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Kaip Eina S. L. A.
Pildomos Tarybos

Rinkimai Kuopose
Pažangieji demokratiniai kandidatai su F 

J. Bagočiumi priešakyje gauna dau
giausiai pritarimo balsuotojų tarpe

■ r ■ ■ r---

Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—į prezidentus; K 
Gugis—j iždininkus; Bakanas ir Stungis — Į iždo globėjus 

ir Dr. Bronušas —į daktarus kvotėjus

Chicago, Ilk, bal. 4. —- Iš ikišiol “N.” gautų SLA. Pildomo
sios Tarybos rinkimų rezultatų, pasirodo, kad pažangieji —demo
kratiniai kandidatai su F. J. Bagočiumi pri^šakyfle, randa dau
giausiai pritarimo balsuotojų tarpe.

Pažangieji kandidatai yra: F. J. Bagočius—į prezidentus; 
K. Gugis—į iždininkus; Bakanas ir Stungis j iždo, globėjus ir 
Dr. Bronušas—į daktarus kvotėjus.

Iki balandžio mėnesio, rinkimai įvyko sekančiose kuopose: 
301. 114, 134, 320, 43, 353, 304, 140 ir 323.

O balandžio mėn. “N.” gavo žinias apie rinkimus iš sekan
čių kuopų: 260 ,109, 63, 238, 212, 222 ir 122.

Paėmus kovo ir balandžio įvykusių rinkimų rezultatus at- 
kruvoje, galutini rezultatai yna sekami:

] Prezidentus 
Iki bal. mėn.

L...... ................     101.........
......... .... J...................   94.......
......................... /......................  48

Į vice-prezidentus 
... 169 
.. . 19.......

skirai ir

Bagočius
Gegužis
Bachunas

bal. mėn. 
...183.....
... ..47.....

41

Viso 
..284 
.141 

89

Mikalauskas
Mockevičius ..
Vokietaitis ...

35..
54..

291 
.54 
..97

Jurgeliutė .....
Miliauskas ....
Čekanauskas ..

Gugis ...
Tareila
Mažeika

I Sekretorius: 
................. 125.. 

.................... 40.. 
.................... 39..
į Iždininkus: 
................ 141.. 

......................  84.

.49........... 174

.48.............88

.66........... 105

209.... . .350
..37........... 121
.22............. 38

Januškevičius .
Iki kana s
Stungis ............
Raginskas .......
Mockus ....... .....
Sekys ..............

1 Iždo globėjus:
....... ..... ......... 137

77.. ..
39.. .
85.. ..
24 ...

..64............201
143...........238
194........... 271
.45 ....;....... 84
..37........... 122
.17......... ,...41

Bronušas .
Klimas .....
Staneslovv

Į Daktarus-kvotėjus:
.................................. 91................169
.................................... 58..
....... ........................... 16

260
109
„47

Rusijoj užsidarė au
tomobilių fabrikas
Maskva, Rusija, bal. 4. —- 

Rusijoje užsidarė didžiausias 
automobilių fabrikas Nižnyj- 
Novgorode. Fabrikas turėjo 
nustoti veikęs, nes atsirado per- 

’ daug įvairių bosų, kurie savaip 
viską' norėjo tvarkyti.

Policijai pasidavė 
ko vagis

ban-

Ispanijoje be paliovos 
tęsiasi neramumai

Barcelona, Ispanija, bal. 4.— 
Barcelonos uoste sprogo kelios 
separatistų padėtos bombos. Pa
daryti dideli nuostoliai.

Bilbao, bal. 4. — čia tarp po
licijos ir komunistų įvyko su
sirėmimas. Vienas policininkas 
ir du komunistai sužeisti. Riau
šininkai reikalavo paleisti 57 
įkalintus komunistus.

Racine, Wis., bal. 4. — Char
les Harvey, vietinio banko dar
bininkas pasidavė policijai. Iš
eikvojo $38,000 banko pinigų.

Japonija siunčia auksą 
į Ameriką

Memphis, Tenn., bal. 3. — 
Vagys čia pabėgo su keistu gro
biu. Pasivogė iš vieno daržo 80 
medžių.

Washington, D. C., bal. 4. — 
Iš Washingtono pranešė, kad 
Japonija į Amerika išsiuntė $3,- 
600;000 aukso.

Argentina mažina ka
riuomenę

ORH

Buenos Aires, Argentina, bal. 
4. — Norėdama apkarpyti iš
laidas, Argentina nutarė suma
žinti kariuomenę.

Chicagai ir apylinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; viduti
niai pietų ir šiaurvakarių vėjai.

Vakar temperatūra buvo 32- 
57.

Saule teka528; leidžiasi. 6:- 
18.

Kentucky kasyklose 
sprogo, dinamitas

Hopkinsville, Ky., bal. 4. — 
Prie Mannington, kasyklose Įvy
ko dinamito sprogimas. Nuosto
liai siekia. $15,000. Laikinai 
darbo netenka 200 kasėjų.

[Acme-P. B A. Photo]

Marland, Okla. — Pirkėjai renkasi prie Zack Miller’o nuosavybes, kuri turėjo būti parduota 
varžytinių. Miller pradėjo šaudyti į “resyverio” atstovus, ir varžytinių neįvyko.

iš

Lietuvos Naujienos
Šiaulių miesto savival
dybė perka elektros sto

tį už 3,750,000 litų

Lietuviškų dainų vaka
ras Rygos konser

vatorijoj

Prieš-rinkiminė 
audra atsinaujino 

visoje Vokietijoje

“4” konferencija ža 
da svarstyt visus Eu 

. ropos klausimus

Hitleris, gaunąs pašalpų iš 
Kaizerio

Berlynas, bal. 4. — Pasibai
gus politinėms paliauboms, Vo
kietijoje vėl pradėjo siausti ne
ramumai ir riaušės, kurios tan 
kiaušiai įvyko tarp Hitler’io fa
šistų ir komunistų.

Iki šiol priskaityta jau trys 
užmušti ir labai didelis skai
čius sužeistų. <•*-

Mitleris, fašistų vadas, jau 
pradėjo vafyti j 
pasiryžęs “kovoti iki pat galo.” 
Iš visų pusių atakuodamas Hin- 
denburgą ,dabartinį Vokietijos 
prezidentą, tiki atkreipti į savo 
pusę Vokietijos balsuotojus ir 
laimėti rinkimus balandžio 10 
diena.

Bet visi išsišokimai nedaug 
prigelbsti smarkaujančiam fa
šistų vadui ir Ilindenburgo po
zicija, kaip buvo stipri, taip ir 
tebėra.

Labai didelį pasipiktinimų su
kėlė pretendentė į Vokietijos 
sostą karalaičio Friedrich Wil- 
helmo pasisakymas už Hitlerį. 
Kai kuriose vietose eina gan
dai, kad Hitleris iš buvusio kai
zerio ir monarchistų gauna fi
nansinę pašalpų ir jo laimėji
mas reikštų monarchijos grą
žinimą.

London, Anglija, bal. 4. — 
Londone sušaukta konferenci
ja aptarti budus pagalbos tei
kimui padunojaus valstybėms, 
svarstys ne vien tik tų klausi
mą. Jos bus plačiai apkalbėta 
ir kiti Europos sunkumai: nu
siginklavimas, reparacijos sko
los, Europos santykiai su Ame
rika ir Hooverio moratoriumo 
klausimas.

Anglijoje tardys 
Lindberghų sūnaus 

tarnaitės motina

Kovo 11 d. miesto tarybos 
posėdy burmistras pranešė, kad 
jau esą susitarta su Amer. liet, 
prekybos akc. bendrove dėl elek
tros stoties pirkimo už 3,750,- 
000 litų. Bendrovė turinti pa
gaminusi daug durpių ir kito
kios medžiagos, tai savivaldybe 
perkanti ir šias prekes ,bet mo
ka už jas nedaugiau 450,000 lt.

Kadangi bendrovė esanti daug 
įsiskolinusi Liet. Bankui, ku
ris tokiu būdu yra fakti- 
nas stoties savininkas, taį savi
valdybė sutartą kainų mokė
sianti ne b-vei, o L. bankui ir 
mokėsianti per 15 metų iš 4% 
palūkanų.

Miesto taryba perimanti val
dyti stotį jau nuo balandžio 1 
d. Savivaldybė, padengs visas 
išlaidas, ratą skolos ir nuošim
čius, kasmet, kol išpirks, tu
rės iš jos nemažiau kaip 100,- 
000 gryno pelno.

Rygos konservatorijoj j vyko 
latvių dainininko Rozenbergo 
lietuviškų dainų vakaras. Pro
gramų sudarė Šimkaus, Kača- 
nausko, Gruodžio ir Talat-Kelp- 
šos kompozicijos, iš viso 14 dai
nų. Gruodžio 
Tallat-Kelpšos 
šiandie šventė” 
rėjo kartoti.
Beržinš-Rozenberg.

‘Aguonėlės” ir 
“Mano sieloj 

dainininkas tu-
Akompanavo

Mirties bausme už ele
mentoriaus pavogimą

savo agitacija,

P. Amerikos nusigink
lavimo konferencija 

, suiro
Santiago, Čili, bal. 4. —Pie

tinės Amerikos valstybės ren
gėsi sušaukti nusiginklavimo 
konferencijų. Jų planai, tačiau,. 
iŠjro ir konferencija neįvyks.

Prašalino iš darbo strei
kų vadus

Wilkes Barre, Pa., bal. 4. — 
Gle,n Alden kasyklos prašalino 
iš darbo paskutiniu laiku įvy
kusio 
Sako, 
navęs

streiko penkius vadus, 
streikas kasykloms kai- 
virš $5,000,000.

įvykti Bolivijos 
Paraguajaus karas

Salta, Argentina, bal. 4. — 
Tarp Bolivijos ir Paraguajaus 
eina ginčai dėl sienų. Paragua
jaus pasienyje Bolivija koncen
truoja kariuomerę ir gųĮi įvyk
ti karas. ' . '

Ji buk gavusi nuo dukters 
svarbų laiškų

Veršiukas dviem 
vom

gal-

Nelaimių paliesti
Kinai jau atsidūrė 

sunkioje padėtyje
Nanking’o valdžia bijo suirutės 

krašte

Sanghai, bal. 4. — Vidujinė 
suirutė Kinijoje, valdžioje su
kėlė daugiau nerimo, negu dar 
neužbaigtas konfliktas su Japo
nija.

Nustojusi Mandžurijos ir tuo 
budu netekusi didžiausių įplau
kų šaltinių, valdžia susidūrė su 
finansiniais sunkumais, kurie 
paimti su epidemijomis, potvy
niais ir karu, ją pastatė labai 
sunkioje padėtyje. y Atskiros 
provincijos nerimauja ir ten 
vyraują generolai, rengiasi eiti 
savo keliais ,atsiskyrę nuo Nan
king’o.

Tokio, Japonija, bal. 4.—Nau
joji Mandžurijos valdžia už
draudė Kinijos valdžios atsto
vams ir valdininkams lankytis 
jos teritorijoje. ,

Glasgow, Škotija, bal. 4. — 
Angliju atvykęs N. J. polici

jos maj. Ch. H. Schoeffel, ren
giasi atsilankyti Glasgow’e, 
Škotijoje, kur jis pasimatys su 
pavogto Lindbergh’ų kūdikio 
slaugės Betty G,ow motinų. Slau
gė jai buk parašiusi laiškų, ku
ris gali sulošti svarbių rolę kū
dikio atradime. Schoeffel’ui pa
galbą teikia Anglijos detektyvų 
organizacijai Scotland Yards.

Hopewell, N. J., bal. 4. — 
šeštadienyje, orlaiviu i nežino
ma vietų išvyko kūdikio tėvas 
Chas. Lindbergh’as. Spėjama, 
kad jis buvo nuskridęs į pie
tinę Massachusetts valstijos da
lį,, nes ten buvo pastebėtas or
laivis su keturiais 
nas kurių turėjo 
garsųjį Ihkunų.

Trys virginiečiai 
vo iš Norfolk, Va.,
jie yra nežinia, bet iš tikrų šal
tinių paduodama, kad jie ta
riasi su kūdikio kidnaperiais At- 
lantiko vandenyne.

Į.

vyrais, vie- 
panašumo i

irgi pražu- 
miesto. Kur

Suomijoje mažėja užgi
mimų nuošimtis

Helsinki, Suomija, bal. 4.— 
Suomijoje smarkiai nupuolė vy
riškos lyties užgimimų nuošim
tis. Del to reorganizuojama 
Suomijos kariuomenė.

Lenkų protestas Gene 
voje v

. Varšuva, bal. 
užsienių reikalų 
leskis Genevoje 
prieš Dancigo 
grafų Graviną.

4.;— Lenkijos 
ministeris Za- 
įteikė protestų 
komisijoniėrių

Lenkija rengiasi refor 
muoti konstituciją

Varšuva, bal. 4. — Lenkijos 
premjeras Slawek paskelbė, 
kad tam tikra komisija refor
muos Lenkijos konstitucijų.

New York, bal. 4 
giasi sustreikuoti CoJumbia uni
versiteto studentai. Universite
to viršininkai pašalino iš mo
kyklos vieno studentų laikraš
čio redaktorių, nes pastarasis 
buvęs priešinga^ fpotball’ui.

Ren

Peru ištrėmė komunis
tus į “Sibirą”

Lima, Peru, bal. 4. '— PeruA 
valdžia ištrėmė eilę komunistų 
agitatorių j “Sibirą”, neper
einamas džiungles Andų kalny
ne, Pietų Amerikoje.

Airija nenori nutraukti 
ryšių su Angliją

NorsDubliu, Airija, bal. 4
Airija rengiasi panaikinti prie
saikų Anglijai, ji .nenori visai 
su ja nutraukti ryšių.

Amsbuiį’y, Mass.
metų duktė nužudė savo 88 me 
tų motinų ir vėliau pati ausi 
šovė. i

Meksikos Miestas ,bal. 3. — 
Policija sušaudė 42 traukinių 
banditų 
ieško.

užpuolikų dar

Raguvos v. Surviliškio kai
ne ūkininko karvė atsivedė 
gana keistų veršiuką: — dvi
lypį. Liemuo suaugęs, bet žy
mu šioks toks sulipimas, gal
va ir kaklas — po du ir at
siskyrę, uodegos irgi dvi. Pa
siųstas gamtos tyrimo stočiai.

Naujas Ispanijos respu
blikos atstovas Lietuvai

Kaunas. — Kovo. 19 d. nau
jas ispanų pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Lietuvai Bue- 
naventura Caro y dėl Arroyo 
įteikė p. Respublikos Preziden
tui savo kredencialus.

“Prakeikti doleriai”
‘Papilio vaisė.— Sena netur

tinga moteriškė Ručinskienė 
apsigyveno Mažiukių pol. pas 
giminaitį Naktinį. Ručinskienės 
sūnūs, amerikonas nepamiršo 
motinos ir siųsdavo dolerių. Ru
činskienė gyveno taupiai ir blo
gai maitinosi. Dolerius krovė dė
žutei! ir slėpė giminaičio klėty.

Viena dienų sumanė pasigė
rėti “kapitalu”. Atidarė dėžutę. 
Ir koks nustebimas! Iš 45 doler 
rių nerado nė vieno.

—Klėtis būdavo visada užrū
kyta. įsilaužimo žymių nėra. 
Matyt, doleriai buvo prakeik
ti, dėl to ir “sudegė”— skun
džiasi senutė.

Nevv York, bal. 4. — New 
Yorko biznierių prekybos rūmai 
pasisakė varysią propagandų už 
prohibicijos įstatymo modifika- 

Svaiginamųjų gėrimų 
būti atiduota į • •' ‘' A ■

vimų. 
kontrolė turi 
valstijoms.

Kaunas.—4)aumenių km. Kul- 
kutaČio sūnūs pavogė, nuo to 
pat kaimo uk. Griškaičio vaiko 
elementorių. Dalykas butų ge
ruoju pasibaigęs, jei Kulkutai- 
čio sūnus butų prisipažinęs ir 
sugražinęs knyga! Kalkutaitis 
griežčiausiai užsigynė ir dar 
net Griškaičiui pagrasino teis
mu už tai, kad apvagino jo šei
mos narį. Griškaitis pasiskubi
no. Dalykas atsidūrė teismo 
kameroj. Tuo tarpu Kulkutaičio 
sūnūs prisipažino knygų pavo
gęs, o įsiutęs tėvas vaikų tol 
daužė, kol šis sugriuvo ir ne- 
kelja. Negelbėjo motinos mal
davimas; tėvas sūnų užmušė ir 
dar be to, iš gėdos norėjo 
pats nusižudyti.

Lietuvos rabinas pak
viestas j Kanadą rabinu

Dusetų miestelio gyventojas 
rabinas Aizikas Jofe buvusis 
rusų laikais Zarasų miesto ir 
apskrities valdžios rabinas iš 
Kanados Vancouverio žydų 
visuomenės gavo pakvietimų 
užimti jos miesto rabino vietų, 
šiomis dienomis su savo šeima

20 kulkosvydžių šūvių 
prie Tilžės

Kovo 11 d. 16 vai. 20 min. 
Bitėnų rajone .Klaipėdos kraš
te, buvo matyti skrendųs vo
kiečių puse lėktuvas Ragainės 
Tilžės link. Tie Panemune lėk
tuvas buvo perskridęs apie 500 
metrų musų pusę ir po to nu
skrido Karaliaučiaus link. Musų 
pusėj lėktuvas buvo 700—800 
metrų aukštumoj. Manoma, kad 
tai buvo vokiečių lėktuvas.

Tų pačių diena 14 vai. 45 
min. vokiečių pusėj ties Tilže 
buvo girdimi apie 20 kulkosvai
džių šūvių, šaudyta 1—2 kilo
metrų atstume nuo sienos.

Mirė Povilas Matulionis
Kovo 15 d. gauta žinia, kad 

Aleksandrijos dvare mirė žino
mas Lietuvos atgimimo veikėjas 
prof. Povilas Matulionis.

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarų 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tų liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gafritą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šių vasarų galima butų pra
leisti Lietuvoj I .

Laivų kompanijai siūlo ir kitus dar niekad nebūtas patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo s iki i val.
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Kenosha, Wis

(Acme-P. ;8 A. Photo J ' j

J. Bagočius 
ir J. J. Ba-

I
6

Balandžio. 3 d. įvyko SLA. 
212 kuopos balsavimai Pildo
mosios Tarvbos. Balsavimo re
zultatai -tokie: 

u

Pi Idomossi os Tūry bos 
balsavimai.

f- ■■■■■■■> ■—■■■■i   i [korespondencijos
77__________ .____i_______

chunas L
Į viec-prezidentus: A. Mika

lauskas 31, M. J. Vokietaitis 
12 ir M. Mockevičius 10.

Į sekretorius: ‘ P. Jurgeliutė 
10, J. Miliauskas 23 ir V. M. 
Čekanauskas 14.

•Į iždininkus: K.'P. Gugis 48, 
J. Tareila 13 ir P. Mažeika'6.

Į iždo globėjus: J. Januške
vičius 14. S. Bakanas 10, G. J. 
Stungis 12, M. A. Baginškas

V. Čekanauskas
Iždininko vietai

K. P. tiugis .............17
J. ‘Tareila ................ 3

’lždo ‘globėjų vietai:
J. Januškevičia 5
S. Bakanas ...... 11
G. J. Stungis ........ 17
M. A. Raginskas .... 1
S. Mockus ..... ...... <3
J. Sekys .................... 3

Daktare kvotėjo vietai:
Dr. L B. Bronušas 16 
Dr. J. S. Staneslovv 3

; Susirinkime dalyvavęs.

PAŽVELGUS 
ATGAL

*. ;.;»Ū

lalės v.(^Sėdėjimų>k-me, .susi- 
gi'nčijęs'idėl\benįdrd pašjiro su 
A litą 11 u u, <• smoge j a m
šakėmis ;:pei“ igalyą ir rankas, 
nuo ko: paštapą ja'm1 hižokka i rėš 
rankos “ kaulas ankščiau riešo.

Sudegėjpil. Kelopas Norgai- 
la, 72 UL^amžiausiir jo gyve
namas namas su inventorium.

Kovo mėn. iš 6 į 7 d. naktį 
Pandėlio v. Paberži nes vienk, 
,dėl / nežinomospriežasties pir
tyje-pasikorė pil. Antanas *Ži- 
JęoriiM, ^26 JmėMi amžiaus.

I tyliukas
ė; ' ’■*' i, Įyįn ■ -i

i Kamajai, i Rokiškio .a*ps- ^’y- 
pi&kio^<kaimo^kintbko<>p. čepu- 

> -atffivedė! tęliuką, kuri s 
yra^iepąpira&tasr tuo,Mad kartu 
ym ^veršiukas ? ir Ltelytfaitė: Te 
ilmkąs • sveikas ■-rir jgerai. >a'uga.

. .............*...... .  » l

i

liava Mukdene. Naujai susidariusi Mandžu-, Ufilj^er

- ■------------------- .'■■■ ..........:................. ................................................................................... ......

Antradienis, balan. 5, 1932

Pakeliame Namus —■ Cementiniai 
-matai- —— Basementai — Blakų
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por
ėtai, Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

Ročkwell Construction 
Gonipany

6812 S. Wc$tern Avė.
Tel. Prospcct 3140 Prospect 7807 
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Cementiniai Pamatai
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kūnas, vežamas j šaknį ligo
ninę,, pakeliui miręs.

Morkeliunas sulaikytas. Po
licija veda kvotą ir įvykį aiš
kina.

t

) PROBAK

/?

suteikia 
barzdaskuty klos 

■■■MM komfortą 
skutimoš 

namieN A U JIE N Ų 
Pinigų Siuntimo'Skyrius &t- 
darea kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. y ak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. n. d.

a

(PROBAK BLADE)
*

Į daktarus kvotėjus: Dr. M. 
B. Bronušas 17. Dr. E. G.-Kli
mas 12 ir Dr. J.'S. Staneslow

Užsitarnavo ordepų.
“Trimitas” rašo: ‘‘Lietuvos 

prezidentas šiaurės Amerikoj 
Harrisono kleboną kun. J.

tauto Didžiojo ordenu.” (Už 
kągi jis jį gavo?) Jeigu taip.

■ A •‘Tai kodėl Lietuvos “prczMon

Michigan -City, Jnd
Balsavimai SLA. 222 kuopoj

Balandžio 3 d. įvyko SLA. 
222 kuopos susirinkimas. Svar
biausias susirinkimo tikslas bu
vo balsavimai už Pildomosios 
Tarybos kandidatus. Kaip nomi
nacijose, taip ir šį kartą nariai 
balsavo už pažangiuosius « kan
didatus. Balsavimo pasėkos to
kios:

Prezidento vietai
F. J. Bagočius .......  17
J. J. Bachunas .......  3

Vice-prezidento vietai: 
Mikalauskas . .. 10 

Vokietaitis ..... 1 \
Sekretoriaus vietai: 
Jurgeliutė  ...... 2

tas” Chicągos 'Vanagui prie 
krutinės neprisegė gu/Jką su 
užrašu “Vytauto Didžiojo or- 
dėnas?” Juk tas “paukštis” su 
savo ilgais nagais drasko^Sme- 
tonos mirtiną priešą “Naujie
nas.” norėdamas išlupt '•$25,- 
000. Tai už tai jam būtinai pri
klauso gauti ordenas.

Katinas Jurgi Wasliinglonų

Mandžurijos ve
rijos -valdžia yra japonų proteguojama, i Kinai' tai Valdžiai ;prie- 
šinasi ir! bando ją nuversti.

(ai rinėlavo:• “SoCialfašistai su
kėlė j muštynes darbininkams 
fašizmo priešams. Kuomet 
draugas M. L. Malkines,.Tarp
tautinio Dai’bininkų Apsigyni
mo narys, pareikalavo-balso.

visi eitų i komunistų rengiamą 
demonstraciją prieš Dino 
G rami i.”

Garsinkitės Naujienose
■ I -1 ■■ ■■Minnsiir i josĮimogfos

PLOKŠČIAI, ^ftkių apskr.. 
BvulvicėiiĮ kaime ^kovo 8 d. 
Antanas Morkeliunas / nuvyko 
passsiuvėją /pMę TDaUydailę, 
nuvyko jMšiiiriti drabužių.

’JuozasvStankunasiiįtaręs, kad' 
Daiij’Jdaitė * tariasi su Marke- 
liunu ;dėl pasogos, kaip kon
kurentas, nuvyko pas Daily- 
daitę dar su keliais vyrais.

Kaip kalbama, konkurentai 
sušiginčiję ir susipešę išbėgę 
laukan. čia Morkeliunas į 
Sankuną paleidęs šešis šūvius 
ir jį sužeidęs. Sužeistasis Stan-

CUNARD LINE.
ir silkę, o tą Vatikano 'agentą 
pasiųstų ravų’leašti.

* •••••
i Ir mot e yys > tnirės kariaiiti.

“Detroil Times” balandžio 
12 d., 1931 m. J'Maj.* Gen. Han- 
son F. Elv rašė: ^Sekantis;ka
ras bus kiekvieno vyro ir pio- 
ters ypatiškas ir būtinas reika
las. Kariškai tarnystei bus ly
gtai imama kaip moterys, taip 
ir vyrai. Moterys nebus stato
mos į mirties liniją, bet jos 
turės atlikti įvairius darbus 
užpakalinėse' karo linijose.* Tu
rės kast tranšėjas ir dirbt ki
tus (lat’bus, * reikalingus karui 
ir 11.”

Militaristai 
vyrai nestos
lini jas. Jų moterys nekas tran
šėjų ir nedirbs kitų sunkių ir 
pavojingų darbų. Visą karo 
sunkumo naštą - turėsime pa
nešti mes darbininkai, — vyrai 
ir moterys. O už tai gausime 
špvgą. —Andriaus Simus.

PASKELBIA

NURIGINIMĄ
kainų ant visų laivakorčių, išėmus Trečią Klesą iš Eu
ropos į Jungtines Valstijas ir Prepaid siunčia- ■! O % 
nigs l^aivakortes, kurių kaina bus nupiginta J
Sis nupiginimas apima visus laivus įskaitant ir tris mil
žiniškus ekspresinius laivus
Berengaria Aąuitania Mauretania
Pasinaudokite šia nepaprasta proga aplankyti saviškius 
užjuryj, nes kitos panašios progos galbūt nebesulauksite. 
Tas pats puikus C.unard patarnavimas ir valgis visose 
klesose bus išlaikytas kokis buvo iki šiol, v -
Pasitarkite su savo vieliniu agentu, arba rašykite jūsų 
pačių kalboje į

CUNARD LINE 
: v ■' .1? .v-' r ...

346 N. Michigan Avė.
CHICAGO, ILL. "

Čion “Laisve“ aiškiai pasa
kė, kad ne • socialistai sukėlė 
muštynes tame darbininkų 
priešfašistiniame susirinkime, 
a i c ’ ]) a lys komunistai. iAR NESVEIKAS?

Pašitarkit su Dr. Ross, 'dykai, [ 
apie savo ligą ar silpnumą. ' 

' Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui- 
įvairių kraujo ligų.1 
reumatizmo, inksJ< 
tų, pūslės, urina-' 
rių ir visų užkre-, 
čiamųjų ligų. Tai-( 
pgi .speciali gydy-j 
mai sugrąžinimui1 
energijos ir stipru-' 
mo be laiko nu-* 
silpusiems asine-, 
nims ir lytiniai* 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmonės yra • kviečiami 
ateiti dėl sveikhtai naudingų informa-i 
cijų, kurios bus suteiktos dykai .be[ 
jokių pareigų. ?(
> Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-’ 
siems prieinamos. Galima susitarti deį

• lengvų išmokėjimų, kad * kiekvienam 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi-i* 
[gydyti ir tapti sveiku.

; DR. B M. ROSS i;
> UŽTIKIMAS i SPECIALISTAS * 
» 35 South Dearborn Street < 
pampas Monfoe Street, Chicago, III;,
• Imkite elevatorių iki penkto augštoį< 
'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 50$ 
[dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki
5 p.-m. Nedėliomis 10 a. m. iki t 

*p. m. Panedėliąis, Seredomis ir Subaį 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

• Ofisas 30 metų tame pačiame name;

“Sandara” Nr. 9 rašo: “Va
sario 22 d. suėjo du šimtai 
melų nuo Jurgio \Vashingtono 
užgimimo.

Nuostabu, kad šias sukak
tuves minėjo visas civilizuotas 
pasaulis. Laikinoji Lietuvos 
sostinė Kaunas apkrikštino 
vieną savo gatvių Amerikos 
išliuosuotojo vardu “Jurgis 
Washington.”

Jeigu taip, tai fašistų valdo
mas Kaunas Amerikos Laisvos 
Bespublikos įsteigėją Jurgį 
\Vashingtoną išjuoke-panieki- 
no, nes Kaune laisvos respub
likos šalininkai šaudomi ir į 
kalėjimus kemšami kaipo val
stybės išdavikai.

yra, skurdo ‘‘nėra” 

komunistų organai 
“Vilnis” ir “Nauja 

kerštingai bėdavoja:

Ir danai kotus bėda.

M
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— .gražių spalvų en- 
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uvos 

svarbiausia užduo-
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t

Tel. Cravvford 1810

ir kapitalistai 
į karo mirties

LIETUVOS ŽINIOS
Balsuokit už Reguįįai 

rius Demokratę77* 
Kandidatus

Indortuotui •' Dcmocratic County Central 
Committee ir Democratic State 

Central Committee
of the United States ♦ 
HAMILTON LEWIS

CANDIDATES 
Governor 
HORNER

“Darbininkas,” davatkų 
ganas, ‘ bėdavojo: “Liet 
tautininku y
lis, ardyti katalikiškas organi
zacijas. Atleisti iš vietų katali
kus mokytojus ir valdininkus. 
Suvalstybinti privačias katali
kų mokyklas ir gimnazijas, 
Panaikinti Teologijos Filosofi
jos Fakultetą. O pagalinus, gal 
ir Bažnyčias uždarys ir kuni
gus iš Lietuvos ISVHrys lauk?”

Jeigu Lietuvoj įvyktų tokios 
aplinkybes, kad bažnyčias už
darytu ir visus Vatikano vals
tybės agentus išvytų lauk, tai 
Lietuvos gyventojams • padary
tų labai daug gero. /

Pasikorė, sudegė, 
mušė, i sužeidė

amaaaaauaa^

T.aisve”, 
Gadynė” 
“Uotuvos diktatoriai 
da ūkius iš varžytinių, 
kusj paleidžia ubagais, 
didėja? ’

HENRY
United States Senator 

WILLIAM H. DIETERICH
Lieutenant-Governor 

THOMAS F. DONOVAN 
Secretary of State 

EDWARD J. HUGHES
Auditor of Public Account* 
EDWARD J. BARRETT 

State Treasurer
JOHN C. MARTIN

Attorney General 
OTTO KERNER

Clerk'Supreme Court 
ADAM F. BLOCH 

Representative in 
Congress-at-Large 

WALTER NESB1T
Representative- in 
Congress-at-Large 

MARTIN A. BRENNAN

COUNTY CANDIDATES
State's Attorney 

THOMAS J. COURTNEY
Recorder of Deeds 

CLAYTON F. SMITH
Clerk of the Circuit Court 
JOHN E. CONROY
Clerk of the Superior Court 
FRANK V. ZINTAK
Clerk of the Appellare Court 
SHELDON W. GOV1ER

Coroner of Cook County 
FRANK J. WALSH 

County Surveyor 
HENRY RIEDL

County Commissioner of Cook County 
(To Fili Vacancy) 

(x] JOHN E. TRAEGER
Trustees of Sanitary District 
J. L. FRIEDMAN 
JOHN J. TOUHY 
ROSS A. WOODHULL

Associate Judges of Municipal Court 
of Chicago

R JAMES F. FARDY 
EUGENE HOLLAND 
ROBERT JEROME DUNNE 
AVGUST G. URBANSK1 
JOHN J. ROONEY

Ė] M1CHAEL G. KASPER 
JOSEPH H. McGARRY 
JOHN GUTKNECHT 
LAMBERT K..HAYES 
N. J. BONNELL1 
ERW1N J. HASTEN 
CECIL CORBETT SMITH

Nusineškite šį sąrašą į balsavi- 
j mo vietą Antradieny, Balandžio 

12, 1932 »
Padėkite kryželį X klėtkutėj pciej 

vardf kiekvieno atiglčiau išvardyto kan
didato.

Na, o kaip Sovietų Rusijos 
diktatūra daro su ūkininkais 
ir jų šeimynomis? Juk ten iš 
ūkininkų irgi atima •tikins, o 
pačius ūkininkus su šeimyno- 
misx nepaleidžia ubagais, ale 
išvaro j Salovecko salas. Tai 
gerai, skurdo “nėra.” Kur dik
tatūra viešpatauja, ten ūkinin
kai skursta ir badauja.

Komunistai išardė susirinkimų

Įvairiuose laikraščiuosę bu
vo rašoma: “Lapkričio 16 d., 
1931 m. New Yprke, Irving 
Plaza Hali socialistai B. Mil-

“Pats save parsiduoda”

Lietuvoj ■ Lukšių parapijos 
klebonas kun. J. Basko jau, 
tur būt Dievą pardavinėdamas 
nepadaro biznio, tad “pats sa
ve parsiduoda.” Ir ve kaip: 
atsispausdino savo paveiksle-, 
liūs i pavidale paštavų marku
čių ir jas pardavinėja savo 
parapijonams, sakydamas:. 
“Kai siųsi laišką savo gimi
nėms ir draugams, tai visada 
šitą paveikslėlį užlipink ant 
užpakalinės laiško pusės.”

Lukšių parapijos gyventojai! 
geresnį, naudingesnį darbą pa
darytų, jei jie ,už tuos pinigus! 
nupirktų ubagui svarą duonos!

Kovo <3 dieną Kazys 
maitis iš Viljajnpolės,- 
dondvario vai., Solomenkos 
km. Dovydo Levino lentpjū
vėje, nusipiove du vienos ran- » , t

EKSKURSIJA

KL AI P E DĄ

tinio nusistatymo žmonės su
rengė protesto susirinkimą' 
tikslu užprotestuoti prieš atva
žiuojantį į šią šajį Italijos dik
tatūros pasiuntinį Dino Grau
di. Kai tik kalbėtojas pradėjo 
kalbėti, tai tūlas komunifetų 
vadas M. L. Malkin’s'publikoj 
būdamas,» pradėjo šaukti. Tad 
B. Miller, susirinkimo vedėjas 
pareikalavo: “Nusiramink ar
ija išeik ‘lauk, o triukšmo ne
kelk?*' Sustojo apie 70 jo drau-' 
gų; komunistų ir«visi sykiu pra
dėjo šūkauti: °Mes norime 
k&lbėti. Mes- norime laisvo žo
džio” ir tuoipačiui laiku pradė
jo mušti arčiau esančius* prieš-® 
fašištinio, nusistatymo žmones, 
išardydami priešfašislinį susi- 
Tinkimą?*

‘‘Laisvė*’ apie to paties susi? 
rinkimo išatdymą ve kaip pik-

. imi*i i*11'111

kenas "GARDEN CITY 
<|JAfloor DRESSING’Į

šviesaus Grindų ' Aliejaus 
dčl visų grindų, su kiekvienu pirkią 
niu galiono, pusės galiono, ar kvortoj 

ykeno. Šis grindų aliejus padarys tvirL 
tesnj ir geresnį elastišką paviršių, net 
gu varnišis. 'Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl vijų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

Galionas ...................... ........
Galiono .........................
Galiono ....... .........

Parsiduoda visose bardvvare ir 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINI 
VARNISH CO.

25tb and Troy’Sts. 
Chicago. II.

Chicago Mali Order Co.
BARGENU SPECIALAI
| ■ ■ ■ • -i ;’A’-! ' *■ ■ >.

Jūsų proga pirkti šviežias, švarias užtikimos kokybės, pro 
kės už " kainas tiktai

..VYRŲ GRAŽIOS KOJINĖS, įvai
rių .spalvų, vertės 35c, llf* ■ 
specialiai pora ... •

MĖLYNO CHAMBRAY MARŠKI
NIAI. ■■'didumo 14 iki 20-^-Geros 
micros ir ruimingi-.''Verti \50c-i kiek- 
vienas. _ Speeiiliai 

........ ............................... "■..................

VYRŲ IR MOTERŲ SLIPPE-^ 
RIAI. Patogus )>ir ilgai dėvisi. Vtfrti - 
mažiatftia dvigitbai musų 
kainos ..... .-.f..-............. VVW

■'•7 ■
VAIKŲ OXFORDAI—Grynos odos 
GoodyearWelt,hextra pildai'<del ilgo. 

. nešiojimosi. Puikus vienos jOdos; ęe-Jp 
verykai verti'$3.00. jus sųtaupina- 

vte 1 beveik pusę Į Cfl ’ 
pinigų ................

KŪDIKIŲ VIENŲ - VILNŲ .SLIP-- 
OVĘR SVETERIAI. ijankomis iš-* 
šiiivinėtl. ■' $ 1.00 vertės

i UŽ .............................. qJpvVf,'
z z. {A »

MERGAIČIŲ VIENŲ VILNŲ1
SY-ETERIAL-didumo 2 iki 6. ver-J 
tės -$ T. 50.” Labai spe- AOf* 

..daliai ........................ ........

po 20c ant dolerio.
NEBLUNKANČIOS BOVELNOS 
BROADCLOTH “TUCK IN” PĄ-‘ 

>JĄMQ.S, 00 vertės .j iOCI A -

3 ŠMOTŲ . 'NERTINIO RAYON 
PAJAMOS " 
jcmblips. Jus pjiįpažinsitc

•<tos‘ $2.00.*KKo1m$ *7Qa
išteks    ........ fuVV

^MOTERŲ DELUS.TERED RAY
ON’ KOJINĖS. Jos buvo pastebėti-, 
na vertė už -3 5c.! Bąrgenas •
dabar sporai ‘ ...... •I;V>U
GRAŽIOS IMRORTUOT 6 S 
STALTIESĖS. Rayon ir bovelnos, , 

< 2tCQnų,.ftliįid< dizainas, didumo 5 1- ’ 
x5L Vertės 1 $1.50. Jus sutaupinsitej 
kada jus/.jas v pirksite

MUSLINO UŽVALKČIAI, išsiuvi- j 
,nėtais! pakraščiais. Baltos spalvos su 
;in'pįįna. žalia. Orcbid ar Rose. ■ 

' ■2 už F

- DISHCLOTH. —dšąusta tinklu iš. 
stiprių, storų bolveĮninių siūlų.

•iRųšies. kuri i. paprastai -parsidavinėjaj 
po 5c kiękvicnariįg |Qcj

EXTRA SPECIALAS. MBiltipai. tiplankykit, musų. 5c stalų • 
kur MesėtkaF'dalyky vertėt iki $L00 ąrdaugiau*/parsiduoda 
už 5c 'kiekvienas, kostunieiiams>kuFie yra įirkęykitų pre- i 
kių už $1.00 ar daugiau.

CHICACe MA3L ORDER C©. 
HARRISOH 6 PAULINA STS.HAMH.IEU. L- 
O’RE’JįŲKSDAY*3'11' a-Į UFMAY

v '

• ■

LAIVAS “LANCASTRIA

LANCASTRIA”
. ■■' :.. ■. /

■Be Jokio '-Persėdimo

Birželio 1 d., 1932
Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

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

!l Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresiiius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą.



Antradienis, balan. 5, 1932 Naujienos, Ghicago, in. ■ ‘ š

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside
Pasekmės balsavimo SLA.

Pildomos Tarybos

SLA. 63 kp. susirinkime 1 d. 
balandžio slaptu budu balsuota 
žemiau- nurodyti kandidatai į 
SLA. Pildomąją Tarybą. Balsų 
gavo:

Į prezidentą—F. J. Bagočius 
23, .L J. Bachunas 13.

j vice-prez.—A. Mikalauskas 
7, M. J. Vokietaitis 5, M. Moc
kevičius 11;

i sekretorių— P. Jurgeliutė
I, J. Miliauskas 5, V. M. Če
kanauskas 14;

į iždininką—K. P. Gugis 24,
J. Tareila 3, P. Mažeika 7;

į ižd. globėjus— J. Januške- 
vičia 2, S. Bakanas 20, G. J. 
Stungis 28, M .A. Raginskas 4, 
S. Mockus 5, J. Sekys 5;

į daktarą kvotėją — Dr. B. 
Bronušas 22, Dr. E. G. Klimas 
3, Dr. J. S. Staneslow 8.

Išrinkta trys delegatai SLA. 
Seiman: P. Pivorunas, A. Lau- 
rutėnas ir A. Teličėnas.

Nutarta surengti išvažiavi
mas. Tam darbui išrinkta ko
misija iš trijų narių—M. Stan
kevičiaus, F. Skrobutėno ir P. 
Gilio.

Ligonių yra 2—O. Gosaitienė, 
kurią lanko J. Klonienė ir M. 
Bertulienė, ir Kaz. Soplis, kurj 
lankys P. Gilis ir J. Laurutė- 
nas.

Reikia patėmyti, kad komi
sija išvažiavimo yra išrinkta iš 
darbščių narių. Galima tikė
tis gražaus išvažiavimo.

Susirinkimas buvo ramus, be 
jokių užsi varinėj imu.

—P. Pivorunas, fin. rast.

tė 7, J. Miliauskas 1 ir Čeka
nauskas 3;

j iždininkus—-K. Gugis 14, J. 
Tareila 2 ir Mažeika 2;

j iždo globėjus— G. J. Stun
gis 17, S. Bakanas 12, J. Ja
nuškevičius 4, M. Raginskas 1 
ir Sekvs 1;

j daktarus kvotėjus — Dr. 
Bronušas 10, Dr. Klimas 2 ir 
Dr. Stanislovaitis 1.

Delegatais j SLA. seimą iš
rinkti pp. G. J. Stungis ir J. 
Borden.—Narys.

Brighton Park
Balsavimai SLA. 238 kuopoje

SLA. 238 kuopa, Chicago, ba
landžio 1-mą dieną, 1932, drau
go Kaz. Gramonto svetainėje, 
4535 S. Rockvvell St., rinko 
(balsavo) SLA. Pildomosios 
Tarybos narius ir šių metų SLA. 
Seiman, Pittsburghe’ Įgaliotini 
(delegatą) asmenyje Jurgio Po
vilaičio, 3021 W. 38 Street, Chi
cago.

Prezidento vieton:
Bagočius gavo balsų 18, Ge

gužis 2, Bačiunas 2.
Vice-prez. vieton:
MikaUuskas—12, Vokietaitis, 

3, Mockevičius 2. ,
Sekretoriaus vieton:
Jurgeliutė—4, Miliauskas 2, 

Čekanauskas 1. •’»
Iždininko vieton* ' “
Adv. K. Gugis—22 (tiek te

buvo narių sueigoje), Tareila 
0, Mažeika 0..

Iždo globėjų vieton:
Geo. Stungis— 12, Bakanas 

11, Januškevičius 8, Sekys 2, 
Raginskas 2, Mockus 2 .

Daktąro kvotėjo vieton:
Dr. Bronušas—14, Dr. Kli

mas 3, Dr. Stanislaw 2.
Viso SLA. 238 kuopoje narių 

yra 60, bet šiuose rinkimuose 
daylvavo tik 22.

—A. K. Rutkauskas, M. D.,
SLA. 238 kuopos narys.

West Side _
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 109 kuopa laikė susirin
kimą penktadieni, balandžio 1 
d., M. Meldažio svetainėje. Na
rių susirinkime dalyvavo apie 
20, nes ši kuopa nėra skaitlin
ga.

Tarpe kitų bėgančių reikalų 
buvo rinkimas Pildomosios Ta
rybos. Rinkimų pasekmės to
kios:

į prezidentus gavo balsų — 
F. Bagočius 12, S. Gegužis 4 ir 
Bačiunas 2;

i vice-prezidentus—A. Mika
lauskas 10 ir Mockevičius 2; 
nuo balsavimo į šio urėdo vir
šininkus žymi dalis susirinkusių 
susilaikė, nes nėra tinkamo kan
didato ;

į sekretorius—p-lė Jurgeliu-

SUMAISYTA MALEVA

............$1.40

Englewood
Rinkimai SLA. 251 kp.

(Pereitą sekmadienį įvyko 
vietos SLA. 251 kp. susirinki
mas, kuriame buvo balsuoja
mi Pild. Tarybos nariai ir ren
kami delegatai į seimą.

Įvairus kandidatai gavo bal
sų sekamai:

į prezidentus — Bagočius 10, 
Bačiunas 11;

į sekretorius — Jurgeliutė 6, 
Miliauskas 4, Čekanauskas 6;

į iždininkus — Gugis 15, Ta
reila 6;

į iždo globėjus — Januške- 
vičia 6, Bakanas 9, Stungis 17;

į daktarus kvotėjus — Bro
nušas 15, Klimas 4, Staneslow 
2.

Delegatais į SLA. seimą iš
rinkti Mitchell ir Mozgeris.

Girdėjęs.

Pora valandų su Bi
rutės choru

Antradieny, kovo 29 d., te
ko būti Gage Parko salėj, kur 
Birutės choras po vadovyste p. 
Miko. Jozavito laiko savo par 
mokas.

Choristų tarpe susitikau daug 
pažįstamų. Nors, kaip choris
tai sakė, ne visi buvo susirin

kę, bet gana dideliame kamba
ry kaip tik galėjo sutilpti.

Birutė užbaigimui savo 25 
metų jubiliejinio sezono rengia
si pastatyti scenoj labai gražią 
ir linksmą operetę “Silviją”. 
Dėlto ne tik choro vedėjas, p, 
Jozavitas, bet ir visi Birutės 
choro nariai deda visas pastan
gas, kad šią gražią, operetę par 
statyti kuo geriausia. Birutės 
chore matosi didelė didžiuma 
čia gimusio ir augusio jaunimo. 
Visi jie gerai pažįsta gaidas ir 
supranta muziką ir todėl jiems 
gana lengva paimti ir suprasti 
painias ir sunkias operetes me
lodijas.

Ir minėtame vakare prie Bi
rutės choro prisirašė nauja na
rė, p-lė Ona Freiman. Po pamo
kų užklausta, kaip jai patinka 
Birutės choras, p-lė Freiman 
sako, kad ji yra gimus ir au
gus Chicagoj, pažįsta gaidas, 
gali kiek skambinti pianą ir 
yra dalyvavusi bažnytiniuose 
choruose, bet taip gražiai dai
nuojant, kaip kad sudainuoja 
Birutės choras, jai dar lietuvių 
tarpe netekę girdėti. Taigi rei
kia tikėtis, kad Birute p-lės 
Freiman ypatoj gali dar susi
laukti vienos geros: dainininkės.
' Pats gi p. M. Jozavitas, kai
po Birutės auklėtinis, o dabar 
jos mokytojas, deda Visas savo 
spėkas, kad Birutės choras lik
tų ne tik vienas iš geriausių 
chorų, kaip ir buvo ligi šiol 
Amerikos liettuyių tarpe,, bet 
kad ir vis žengtij pirmyh, ko 
reikalauja vis daugiau ir dau
giau prasilavinę koncertų i lan
kytojaj. , .

Kas 25 metai tam atgal bu
vo gražu ir gera, tai jAu šian
die atrodo gana paprasta^ Tais 
laikais užtekdavo sudainuoti 
šiek tiek sutartinai vieną kitą 
paprastą liaudies dainelę ir 
publika būdavo labai užganė
dinta, o apie operas ar opere
tes niekas gal ir nesvajojo, 
šiandie, po 25 metų, kiek pras
tesnė opera ar operetė, o jei 
da nekaip pastatyta scenoj, 
lankytojuose nesukelia jokio 
įspūdžio. Ir' tilt tokios gražios 
operetės, su žavėtinomis meloi- 
dijbmis ir scenomis, kokia yra 
operetė “Silvija”, ir tokiomis 
muzikalėmis spėkomis, kokios 
dabar vaidins tą operetę, tegali 
pilnai užganėdinti šių dienų 
koncertų lankytojus.

Aš, kaip vienas iš mylėtojų 
gražių koncertų, po aplankymo 
Birutės choro pamokų, galiu 
drąsiai pasakyti, kad šis kon
certas bus vienas iš gražiausių 
šio sezono parengimų Chicagos 
lietuvių tarpe. Ir Birutė pilnai 
tikisi, kad visi Chicagos ir apie- 
linkės lietuviai įvertins jos 
sunkų ir atsakomingą dailės ir. 
kultūros darbą ir savo atsilan
kymu priduos birutiečiams spė
kų ir ūpo dirbti ir nešti švie
sos spindulius į lietuvių gyve
nimą čia Amerikoj, kur jau 
faktinai ne vienam iš musų ši 
šalis yra likusi antroji Lietuva.

P-as Jozavitas deda pastan
gas, kad gerai ir tinkamai su- 
mokinti chorą, o choristai, 
ažuot bėgioti po “muvius” ar 
šokius, pašvenčia laiką susi
rinkdami du kartu savaitėj į 
pamokas' iš visos plačios Chica
gos, kad suteikti keletą smau
giu ir linksmų valandų Chiėa-

pareiga ne tik Joniškiečius rem
ti, bet ir prie jų Kliubo prigu
lėti ir sykiu su jais tęsti tuos 
prakilnius darbus toliau.

Reibcnictis.

Cicero
šiandie balsavimai.

vra
Cicero miesto vy 
tiksliau pasakius 

vyriausybės vie- * »

Anton Vendley —
John F 

vielai
v -J-'uzganedų 

darbą bei
Nu jam

I . 4 , Ar A. < f

gos ir apielinkės lietuviams.
Taigi musų jaunuomenė, Bi

rutės choro varde, yra pasi
rengus mums suvaidinti 17 d. 
balandžio gražią operetę “Sil
viją”. Bus gera, proga įrodyti, 
kiek Chicagos iij* apielinkės lie
tuviai 'pritaria dailės darbams. 
Tatai teks pamatyti balandžio 
17 dieną Lietuvių Auditorijoj.

J. Ada.

Joniškiečių pasilin
ksminimo vakaras
Turiu už garbę skaitytojams 

pranešti, kad Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros Kliubo pa
silinksminimo vakaras įvyksta 
10 tą dieną balandžio 6:30 vai. 
vakaro G. < Frenčiaus svet. 
4600 So. Wood St.

Komitetas, kuris susideda iš 
trijų ponių — Kazimieraitienės, 
Laučienės ir Baltienės — deda 
visas pastangas, kad vakaras 

ir kad publika butų 
ta, neatsižvelgiant į 
iškaščius.
ama daug publikos.

Tiktai pamanykite, vien p-ia 
Bakienė tik į kelias dienas jau 
apie 30 tikietų turi pardavusi 
ir dar apie tiek mano parduoti. 
O kiti nariai irgi jau turi maž
daug po tiek pat pardavę.

Tikietus parduoti Joniškiečių 
vakarui yra liet smagu, nes 
žmonės juos noriai perka. Mat, 
Joniškiečius visi žino iš jų nu
veiktų prakilnių darbų ir todėl 
publika neatsisako juos parem
ti • atsilankydama į j ų parengi
mus. •' ■

Komitetas susirūpinęs, kad 
per mažą svetainę paėmė. Sve
čių busią ne tik iš Chicagos ir 
apielinkių, bet ir iš tolimesnių 
miestų. Viena komisijos narių, 
p-ia Baltienė, per Velykas lan
kėsi Rockforde ir ten pardavė 
daug tikietų ir bent kelios ma
šinos rockfordiečių atvažiuo
siančios į Joniškiečių vakarą.

Naudai tų, katrie dar su Jo
niškiečiais neapsipažinę, paduo
siu tekstą iš kliubo konstituci
jos, kad pamatytų jų mieriui, 
ir jeigu pasirodys naudingais, 
galėtų ne tik ' Joniškiečius pa
remti, bet ir kliubo nariais pa
tapti: “Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Kliubo tikslas yra 
užinteresuoti savo narius pra
kilniais ir labdaringais darbais. 
Remti savo neturtingus narius 
ir nares atsitikime ligos, • su
traukti visus Joniškiečius ir ne 
Joniškiečius Labdarybės ir'Kul
tūros Kliuban. Teikti jiems pro
gos lavintis fiziniai ir intelek
tualiai, padaryti' Joniškiečių 
Labdarybės ir Kulturbš Kliubą 
vieša susiėjimo vieta, kur drau
gai ir drauges galėtų pasilinks
minti ir kartu šviestis literatū
roje, dailėje ir moksle.” Tokius 
prakilnius uždavinius Joniškie
čiai yra sau užsibrėžę. Todėl 
man rodos, kad kiekvieno Chi-, 
cagoj gyvenančio lietuvio yra

Cunard Linija nupi
gino laivakortes 20%

..
Cunard Linija paskelbė, kad ji nupb 

gino trečios klesos laivakortes 20% va^ 
žiuojantiems į rytus, 10% gryštantiems 
j vakarus ir 20% perkautiems į abu 
galu. Nupiginimas paliečia visus lai
vus. Ant didžiųjų laivų round trip 
laivakortė j Angliją kainuos $116, i 
Francijos uostus apie $120, ant mažes
nių laivų dar pigiau. A . i

šiandie, balandžio 5 d 
balsavimai 
riausybės, 
kandidatų 
toms.

Kandidatai eina dviem sąra
šais —- republikonų ir demo
kratų.

Re publikom} sąrašas toks: 
Joseph Z. Klenba — preziden
to vietai; James J. Pclikan — 
miesto klerko vietai;' A. C. 
Ralph — kolektoriaus vietai; 
Henry Langner — superviso- 
rio vietai
assesoriau,s Vietai;
Kimbark — trustiso 
knygyno tarybai — 
lenką ir Nicholas Knot (ren
kami du).

Demokralų sąrašas: Joseph 
G. Cerny — prezidento vietai; 
Jerry J... Vilemą — klerko vie
tai; Frank Cuehna — kolek
toriaus vietai; Anton Macio- 
jcwski — supervisorio vietai; 
Henry R. Schvvarzel — asseso- 
riaus vielai; Nicholas Hcndri- 
kse
A. Dowiat ir Thomas CuTlen— 
knygyno tarybai (renkami 
du).

Balsuoti vietos bus atidary
tos nuo 6 valandos ryto iki 5 
vai. po piet. < — X.

trustiso vietai; Stanley

Darbą užbaigus

Dalyką rimtai

Kai lietuviai bedarbiai tarp 
savęs teiravosi, ar bus jiems 
duodami pietus Velykų dieno
je, tuo pačiu laiku kelios ypa- 
tos tarėsi kaip tą parengimą 
įvykinti šiame finansų truku
mo momente.
aptarus darbas prasidėjo. Ir jo 
pasekmės buvo geros — geros 
todėl, kad nemažas labdarių 
skaičius , .prielankiai parėmė 
komiteto žygius.

Pietų valandoj prie stalo da
lyvavo maži, seni ir jauni. Vi-

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

lyno konHllpaeljoR, prasto apetito, 
galvoH skaudėjimo, bemieges.

Vi boso aptiekoBe.__________

yARICOSĖ GYSLOS IŠGYDOMOS

$5
Ir du doleriai už treatmentą 

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Del kelių priežasčių aš nutariau 
prailginti mano žemas kainas ir per 
balandžio i'nėn. už varicose gyslas ir 
rupthrą.

RUPTURA IŠGYDOMA

S10
’ Be peilio, be skausmo, be išlikimo. 

Ąš teikiu tą patį rūpestingą ir sėk
mingą gydymą nuo šių dviejų ligų, 
koki aš teikiau per tiek daug metų.

PASITARIMAS DYKAI VISOSE
• A » LIGOSE. '

Dr.E.N.FLINT
. 32 No. Štate St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Wasbington gt.

Room 1105
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Pąnedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. V., Nedėliomis 9 iki 12 v. d.

si buvo patenkinti. Mačiau ki
li nusižemindami dėkojo už 
jiems suteiktą valgį.

Nors viskas bėgo savom vė
žėm ir nors visko turėta pa
kankamai, visvien jaunieji ne
imtų buvę užganėdinti, jei p.

\Vm. Kareiva ir ponia Slrums- 
kienė nebūtų pasirodę tarn po- 
kiliui pritaikytomis aukomis.

Tad ačiū labdaringom ran
kom prisidėjusiom prie pasek
mingo pietų surengimo.

— Bedarbis.

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

Atsilankykit Y poliškai Arba Pritiųtkite Per Paštą.

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

CEVERYKAI “ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaiko
me puikius čeverykus ir turime didelį pasirinkimą. 
Pas mus pirkdami, sutaupysite pini-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WiSSlG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR f 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
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 išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St.kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

MOTERŲ PER 27 METUS 
S ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomiš iki 7 v. v.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro Žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas. 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A- 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PREJNUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt- 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
‘ Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6*

trims mėnesiams 2 lt-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbinitikų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ *

AIDAS
BRAZILIJOJ

S. Paulo, Rua da Mooca, 424Brazil
Metinė prenumerata §. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Fiat Paint, vertis $2.40. QE
Galionas už ...........  l'aOv
Vamishis, vertės $2.50 0*4
Galionas už .................... I
Enamel Maleva. Galio- $2.50
PURE L1NCEED OIL O f) f*
Galionas už ...........    OUV

HARDWARE AND 
WALL PAPER

J. S. Ra mančionis
3147 So. Halsted St.

T«l. VICTORY 7261

IN OIJR OFFICE

NO J X4H0 >
PĄSTEb -THKV

OH HIM

/ \N0WI!
> ANt> THAT‘5

HE VSENT GOT TO 
COLLECT ŠOKE. .

-t < • -J
LOOK GvGR 

OUR Lifte OF 
COFFINS 

BtFORE N0U 
GO OUT
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Editor P. GRIGAITIS

SubscriptiOD Ratas;
$b.UO Dar yaar in Canada
$7.00 D«r J wr outsida of Chicago 
$KO0 per year in ChicaRo 
8c per coDT x

Envered aa Second Cinas Matter 
{darch 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, Ilk under the act oi 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Habted St.. Chlcago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

Ulriaakymo kalnai
•Chicagoje — vaitu:

Metama ....... ........... ..........
Pusei metų __ ________
Trims mėnesiams ____
Dviem mineaiam ---------
Vienam mėnesiui ___ ...

Chicagoj per iinešiotojua: 
Viena kopija _______
Savaitei
Mineliui ■ ,__ __—... --.-1ir.

Suvienytose VabtUoie. no Chicagoj, 
paltų:

Metanu ----------------- $7.00
Puoei metų ___ 8.50
Trims mėnesiams___ ______ 1.75
Dviem mėnesiam* _______ 1.25
Vienam minėsiu! _________ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoae 
(Atpiginta)

Metami .. ........................  $8.00
Pusei metų  4.00
Trims minesianu _________  2.50
Pinigus reikia ilųiti palto Money

Orderiu kartu iu užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

savo prarastų sostą. Ir iš tiesų, jeigu demokratija Vo
kietijoje butų sutriuškinta, tai atsidarytų kelias mo
narchijos atsteigimui.

Monarchizmas yra diskredituotas Vokietijoje, to
dėl jo šalininkai nesitiki laimėti atviroje atakoje prieš 
respubliką. Jie laukia, kol hitlerinis fašizmas sugriaus 
respublikos pagrindus. Hitlerio pėrgalė butų pirmas 
etapas Į monarchišką restauraciją.

ibi !

KAUNO LIGONIŲ KASOMS 
VADOVAUJA SlOC’rA'DISTAI

SENATVĖS PENSIJOS NEW YORKE

New Yorko valstijoje yra įvestos pensijos seniems, 
nebegalintiems pelnyt pragyvenimą darbininkams. Per 
pirmuosius pensijų įstatymo veikimo metus gavo para
mą iš pensijų fondo 51,168 asmens. Vidutiniška pensi
ja, išmokėta per tuos metus, buvo $26.92 mėnešiut

Negalima sakyt, kad tokią pensiją gaudamas žmo
gus gailėtų ištaigingai gyventi. Tačiau dvidešimt septy
ni doleriai per mėnesį beturčiui tai visgi pinigas. Ne
turėdami šios paramos iš valstijos, daugelis tų 51,168 
senelių butų turėję kęsti badą arba elgetauti.

Darbininkų apdrauda nuo senatvės yra viena žmo- 
niškiausių įstaigų Valstybėje. Pavargėlius šelpti liepia 
ir krikščionybė. Bet religija žiuri į tai, kaip į privati
nės labdarybės dalyką. O labdarybė, viena, niekuomet 
tinkamai neaprupina šelpiamųjų; antra, ji žemina šel
piamąjį.

Apdrauda, kuri yra sutvarkyta įstatymais ir pri
žiūrima valstybės, reiškia didelį žinksnį priekyn, paly
ginant su labdarybe. Ji turėtų būt įsteigta kiekvienoje 
valstijoje.

TIK-KĄ PASTATĖ IR JAU REORGANIZUOJA

Kovo 12 d. laikinoje Lietuvos 
sostinėje įvyko Darbininkų Li
gonių Kasos valdybos rinkimai/ 
apie kuriuos “Socialdemokra
tas” rašo:

“Kandidatais išstatomi — 
nuo socialistinio darbininkų 
bloko: Žiugžda, Salmanas, 
Kundrotas ir širvinškaš; nuo 
federantiŠko bloko: Baniulis, 
Jočys,3Vaitas ir Senkus. Le- 
vorabočiai (komunistai) šį 
kartą į valdybą išstato net 
keturis kandidatus.

“Visi atstovai paduoda bal
sus. Balsų skaičiavimo komi
sija stropiai plėšia voką po 
voko. Dalyvaujanti posėdyje 
nekantriai laukia davinių. 
Visiems kyla klausimas, ne 
jau ir vėl balsai lygiai pasi? 
dalins,

“Bet šį kartą balsavimo 
rezultatai pakitėja. Socialis
tinio darbininkų bloko 'kan
didatai gauna po 9 balsus, 
o federantiško bloko ikdndi- 
datai po 7. Du tarybos na
riai padavė tuščias korteles? 
Tuo bud u į tarybą išrinkti 
socialistinio bloko atstovai: 
Žiugžda, Kundrotas? širvins- 
k’as ir šaimanas.

“Federantų *tarpe 
balsavimo rezultatai 
didžiausi ermyderį.
piktomis akimis žiuri į Bal
trušaitį, ‘Baltrušaitis surau
kęs kaktą ir sukandęs dantis 
šnairai žvelgia į .Bęynotą? 
Bernotas išbūjęgi nę^ųila.
Tik po valaiiH§t(?Š’ vargšais' 
praveria užmerktas akis. 'Bet 
lakioję aplinkui karveliai jau 
toli, toli. Sudužo, it tas pie
no puodas, visos gražiosios 
svajonės.”
Taigi Ligonių Kasos valdybos 

rinkimuose laimėjo socialistai'.
'Į valdybos pavaduotojus taip 

pat išrinkta visi keturi socia
listai : Veraltis, Aukštikalnis, 
Liutkevičius ’ir Krečmeris. j ko
misijas 
rantas, 
rinktas

nams Vokietijos žmonių. Per
pus mukesnis skaičius žmonių, 
bet vistiek gana didelis (apie 5 
•milionai), prlUn’lą tokiai pat, 
kaip fašistų, komuništų dema- 
gdgfijai. Jeigu ne socialdemo
kratų išlavintos darbininkų ma
sės, tai fašizmo arba komuniz
mo banga butų jau seniai nu
šlavus demokratinę respublikų. 
Laikraštis, tęsias

“Vokietijos laimei stipri 
socialdemokratų partija, su
gebėjusi apšviesti ir discipli
nuoti darbininkų milionus, 
pastoja hitlęi’izmui ir komu-1 
nizmui kėlių. Kitaip jie jau 
seniai užlietų (butų užlieję) 
Vokietijų...

“Bėikia tikėtis, kad Vokie-
> J ■ 4

tijos demokratija be žutbu-' 
tinos kovos nėleis hitlerinin
kams įvesti savo diktatūrų, 
palyginti su kuria, pasak 
Trockio, Mussolini diktatūra' 
atrodys tik vaikų žaidimu.

“Vokiečių nacionalistų dik
tatūra tikrai privestų Euro
pa prie, rimtų sukrėtimų.

“Lietuvos ir viso (Pabalti
jo valstybių padėtis butų? 
labai nepavydėtina, nes jos 
atsidurtų tarp galingų juodo 
ir raudono imperializmo cen
trų.”
Vadinasi, Vokietijos socialde

mokratai, gindami demokratinę 
respublikų savo šalyje, gina 
netiesioginiu įbudu ir Lietuvųs 
bei kitas mažas Pabaltijo vai? 
Stybes.

i

Daktaras pasakė, kiek galė
jo pasakyti, ir išėjo.

i m.
Praslinko koletas metų. Su

sikūprinusios moters vaikai 
jau kapuose, o anos išdyku
sius moters vyras jau pirmų 
milioną baigia praleisti.. Jisai 
jau pražilo ir nupliko, jinai 
jau su kitais jaunesniais Eu
ropoje važinėjasi...

IV.
šio vaizdelio pabaigų turės 

kas kitas parašyti, nes prasi
dės didelė ir galinga audra, 
kuri tokias išdykusias turtin
gųjų moteris velniai žino kur 
nuneš. Gal būt, vargo suėstos 
moterys turės šiek tiek skais- 
tesnių dienų. Joms blogiau 
būti negali. — Mat.

Apskričio partijos 
tin-

pa
mi

žemamjam Novgorode sovietų valdžia pasistatydi-. 
no “milžinišką” automobilių dirbtuvę (pas bolševikus 
viskas turi būt “milžiniška”!), už 119 milionų dolerių. 
Nuo pradžios šių metų ji pradėjo būt operuojama, Bet, 
vos trims mėnesiams praėjus, ji tapo uždaryta ir da- 
b£r yra “reorganizuojama”,.

žinia apie tai atėjo telegrafu iš pačios Maskvos; ją 
atsiuntė Associated Press agentūra. Todėl negalima 
manyti, kad ji butų prasimanyta. ,

Rusijos komuništų partijos vykdomasis komitetas 
paskelbė atsišaukimą, kuriame reikalaujama griežčiau
sių pakeitimų dirbtuvės vadovybėje. Visa eilė dirbtuvės 
viršininkų tapo pašalinta iš vietų.
komitetui įsakoma pastatyti dirbtuvės priešakyje 
kamesnius asmenis ir įvesti geresnę tvarką.

Ar ‘tas Stalino ukazas pataisys dalykus, sunku 
sakyti, bet iš tos “reorganizavimo” istorijos galima
manyti, kad bolševikai nėra pasiruošę vykinti prakti
koje tuos didelius industrializacijos projektus, kuriuos 
jie suplanavo savo garsiojoje “piatilietkoje”. Lengva 
pastatyti milžinišką dirbtuvę, išleidus tam tikslui šim
tą milionų dolerių ir pasisamdžius Amerikos, Vokieti
jos arba Anglijos inžinierius. Bet kokia bus iš tos dirb
tuvės nauda, jeigu ji nebus tinkamai operuojama? Tai 
bus tas pat, kaip kad nemokąs valdyti automobiliaus, 
nusipirktų Pačkard’ą ir bandytų važiuoti gatve.

Galų gale, kaip važiuoti “autu”, taip ir operuoti' 
dirbtuvę galima išmokti. Bet tam reikia laiko ir, kaip 
sakoma, “mokslas kaštuoja pinigą”, žmogui, nemokan-’ 
čiam valdyti automobilių, vargiai yra išmintinga susyk 
pradėti mofkintis važiuoti naujoje brangioje mašinoje. 
Pigiau yra šitam tikslui pavartoti kokį apysenį forduką.

O bolševikai, norėdami nustebinti pasaulį, statydi
nasi brangiausias dirbtuves, kokias tik jie gali su pa- 
gelba užsienio inžinierių įsitaisyti. Ir, pasistatydinę jas, 
pratinasi joše dirbti!..

HITLERIZMAS — MONARCHIZMO ĮNAGIS

šitokį 
sukėlė 
Jočys ČIONAIS IR

[Acme-P. B A. Photo]
’ > • ■ ■ ■ • • <

Jan Kubelik, vienas žymiau
sių pasaulio smuikininkų, pas
kelbė 'bankrotų. Sakosi, kad sa
vo turtų pražudęs, bęspekuliuo- 
damus Amerikos korporacijų 
serais.

Buk 
sargus, 
gesni

BRAM STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA

labai at- 
yra bran- 

didžiau-

pateko ir vienas fede 
Tarybos pirmininku iš 
tautininkas.

KUN. VAITEKŪNAS IŠTREM
TAS Iš PANEVĖŽIO

So. Bostono “Darbininkas” 
praneša, Lad Lietuvos valdžia’ 
ištrėmė iš Panevėžio buv. amė-' 
rikietį, kun? Vaitekūną, ir jisai’ 
atvyksiąs Amerikon. >

Vaitėkunas buvęs labai “mo
kytas” kunigas: laiiikęs mokyk-' 
lą La SallettC, Hartford, Conn., 
ir mokęsis Romoje.

DARBININKAI APGINA. VO
KIETIJĄ NUO FAŠIZMO IR 

komuNfzmo

Besiartinant galutiniems balsavimams Vokietijos 
prezidento rinkimuose, vyriausias eks-kaizerio sūnūs 
ĮFriedrich Wilhelm atsišaukė i balsuotojus, ragindamas 
juos atiduoti savo balsus už Hitlerį.

Hitleris yra fašistų vadas. Jo vadovaujama parti
ja oficialiai vadinasi “Nacionalė socialistinė darbininkų' 
partija”. Ji, žinoma, nėra nei socialistinė, nei darbiniu? 
kiška. Ji dengiasi tais vardais, norėdama pritraukti 
mases. , | :

Hitlerio tikslas yra panaikinti Vokietijoje demo
kratinę tvarką ir sugriauti organizuotą dafbiniriką ju
dėjimą. Ją iki šiol gausiai finansavo stambieji kapita
listai. Dabar prie jos ėmė atvirai šlidtis kaizeriškos mo
narchijos šulai.

Vienas Amerikos korespondentas sako, kad jau me-( 
tai laiko atgal eks-kaizeris Wilhelmaš ir jo patarėjai; 
nutarė, kad Hitleris geriausia jam gali padėti atgauti 

; .... j.- - ■> •" * *■

reikalo neišgąsdinti. Jau ji at
eina ! /

Minos Harkerienės užrašai
Rugsėjo 29 d. — Apsitvar

kiusi, nuėjau i Dr. Sevardo 
studijų. Valandėlei prie durų 
sustojau, nes pasirodė, kad jis 
su kuo tai kalba. Bet, kadangi 
manęs prašė ateiti tuojau, nie
ko nelaukiant, pabeldžiau į 
duris ir jam sušukus, “Prašau 
į vidų”, įėjau.

Labai nustebau pamačiusi, 
kad kambaryje nieko kito ne- 
Luvo. Jis buvo pats vienas ir 
prieš jį ant stalo tuojau paži
nau iš anksčiau skaityto aprašy
mo fonografas. Niekuomet to 
aparato nebuvau dar mačiusi, 
todėl buvau suįdominta.

“Tikiu, kad tamstai nereikė
jo laukti”, pradėjau; “bet bu
vau sustojusi prie durų, nes

jus kalbant. Spren
džiu, kad turėjote pacientų.”

“O, ne,” atsake nusišypsoda
mas, “aš tik Įkalbėjau savo die
nynų.”

“Savo dienynų?” 
nustebusi.

“Taip,” atsakė 
“štai kur aš darau 
šus,” pridūrė uždedamas 
kas ant fonografo. Smalsumas 
tikrai mane užvaldė.

: t* 1 ? ■ ■ ■ * *

“Tai pralenkia netgi steno
grafijų! Ar gaiiu bent kiek jo 
išgirsti ?”

“Žinoma”, atsakė nieko ne
laukdamas ir atsistojo, lyg pri
sirengdamas fonografų pradėti. 
Staiga susilaikė ir susirūpinęs 
pažiurėjo į mane.

“Tiesa pasakius”, pradėjo 
nerangiai, “aš fonografe laikau 
tik savo dienynų; ir jis visas, 
beveik visas, y^a* tik afrie ma
no pacijentus. Tas gali būti ne
labai patogu, — tai yra, aš no
rėjau pasakyti —.” Daktaras 
nutilo, o aš pamėginau išgel
bėti jį iš to nesmagumo, paste
bėdama :

“Tamsta buvai prie Lucijos 
laike ligos ir persiskyrimo su 
šiuo pasauliu. Pavelykite man 
išgirsti, kaip ji mirė; kuoxdau- 
giau aš apie .ją žinosiu, tuo dė
kingesnė aš tamstai busiu. Ji 
man buvo -labai, lŪbai brangi.”

Bet nustebsiu išgirdusi jo at
sakymų. ’lšbdlUSlu’ veidu, lyg 
nusigandęs, sušuko:

“Išgirsti apie jbs mirtį? Nie
kuomet, už jbklūš pinigus!”

“Kodėl ’ne?“ Teklausiau dre
bančiu balsu, nes pastebėjau, 
kad nemalonus įnusttias, blo- a 
gas nujautimas pradėjo ir ma- a 
ne apimti. Daktaras ir vėl nu
tilo. Aiškiai pamačiau, kad jis 
norėjo surasti gerų priežastį 
pašitdisihti. ^Pagaliau pajėgė su
mikčioti:

(Bus daugiau)

Pcrmiuion

(Tąsa)
su jais 
nes jie

mums už
Į sius turtus. Nors šiandien ka
pinyne pergyvenai 'tokias va
landas, nenorėsi viskam tikėti, 
kas juose surašytų. Kas čia pa
sakyta,” pridėjo sunkiai užde
damas rankų ant popierių 
lakštų ryšulio, “gali būti tavo, 
nidno ’ir daugelio kilų galo 
pradžia; arba jie gali nulemti 
paskutinę valandų Ne-Mičtin- 
gųjų, 'kurie gyvuoja musų že
mės paviršiuje. Perskaityk

vandens su 'romu- 
irbatą' verdu, o vai

kams tai po obuolį nupirkau. 
Jau senai suvalgė. Kad nors 
nenuiuirtų... Vyras nedirba, pi
nigų neturi, o aš ir vos pragy-

Gal kaip nors, daktare, . . . ... .. . .
užmokėsUuos «tvlrortm 1 visą 

žiną? tu phirėdanTas, nesvyruok įtikėti 
ir mane ne* Ylenani faktui, :kuris lai

kinai gali pasirodyti abejoti
nas; ir, jeigu gali ką nobs pri- 

J dėti prie tų užrašų, padaryk 
.ptai nieko nelaukdamas, nes 

kiekvienas dalykėlis yra labai 
svarbus. Ti>dardi visų tų pa-

nėčiau šilto'
ričlčm ir

venų 
pasistengtum... ji 
kai pradės dirbti.. 
jos vaikus priėmei

Daktaras apžiūri, padare 
kiek gali ir išeina vaistų pa
likęs, o moteris kiek nusira
minus užmiega. Vaikai never
kia, nes jų verksmo niekas 
niekados nepaisė. ’Jic už ver- 

’kimą jau daug kartų niuštį 
yra gavę...

skutulių dienų keistų nuotykių išgirdau

Kaimynai .pašaukė daktarų. 
Moteris serga, alpsta, nežinia 
kaine dalykas — gal kas ne
gerai. Daktaras pasibeldė į 
duris: niekas neatsiliepia, bet 
čionais paprastai niekas ne
atsiliepia. Čiiihais daktaras 
phpraštai be jokių ceremonijų 
erha į Vidų. 'Čionais moteris 
gtfli arba dar kibk vaikšto, o 

‘pora, ’jei ne 
grindis trina arba skarmhluo- 
•8c 'raitosi. Čionais 'taip ir ‘buvo: 
susirietusi moteris guli ir de
juoja, Vienas vaikas ant grin
di! duonos trupinius pasibėręs 
renka, o kitas ant suliižiisios 
savo ’laiku buvusios sofos 
knarkia.

Geros širdies kūmutė kaž
ką šildo. Pamačius ir pažinus 
daktarų, jinai duoda paturi
mų:

- Matai, čionais aiškus daly
kas: persiloido, kraujais pa
plūdus puru .djenų gulėjo, ’kdl’ 
aš apvaliau... Dabar štai atsi-

Dėl .pirmų balsavimų Vokie
tijos / ptežidėrito firikiMliose 
“Liet, žinios” pastebi, kad Hin- 
denburgas sukirto fašistą Hit
lerį tik, pašidekdjant soči aidė-’ 
mokratams. Sako:

Jei turėti galvoje, kad !įš' 
18 mįlionų balsų, paduotų tiž 
Hindenburgą, 9—tll priklau
so socialdemokratą
tai be jų pagalbos Hinden- 
bui* tikriausia bdtą Hitlerio 
nugalėtas.

“Taigi pirmą Hitlerio puo
limą atrėmė ne gaisus Trtn- 
pČJlbergo nugalėtojas, a 0ne- 
žittomas derhokrįtinis karii-;

/;
Lietuvos liaudininkų organas 

iišreiškill musisteb^Jitną, 3$jd 
itpy ia4 1 
Hitleris,

masei,

jnenka žmoįyfeta, kaip* 
.patapo Vadu ' milio-

užrašus, ar ne Besą? Taip!! 
MVĄ|Mes kartu suėję pąfbegsiinc ir 

per juos.” Užbaigęs pradėjo 
Ik rengtis kelionei ir netrukus iš-

Tenais tokio pat amžiaus vykome į Liverpool gatvės sto- 
moteris nusivalė pirštus, misi- >tį. 
pudravo veidą, pasivalgė pus
ryčius, paskaitė pirmą puslapį | 
dienraščio, pavartė Holywoo- 
do artisčių ir artistų paveiks
lais išdabintus žurnalus ir su
simąstė. Kas čig .kairiame šo
ne? Patelefonavo savo dralH 
gei, kurPapie kairiąjį šoną la
bai daug pasakyti moka. Bei- W V . ’ • v • • a

Aš tuo tarpu, išvažiavau į 
I Paddingtoną, kur jau buvau 
penkioliką minučių prieš trau
kiniui ateinant.

’Po ilgo stumdymosi, skubėji
mo, šukavimo ir priprasto sto
ties j uilė j inioT keleivių minia• 11 a. , as

išsiskirstė; jau buvau beprade
dąs rūpintis, ar tik neaplen- 

kia daktaro, gal būt, ligonines. kiau savo sv'«čio> bet "^'kus 
prie manęs priėjo maloni, sim- 

Daklaras apžiurėjo. Viskas patinga ir graži mergina ir 
tvarkoje, bet šita ;ponia rainy- greitomis akimis pažiūrėjusi, 
bes jam neduoda: gal‘būt-čio- tarė:

daugiati', vaikų nais, kas nors vystosi, nors jo-’ £u>
Dr. Sevąrdas, jei neklys-

paklausiau

Sevardas. 
savo užra- 

ran-

kių skausmų, net nesmagumų 
dabar nėra; jinai ot taįp sau _

gal kokia nors liga Į damas ir ji ištiesė man 
ranką.

“Pažinau tamstą 
.......... - , JLucijos aprašymo; jinai si vakanv . » <. ... . • ,r 4 .. " staiga nutilo visa paraudonavu-ar galima <. ®

i paimti, ar vynas S1* . .
Spuogų nepadarys... O gal būt , ^tupratu6’ k* ,J1 n0*’c?0 pasa’ 
k'ur -nors 'išvažiavus. Gal -jum *yt1’ ,r "Jano parau-
■paki'aštvs antakius pataisytų. do.n.KV°- Ta? Prasimo visų su- 
’Krfnic dalykas, Ikad šlaunį nejaukumą, nes mano pū
sterėja —' ga'l >pė«laug kencl- raMonavimas buvo tylus, bet 
«iu? Kokios kenflčs geresnės? ;rejkš(mįngas atsakymas jos ne- 

‘ ■ pribaigtiems žodžiams. Aš pa-
.. ėmiau jos bagažą, kartu su ra

šomąja mašinėle, ir nusiuntęs- 
I telegramą savo šeimininkei pri-i 
-ruošti poniai Harkerienei mie-į 
Lgąmąjį ir svečių kambarį, pa-* 
'ėmiau požeminį traukinį iki 
Fenchurch gatvės.

Netrukus atvykome į vietą. 
Ji, žinoma, žinojo, kad tai bu
vo bepročių iligonine, bet pa-

liesmagi —
.dienia; jinai pereitų naktį to
kius baisius sapnus sapnavu
si, vis apie arklius -— gal kas 
nors negerai;
turinti susirinkimų, 
aspirino

“O tamta, ponia Harkerie- 
nė?” — atsakiau nieko nelauk-

savo

is vargšes 
bet —” ii

•Ir ’tuip toliau, ir taip tolinti

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komititaj ir? ta i p ;pat ^Pittsburgbo. 

BrooUyno. M«sachus«tts >ir Con,necticut..pažangieji SLĄ. v<į- 
'Mjįai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kfyželius taip, kaip 
nurodyta ^ėmiaus. — tiet Bugotiaiu, Gugio, 'BaUttlno, Siunpio
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Lvo bepročių ligonine, 
stebėjau, kad įėjusi į vidų, ne-= 
susilaikė nesudrebėjusi.

Prieš nueidama į savo kam-^ 
barį,, .p. Harkerienė priminė,' 

1 kati tuojau, jeigu bus galima,* 
ji? ateis į mano studiją, nes jiį 
turėjo . dahg ką pasakyti. Ir
stai, užbaigdamas įkalbėti die-' 

.I nos įvykiuš .į fonografą, laukiu 
'įjos ateinant. Dar ikišiol neturė
jai progos peržiūrėti užrašus, 
Kiriluos VtjnHelsingas man pa-' 
liko, nors įjie guli prieš maųe 

! aht stalo. ,* Turiu ją kuo nors 
^’ŪintoTesudti, gal galėčiau prieš? 

^pradedant su ja kalbėti, sus’i-j 
Ttlžihfi su' jų turiniu. Ji neži-:

■ wjo, kaip brangus yra mano 
ĮMatkas, ir koks svarbus, didelis; 
iĮfdBityas yri musų rankose. Beį'!

turiu būti atsargus ir jos be
■ į. e ’ -> ‘ ■ '■

Naujas No. 22 “Kovos1 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

. ...............   ■ * ■— ii' —... —

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

“NAUJOJI BANGA”
Atfejo pirmas numeris 

Utttgnay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
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Antradienis,, tąjari. 5, 1932
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Tarp Ghicagos 
lietuviu *

*=■

M. Kemėšienė svei 
ksta

avė., įvyks pusiau sunkiojo 
svorio ristikų turnamenias. 
Svarbiausioj poroj .risis Lou 
Talabor su Bay Carpenter. Da
lyvaus taip pat «Tony Hajdick, 
ADBenning ir kiti. Turu amen- 
to tikslas yra išrinkti geriausj 
to svorio ristikų, kuris vėliau 
turės persiimti su čempionu 
Nicholas. Turnamento kąiųos 
labai , prieinamos.—N.

for $75^000, hč įbes ‘ raving 
mad becaiise it xvas not more.

—o—
G1VE YOUR neighbor a joh! 

Bring back prosperity! That 
is the motto of those mothcrs.

Mrs. K.(—My son is'learning 
to tune pianos by mail.

Mrs. M.-^How nice! When 
lic has'lerned how, we’ll mai| 
hinv our piano for a tuning.

fųrming IJic peoplc that hę 
was gding to play on his head, 

Megro spirituaįs are the 
folk songs of America.

Green musical nolatiOn 
sisted of a series of lines

syllablesdots written over the 
of the text.

Musie is the . mosi 
cxpression of any of

truė

con-
and

pci’sonal
the arts.

Naujienose jau buvo praneš
ta, kad sunkiai susirgusi p-nia 
M. Kemešiene. Ji buvo nuga-, 
benta šv. Kryžiaus ligoninėn. 
Jai padalyta operacija.
• Operacija buvo sėkminga ir 
M. Kemėšienė jau sveiksta. Ti
kimasi, kad ji suspės dar pakil
ti iš patalo iki pasibaigs Nau
jienų kontestas.

Operaciją padarė Dr. S. Bie- 
žis.—- Rep. *

f?-------------------------- ------- ■ .i...........  .................... —y

PIRMYN
SHARPS antt FLATS

\voiuler why so many of 
boys didn’t show up lašt

SPORTAS
Lietuvių boksininkai ir ristikai

Praeitą savaitę New Yorke į- 
vyko “Oolden Glovcs” čempio
nato rungtynės. Iš Chicagos 
distrikto buvo pasiųstas ir vie
nas lietuvis boksininkas. Bū
tent, Adam Smith iš Bockfordo. 
Chicagos rungtynėse jis sumu 
še visus savo oponentus. Ta
čiau New Yorke jam nepasise
kė,—laimėjo negras. “Tribūne” 
sako, jog tai • buvo vienas ne
teisingiausių nuosprendžiu. Tre
čiame raunde negras vos ant 
kojų bepastovėjo, bet nežiūrint 
į tai, Smith tapo pripažintas 
pralaimėtoju.

Ncw Yorke ir jo apylinkėse 
pusėtinai smarkiai dirba K. Po
žėla, kuris kas savaitę ritasi 
l>o du ar net tris kartus. Jam 
sekasi gana neblogai.

Apie Bostoną turi didelį pa
sisekimą Jack Gansonas. Jis 
irgi labai užimtas ,nes ritasi 
po kelis kartus per savaitę. Pas
kutinės jo ristynės Įvyko Spring- 
field, Mass., kur jis nugalėjo 
“Bull” Martiną. ■ 45

Pusiau sunkiųjų ristikų 
turnamentas

šiandie vakare Kainbo Fron- 
ton svetainėj, Clark ir Lawrence

“To the • tune of Lohengrin, 
\Ve come marching in.” 
The audience claps.

bo\v meekly and prepare 
selves for-the following 
rary exhibition.

H0W TO 
pose musie 
sotis!

Wc 
our- 
lite-

EEARN to com- 
in ten casy les-

song writer sits 
piano. “Well, 1down to his

gucss 1’11 have to write a song 
lodav. Mv reni is due and the 
boss is starting to raiše ‘Hal- 
lejuah.’ Promised to dcliver a 
dozen of them before lašt 
Easter. Lct’s sec, now, the hil 
thenie on the markei 
“Baby Me.” 1’11 
them a run for

now is

their inoncy. 
bit of ‘Baili, 
Schubert to- 
will I start?

Bcethoven, and 
gclhcr. Where 
1’11 just say 4Eeny, Meeny, Mi- 
ney, AIo. Let’s sec xvhere my 
finger falls... AVell, this souiuls 
pretty good... No, I gucss I’ll

have to put a liltle niorc Voo- 
doo-deoo-doo in liere... Fine! 
Now, this ought to net -ine
$50,(100”

AVI ten h e reccives a clieck

the
Friday. Probably an April 
Fool.joke on the girls xvho 
didn’t have. dancing partners... 
Well! Wcll! Pranulis was in 
the limclight again lašt Tucs- 
day,night. This limo wc had 
the plcasurc of hearing him 
and, a host of other Pirmyn 
stars over the ether... By the 
way,zdid you have a good time 
ai Stcphens’ concert lašt Sun- 
day? Why, with Mrs. Stcpli- 
cn’s singing and Mr. Stephcn’s 
violining as the main coursc, 
our Lithuanian Symphony 
orchestra as a sidedish, and 
thcn Gcorge’s orchestra as deš- 
sert,>who -wouldn’t have a good 
time... ;The enlire Stephens fa- 
mily should be congralulated 
on the fine work that thcy 
have donc in musie.

—-o—
LAŠT SUNDAY, Georgie 

had a bit of trouble wilh his 
saxQphonist. Georgie asked 
him, “What kcy are you play
ing in?” r

“Qh! The skclclon kcy,” was 
the rępjy.

“What is a skelelon key,” 
Georgie thcn asked.

Putting away his inslrument 
and preparing himself to got a 
good head start, the saxopho- 
,nist -answered, “Aw, that’s a

CHORUS MĘMBERS! If .you 
wislv to ;go to Indiana Harbor, 
Sunday, please report to re- 
hcarsid,. Friday. Ali those who

Čąn possibly provide trans- 
pprtation, for sonie of the less 
fortūna te ones, do so. Don’t 
forget, rehearsal, Friday, 8:00 
o’clock.

As I was *!
The Singing Fool 

who mot a musician ycstcrday 
who had bcconic so accuslom- 
ed to playing i n disappearing 
ochcstra pils that he forgot to 
juinp when the boa t sauk.

LietyviaĮ Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
t •.

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais Ketvergaia ir Subatoms 
24 20 W Marquette Rd. arti Western Ai> 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomh ir Pėtnyčio k 

1821 So. Halsted Street

Graboriai

Ląęhavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS •’ v ’ ’ ?-Į' ■ '7'4 . 7 ■>"

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale > meldžiame atsišaukti,o musu 
' darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Peter Conrad 
fotografas

Fotografuoju , jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
ht Tek Englevvood 5840

Telefonas Yards 1138 A

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas ,

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turįu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Graboriai

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. Roosev.lt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonai

Cicero 3724

Ct

&1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

:GAKSmKlTEi! 
^NAUJIENOSE

t
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■ ANTANAS LAURINOVICH 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba-. 

landžio 3 dieną. 10:05 . valandą 
ryte 1932 m.. gimęs Kretingos 
apskr.. Kartenos parap. ir mieste. 
Amerikoj išgyveno apie 19 metų. ' 

Paliko dideliame nubudime du 
brolvaikius — šikštą ir Klemen
są ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S.' Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks 
landžio 6 dieną. 8 
Eudeikio koplyčios į 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ' 
gedulingos pamaldos už velionio į 
sielą. ,o iš ten bus nulydėtas į Šv. į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Laurinovich 
giminės, draugai ir pažįstami esat ■ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. į

Nubudę liekame,
. ■■Brolvaikiai ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

seredoj. ba- 
val. ryte iš 
šv. Kryžiaus :

PETRONĖLĖ YUDIENĖ 
po tėvais Rautaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 4 dieną. 10 vajaųdą rytCj, 
1932 m., gimus Tauragės >»pskr..r! 
Švėkšnos, pa ra p. ir mieste. Ame-,, 
rikoj išgyveno apie 30 metų. j

Paliko dideliame nubudime Vy-> 
rą. Antaną, dukterį Petronėlę, sese-- 

,rį Kotryną Bliudienę ir seseries 
dukterį Kotryną, Mass. valse., bro
lio dukterį Josephine ir gimines, 
a. Lietuvoj brolį Jokūbą Rautį.

Kūnas pašarąotas, randasi 4536 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ba
landžio 7 dieną, 8 vai, ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią,. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. ~ o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Petronėlės Yudienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai i paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

'Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Sesuo 
ir, ęiminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

DID

BANGI
—o—

YOU KN0W THAT

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir* kokiame rei- 

. kale' visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad netariate iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Lietuves Akušerės

In a 
d i o, a 
handle than a soprano.

Lawrence Tilbitt is called 
“The Coilugian” by his 
friends in thė Metropolitan

radio broadeašting Sili
con Irai to is easier to

Henry'Vieuxtemps, onc of 
the grealesls violinists, ad 
verlised his concerts i by in

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ K

Laidotuvėse . patarnaur
• ju geriau x ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
^priklausau prie gra

bų išdirbystės
• ' • OFISAS:
, .,668 **W.; 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. r Halsted St.
Tel,;Victory 4088

Phone Canal 6122

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

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

Telefonai Republk 7868

Phone Boulevard 7042

LIK. Zi« (V-ijZjrjJL10 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
• arti 47tb Street

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

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

3421 So. Halsted Št.
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais < pagal ■ sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. • Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGIŲ

Gydo savo ofise patinusias, išsipmnsias 
blauzdų gyslas. A

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki r) v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Vincent C. Steele 
v Dentistas 

4180 Archer Avenue

iĮvairgs Gydyto jai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai 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 kitokiu^ elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 1 ith St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYS1CAL 
THERAPY 

» MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė f Moterų ir VaikųJ Ligų

,4145 Archer Avė.
Vak 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tek Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ▼.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb S t. Chicago. III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
■* ' '.I ■’ '

4631 South Ashland Aveniu 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

SemausiairDi tižiausia

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome; į Visas Miesto • Palis 

Vestuvėms, i?Bahkietams ir 'iPagrabams 
IVąinikąi

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OIT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyzo ii Lietuvos ./
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

akinių^ Kainos pigiaiv.kaip*kitur.
$*712 South Ashland?Ave.

Pbone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
\

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų.
•{4.iir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

tiki 12 dien?.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

J)R. A. A. ROTI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31st Street 
CHICAGO ILL

Valandos: 10-11 jyfo, 2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

2 iki 
10

0036

Rez. 6600- South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
' CHICAGO, ILL.

••
Rez. tek Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. CupIer, M. D.
_ CHIRURGAS 

Oahley it 24 gatvės 
Tek Canal 1713-0241 

t

Valandos:! Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčipj 1-7

.......... r. ..........- ..............    "‘"'"į" * ............. ■.......... ..... . ................................ . ■.................
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.' Duokite „savo akis išegzaminuoti

Dr. 4A.iR. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

— ■  -   ■ - L-n uju

O’l

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

2400 W. Madison S t.
Vai.: 1 iki 3- po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas BrunSwick 0597

ttt 
t 
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DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
tmoksliškuliiudu ,

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

DR.M.T.STKIKOL-IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS: f
4645 S. Ashland Avė.,

OIIho vuIiukIoh nuo 2 iki 1 ir^UUO- G iki 
7 8 vai. vak. ’ Nedėlloinits pagal nutarti 

Ofiso Tol.: Boulevard 7820 t
Namų t Tel;: Prospect 1930

________ Advokatai į

•K. GUGIS "
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1113 

Telefoųąs Central 4411 
Valandos: uuo>&;,tyto iki 4 po pietų 

.Gyvenimo ^vie t a
3 3 33 o South iiHalsted Street 

'Tel.£Boulevard 1310 
Valandos: .nuo 6 >*ki^8 vai. kiekvieną 

hunsi ketvergą # 
^9į.iki 12 rytoNi

<«

John&udiinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 VVest 22nd Street 
“Arti Leavitt St.

Felefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto !ki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj Huo 9 iki 6
A. K. Rutkauskas, M. D

4442 South Weftern Avenue \ 

. Tel.; Lafayette .4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki I Į valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 1502 Tel. Central 29/8

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tek < Hyde Park 3395

GRABORIU ĮSTAIGA . *.  ....
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su $avo; nupiginto-^ 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes niekę 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus Huno į musų* 
Įstaigų iš bile kokios miešto dalies.

Reikalui esųnt, musų automohilĮus atvąžiuos į ju$ų 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jtfmswisai| inibko?;nerėikėsitinokėti, nežiūrinti 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis Jiętuvių gnaborius, kuris , 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai^Kėturios Mędetriifckos ^Koplyčiosį Dėljl 
šermenų.; Pašaukite EUDEIKl pirm^negu^kreipsites kur •> 
kitur.

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W..63rd St., Suite C 
•TeL> Prospect 1028

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

Nedelioj pagal sutarti

MYKOLAS KOZAKAS
'i

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 2 dieną, 7:30 valandą 
vakare 1 932 m., sulaukęs 35 m. 
amžiaus, gimęs Rusijoj.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Stepaniją ir du supu 
centą ir Zigmontą. brolį Antaną 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2132 
W. 23rd St.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio . 6 dieną, 9:00 vai, ryto 
iš namų į Aušros Vartų'parapijos i 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- ; 
gos pamaldos už velionio ,sielą, o ' 
iš ten bus nulydėtas į šv. ‘ Kaži- J 
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Kozako gi- ! 
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
įąįdo.tpvėse ir suteikti jam pasku 
tinį patarnavimą ir atsisvėikinimą

Nubudę liekame.

Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

. Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Lachavich, tTel. Roosevel 
25 15.

įfl
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Lietuviai Gydytojai
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Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Yards 1829

OUG. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

T. . fPatyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose
i

' JtOfisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

” ’Jūsų graborius
■ .. f.- ’ ' \ 'Ji ■ v

Didysis Ofisas

Atžuat. n|įir'lū,r Jot C-
■ V.: .. J? . . -i

DR. A. L. YUSKA
2422 i W. Matųuette Rd. 

kampas 6 7th‘ ir Artesian Avė.
i Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
T tr 7-9 po pietų, seredoms, po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETU ViS.ADVOKATAS 

|05 W.' Adams St., Room 21.7
Telephone Randolph 6727 /

Vakarais 2151 W,. 22nd St. nuo 4-1/
Tekphone Rooęevelt 9090

Namie 8-9 ,rjrte {TeL Republk 9600

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai ryte; 
j nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio ,
■ -—II.-u

.DR. A. J. GUSSEN
. LIETUVIS.- DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį, 
4847 West 14t/» Street, 
. r CICERO, I]LL.

X-Ray..,tPhone Cięero 1260
--------------- .i—.... n.— ,,,.........

Hemlock 8151
,DR.>V. S. „NARĘS

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguette Road

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515.uSo. Rocktvell S t.
. r Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
-.LiBTUVIS. ADVOKATAS

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

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213

Roosev.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ponų Steponavičių 
koncerto impresijos

Rašo NORA

SLA. 36 kuopos svar 
bus susirinkimas

Susirinkimas įvyks balandžio 
dieną Lietuvių Auditorijoj

6

. 36 kuopos 
svarbus. Gal 
kitus. Kodėl? 
yra pastebė

tai didžiausia

Kalbamas SLA. 
susirinkimas yra 
būt svarbesnis už 

Kaip tik vietoj 
t i ,kad 3G kuopa 1 
Susivienijimo kuopa Chicago j. 
Bet toli ne visi jos nariai lanko 
susirinkimus. Dabar tečiau tu
rime visus užsiėmimus padėti i 
šalį, o tinginį j užpečkį ir da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
bus balsuojama Pildomoji Tary
ba. Srarbu yra, kad juo dides
nis narių skaičius pasisakytų 
kokius kandidatus jie nori ma
tyti organizacijos priešaky.

Dar kartą, būdamas užinterc- 
suotas SLA. Pildomosios Tary
bos rinkimais kaip ir daugelis 
kitų, raginu 36 kuopos narius 
dalyvauti ateinančiame susirin
kime skaitlingai ir atiduoti savo 
balsus už šiuos kandidatus i 
Pildomą Tarybą:

Muzikos mylėtojai ir admi- 
ratoriai tų, kurie teikia ją į- 
vairiose formose, musų naudai, 
susirinko Chicagos Lietuvių Au- 
ditoriume sekmadienio vakare 
paklaidžioti kelias valandėles 
muzikos puotoj, kurią rūpestin
gai prirengė musų gerai žino
mi muzikos darbuotojai, ponia 
A. Steponavičienė, soprano, Ka
zys Steponavičius, smuikinin
kas, ir .Jurgis Steponavičius, 
pianistas, asistuojant Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestrai.

Programas turtingas ir įvai
rus, be precedento šį sezoną, 
buvo atidarytas ponios Stepo
navičienės grupe lietuvių kom- 
pozitorių kurinių, susidedant 
iš —
Gyvenimo Saulutė .......... Laumenskienė
Dainutė ......................................... Sarpalius
Vėtra ......................................... Dirvinskaitė

ir tuojaus supinė švelnias mu
zikos gijas tarpe publikos ir 
dainininkės. Dailumas ir poezi
ja “Gyvenimo Saulutė”, vilio
janti gražybe “Dainutės” ir 
dramatiška jėga “Vėtros” ne
bus greitai užmiršti.

Antroj grupėj p. Steponavi
čiene sudainavo—

Lakštingalė ................ ...................  ...
(paskutinė su orkestro pritarimu) 

Delibes .ir AlabiefT kuriniuose p. 
Steponavičienė parodė mums, 
kad ji turi savo galingą balsą 
pilnoj kontrolėj, gali dainuoti 
“mezza voce ir padaryti giles- 

lengvesniu balso
valdymu.

Cavatina iš 
tore—Verdi— . ’ I 
progos parodyti savo balso dra
matišką jėgą. Puiki stcknika 
buvo valdoma visišku lengvu
mu. šis numeris buvo ypatin
gai įkainuotas ir nuoširdžiai ap- 
loduotąs.

operos IT Trova- 
dave dainininkei

ftr WoW
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kestrai pritariant, pirmą dalį—-
Concerto in G. Minor ...» Mendelssohn 

nepaprastų simpatingumu ir į- 
gyvendinimu jo poetiško švelnu
mo. Jaunasis pianistas parode 
greitumą, puikų toną ir sukėlė 
daug entuziazmo.' Kad p. Ste
ponavičius turi sveiką ir pro
gresuojantį talentą, aiškiai ma
toma.

1... . .......... .
Pasibaigus programui, p. Ste

ponavičienei buvo įteikta keli 
bukiettai gėlių, kurios, kartu su 
jos ypatingu gVažiu pasipuoši
mu ,padarė tikrą pavasario vaiz
dą.

yra sesuo’ p. Mažei

Antradienis, balan. 5, 1932

čius;
į sekretorius P. Jurgeliutė;
į kasierius—K. P. Gugis;
į iždo globėjus—S. Bakanas 

ir G. J. Stungis;
j daktarus kvotėjus—Dr. B. 

Bronušas.

kandidatai Pildomajai

šiame susirinkime bus 
delegatai ateinančiu!

Mano manymu, tie yra tin
kamiausi 
Tarybai.

Be to, 
renkami
Susivienijimo Seimui. Labai yra 
svarbu išrinkti tinkamus dele
gatus.—“S.” skaitytojas.

Pavasario Naktis Berlyne .......... Gruodis

kuri pasižymi savo moderniško 
pobūdžio muzika, yra labai 
komplikuota ir nelengva išpildy
ti, ir čia dainininkė parodė sa
vo rūpestingą prirengimą ir 
gabumą ir supratimą interpre
tacijos. Lengvesnio karakterio 
buvo “Bajorai”, rusų liaudies 
daina, sutaisyta Schindler, ku
ri buvo interpretuota puikiai.

Anglų kalboje dainavo “Ory 
of Rachel”—Salter.

Antroj programo dalyje p. 
Steponavičienė pasirodė su
Pavasaris .................
Merginos iš Cadiz.

Nora Gugis 
....... Delibes

Ponas Kazys Steponavičius, 
kuris pirmoje programo dalyje 
dalyvavo kaipo artistas smui
kininkas, teikė publikos įkaina
vimui jo rūpestingai prireng
tus ir gražiai išpildytus įvairių 
ūpų kurinius, kaip—
Introduetion et Rondo Capriccioso

......................... Saint-Saens
Romance in F .......   Becthoven
Hopak ..... Rachmantnoff-Moussorgsky 
Indian Snakc-dance .................... Burleigh

tačiaus rašytojai šių žodžių 
dąug gilesnės impresijos jisai 
padarė diriguodamas savo Chi
cagos Lietuvių Simfonijos Or
kestrą josios išpildytam —
Marche Militaire Francaise.... Saint-Saens

Šiam kūriniui jisai davė ypa
tingai simpatingą skaitymą, iš
gaudamas iš savo orkestros na
rių pageidaujamus rezultatus.

Skaitmeninga audiencija da
vė daugiaus ne kaip paprastą 
pripažinimą tam jaunimui, ku
ris seka dailę dėl labo dailės. 
Buvo savaimingumas šiame 
koncerte, kuris apreiškė nepa
liaujamas repeticijas ir atydų 
sekimą reikalavimų.

Trečias šio programo dalyvis 
buvo ponas Jurgis Steponavi
čius, pianistas, kuris, be to dar 
teikė artistiškus akompanimen
tus visiems programo dalyviams 
ir daug prisidėjo prie pasiseki-

Šiandie Radio Pro
grama bus pusę va

landos vėliau ,
Kadangi radio komisionie- 

riai padare radio transliavimo 
pakeitimą ,tai delial to Peoples 
Furniture krautuvių duodama 
radio programa> šiandie įvyks 
pusę valandos vėliau, nei pa
prastai, būtent nuo 7:30 iki 
8:30 valandos vakaro, iš stoties 
WG(ES, 1360 kilocycles.

(Programą pildys p. J. Roma
nas, p-nia H. Bartush, p-lė S. 
Tamkotonis, p. A. Čiapas ir ki
ti; bus ir garsusis Peoples Ra
dio Kvartetas. Visi yra stro
piai prisirengę sudainuoti kele
tą gražių^ dainelių. Bus graži 
muzika .Todėl nepamirškite pa
siklausyti.—Kl.

kienės, graborio Mažeikos žmo
nos.

PP. Dabulskiai, p-nios Mažei
kienės tėvai, drauge su kont- 
raktoriu tvarko statybos reika
lus.

$is pavasarinis J. Vilimo sta
tybos darbas, be abejonės, iš
šauks ir daugiau statybos dar
bų ir suteiks darbo nederban- 
tienis' darbininkams.

J. Vilimas, kaip girdėti iš 
žmonių, kurie turėjo su juo rei
kalų, yra teisingas, atsakomin- 
gas ir gerai suprantantis sta
tytojas; gabus planų ,su£varky- 
tojas.

Taigi, kurie manote turėti ko
kius nors'statybos darbus arba 
senų namų perdirbimą, kreip
kitės pas ji asmeniškai ir gau
site teisingą patarimą. Dabar 
yra parankiausias ir pigiausias 
laikas statyti naujus namus ąr- 
'ba
ga

pertaisyti senus, kol medžią- 
ir darbininkai pigesni.

. —Kaimynas.

ir

rojus
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Į CLASŠIFIED APS.

Marąuette Park
šioj kolonijoj namų statyba 

jau prasidėjo. Kontraktorius 
Juozas Villimas,' norjs ir pras
tais laikais, turi gerą pasiseki
mą. šį sezoną jis primutinis at
idarė statybos darbą. Ir kiek 
girdėjau, stato puikią reziden
ciją pp. Zack.

P-nia Zack yM plačiai žino-
mo šio parengimo, išpildė, or- ma kaip gabi iįiuvėja moterų šoj mokykloj.
------------------------------A--------------- ,--

Taupus pirkėjai .iš visos Chicagos va
žiuoja į didelę Chicago Mail Order Co. 
sankrovą, Paulina St., prie Harrison St. 
ii didelė įstaiga pasiūlo progą pirkti pre- 
<es už tiesiog stebinančiąs kainas.

Daugelis prekių parsiduoda už mažiau 
taip kaštus. Nereikia būti ekspertu pir
kėju, kad suprasti, jog čia didžiausios 
Chicagoje pasiūlomos vertybės.

Toje sankrovoje kiekviena diena yra 
jargenų diena ir kiekvieną dieną čia 
galima rasti tikrų bargenų.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Prohibicija yra svar 
t bus klausimas

Cook County Demokratų Centralinis 
Komitetas, kuris rūpinasi nominacija re
guliarių demokratų kandidatų, k. a. tei
sėjo Henry Horner į Gubernatorius, 
Thomas F. -Donovan į Vire-Gubernato- 
rius, William H. Dietrich į J. Valst. 
Senatorius, teisėjo Otto Kerner j Attor- 
ney General ir k., išleido pareiškimą, kad 
dar niekad nebuvo prieš balsuotojus iš
kilę tiek^svarbių klausimų, kaip dabar.

Vienas tų klausimų yra prohibilija ir 
jos atšaukimas Illinois valst., taipjau at- 
šaukiams Search and Seizure įstatymų. 
Demokratai jau daug sykių parodė, kad 
jie yra priešingi prohibicijai ir stoja už 
jos atšaukimą. Be to demokratų kan
didatai tapo parinkti, atsižvelgiant į jų 
tinkamumą, tautybę ir kad kiekviena 
apielinkė butų valdžioje tinkamai atsto
vaujama.

PRANEŠIMAI

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

PAAUKOSIU gražius moderniškus . 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65. vertės $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $3 50. 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 

atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMU minkštų gėrimų biz
nis, Išdirbtas per daug metų. Važiuo
ju Lietuvon. 6101 S. State St.
———M——■

Personai
Asmenų Ieško

Marąuette Park
Įdomi žinia vaikams, tėvams 

abelnai publikai
Balandžio 6 dieną, trečiadienį, 

Francis McKay viešojoj mokyk
loj (public school) bus duotas 
lįetuviškas programas.'

Dainuos Lietuvos Himną. Pa
sakos lietuvišką pasakaitę “Ele
nytė” išverstą anglų kalbon (p 
Kartano vertimas). Be to p. 
Milius pasižadėjo parodyti ju- 
domuosius paveikslus iš Lietu
vos. Lietuviškos dainelės. Ki
tokie numeriai.

Pradžia 9:30 valandą ryto. 
Kviečiami atsilankyti visi — 
vaikai, jų tėvai ir abelna publi
ka. Įžanga visiems veltui.

Kalbamoji mokykla randasi 
prie 69 gatvės ir Fairfield avė. 
Bukite visi.

Ir geras dalykas, kad suma
nyta toks programas duoti vie-

Rep.

SLA. 36 kp. susirinkimas, įvyks 
rėdos 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 j sekantį Seimą. Taigi 
būtinai visi susirinkite.

J. Balčiūnas, rast.

se-

PAIEŠKAU savo draugo John Moc- 
kuno. Pirmiaus gyveno Cicero. Turju 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti. An
tanas Judikaitis, 2301 S. Western Avė. 
Chicago, III.

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

Lietuvių Moterų Dr-jos "Apšvieta" 
m'ėn. susirinkimas įvyks balandžio 5 d. 
1932 m., 7:30 vai. vAkare, Sandaros 
svetainėj, 3236 S. Halsted St. Visos na
rės susirinkite laiku, nes yra daug rei
kalų aptarti. — Sekretorė

S-mas Namų Sau. Bridgeporte laikys 
bertaininį susirinkimą trečiadieny, balan
džio 6, 7:30 vai. vakare, Ch. Liet. Au
ditorijoj. Malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

Rašt. S. Kunevičia.

Dr-stė Saldžiausios širdies V. J. lai
kys mėn. susirinkimą balandžio 5 d., 
7:30 v. vak.. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narių pribuvimas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

--------- O---------
PAIEŠKAU savo dėdės Gasparo Janu

lio, girdėjau kad gyvena Michigan val
stijoj. Paeina iš Šiaulių valsčiaus ir 
apskričio, šapnagių kaimo. Yra svarbus 
reikalas, prašau jo paties, ar kas apie jį 
žino, pranešti — busi dėkinga.

ELZBIETA URV1DIENĖ
1951 Canalport Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU darbininko ant farmos. 
Turi būt gerai apsipažinęs. Rašykite. 
Box 1408, Naujienos. 1739 South 
Halsted St.

Help Wanted--Female
REIKALNGA patyrusių moterų sor- 

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

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

CICERIECIAI LIETUVIAI!
RUSIJOS 

’ertvarkymas

Šiandie Visi Balsuokite už Demokratus!

CERNY 
for President

VITERNA 
for Clerk 

t

CUCHNA 
for Collector

Neparduokime savo

MACIEJEWSKI 
for Supervisor

miesto

Kodėl jus turite balsuoti už DemoKratus;
Septynios priežastys kodėl jus turite šiandie balsuoti PRIEŠ dabartinę Cicero miesto administraciją

1. Milžiniškas padidinimas paskirimų mifcsto valdžios išlaidoms

be jūsų sutikimo2. Pardavimas vandens

3. Dabartines administracijos nesirūpinimas suteikti ižmonėms 
raportu apie jos išlaidas per pastaruosius keturius metus.

4. Uždėjimas ant publikos priedinių taksų naštos per Public 
Benefit Fund.

5. Taksų uždėjimo skandalas, į kurį įpinti yra ir miesto virši
* ninkai. i

Pusės miliono1 dolerių trukumus Town Improvement Bond 
Fonde. . . ė. ■

G

7. Išleidimas už $300,000.00 bonų be jokio referendumo.
Jūsų dabartiniai viršininkai neduoda patenkinančio atsaky

mo į šiuos klausimus. Jie tų klausimų išsisukinėja. KODĖL?

BALSUOKITE ŠIANDIE UŽ DEMOKRATUS
' z . • •

Visi eikite balsuoti anksti!Neskaldykite tikieto!
Jus galite šiandie balsuoti už demokratus nežiūrint už ką jus balsavote “primary” rinkimuose

'•'.V

YEAR 
PLAN”

Kalba

Angliškai

35c
50 c

Pradedant Šiandie 
Visą Savaitę!

RUSIJA 
TEIKIA 

PAMOKĄ 
PASAULIUI

Nupigintos kainos 
iki 1 vai. po pietų 

.v.nuo 1 iki 1! v.

PUNCH 
&JUDY

Van B u re n prie Michigan

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatpme ant pareikalavimo

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

Garsinkitės “N-nose

ICLASSIFIED ADS.į
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE 
672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 

ant real estate bonų, mokančių, ar 
besimokančių; 7% ųž 1 metus, nėra 
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO.
Suite 1227

188 W, Randolph St.

nc- 
mč-

REIKALINGA mergina prie narnų 
darbo, turi pasilikti naktimis. Mrs. Rith, 
4325 Lexington St.

Farms For Sale 
_________ Ųkiąi 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- 
pbenson, Mich.

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

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

Exchange—Mainai
KAS DUOSITE man nuo 4 iki 6 

kambarių fiatų gyventi, tam aš duosiu 
mainais 80 akrų farmą gyventi. Taipgi 
pardavimui ar mainymui, 2 akrai že
mės ir namas.

3327 Auburn Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

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. Western Avenue

DABAR laikas pirkti namus, 
pigu ir taksai bus sumažinti ant 
geri laikai taipat ateina. Taigi 
tykite musų bargenus, 4321 So. 
well St., 2 po šešis kambarius, 
vandeniu apšildomas, L.___

kada 
pusės, 
pama- 
Rock- 
karštu 

lotas 35x125. 
tik $9.300? 3 748 So. Emerald Avė. 2 
fiatų po keturis kambarius, namas kaip 
naujas. 2 karų garažas, tik $1,000 įmo
kėti. 8809-1 1 So. Racine Avė.. 4 fla- 
tai po 5 kambarius, lotas 60x125. išsi- 
renduoja už $230 j mėnesį, penkių me
tų senumo, įmokėti $7000. South sal
dėj 9 flatai, tik $18,000. Taipgi tu
rime gerų pirmų morgičių ant pardavi
mo, nuo penkių šimtų lig $10,000, 
kurie neša 6% nuošimtį. Taigi nėra 
reikalo jums laikyti jūsų pinigus baksc, 
ar pančiakoje, bet padarykite, kad jūsų 
pinigai dirbtų dėl jūsų.

Del informacijų kreipkitės pas 
STANLEY SHIMKUS 

• 1110 W. 35th St.
tai yra Central Manufacturing District 
Banke, kur jūsų pinigai yra visuomet 
ant pareikalavimo.

PARDAVIMUI 6 kambarių murinę 
bungalow, aliejum ar garu šildoma, 2 
karų garažas, arti bažnyčių ir mokyklų, 
pigiai, išmokėjimais. Matykite savinin
ką. 7019 So. Artesian Avė. Hemlock 
2866.

SSNifiMiH




