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Lenkai prisibijo kad
Prancūzai nutrauks

ryšius su Varšuva
Sako, Lenki jos-Franci jos artimumas ken

kia Francijos santykiams su Vokietija;
Kairieji smerkia Pilsudskį

\ ♦

Lenkija nepatenkinta negavusi nuo Francijos paskolos 
ir palengvinimų importams

Varšuva, bal. 5. — Lenkija 
pradėjo labai nerimauti dėl 
Francijos ir jos sutarties sau
gumo. Ji prisibijo, kad kai
rieji laimėję ateinančius Fran
cijos rinkimus, sutartį panai
kins.

stovas senatorius Targovvski ne
galėjo dėl paskolos susitarti ir 
pinigų negavo. Lenkai, be to, 
labai nepasitenkino naujais 
Francijos muitais, kurie nesu
teikė jos importams jokių pa
lengvinimų.

[Acme-P. A. Photo]

Maplesville, Ala. — Antro tornado pasėkos. Paveiksle parodoma Chester Scotto triobų griuvę-

Kaip Eina S. L. A.
Pildomos Tarybos

Rinkimai Kuopose
Bagočius, Gugis ir visi pažangieji kandi

datai toli pralenkia kitus kandi- ' 
datus balsų didžiuma

Bagočius gavo—424 balsus, Gegužis—162, o Bachunas—180: 
Gugiž — 472, — Tareila — 162

CHICAGO, ILL., bal. 5. — Vakar “N.” gavo pranešimus apie 
SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių kuopų: 251, 284, 
273, 352 ir 158. Rezultatai parodo, kad ir šių kuopų nariai remia 
pažangiuosius kandidatus, kurių priekyje stovi kandidatas į pre
zidentus F. J. Bagočius.

Vakarykščių rinkimų rezultatai ir vėliausi galutini rezultatai 
yra sekam;:

Nepasitenkinimas ir apsivy 
limas pirmiausiai Lenkijoje pa
sirodė, kuomet Francijos mi- 
nisterių pirmininkas Tardieu 
neįskaitė ir jų, planuodamas 
Padunojąus valstybių sąjungą. 
Lenkija iš Francijos negavo jo
kio pakvietimo tartis tuo rei
kalu, nors, lenkai sako, Fran
cijos ir jų 1921 metais padary
ta sutartis, reikalauja, kad abe
jos valdžios visuomet pasitartų 
ir praneštų viena kitai apie 
naujus žingsnius Rytinėje ir 
Centro Europoje.

Lenkija negavo paskolos 
/ Francijoje

Toliau, kuomet Čekoslovakija 
ir Aukštoji Silezija gavo pas
kolas nuo Francijos, lenkų at-

Teisia Twardowski’o 
užpuoliką

Rusai kaltina Lenkiją už pa
sikėsinimą 

t

Maskva, bal. 5. — Maskvoje 
teisiamas Judas Steni, kuris 
kiek laiko atgal mėgino nusau 
ti buvusį Vokietijos ambasados 
patarėją, dabar pasiuntinį Lie
tuvai, Dr. Fntz von Twardows- 
ki. Stern prisipažino paleidęs 
šūvi. Kitas kaltinamasis Ser- 
gei Vassiliev teismui pranešė, 
kad jis buvo gavęs teroristų Į- 
sakymą nušauti Vokietijos am
basadorių Dr. Herbert von pirk- 
šen.

Valdžia, tuo tarpų, tvirtina, 
kad Sternų ir Vassilievą prie tų 
žingsnių skatino lenkai.

Pakels pašto siuntinių 
kainas

Washington, bal. 5. — Pašto 
siuntinių (krovinių) kainos bus 
pakeltos spalio 1 d. Į pirmų 
ir antrų zoną einančių krovi
nių kaina bus padidinta vienu 
centu nuo svaro.

Viena, Austrija, bal. 5. — 
Mirė Didžiojo karo laikais bu
vęs Austrijos-Vengrijos užsie 
nių reikalų ministeris Czernin 
von Chudentiz.

UOR A S,
Chicagai ir ap»elinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, lengvas pietryčių vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 39- 
61.

Saulė teka 5:26; leidžiasi 6> 
20.

Ryšiai su Lenkija pavojingi 
Franci jos-Vokieti jos santykiam

Didelę sensacijų Lenkijoje 
sukėlė Francijos radikalų vado 
M. Pfeifferio pareiškimas, kad 
Lenkijos-Franci jos santykiai ga
li blogai atsiliepti i jos santy
kius su Vokietija ir pridūrė, 
kad greičiausiai, sutartis negus 
atnaujinta.

Kairieji smerkia Pilsudskį
Pačioje Francijoje, kairinėse 

partijose kilo labai didelis ne
pasitenkinimas Lenkijoje įvy
kusiu Brest Litovsko procesu 
ir “Ukrainos • raminimo” meto- 
dėmis, ir į Pulsudskį, kuris be- 
to mėgina užrišti gerus santy
kius su Vengrija ir Italija, la
bai nepalankiai Žiuri. *

, 15,000 vaikų Čekoslova
kijoje gręsia badas

Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
— Nacional-socialistų atstovas 
parliamente pareiškė, kad Ru- 
tenijos provincijoje 15,000 vai
kų gręsia badas.

Tikra teisybė — pakėlė 
darbininkams algas!

■ ■I.M M

San Farncisco, Cal., bal. 5.— 
C. Pell popiečio fabrikas pakelė 
darbininkams algas. Sako, biz
nis geras, kode! algų nepakel
ti?

| Pasibaigė Airijos For
do darbininkų streikas

Cork, Airija, bal. 5. — Su
streikavę Fordo dirbtuvių dar
bininkai Airijoje, vėl sugrįžo į 
darbą, sutikę dirbti už senąją 
algų.

Riaušės Ispanijoj ir 
Portugalijoje

Madridas, bal. 5. — Provin
cijoje, prie Chipiona, tarp kai
miečių ir policijos įvyko smar
kus susirėmimas. Du kaimie
čiai ir policininkas užmušti ir 
didelis skaičius sužeistų.

Lisbona, Portugalija, bal. 5. 
—šeši politiniai kaliniai išsi
veržė iš kalėjimo užmušę sar
gą, kuris mėgino pastoti jiems 
kelių.

Meksikos Miestas, bal. 5. ~ 
Vakar Meksikoje įvyko prieš
rinkiminės nominacijos. Sun
kesni susirėmimai įvyko tik 
trijose vietose. Du užmušti ir 
29 sužeisti, šalis buvo kariuo
menės valdžioje, kuri rinkimus 
prižiūrėjo.

London, Anglija, bal. 5. — 
Irako gyventojai nužudė anglų 
žvalgybos lakūną.

Vidujinė suirutė
Kinijoj plečiasi;
taikos derybos Įra

Japonai Shanghajuje norėję i- 
steigti savo valdžią

Shanghai ,bd. 5. — Sh.ang- 
hajaus majoras Wu Teh-chęn 
apkaltino japonus ,buk jie, kaip 
ir Mandžurijoje Shanghajaus 
Chapei di strikte norėję įsteig
ti valdžia paremtą jų militarc 
jėga. Tuo tarpu jis ir ,kiti ki
niečių valdininkai tam negali 
priešintis, iki nebus tarp prie
šingų pusių susitarta taikos de
rybose.

Darbiu. Mandžurija, bal. 5.— 
.Japonų kariuomenė užėmė vie
ną stipriausių kinų sukilėlių 
tvirtovių Fancheng’a. Japonų 
šaltiniai pranešė, kad mūšyje 
200 kiniečių buvo užmušta.

Shanghai, bal. 5. — Kinijoje 
prasidėjo sukilimas prieš Chi- 
ang Kai-shek ir valdžioje esan
čią Koumintang’o partijų, kuo
met 60 iš 72* atstovų, valdžios 
sušauki į konferenciją aptarti 
Kinijoj/ reikalus, joje atsisakė 
dalyvaiti.

Sha||ghai, bal. 5. — Kiną-ja
ponų taikos konferencija vėl ga
li iširti. Kinijos delegacijos 
pirmininkas Quo Tai-chi pa
skelbė rezignuosiąs. 

-' ——"   - X
Žada paliuosuoti 2,000,- 

000 vergų
London, Anglija, bal. 5. — 

Abisinijoj imperatorius Haile 
Selasie prižadėjo paliuosuoti iš 
vergijos 2;000,000 juodveidžių.

Rumunija kenčia nuo 
potvynių

Bukareštas ,Rumunija, bal. 5. 
Pavasario potvyniai Rumunijo
je padarė didžiulius nuostolius 
ūkininkams ir ištisiems mies
teliams. Daug tiltų ir trauki
nių bėgių buvo vandens nu
neštų.

Išvyko ieškoti $100,- 
000,000

Seattle, Wash., bal, 5. — Iš 
Seattle ir Vancouver .išvyko 24 
avantiūristai į Coco salų, prie 
Costa Ricos, kur buk piratai 
(juros plėšikai) senovės laikais 
užkasė $100,000,000 vertės au
kso ir brangenybių.

, ...■„..j... :

London, Anglija, bal. 5. — 
Paršas apvertė žiburį tvarte ir 
uždegė visus ūkininko triobe- 
sius. ' 1 . . .

Čekoslovakija neįsileis 
dovanų

.Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
—•Varžydama importų, Čekoslo
vakija uždraudė į valstybės ru- 
bežius be tam tikro leidimo į- 
vežti dovanas daugiau $6 ver
tės. . ' ‘' 1 .

Bahia, Brazilija, bal. 5.— 
Brazilija teikia maistą indie- 
čiams, kuriem dėl sausras' pra
dėjo gręšti badas.

šiai. Scotto žmona ir kūdikis žuvo nelaimėj.

Čekoslovakija atidarė 
aukso kasyklas

Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
—Per 120 metų uždarytos 
Kremnicos aukso kasyklos, vėl 
pradėjo veikti. Kasyklos buvo 
apleistos, kuomet potvynis jas 
užliejo dar 1812 metais.

/ ■ ■ ■ ■"1T" " '■

Filipinams nepri
klausomybę už 8 

metų
Washington, 1). C., bal. 4.— 

Atstovų rumąi 2 3 balsų di
džiuma nubalsavo suteikti Fi
lipinų saloms nepriklausomybe 
už 8 metų bandomojo laikotar
pio.
„ AVashington, I). C., bal. 5.— 
Kongreso praleistas bilius su
teikti nepriklausomybę Filipinų 
Saloms, prezidento Hooverio. 
kaip spėjama, bus vetuotas.

---------------------------------------- i---------------I.........

Illinois atsidaro 53 
kasyklos

Centralia, III., bal. 5. — Pie
tinėje Illinois valstijos dalyje 
žada atsid.v/yti 53 pirmiau už
darytos kasyklos. Kasėjai dirbs 
už' ankščiau gautų algą—$6.10 
į dienų.

Rusai kaltina franeuzus 
dėl Rumanijos ir Ru

sijos nesusitarimo
Maskva, bal. 5. — Rusų spau

da kaltina Franci ją, kuri kiš- 
damosi į Rumunijos reikalus, 
pakenkė Rusijos ir Rumunijos 
susitarimui dėl nepuolimo su
tarties.

Paryžiuje susirgo Poin- 
carė

Paryžius, bal. 5. — Per kiek 
laiko sirguliavęs buvęs Franci
jos prezidentas ir ministerių 
pirmininkas Rayrpond Poinca- 
rė susirgti daug sunkiau. Supa- 
raližuotas, neapleidžia namų ir 
rašo savo atsiminimus.

5 valdžios laivai 
ir orlaivis ieško 
Lindhergų sūnaus

Lendhergh’as jaučiasi optimis
tiškai

New York, bal. 5. — Keturi 
krantų apsaugos laivai, vienas 
naikintojas ir orlaivis susispie
tė prie salos, Naujosios Angli
jos pakraštyje, kur nužiūrima, 
kad tikrai yra pasislėpę kidna- 
periai ,kurie kovo 1 d. iš Lind- 
bergh’ų namų Hopewell, N. J.’ 
pavogė jų kūdikį.

Orlaivį, kuris nuvyko Į sa
lą, valdo jJats Lindbergh’as.

Sakoma, buk toje vietoje su 
kidnaperiais vedamos derybos 
dėl kūdikio atgavimo ir Lind- 
berghas jaučiasi optimistiškas 
ir beveik tikras, kad kūdikis bus 
atgautas, anksčiausiai, už dvie
jų dienų.

Virginijoje, trys Norfolk gy
ventojai, buk tai su kidnape
riais irgi tebeveda derybas. 
Kur jos vedamos, nežinia.

“Depresija užmušė viš
tą, kuri dėjo aukso 

kiaušinius”
Cleveland, O., bal. p/ — Ir- 

win Bernstein, užlaikąs vištų 
farmą, paskelbė, kad “depresija 
užmušė vištas, kurios dėjo auk
so kiaušinius.”

Airija sušvelnino notą 
Anglijai

Dubiln, Airija, bal. 5. — Po 
ilgų debatų, kabinetas užtvirti
no Airijos notų Anglijai dėl 
priesaikos panaikinimo. Notos 
tonas buvo žymiai sušvelnintas.'

Dubliu, Airija, baL 5. —Aus
tralija pasiuntė Airijai notų, 
kurioje ragina De Valerų, ne
imti jokių žingsnių, kurie nusi
lpnintų ar nutrauktų Airijos ry
šius su Anglija.

Atrado^ vitaminą C.
Pittsburgh, Pa., bal. 5. — Dr. 

C. C. King, Pittsburgh univer
siteto chemijos profesorius, per 
penkius metus daręs tyrinėji
mus ,atrado vitaminų C, kuris 
randasi citrinose, bulvėse ir ki
tose daržovėse ir vaisiuose.

Paryžius, bal. 3. —- Policija 
suėmė “bankierių” J. ‘Nisito 
Ciro, kuris mėgįno išmainyti 
$60,000 vertės netikusių čekių.

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez. Viso

BAGOČIUS ......................... ....................284........... ...140............424
Gegužis ............................. ............... ...... 141........—.... 21..—..—162
Bachunas  ........... ..................... ............. ...89...................91_____ 180

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

ir Dr. Bronušas —į daktarus kvotėjus

Klimas  ........       109........ .1..... 57...".....166
Staneslow .................    47................. 59............106

Mikalauskas ..
Mockevičius ...

Į Vice-Prezidentus:
........... 81....... . .375

.134
.......................................... 294....

.........80..........
Vokietaitis .... . ..................................... 97................43....... ..140

Jurgeli u te .....
Į Sekretorius: 

......... . ............................... 174.... ...........47......... ..221
Miliauskas .... ...... .........................y.............88..... ............72....... . ..160
Čekanauskas . ...................... ....I-...............105..... ............74......... ..180

GUGIS .........
Į Iždininkus:

.........:................................ .350.... ..........122......... ..472
Tareila .......... ...................... ;....................121..... ..... ......41......... .162
Mažeika . 33 85 . 118

Januškevičius
Į Iždo Globęjus:

...............•........   201.... ...... ..... 46........ .247
BAKANAS ... ...;....................... 7.::.:::........238.... ..... ...119.......... .357
STUNGIS .... .......................... .................Ž71..... ....... .'..120 ....... .391
Raginskas .... .................  -...84.... ............ 35......... ..119
Mockus .... .... .122..... ............65... ...i ..187

41 33 ...74
Į Daktarus-kvotėjus:

BRONUŠAS . ..................:.......  260..... ...... ...118......... .378

422,578 nauji darbai 
bedarbiams

New York, bal. 5. — Karo 
su bedarbe kampanijos vadai 
paskelbė,, kad paskutiniomis die
nomis naujai gautų darbų skai 
čius pakilo iki 422, 578. Ne\v 
York’o valstija ikišiol parūpi
no 35,736 darbus, o Minneso
ta—35,600.

Mpntreal, Kanada, bal. 5. — 
Liberalai nugalėjo konservaty
vus Montreal miesto rinkimuo
se. Majoro vietų laimėjo Fer- 
nand Rinfrėt, liberalas.

Kansas City, Kan., bal. 5.— 
kansas mieste gimė mažiausias 
ikišiol pasaulin atėjęs kūdikis. 
Svėre tik 1 svarą ir bw> ke
turių colių dydžio.

Jugoslavijoje kabi
neto, krizis

Belgradas, Jugoslavija, bal. 
4.— Rezignavo generolo P. Ziv 
koviteh kabinetai. Naujo kabi
neto sudarymas perduotas Vo- 
jislav’ui Marinkovič, ikišiol už
ėmusiam užsienių reikalų vie
tą. Tai buvo jau antras kabi
neto krizis šiais metais.

D’Annunzio dantis už $150

Rymas, Italija, bal. 5. —Lab
darybės bazare, Milane, gar
saus italų rašytojo Gabriele D’~ 
Annunzio dantis buvo parduo 
tas už 8,000 lirų, arba $150.

________X....
Maskva, bal. 5. —Rusija ren

giasi išleisti 87,000,000 turizmo 
reikalams.
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Lenkai prisibijo kad
Prancūzai nutrauks

ryšius su Varšuva
Sako, Lenkijos-Francijos artimumas ken

kia Francuos santykiams su Vokietija;
Kairieji smerkia Pilsudskį

Lenkija nepatenkinta negavusi nuo Franci jos paskolos 
ir palengvinimų importams

Varšuva, bal. 5. — Lenkija 
pradėjo labai nerimauti dėl 
Francijos ir jos sutarties sau
gumo. Ji prisibijo, kad kai
rieji laimėję ateinančius Fran
ci jos rinkimus, sutartį panai
kins.

Nepasitenkinimas ir apsivy 
Įima s pirmiausiai Lenkijoje pa
sirodė, kuomet Francijos mi- 
nisterių pirmininkas Tardieu 
neįskaitė ir jų, planuodamas 
Padunojaus valstybių sąjungą. 
Lenkija iš Francijos negavo jo
kio pakvietimo tartis tuo rei
kalu, nors, lenkai sako, Fran
cijos ir jų 1921 metais padary
ta sutartis, reikalauja, kad abe
jos valdžios visuomet pasitartu 
ir praneštų viena kitai apie 
naujus žingsnius Lytinėje ir 
Centro Europoje.

Lenkija negavo paskolos 
Francijoje

Toliau, kuomet Čekoslovakija 
ir Aukštoji Silezija gavo pas
kolas nuo Francijos, "lenkų at

stovas senatorius Targovvski ne
galėjo dėl paskolos susitarti ir 
pinigų negavo. Lenkai, be to, 
labai nepasitenkino naujais 
Francijos muitais, kurie nesu
teikė jos importams jokių pa
lengvinimų.
Ryšiai su Lenkija pavojingi 
Franci jos-Vokieti jos santykiam

Didelę sensaciją Lenkijoje 
sukėlė Francijos radikalų vado 
M. Pfeifferio pareiškimas, kad 
Lenkijos-Francijos santykiai ga
li blogai atsiliepti i jos santy
kius su Vokietija ir pridūrė, 
kad greičiausiai, sutartis negus 
atnaujinta.

Kairieji smerkia Pilsudskį
Pačioje Francijoje. kairinėse 

partijose kilo labai didelis ne
pasitenkinimas Lenkijoje įvy
kusiu Brest Litovsko procesu 
ir “Ukrainos • raminimo” meto- 
dėmis, ir į Pulsudskj, kuris be- 
to mėgina užrišti gerus santy- 

ikius su Vengrija ir Italija, la
ibai nepalankiai žiuri. *

[Acme-P. K A. Photo]

Maplesville, Ala. — Antro tornado pasėkos. Paveiksle parodoma Chester Scotto triobų griuvę-
šiai. Scotto žmona ir kūdikis žuvo nelaimėj.

Teisia Twardowski’o 
užpuoliką

,15,000 vaikų Čekoslova 
kijoje gręsia badas

Kaip Eina S. L. A.
Pildomos Tarybos

Rinkimai Kuopose
Bagočius, Gugis ir visi pažangieji kandi

datai toli pralenkia kitus kandi
datus balsų didžiuma

Bagočius gavo—424 balsus, Gegužis—162, o Bachunas—180: 
Gugiš — 472, — Tareila — 162

CHICAGO, ILL., bal. 5. — Vakar “N.” gavo pranešimus apie 
SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių kuopų: 251, 284, 
273, 352 ir 158. Rezultatai parodo, kad ir šių kuopų nariai remia 
pažangiuosius kandidatus, kurių priekyje stovi kandidatas į pre
zidentus F. J. Bagočius.

Vakarykščių rinkimų rezultatai ir vėliausi galutini rezultatai 
yra sekami:

Rusai kaltina Lenkiją už pa
sikėsinimą

Maskva, bal. 5. — Maskvoje 
teisiamas Judas Stern, kuris 
kiek laiko atgal mėgino nušau 
ti buvusį Vokietijos ambasados 
patarėją, dabar pasiuntinį Lie
tuvai, Dr. Fritz von Twardows- 
ki. Stern prisipažino paleidęs 
šūvi. Kitas kaltinamasis Ser- 
gei Vassiliev teismui pranešė, 
kad jis buvo gavęs teroristų Į- 
sakymą nušauti Vokietijos am
basadorių Dr. Herbert von Dirk- 
sen.

Valdžia, tuo tarpų, tvirtina, 
kad Šteiną ir Vassilievą prie tų 
žingsnių skatino lenkai.

Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
— Nacional-socialistų atstovas 
parliamente pareiškė, kad Ru- 
tenijos provincijoje 15,000 vai
kų gręsia badas.

Tikra teisybė — pakėlė 
darbininkams algas!
San Farncisco, Cal., bal. 5.— 

C. Pell popierio fabrikas pakelė 
darbininkams algas. Sako, biz
nis geras, kodėl algų nepakel
ti?

Pasibaigė Airijos For
do darbininkų streikas

Cork, Airija, bal. 5. — Su
streikavę Fordo dirbtuvių dar
bininkai Airijoje, vėl sugrįžo į 

Pakels pašto siuntinių [darbą, sutikę dirbti už senąją 
kainas a,glh

Vidujinė suirutė 
Kinijoj plečiasi; 
taikos derybos įra

Japonai Shanghajuje norėję i- 
steigti savo valdžią

Shanghai ,bt'l. 5. — Shang- 
hajaus majoras Wu Teh-chen 
apkaltino japonus ,buk jie, kaip 
ir Mandžurijoje Shanghajaus 
Chapei distrikte norėję įsteig
ti valdžią paremtą jų militarc 
jėga. Tuo tarpu jis ir,kiti ki
niečių valdininkai tam negali 
priešintis, iki nebus tarp prie
šingų pusių susitarta taikos de
rybose.

Harbin. Mandžurija, bal. 5.— 
.Japonų kariuomenė užėmė vie
ną stipriausių kinų sukilėlių 
tvirtovių Fancheng'ą. Japonų 
šaltiniai pranešė, kad mūšyje 
200 kiniečių buvo užmušta.

Shanghai, bal., 5. — Kinijoje 
prasidėjo sukilimas prieš Chi- 
ang Kai-shek ir valdžioje esan
čią Koumintang’o partiją, kuo
met 60 iš 72 atstovų, valdžios 
sušauktų į konferenciją aptarti 
Kinijos reikalus, joje atsisakė 
dalyvauti.

Shanghai, bal. 5. — Kinų-ja- 
ponų taikos konferencija vėl ga
li iširti. Kinijos delegacijos 
pirmininkas (Juo Tai-chi pa
skelbė rezignuosiąs.

•" .............■ \

Žada paliuosuoti 2,000,- 
000 vergų

London, Anglija, bal. 5. — 
Abisinijols imperatorius Haile 
Selasie prižadėjo paliuosuoti iš 
vergijos 2;00(),000 juodveidžių.

Washington, bal. 5. — Pašto 
siuntinių (krovinių) kainos bus 
pakeltos spalio 1 d. į pirmą 
ir antrą zoną einančių krovi
nių kaina bus padidinta vienu 
centu nuo svaro.

Viena, Austrija, bal. 5. — 
Mirė Didžiojo karo laikais bu
vęs Austrijos-Vengrijos užsie 
nių reikalų ministeris Czernin 
von Chudentiz.

Riaušės Ispanijoj ir 
Portugalijoje

1 1

Madridas, bal. 5. — Provin
cijoje, prie Clripiona, tarp kai
miečių ir policijos įvyko smar
kus susirėmimas. Du kaimie
čiai ir policininkas užmušti ir 
didelis skaičius sužeistų.

Lisbona, Portugalija, bal. 5. 
—šeši politiniai kaliniai išsi
veržė iš kalėjimo užmušę sar
gą, kuris mėgino pastoti jiems 
kelią.

Čekoslovakija atidarė 
aukso kasyklas

Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
—Per 120 metų uždarytos 
Kremnicos aukso kasyklos, vėl 
pradėjo veikti. Kasyklos buvo 
apleistos, kuomet potvynis jas 
užliejo dar 1812 metais.

FilipfnamšTepri- 
klausomybę už 8 

metų
Washington, D. C., bal. 4.— 

Atstovu rūmai 2 3 balsu di
džiuma nubalsavo suteikti Fi

lipinų saloms nepriklausomybę 
už 8 metų bandomojo laikotar- 

;Pio.
„ AVashington, D. C., bal. 5.— 
Kongreso praleistas bilius su
teikti nepriklausomybę Filipinų 
Saloms, prezidento Hooverio. 
kaip spėjama, bus vetuotas.

-------------------------------- -------1 .....

Illinois atsidaro. 53 
kasyklos

Central ia, III., bal. 5. — Pie
tinėje Illinois valstijos dalyje 
žada atsidaryti 53 pirmiau už
darytos kasyklos. Kasėjai dirbs 
už' ankščiau gautą algą—$6.10 
į dieną.

Rusai kaltina franeuzus 
dėl Rumanijos ir Ru

sijos nesusitarimo
Maskva, bal. 5. — Rusų spau

da kaltina Franci ją, kuri kiš- 
damosi į Rumunijos reikalus, 
pakenkė Rusijos ir Rumunijos 
susitarimui dėl nepuolimo su
tarties.

Rumunija kenčia nuo 
potvynių

- ■ — Į---------------------’ E

Bukareštas ,Rumunija, bal. 5. 
Pavasario potvyniai Rumunijo
je padarė didžiulius nuostolius 
ūkininkams ir ištisiems mies
teliams. Daug tiltų ir trauki
nių bėgių buvo vandens nu
neštų.

Paryžiuje susirgo Poin- 
carė

Paryžius, bal. 5. — Per kiek 
laiko sirguliavęs buvęs Franci
jos prezidentas ir ministerių 
pirmininkas Raymond Poinca- 
rė susirgb daug sunkiau. Supa- 
raližuotas, neapleidžia namų ir 
rašo savo atsiminimus.

5 valdžios laivai 
ir orlaivis ieško 

Lindbergų sūnaus
Lendbergh’as jaučiasi optimis

tiškai

New York, bal. 5. — Keturi 
krantų apsaugos laivai, vienas 
naikintojas ir orlaivis susispie
tė prie salos, Naujosios Angli
jos pakraštyje, kur nužiūrima, 
kad tikrai yra pasislėpę kidna- 
periai ,kurie kovo 1 d. iš Lind- 
bergh’ų namų Hopewell, N. J. 
pavogė jų kūdikį.

Orlaivį, kuris nuvyko i sa
lą, valdo ]Jats Lindbergh’as.

Sakoma, buk toje vietoje su 
kidnaperiais vedamos derybos 
dėl kūdikio atgavimo ir Lind- 
berghas jaučiasi optimistiškas 
ir beveik tikras, kad kūdikis bus 
atgautas, anksčiausiai, už dvie
jų dienų.

Virginijoje, trys Norfolk gy
ventojai, buk tai su kidnape
riais irgi tebeveda derybas. 
Kur jos vedamos, nežinia.

“Depresija užmušė viš
tą, kuri dėjo aukso 

kiaušinius”
Cleveland, O., bal. 5. — Ir- 

win Bernstein, užlaikąs vištų 
farmą, paskelbė, kad “depresija 
užmušė vištas, kurios dėjo auk
so kiaušinius.”

Airija sušvelnino notą 
Anglijai

Dubiln, Airija, bal. 5. — Po 
ilgų debatų, kabinetas užtvirti
no Airijos notą Anglijai dėl 
priesaikos panaikinimo. Notos 
tonas buvo žymiai sušvelnintas.

Dubliu, Airija, bal. 5. —Aus
tralija pasiuntė Airijai notą, 
kurioje ragina De Valerą, ne
imti jokių žingsnių, kurie nusi
lpnintų ar nutrauktų Airijos ry
šius su Anglija.

BAGOČIUS
Gegužis ...
Bachunas ..

Mikalauskas ....
Mockevičius.....
Vokietaitis ......

Miliauskas ....
Čekanauskas ..

GUGIS ..
Tareila ...
Mažeika

Januškevičius
BAKANAS ...
STUNGIS ....
Raginskas ....
Mockus .... ;...
Sekys ..........

I Sekretorius:

Į Iždininkus

Į Iždo Globojus: ,-

I Prezidentus: A.

Buvo paskelbta Nauji rez. Viso

I Vice-Prezidentus
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į iždo globėjus
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BRONUŠAS 
Klimas .....
Staneslow ..
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—į 

G ūgis—į iždininkus; Bakanas ir Stungis —

422,578 nauji darbai 
bedarbiams

New York, bal. 5. — Karo 
su bedarbe kampanijos vadai 
paskelbė, kad paskutiniomis die
nomis naujai gautų darbų skai 
čius pakilo iki 422, 578. Ne\v 
York’o valstija ikišiol parūpi
no 35,736 darbus, o Minneso
ta—35,600.

Mpntreal, Kanada, bal. 5. — 
Liberalai nugalėjo konservaty
vus Montreal miesto rinkimuo
se. Majoro vietą laimėjo Fcr- 
nand Rinfret, liberalas.

Kansas City, Kan., bal.
Ransas mieste gimė mažiausias 
ikišiol pasaulin atėjęs kūdikis. 
Svėrė tik 1 svarą ir buvo ke
turių colių dydžio.

b.—

X

Jugoslavijoje kabi 
neto, krizis

Belgradas, Jugoslavija, bal. 
4.— Rezignavo generolo P. Ziv 
koviteh kabinetas. Naujo kabi
neto sudarymas perduotas Vo- 
jislav’ui Marinkovič, ikišiol už
ėmusiam užsienių reikalų vie
tą. Tai buvo jau antras kabi
neto krizis šiais metais.

D’Annunzio dantis už $150

Rymas, Italija, bal. 5. —Lab
darybės bazare, Milane, gar
saus italų rašytojo Gabriele D’
Annunzio dantis buvo parduo
tas už 8,000 lirų, arba $150.

Maskva, bal. 5. —Rusija ren
giasi išleisti 87,000,000 turizmo 
reikalams.

Chicagai ir ap'elinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, lengvas pietryčių vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 39- 
61.

Saulė teka 5:26; leidžiasi 6> 
20.

Meksikos Miestas, bal. 5.
Vakar Meksikoje įvyko prieš
rinkiminės nominacijos. Sun
kesni susirėmimai įvyko tik 
trijose vietose. Du užmušti ir 
29 sužeisti, šalis buvo kariuo
menės valdžioje, kuri rinkimus 
prižiūrėjo.

/

London, Anglija, bal. 5. — 
Irako gyventojai nužudė anglų 
žvalgybos lakūną.

Išvyko ieškoti $100,- 
000,000

Seattle, Wasli., bal, 5. — Iš 
Seattle ir Vancouver .išvyko 24 
avantiūristai į Coco salų, prie 
Costa Ricos, kur buk piratai 
(juros plėšikai) senovės laikais 
užkasė $100,000,000 vertės au
kso ir brangenybių.

,_____ ______ L.
London, Anglija, bal. 5. — 

Paršas apvertė žiburį tvarte ir 
uždegė visus ūkininko triobe- 
sius.

Čekoslovakija neįsileis 
dovanų

Praga, Čekoslovakija, bal. 5. 
—Varžydama importą, Čekoslo
vakija uždraudė į valstybės ru- 
bežius be tam tikro leidimo j- 
vežti dovanas daugiau $6 ver
tes. . ‘ /

Bahia, Brazilija, bal. 5. — 
Brazilija teikia maistą indie- 
čiams, kuriems dėl sausros'pra
dėjo gręsti badas.

Atrado vitaminą C.
Pittsburgh, Pa., bal. 5. — Dr. 

C. C. King, Pittsburgh univer
siteto chemijos profesorius, per 
penkius mętus daręs tyrinėji
mus ,atrado vitaminą C, kuris 
randasi citrinose, bulvėse ir ki
tose daržovėse ir vaisiuose.

Paryžius, bal. 3. — Policija 
suėmė “bankierių” J. ‘Nisito 
Ciro, kuris mėgįno išmainyti 
$60,000 vertės netikusių čekių.

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

' leisti Lietuvoj!
Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 

Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAŠ KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAI NUO 9 IKI 1 V AL.



(korespondencijos
Gary, Ind.

Pildomosios Tarybos rinkimai

SLA. 284 kuopa balandžio 3 
d. laikė savo bertaininj susirin
kimą. Svarbiausias susirinkimo 
reikalas buvo Pildomosios Ta- 
lybos rinkimai. Balsavimo pa
sekmės tokios:

Į 'prezidentus:
F. J. Bagočius ....... 34
J. J. Račiūnas ..........  1

| vice-prezidentus:
A. Mikalauskas ...... 9
M. J. Vokietaitis ....... 2
M. Mockevičius ........... 3

| sekretorius:
P. Jurgeliui? ....... .13
J. Miliauskas .... ...  10

| iždininkus:
K. P. Gugis ............... 31
Tareila  ...............  1
Mažeika ..... . ............. 1

I iždo globėjus:
J. Januškevičia ........... 5
S. Bakanas ............... 27
G. J. Stungis ........... 25
M. A. Raginskas ......   3
S. Mockus ..........  5
J. Sekys......... ........ 1

Į daktarus kvotėjus:
Dr. L B. Bronušas .... 28
Dr. Klimas ..... ........  4

J. Vaitkus, 
nutarimų raštininkas.

Detroit, Mich.
Balsavimai SLA. 352 kuopai

Balandžio 3 d. Įvyko SLA. 
352 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo Pildomosios Tary
bos balsavimai. Balsavimo pa
sekmės tokios:

I prezidentus: F. J. Bago- 
čius 48, S. Gegužis 20 ir J. J. 
Račiūnas 31.

J vice-prezidentus: A. Mika
lauskas 50, M. Vokietaitis 23 
ir M. Mockevičius 21.

, | sekretorius: P. Jurgeliutė 
16, J. Miliauskas 23 ir V. Če
kanauskas 23.

Į iždininkus: K. P. Gugis 45, 
J. Tareila 23 ir P. Mažeika 29

I iždo globėjus: S. Bakenas 
38, G. J. Stungis 49, Ragin
skas 25, S. Mockus 25 ir J. Se
kys 12. J. Januškevičia negavo 
nei vieno balso.

Į daktarus kvotėjus: Dr. I. 
Bronušas 45, Dr. E. Klimas 33 
ir Dr. J. Staneslovv 19.

Gumbris.

Hammond, Ind.
Balsavimai SLA. 273 kuopoj

SLA. 273 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą, kuris bu
vo atvirutėmis sušauktas Pil
domosios Tarybos balsavimui. 
Balsavimo pasekmės tokios:

I prezidentus: F. J. Bagočius
10 ir J. J. Bačiunas 4.

Į vice-prezidentus: A. Mika
lauskas 10 ir M. Vokietaitis 4.

Į sekretorius: /P. Jurgeliutė
11 ir J. Miliauskas 3.

| iždininkus: K. P. Gugis 13 
ir Mažeika 1.

| iždo globėjus: Januškevičia 
13, S. Bakanas 5, M. Raginskas 
3, S. Mockus 6 ir J. Sekys 1.

| daktarus kvotėjus: Dr. Sta
neslovv 8, Dr. Klimas 5 ir Dr. 
1. Bronušas 1. —J. Maksvitis, 

sekretorius.

Springfield; III.
SLA. 158 kn. balsavimai Pild.

Tarybos

Susirinkimas Įvyko balandžio 
3 d. Pasekmės balsavimo:

f prezidentus: F. J; Saločius 
38, J. BaČiunas 44 ir St. Ge
gužis 1.

Į vice-prezidentus: A. Mika
lauskas 12, M. Vokietaitis 14 
ir M. Mockevičius (kdm.)’ 56.

Į sekretorius: P. Jurgeliutė 
1, J. Miliauskas (kdin.) 32 ir

V. Čekanauskas 46.
Į iždininkus: K. Gugis 18, J. 

Tareila 11, P. Mažeika (kom.) 
54.

| iždo globėjus: J. Januške
vičia 22, S. Bakanas 40. G. 
Stungis 29, M. Raginskas 4, S. 
Mockus 29 ir J. Sekys 19.

Į daktarus kvotėjus: Dr. Bro
nušas 39, Dr. Klimas ii ir Dr. 
Staneslovv 30.

Susirinkime buvo dalinami 
komunistų ir fašistų lapeliai ir 
vedama didelė agitacija. Kuo
pos sek r. ‘p. Rauktis perskaitė 
komiirtistų lapelį, o K. čivinskas 
rezoliuciją prieš K. Gugj. La
biausia šmeižė nuosakiuosius 
kandidatas, — F. Bagoėių ir 
K. Gugi. Bet nors jie ir buvo 
piktos valios politikierių šmei
žiami, tačiau balsų visgi nema
žai gavo. Bet St. Gegužis ir P. 
Jurgeliutė, nabagai, vos tik 
po vieną balsą aplaike. Radosi 
ir tokių, kurie rėkavo, kad jėi- 
gu senieji Gegužis ir Jurgeliu- 
te bus išrinkti, tai jie Visbi 
SLA. pames, štai koks da žmo
nių protas: jeigu nepatinkamas 
asmuo taps išrinktas i Pild. 
Tarybą, tai jie pames organiza
ciją ir joje Įmokėtus per dau
gelį metų pinigus.

Taipgi šios kuopos nariai yra 
labai pasipiktinę prieš dabarti
nę Pild. Tarybą, kad ji neuž
leido ant t i kieto Dr. Viniką. 
(Betgi čia ne visa Pild. Taryba 
yra kalta: Gegužis ir Gugis bal
savo, kad Dr. Vinikas butų už
dėtas ant baloto. ‘Pasipriešino 
Jurgeliutė, Mikalauskas, Ragin
skas, 'Januškevičius ir dr. Kli
mas). Teko nemažai pylos ir 
fašistų kandidatui Į iždininkus 
J. Tareilai už Connecticut ap
skričio pražudytus 1,200 su vir
šum dolerių. Tareila buvo to 
apskričio pirmininkas ir neap- 
sižiurejo, kad jų iždas netvar
koje. Kas, girdi, butų jeigu to
kiam žmogui pavesi ūme visą 
SLA. iždą.

Delegatais į 37 seimą nutar
ta siųsti 4. Jais išrinkta C. Ra- 
čaitis, J. Gžegžugžauskas, P. 
Rauktis ir K. Čivinskas.

SLA. narys.

Harvey, III.
SLA. 289 kuopos narių domei

SLA. 289 kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 7 d. J. Pie- 
karskio svetainėj, 15709 So. 
Halsted St. Prasidės 7 vai. va
karo. Į

Susirinkimas bus tuo svar
bus, kad įvyks Pildomosios Ta
rybos ir dė'egatų Į seimą rinki
mai. Todėl visi kuopos nariai 
privalo tame susirinkime daly-, 
vauti. Nariai privalo neužmirš
ti to dalyko, kad organizacijos 
gerovė ir ateitis priklauso nuo 
jų pačių. Nuo narių juk pri
klauso išrinkti tinkamą -Pildo
mąją Tarybą ir tinkamus de
legatus Į seimą.

Todėl visi nariai atlikite sa
vo pareigą ir atvykite į susi
rinkimą balsuoti. Neužmirškite 
taip pat atsivesti ir naujų na
rių. —A. L. Skirmontas, pirm.

Indiana Harbor.Ind.
Puskutinis mano žodis vielos 

lieTuvianis

Tai mano phskulinis žodis, 
o kili gal sugalvos gerešnių 
dalykų pasakyti apie tai, kas 
Įvyks pas mus balandžio 10 d.

O ta diena bus tikrai nėpa- 
prasla. Ir štai kodėl: iš Ghi- 
chgos atvažiuoja vienas šau
niausių chorų su gražiomis 
dAhtomis. Choras, turi a*pie 
100 dainininkų. Tai daugu
moj Amerikoj augęs ir gitoęs 
jaunintos, kuriam vadovauja 
p. Steponavičius. ;

Chica'gbs chorą “Pirmyn”; 
pakvietė LPD. Kliubas, kurią 
yra labai skaitlingas nariais.

lAcme-P. U A. Photo]

Stephan Rattin, šveicarietis, kuris sakosi Matto Groššo 
džunglėse (Brazilijoj) užtikęs pagarsėjusį anglų tyrinėtoją {P. 
II. Fawcett. Favvcett prapuolė prieš sėptiheritis metus.

mokėti' didelius pinigus, netu
rint jų, bet sėdint prie kasos 
su didelėmis sumomis... Juk 
tai pagunda, Margarita!

Kai jis ištarė “pagunda,” ji 
atsihiihė gražų argentinietį, 
pas’ kurį ji pabandė opijaus. 
Paskui kažip kaip staiga tarė:

—Eik rytoj pas savo direk-

Malole, kliubas rengia koncer
tą, o Cbicagos choras išpildys 
programą.

Kliubo bariai tą dieną tikrai 
nepasiliks namie, bet visi, kaip 
vienas, atvyks Į koncertą. Mės 
privalome pasirodyti prieš cbi- 
cagiučius, kad pas mus yra di
delė vienybė. Eikime visi ir 
atsiveskime savo šeimynas pa
siklausyti gražių dainų. Juk 
lietuviai iš pat mažens užaugo 
su dainomis ir pamylėjo jas.

Mums visiems smagu išgirs
ti gerą dainavimą. Tiesa, per 
radio dažnai girdime lietuviš
kų dainų. Tačiau mes nema
tome dainininkų, 
resime progos ne 
dainavimą, bet ir 
nininkus.

Dar pakartoju:

matyli dai-

koncertas
1. Turner 

svetainėj, 3809 Main SI.
— Kilus kliubielis.

Detroit, Midi
Jubiliejinis parengimas

Lietuviu Pilietmimo Pašcl- 
pos Kliubas rengia jubiliejinį 
vakarą paminėjimui 22 metų 
kliubo gyvavimo. Vakaras 

durys atsidarys 6:30, o pro
gramas prasidės 7 vai. vakaro.

juokinga komedija “Netikė
tai”. Vaidins Lietuvių Dramos 
Draugijos nariai. Koncertinę 
dalį išpildys “Ateities” choras 
po vadovyste N. Anskaičiulės. 
Bus ir kitokių pamarginimų: 
Vikloria Balčiūnaite parodys 
keletą akrobatiškų dalykų ir

kito geriau-
Td-

Detroitiečiams iš praeities 
yra žinoma, kad “Ateities” 
choras ir Dramos Draugija vi
suomet stengiasi 
šiai savo užduotį atlikti, 
dėl nepraleiskite šio parengi
mo, — busite tikrai palenk i utį. 
Programai pasibaigus bus šo
kiai prie geros muzikos. Lai
ke parengimo jaunuoliai nuo 
18 ligi 25 metų amžiaus Ims 
priimami už $1.0() Įstojimo.

Rotterdam <■ Volendam 
Veeridam ♦ New Amstėtdam

yra populiafųs laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdatną ar Boulogne- 
Šur-Mcr. Puiki.itisi Įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klcsoj) ir moderni- 
nei Trečioj Klcsoj.

ŽEMOS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

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

I ii^ .1 i ............... .. . i'.mi'i j ..........m..... ■ 

Jaunuoliai, nepraleiskite tą 
progą.

Parėhgi iho įžanga tik 25ecen
tai asmeniui.

— Kniečia L. P. K.

A. Žanas. <

Automobilius
Kai mosje ^Šovanj vakare 

papasakojo savo žmonai, kad 
vyriausias jų firmos kasinin- 

bią sumą — 109,000 frankų, ji 
pirmiausiai paklausė:

Ar jis pabėgo savo auto
mobiliu? Jišpičko nesenai pui
kia mašiną. \ 

Įdomiausias
klausimas. \

Kodėl tas tau taip Įdomu? 
Žmona neatsakė. Madam šo

va n j buvo gera šeimininkė, 
mokėjo kepti skanias duone
les ir Įvairius kepsnius, adė ir 
taisė savo vyro baltinius, iš 
los pusės ir pažino ją vyras. 
O kitos pusės savo žmonos — 
svajotojos, kuri ištisas dienas 
buvo pasinėrusi svajonėse 
apie prabangą ir brąngiimy- 
niis, jis visai ir neįtarė’ esant.

—O vis dėl to aš lįešupran- 
tu, kuo tave taip stidobiino 
klausimas apie jo aiitcipiobi- 
lių? —mygė mosje šovanj.,

-Jeigu Bala ras nepasiėmė 
drauge aiitohtobiliaus, Vąi di
rektorius pasirūpins parduoti 
mašiną. Jis už ją ką novą* vis 
tiek gaus.-Nors 'dalį pavogto
sios sumos.

—Taip, žinoma.
—Jeigu pąsiulyti grynus pi

nigus, aš noriu ihanytiauto
mobilius bus neperdaug bran
gus.

—Bet. tu neturi noro pirkti 
automobilių?

Šonvanj pažiurėjo į žilio-' 
ną beveik su išgąsčiu. < i 

—O kodėl ne?
—žmonės, turį tokią tarny

bą, kaip aš? neturi teisės...
—Tai kas bloga tame, jeigu 

turėti ailtOniobiiių?
—O kito Pieš hiokėsiine?

Mes turime sutaupų.

■■ NaujasO&cafc
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|jftitsiinč ’hulombbilių, 0; kuo 
iti-įbs mbicHiinc Sbterlįii? Kuo 
ihbkėsitoe Už gafhžį? Phts aš 1 
ftottioku' VttRlyti^ittHlnds.

—O ’ftš Hlbku. Aš turiu bu
dy mą.

—Tu Biri liudyma?
—Prieš' dycjhš ihutus aš iš

laikiau kvbtidiUs.
Tą pasakė toji paslaptingoji 

antroji jo žmonos pusė, kurios 
burihio jis hbįtarč.

Madam Šovai)j teisybę pasa- 
ke: (iž- gvytiils *'pliiighs jiems 
pferittiHo ‘hih'šlhą1 Ūž; ptisy k a i- 
ifos. "NtųjiridasJ tthtoj 'jiddži uga- 
Vo,' jHtfei "hhgtoeuiju.’ t) vy
ras, kiiip1 kifekriiėha1 bailuinga 
prighiiffsrgeistojo' ttpie tai,
kad ’dklrir ’ jibihs ! būs Sunku 
suvWti gilins aii ghittis.v Mintis 
dplc1' Ui iltlžblą' be g’d lo We d a v e 
jrihi' r'fiKi'yW^sJsHad'‘hibkėti kas 
hilėhbsĮ 'už'’hiiltįdd.jitoąsi gara
žu, 'jirins,Atbkv ^UtitoŽlhii1 išlgf^ 
dits ’Wlh^niHimhi.:Wllpirkti 
taVžihą, -J teko’ dtšišbkyii nuo 
vyuk>.! 'Kai1' Htodahrtoyto)j teko 

gtoitos, ji nti- 
šįAvėiidė,k!dd ’’MdfbBcia' fšleisti 
tdlp ' dhiig tt^kahtlŽittihs, d u o- 

’daht vakarieitoi,'kas pigiausia.
Dirtbar dihidam sŠby’ahj tas 

nefUpės, kbd terliotis kasdieną 
po«’ pibtii, Užlilikaht tvarkoj c 
Variiiitis ihilhs, ridant • skob- 
niadvngtcs, ‘ inngų ' uždangalus 
ir taisant vyro baltinius. Ji 
mažai būdavo dabar vakarais 
namie, geriau lankydama šo
kių vietas. Kam gi jai tuomet 
savo automobilius, jeigu nie
kas apie jį nežino?. Vieną gra
žią dieną madam Šovanj pa
stebėjo, kad šokėjo, argenti- 
niečio Aldo Blazzini, labai 
gražios akys. Jo partnerėmis 
dažniausiai būdavo šešių de
šimtų ponios, kurios mane 
esančios dar labui 'Įdomios ir 
jaunos.

Aldo Blazzini pastebėjo grei
tai daugelio šokių vielos nu
dažytų lankytojų tarpe 
gimtą madam šovanj 
spalvą, ėmė kviesti ją 
iš pareigos. Jam reikėjo nema
žai pavargti, kad Įtikinti ją 
ateiti pas jį pasimatyti. Ji ne
išlaikė prieš jo malonėj ant į 
balsą ir gražias akis ir sutiko 
ateiti pas jį. Blazzini laikė 
Monparnase slaptą opiumo rū
kymo lindynę. Kai ji atėjo pas 
jį, jis tarė maloniausiu balsu, 
kokį žinojo:

—Madam, vieną pypkelę. 
Taip?

Ji atsisakė. t
v—Na, jeigu tamsta nenori, 

jeigu tamsta bijai — neversiu. 
Bet lik opijus suteiks tamsiai 
stebuklingus, pasakiškus sap
nus... Tamsia kvėpuosi Į save 
Beharėšo aroniatus... Tai pa
sakyk man tamsta “taip!”

Ir ji pasakė.
Grįžusi namo, ji rado vyi’ą 

menkai Vakarieniaujant: tik 
konservai, įsVibstas ir ditoha.

—Direktorius pakvietė šian
die mane pas save Į kabinetą.

—Na, ir ?
—Ir pasiniė užimti

kasininko vie-'—Vyriausio
tą? Kokia laimė! ■.

—Bet j’lik aš nepasakiau 
tau, kad aš priimu tą tarny
bą ?

—rJ|’u proto netekai! Alsiša-' 
kvli nito savo laimes!

- . • i.... < ■ ■

—Bet Margarita, turėti rei
kalą sif tpkioinis didžiulčinisj 
siinionfisV Atsimink Batarp; 
pavyždĮ. - z j

—Batūras btivo sukčius. O, 

daryti ką nors panašaus!
—Muinš pasidarė labai slinki 

ku nuo to laiko, kai t-u nusi-Įti 
pirkai automobilių. Kai ateina j 

lorių, pasakyk jam, kad tu 
sutinki.

—Bet juk aš kątik paaiški
nau tau..,

—Tau nereikės daugiau bi
joti pagundų — liš parduosiu 
automobilių. Man jau pakako!

—Vertė A. Vii.

pri

netik

Batoro

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta

rė rengti šiais metais sekančias
1 * i ’ ' r « -

EKSKURSIJAS

Didelius pardavimus galima atlikti
PER TELEFONĄ
Pardavimas per telefonu yra ekonomiškiausias 
būdas gauti užsakymus iš po didelį plotą iš
siskaidžiusios grupės kostufncrių. Pasiekti to
kius kostumerius asmenišku apsilankymu kar
tais perdaug brangiai kainuoja. Bet jus galite 
gauti didelį ir pelningu biznį ekonomiškai, jei
gu jus pardavinčsite per telefoną. Pabandykite 
ši.į pagelbą pardavime, šiandie!

Musų tikslas yra pasiųsti jūsų balsą į bile 
vieta, bite laiku ir žemiausią galimą kainą 

.. @—....... ..

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51Z> dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkcliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM” 
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM” 
į Rotterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

‘Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA” 
Į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM” 
į notterdamą, iš ten gelžkcliu į KLAH'EDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM” 
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC” 
Į Angliją, iš ten kilu laivu į KLAIPĖDĄ

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kurią iš čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaųs kreipkitės prie bile kurio Lietuvių Laivakorčių Są
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekuriuose atsi- 
tikimtiose gauti dokurhentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V. W. AMBROZE

P. P. BALTUTIS
3 3 27 S. Halsted St., Chfcago, 111.

.P BARTKEVIČIUS
678 N. Mairt'St., Montello Mass

' blRVA
6820 S tipeno r Avė., Ciėveland, O

K. A. MAkAREVIČIUS
62- Jackson St., Ansonia, Conn,

P. MOLIS
1730 — 24 St., Detroit, Mkh.

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

J. RAUKTYTĖ
123 Millbury St„ Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Conn.

K. Sidabras

502

A. TREČIOKAS
197 Adams St., Ncwark, N. J.

J. J. URBIAS
187 Oak St., Lawrence, Mass.

A. VARAŠIUS 
and Carson St., Pittsburgh, Pa 

j ' Vasiliauskas
Bank St., Waterbury, Conn.

VIENYBĖ
Graitd St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS
South Avė., Bridgeport, Conn

J. J. ZOLP 
4559 S. Paulina St., Cbicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirma dainos ir dramos 
draugija, vardu “Birutė” buvo 
sutverta chicagiečių lietuvių. 
Ir pirmas Birutės dainos ir 
dramos draugijos vedėjas bu
vo Mikas Petrauskas.

šiemet sukako lygiai 25 me
tai jos gyvavimo.

Apvainikuoti dainos ir dra
mos draugiją Birutę—rengia
mas iškilmingas vakaras. Sta
toma scenoj “Sylvin”. Vakaras 
atsibus 17 dieną balandžio Lie
tuvių Auditorijoj.

Ką taip cliicagiečiai lietu
viai susidomėjo Birute? Tik 
Birute-Birute, visi lietuviai apie 
ją kalba; kalba jaunuoliai ir 
kalba seniai. Ir kiekvienas-ni 
kitiems sako: nepamirškite 
17 d. balandžio ateiti Lietuvių 
Auditorijon pamatyti ir išgir
sti ką tokio nepaprasto. Pa
matysi kai kuriuos dar gyvus 
buvusios Birutės pirmuosius 
dainininkus ir dabartinį Biru
tės chorą po vadovyste Miko 
Jozavito buvusio mokinio Mi
ko Petrausko.

Pirmieji Birutės choro dai
nininkai jau išmirę, kiti nuse
nę ir savo kojas vos tik pa
velka treti dar gerai, nors 
pražilę, užsilaiko; bet dabarti
nė Birute beveik visa suside
da iš čiagimių ir augusių taip 
vadinamų “Collego boys and 
girls”.

Dr. C. K. Kliauga, dabartinis 
Birutės choro ir dramos drau
gijos pirmininkas, deda visas 
pastangas, kad pramoga pa
sekmingai įvyktų.

Mikas Jozavitas,’choro vedė
jas atsidėjęs visa širdžia be
veik kas vakai*as laiko “re- 
hearsal”.
i Nora Gugiene — Birutės šir
dis — idėjo visą sielą, *kad 
perstatymas “Sylvijos” išeitų 
tikrai natūraliai, kad niekas 
hrtistaifls neturėtų progos už
metimų padaryti.

Adv. Kleofo Jurgelionio ba
letas yra jau beveik prireng
tas.

Vanda Micevičiutė-chairman 
of the entertainment commit- 
tee—planuoja, kad netik Biru
tės choro ir dramos dr-jos na
rius patenkinti, bet ir Biru
tės rėmėjus nepamiršti ir pri
jaučiančiai Birutei visuomenei

Trečiadienis, balan. 6, 1932

“Birutė

, i ' '/ ' • ■' • ‘ ’ i *

NAUJIENOS; Chicago, III
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Chicago, III
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Changchun. — Japonų paskirtas Mandžurijos valdovas Pu-Yi automobiliu važiuoja iš stoties. Pu-Yi buvo paskutinis Kinijos 
jmper a torius

suteikti progos porą valandų 
pamiršti slogutį depresijos 
laika.

O į tą pramogą, kuri atsibus 
balandžio 17 Lietuvių Audito
rijoj, kviečia skaitlingai atsi
lankyti visus lietuvius-ves ne
tik chicagicčius, bet ir apylin
kės.

D-ras A. L. Graičunas,
Kvietėjas.

A. Blažienės iniciatyva ir buvo 
surengtas tas visas “triubelis” 
arba, kitaip sakant, siurpraiz, 

—Kaiminka.

Atlantic kolonija

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai betų 
ar ištampyti m

PAIN- d»:<WLLER

Jau seniai kaip matėsi lietu
viškuose laikraščiuose žinelių iš 
musų kolonijos lietuvių gyve
nimo ir jų veikimo. Gal ko
respondentai sunkios ir ilgos 
bedarbės prispausti nenori nie
ko rašyti.

Vienok yra, mano manymu, 
šis bei tas pranešti.

Visiems vietos lietuviams ge
rai žinoma Lietuviška Tautiška 
Draugija, kuri čia gyvavo per 
16 metų, teikdama ligoj pašal
pą ir pomirtinę aprūpindavo, 
taip sakant, visų vietos lietuvių 
buvo gyvybės pulsas. j

Bet dabar ji čia nebegyvuo
ja. Išsikėlė į Chicagos lietu
višką sostinę ,t. y. į Bridge- 
portą, pas Kunigaikščio Vytau
to Draugiją ir susivienijo su 
ja ant visados.

Turiu pažymėti, kad minėta 
draugija buvo neskaitlinga na
riais, nė dideliu turtu, ir kaip 
tokioj nedidelėj lietuvių kolo
nijoj nebuvo galima ją čia il
giau beišlaikyti, nes jeigu dar 
vienus metus būtumėm palaikę 
vietoj, kaip kai kurie nariai 
norėjo, tai kažin ar butumet 
begavę kur nors burdą, ba fi
nansiškai draugija buvo nupuo
lusi. Per vienus metus iš ka
sos išimta $1,200, o tiek pat 
liko ir kasoj, 
nūs metus gal
nebankrutavusi, 
nariams daryi? 
gauti susirgus,
Buvo betgi narių, kurie jautėsi 
taip pikti dėl draugijos likvida^- 
vimo, kad net ir koliotis pradė
davo. Tečiau dabar jie ir pal
tys persitikrino, kad buvo ge
riau susivienyti su stipresne or
ganizacija, o Kunigaikščio Vy
tauto Draugija kaip tik ir yra. 
viena tvirčiausių pašalpinių 
draugijų Chicagoj.
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Ankstyva Ekskursija
\ ....................

Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 
pavasari, rengkitės ant

LAIVU “EUROPA
Per 6‘/c dienas pasieksite Lietuvą 

Naujienos dar turi kelias geras vietas 
dėl šios Ekskursijos neužimtas.

Kreipkitės tuojaus i

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739 So. Halsted St

nariais skait- 
prisiglaudę ir 
ranką vytau- 
kad4 jie mus

Joniškiečiams pas 
kutinę proga

SUMAIŠYTA MALEVA

Galionas
už ............ ................... . .......

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

Varnisbis. vertės $2.50
Galionas už ............ .

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

PURE LINCEED OIL
Galionas už ............ .

HARDWARE AND
WALL PAPER

$1.40
$1.85
$1.49
$2.50

80c

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

T«l. VICTORY 7261

vyko draugijų galutinas susi 
vienijimas su kapitalu penkioli
kos tūkstančių dolerių ir 900 
narių. Todėl aš manau, kad 
mes turime pasidžiaugti prie to
kios turtingos ir 
lingos draugijos 
paduoti brolišką 
tiečiams už tai,
priėmė, ir darbuotis šioje drau
gijoj sutartinai, nežiūrint mu
sų skirtingų politinių ar reli
ginių įsitikinimų. Aš, iš savo 
pusės, ir veliju kuo geriausios 
ateities šioms dviems draugi
joms.

Taipgi turiu pranešti vietos 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj 174 kuopos nariams, kad 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 10 dieną 1 va
landą popiet M. Karšausko bar- 
zdaskuykloj, 238 West 51 st. 
Gerbiamieji kuopos nariai bū
tinai atsilankykite į šį susi
rinkimą, nes bus balsuojama 
Pildomoj i Taryba—prezidentas, 
sekretorius ir kiti tarybos na
riai.—M. KarcauSkas.

Chicago Lawn
Siurprizas

• sss
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darbavo ir pasidarbuoja tam 
tikrą laiką, bet kad nuolat per 
liek motų ir taip ištvermingai 
darbuotųsi, tai vargu atsiras 
kita tokia ypala, kaip p. Dun
dulienė.

Ir tą savo numylėtą darbą ji 
dirba atliekamomis nuo dar
bo valandomis ir sau pelno iš 
to neturi. Ji turi savo aktorių 
prupę< kurią sumokina lošti, o 
reikalui esant ir pati lošia.

P-ia Dundulicriė tik viena 
tebėra pasilikusi Chicagojc, 
kuri užima vietą buvusių dra
matiškų ratelių. Kiti musų per
statymai daugumoj yra opere
tės ir koncertiniai vakarai. 
Tad p. Dupdulienės pasiryži
mas palaikyti dramą lietuviuo
se turėtų būti didžiai įvertina
mas. 

• lt

Dabartinė jos artistų grupė 
i susideda iš gerų aktorių, pa
tyrusių toje srityje asmenų, 
tad ir “Genovaitė,” be abejo
nės, bus sulošta gerai.

šis didelis ir gražus veika
las ir p. Dundulienės ir jos 
artistų grupės reputacija, be 
abejonės^Nutrauks didelę pub
liką į Mcldažio svetainę balan
džio 17 d. — Pilietis.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 1 

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

Atsilankykit Y pat iš kai Arba Prisiųskite Per Paltį.

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

Stiprusis ir pastovusis Joniš
kiečių L. K. Kliubas šį žiemi
nį sezoną iš eilės rengia jau 
trečią pasilinksminimo vaka- 
rQ’Pirmasis buvo rožių vaka
ras, antrasis šeimyniškas,* o 
trečias — koks bus, koks bus 
surengtas, lai dabar dar ne
galiu pasakyti, nes vakaro ren
gėjos dar kol kas laiko slap
tybėje. Bet tiek žinau, kad va
karas įvyks neužilgo, tai yra 
balandžio 10 dieną. Vieta p. j 
G. Krcnčiaus svetainėje, 1600 
So. Wood Si. t I

Joniškiečiai ir jų draugai— 
simpalikai, Joniškiečių Kliubo 
vakarų lankytojai, rengkitės 
prie paskutinio šio sezono va
karo. Pavasaris jau čia, šiltas 
gražus oras greitai pasirodys. 
Gamta pasipuoš naujais rū
bais vylios mus visus iš svetai
nių į žalias girias-laukus.
Taigi pasinaudokime šia pas

kutine puikia proga, susirin
kime į šį Joniškiečių pasilink
sminimo vakarą.

— Karueliškis.

Daktaras
. Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos. ( ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler 'Ave. , Tel. Crawford 5573

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus,< talpina daug paveikslų iŠ 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio” -
6 adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Velykų naktį, apie vienuolik
tą valandą p-nia černauskiene 
(3808 West 65 place), numar
ginusi ir sutvarkiusi margu
čius. jau' pradėjo rengtis “ato
stogoms”, reiškia ,nakvynei, o 
ryt rytą eiti pažiūrėti Jėzusėlio 
keliantis.

Tik kažin kas paskambino na
mų varpelį. Atidaro p. čer- 
nauskienė duris, nagfi mato, 
kad svečiai nuo Bridgeporto. 
Su jais besikalbant ,dar susto
jo šešios mašinos, ’o svečių be
veik pilna stuba.

P-nia černauskiene nei nepa
stebėjo, kaip ant stalo atsirado 
dvylika tuzinų įvairių spalvų 
margučių ir apie tuzinas bon- 
kų džinderelės. O prie to ir ki
tokių skanumynų.

Svečiams beviešint, jie ir ne
pasijuto, kaip laikrodėlis išmu
šė keturias. O černauskams vis 
dar neaišku, . kodėl svečiai pa
sirinko ne kokį paprastą šešta
dienio vakarą, bet prieš metinę 
šventę.

Tik toliau paaiškėjo, kad p- 
nios Černauskienės tą dieną pri-

Genovaitė
P-nios M. Dundulienės artis

tų grupė rengia perstatymą 
“Genovaitė” balandžio 17 die
ną M.-Meldažio svetainėje. 
Reikia pastebėti, kad šio vaka
ro pelnas yra skyriamąs be
darbių šeimynų šelpimui.

Kas gi gali būti prakilnesnio 
ir žmoniškesnio, kaip kad, su- 
šelpimas tų> kurie alkani ir 
vargo suspausti kankinasi. O 
tokių labai daug yra šiais blo
gais laikais.

P-nia Dundulienė per netoli 
trejetą desėtkų metų darbuo
jasi dramos srity j. Ar yra mu
sų tarpe kita moteris tokia 
energinga ir niekuomet nepa
vargstanti ir ’ savo pasiryži
mu tiek ištverminga, kaip p. 
Dundulienė?

Daug yra ir dar daugiau bu- 
Vasario 21 dieną 1932 m. į- puola gimtadienis. Tai p-nios vo meno mėgėjų, kurie pasi-

Tai dar per vie- 
butų ir visai 
Kas butų likę 

Nė pašalpos 
nė pomirtinės. PROBAK

suteikia 
barzdaskutyklos 

■■■■m komfortų 
skutimos 

namie

n 1 u n o n * a 9 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais Ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padarytį malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių,

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsieikime gali tik seniausia Lietuvoje laikyaitb

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai. TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia nihigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų | Lietuvą siusti nepatogu, ta! susimeskite 
keli pažįstam! ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie* patys nemokta 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite t Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

• A
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(PROBAK BLAOE)
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rublished Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian New» Pub. Co.» Ine.
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Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratai:
$8.00 per year ta Canada
37.00 per year outaide of Chicago 
Š8.00 per year ta ChicaRo 
3c per cuDV

Eniend a» Second Claaa Matter 
Marcb 7th lO14 at the Poat Office 
of Chicago, III. onder the act of 
Biarch 8rd 1879.

.. $8.00 
.... 4.00 
. 2.00 
„ 1.50 
... .75

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
aekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. HaUted SU Chicago, 
III Telefonas Rooanvelt 8500.

Ubiaakymo kainas
Chicago je. — paltu:

Metams --------------- - ---------
Pusei metu ........ ..................
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam _______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per iineiiotojua;
Viena kopija ___________
Savaitei---------------------------
Mėnesiui ------ ....____ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -------    $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams —________  1.75
Dviem mėnesiams 25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ___________  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

savo .diktatūrą,; jų .žiauri .kova,.prieš socialistines partu 
jas vedd tiki ppie didesnio ir. didesnio darbininkų judėji- 
mo suirimo. Pradžioje komunistai atskėlė dalį darbi
ninkų nuo socialistų^ paskui jie ėmė skaldytis tarp sa
vęs, ir šiandie kuone visurįgalima užtikti dvi, tris ir 
daugiau komunistiškųusrovių^ tarpi kurių, eina, kova ant 
žut-butr "tikrieji” komunistai, “sklokininkai” bei “rer 
negątai-ii “kairieji nukryppHaį”, “dešinieji nukrypėliai”, 
ir t. t. ' K

Kuomet gi ■ suskilę?, darbininkų; judėjimas išeikvoja 
begalės jėgų. tarpusavio > grumtynėse ir mases pradeda 
apimti nusivylimas bei apatija,, tai -atsiranda “gelbėto- 

ateina fašistais

KLAIDINGI GANDAI

Jungtinių Valstijų atstovų rūmams priėmus naujų 
taksų bilių, kuris dabar yra svarstomas senate, pradė
jo kai kurie žmonės skleisti gandus, kad žmonės turė
sią mokėti taksas nuo pasidėtų bankuose pinigų. Ne
žinia, ar tie gandai yra platinami iš nesupratimo, ar ty
čiomis, bet jie yra neteisingi...

Kongresas rengiasi įvesti mokesnius (dar jie nėra 
galutinai nutarti) nuo pajamų ir pelnų, bet žmogus, 
pasidėdamas pinigus banke, juk pelno negauna, išimant 
tuos 3 nuošimčius, kurie yra mokami už depozitus. Jei
gu laikysi banke labai didelę sumą, sakysime, šimtą 
tūkstančių dolerių, tai per metus gausi tris tūkstan
čius dolerių nuošimčių. Nuo šitų nuošimčių,; bet ne nuo 
depozito,* reikės mokėti valdžiai tam tikrą mokesnį, ~ 
kaip ir nuo kiekvienos kitos įplaukos.

Jeigu šimtą tūkstančių dolerių nepadėtum i banką, 
o laikytum užkasęs žemėje arba paslėpęs matrase, tai 
taksų mokėti nereikėtų. Bet tuomet negautum ir trijų 
tūkstančių iš bankų! ,

Mokesnius mokėti reikės (ir dabar reikia) taip pat 
ir nuo didesnių uždarbių. Kas darbo neturi ir nieko ne
uždirba, tas, žinoma, mokesnių nemoka. Bet visgi kiek
vienas nori geriau uždirbti ir dalį uždarbio, pavidale 
taksų, atiduoti valdžiai, negu būti be darbo.

jai” su naujais obalsiai
~ Taip. jvyko Italijoj^ Tai^ųvyksta > šiandie Vokietijo

je ir i kitur. Visur, kur buvo stiprus bolševizmas, paskui 
jį atėjo fašizmas. O kur bolševizmas nebuvo prigijęs 
(kaip? pav. Anglijoję, .Danijoje, Švedijoje ir t. t.), ten 
ir fašizmas nerado., dirvos.

Geraij kad šitą tiesą;i ima suprasti ir > nesocialistak 
Kam rupi demokratija, tas privalo geisti, kad darbininr 
kų judėjime socializmas;, paimtą < viršų: ant! komunizmo* 
Tiktai tuomet ir fašizmo pavojus bus pašalintas.

Praktiška Politika

KOMUNIZMAS GIMDO FAŠIZMĄ ’

vienoLiaudininkų krypsnio “Vilniaus žodis ’ įdėjo 
savo bendradarbio straipsnį apie Vokietijos rinkimus, 
kur skaitome:

“Vokietijos rinkimų rezultatai aiškiai rodo, 
kad jeigu tame krašte atskilę nuo social-demokra- 
tų komunistai nebūtų suardę bendro darbininkų 
fronto, tai Vokietijoj šiandien jau butų demokrati
jos viršus, nes social-demokratai kartu su miesčio
niškomis demokratinėmis partijomis turėtų su vir
šum 20 milionų balsų, būtent, socialdemokratų 8 
milionai, demokratų 6 milionai. dabartinių komu
nistų 5 milionai ir keli milionai darbininkų balsų, 

• kurie dėl komunistų taktikos dabar atiduodami fa
šistams. Komunistai* suardę bendrą darbo žmonių 
frontą, sustiprino reakciją ir pagimdė fašizmą 
(musų pabraukta. — “N.” Red.), o patys, turėdami 
Vokietijoj pilną veikimo laisvę, net ir didžiausios 
krizės metu savo šalininkų skaičių nepadidino. Jei 
ne komunistų ardymo darbas, šiandien visame pa
saulyje demokratija, butų galinga jėga, fašizmo 
gal ir visai nebūtų.”
Tai yra neabejotinai teisingi žodžiai. Yra pažymė

tina tai, kad šitie žodžiai tapo ištarti ne socialistinio 
laikraščio puslapiuose.

Socialistai seniai žino ir nesuskaitomą daugybę 
kartų sakė žodžiu ir spaudoje, kad vadinamas komu
nistinis judėjimas tai — stipriausia reakcijos atspara. 
Nes tai yra aišku kiekvienam, kuris iš darbininkų at
žvilgio žiuri j politiką.

Kas išvaduos darbininkus iš kapitalizmo jungo? 
Niekas kitas, tik .patys darbininkai. Bet kad išsivaduo
ti, darbininkai turi būt susivieniję, kaipo klasė. O ko
munistai darbininkų klasę skaldo!

Skaldydami darbininkų judėjimą, komunistai, beje, 
skelbia, kad jie sujungs darbininkus po savo vėliava, 
Girdi, reikia pirma išnaikinti darbininkų judėjime vi
sokius “socialfašistus” ir “socialpąrdavikus”, idant pa
siliktų tik viena darbininkų partija, komunistai — tuo
met bus viena darbininkų klasė ir vienas jos vadas 
(kas labai .primena* katalikų bažnyčios posakį: “Viena 
kaimenė ir vienas piemuo!”).'

Bet ar bent vienoje šalyje šita komunistų taktika 
atvedė, ppie darbininkų suvienymo? Nė. Visame pasau
lyje vien, tik Rusijoje yra neva suvienyta darbininkų? 
klasė “po komunizmo vėliava”. Bet vienybė tenai tik
tai išorinė — tUudeąpotizmo priemonėmis darbininkams 
užkarta. Keturioliką. metų .viešpatavę* Rusijųjc, komu?, 
nistai dar nė šiandie nedrįsta suteikti? darbininkams* 
laisvę žodžio, laisvę spaudos ir laisvę organizacijų, t. y* 
tas laisves, kuriomis darbininkai didesniam? ar mažes
niam laipsnyje naudojasi jau net buržuazinėse šalyse!

nepavyko įsteigtiVisur kitur, kur komunistams

Gyvenime<mažai>kas gąlb ap
silenkti su vienos ar kjtos pu
šies veikimu*' kuris,yra klasi
fikuojamas kaipo “politiška 
akcija,” arba politiškas veiki
mas. Politiką įgalima i bendrai 
padalinti į (dvi rgenerales kle- 
sas: ideališką j ir; praktišką. 
Idealistai politikai yra -tie,, 
kurie, dalyvauja visuomenės 
darbe ne< asmeniniais,, šaumy- 
liškais sumetimais, bet i dm 
priešingai aukauja savo karje
rą, dažnai ir sayo; draugus, sa
vo, gerbūvį ; visuomenės.labui. 
Jiems ne asmeninis: pelnas, 
garbe, aukštos vietos rupi, bet, 
vadovaudami es tam tikrais 
principais, jie savo pastangas 
vartoja pagerinimui žmonijos 
būvio, ateities, pakėlimui savo 
liaudies kultūros, patobulini
mui viso to, ką mes civilizaci
ja vadinam. Kita rūšis politikų 
yra praktiški politikieriai. 
Jiems žmonija ir jos ateitis tai 
antraeilis dalykai, ^dažniausia 
į tai net dėmėsią nėra kreipia
mas. Pirmoj vietoj, jiems stovi 
jų pačių gerbūvis,, jų pačių 
pralobimas, pelnas ir visai ne- 
atsižiurima kokiais budais tai 
galima pasiekti, koki įrankiai 
tam vartojama. Principai, ide
alai, padorumas, žmogišku
mas yra terminai, kurie nesi
randa jų žodyne ir kurių pras
mes praktiški politikieriai ne
pažįsta arba nenori pažinti.

Dauguma musų Amerikos 
lietuvių politikos darbuotojų ; 
priklausė pirmajai kategorijai. 
Ar jie buvo socialistai arba 
taip vadinami “tautiečiai”; ka
talikai, vėliau laisvamaniai, 
nors savo politinėje akcijoje 
vieni nuo kitų žymiai skyrėsi, 
tačiau pats pamatinis motyvas 
jų darbuotei buvo idealizmas, 
siekimas to, ką jie savo vaiz-j 
duotąją, prisistatydavo aukštu 
i# prakilniu, Praktišką politiką 
musų tarpe prasidedant paste
bėjome tik po karo (nors žen
klų pas kai kuriuos “vbikejus” 
ir pirmiau buvo), aiškiausiai 
—tveriant ir valdantį Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę. TėnrKa
ružos, Račkauskas, Strūnaitis, 
Bush ir kiti po prakilniais, pa- 
trįętizmo obals.iais,, vartojant 
viešiems»reikalams surinktus 
pinigus, gabiai dirbo savo as
meninei naudai. Ten buvo le- 
gąliš.ki “komisai”, akcijų 
džiogleriaviniai (kaip,, sakysi
me, tarp,.Račkausko ir .Račiū
no, Karužos iiy Strimaičio ir 
Busiu, Yčo irtVosyliausur kitų) 
ir kiloki darbeliai, kurių pa
sekmė buvo ta, kad apię $500,-• 
000.00 visuomenės pinigų su
tirpo “oficiališkai” iki; kokių 
$100,000.00, o tikrumoj vargu, 
yra belikę ir $50,000.0#* Kada 
nors gal Atstatymo Bęųdrovės 
viršiniųkai paskelbs musų vir 
suomenei kun. Gudaičio, buvu- 
sio.kųrį laiką Atst. B|-vės pir- 
nminku, jų pagamintą; rapor- 
tą. Ten juos pamatysime, prak^ 
tiŠkos politikos vaisius įr prak
tiškų politikierių darbelius.

la, randą praktiškų dalyku, 
matant, kad Makayeckaą ir 
Devenis gąuųa , paskolas ant 
mažos vertęs namų (viename 
iš kurių jią pats krautuvę tu*- 
rejo) ir kad jų Apskričio iždb 
ninkas baigia Ašpkričio turtą 
“skandinti^” tačiau iš praktiš
ko atžvilgio randa, kad “tyla 
—gera byla.’’

1 Ne be-to, kud humusų prezi
dentas pj Gegužis, kuris buvo 
savo rųšies diktatorius, pęr 14 
metų, kada Paukštis buvo iždfr 
ninku, nebūtų radęs reikalingą 
iš praktiško atžvilgio “pat^nU?* 
supirkinėti bondąus ir .kitokius 
vertybos pppjoriūs tam /tikros 
rųšies ir per tam .tikrus asme
nis, o kada dabar pradeda pą? 
širodytn kad Jie bondsai atneš 
mums apie pusnnlijonį (treč
dalį; beveik musų<.viso turto), 
nuostoliui, iri kada adv. Fi J. 
Bagočius, SLA. Stovio, Skundų 
ir Apeliacijų Komisijos pirmi
ninkas pareikalavo, kad butų 
aiškiai paskelbia bondsų de
nominaciją,. diena,, pirkimo, 
kiek mokėta ir per kokią fir
mą pirkta, tai p. Gegužis ran
da praktiškiau tokį paskelbi
mą uždrausti. O ponai SLA. iž
do globėjai (Januškevičius ir 
Raginskas) taip pat, kaip ir 
Kontroles Komisija, kuriems 
taipgi apie reikalą .pranešta, 
randa .iš praktiško atžvilgio 
geriau .to visko neskelbti, nes, 
matyt, randa nepraktišku da
lyku, kad visas “narodas” to-: 
kius praktiškus darbus žinotų..

Kada SLA., Pastovios Komi
sijos turėjo savo bendrą posė
dį, lapkr. 6-7 d., 1930 m., ko- 
inisionicriai, idealizmu vado
vaudamiesi, atrado k e turis 
Pildomosios Tarybos narius 
kaltais, bet praktikos sumeti-! 
mais, kad nesukelti organiza
cijoj suirutės, nereikalavo Ta
rybos narių rezignacijų, leis
dami jiems pabaigti savo tar
nybos laiką. Tada p. Gegužis 
rado praktišku dalyku prašyti 
adv. Bagočių ginti jo “nekalty
bę”, (žiūrėk Gegužio klausinė
jimo stenogramą), ką adv. Ba
gočius, vądąvaudąmasi^ juris
tų etika (teismai, ^net piktada-, 
rius ginti paskiria advokatus 
ir advokatai, turi prisiimti), ir 
darė, nuoširdžiai iškeldamas, 
kiekvieną gerą p. Gegužio dar
bą ir kiekvieną jam prielankų' 
faktą., Bet dabar, kada eina 
rinkiniai ir adv. Bagočius. fi
gūruoja kaipo, p. Gegužio opon 

sirasdavo praktiškų žmonių/ nentas, tai praktiška, politika 
reikalauja skelbti visuomenei, 
kad adv. Bagočius Komisijų 
posėdyje Jurgeliulę, o spe, Ge
guži gy»’Vs-

Komisijos,, viską nuodugniai 
ištyrusius, rado, kad Ažuuarjo 
namas , buvo verias apie $16,- 
000*00, nes tokia vertė, buvo 
priduota, kai kurių Waterbu- 
rio bankų ir rimtų ameriko
niškų firmų. Bet atėjo klausi
mas* ar gerai pasielgė, ppez., 
Gegužis ir sekr., Jurgeliutė, te
legrafu. įsakydami ižd*: Gugiui 
užųiokėti $1700.00?, taksų ant 
to namo, kurią sumą .adv. Gu-

gis ir išmokėjo, pasiremda- reikalui buvo Pildomosios Ta
rnas. tuo įsąkymu. Dtalčusijos rybos paskirta $600:00 ir ta su- 
;Kpmisijų , ppsėdyj ; ėjo, ar ge- ma buvof pavesta adv.’Luko-

Bendrovių periodui praėjus, 
—ro reikia atsiminti* kad prak*- 
liški žmonės, kaip viršui minė
ta, ir paskiau jų mokiniai 
Biscboff’ai, Harringlon’ai, Žiu- 
tiai,. Klingos. ir kiti; pritvėrė 
“Progressų*’’ “Resorcinų”, 
“Audimų,” “Atlasų”, “Eglynų”, 
“žęmčs . Bankų”, ■. “Laivynų”, 
“Mašinįslų,”, “Mcčhanikų’! ir 
dar (IcsėtkiiS’ kitokių bendro
vių,,, ir, kiekvienoj visuomenė 
prakišo, o praktiški veikėjai 
pasipelno — musų visuomenėj 
Iil$Q dabar beveik tiktai SLA. 
su. pusėtinu turtu, į kurį prak
tiški, žmones .pradėjo praktiš
komis. akimis žiūrėti. .

Pirmutiniais tokiais prak
tiškais * poli tikieriais pasirodė 
musų gyvenimų horizonte bol
ševikai. Bet musų tarpe idea
liškoji spolitika nebuvo dar iš
nykusi, ir todėl kaip Ballimo- 
rės seime, taip ir Cbicagos 
seime įvairių, pažiūrų idealis
tai veikėjai, rado galima, ne-
žiūrint. į didelius pąžvalgų 
skirtumus, sykih stoti,ir tuos 
praktiškus, politikierius, prie 
visuomenės iŽdb besiveržian- ! ’ j ’)
ęius, netik sėkmingai, sudraus
ti, bet podraug^ ir , užduoti 
jiems dokįjnoralį, smūgį,; nuo 
kurio jie musų laikuose, musų 
visuomenėj jąii dtebeatsippikės.

■ . ‘ '•?*’ ■. i/

Tačiau ir idealistų tarpe at-

Štai praktiškas patriotas Ma- 
kaveckas gauna $20,000.00 pas
kolą ant savo stubelkos. Kitas 
praktiškas»žmogus - vardu De
venis mokėjo, pagarsėti, ,pątrio- 

’ tut esąs, bet lup( pačiu, laiku 
savo, patriotizmą panaudojo 
Išimti .iš SLĄ.i net $50,000.00 
ant poros namelių,;, toli tiek 
vertės..neturinčių,, štai,, kitas 
ppkįiškas pptriolas Mikąlaus- 
kąstf, važiuodamas iš-Hartfordo 
į New«Yorką,. praktiškai pą- 
ąkandma. ŠLĄ. Apskričio 
$1310.00* o kitas praktiškas 
žmogus, senas veikėjus Tąjjei-

«w
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> ma ..buvo, pavesta adv, ’Luko- 
rai padare, p.. Gegužis, duoda- šjui ir p. Tareilai, Waterburio 
nfąs .tokį pąilepiiną,, bpt nors speciales Komisijos nariams, 
atrodą* kad.ibūvo/-viltiem bent Bet praktiški sumetimai sulai- 

tyertątūkstančiui daldrią iš- kC pp. Lukošių ir Tareilą nuo 
bylos užvedimo. Ji ir iki šiai 
dienai neuž vesta, o toliau 
praktiškais sumetimais adv. 
Lukošius, vietoj Devenį gaudy
ti, kategoriškai ir praktiškai 
atmainė frontą: Komisijų po
sėdyje jis buvo vienas iš žiau
riausių p. Gegužio apsileidimo 
ir nekompetcnliškumo smer- 
kejų, bet akyvaizdoje šešių 
šimtų, organizacijos pinigų, 
praktika padiktavo adv. Lu
košiui; parašyti į laikraščius 
išteisinimą p. Gegužiui, apgy
nimą r jo “nekaltybei,” o visas 
nuodėmes suversti ant sekreto
rės.

Prie praktiškų žmonių galfr 
ma priskailyti ir musų poną 
pnezidentą, kuris per dvejus 
metus jau “ieško” Devenio, 
bet < ne pėdsako jo nesurado; 
išmokėjo Susivienijimo $600, 
kad-butų byla prieš Devenį 
užvesta, bet iš praktiško at- 
žvilgior praktiškais sumetimais 
tai. nedaroma,< ir iš visko ma
tyti .(žiūrėk p. Gegužio raštą 
“Naujipnų” Nt. 30 ir 31 šių 
.melų), kad'p. Gegužis ketina 
.dar porai, metų.SLA. pręzidenr 
tu« pasilikti* nepadarantr Susi
vienijimui nieko kito,,kaip tik 
didelių nuostolių.

Praktiški žmonės, praktišku 
pplitikii...

j Bpt ar, idealistai Amerikos 
lietuviai 1 ilgai - toleruos tuos 
praktiškus politikierius atsa- 
komingose savo organizacijos 
'vietose? Ar jie kartais nepada
rys praktišką žingsnį ir .nepa
keis juos mažiau “praktiš- 
.kuis?, liet labiau visuomenei 
pasišven t usiais veikėj ais ?

ienas
Koinisijonicrių.

gpjbfctih (mat. pjBmas morgi- 
čiu^buvo^MĮk; $W><W)0), ta-J 
ČigUb komisijos rado,, kad jis, 
Pp (^Jgųž^ negęraij pasielgė, 
irti išneši apkaltinimą., (žiūrėk 
K^nMWjų.?pr^tQkpląi/‘TCtyučs”

51y gruodžio.>19p, 1980 m.). 
tyet,i. kai* > atėję. p,, Gegužis ir 
turėjo; > praktišką.; pusike Ibėji- 
ibąsuapkhltinimų autorium 
adv. Olftb jai, adv. Olįsišprak- 
tiškb .atžvilgio radpreikhlinga 
pąskfelbtib kad p,. Gegužio ir 
p43$ .Turgeliutėg ppliopimas 
hdv. Gugiui buvo “praktiškas” 
įr.rgęraa, ir todėl! Komisijos 
vienbalsiai,. adN* Oliuin reko
menduojant,* rado Gegužį ir 
Jurgeliutę tame dalyke nekal-i 
tais. Apįe Gugio. kokią nors 
kaltę nebuvo nė kalbos, nes 
jis tik pildė skubų neatidėti
ną įsakymą. Dabar betgi ma-( 
tau, kad ! praktiškas , žmogus, 
p,{ Olis, randa galima < skelbti*- 
jogei už tos sumos išmokėjimą? 
esąs kaltas ady*. Gugia! Prak
tiški; i sumetimai* matyt, prak
tiškus, žmones ne tik: kad nuve
da į“praktiškus” biznius, bet 
kariais atima jiems ir papras
tą padorumą.

Komisij ų u bendrame posėdy
je, adv. Bagočiui pasiūlius bu
vo nutarta tuojaus paduoti 
Devenį. į civilį teismą, ir gauti) 
teismišką pripažinimą, kad 
Devenis yra Susivienijimui; 
tiek ir tiek skolingas, ir, gavus 
pripažinimo lakštą (exeeut- 
ion), tuojaus uždėti areštą ant. 
Devenio dvaro Lietuvoje. Adv. 
Bagočius pridavė ir Devenio 
dvaro antrašą ir nurodė, kad. 
Lietuvos teismai pripažįsta A- 
merikos teismų nutarimus 
(full fąitb and credit), ir tam

BRAM STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

Pirmintan JDovblcday., Doną B Co, 
.  R1

(Tąsa),

^DRAKULA

“Matai tamsta, aš negaliu iš
rinkti bet kurią dienyno dalį.” 
Diar betariant tuos žodžius, jam, 
į galvą atėjo mintis ir pats ne
pajuto,. kaip naiviškai, lyg kū
dikis, visai* kaistu balsu, paste
bėjo: “Ištikto, tai visai tiesa., 
Tikra teisybė!” Nebuvo kas ki
ta padaryti kaip tik nusišypso
ti. Kiek' susigėdinęs ir dakta-, 
tas nusišypsojo. “Perdaug šį 
kartą pasakiau!” tarė nusi
juokdamas. “Bet ar žinai, kad, 
nors jau savo dienyną palaikiau, 
kėliuą menesius,/ man niekuo
met į galvą neatėjo mintis/ 
kaip,, reikalui atėjus, , galėsiu 
•surasti vieną kurią ypatingą jo 
dalį,?” Besiklausydama, jo aiš- 
kinimams,. pąįląriau išvadą, kad 
dienyne ,• daktaro,, kuris prižiū
rėjo Lucijų,.t gąli. būti vienas, 
kitas. mums . nežinomas faktas 
ąpie, GaišųjįSutvėrimą,< kurio 
mes- rengėųfčs ieškoti, 
drąsiai pastebėjau: * / ’

“Tame atvejyje/ daktare Se- 
Varde/pavelykAman. jį visą mu- 
kopijuoti - mašinėlė.’/ Tai išgir
dęs, daktaras tikrai mirtinai 
nubalo.

“Ne,-ne, nei Niekuomet ne- 
leMu^ jums susipažinti su to
mis baisiomis^ musų pergyven
tomis valandomis!”
ž Mano blogąs nujautimas ne- 
^uyo bę paippto; su Lucija at- 
iįitikp.kasaiofs blogo! Valan
dėlei stovėjau užsimąsčiusi; 
besitalgydaiįia po kambarį, 
nežinodama ko, bet tikėdama 
ųžtikti* ’ką nęrs kas galėtų 
ateiti ,n)an į {pagalbą, pastebė- 
jąu didelę krūvą mašinėle ra- 
šytų^pppįerioį lakštų. Jo akys 
pggiyusjbs manasias irgi nu- 
klydOiį ^tglą* Pamalęs popie- 
čio JakŠH<s suprato mano žvilg- 
iiio reikšmę/

todėl

“Tamsta manęs nepažįsti,” 
tariau daklrui Sevardui, “bet 
kuomet perskaitysi tuos pppįe- 
rio lakštus — mano ir mano 
vyro užrašus, kuriuos aš per
rašiau mašinėle — galėsi ma
lte tinkamai suprasti. Aš ne
svyruodama atsidaviau visa 
savo širdimi šiam reikalui; 
bet, žinoma, tamsta manęs — 
dar dabar - nežinai; todėl 
nemanau ir netikiu, kad gali 
manimi visai pasitikėti ”

Jis yra tikrai kilnaus budo 
žmogus;. Lucija -neklydo. At
sistojęs, atitraukė didelį- stal
čių, kuriame buvo tvarkingai, 
pagal numerius sudėti tušti, 
vašku aptraukti metaliniai vo
leliai, ir tarei

{ “Tan|s,los.4iesa, p, Harkerie- 
nė. Nepasitikėjau, nes jūsų 
nepažinau, Bet*, dabar jau 
tamsta pilnai* įvertinu; ir pa
velykite pasakyti, kad tai tu
rėjau padaryti jam senai, ži* 
nau, kad Lucijų tamtsai apie 
mane rašė; ji>nuo.savęs papa
sakojo man ir apie.tamstą. Ar 
galiu atsimokėti už savo storr 
■žieviškumą vieninteliu man 
galimu budu? štai, .paimk 
šiuos volelius ir visus juos iš
klausyk;.
liečia mano asmeninius reika
lus, ir jūsų neišgąsdins 

tamsta ir

pirmas jų šešetas

JUOS 
manęišklausiusi 

geriau,pažinsi. Tuomet ir,pie
nus jau bus paruošti. Aš tuo 
tarpu perbėgsiu per šiuos už- 
i'ašųs, kad galėčiau kai ku
riuos man nesuprantamus fak
sus geriau suprasti.” Pats už- 
įiigšė fpnogra|ą į, mano kamba
rį ir jį pradėjo. Esu tikra, 
kad sužinosiu daug ko įdo
maus, tie; voleliai pasakys man 
antrąją tikros meilės episodo 
dalį, kurio, pirmąją dalį jau 
žinau...

(Bus daugiau)

1
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užmušti, o taipgi stengiasi pa* 
gelbėti jų našlėms ir našlai
čiams keliais doleriais, iki Šie 
iš naujo prisitaiko gyvenimui.

Publika kviečiama atsilanky
ti į šį nepaprastų parengimų. 
Bilietų kaina—$2 porai.

Cicero j laimėjo dc 
mokratai

Padarė klaidą

Rinkinei praėjo ramiai, po 
dele policijos apsauga

di-

Vakar Cicero įvyko miesto 
viršininkų rinkimai. Jau per 16 
metų §į miest) vuldč republi- 
konai, su miesto tarybos prezi
dentu Klenha prieky. Kelis sy
kius bandyta juos nuversti ir 
nors rinkimai kai kuriais me
tais buvo labai kruvini, tečiaus 
republikonai vis laimėdavo. Te
čiaus vakarykščiuose rinkimuo
se republikonai pralaimėjo ir 
rinkimus laimėjo demokratai, 
ir tai laimėjo labai didele di
džiuma balsų.

žmonių susidomėjimas rinki
mais buvo labai didelis ir bal
savimuose dalyvavo nepaprastai 
didelis skaičius balsuotojų. Bu
vo tikimasi didelių sumišimų, 
tečiaus rinkimai prAvjo gana 
ramiai, po stipria policijos ap
sauga. nes vien iš Chicagos bu
vo prisiųsta 250 polieistų dabo
ti rinkimus ir desėtkai skvadų. 
Tik vienoj vietoj buvo areštuo
ta apie 40 žmonių, kaip nužiū
rėta, neteisėtų balsuotojų.

Naujoji Cicero miesto admi
nistracija bus: Prezidentas 
Joseph II. Cerny, klerkas Jerry 
J. Viterna, kolektorius Krank 
Cuchna. supervaizorius Anton 
Maciejėvvski, assesorius Henry 
R. Schwarzel, Trustee Nicholas 
Hendrikse. Direktoriais viešo 
knygyno išrinkti T’.omas Cul- 
len ir lietuvis Dr. Stanley A'. 
Dowiat.

Nemažai prie demokratų lai
mėjimo prisidėjo ir lietuviai, 
kurių daugelis už juos uoliai 
darbavosi, nors nemažai lietu
vių tiek pat uoliai dirbo- ir už 
i'epublikonus, ypač už ..lietuvį 
kandidatų Jonų Ė. Kimbarkų. 
Abdnai šiais rinkimais lietu
viai buvo labai susidomėję ir 
daugelis aktyviai dirbo vienai 
ar kitai pusei, net tapo įtrauk
tos ir draugijos, ko pirmiau 
nebūdavo. —Rd.

Plėšikai įsiprašo į David Lips- 
chutz. (1144 North Lawlcr avė.) 
automobilį, ’ kuriame buvo 350 
čeverykų. Automobilis sto
vėjo prie VVieboldt krautuvės, 
ties Ogdt'n ir W. Monroe gat
vėmis.

žinoma, vagiliai pasiėmė vi
sus 350 čeverykų. Bet jie pa
darė klaidų. Dalykas toks, kad 
visi čeverykai buvo pasiūti vie
nai dešinei kojai.

Policininkas ir balionas
Parko policininką? 

balionų, kuris buvo 
nuo stulpo ir kilo 

oran. Virvė kabojo nuo ba
liono. Policininkas Sychovski
nusitvėrė už virvės, o virvė ap
sisuko apie jį. Na. balionas 
negalėjo pakilti aukštyn, bet ir 
policininkas nepajėgė sulaikyti 
baliono. Triip ir ėmė plau
kiantis oru- balionas su polici
ninku kabalduoti. Bet pribbvo 
policininkui pagelbon trejetas 
ar ketvertas vyrų ir visi jie 
pririšo balionų saugiai prie me
džio.

Lincoln 
pastebėjo

Išmokės depozitoriams
10 nuošimčių

Valstijos auditorius įsakė iš
mokėti 10 nuošimčių dviejų bu
vusių Baino bankų depozito- 
riams. Tie bankai yra Bryn 
Mawr State Bank ir Brainerd 
State Bank.

Bridgeportas
Dar apie mitingų taksų 

reikalu.

liantus, kurie išvežę žmonių pin
ingus paskandino juos kur nors 
pelkėse. t <

‘ /

Taksų reikalu patarė protes
tuoti. O protestui priduoti beli
kę laiko iki 15 dienos balan
džio.

Kalbėjo, kaip taksų mokėto
jas, nuo Association of Real 
Estate l'axpayers of Illinois, p. 
Billin. Jisai citavo paragrafus' 
iš bylos prieš taksas, kurios 
klausėsi kauntes teisėjas Jarec- 
ki.

Anot jo, teisėjas Jareckb pri
pažino 1928 ir 1929 m. taksas 
neteisėtomis todėl, kad į taksa- 
vimų nebuvo įdėta personale 
arba asmenine savastis (perso
nai property). P-no Billino iš
vadas buvo: nemokėti taksų ir 
tuo budu priversti politikierius 
atkreipti dėmesį į taksų mokė
tojų interesus ir 'dar priversti 
juos sumažinti kaštus vyriausy
bei užlaikyti.

Kai įkurie iš susirinkusių 
klausę kalbėtojo, kas bus, jei 
vyriausias teismas Springfielde 
atmeb teisėjo Jareckio nuos
prendį. Kitaip sakant, jei tas 
vyriausias teismas pasakys, jo- 
gei reikia mokėti taksas už 
1928 ir 1929 m., tai ar nepri- 
seis mokėti ir bausmė po 1 nuo
šimtį už kiekvienų užvilktų 
mėnesį ?

I tų klausimų p. Billin atsa
kė, kad jis ir jo atstovauja
ma organizacija esu tikri, jo
gui taip neatsitiks; kitaip sa
kant, kad jis esųs tikras, jo- 
gei vyriausias teismas Spring- 
fielde užgirs Jareckio nuos
prendį.

P-nr.s Biliin patarė taipgi pa
duoti protestus prieš taksas. Jis 
nurodė, kad protestus galima 
paduoti per jo atstovaujamų or
ganizacijų— 
Real 
nois. 
imsiu 
testo
tos sumos, kuria nupigins tak
sas bet ne mažiau, kaip po $2. 
už bet kokių taksų bilų. O jei
gu bila brisia!riti' didesne, nei 
$200, tai imsiu ne po $5, bet 
po $10 už protesto išpildymų.

* ♦ * •
Aukščiau išdėstyta buvo su

trauka pareiškimų, kuriuos kal
bėtojai padarė minėtame susi
rinkime.

Tenka betgi abejoti deliai kai 
kurių iš tų pareiškimų. Pavyz
džiui, negalima būti tikriems., 
kų aukštesnis teismas Spring- 
fielde pasakys deliai teisėjo Ja
reckio nuosprendžio.

Toliau, kalbėsime šiaip ar 
taip, bet turime pripažinti, ka^ 
taksos reikia mokėti, nes be jų- 
■miestui grūmoja anarchiją, 
chaosas; jos bus išrinktos ankš'-' 
čiau ar vėliau.

Taigi kas daryti, kad apsi
saugoti' nuo bausmės už užvil
kimų taksų, jei aukštesnis teis
mas atmestų teisėjo Jareckio 
sprendimų? Ir kas daryti, kad 
palengvinti taksas?

Gal geriau butų elgtis-šitaip: 
mokėti taksas, kurie pajėgia ir 
kiek pajėgia, ir kartu paduoti 
protestus prieš neteisingų jų 
paskirstymų, kad teismo pagol- 
ba ar kitomis priemonėmis, su
rasti teisybę. Mokėti taksas at
rodo pravartu, kad išvengti 
bausmės už užvilkimų, o pro
testuoti— kad priversti politi
kierius jas sumažinti ir ‘sugra
žinti balansų tiems, kurie bus 
permokėję.

Tai mario asmeniška nuomo
nė. šitokį išvadų esu priėjęs pa
sikalbėjimuose taksų klausimu 
su žmonėmis, kuriuos tas klau
simas artimai apeina. Bet jų 
neskaitysiu taksų klausimų au
toritetais,

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietutis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooievelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis

• Graborius Chicagoj

—Rep. .

1U46 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuves Akušerės
Graboriai

Lachavich ir taus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuusu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai GydytojaiLietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS I Dr . . . . . I DENTISTAS
Utarninkai* Ketvergai* ir Subatoms 

2420 W Marguette Rd. arti Western Av 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliau, S e rėdo m ii ir Pėtnyčio b 
1821 So. Halsted Street

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Sugavo banditus
atidarė audito- 

Jis pakvietė kal- 
Eiias, Universal

Association of 
Estate Taxpayers of llli- 
Jisai paaiškino, kad jie 
po $5 nuo kiekvienos pro- 
bilos ir po 1 nuošimtį iš;

Tdefohas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius Ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319* Auburn Avenue
CHIŲAGO. ILL.

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue 

įvairus Gydytojai

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5914

DR. NAIKEt.IS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS -

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

Gydo staigia* it chroniška* liga* ly
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektro* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. lith St., netoli Morgan St^ 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Daktaras V. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 ♦. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Bbulevard 1401

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. ‘ieną- 

Pbone Midvay 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Dr. MAURICE KAHN

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Trys banditai padarė holda
pa R. E. Barbee real estate ofi
se, 6910 So. Wentworth avė. 
Bėgdami iš holdapo vietos, jie 
važiavo automobiliu ties 75 ir 
State gatvėmis nepaisydami tra- 
fiko šviesų. įvažiavo į Wm. J. 
Mulen mašina (9453 So. Loomis 
st.). Iššokę iš savo mašinos 
banditai pasileido bėgti. Bet 
čia juos pasivijo policija ir po 
|)ersiša»Klymo suėmė. Suimtųjų 
vardai yra Frau k Dudek, 1843 
So. Wood st., Waltcr Worchel, 
1526 W.'18 place, ir John Ba
ker ,1620 West 13 St.

Naujienose jau .tilptų užvakar 
žinia -apie įvykusį 1 diena ba
landžio susirinkimų Lietuvių 
Auditorijoj taksų klausimais, 
kurį • šaukė Lithunian Chamber 
of Commeice. Noriu pridėti 
dabar prie pirmesnio aprašymo 
keletu žodžių.

Susirinkimų 
rius Varktda. 
bėti p. J. J.
State Banko prezidentų.

P-nas Elias aiškino, kad jam 
tekę kalbėtis taksų reikalu šu 
senatorių' Wood. Sėriatorius tį
sus tos nuomonės, kad taksos 
per pastahiosius koletų metų 
buvusios paskirstomos neteisini- 
gai, ba vadinamoj personai pro- 
pėrty (asmenine savastis) fak- 
tinai palikdavo netaksuota, b 
įstatymai reikalauja, kad ir 
šios rūšies savastis butų tak- 
suojama.

Po to, p. Eiias įrodinėjo, jo- 
gei reikia remti savuosius biz
nius; jisai smerkė tuos speku-

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS; . j:..

Musų patarnavimas lai
dotuvėse, ;įr kokiame rėi- 
kale ■visuomet esti ijąži- 
nmgas ir nebrangui to
dėl, kad neturime 'iš
laidų - užlaikymui *ky-

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS . AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
criimpartgystę ir toliregystę, . Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas darotaas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
baugety 'atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip ^itw.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL

*-

■b J
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Banditai lanko mokyklą

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
Graborius chicagoj

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boukvard 6487

Laidotuvėse patarnau- 
į ju 1 geriau ir pigiau
| *Aiegu kiti tėdel, kad 
& prįklausau prie gra

bų išdirbystes 
OFISAS:

f 668 W. 18tb Street 
Tel. įanal 6174

' SKYRIUS: ' . 
W 3238 S.’ Halsted St.

Tel. Victoty H088

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
’’moksliškų budu

2437 W. 69th St.
Tel. GroVehill 2242

r. . ..................................    lt u ...........   u . lįyi.......... ... IĮ." .iH I ■ ———
■■ 1 ii .... > r x . J-I

Seniausia-irlBiausla

Tel. Yards 18291.

UK. It. olktviĮ EK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.
\ kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, -nuo 6 iki 
Nedčliomis nuo 10 iki 12

8 *

Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. I
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.), . « ,
Seredomis ir nedčliomis pagal susitarimą Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pief

Ofiso Tel. Lafayette 7337 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tel. Hyde Park 3395 Telepbone Plaza 3200

Telefonas Boulevard 1939 Ofiso Tel. Victory 6893

DB- ĄASENZA mI“. a. roto
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 t-l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archei Avenue i

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street 

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

7 iki 9 vakaro. Nedčliomis ir 
. šventadieniais 10-1? dieną

Rea. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS

ihi Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
003€ I CHIRURGAS

OaMey ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedčly 3 iki 8, Utarhinke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Naikių telefonas BrUnsvick 0597

DR.M.T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OfiHo vulundoH nuc » iki i ir nuo U iki 

8 vul. vak.' NcdFlloinlH pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

K. G U GI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deurborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo1 vilta 
3323 South Halsted Stresu 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo- iki 8 tat kiekvieną 

; vikarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto |/y

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West* 22nd Street 

Arti Leavitt - St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Trys ginkluoti banditai pa
darė holdapa Levvis Institute, 
1951 \Vest Madison st. Pasipel-•• 
nė $2,000. Pabėgo. Kai bandi-d 
tai fejo įstaigos direktoriaus- 
ofisan, tai direktorius jiems 
patarė: registracijos ofisas ne

■čia; eikite į kitų ofisų. BetS 
banditai žinojo, kur ėjo ir ko 
atėjo.

South Parkų pašalpinis 
balius 1

South Parkų policijos nariai 
ruošiasi tikram Ilollywood Ba
liui. Vieta—Trianon Ballroom,; 
priė ^2 gatvės ir Cottage Groveį 
•avc?. ■ - Į;

'Tai yra ph'mas pašalpos pa
rengimas, kurį jie suruoš bė
giu pastanjjų 22 metų. Balius 
įvyks balandžio 11 d.

Pelnas iš šokio eis j iždų, 
South Park Pdlice BeneVolent 
Association, kuri rūpinasi mirš
tančiais nariais arba kurie esti

PETRONĖLĖ YUDIĖNE 
po tėvais Rautaitė ,

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 4 dieną, 10 valandą fyte-: 
1932 m., gimus Tauragčs apskr., 
Švėkšnos parap. ir mieste. Ame
rikoj 'išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime vy-| 
rą Ahtaną. dukterį Petronėlę,' sese-B 
rj Kotryną Bliudienę ' ir seseties!} 
dukterį Kotryną. Mass. valst., bro-4 
lio dukterį Josephine ir gimines, 
p Lietuvoj brolį Jokūbą Raulį.

Kūnas pašarąotas, randasi 45361 
S: Hėrtaitagc Avė. J

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 

1 nuoširdžiai kviečianti dalyvauti lai- 
dothvėse ir suteikti jai paskutinį 
patirnaVrmą ir’ atsisveikinimą.

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

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

j
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GRAfiORIH ĮSTAIGA
-EUPEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto- 

mis kainomis tiž Aukštos rūšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigų iŠ bile kokios miesto dalięs.^

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš i musų jsthigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir Idtų rėikmenii ir už tų įia- 
tarriavimų jums visai nieko'tereikės ’ftiokėti, nežiūrint" 

: j tai, ar jus ką pirkaite* ar* ne. i-
ĖŪtiiitKIS' yra vienatinis ’lietuVių graborius, ' kuris : 

teikia ambulahce patarfiaVimą ekspertu lietuviu pa- • 
tarrtatftoju. Dykai Kėtiiriės ^MbdėrniSkos Koplyčios Dėl 
šėrriiėhų^ Pašiiirtitte ĖŪDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur/ 
kitur.

ta w -ta^^- l^ĮF ta sita^-; I i

WSŲ GRABOfeltTS «
■.'< «

\ Didysit Oftsas

< 4605-07 South Hermitage Avenue '
Visi Telefonai: Y<AkDS mi ir 1742 jj

. * , • *' ■ k

M IĮ... i »m. sKRta.ii■ į ,I|Ž I į.... ■■ ■ ta   ..■■■ .1      

r 25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių* dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
optomeTristas

Ekspertas tyrimo akių.ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 

Platt Blg., kamp. '18 S t. 2 aukšta* 
Pastebėkite mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Pbone Canal 0523.
■H ■! H ..Ai, 'l ■    ■ h ■ I ■ !. n .....M.- 

Lietuviai Gydyto jai

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: »

puo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivehtaditiiio ir kttvirtaditino 
w .................. ... III —» anai 4 < 4 <****>»

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So* Halsted Street 
Ofiso Tel. Victbry 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

,oj A

1

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto I AnVnKATA;
būt, 6 iki 9 valandai -vakaro | Wuh!ajltM s,

RW>m 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR.J.J.K0 W ARSK AS 
GYDYTOJASTR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L.YUSKA
2422 W. Marųuette Rd. 

-kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1^95 

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

nedėliotas pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliotais pagal sutartį. • 
4847 Vfyt lAth Street, 

CICERO, ILL.
jC-RayoUPfeme Cicero 1260

................    ... ....u......į,,11 .t..„i............

Hemlbck 8151

DR.• V. S. NARES 
’ GYDYtb^ASyiRCCHIRURGAS 

' 2420 MafųtMtte Road

Valandos^ 9—12, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal ausitartuą.

it
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A. A. SLAKIS

JOHN H. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) > 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte Tek Repnblic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas'

4631 So. Ashland Avė.
Td. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rpckufell St.
Td. Republic 11723

............................. ta—ėįkiite—htaA— ■ I inA ■ m ■ ę

V'ATTLkj* A 424JL A AJJlw 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai:^8117 S. Union Avė.
Telepbone Victory -2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Labai svarbus rei 
kalas

šį vakarą įvyksta, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 
labai svarbus SLA. 36 kuopos 
susirinkimas. Bus balsuojama 
kandidatai į Pildomą Tarybą 
ir bus renkami delegatai į gei
mą.

36-ji kuopa yra didžiausia už 
visas Susivienijime. Ji turi 400 
su viršum narių.. Jos nariai 
sumoka daug pinigų į centrą, 
todėl jis privalo pasirūpinti, 
kad jų balsas organizacijoje tu- 

• retų svarbą. Kiekvieno nario 
pareiga yra atvykti į šį mitin
gą ir balsuoti už tinkamiau
sius kandidatus į SLA. virši
ninkus.

Nariai ligi šiol, be abejonės, 
jau spėjo priimti tam tikrą nu
sistatymą, kurį vargiai kas 
nors dabar pakreips. Todėl 
čia aš nekalbėsiu, už ką jie 
privalo paduoti savo balsus. Bet 
yra kitas klausimas, apie kurį 
narių gal dar mažai galvojo, tai 
—busimas Seimas.

Seimas prasidės birželio 20 
d., Pittsburghe. Jam teks iš
spręsti daug labai rimtų ir opių 
klausimų. Viena—keturių se 
nosios Pild. Tarybos narių at
sakomybė už Devenio-Užuna- 
rio paskolą; antra —konstituci
jos projektas; trečia — SLA. 
finansų sutvarkymas; ketvirta 
—naujos Pildomos Tarybos iš
rinkimas. Visa organizacijos 
ateitis priklausys nuo to, ar 
šituos klausimus sprendžiant 
dauguma Seimo delegatų vado
vausis partiniais sumetimais, ai’ 
organizacijos gerove.

Taigi yra be galo svarbu, kad 
į Seimą butų išrinkti delegatai, 
kurie mokės protauti ir nuošir
džiai „ organizacijos reikalus 
svarstyti. 36-ji kuopa gali.pa
siųsti į Seimą bent 10 delega
tų, ir kuopa galės jaustis at
likusi savo pareigą tiktai tuo
met, kai ji paskirs tokius dele
gatus, kurie sugebės užimti tei
singą poziciją Seime.

Labai gaila, kad Įstatų Komi
sija dar nepaskelbė savo kon
stitucijos projekto, kurį, kaip 
girdėt, ji yra pagaminusi ir 
ketina atsivežti į Pittsburhgą. 
Eina gandai, kad toje konstitu
cijoje ne tik panaikinama vi
suotinas balsavimas, bet ir šiaip 
suvaržoma narių teisės. Iki 
Seimo jau vargiai bus laiko 
tą projektą išdiskusuoti, o pa
taisymus prie jo daryti jau nė
ra kada. Bet jeigu delegatai, 
suvažiavę į Seimą, nemokės na
rių teises apginti, tai tenai gali 
praeiti toki nutarimai konsti
tucijos klausimuose arba kituo
se dalykuose, kurie paskui Su
sivienijimui padarys daug žalos.

Todėl į šį kuopos mitingą tu
rėtų ateiti kiekvienas narys ir 
būti jame, kol nebus atlikti 
visi balsavimai. Toki svarbus 
kuopos mitingai įvyksta tik vie
ną karią per dvejus metus!

—Aš Busiu.

pasakytuinem: Jai Juozas pats 
perkasi automobilį. Bet žinote, 
tėvai yra tėvai: deliai vaikų 
kai kurie tėvai patys save už
mirš. Matyti, kad ir senis Ma
kalas, kuris iš pirmo pasiklausi- 
mo atrodo rūstokas, širdies gi-, 
luinoj yra taipjau “soft”, kaip 
Makalienė. Nežinau, ar galima 
juas už tai peikti. Greičiau ten
ka atiduoti jiems kreditas.

žinoma, ir Juozas ir Malė la
bai nudžiugo gavę tokią dova
ną, kaip automobilį. Ir dėkingi 
pasirodė. Tik klausimas, ar Il
gam.

Dainavo p-lė Vanda Micevi- 
čiutė tris daineles. Jos dainos, 
kartu su Makalų šeimyna, pada
rė šį Naujienų programą jau
kiu, kaip ir kiti pirmiau trans
liuoti. Paskutinės dvi jos dainos 
man ypač patiko.

Buvo pranešimų. Tarp kitko 
įdomus pranešimas padaryta} 
apie p. Balžeko automobilių 
sandėlį. P-nas Balzakas parduo
da Nash karus. Jisai turi pilną 
pasirinkimą tos išdirbystės 
1932 metų karų modelių. Bal
žeko Motor Salės sandėlis ran
dasi Archer gatvėje.

Darė kitokių pranešimų.
Pasarga: Ateinantį sekmadie

nį 'Naujienų radio programas 
bus transliuojamas jau iš kitos 
stoties, būtent iš VVEDC. 1210 
kilocycles, 
tent nuo 
vakaro.

dabar už Gegužį, kurie yra po
litiniai nusistatę, o ne frater- 
naliai arba demokratiškai.

Susirinkime dalyvavo 60 pa- 
rįų. Balsavime, dalyvumą ėmė 
59, nes vienas susilaikė nuo 
balsavimo. Kandidatus į sekre
torius balsavo tiktai 33 nariai, 
o kiti visai nebalsavo.

Delegatų rinkimas ’ į Seimą 
irgi parodė didelį bepartyvišką 
narių nusistatymą. Delegatus 
išrinko visai bepartyviškus, 
nors nedaug— tiktai du delega
tus teišrinko. Nors 122 kuopa 
turėjo teisę rinkti 5 delegatus, 
bet rinkta du, atsižvelgiant į 
kuopos iždą. Delegatais iršrįnk- 
ta gana komnetentiški nariai— 
adv. .1. J. Grish ir Liudvikas 
Geležinis, kurie yra rimto budo 
.žmonės ir atatinkantys būti de
legatais • x

T. Puteikis, sekr.

Lietuvių radio 
programas

per

ir kitokiu laiku, bu- 
7 iki 7:30 valandos

—Klausytojas.

Town of Lake

Naujienų Radio 
Programas

Iš SLA. 122 kuopos 
susirinkimo

Susivienijimo Lietuvių Arr/e- 
rikoje 122 kuopos reguliaris 
susirinkimas įvyko balandžio 3 
dieną. Jame buvo balsuota Pil
domosios Tarybos kandidatai ir 
rinkta delegatai į ateinantį 
SLA. seimą.

Pirm negu paskelbsiu balsa
vimų rezultatus, noriu primin
ti keletą žodžių apie bėgan
čius SLA. 122 kuopos reikalus.

Susirinkus nariams ir visai 
valdybai, prezidentas A. S. 
Kuizinas atidarė susirinkimą, 
pareikšdamas svarbą susirinki
mo ir kviesdamas susirinkusius 
trumpai diskusuoti kiekvieną 
klausimą. Po to, užrašų sekre
torius perskaitė užrašus iš pra
eito susirinkimo, kurie ir liko 
vienu balsu užgirii. Toliau iš
duota raportas komisijos ligo
niams lankyti, nes yra keletas 
sergančių narių. IPaskiau išva
žiavimui rengti komisija rapor
tavo, kad išvažiavimas įvyks 
birželiį 19 dieną. Vieta — Ku
činsko darže, prie Tautinių Ka
pinių. Išlaimėjimui serijas jau 
turi gatavas ir kvietė narius 
pasiimti bent po vieną seriją 
pardavimui. Dar buvo išduoti 
keleto komisijų raportai, kurie 
čia nesvarbu minėti.

O po to eita prie balsavimo 
Pildomosios Tarybos. Kandida
tai- gavo balsų tiek:

į prezidentus — F. J. Bago- 
čius 29, S. Gegužis 19 ir J. J. 
Bačiunas 11;

į vice-prezidcntus — A. Mi
kalauskas 32, M. J. Vokietaitis 
19 ir Mockevičius 4;

į sekretorius — P. 
tė 9, J. Miliauskas 9 
Čekanauskas 15; 
; j iždininkus — K.
46, J. Tareįla 8 ir P. Mažeika 
5; ; . : . .! Į,....

į iždo globėjus — J, Januš
kevičius 18, S. Bakanas 20, G. 
J. Stungis 41, M. A. Raginskas 
16, S. Mockus 8 ir J. Sekys 4;

į daktarus kvotėjus — Dr. 
I. B. Bronušas 27, Dr. E. G. 
Klimas 23 ir Dr. Staneslow 6.

Palyginus dabartinį balsavi
mą su nominacijų balsavimu 
pasirodo, kad F. J. Bagočiaus 
balsai užaugo iki 22. Mat, F. 
Bagočius nominacijose gavo tik
tai 7 balsus, o dabar už jj pa
duota 29 balsai.

S. Gegužio balsų skaičius ne
užaugo nė vienu. Jis nominaci
jose gavo 19 balsų, taip ir da
bar gavo 19 balsų. Reiškia, kad 
tik tie nariai balsavo pirma

Graži muzika ir dainos 
radio būna kas sekmadienis iš 
radio stoties WCFL. nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų lėšomis Jos. 
F. Budriko krautuvės—3417 So. 
Halsted st. Tad ir pereitam sek; 
madienyj buvo malonu to prag- 
ramo pasiklausyti, kuriame, be 
gražių dainų Stasio Rimkaus, 
p-nios Oželienės ir keleto seno- 
biniij dainų, dar teko gėrėtis 
gražiu Budriko orkestros gro
jimu lietuviškų šokių ir har
moningu pritarimu daininin
kams. Buvo sudainuota kele
tas S. Šimkaus dainelių “Du 
broliukai kunigai”, “Plaukia 
sau laivelis”. Taipgi dvi naujos 
liaudies dainelės— “'Čigonai” ir 
“Augin tėvas du šuneliu”. Bud- 
rikas sudainavo žemaičių ko
mišką dainą “Ubagėlis”, kuri, 
kaip man, taip ir daugeliui pa
tiko. Abelnai, buvo geras 
gražus radio programas.

Cicero

ir

Jurgeliu- 
ir, V. M.

Pi Gugis

Praejusj sekmadienj Naujie
nos ir vėl davė radio programą 
iš stoties WGES. 1360 kilocyc- 
les, nuo 7:30 iki 8 valandos va
karo.

‘Programas susidėjo iš Maka
lų šeimynos pasikalbėjimo, p-lės 
Vandos Misevičiutės dainų, pra
nešimų ir rekordo, {dainuoto 
Juozo Babravičiaus.

Makalų kalba sukosi apie au- 
> tomobilj. Senis Makalas nupir

ko naują automobilį. Ir padova
nojo j j... Juozui su Malė.

Well, sūnūs pasilieka sunumi 
tėvams. Dabar, kai Juozas su 
Malė persikėlė gyventi kitur, 
atrodo, kad Juozas darosi Ma
kalams dar brangesnis.
« Aš asmeniškai arba jus gal ir

NAUJIENOS, CHcggB, UI.
 .................. . ■ t 
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Atsidūrėme Chicagoj pas p. 
K. Kairius. Ten radome svečių, 
žodis-kitas, reikia skubėlis sto- 
Xin,’ nes traukinys nepalauks. 
Išsiskubinom j North:western 
gelžkelio stotį.

Visį pasižadėjome atlankyti 
pp. šarkus vasaros metu, nes 
Wisconsine puikiausios vietos 
atostogoms. Ir nemažai musų 
tautiečių praleidžia ten gražų 
laiką. Sako, dienos metu šilta, 
o naktį vešu, kad be vargo ga
lima miegoti.

Na, apie atostogas dar per 
anksti planuoti. Bet vasarai 
prisiartinus patarčiau pamatyti 
senus >pažįstamus. Rhinęlande- 
ry, Wis., ir jo apiclinkėj daug 
lietuvių yra. —Ciceronas.

Ex-cicerie,tiš p. M. A. šarka 
praleido Velykas pas mus gar
siojoj Ciceroje.

Senesni gyventojai labai ge
rai pamena pp. šarkus. Tai bu
vo veiklus žmonės lietuviškame 
judėjime. Pats p. šarka daug 
triūso yra įdėjęs tautiškan ju- 
dėjiman, ypač gi SLA. Jo pa
stangomis atgaivinta buvo SLA 
194 kuopa ir tverta II Susivie
nijimo Apskritis. <-

Kai prisimeni anuos laikus, 
tai tenka pasakyti, kad darbas 
ėjo labai sėkmingai. O p-ia šar- 
kienė buvo tikusi lošti ir dai
nuoti. žodžiu, viskas klojosi 
kuo puikiausia.

. ■ ‘I

Bet gyvenimas nestovi vieto
je. Tas pats atsitiko ir su Šar- 
kais. Nežiūrint daugybės drau
gų ir naujų namų, pirm 17 me
tų jie pardavė savo turtą ir at
sidūrė Wisconsine. Ten ir šian
die gyvena, ir nė kiek nesigai
li /senosios Chicagos ir naujos 
Ciceros.

Vienok draugų-pažįstamų tai 
pasiilgsta ir retkarčiais juos at
lanko. Taip ir šį kartą padarė. 
P-as šarka yra biznio žmogus, 
tai turi įvairių reikalų, kas lie
čia biznio įstaiga^, gi žiema tai 
jau jų laikas suvažiuoti, pasi
tarti kaip tobulinai apyvartą ir 
išlaikyti, konkurenciją ypač su 
chain krautuvėmis. Prie tos 
progos Jis visiįęmet atlanko sar 
vo pažįstamus.

šį karią daugiausia laiko pra
leido p. šarka Ciceroje. Gayęs 
žinią, kad svetys randasi pas 
p. K. Kakanauską, Velykų dien- 
ną popiet nuėjau pamatyti jį. 
Radau bešnekučiuojant. Pralei
dome čia kiek laiko.

Atsisveikinę išėjome gatvėn 
ir užsukome pas seną pažįsta
mą p. J. Juknį. Jr tai buvo

pa-Jukniui tikras siurpraiz 
simatymas po 17 metų.

Kadangi mažai laiko teturė
jau, tai priversti buvom greitai 
skirtis, nes reikėjo būtinai pa
simatyti su daugiau* draugų ir 
tuo pačiu laiku.

■ .................. ... ........................... .. .............III .. ............................ tl ! I ■■■ I ■

svetainėje^ čia vienbalsiai in- 
dorsuotas tapo Felix Kuchars- 
ki į ,wftrdos komitimanus rc- 
pubiikonų sąrašu 12 vvardai.

Kucharski yra gimęs ir už-r 
augęs Town of Lake apielinkėj, 
seniau 13 wardoj. Kada praėju
siais metais redistriktavo Chi
cagos wardas, tai dabar 12 war- 
da daeina iki Wood Street, ir 
tokiu budi! Kucharski pasiliko 
12 wardoj. Kucharski yra Len 
Smal) Cook kauntes organiza
cijos raštininkas.

Kitas asmuo ,kurį Lietuvių 
Republikonų Kliubas 12 Gar
doj indorsavo ,yra Stephen Se
ru n as ,gerai žinomas lietuvis.

Lietuvių Republikonų Kliubo 
iš Brighton Parko—Komitetas.

tik turės progas susitikti su sa
vo draugais ir draugėmis, bet 
ir skrajojant balionams pasišok
ti prie geriausios G. Stepona- 
čiaus orkestros.

Be to, bus Ir užkandžių ir 
saldžiai-, karčių minkštų gėri
mėlių paragauti, o ir kitokių 
naujanybių žadėjo baliaus ren
gėjos patiekti.

Bet visą tai patirsime sve
tainėje, atsilankę į vakarėlį. 
Įžanga tik 35 centai asmeniui.

Taigi nepamirškime šio Jo
niškiečių prašmatnybių vakarė
lio. Taip jauni, kaip seni visi 
jame dalyvaukime.

—Karveliškis.

Marųuette Park

Trečiadienis, balan. 6, 1932
—......>Į . ..i. i - , ■ - , , i r-
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Financial
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PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų, mokančių, ar ne- 
lesimokančių; 7% už 1 metus, nėra mė
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

t

Atsakymas Į pasi 
teisinimą

Ben. Lubinas teisinasi “Nau
jienų” numery 78-me,. Jisai su
ko, buk mano buvęs neteisin
gas užpuolimas'ant jo.

•Kiek aš patyrinu iš trustisų, 
kurie dalyvauja kartu su juo, 
tai jam visai nėria naujiena už
siginti savo iškalbėtų žodžių. 
Pavyzdžiui, yra buvęs atsitiki
mas, kad jis nuvažiavo pas vie
ną trustisą ir pranešė labai 
svarbu t reikalą liečiantį kapi
nes. Tas trustisas, žinodamas 
Lubiną, pasišaukė kitą trusti
są, kad ir jis girdėtų Lubino 
kalbą. O kai visi trustisai susi
rinko j ekstra susirinkimą, tai 
Lubinas visai savo kalbos užsi
gynė.

Kai dėl pikniko, tai aš tiek 
galiu pasakyti, kad tas pikni
kas, kurį Lubinas skyria Geo. 
černauskui, buvo rengiamas 
“mtainerių naudai”, tikrenybėj 
gi komunistų labui. Dabar te
čiau Lubinas mėgina suversti 
atsakomybę vien ant kito žmo
gaus pečių.

Pasiteisinimas, buk jis, Lu
binas, nedirbęs kapinėms todėl, 
jogei buvo duodamas atlygini
mas tiems, kurie dirbdavę ka
pinių puošimo • dieną, irz buk 
trustisai darbais pasidalindavę 
ir Lubirfui darbo neduodavę,’ ir
gi neatsako tikrenybei. Kiek aš 
patyriau iš trustisų, Lubinas, 
kada jis dirbdavo, tai paimdavo 
mokestį taip, kaip ir visi, iš
skyrus vienus metiiš, kada pa
aukavote tos dienos darbą kapi-1 
nėms. *

Kai dėl nedavimo darbo, tai 
aš nežinau, bet žinau tiek, kad 
Pivariunas ir Stuparas pernai 
surengė programą kapų puoši
mo difenai ir jokio atlyginimo 
nereikalavo, ir nepatėmijau, jog 
deliai to trustisai butų turėję 
kokį piktumą ant jų.

O dėl Lenino—tai aš jo ne- 
garbinau ir nemanau . garbinti 
ir Lubino patarimą atmetu. Ir 
jeigu butų teisybė, kad Lubinas 
atsisako nuo Lenino ir bolševiz- 

!
mo, tai linksma žinia visiems 
lotų savininkams, gi trustisams 
ramybė. Bet Lubinas turėtų ži
noti, kad jeigu nesilaikys be- 
partyviškumo kapinių reika
luose ir pradės politiką varinė
ti, už tai gaus papeikimą. To
dėl linkėtina jam laikytis savo 
žodžio, kurį davė Naujienose, ir

Y J Y 1 1__________________

už tai bus vertas jis pagiriipo, 
Ig. Dombraiiskas.

Brightort Rark
■ . ' , .............. ........

Lietusių republikonų 12 war- 
dos ’ kliubo, Brightpn Parke, me
tinis susirinkimą^ buvo laiky
tas vasario (February) 4 dieną 
bažnytinėj svetainėj, N. P. S. 
M. P., prie 44 gatvės ir Fair
field avė.

Valdyba išrinkta iš šių as
menų: Mataušas WabaL—pirmi
ninkas; Vincentas Balunas 
vice-pirmininkas; B. R. Pietkfi" 
wicz—raštininkas; G. Š. Pakiel- 
tis—skabukt)# (kasierius).

šiame susirinkime vienbalsiai 
indorsuotas tapo Len Small į 
gubernatorius ir pasiųsta rezo- 
lįucija pačiam Len Small’ui į 
Katįkakee, III.

•Specialia susirinkimas 
laikytas kovo 22 d. toj

ŠA*

buvo 
pačioj

Atsišaukimas į Bri- 
ghton Parko taksų 

mokėtojus
Gerbiamieji taksų mokėtojai
Daugelį metų, mes mokame 

neteisėtai mums skirtus aukš
tus mokesčius ant nejudina
mos savasties. Bet dabartiniais 
sunkiais laikais, kai darbų nėra, 
viskas atpigo. Atpigo ir nekil
nojama savastis kuone puse bu
vusių kainų. Reiškia, dolerio 
vertė pabrango. Be to, miesto 
departamentams sumažėjus ii’ 
miesto darbininkams algos nu
kapojus, mes tikėjomės, kad. ir 
musų taksos sumažės. Tečiau 
kur tau: šiandie gauname tak
sų bilas didesnes, riei kuomet 
yra gauta Chicagoj nuo laikų 
miesto inkorporavimo.

Tuo pačiu laiku turtingesnie
ji Chicagos gyventojai, turėda
mi apie 16 bilionų dolerių įvai
rių nuosavybių ir sumokėdami 
federalei valdžiai šimtus milio- 
nų dolerių, Chicagos miestui ne
moka ne cento. Ir jų turtas, 
kaip ir jie patys, randasi Chi
cagos mieste.

Jeigu taip Chicagoj yra, tai 
ką mes turime daryti, kad savo 
teises, mums garantuotas fede- 
ralėg ir Illinois valstijos kosti- 
tucijos, apginti? Jau šimtai 
tūkstančių Chicagos piliečių at
rado kelią, kuris yra vieninte
lis savo teisėms apginti. Bet 
tai musų padėties nė^kiek ne
pagerina. Mes patys irgi turi
me atrasti tą kelią.

Todėl ketvirtadieno 
balandžio 7 dieną, N. 
auditorijoj, prie 44 ir
avė., 7:30 valandą įvyksta ma
sinis mitingas, kuriam kalbės 
advokatai ir teisių ekspertai, 
kurie jau laimėjo kovą pana
šiuose apgynimuose nuo netei
singų valdininkų.

Taigi, kas turite aukštas tak
sų bilas, atneškite jas tą vaka
rą į vir'šminėtą vietą, o jums 
bus nurodyta kas reikia daryti, 
kad sumažinti taksas ir nepa
kliūti į sukčių rankas, kurie 
daugiau vargšus žmonelius iš
naudoja.

Kviečia 
Encheris,
jauskas, P. Grybas ir J. Vaiku 
tis.

Kas draugiškame SLA. 260 
kp. vakarėlyje pas p. p, Vitkus 
praejusj šeštadienį per apsiri
kimą apmainėte overkautą, ma
lonėkite sugrąžinti J. Grybui, 
2515 W. 69 St., tel. Hemlock 
5825.

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. (susirinkimas, įvyks 

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

J. Balčiūnas, rast.

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

Rašt. S. Kunevičia.
J __ ___ ___

2X) Wardo Liet. Politikos ir Pašelpos 
kliubo susirinkimas jyyks trečiadieny, 6 
d. balandžio. 8 vai. vakare, A. Bagdo
no svetainėje. 1730 So. Union Avė. 
Kviečiame atsilankyti kuo skaitlingiau
siai.

se-

Valdyba.

Garsus Vardas Lietuvių rengia 
dovanomis subatoj. balandžio 

Kisielio svet., 4625 S. Paulina 
Pradžia 7 v. v. Bus gera muzika. 

Atsilankę į balių galės įstoti į draugiją 
dykai, be įstojimo. — Komititas.

Dr-stė 
balių su 
9 d„ P. 
St.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777 
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

vakarą,

Fairfield

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.

komitetas: ji C.
J. Pakeltis, J. Ga-

Joniškiečių Kliubo 
balionų vakaras

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas vis pasižymi 
įvairumu, .naujanybemis ir su
teikia savo vakarų lankytojams 
ką tai tokio nepaprAsto.

štai ir ateinantis vakarėlis, 
kuris įvyks, sekmadienj, balan
džio 10 dieną, p. Gr. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. Wood st., 
žada būti tikrai jaukus.'musų 
veikliosios draugės Joniškietės, 
kurios (eina komisijon—r J. Ka
zimieraitienė, M. Laučienė ir A. 
Baltičnė-— pasižadėjo pasidar
buoti, kad šis paskutinis da
bartinio žieminio sezono vaka
rėlis butų-iš visų linksmiausias. 
Kurie į jį ątsilankys, tai aplai- 
kys‘ didelio pasitenkinimo. Nė

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

RUSIJOS 
f 

Pertvarkymas

YEAR 
PLAN”

Kalba 
Angliškai

Visą Šią Savaitę! 
RUS I J A 

TEIKIA PAMOKĄ 
PASAULIUI 

Nupigintas kainos 
35c iki 1 vai. po piet 
50c nuo 1 iki 11 V.v

PUNCH 
&JUDY 

Van Buren prie Mich.

| CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos___  *

GARSTNKITĖS
NAUJIENOSE

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER

672
COLLEGE 

Weit Madison Strt*

v

Business Service
   BiznioPatąniayimaą

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 štn. seklyčios setas $65, vertes $325, 
4 Šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už visk?, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran
ci sco Avė., 1 Apj., tel, Rogers Park 4887

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Box 1405 
Naujienos 

1739 S. Halsted St.
--------- O------

PARDAVIMUI groseris ir mėsos mar- 
ketas su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780
--------- O---------

PARDUOSIU arba mainysiu bučer- 
nę. grosernę su namu, arba atskirai, Kas 
manote pirkti namą arba biznį, pirksite 
pigiai. 6001 S. Carpenter St. Tel. 
Englewood 2116. 

‘--------o--------

SALDAINIŲ. užkandžių, soda foun- 
tain. cigarų, rašomųjų reikmenų, žurna
lų Ir tt. Iš priežasties nelaimės turi 
būti tuojaus parduota. Geriausioj vie
toj. puikiausiai įrengta, gyvame North 
West Sidės kampe. Reta proga pasida
ryti daug pinigų. $2.200 nupirks vis
ką. Vieni fixturiai kainuoja daugiau 
kaip dvigubai tiek. 3234 N. Crawford 
Avė., kampas Melrose St.. arti transferi- 
nio Milwaukee Avė. kampo.

Furnished Rooms
4348 S. SPAULDING AVĖ.. Ist 

Apt. Dviejų žmonių šeimynoje pasiręn- 
duoja šviesus, apšildomas kambarys su 
valgiu dėl vieno ar dviejų vaikinų. 
Maudynė. Pigiai. Tel. Lafayette 
2430.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo draugo John Prons- 
kuno. Pirmiaus gyveno Cicero. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti. 
Antanas Judikaitis, 2301 S. Western 
Avė., Chicago, III,

PAIEŠKAU savo dėdės Gasparo Janu
lio. girdėjau kad gyvena Micbigan 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 URVIDIENĖ
1951 Canalport Avė., Chicago, III.

LIETUVIU šeimynoj reikalinga vieta 
dėl 11 metų berniuko. Tėvai galės mo
kėti apie $10 į mėnesį. Klauskite M. 
Jurgelionis, Naujienos. 1739 South 
Halsted St.

Help Wante(?^
PAIEŠKAU pusamžės moteries dirbti 

prie valymo kambarių. Kriaučių §apa. 
4613 Wentworth Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ar pasirenduoja 249% 
akrų farma su visais padargais ir gyvu
liais; yra 2 arkliai, 8 melžiamos kar
vės ir 5 jaunos. Visos' reikalingos maši
nos ir padargai. 1 % mylių iki mies
to. Ncpapatyrusius sutinku , pirmus me
tus pamokinti. Rašykite

WM. CIESNA, 
Begley, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui v

PARDUODAM IR MAINOM for
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. We$tern Avėnue

IŠ PRIEŽASTIES apvienėjimo, esu 
priverstas parduoti 5 kambarių cottagc, 
moderniškas įrengimas, furnaso šiluma, 
didelis mūrinis basementas. 'dviejų karų 
garažas, $4,500, $1,000 įmokėti. 
1437 S. 48tb Ct., Cicero. Kreipkitės 
nedėlioj. arba telefonuokite vakarais Van 
Buren 5639, klauskite Joscph Wcglos 
(Cook).

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
didelis plotas žemės. Galima laikyti 
gyvulių ir paukščių. “ Kas norėtų gy
venti ant tyro oro. atsisaukit. 6001 S. 
Carpenter St. Englewood 2116.
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