionio sielų, o J 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kaži- 
miero kapines. . .1

Visi a. a. Benedikto Preikšto , 
giminės, draugai ir pažįstami esat ų 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jum paskuti
nį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Brolis, Uošvė, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ritis I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203. j

VINCENTAS SCHULTZ

Mirė kovo 24 d.. 19 32 m., ir 
palaidotas tapo kovo 28 d.. 1932 
m.. Tautiškose kapinėse, kur da
bar ilsis toj šaltoje žemėje.

Šiuomi reiškiame gilios padėkos 
žodžius 'dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus 
draugams. Toliau - dėkavpjame 
visiems giltinėms, kaimynams it 
draugams už lankymų pašarvoto 
velionio namie. Dėkavojame gra- 
boriui p. A. Masalskiui už jo
mandagų ir gerų patarnavimų ir'- 
taipgi širdingų padėkų grabne-
šiams už jų.,patarnavimą.

Dekavojųjne irgi dainininkui p. 
. Rimkui už jo jausmingas dainas 
ir p. -Bagdonui už širdingai ,pra
tartų atsisveikinimų musų mylimam 
vyrui ir tėveliui.

O tau. mylimas vyre ir tėve, 
sakome: Ilsėkis šajtoj žemėje. Tu 
pas mus jau ncbesugryŠi, bet lauk 
mus ateinant.

Nubudę

»Mptcris, Sanai. Brolis 
ir Marti.

Akių Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

(vairus Gydytojai

D R. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 M I Sth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefoną:

Hyde Park 6755 ar Rpndolph 6800
. ................ -- ,T- ■ ,

D R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku lifų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Mi£way 2880 \

MYKOLAS 
Persiskyrė su 

vo 3 1 d. 5:15 
m.,

Phope Boulevard 4139
A. MASALSKIS

«

u,

?:

■b

'•'I 
H-

PETROŠIUS 
šiuo pasauliu ko
vai. ryte, 1932 

gimęs Tauragės apskr.. Sar
tininkų parap.. Žygaičių kaime.
Amerikoj .išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliudime dukterį 
Antaniną, du sunu — Joną ir 
Juozapą ir gimiųes. Kūnas pašar
votas randasi 4605 S. Hermitage 
Avė. ’*

Laidotuvės įvyks utacninke, ba- A* 
landžio 5 d.. 8 vai. ryte iš Eu* 
deikio kbplyčios į Šv. Kryžiaus '• 
parapijos bažnyčią, Kurioje atsi- i-: 
bus gedulingos pamaldos už velio- 
nįo sielą, o iš ten bus nulydėtas t 
į Šv. ^Kazimiero kapines. X

Visi a. a. 'Mykolo Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat į 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ■ 
laidotuvėse ir suteigti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. P 

Nuliūdę liekame ’•
Duktė, Sunai ir Giminės. j:

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741. t-

'  ' >1

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

3307 Ąuburn Avė
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšt), nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su jelektra, paro
dančią mažiausias klaidas. ^Specifllė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedelicynis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip.kitur 
4712 South Ashland Avė.

Pbone JJoųlevąfd 7§89 ,

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po..pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kątv i|ci 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimų 

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

Telefonas .Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

•llfj

atsitaiso Ofiso valandos:
9 iki 12. • I iki 3 d. ir 6:30 iki
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Cbicag^.

9:30 v

III

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/ 4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tielepbonai .dieną ir naktį Virginia 0036

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABČRIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pųtarnųu- 
i ju geriau ir pigiau
1 negu kiti todėl, kad
4 priklausau prie gra-
a bų išdirbystės 
f OFISAS: 
r 668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
fe SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Viętory 4088

o®

v

SeniausiairOidžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIII lSTJtlGA
E UPE ĮKIŠ ir yel nustebino publiką su Sžtvo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųsies palaidojimą. Mes nieko 
nęjępkuojąme už atvežimą nuirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto, dalies.

Reikalui . .esant,.fikusų ąptomobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 

f tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint : 
j. tai, ar jus ^ą pirkaite, ar. ne.

i/EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teigia, ambuląnce patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. . Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermepų. Pašaukite EUDEIįK'l pirm negu kreipsitės kur 

(kjtur. x

EUDEIKISJ1FTT ’i Ui? !1’ '.'r'” <*7" į

LįJUSV /GHABOUlUS /
‘Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai:.YU#US 1741 ir 11742

j

Vį* Z i

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku bildu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 224 2

Tel. vY^rds < 1829

LIETUVIS .SPECIALISTAS

J?aty rimas 
ĮjRpjąpljkuotuosc 

(Atitikimuose

Ofisas jr-ūkinių pitbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis dągo 10 iki 12
8

25 METUKĄ TYRIMO 
Pritaikyme. gklHhLjlĮkl visų akių

:>t
7T
J

DR. JOHN SMETANA
• ' OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
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.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki, 8 valandai vaką« 

apart šventadienio ir ^tvirtadįenio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

2400 IV. Madison dSt.
Vai.: 1 Jki 3 po pietų, 6 ;įki/8(.yak.

Tel. West 28^0
Namų telefonas Brunsvyięk p0597

DR. M. T. STKIKULUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OfUo valandos nuo 2 iki 1 ir nuo 0 iki 

.8 vai. vak. Nedėliomis navai sutarti 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A..K. Rutkauskas, M.D.
•4442 South Mestern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo .6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. C3rd St., Suite C 
Tel. Pjoąpęct 1028

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

Nedėlloj , pagal ^M<tj’
T—

2422 W. Marųuette $d. 
katppas oZth ir. Artesįąn .Aye.

Telefonas GrovehilFj
Valandos .puo 9 iki J I ryto. ,appo -J 
.ir 7-9 po pietų, seretfoijis ,po ji 

nedėliomis pagal jgąijuųimą ‘

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Mest \4th Street, 

. CICBRČ. ILL.
X-Ray •••• Pbone Cicero 1260

'Hęmlock 8151
DR. V. S. NARES

GYDYTOJAS -IR -CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal sgsitaribią.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piei

7- iki 8 yal. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Vi«ory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 3 Ist Street 
CHICAGO ILL

Valandos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet
7 Jki 9 vakaro. Nedėliotais ir 

šventadieniais lt)-12 dieną

Rez. tel. Midvvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utamįnke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

K. G U G I S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbocn St., Rpom 1113 

Telefonas Central 4411
Valandps: nuo 9. ryto iki 4 j>o jytUl 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Stasei 

Tel. .^oųlevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą išskyrus ketvergą 
Nędėlioj nuo 9 iki 12 ,ryto'

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd įįtreęt 
Arti į Leayitt St. 

Pele fantu Ganai 2 
yalinffos 9 ryto siki 8

Pele fantu Ganai 2552 
Valandos 9 ryto ,iki 8 vakaro. 

Serędoj ir Pčcnyčioj pųo ,9 iki . 6

A, A. S L AKI S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 17 M. Mashington St
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto .iki 4 po pietų

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

4145 Archer -Avė. TeL Lafayette 7337

Namų TH. JHyde P^k 3395

JOHN B. BORDĘN 
(John Bagdžiunas JBofden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2K7 
Telepbone Randolpb. 6727

Vakarais 215! 22nd <St. nuo .A-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 cyje Tel. ^Rtpnbįic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell SL
T«l. Republic .9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telepbone Victory 2213
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CiceroTarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Masinis mitingas taksu reikalu

Pcnkadienį, kovo 1 dienų, Lie
tuvių Auditorijoj įvyko mitin
gas, kurį šaukė Lithuanian 
Chamber of Commerce (Lietu
vių Prekybos Butas).

Susirinkimą atidarė Buto pir
mininkas, p. .T. J. Elias, kaip 
8:30 vai. vakaro. Publikos bu
vo pilna svetainė: visos kėdės 
užimtos, publika stovėjo pasie
niais. ir dar radosi jos galeri
joj.

Atidarydamas susirinkimą p. 
Elias įrodinėjo, kad taksos esan
čios neteisingai paskirstytos, 
kad reikia kovoti, idant numa 
žinti jas ,o kovoti galima pa
duodant protesto pareiškimus. 
Toliau p. Elias agitavo remti 
savuosius biznius ir savas finan
sų įstaigas.

Antras kalbėjo advokatas, ku
rio vardo nenugirdau. Jisai įro
dinėjo taipgi, kad taksos ne
teisingai paskirstytos ir kad 
prieš tokią neteisybę reikia ko
voti. Firma, kuriai jis priklau
so, pasak jo, laimėjusi porą by
lu taksų reikalu. Tačiau rei
kia ir toliau kovoti per teis
mus ir nemokant taksų iki jos 
busiančios sumažintos. O kad 
žmonės nebūtų nubausti dėl ne
mokėjimo, tai reikia išpildyti 
protestus prieš aukštas taksas 
ir paduoti tuos protestus vy- 

‘riausybei iki balandžio (t. y.

Šio menesio) 15 dienofl. r
Trečias kalbėjo p. Stulpinas. 

Jisai taipgi prisiminė apib tak
sų neteisingumą, o paskui ėmė 
kalbėti apie tai, kad reikia rem
ti lietuviškas biznis. Bet susi
rinkusieji ėmė nerimauti, o kai 
kuri karštesni net mėgino truk
dyti kalbai.

Paskutinis kalbėjo auditorius 
Varkala. Kadangi tuo laiku kai 
kurie iš publikos ėjo lauk, tai 
darė šiokio tokio bildesio, ir 
man stovėjusiam prie durų, sun
ku buvo nugirsti ką p. Varkala 
aiškino.—Bridgeportietis.

Rytoj rinkimai. Išrinkime lietuvį 
Joną F. Kimharką

Pirmadienis, balan. 4, 1932
. i ........... ■■■. — n—. ■ ■        

“Penkių Metų
Pienas”

X
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Cicero Lietuviai Piliečiai Marųuette Park
SLA. 260 kp. susirinkimas.

Balsavimai. Delegatų 
rinkimas

Rytoj Visi Balsuokit už šiuos Republikonų Kandidatus
Cicero miesto piliečiai rytoj, utarnin-1 vena 183 7 So. Austin Blvd., Cicero.

ke. balandžio 5 d., rinks svarbesniuo
sius savo miesto viršininkus.

Visi dabartiniai miesto viršininkai yra 
republikonai. niekurie jų kandidatuoja 
naujam terminui. Republikonų admi
nistracija su pasididžiavimu rodo į mies
to rekordą., kaipo vienatinio miesto, ku
ris neturi skolų. Cicero neturi jokių ne
išmokėtų municipalių bonų. nes visi pa
skolos bonai tapo atmokėti keli metai 
atgal ir naujų bonų nebuvo leidžiama 
jau per daugiau kaip dvidešimt metų, 
šis miestas padengia savo išlaidas bė
gančiomis pajamomis. nežiūrint visų 
piniginių nesmagumų, kuriuos pergyve
na kiti miestai. Tai yra delei dabarti
nės miesto administracijos tvarkaus ir 
ekonomiško vedimo šio miesto reikalų.

Nors reikia pripažinti, kad taksai yra 
pakilę, bet tas pakilimas paeina dau
giausia nuo perkainavimo nuosavybių 
1928 metais, su kuo miesto valdžia nie
ko bendra neturi ir to dalyko nekon
troliuoja.

1930 m. taksų bilos parodo, kad iš 
kiekvieno dolerio, kurį Cicero namų sa
vininkai sumoka taksais:

22.1c eina miesto reikalams.
47.4c eina mokykloms.
25.2c eina kitoms taksavimo įstai

goms. kaip valstijai, pavietui ir k.
5.3 eina parkų distriktams ir kny

gynui.
Taksų bilos už 1927 m., prieš per- 

kainavlmą nuosavybių parodo, kad 
kiekvieno taksais sumokėto dolerio 

24.4c nuėjo miesto reikalams.
54.1c nuėjo mokykloms.
17.9c nuėjo kitoms taksavimo 

goms už miesto rybų.
3.6c nuėjo parkų distriktams ir 

gynui.
Gaunant tik 22 centus iš kiekvieno 

dolerio sumokėtų taksų, miesto reikalai 
buvo tvarkomi kuogeriausia. Miestas tu
ri švarias* iŠstaisytas gatves ir ištaisytas 
ėles; gatvės yra tinkamai apšviestos? pui- 

- kų moderninį ugniagesių departamentą 
turi: policijos departamentą, įrengtą ir 
pritaikintą dabartinėms sąlygoms, taip 
kad Cicero turi mažiau piktadarybių už 
kitus to didumo miestus: pavyzdingą 
sveikatos departamentą, kuris saugo mies
to gyventojų sveikatą ir gerovę. 80.000 
Cicero gyventojų gali didžiuotis savo 
miestu ir jo viršininkais.

Dabartinė republikonų administraci
ja daro viską, kad sumažinti taksus ir 
tuo tikslu savo išlaidas 1932 m. suma
žino $227.000.00. palyginus su 1931 
m. išlaidomis.

Republikonai prašo išrinkti jų kandi
datus pasiremiant 
rekordais, pasiektais 
to reikalus.

Kandidatai yra Joseph Z. Klehna į 
miesto Prezidentus: James J. Pelikan 
į Klerkui; A. C. Rahlf į Kolektorius; 
Henrv Langner į Supervizorius: Anton 
Vendley į Asesorius; lietuvis John 
Kimbark j Truitee. ir A. J. Zelenka ir 
Nicholas Knol į Knygyno Tarybos Di
rektorius.

Kada jus nueinate balsuoti už kuriuos 
nors valdininkus, jus galite didžiuotis, 
kad jus esate Amerikos pilietis ir kad 
turite teisę pasirinkti valdininkais to
kius žmones, kurie, jūsų manymu, tin
kamiausiai gali eiti jiems uždedamas 
pareigas. Pirm negu jus balsuosite ba
landžio 5 d. už Republikonų kandida
tus. jus turite žinoti, kad Republikonų 
partija iš savo kandidatų visuomet rei
kalaują augštų kvalifikacijų, kad jie bu
tų pilnai tinkami toms vietoms, kurioms 
kandidatuoja.

štai trumpai suglaustos Republikonų 
kandidatų Ciceroj pirmesnė darbuotė ir

Dabar baigia penkioliktus metus kaip 
yra Prezidentas Cicero Miesto Tarybos. 
Jis pilnai tinka toms pareigoms, nes 
per daugelį metų įgijo didelio patyrimo, 
pažysta gyventojų pageidavimą ir rei
kalus, taip kad tinkamesnio kandidato 
tai vietai negali būti.

Atsiminkite, stoka patyrimo yra 
brangus ir pavojingas dalykas, ypač šiais 
sunkiais laikais. Republikonų 
tracija Ciceroj turi plataus 
ir prirodė sugebėjimą tvarkai 
Raiškai vesti miesto reikalus.

Balsuokit už Klenha ir Republikonų 
partiją rytdienos rinkimuose.

jęs dirbti dirbtuvėse, jis supranta bied- 
nuomenės reikalus ir jai užjaučia. Jo 
rekordas kaipo Supervisorio yra pažy
mėtinas ir jis pilnai užsitarnauja antro 
termino.

/
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įstai-

kny-

vien jų pirmesniais 
jiems tvarkant mies-

kandidatu Ciceroj pirmesnė darbuotė 
jų kvalifikacijos.

JOSEPH Z. 
KLENHA 

for President’
Joseph Z. Klenha yra gimęs

adminis- 
patyrimo 

ir ekono-

JAMES J. PELIKAN
for Clerk

Cicero Miesto Klerko pareigos yra 
laikyti visus miesto reikalų rekordus to
kioj tvarkoj, kad publika juos galėtų 

matyti ir sup rasti. 
Taipgi jis perka visas 
miesto reikmenis.

Uarnes J. Pelikan 
Klerko pareigas eina 
keturis metus ir yra 
kandidatas tai pačiai 
vietai dar vienam ter
minui. Jis yra gimęs 
Chicagoje, yra vedęs 
ir su žmona ir dviem 
vaikais gyvena 1303 

So. 61 Avė., Cicero.
metų dirbo čeverykų gamintojams. 1922 
m. pats įėjo į čeverykų biznį ir sėk
mingai jį vedė per šešis metus. 1928 
m. tapo išrinktas rrtiesto Klerku ir kad 
galėtų savo naujoms pareigoms pašvęsti 
visą laiką, jis pardavė biznį ir dabar 
tarnauja vien miesto reikalams, žiūrėda
mas. kad jie butų kuogeriausia tvarkomi 
ir kad visos reikmenys butų perkamos už 
žemiausias kainas. Ant miesto pirkinių 
jis sutaupino $25 0 000, palyginus su 
kitais Klerkais. Tai yra geras rekordas, 
įgytas patyrimas duos jam galimybės dar 
geriau eiti savo pareigas per ateinančius 
keturius metus ir todėl jo išrinkimas ne 
tik 
gas

yra patartinas, bet ir butų naudin- 
patierns Cicero gyventojams.

ANTON VENDLEY
for Assessor

Anton Vendley Assesoriaus pareigas 
ėjo nuo 1918 iki 1928 m. ir per tą lai
ką Cicero turėjo žemiausius taksus. Per 
pastaruosius 4 metus buvo visai pasi
traukęs iš politikos. . Dabar vėl kan
didatuoja tai pačiai vietai ir pilnai jos 
yra užsitarnavęs.

JOHN F. KIMBARK
for Trustee

Lietuvis Jonas F. Kimbark yra 
Per penkioliką | plačiai žinomas, nes priklauso lietnvių 

draugijoms ir tarp lietuvių darbuojasi. 
Pasaulinio karo vete
ranas ir buvęs šerifo 
pagelbininkas. Gyvena 
1543 S. 52nd Avė., 
su žmona ir dukrele. 
36 m. amžiaus. 33 
metus išgyvenęs Cice- 

‘ ro, čia lankęs mokyk
las ba'ijįęs biznio 
kolegiją. Šerifo pagel- 
bininko pareigas ėjo 
8 metus. Dabar yra 
gasolino biznyje.

Trustee pareigos yra panašios 
aldermanų pareigoms. Darbo 
daug ir svarbaus darbo. Re-

šį sekmadienį, p. K. J. Ma
čiuko raštinėj, 6812 S. Westem 
Aye., įvyko svarbus SLA. 260 
kp. susirinkimas, kuriame buvo 
balsavimai į SLA. Pildomą Ta
rybą ir rinkimai delegatų į 
busiantį šią vasarą SLA. seimą.

SLA. IPildomosios Tarybos 
balsavimuose kandidatai balsų 
gavo:

Į prezidentus: F. J. Bagočius
— 32, S. Gegužis — 9, Račiū
nas — 9.

Į Vice prezidentus: A. Mika
lauskas — 23, M. Mockevičius
— 6, M. J. Vokietaitis — 14.

Į sekretorius: P. ^urgcliutė
— 16, J. Miliauskas — 7, V. 
Čekanauskas — 13.

I iždininkus: K. P. Gugis — 
38, J. Tareila — 8, P. Mažeika
— 2.

Į iždo globėjus: J. Januške- 
vičia — 13, S. Bakanas — 29, 
G. J. Stungis — 37, M. Ragin- 
skas — 4, S. Mockus — 12.

Į daktarus-kvotėjus: Dr. I. B. 
Bronušas — 33, Klimas — 8, 
Stąneslow

Delegatais į SLA. seimą ta
po išrinkti veiklus šios kuopos 
nariai — K. J. > Mačiukas ir 
J. Grybas. Alte,matu išrinktas K. 
Liutkus.

Susirinkimas ’biivo skaitlin- 
gyvas ir tvaikus. —Narys.
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A. C. RAHLF
for Collector

šarkiunas 
‘Naujosios 
ir dar po 
svetainėj

esą daly- 
Gadynės” 
išardymo 
prakalbų

ALDLD. Tikrumoj Viliunas iš
mestas dėl to, kad jisai yra 
sklokininkas.

Vienas komunistiškas daVat- 
kinas, kuris nesupranta And
riulio politikos, buvo davęs įne
šimą mesti lauk ir šarkiuną, 
nes jisai esąs daug daugiau 
prasikaltęs, negu tie trys iš
mestieji, 
vevęs 
koncerto. 
Meldažio
šarkiunas buvęs parsivežęs Pru- 
seiką pas save ir vaišinęs jį vi
są parą ir antrą vakarą vėl nu
vežęs Pruseiką į Meldažio sve
tainę, Skundas betgi prieš šar
kiuną atmestas, nes neturėję 
įsakymo iš korninterno mesti 
jį lauk.

Pruseikos misija tikrą vel
niavą padarė pas komunistus. 
Draugas draugą meta lauk iš 
kur tik gali, kaip tik gali; pa- 
gatavi akis viens kitam išlupi
nėti.

Sklokininkai tveria. Naujosios 
Gadynės chorą

Kada Limbiniai pradęjo pru- 
seikinius be pasigailėjimo per
sekioti, mesti lauk iš organiza
ciją, kuriose komunistai turi 
pilną galią, tai pruseikinią sklo- 
kai ne juokai daros. Jau jiems 
ir prakalbų nebevalia rengti, 
ir draugijose prigulėti, ir galą 
gale bimbiniai uždraus jiems ir 
raudonas kaklaraišteg dėvėti.

Kovo 25 dieną Meldažio sve
tainėj sklokininkai turėjo susi
rinkimą, kur nutarė tverti 
Naujosios Gadynės chorą. Dėl
to, kad daugelis sklokininkų 
priklauso prie Kanklių ir Aido 
chorų, jie bus išmesti iš ten. 
O kiek sklokininkų priklauso 
prie abiejų chorų, tai manoma 
iš jų sutverti didelį chorą ir 
likti neprigulmingais nuo Bim
bos diktatūros.

Iš Aido choro nužiūrima, kac 
daug ddinorių pasitrauks ir pri
sidės prie naujai tveriamo cho
ro. Staseliukas.

Rytoj, balandžio 5 d., įvyks šio mies
to viršininkų rinkimai. Tarp kandi
datų į įvairias valdvieces yra lietuvis Jo
nas F. Kimbark, kuris kandidatuoja Re
publikonų sąrašu į Trustee vietą.

Jonas F. Kimbark yra Cicero augęs ir 
čia gyvena 33 metus. Jo tėvai turėjo 
siznį prie 14 St. ir 51 Ct., kada Ci
cero buvo dar dykuma. 1920 m. jie 
apleido Cicero ir apsigyveno ant ūkės 
ties Rbinelander, Wis. Sūnūs Jonas 
pasiliko Cicero, nes čia jo tėvynė. Bai
gęs mokslus per kelis metus buvo audi
torium vienai didelei Chicagos sankro
vai, Patekęs kariuomenėn dalyvavo pa
sauliniame kare, bet laimingai sugryžo. 
Vėl dirbo už auditorių, po to per kiek 
laiko buvo real estate biznyje kartu su 
Leonu Švėgžda. Gavęs (ęleputy šerifo 
vietą ištarnavo joje 8 metus. Dabar 
turi savą biznį — gasolino stotį prie 
16 St. ir 52 Avė. Turi kelis namus, 
yra taksų mokėtojas ir žino kaip augšti 
taksai slegia gyventojus.

Nuo pat jaunų dienų Jonas F. Kim- 
barkas darbuojasi tarp lietuvių. Pri
klauso Lietuvos Mylėtojų, Kareivių ir 
Raudonos Rožės , Kliubui. Pastarojo 
jau 10 metų yra iždininkas ir šiaip ja
me daug darbuojasi.

Pereitais metais vietos lietuviai pra
dėjo tartis kaip pravedus savo žmogų 
į miesto valdybą. Tuo tikslu buvo 
sušaukti draugijų ir kliubų atstovai it 
sutarta veikti bendrai. Imta ieškoti tin
kamų kandidatų. Tapo surasti 5 kan
didatai ir iš jų visų daugiausi balsų ga
vo Jonas F. Kimbark, tad ir nutarta 
visiems jį remti. , Po ilgų derybų su 
partijomis. Jonas F. Kimbark ir tapo 
pastatytas Trustee vietai Republikonų 
sąrašu. Lietuviai ikišiol neturėjo tvir
tos politinės organizacijos, tad ir savo 
kandidatą nepavyko pastatyti į aukštes
nę vietą. Bet padaru gerą pradžią, to
liau laimėsime ir daugiau.

Dabar lietuviams belieka tik eiti it 
balsuoti, kad tikrai išrinktumėm savo 
tautietį Joną F. Kimbarką rytdienos rin
kimuose. — Vienas iš Komisijos.

Pradedant nuo - rytdienos Punch U 
Judy teatre bus rodomas istoriškas rusų 
krutamasis paveikslas “Penkių Metų Pie
nas“. Tame paveiksle vaizduojama ko
kį progresą Rusija daro prie dabar vy
kinamo ten plataus penkių metų pieno. 
Paveikslas yra įdomus. Filmą lydi aiš
kinimai anglų kalboje, kad j? galėtų 
suprasti visi amerikiečiai.

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. susirinkimas, {vyks se- 

redos vakare, balandžio 6 d., Ch. Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 8:00 
vai. vak. Bus svarbus susirinkimas, nes 
bus balsavimai Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas delegatų į sekantį Seimą. Taigi 
būtinai visi susirinkite.
• J. Balčiūnas, rašt.

North Side. SLA. 226 kuopa lai
kys savo susirinkimą antradieny, balan
džio 5 d., 7:30 vai. vak. Ąssociation 
House, 2150 W. North Avė. Visi 
nariai malonėkite ateiti, nes bus rinki
mas Pildomos Tarybos viršininkų ir de
legatų į Seimą. Nutarimų Rašt.

CLASSIFIEŪ APS, j
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

gas,

April Fool

Didelės General Mo 
tors produktų 

parodos 
t

S. J. Šėrimas
Financial

Finansai-Paskolos

Miesto 
Chicagos 
yra labai 
publikonų partija jį pasirinko savo kan
didatu dėlei jo sugabumo ir augštų kva
lifikacijų tam darbui.

Lietuviai, visi iki vieno balsuokite už 
savo tautietį, kaip ir už visus kitus Re- 
publikonų kandidatus. Tada ir musų 
kampelis turės miesto valdžioje gerą 
reprezentaciją. '

NICHOLAS KNOI

Paroda laikoma 55 didesniuose 
miestuose--------- —

“N.” raštinėj .“busy” diena.
Visos ir visi dįrba ir skubina.
Jei Zy, išvažiuodama iŠ darbo, tėj. atsidarė1’ didelė General Motors pro- t t i v ♦ i. t _, _ * .

Chicagos lietuviams gerai 
nomas. Jisai du metai atgal 
buvo Republikonų kandidatas į 
Cook kauntės komisionierius ir 
gavo 81,000 balsų, šiemet jisai 
eina ant to pačio tikieto tik į 
kitą urėdą, būtent į Fourth 
Congressional District atstovą. 
Ketvirtas distriktas užima j ry
tus nuo State st. į vakarus iki 
Cicero avė., nuo 22-ros gatvės 
iki 51 St. Apima bene didžiau
sią lietuvių kolonijas West Side, 
Brighton Park, Bridgeportą ir 
Town of Lake. Dabar p. Šė
rimas užima inžinieriaus vietą 
prie vienos Chicagos viešos mo
kyklos. Nors čia gimęs, bet 
kalba ne blogai lietuviškai, gy
vena tarpe lietuvių Brighton 
Parke, būtent ant 46Q5 So. 
Washtenaw avė. kartu su žmo
na ir dukrele—M. J.

Zl- Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Furniture & Fixtureą
Rakandai-Įtaisai

PAAUKOSIU gražius moderniškus^ 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai^ 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65. vertės $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental. Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2.000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Aot., tel. Rogers Park 4887

PARDAVIMU minkštų gėrimų biz
nis, išdirbtas per daug metų. Važiuo
ju Lietuvon. 6101 S. State St.

Personai
Asmenų Ieško

Pereit? šeštadienį Merchandise Mart, 
prie Wells gatvės, šiaurinėj upės pakran- PAIEŠKAU savo draugo John Mor

kūno. Pirmiaus gyveno Cicero. Turiu 
svarbų reikalą. meldžiu atsišaukti. An
tanas Judikaitis. 2301 S. We$tern Avė. 
Chicago. III.

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

dūktų paroda. Panaši paroda lygiai tą 
pačią valandą atsidarė ir 54 kituose di
desniuose Amerikos miestuose. ši paro
da tęsis visą šią savaitę, iki balandžio 9 
d. Paroda atdara kasdie nuo 10 vai. 
ryto iki 11 vai. vakare. Įžanga dykai.

Parodoje išstatyti General Motors iš* 
dirbami automobiliai — Cadillac, V-8, 
V-12 ir V-16, La Šalie, Buick, Olds* 
mobile 8 ir 6, Pontiac 8 ir 6 ir Chev
rolet. Taipgi išstatyti ir kiti Genera 
Motors produktai, kaip įvairiausi mo
deliai Fisher Bodies ir daug darbą it 
laiką taupinančių įtaisų — Frigidaire 
elektrikiniai refrigeratoriai, Delco fianai, 
Deko vacum valytojai, taipgi Delco įren
gimai gaminimui elektros ūkių namams. 
A. C. produktai, kaip spark plūgai, lem
pos. aliejaus filteriai ir tt.

Paro’dos vietos nepaprastaį gražiai 
įrengtos ir ištaisytos. Tai darbas žy
miausių tos sryties Amerikos artistų. 
Visą parodos laiką griežia žymiausi ra- 
dio orkestrai.

Parodų tikslas yra paakstinti dides
nį pirkimą. Jau pats parodų surengi
mas davė darbo daugeliui žmonių ir pa
leido. apyvarton nemažai pinigų. Visos 
parodos užima daugiau kaip milioną 
ketvirt. pėdų vietą. Jų išpuošimui rei
kėjo daugiau kaip 50,v00 yardų akso
mo, daugiau kaip 60,000, ketv. pėdų už
laidų, austų auksuotomis gijomis. Rei
kėjo ir labai daug kitų papuošalų.

Parodos yra laikomos šiuose mies
tuose:

Chicago, Bostoh, Mass; New Haven, 
Conn; Springfield, Mass; New York, 
Brooklyn, Albany, Syracuse, Rochestet 
ir Buffalo, N. Y.: Charlotte. N. C. 
Nashville ir Memphis, Tenn; Atlanta, 
Ga; Birmįngham, Ala; Jacksonville. Fla; 
New Orleans, La; Nevvark, N. J; Phi- 
ladelphįa ir Pittsburgh, Pa; Baltimore, 
Md; Washington, N. C; Columbus, 
Cincinnati, Cleveland. Dayton ir Toledo, 
O; Charleston, W. Va; Lousville, Ky: 
Indianapolis: Ind; Milwaukee, Wis; 
Minneapolis ir St. Paul. Minn; Omaha, 
Dės Moines ir Devenport, la, Kansas City 
ir St. Louis, Mo; Detroit ir Grane 
Rapids, Mich; San Francisco, Oakland 
ir Los Angeles, Calif; Portland, Ore; 
Seattle ir Spokane, Wash; Butte it 
Billings, Mont; Dalias, EI Paso, Houston 
ir San Anonio, Tex: Tulsa ir Okland 
City, Okla. ir Denver Colo.

Feliksukui sako:
—-Aš dabar neturiu laiko, sku

binu .namo. Už kelių minučių 
pašauk Mr. Levą; jo telefonas: 
Lincoln 3000 .

Feliksukas už kiek laiko ir 
šaukia:

—Aš noriu kalbėti su Mr. 
Levu.

—Su katruo Levu tamstyte 
norėtumei kalbėti, mat čia yra 
Lincoln Parko Zoologijos dar
žas.

Feliksukas tik paraudo, užda
re telefoną ir tyli, o kitos pra? 
dėjo kvatoti. Feliksukas su
prato, kad tai buvo April Fool.

—Eizy.

Help Wanted—Female
REIKALNGA patyrusių moterų sor- 

tuoti skudurus. Pastovus darbas. 
Midwest Fiber Co., 1116 W. Van 
Buren St., užpakaliniame name.

ir

REIKALNGA patyrusi moteris sor- 
tuoti knygas ir skudurus. Gera mokes
tis. Ace Junk Dealer, 2534 West 
Huron St.

A. C. Rahlf yra naujas Republikonų 
kandid.*»*<! miesto Kolektoriaus vietai.

A. C> Rahlf yra 
gimęs Chicagoje. Bai
gęs pradinę ir augš- 
tesnę mokyklą studi
javo real estate ir 
real estate įstatymus. 
Per 8 metus dirbo 
Rekorderio ir Kolek
toriaus ofisuose ir 
gerai pažysta Kolek
toriaus pareigas. Da

bar jis yra prezidentas Rahlf Motor Co. 
ir niekad pirmiau neieškojo politinio 
ofiso.

Norėdamas geriau pasitarnauti Cicero 
gyventojams, Republikonų partija visuo
met ieško jaunų ir sugabių žmonių, ku
rie tinkamiau ir sugabiau galėtų pagel
bėti tvarkyti miesto reikalus. Ji nuo
dugniai ištiria kiekvieną kandidatą ir tik 
pačius geriausius iš jų išstato rinkimams. 
Tad galite tikėtis, kad ir p. Rahlf turi 
visas reikiamas kvalifikacijas tai vietai, 
kuriai jis kandidatuoja ir jus neapsi
riksite balsuodami už jį ir visą Repub
likonų sąrašą.

HENRY~LANGNER
for Supervisor

Cicero mieste Supervisorius ištiktųjų 
yra,miesto Iždininkas. Taipjau jo pa
reiga yra Cook County agento, rūpintis 
biednuomene ir iš savo ofiso teikti be

turčiams pagelbą, da
linti maistą, anglis ir 
net pinigus. Šiais 
sunkiais laikais jo pa- 

■ reiga yra labai svarbi 
ir reikalaujanti dide
lio patyrimo ir su
gebėjimo surasti kas 
tos pagelbos yra tik
rai reikalingas. Nau
jokui butų sunku su
sivokti ir gal labai

reikalingi pagalbos žmonės jos netektų, 
o ją gautų visai jos neverti. Henry Lan-

Roseland
Bimbinių karalystėj neramu

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.

For Rent
RENDON 4 kambariai apšildyti, 2 

front ruitnis. 2 miegami, moderniški. 
5516 So. Laflin St.

Furnished Rooms
KAMBARYS švarus ir Šviesus, prie 

jaunos našlės, renda pigi, gera transpor- 
tacija. Atsišaukite 1661 N. Oakley 
Avė., 1 lubos.

Rasinskas, Maziliauskas ir 
Viliunas išmesti iš ALDLD. 
šarkiunas daugiaUs nusikaltęs, 
bet nebaustas/ bes. sakoma, kad 
Andriulis esąs užinteresuotas 
šarkįuno kilbasotnis, tai nelei- 
džiąs jo liesti.';

Antradienio vakarą, kovo 29 
dieną, komunistų nuovadoj, va
dinamoj “darbininkų” svetaine; 
ALDLD. 79 kuopa turėjo susi
rinkimą, kur trys sklokininkai 
buvo nubausti. Rasinskas buvo 
nubaustas, kam jisai, kaip Aido 
choro narys, dalyvaVo “Naujo
sios Gadynės” koncerte; Mazi
liauskas — kam platina “Nąu- 
jąją Gadynę^, ir Viliunas, ku
ris yra bedarbis jau per 18 mė
nesių, paliuosuotas nuo duok
lių ALDLD. V. Spetyla matęs 
Viliuną turintį dvidešimkę, tai 
kodėl, girdi, jisai neųžsimokąs 

BALSAVIMO VIETOS ATDAROS nuo 6 vai. ryto iki 5 valandų po pietų j dupklių ir neaukaująs komunis- 
__ _____________________________ ■________ __________  •• '  t tams. Visi trys išmesti iš

Joseph Z. Klenha yra gimęs Chica
goje. mokinęsis viešosiose mokyklose. 
Baigęs Chicago College of Law jis nito 

1899 m. praktikuoja 
advokatūrą. Prie Mą* 
yoro Busse, Chicagoj, 
p. Klenha buvo As- 
sistanc City Prosecu- 
tor.

Dabar, nuo dauge
lio metų yra advo
katas Lawndale Na
tional Bank of Chi- 

i cago ir specializuojasi 
real estate, bankinin- 

kavimo ir paveldėjimo įstatymų srity, 
jis yra vedęs, tėvas dviejų vaikų ir gy-

ANTHONY J 
ZELENKA

i; J •. :■ a' \ . v.

for Trustee of
Library Board

Kaip ir visi kiti RepublikonųKaip ir visi kiti Republikonų kan
didatai, jie pilnai tinka jiems skiria
moms pareigoms eiti. Balsuokite už juos, 
kaip ir visus kitus Republikonų kandi
datus, padedami kryželį Republikonų 

gner turi patyrimo, nes jis tas pareigas1 partijos skritulėlyje viršuj Republikonų 
eina ketvirti metai. Pats jaunas prade- kandidatų sąrašo.

Balsuokit už Republikonų Kandidatus Rytoj, Balandžio 5,1932
Ir UŽTIKRINKITE CICERAI PATYRUSIĄ, EKONOMIŠKĄ 

ir GABIĄ ADMINISTRACIJĄ.

kam platina “Nąu

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777 
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

$23.50, $25.00, $28.50 
ir augšč.

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai
i paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

SIUTAI

$21.50,

PASKUTINĖ DIENA

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma. 1 
mylia nuo miesto, prie pavieto kelio. 7 
karvės. 2 jauni arkliai, 2 kiaulės, vištos, 
3 telyčios, visos reikalingos mašinos, 
ir pusė mylios iki pieninės ir sūrio dirb
tuvės. Parsiduoda iš priežasties vyro
mirties. Kaina $3800. Nepriimsiu mai
nų. F. Woessner. Administratorius. Ste- 
phenson, Mich.

180 AKRŲ (Acreę) farma, 40 mylių 
nuo Detroito vidurmiesčio, pigiai pare- 
duosiu. arba parduosiu. Dveji namai, 
gali atskirai gyventi dvi šeimynos, tvar
tas dėl 20 su pienininkystės įrengimu. 
Pirmam atsakančiam lietuviui pavesiu.

J. P. UVICK.
5 W. Larned St., Detroit, Mich.

Real Estate For Sale
NatnaUžeme Pardavimui

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
fię pataria Lietuvos tani®

Įdomi pasaka apie tnilžlnifiką penkių 
metų pieną

Pradedant rytoj, tiktai vieną 
savaitę

“FIVE YEARS PLAN”

PUNCH & JUDY
L VAN Bl’RKN PRIE MICHIGAN .

11 vai, ryto iki vidurnakčio, 35c iki 1 v

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. Westem Avenue

REIKIA pinigų — parduosiu kampą 
California Avė ir 72 St. už imįprove- 
mentų kaštus — greitam pardavimui. 
Bok 1406, Naujienos. 173 9 South5| I » —''O • • ~ v ,

I V. Halsted St.




