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Pažangių kandidatų į 
SL A. Pildomą Tary bą 
balsų didžiuma auga
Bagočius turi du šimtus balsų daugiau už 

kitus du kandidatus paėmus kartu; 
Gugis—dvigubai daugiau

DR. BRONUŠAS, BAKANAS IR STUNGIS IRGI SMARKIAI 
PRALENKIA KITUS KANDIDATUS BALSŲ SKAIČIUMI

N.” atėjo pra-Chicago, III., bal. 6. — Paskutiniu laiku, j 
nešimai apie'SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus* iš sekančių kuo
pų: 68, 178. 226, 77, ir 60. Vėliausi rezultatai parodo, kad pa
žangiųjų -demokratinių kandidatų didžiuma nuolat auga. Bago- 
čius turi 613, beveik du šimtus balsų daugiau už Gegužį ir Ba- 
chuną paėmus kartu. Kandidatas į iždininkus, K. Gugis, tuo 
tarpu pralenkia artimiausį kompetitorių Tareilą 430 balsais ir 
turi beveik dvigubai daugiau balsų už Tareilą ir Mažeikų paėmus 
kartu.

Kandidatas į daktarus kvotėjus Dr. Bronušas pralenkia Dr. 
Klimą 350 balsais, o Stungis ir Bakanas, kandidatai j iždo globė
jus gavo 524 ir 505 balsus, kiekvienas, kuomet Januškevičius 
nepasiekė dar 400.

Vakar gauti rezultatai ir bendri ikišiol gauti rezultatai yra 
sekami:

Į Prezidentus:

BAGOČIUS .
Buvo paskelbta

424.......
Nauji rez.

.......189 ....
Viso

...613
Gegužis ........ 162....... .... .....19..... .....181
Bachunas ...... 180. .........87..... .... .267

Mikalauskas ..
Į Vice-Prezidentus:

375....... .......217 . ... .....592
Mockevičius ... s 134....... .........45..... .....179
Vokietaitis .... 140....... .........25..... .....165

•
Jurgeliutė .....

Į Sekretorius:
•«.? MMJ............ J .. ................................................................ 221...... .........65..... ....286

Miliauskas t.... —/f..................... ........ 160....... .........81...... ....241
Čekanauskas . 180 ... ......T45.: .....325

GUGIS ....
Į Iždininkus:

472....... ......181..... .....653
Tareila ........... 162..... .........61..... .... 223
Mažeiką ........ 118 27/ 145

Januškevičius
I Iždo Globėjus:

247...... .......145.. . . .....392
BAKANAS . i «« «’ - ai-. a _ _ ...... 357...... .......148...... ... .505
STUNGIS . ........ -i ................. . ........ 391........ .......133...... .....524
Raginskas ..... 119. .........52..... .... 171
Mockus......... • 187 65^ 252
Sekys ............ 74....... .........10 ’... .......84

BRONUŠAS .
Į Daktarus-kvotėjus

378....... .......162...... .... 540
Klimas ........... 166....... .........24..... .....190
Stanesknv ..... 106....... ........ 53...... .....159
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—į prezidentus; K. 

Gugis—j iždininkus; Bakanas ir Stungis — į iždo globėjus 
ir Dr. Bronušas —į daktarus kvotėjus

Suomijoj pasibaigė Prasidėjo garsioji 
“sausra” Havai byla

Gėrimai buvo uždrausti per 13/Renka 
metų

Helsinki ,bal. 5. — Šiandien 
Suomijoje pasibaigė “sausros” 
laikotarpis, ir visuotinti balsa
vimu atmesta prohibicijos įsta
tymas nustojo veikęs.

Ištroškę suomiai iš pat anks
to ryto susirinko prie gėrimų 
krautuvių, prisirengę prisiprk- 
ti ikišiol uždrausto skystimo ir 
numalšinti per 13 metų smar
kiai išbujojusį troškulį.

Helsinkiu policija paskelbė, 
kad kiekvienas pasigėręs žmo
gus bus areštuotas ir smarkiai 
nubaustas.

Chicaęai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našaus:

Galimas lietus; kiek šalčiau 
po pietų; pietų-šiaurvakarių vė
jai.

Vakar temperatūra buvo 40- 
54 laip.

prisiegdintuosius. Dau
guma jų kiniečiai ,

Ilonolulu, bal. 5. — Pasireiš
kusi nepaprastu visuomenės su
interesavimu, prasidėjo Mrs. 
Granville Fortesque, Thomas 
Massie, ir dviejų Amerikos lai
vyno jurininkų Lord ir Jonės 
byla. Teisiamieji kaltinami nu
žudę havajietį, kuris, ant kal
tinamosios Fortescue, išgėdinęs 
jos dukterį ir Massie žmoną.

Bylai prasidėjus, pirmiausiai 
buvo išrinkti šeši prisiegdintie- 
ji (jurors), kurių taiąie tėra tik 
du baltieji. Likusieji yra kinai, 
japonas ir havajietis. Tas gali 
paveikti neigiamai į nuosprendį, 
dėl rasinės neapykantos, kuria 
pasižymi pastarieji.

Kaltinamuosius gina C.larence 
Darrow.

40 paskendo Rumuni
joje

Bukareštas, Rumunija, bal. 
6. —Rumunijoje išsiliejo daug 
upių. Potvyniuose paskendo 40 
žmonių. 4
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Col., the Navvah Malik Umar Hyat Tiwana, žymus indusas, 
žiuri į Cambridge-Oxford laivelių lenktynes Anglijoj.

Socialistas D. Hoan < Lindbergh’ai tiki - 
vėl buvo išrinktas ; savo šunų atgauti 
Milwaukee majoru šiandien ar rytoj

Socialistai laimėjo ir iždininko 
vietą

Milvvaukee, Wis., bal. 6. — 
Nuo 1916 metu užėmęs Mil
vvaukee miesto majoro vietą, so
cialistas Daniel W. Hoan, 30,- 
000 balsų dauguma vėl ją lai
mėjo. Viso Hoan gavo 79,072 
balsų (ir artimiausias jo opo
nentas bepartyvis J.- P. Carney 
—48,834. >

šiuose rinkimuose socialistai 
gavo daug daugiau balsų, negu 
praeityje. ’ Rinkimai, ir ankš
čiau, nominacijos, aiškiai paro
dė nuolat didėjančią socialistų 
įtaką Milvvaukee mieste ir viso
je Wisconsin valstijoje.

Be majoro vietos, socialistai 
laimėjo ir iždininko vietą ir pa
didino savo atstovų skaičių 
miesto taryboje. Iždininku pa
liks buvęs mokyklų tarybos na
rys John W. Murdock. 297 pri- 
sinktuose Murdock gavo 76,562 
balsus ir artimiausias beparty
vis kandidatas Drevv—45,703.

Sekretorius Mills už pa
likimų mokesčius

VVashington, D. C., bal. 6.— 
Iždo sekretorius Mills, kalbė
damas į senato finansinę komi
siją pasisakė už federalį mo
kestį nuo palikimų. Ikišiol mo
kesčius ėmė tik valstijos.

Jugoslavija nori sujun
gti serbus ir kroatus
Viena, Austrija, bal. 6. — 

Naujas Jugoslavijos kabinetas, 
kurį sudarė buvęs užsienių rei
kalų ministeris Dr. Vojislaw 
Marinkovič mėgins sutaikintu 
per dešimts metų besiginčijan
čius kroatus ir serbus.

Austrija beveik visai 
neturi aukso

■ M ■

Viena, Austrija, bal, 6. — 
Austrijos banko pranešimų,. Au
strijos valiuta padengta auksu 
tik 22.98%.

Virginietis su kidnaperiais 
susitarė .

Norfolk, Va., bal. 6. — Nuo 
šeštadienio pranykęs virginie
tis, laivų statybos bendrovės 
savininkas J. H. Curtis, grįžo, 
pranešdamas, kad-jis matėsi iz 
tarėsi su Lindbergh’o kūdikio 
kidnaperiais.

Anot jo, kūdikis yra visai 
sveikas. Sąlygų, kuriomis su 
kidnaperiais susitarė, Curtis ne
minėjo, užlaikydamas jas pa
slaptyje, bet jau susižinojęs su 
Lindbergh’u ir kūdikį tikima
si atgauti arba šiandien, arba 
ryt- /

Lindbergh’u policijos, ir Ho- 
pewell gyventojų tarpe pasireiš
kė optimizmas, todėl spėjama, 
kad derybose su kidnaperiais' 
Curtis šį tą atsiekė.

Suomija gali nedaly
vauti Olimpijadoje

Helsinki, bal. 6. — Suomijos 
atletų organizacija, susiginčiju
si su tarptautine atletų federa
cija dėl Paavo Nurmi, bėgiko, 
žada visai nedalyvauti Los An
geles įvykstančioje Olimpijadp- 
je.

Anglijos bedarbių skai
čius sumažėjo 140,000
•London, Anglija, bal. 6. ~ 

Darbo ministerija pranešė, kad 
Anglijos bedarbių skaičius kovo 
mėnesyje sumažėjo 140,000. 
Pramonė pradeda atgyti. Viso, 
nedirbančiųjų skaičius dar sie
kia 2,567,000.

Budapeštas, Vengrija, bal. 6. 
Uždarius socialistų laikraštį 
Veaszava, Budapešte sustreika
vo Visi spaustuvių darbininkai. 
Neišeis nei vienas laikraštis.

London, Anglija, bal. 6. — 
Anglija gavo nuo Airijos atsa
kymą į savo notą, kurioje per
sergėjo De Valerą nepanaikinti 
priesaikos karaliui. f ;

Valdžia paskelbė 
Hitlerio štabuose 
rastus dokumentus

Vokietija žada nemokėti re
paracijų

Berlynas, bal. 6. — Vokieti
jos valdžia paskelbė dokumen
tus, suimtus laike kratų Hitle
rio fašistų štabuose, kurie pa
rodo, kad Hitleris organizavo 
armiją ir rengėsi prie sukilimo, 
kuris turėjo įvykti tuojau po 
rinkimų, kovo 13 d.

Sttuttgart, Vokietija, bal. 6 
—Kalbėdamas į didžiulę minią, 
Vokietijos kancleris paskelbė, 
kad jeigu Hitleris laimėtų pre
zidento rinkimus, Vokietijoje 
tuojau įvyktų suirutė ir mar
kė nupultų ir nustotų vertės.

Berlynas, bal. 6. — Ruošda
ma naujį biudžetą 1932-33 me
tams, Vokietijos valdžia nieko 
visai nenumato padengti, repa
racijoms ir duoda suprasti, kad 
jų nemokės.

Biudžetą mėgina subalansuoti 
8,500,000,000 markių sąmatoje. 
Dabartinis biudžetas rodo $132,- 
000,000 deficito.

Mississippi valstijoje 40- 
000 ūkių licituota už 

mokesčius
Jackson, Miss., bal. 6. —Vals

tija paskelbė, kad už nesumo
kėtus mokesčius Mississippi bu
vo licituotai 40,000 ūkių. Mies
tuose 12% nuosavybių irgi bu
vo licituota už mokesčius.

Riaušes streikuojančiu 
angliakasių distrik- 

tuose
Terre Haute, Ind., bal. 6. — 

Prie I)ixie Be e kasyklų. India
na valstijoje, įvyko riaušės. 
Apie 15 kasėjų buvo smarkiai 
sužalota.

Molotovas ragina Rusi
ją ruoštis prie karo

Maskva, bal. 6. — Vyačeslav 
Molotov, komisarų tarybos pir
mininkas kalboje persergėjo 
Rusiją apie “pavojų” iš kapita
listinių šalių ir ragino ruoštis 
prie karo.

Rusai perka 100,000 to
nų plieno Vokietijoje

' Berlynas, bal. 6. — Rusų ir 
Vokietijos atstovai susitarė dėl 
didžiulio Rusijos 100,000 tonų 
plieno užpirkimo. Rusams su
teikė 21 mėn. kreditą.

Žemės drebėjimas Ki
nijoje

Shanghai, bal. 6. — Han- 
kow’6 ir Nanking’o miestus, 
Kinijoje, sudrebino smarkus že.- 
mės drebėjimas. Nuostoliai ne
žinomi.

Vilniui gręsia potvynis
Vilnius, bal. 6. — Vilniuje 

smarkiai pakilo Neris ir užlie
jo kai kurias miesto gatves. Di
desnių nuostolių nepadaryta..

Lvierpool, Anglija, bal. 6.— 
Vietinėje technikos mdkykolje, 
profesorius per klaidą išgėrė 
rukšties ir mirė.

Buenos" Aires, Argentina, bal. 
6. Kidnaperiai pavogė tur
tingo plantatoriaus Nannini 16 
metų sūnų ir reikalauja $12,- 
500 už sugrąžinimą.

Lietuvos Naujienos
Per naktį papiovė 200 

viščiukų
Baisogalos dvare buvo įdo. 

mus ir nuostolingas įvykis. Vos 
išsiritę, inkubatoriaus pagelba. 
235 viščiukai, buvo užpulti di
džiųjų žiurkių ir per vieną nak
tį du šimtai viščiukų buvo pa
plauti. Beveik kiekvienam per
kąstas galvos kiaušas.

Mirties bausme lau
kia Twardowskio 

užpuolikus
Maskva, bal. 6. —Judas Stern 

ir Sergei Vasilie.v, kurie prisi
pažino mėginę nušauti Vokie 
tijos ambasados patarėją Fritz 
von Twardowski, aukščiausio 
sovietų teismo pasmerkti injrti.

i • >
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Japonai užmušė 500 
sukilėlių kiniečių
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Mukden, Mandžurija ,bal. 6. 
—Prie Rytų Kinijos traukinių 
linijos, tarp japonų kareivių ir 
sukilusių kiniečių įvyko smar
kus susirėmimas. Užmušta 500 
kiniečiai ir apie 3,000 sužeista. 
Japonai irgi panešė didelius 
nuostolius.

New Foundland’e riau
šės

St. Johns, N. F„ bal. 6. — 
suerzinta 10,000 ne\vfoundlan" 
diečių minia pradėjo akmenimis 
svaidyti į parliamento rumus, ii 
kelti triukšmą, reikalaudama, 
kad pasitrauktų ministerių pir 
mininkas Sir Richard Sąuires.

Menlo Park, Cal., bal. 6. — 
Mirė iš Australijos atgabentas 
lenktynių arklys Phar Lap, ku- 
kuris pasižymėjo nepaprastu 
greitumu. . Buvo vertas $500,- 
000.

Memphis. Tonu., bal. 5. — 
Pašte rado laišką, kuris buvo 
pasiųstas 44 metus atgal, bet 
ikišiol nebuvo priduotas.

Laurel, Del., bal. 4. — Bažny
čioje, dėl merginos, tarp dviejų 
vyriškių įvyko susišaudymas. 5 
asmenys sužeisti.

Baltimore, Md., bal. 5. —De
šimts ugniagesių apsvaigo nuo 
nuodingų dujų, laike didelio 
gaisro Baltimore mieste.

West Frankfort, III., bal. 5.— 
Netoliese rasta traukinio bėgių 
pervažiuotas jauno berniuko ku- 
nąsv

Moundsville, W. Va,, bal. 6.— 
Policija ir šerifai naudojo aša
rų bombas prieš streikuojančius 
kasėjus.

PAVASARY J “ •", 
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 ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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3 savaitės kalėjimo 
už Lietuvos konsula
to langų išdaužymą

Berlynas.—Kovo 19 d. sku
bus teismas nuteisė šoferį Dan- 
kertą už Lietuvos generalinio 
konsulato lango išdaužymą 3 
savaites kalėti. Teisine Den- 
kertas laikėsi iššaukiančiai. Jis 
įžūliai . reiškė apgailestavimo, 
kad neturėjęs rankinių grana
tų. Jis pareiškė, kad keršijo 
už Klaipėdos krašto “spaudimą”. 
Jis veikęs savo vyriausio vado 
Strasserio pavedamas. Jis pri
sipažino metęs į generalini kon
sulatą 14 akmenų. Per debatus 
teisme jis visą laiką šaipėsi, už 
ką gavo dar 3 dienas kalėjimo.
“Memellandbundo” nesąmonės

Berlynas. — Jau “pasižymė
jęs” “Memellandbundas” nauja
me savo susirinkime vėl aibes 
dalykų prikalbėjo apie Lietuvą. 
Tarp kitko, jie reikalauja, kad 
reicho vyriausybė imtųs pačių 
griežčiausių žygių prieš Lietu 
vą. Lietuvos elgesys memel- 
landbundiečių supratimu, galįs 
turėti milžiniškos įtakos Vokie
tijai ir visai Europai.7

Brangus pasilinks
minimas

Vienas amerikonas L, atvykęs 
į,.Tauragę ir išsiėmęs ir pašto 
atsiųstus iš Amerikos pinigus, 
užsimanė pasilinksminti. Nuėjo 
išsigerti, čia tuojau prisistatė 
linksma pana. Netrukus jis 
pajuto, kad nebėra pinigų. 
Skandalas. Atbėgo" į policiją. 
Bet pinigų nebėra.

Tai jau nebepirmas kartas.

Vytauto Didžiojo ordi
nas p. H. Fullertonui
Šiomis dienomis iš Kauno į 

savo naują paskyrimo vietą Lio
ną Franci ja išvyksta ligšiolinis 
Jungtinių Valstybių chargė 
’daffares p. Fullerton. Atsisvei
kinant, Ministeris Pirmininkas 
p. Fullertonui įteikė Vytauto 
Didžiojo III' laipsnio ordiną.

Statys naujus tiltus
Šiemet Šiaulių apskrity busią 

pastatyti penki nauji gelžbeto
niniai tiltai: šiauliu-šiaulėnu 
vieškely, per šešuvės upę. 17 
metrų ilgumo, šiaulių-Pakapcs 
plente per Dubysą, ties Jankai
čių kaimu 17 metrų, šiaulių-Ly- 
gumų vieškely per Siladžio upę, 
ties Sereikių kaimu 8 metrų, 
tame pat vieškely per Kruojos 
upę ,ties Bylaičių kaimu, $iau- 
lių-Smilgių-Gruzdžių vieškely 
per Kulpės upę, ties Stutkunų 
kaimu ir šekščių-Stačiunų vieš
kely per Kruojos upę taip pat 
po 8 metr. ilgumo kiekvienas.
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Ketvirtadienis, bal. 7, 1932

SLA. 68 kp. Pildomos 
bos rinkimų rezultatai:

Į prezidentus:
F. J. Bagočius ....... -
St. Gegužis .......... ......
J. J. Bachunas ...........

Į vice-prezidentus:
A. Mikalauskas .......
M. J. Vokietaitis
M. Mockevičius .... .

J sekretorius:
P. Jurgeliutė ...........
J. Miliauskas ...........
V. M. Čekanauskas ....

{ iždininkus:
K. P. Gugis ...............
.1. Tareila ..................
P, Mažeika ...............

| iždo globėjus:
J. Januška v ičia . ...
S. Bakanas .........
G. J. Stungis
M. A. Raginskas
S. Mockų
J. Sekys
Delegatai 

seimą šie: 
Mascinskas. 
riai ir geri darbuotojai.

St. Žukauskas.

ząs ir kiti, tai reiRaląą tapę 
sutvarkytas ir laikraštu pradė- 
fta i sjunUn<?ti.

Ąš dabar noriu viešai pa
klausti p. Daniušio, ką jis pa
dare su mano j arų sumokėta 
už MSandar4” prenumerata ? 
Ar jis iš ■.■manęs gautus pinigus 
pridavė “Sandarai”, ar ne? 
Man rodosi, kad tokių šposų 
kirtimas tiems “razumniems 
grinoriams” kgrtaU 2811 Išeiti Į 
nesveikatą,

Indi w Marbor, Jnd

4
B.

■ DOUBLB

i sekamų 
rs ir K. 

Tai seni SLA. na-

išrinkti

Rockford, III
SLA. 77-tos k P- bulsivimu

SLA. 77-tos kuopos mėnesi- 
įvyko balan- 

buvo balsuojama 
pasek-

10
14

nėra ko stebėtis iš balsavimo 
rezultatų. Ret čia reikia pasa
kyti, kad visgi ne visus narius 
pavyko suagituoti, štai balsa
vimo pasekmės į P. T.:

Į prezidentus • gavo balsų F. 
J. Bagočius 30, S. Gegužis 1, ir 
J. J. Bačiunas 57.

Į vice prezidentus: A. Mika
lauskas 70, M. J. Vokietaitis 4 
ir M. Mockevičius 15

į sekretorius: P. Jurgeliutė, 
7, J. Miliauskas 38 ir V. M. Če
kanauskas 47.

Į iždininkus: K, P. Gugis 36, 
J. Tareila 40 ir <P. Mažeika 6.

| iždo globėjus: J. Januške
vičia 46, S. Bakanas 35, G. 
Stungis 33, M. A. Raginskas 
S. Mockus 29 ir J. Sekys 3.

| daktarus kvotėjus: I. 
Bronuša 47, E. G. Klimas 6 
J. S. Stanislovaitis 30.

Delegatais išrinkta šie 
žmonės: J. J. Bačiunas, A.
šatkus, Krivickienė ir Bernotie
nė. Bet kiek aš girdėjau,— jei 
tu i teisybė, tai Krivickienė var
giai galės gauti mandatą, nes 
ji buvus pereitais metais sus
penduota. Bernotienė irgi nėra 
legališkai išrinkta, kadangi Ge
liai nesurinkimo absoliutės dau
gumos balsų turėjo tęstis bal
si viniai kelis kartus. M. Balt- 
rušaitis pirmame skaityme buvo 
gavęs 46 bakus, bet vis buvo 
leidžiama perbalsuoti ir ant pa
baigos Bernotienė tapo paskelb
ta kaipo išrinkta su 45 balsais. 
Taigi Bernotienė ne tik pirmuo
se balsavimuose gavo mažiau 
balsų, negu M. Baltrušaitis, bet 
ji nesurinko nei absoliutės dau
gumos balsų, kat’angi susirinki
me dalyvavo 105 nariai.

Delegatams iš kuopos 
nutarė nieko nemokėti: jei 
nori Į seimą važiuoti, tai 
savo kaštais važiuoti.

Susirinkime tvarka buvo 
prasta. Pirmininkas tvarkos 
vesti nemoka ir iš susirinkimo 
pasidarė lyg koksai jomarkas. 
Jeigu pirmininkas neprasilavins, 
tai šiais metais prastus susirin
kimus turėsim. Prie pabaigos 
turiu pažymėti, kad šiame su
sirinkime tapo padaryti keturi 
įnešimai seimui* 1, kad neskai
tyti konstitucijos sekančiame 
seime Įr išnešti papeikimą įsta
tų kofnisijai, kad laiku nepatei 
kė projekto nariams apsvars
tyti; 2, kad SLA. prezidentas ir 
iždininkas 
apmokami

iždo 
kas 
gali

l_n.cme-r. « a. rnoioj

Henry Fordas, prie kurio dirbtuvės Įvyko bedarbių riaušes, 
egzaminuoja “V-8” motorą.

............................................... ■■■■■■■■■:■■.■■.......... , y ....................i.1^

tangos eina niekais. Neturi jis [miršo jis iv mąpęs aplankyti, 
pasisekimo ir su APLA. 3 kuo- j Gruodžio 3 d. jis atvyko kartu 
pa, kuri nenori dėtis prie LDS,' su p. F. Motuzu, Pastarasis 
Tačiau didžiausias smūgis jo man perstatė p. Daniušį, kuris 
sveikatai buvo tas, kad jis ne- į besisveikindamas nepatingėjo 
pateko ant baloto į SLA. prezi- i 
dentiis. žmogui tikrai nemalo
nu,— jis tiek karštai už save 
agitavo, tiek plunkė po apylin
kes, žvejodamas balsų,— o čia ■ 
tokiš fiaseo. Nariai atsuko jam1

Pastarasis

nis susirinkimas 
džio 3 d. ir 
Pild. Taryba. Balsavimo 
mes sekančios:

, I prezidentus: 
Bagočius balsų gavo 

Gegužis ......................
Bačiunas ...............—

Į vice-prezidentus
Mikalauskas ..... ..... 57
Vokietaitis ............... ,14
Mockevičius .............  6

I sekretorius: 
Jurgeliutė ................

Miliauskas ..............
Čekanauskas ...........

Į iždininkus; 
Gugis ......................

Tareila ............. ........
Mažeika ...................

į iždo globėjus 
Januškevičius .. . 
Bakanas .............
Stungis ............
Rąginskąs ...........
Mockus ................
Sekys ..................

Į daktarus kvetejus 
Bronušas . 
Klimas . .. 
Staneslow

8
27
43

46
21
11

.... 42

... 34

.. 37
.. .. 29

nugarą, ir tiek.
Rimtieji nariai pradeda su

prasti, jog bolševikų statomi 
kandidatai netinka tokioj mil
žiniškoj organizacijoj, kaip Su
sivienijimas, užimti Pildomojcj 
Taryboj vietas. Nariai, kuriems 
rupi musų organizacijos gero
vė, privalo atiduoti šhvo balsus 
už sekamus kandidatus: F. J. 
Bagočių, K. P. Gugį, IP. Jurge- 
liutę, A. Mikalauską, G. J. 
Stungį, S. Bakaną ir Dr. 1. B. 
Bronušą.

— SLA. 128 kuopos narė.

...............   59

..... .......... 10

............... 12
Kuopos narys.

Grand Rapids, Mich
Iš SLA. 60 kuopos susirinkimo,

Susirinkimas įvyko balandžio 
3 d. Nariai buvo kviečiami, tur 
būt, atvirutėmis, bet aš jos ne
gavau. šiame susirinkime buvo 
renkama Pildomoji Taryba bei 
delegatai Į seimą, čia turiu pa
sakyti, kad šį kartą tautiečiai 
į susirinkimą jau gatavai atsi
gabeno savo užsuktą mašiną už 
fašistų sleitą, nes prieš susirim 
kimą pusėtinai ilgai varė gana 
plačią agitaciją po stubas ir 
laikė kokusinius susirinkimus. 
Pavyzdžiui, paskutinis kokosi
nis susirinkimas įvyko pas po
nus Bernotus. P-as Bernotas 
nęlabai senai per “Naujienas” 
išsireiškė, kad tokie susirinki
mai nei vienai nei kitai pusei 
neduoda nieko gero. Bet dabar 
pas j j patį įvyk© tokia susirin
kimas. Tur būti, dabar buvo 
naudos? įpriegtam .ir ŲaČijąnas 
porą dienų prieš mitingą atva
žiavo;/ rodosi, irgi tokiu pat 
tikslu. Pačiame mitinge irgi mar
šalkai buvo paduota t^m tikri 
lapeliai išdalinti nariams. Ant 
lapelių buvo surašyta fašistų 
kandidatai. Taigi jeigu šitokia 
plati agitacija buvo varoma, M

turėtų būti pilnai 
ir nuolatos dirbtų 

centro raštinėj, ir da kiti 
mąžesnės vertės įnešimai.

—S. Naudžius.

Carnegie, Pa.
Visokios žirios.

du

Kaip visur, Ui p ir pas mus 
šiais krizio laikais darbinin
kams nieko gero nesimato. Vis 
dar tebėra didelis nedarbas, o 
(lėliai to žmonės kenčia didelį 
skurdą. Ypač tie, kurie turi 
šeimas. Kompanijos uždarinėja 
gesą ir elektros šviesą. Kurie 
nepajėgia užsimokėti nuomą, 
yra metami lauk iš namų. Iš
meta rakandus į gatvę ir nelai
mingas žmogus gali eiti, kur no
ri.

Tai toks darbininkų gyveni
mas šioj kapitalistinėj šalyj. Jie 
savo kruvinu prakaitu sukūrė 
didžiausius turtus, gaudami 
menkutį atlyginimą. Dabar jie 
pasidarė visiškai nebereikalingi, 
kadangi kapitalistai nebegali 
padaryti tokius pelnus, kaip se
niau. Nejaugi įarbininkai ilgai 
Kęs tą skurdą įr nieko nedarys, 
kad pagęj’ipti savo būklę?

Pas mu? vienas nusidėvėju
sių bolšęvįkėlių vis dar tebesi- 
daųžo, kaip tuščia bačka aketyj. 
Iš desperacijos jis net apsirgo. 
J desperaciją įpulti jam ir buvo 
ko. 4is tikrai ščyrai norėjo iš
pildyti Bimbos įsakymą,— pa 
traukti S-UA. 128 kuopą į bol 
Še viky pusę,— bet visos jo pas

■»

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. t

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tatn žmogui. O 
tuo tarpu galrbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listorine, dantų tepalas, vato 
dantis nauju budu. Musu che- 
miltai pagalios surado sustatė 
kurą iitikro šveičia nedraslcy- 
damas dantų emalis —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listęrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu.

| nVMMDER

s
Pastebėkite puikią tei 

lą . . . kaip p ir ag ai 
laikosi švieži.

i 4OYEAR5 l 
' 25 ounces for2545
MILLIONS OFPOUNDS USĘD 

BV OUR GOVERNMEHT. '

Sugrįžo Iš Floridos
Prieš keletą dienų sugrįžo iš 

Floridos p-Įą Ępfroaįnu Raške- 
viČiene, Sautotpj .Floridoj p-ia 
Daškevičienė su savo vaikais 
praleido net šešetą menesių. Ji 
aakor .kąd tai buvusios labai 
šaunios vak,aeijos.

Aas įlašįkevičiua buvo nuva
žiavęs į Floridą šeimynos par
sivežti. Paoar jįe visi sugrįžo 
ir persikėlė į naują vietą gy
venti. Kaip p4a Raškėvičięnę 
pasakoja, tai Floridoj gyventi 
buvę labai smagu. Per visą žie
mą oras buvęs gražus ir šiltas.

P-ai Raškevičiai iš Floridos 
parsivežė visokiausių vaisių, ku
riais ir mus apdovanojo. Jie 
patys pririnko tuos vaisius. Ir 
reikia pasakyti, kad vaisiai tu
ri daug geresnį skonį, negu tie, 
kurie pardavinėjama vietoj.

iP-ia Raškevičienė apie Flori
dą pripasakojo tiek įdomių da
lykų, kad žmogus nors sėsk 
i mašiną ir važiuok pažiūrėti 
tų gražių vietų.

* * v

Bevaikštinedamas gatvėmis, 
pastebėjau ant lango užrašyta 
“moving to 2000 Broadway.” 
Tai kraustosi musų geras biz
nierius p. Jokūbas Karvelis. Sa
vo modernišką valgomų daiktų 
krautuvę jis perkelia į naują ir 
daug geresnę vietą.

Nuvykau^,,, pažiūrėti naujos 
vietos, Vifto )aW. švąru ir 
puikiai Įrengta. Rakandai nauji.' 
P-as Karvelis pareiškė man, 
kad jis nutaręs j savo trobesį 
kraustytis todėl, kad nereikėtų 
nuomos mokėti. Girdi, kitur rei- 
kia mokėti aukštą nuomą, o tuo 
tarpu savo name yra gera vieta 
krautuvei.

Pas p. Karvelį galima gauti 
įvairiausių šviežių valgomų 
daiktų. Patarnavimas geras ir 
mandagus. Mat, pas jį dirba 
apsukrus ir patyręs bučerys p. 
Kazys Vaišnora. Lietuviai pri
valėtų remti savo tautieti, kur 
jiems bus suteiktas mandagus 
patarnavimas ir geriausi maisto 
produktai.

s
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Buy gloves with what 
it savęs

NArs reikalo mosOU ROe ar 
daurlau. kad šauti rerą daatų 
ko*el«. L1 eteri na Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
26c. Ji valo ir apsaugo daa- 
tts. Be to salite en taupi* U 

_f8. ui kuriuos salite auelplrk- 
tl plrlUnaltee ar ką kita. 
Lambert Pbarseacal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

neglect 
. Colds

R NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai,' 
apie sąvo Ilgą ar silpnumą. < 

Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui 
Įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tą. pūslės, urina-' 
rių ir visų užkre-, 
čiamųjų ligų. Tai-, 
pgi speciali gydy-1 
mai sugrąžinimui1 
energijos ir stipru-1 
mo be laiko nu-' 
silpusieins asme-' 
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams. <

Sergantys žmonės yra kviečiami* 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa-1 
rijų, kurios bus suteiktos dykai be' 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-( 
siems prieinamos. Galima susitarti deL 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam* 
nesveikam žmogui duoti progos išsi-1 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS < 

. 35 South Dearborn Street < 
kampas Monroe Street, Cbicago. III., 
Imkite elevatorių iki penkto augštod 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508* 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėtomis 10 a. m. iki G 
p. m. Panedėliais, Scredomis ir Suba-, 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

nepatingėjo 
net į ranką pakštelti. Man pa
sidarė nei šis nei tas, bet ka
dangi jis iš Lietuvos, o Lietu-

; voj juk taip jau priimta.
f Pasitikėdama p. Motuzu, ku- 

ris man yra ge~ai pažįstamas, 
aš užprenumeravau “Sandąrą“ 
metams savo-seseriai, kuri gy
vena Lietuvoj,- • Palangos mies
telyj. Daniušiui. sumokėjau $3.

Praėjo jau keturi mėnesiai, o 
mano sesuo negavo nei vieno 
“Sandaros” numerio. Kas čia 
galėtų būti ?t Rašau į “Sandarą” 
laiškutį if atsakymui įdedu k ra
sos ženklą. Prąejo jau gerokai 
laiko, bet iš “.Sandaros” netu
riu jokio atsakymo. Apie p. Da- 
niuši irgi nieko nesigirdi,— ne
žinia, kur jis yjęąr

/Prieš porą dipnų gavau vėl 
laišką nuo sesers iš Lietuvos. 
Rašo, jog “Sandaros” vis dar 
negaunanti. Kreipiausi į Motu
zą, bet jis man pasakė, jog jo
kios atsakomybės neimąs už 
Danius j.

Teko patirti, jog detroitiečįai, 
kurie buvo per Daniuši užsipre
numeravę “Sandarą” prieš nau
jus metus, turėję daug nesma
gumų: jie ilgai negavę laikraš
čio. Tik kai Įsimaišė p. Motu-

šakiai krutinėję ar rerklėje rali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos j 5 minutes su “Musterole”. 
•— ''countor-iFritant" I Uždedamas 
kartą | valandą, Jis turi sutelkti 
pagelba. Milionų vartojamas per 
20 metu- Rekomenduojamas dak
tarų ir šiaurių.

K *U

Garsinkitės “N- nose”
iaaa^LMaMiaaaaaa

Detroit, Mich

sli

^Skurdžius.

w/rv

Viešas paklausimas p.
Daniušiui,

4
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KLAIPĖDA

SPAUDOS] 
EKSKURSIJA

Tikiuosi, kad “Naujienos 
teiks man vietos šiems keliems 
žodžiams. Dalykas toks: pernai 
pas mus lankėsi sandariečių 
atstovas P. Daniušis ir rinko 
prenumeratą “Sandarai“. Nepa-

Budwei$er
MAl.T

DM 22

’> .r.

“Meskime lošimą
... Ma turi mums ką nors

.. ir M a žino kelia j vyro širdį 
Jis žino, kad Ma turi gerus receptus ir kad ji tur 
užtektinai patyrime suprast, jog geras receptus rei 
kalanja ir tobulų sudėtinių dalykų. Suprantamą, ji 
perka BUDVVEISER MALT... 3 svarus dideliame 
raudoname Rene-—šviesus ar tapius. y

Budweiser
•bkjst a ir np ■

B U S C H x S T. LO U I S

tD

LAIVAS “LANCAfTJltA"LANCASTRIA
Be Jokio Persėdimo

Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
■ kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie

tuvos uosto Klaipėdos.
Užsisakydami laivakortes iš anksto 

gausite geresnius kambarius.
NAUJIENOS suteiks jums teisingą 

patarnavimą.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roseland

Seno Petro Pastabos 
apie garbę

Bimbos ir Andriulio sekėjai 
skaito “Vilnį” ir “Laisvę” ir 
džiaugiasi skaitydami straips
nius prakeikiančius Pruseikų, 
Butkų, Strazdą ir visus skloki- 
ninkus. t

Bimbiniams labiausia patin
ka skaityti apie užpuolimus ir 
ardymų Pruseikos prakalbų. 
Vienas bimbinis argumentuoja 
daug-maž taip:

Mums garbė priklauso ir mes 
esame karingiausi revoliucionie
riai. Bimbos-Andriulio pastan
gomis tapo suorganizuotos pas
kubomis užpuolimo kuopos. 
Pirma puolimų padarėme apie 
160 mylių tolumoj nuo Chicn- 
gos— Rockforde. Nuvažiavome 
šešiais automobiliais ir sukėlė- 
mė tokį kačių koncertų, kad 
net policija pribuvo mus iš sve
tainės mėtyti kaip trukšmada- 
rius. Chicagoj mos taippat iš- 
ardėmė sklokininkų prakalbas. 
O i Clevelandų tai net Gasiu- 
nas atvažiavo iš Pittsburgho. Ir 
čia jis su pagelba Mažeikų šei
mynos, kuri išbuvo Rusijoj po
ra savaičių ir pabėgo iš ten, 
stengėsi išardyti Pruseikos pra
kalbas. Tiktai ardytojų nelaimei 
policija kai kuriuos išpiršo lauk.

Štai todėl— sako bimbiniai 
—mums ir garbė priklauso, nes 
mes einame tiesia linija, esa
me 100 nuošimčių komunistai.

Well, Senas Petras kitaip žiu
ri i tokius bimbiniu ir andriu- 
]inių pasireiškimus. Ir tokia 
“garbė”, jo manymu, priklauso 
pirmoj vietoj ne jiems, ne bim
biniams komunistams, ale Rusi
jos juodašimčiams, kurie 1905 
metų Rusijos revoliucijos lai
ku, kiek pirmiau ir vėliau, už
siimdavo panašiu darbu.-

Vėliau Amerikoje kai kurie 
lietuviai, Romos katalikų baž
nyčios kunigai, buvo tokie jau 
fanatikai ir agituodavo bažny
čiose tamsius parapijonus ardy
ti laisvamanių ar socialistų pra
kalbas. Ir šiandie mes dar 
na tokių kunigų fanatizmo 
kų turime ligoninėje-
nų (Perkūnų, kuris pateko 
dėl tamsių katalikių užpuolimo 
ant jo.

Tai kaip praeitis parodo, gar
bė už prakalbų ardymų visų 
pirmų priklauso Rusijos chuli
ganams, o bimbiniams ir and- 
riuliniams komunistams ji ten
ka ketvirtiems ar penktiems.

—Senas Petras.

V. Dargis, Kliubų-Draugijų 
Susivienijimo finansų sekre
torius, galutinai sutvarkė Ge
dimino draugijos finansus. Per
eitą sekmadienį abiejų draugi
jų sekretoriai buvo atsilankę 
pas jį. Bado viską tvarkoje. 
Ateinančiame Susivienijimo su
sirinkime, kuris įvyks penkta
dienyje, Gedimino draugijos 
nariai neturės jokio keblumo su 
finansais todėl, kad tuos keb
lumus prašalino Susivienijimo 
finansų sekretorius. Gerai ir 
galima pasididžiuoti, kad Susi, 
vienijimas turi toki sumanų 
finansų sekretorių, kuris 
nansus tvarko net keliose 
šelpinėse draugijose.

fi-
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Limbinis šiumeikeris 
garsinti savo biznį, 
metais jis ragino pasekėjus, kad 
neštų pas jį taisyti čeverikus, 
ba busiąs maršavimas į Wash- 
ingtonų. Maršavimas įvyko. 
Kurie marša vo, nieko gero ne
atsiekė, tik pasidarė iškastų. 
Bet šiumeikeris laimėjo. Nors 
jis ir gavo truputį padirbėti su 
viršlaikiais, ale pusėtinai už
sidirbo kapitalistiškų dolerių.

šiomis dienomis jis pasakoja, 
kad išradęs naujus <kulnis če- 
verikams, kurie nedila g-reitai. 
Paklausiau: “Kaip tai nedila?” 
Ogi tie kulniai esą prisukami 
gvintais, kurie dila lengvai iš 
visų pusių. Tokius kulnius ga
minąs tūlas buržujus ir jam 
jie brangiai atseina.

Bimbinis šiumeikeris- ieško 
partnerių su kapitalistiškais do
leriais, kurie prisidėtų su pora 
šimtelių, ir jų reikėtų apie po
rą desėtkų žmonių. Kaip šiu
meikeris pasakoja, jeigu jam 
pasisektų tų skaitlių suorgani
zuoti, tai galėtų patys pradėti 
gaminti tuos kulnius ir parda
vinėti.

Man abejotina, ar bimbinis 
šiumeikeris ne tų patį darytų, 
kų jau daro kapitalistai, tai 
yra, ar nesipelnytų iš visuome
nės ir ar neišnaudotų jų. Argi 
tas bimbinis netnri supratimo 
savo išradimų pasiųsti į Rusi
ją? Ten jam galėtų kulnių kiek 
reikia prigaminti.

Bet tie bimbiniai vis neišken
čia visokių monų prasimanyti. 
Atsimenate, dar neseniai jie 
organizavo plytnyčių Rusijoje. 
Ta jų plytnyčia pakriko ir daug 
darbininkų pinigų žuvo.—R.

ruoštas stalas su įvairiais val
giais ir gėrimais. Malonus mu
sų jaunieji pakvietė mus pie
tums .

Po pietų buvo pareiškimų į- 
vairių linkėjimų. Po to, drau
giškas pasikalbėjimas apie bė
gančius reikalus.

Nekurie neužmiršo prisiminti 
ir balandžio 24 d., t. y. Pirmyn 
Choro koncertų, kuris įvyks 
Strumilo svetainėje ,nes West 
Pullmano ir Boselando lietuviai 
yra labai užinteresuoti juo. ’

Buvo ir linksimus budo sve
čių, kurie neužmiršo apsisukti, 
prisimindami jaunas dienas. , .

Taip ir bėgo laikas linksmai, 
kad nepajutom, jogei prisiar
tino 6 valanda—Naujienų radio 
programas. Nepraleidome ne 
tos progos. Visi atydžiai klau
sėmės ir visiems programas pa
tiko, ypač gi Makalų šeimyna.

Paskui šeimininkė pakvietė 
svečius puikiai 
karienei.

ir apsčiai va-

iki vėlumos, 
namo, ačiuoda 

mi šeimininkams už vaišes ir 
linkėdami laimingiausių ir il
giausių metų. Aš manau ,kad 
bus visiems dalyviams ilgai at
mintinos šios pp. Ganzelių 
dabrines vestuvės.—Svečias.

svečiai skirstėsi

Bridgeportąs
Vagiliai įsilaužė į Radvilų 

ir išvogė pinigus

si-

butą

Balandžio 3 diena, praėjusio 
sekmadienio vakarų, apie 7:30 
valandų trys vagiliai atėjo į na
mus Antano Radvilos, 3434 So. 
Lowe avė. Išlaužė namų užpa
kalines duris geležimis, nes du
rys buvo užrakintos dviems 
spynomis.

Įsibriovę vidun, vagiliai ėmė 
šeimininkauti, ba namiškių ne
buvo.

Pas Radvilus gyvena įnamis 
P. Vilkelis, kuris turėjo susi 
taupęs auksiniais pinigais $105 
iš gerbūvio laikų, kada auksi
nių pinigų galima, buvo gauti. 
Ir Vilkelis, matyti, nenorėjo 
auksų dėti į bankų, tad laikė 
pinigus namie. Vagiliai paėmė 
tuos $105.

Namuose taipjau gyvena 
mergina, p-lė Sofija Norkus. Ji 
turėjo irgi $17. Tai vagiliai pa
siėmė ir jos pinigus. P-lė Nor- 
kaitė parėjo namo apie 8 va
landa.

Įėjusi vidun per fronto du
ris, nekreipdama dėmesio į ki-

SUMAIŠYTA MALEVA

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

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

Varniškis, 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

Tel. VICTORY 72«1

■■ ,, ............ ; J..... . .....................................................................■

tus kambarius, tiktai savo kam
bary pastebėjo ji ,kad viskas 
apversta aukštin kojomis. Ta
da. suprato, kad tai yra vagi
lių darbas. Išsigandusi ji iš
bėgo laukan ir pradėjo šauktis 
policijos pagalbos.

Išgirdę jos šauksmą, vagi
liai pajuto, kad jau namie sa
viškiai atsirado, tad visi trys 
išbėgo laukan per duris vedan
čias į kiemą. Mergina mačiusi 
tris vyrus bėgant.

Kai atvyko policija, tai va
giliai jau buvo pasislėpę tam
siose gatvėse. Nors policijos 
skvadas važinėjo apielinkėje, 
bet vagiliams pavyko pasislėp
ti.

Kalbama, kad vagiliai turėję 
būti tokie, kuri.e žiiia šią apie- 
linkę, nes visas jų darbas liu
dijąs, jogei jie žinoję apie p. 
Vilkelio auksinius ir kitką, kas 
randasi stuboje, ir tik pinigų, 
t e i eš k o j e.—Senas Petrus.

The meeting proceeded \vith 
the admittance of eight new 
members into the folds of the 
organization. Although many 
prospectivo members have como 
to our past meetings, these 
eight are the first to be for- 
inally initiated into our rnidst. 
The now members are Al Kum- 
skis, (lenevieve Dalkus, Bornice 
Malelo, VVallace Langai, Joseph 
Zabella Jr., Chnrles Mateknnas, 
Vincent Zopel and Bruno Bal
tūsis. We hope vhat these new 
members will'take an active 
interest in the chib and that 
vvith their support, we will be 
able to ąccomplish big things.

A nove! idea was suggested 
by oi)c of our group, namely,

that o f orgnnizing a glee club. 
Immediately, this suggestion 

♦ t

Avns turned into a motion and 
the motion nnamiously ac- 

On ironing out the 
it was decided that all 
who ar e interested i n

details 
those
music should report for rehear- 
sal Saturday, April 9th at M r. 
Varkala’s home, 456 W. 61 st 
(Place, at 2:30 o’clock sharp 
From the eagerness displny« d 
by the students, it is expocted 
that a largo proportion of the

—................. . .................. ................ ............ 1

club will turu out for this di- 
version.

After a detailcd discussion 
of the finances, the meeting ad- 
journed. The next meeting will 
be hold at the Universal Club 
April 24th.«—Kazys.

f
Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6 504 <*?o. Washtenau) Avė. 

CHICAGO. 1LL.

Automobilių Bargenai!
1931 m. Beo, 6 cilinderių sodan, 6 nniniand mediniai ra
tai, naujas parsidavė už $1900, dabar
musų kaina ......   | Z? V

Lithuanian Universi 
ty Club

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo

pilie English Column
JoIkji jos Itenčlnto 

nuo reumatizmo, jus da
bar galite (rauti Romo 
Rhouina Tabs. įrodyta 
ir išbandyta gyduolę. 
Dykai 7 Dienų Bandy
mui. Ai paprasta na
mu gyduolė jau pagel
bėjo Aimtams. Nesiųs
kite pinigu — tiktai sa
vo vardu ir adresu ant 
žemiau esančio kupono 

Dykai Del Skaitytojų 
Išbandykite Aią gyduolę 
patys pagalba NEMO
KAMO BANDYMO. IA- 
pildyktte kuponu ir pri- 
HiųHkite jj greitai, pirm 
išsibaigs šis duosnus pa- 
siulymas.

1931 l)e Voiin, sodan, išvažinėtas tik 1000 O 
mylių, parsidavė už $900, dabar už ....... w

(3 mėnesius garantuojamas)
1928 m. Willys Knight, sedan, gerame pa- a| OBJ 

(įėjime, naujai numalevolas, kaina .......... |
Oldsmobile, 2 duru sedan .... $75

$175
$125

1929 molų, Whij)pot 6, Roadstcr, su 6 dra
bniais ratais, taip kaip naujas, kaina .......

1928 melu Nash, mažas 6 cilinderių 
sedan, tik už .................................... .... ...........

Jūsų automobilių priimam į mainus už pilną marketo vertę, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

UNION AUTO SALES
5718-22 SO. VVESTERN AVĖ. Phone Republic 2946

On a baliny spring aftevnoon, 
a small group of students ga- 
thered together in the confines 
of the 201 N. Wells St. Bklg. 
to hold a regular meeting of 
the Lithuanian University Club.

A t 2:30 o’clock, this august 
body of young men and women 
was brought to order by the 
president, Al Liddy. The mi
nutes of the lašt meeting were 
read and accepted. The chair- 
man Vf the entertainment com- 
mittee then gavę its ve.ry in- 
spiring and cncouraging report. 
This report revcaled that there 
is to be given a spring festival 
and dance under the auspices 
of the aforementioned organi- 
zation. May 21st has been sėt 
aside as theTlatc of this gor- 
geous occasion and the Lith
uanian Auditorium has been 
chosen to hold within its walls 
the. majority of the Lithuanian 
peoplc of Chicago. Stephen’s 
Revelers are to furnish the 
music for the evening. And as 
for the entertainment, there 
is talent galore among the su- 
dents themselves.

Robc Rhcuma Tab Co., (Dcnt. X-1) 
3516 N. Irving Avė., Chicago, III.

Meldžiu priBiųsti man pilna Pakeli 
Roko Rhcuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. A A vartOHiu jas 7 dienas ir tada 
patH nusisprcRiu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas
Adresas
Miestas Valst-

kenas "GARDEN CITY 
<ĮĮJf*FLOOR DRESSING” 

šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. Šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį elastišką paviršių, ne
gu varnišis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

BALIONAS ..............   $«.00
>/2 GALIONO ....................  1.15
i/i GALIONO ____    7Oc

Parsiduoda' visose hardware ir rnalevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT 
b* VARNISH CO.

25-TII AND TROY STREETS 
Chicago. 111. Tel. CRATVFORD 1810

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokam 
$40.00 už 450.00 ir $80.00 už $100.00—CASH

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštą.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
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, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. ▼.

West Pūliniai!
Sidabrinės vestuvės

lie-

♦>

IN OUR OFFICE

23
14
28

šioje apieilnkeje gyvena 
tuvių, pp. Ganzelių, šeimyna. 
Darbštumu ir mokėjimu tvar
kyti reikalus ji užlaiko valgo
mų daiktų krautuvę jau daug 
metų. Pp. Ganzeliai yra pa
vyzdingi ir malonus žmonės. 
Išaugino sūnų Juozų, 23 m., ku
ris yra baigęs aukštesniųjų mo
kyklų.

Kovo 27 d. savo namuose pp. 
Ganzeliai surengė bankietų, kad 
paminėti savo ženybinio gyve
nimo 25 metų sukaktuves, tai 
yra apvaikščioti sidabrines ves
tuves.

Susirinko gražus būrelis sve
čių. šeimininkė buvo p-le Si- 
manaičiutė.

Apie antra valandų buvo pa-

V4ORTH ----

1HS. X>0UAR

SHRUNK.

20^ NUPIGINIMAS 
ant LAIVAKORČIŲ

Visose Klesose Keliaujant į Rytus ar į Abi Puses
Minimum Kainos iki Klaipėdos:

Trečia Klesa $75.50 Į abi puses $125.50
Turistinė Klesa $99.50 Į abi puses $163.00
Cabin Klesa $118.00 Į abi puses $218.50

Biskį augštesnės ant laivo
“FREDERIK VIII

NEBUS PAKĖLIMO KAINŲ VASAROS SEZONU
Kreipkitės prie Artimiausio Lokalio Agento ur į

šios naujos kainos galioja ant visų šių metų 
išplaukimų.
“FREDERIK VIII” ........... ..... Balandžio
“UNITED STATES”  ........... Gegužės
“FREDERIK VIII”  .........  Gegužės

ir ant visų paskesnių išplaukimų

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago, Illinois

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomų Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalų

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — D/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — d°L

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

T&OS5', THAT SALES M 
V5 OUTSlPE AHI> ’NAN’TS 
THE RĘST OF HIS 
tAONEN FOVA. HIS .
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DANIEL W. HOAN VĖL LAIMĖJO

Milwaukės miesto rinkimuose užvakar vėl laimėjo 
dabartinis meras, socialistas Daniel W. Hoan. Spren
džiant iš dalinu rezultatų, kurie buvo žinomi vakar po
piet, Hoan toli pralenkė savo “nepartinį” (t. y. bendrą 
republikonų ir demokratų) oponentą. Laikraščių tele
gramos kalba apie drg. Hoan’o “didžiausią triumfą vi
soje jo karjeroje”.

Tapo išrinktas, be to, socialistų kandidatas į mies
to iždininkus, John W. Murdoch, kuris sumušė “nepar
tinį” Drew. Taip pat, tapo padidinta socialistų atsto
vybė miesto taryboje. Ar socialistai laimėjo daugumą 
vietų taryboje, kolkas dar nežinia, bet jie tikrai turės 
daugiau, negu trečdalį, ir tuo budu galės paremti mero 
“veto” prieš netinkamus buržuazinių tarybos narių nu
tarimus.

Milwaukee administracijos priešakyje socialistas 
meras stovi jau nuo 1916 metų. Pirmiaus buržuazinės 
partijos tame mieste eidavo skyrium, kovodamos prieš 
socialistus, bet negalėjo jam nieko padaryti. Paskui jos 
sudarė nuolatinį bloką ir eina po vardu “nepartinių”. 
Bet ir tai joms nepagelbėjo. Socialistas Hoan pasirodė 
nenugalimas. Kodėl ?

Ne dėlto, kad jisai butų koks nepaprastas asmuo. 
Meras Hoan, tiesa, yra gabus, labai sąžiningas ir atsi
davęs visuomenės labui žmogus. Už tai jį visi gerbia 
Bet to nepakaktų laimėti kovą su galingomis kapitalis
tinėmis partijomis. Tam reikia organizacijos. Socialistų 
vadovybėje darbininkai Milwaukee mieste gerai susior
ganizavo — štai dėlko socialisto mero neįveikia buržu
azija.

CHICAGA

Ateinančiais metais Chicagos miestas švęs savo 100 
metų gimimo sukaktuves. Ta proga Chicagoje bus su
rengta milžiniška pramonės, prekybos ir meno paroda, 
į kurią yra kviečiamas visas pasaulis dalyvauti.

Chicaga turės ką parodyti pasauliui ir kuo pasigir
ti. Ji yra šiandie sulig gyventojų skaičium ketvirtas 
pasaulyje miestas ir, tur būt, tokią pat arba dar auk
štesnę vietą ji užima savo turtingumu.

Chicaga yra didžiausias pasaulyje grudų prekybos 
centras, didžiausias mėsos centras, “mail order” biznio 
centras, žemės ūkio mašinų centras, rakandų pramonės 
centras ir departamentinių krautuvių centras. I ją eina 
38 geležinkelių linijos. Padalinus jos turtą tarp jos gy
ventojų, kiekvienam tektų po $9,495.

Tuo gi tarpu Chicagos miestas šiandie yra bankror 
to stovyje. Mokytojams algos neužmokėtos už septynis 
mėnesius. Miesto tarnautojai gavo algas tik iki sausio 
1 dienos. Apgavingais mokesniais yra taip apiplėšti gy- 
ventojai, kad šimtai tūkstančių jų prarado savo namus,, 
o tuo tarpu 16 bilionų dolerių vertės asmeninis turtas, 
kuris priklauso lobiniiikams, beveik visai nemoka taksų.

Kas Chicagą atvedė į šitokią.padėtį? Kapitalistinės 
partijos, kurios ją visą laiką valdė!

Ateinančiais metais Chicaga švęs ne tik šimt-metir 
nes savo augimo sukaktuves, bet taip pat ir šimto me
tų republikoniško ir demokratiško grafto, plėšimo ir 
žmonių išnaudojimo sukaktuves. Šitą ateinančio jubL 
liejaus pusę dabartiniai miesto valdovai rodys svečiams 
kaip galint mažiau, ir gal būt, kad iš milionų žmonių, 
kurie atsilankys i Chicagos pasaulinę parodą, dauguma 
išsiveš įspūdį, kad čia viskas yra puiku ir pavyzdinga. 
Bet nuo Chicagos gyventojų ši tamsioji didmiesčio pusė 
negali būt paslėpta.

Jie žino, kad šis miestas per visą savo amžių turė
jo supuvusią valdžią. Bet klausimas, kada jie susipras 
ir padarys taip, kaip padarė Milwaukee?

■ ... ... k.. *"">y - •■■■ 1 ihį<»

“PERVERSMAS” CICEROJE

Chicagos priemiestyje Cicero, kuris populiariai yra 
žinomas, kaipo “Caponės miestas”, balsuotojai nušlavė 
republikonų administraciją ir įstatė valdžion demokrar 
tus. Mat, šiemet yra “demokratiški metai”.

Ką lemia ši atmainą? ■.
Nieko daugiau, kaip tik tą, kad vienas “bunčius” 

pakeitė kitą!

Užsakymo Minai
Chicagoje — paltu:

Metams 88.00
Pusei metu —.*------------------- 4.00
Trims menesiams_______ 2.00
Dviem mtaesiam ......... 1.50
Vienam minėsiu! —-------------- .75

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija_____________ 8c
Savaitei ........ ........  18c
Minėsiu!....... ............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
Pilta:

Metams .... ..............   87.00
Pusei metu------------------------- 8.50
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mlnesiams 1.25
Vienam minėsiu! _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams   88.00
Pusei meta....... __ ............ 4*00
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠAUTUVO VALDŽIA

Už pasikėsinimą nušauti Vokietijos pasiuntinybės 
patarėją Maskvoje sovietų valdžia pasmerkė mirčiai du 
asmeniu, Šterną ir Vasiljevą, kuriuodu prisipažino no
rėję minėtą ambasadorių nužudyti. Juodu bus sušau
dyti.

Bolševikijoje nuolatos turi kas nors būt sušaudo
mas. Tokia jau ten sistema.

Apžvalga
SUBIMBĖJO

Muši) fašistai ne tik savo 
“idėjomis” (demokratijos nie
kinimu ir t. t.), bet ir savo li
teratūros tonu jau visiškai su
silygino su komunistų biinbi- 
ninkais. Taip, “Vienybes” ba
landžio men. 5 d. laidoje D. K. 
(Klinga) rašo:

“SLA. nariai turėtų paro
dyti gana savigarbos ir tuos 
niekšus iššluoti lauk iš 3LA. 
valdybos.”
Apart “niekšų”, fašistą! sa^ 

vo polemikoje vartoja ir “išga
mas”, “judesius” bei kitus pa
našius įasikoliojimo žodžius.

OPOZICINĖ “DARBININKŲ 
DRAUGIJA”

Girdėt, kad “sklokininkai” 
(komunistų opozicija) balan
džio mėn. pradžioje laikė suva
žiavimą Brooklyne ir įsteigė 
savo “Lietuvių Darbininkų 
Draugiją”.

Po suvažiavimo įvyko Brook
lyne “sklokininkų” vakaras, ku
riame, sako, buvę daugiau pub
likos, negu “tikrųjų” koipųnis- 
tų parengimuose.

GAILISI TAUTININKŲ

“Draugas” reiškia apgailesta
vimą, kad “vadinamieji tauti
ninkai pasidalino į keletą gru
pių ir tuo budu , atidarė kelią 
socialistui į organizacijos (S. 
L. A.) viršūnes.”

’ ' I • « • ‘i*U^■'t, Al •

čia Marijonų organas’ kalba 
apie rinkimus į SLA". Pildomą 
Tarybą. Jam, matyt, geriau pa
tiktų, jeigu rinkimus laimėtų 
fašistai.

Musų klerikalai yra atžaga- 
reiviškesni, negu kitų šalių ka
talikai. Vokietijoje, pav. kata
likai eina kartu su socialdemo
kratais prieš Hitlerį, Prūsuose 
socialdemokratai užima svar
biausias vietas valdžioje (Braun 
— mihisteris pirmininkas, Se- 
vering — vidaus, reikalų mi- 
nisteris ir k.), bet katalikų 
Centras tą valdžią remia.

Amerikos Lietuvių Susivieni
jime socialistai nestato nė vie
no savo partijos nario kandida
tais į viršininkus. Yra kai ku
rie kandidatai socialistų simpa- 
tizatoriai, kiti visai neitrųlio 
politinio nusistatymo. Bet kle
rikalams net ir toki žmones 
atrodo “baisus”.

URUGUAJAUS “TRIBŪNA”

Montevideo mieste, Uruguaju- 
je, jPie.tų Amerikoje, pradėjo 
eiti “pažangios demokratines 
minties darbo žmonhj dvisavąitr 
raštis” — “Tribūna”. Ją leidžia 
Urug. Lietuvių Dramos Mėgė
jų Būrelis. Kovoja prieš kitą: 
laikraštį “N. Bangą”, kurio 
leidėjai esą “girtuokliai ir mu
šeikos”.

KAS BUS SU KAPITALIZMU?

“Vilniaus žodyje” p. V. rašo: 
“Kapitalizmas sunkioj .pa

dėty, fašizmo jėgos dicĮeją, 
demokratijos ir koniuhįstų 
stovi vietoj arba mažėja. Ko
kios išvadęs? Komunistai ti
kisi, kad fašistai sukels kay 
rą, o po karo visur laiipSs 
jie, komunistai. Ar RHs kad
ras, sunkų kas nors tikra 
pasakytu Dayg daugiau da
vinių yra manyti, kad visuo* 
tinio karo nebus, demokratL 
jos jėgos yra dar didelės ir 
jos prie karo neprikiš*. ka?

prie- 
darbo

pitalizmas turės būt pamažėli 
likviduotas, pasauline ekono
minė krize praeis, zoologinis 
(gyvuliškas. — “N.” Red.) 
nacionalizmas ir fašizmas 
pradės nykti, viršų paims tie 
politikai ir veikėjai, kurie 
žmoniškomis, doromis 
monėmis nori vesti
žmones Į geresnę, laiminges
nę ateitį, o ne per didžiau
sias žmonių kančias ir sker
dynes, kurias sukeltų karas.”
Taip, daug-maž, galvoja visi 

pažangus žmonės. Tik vieni 
yra įsitikinę, kad kapitalizmas 
turės išnykti, o kiti — kad ji
sai galės būt pataisytas ir pa
keistas.

Vis didesnis skaičius ekono
mistų linksta prie tos minties, 
kad taisyti dabartinę ekonomi
nę sistemų nepakanka, bet kad
reikia keisti pačius jos pagrin
dus.

O komunistai mano, kad ka- vaisius.

VUNDERKINDAI
Vunderkindai muzikos srity j.— 

Profesoriaus Sidis eksperi
mentas.— Jaunojo Sidis ne
paprasti gabumai. — Kny
ga apie tramvajų traii sto
rius.— Zerafla Colburn.— 
žmonės, kurie pasižymėjo ne
paprasta latniįritimi.— Atmin
tis ir geniai iškurnąs.

Vunderkindais?.paprastai vadi
nama labai gabus-vaikai, kurie 
pasižymi vienoj !iar kitoj srityj. 
Gal labiausiai y*ra žinomi vun
derkindai v muzikos srityj. Da
bartiniu laiku važinėjasi su kon
certais po Amerikos miestus 
bent keli vaikaį* Vieni jų yra 
virtuozai smuikininkai, o kiti— 
pianistai. Jie be jokio sunkumo 
išpildo labai komplikuotus mu
zikos kurinius.

Per kelioliką paskųtinų metų 
mokslininkai buvo susidomėję 
vunderkindais. .Jie stengėsi pa
tirti, kaip tiems vaikams bęs>4? 
gant vystosi jų talentas. Visai 
butų natūralu manyti, jog iš 
labai gabaus vaiko turėtų Už
augti neįmanomai gabus žmo
gus. Tąčiau tikrumoj taip nė
ra. Dažnai pasitaiko, jog labai 
gabus vaikai, užaugę neparo
do jokių nepaprastų gabumų.

Prof. Sidis, kuris savo laiku 
buvo skaitomas vienas žymiau- 
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pitnlizmą reikią nugriauti ir 
ant jo griuvėsiu statyti naują 
tvarką. Tai nėra darbininkų nu
sistatymas, kaip skelbia komu
nistų agitatoriai, nes darbinin
kams svarbu, kad gamyba ne
sustotų ne vienai dienai. Ga
mybos sustojimas reiškia ne
darbą ir vargą darbininkams,— 
ką labai gerai parodo dabarti
nis ekonominis krizis pasaulyje. 
Kapitalizmo sugriovimas iš
šauktų daug baisesnį krizį ir 
skurdą darbininkams, negu da
bartinė depresija!

Komunistų noras “sugriauti 
kapitalizmą” yra smulkiosios 
buržuazijos protavimo (tikriaus* 
sakant, neprotavimo) vaisius. 
Stambusis kapitalas varo smul
kiuosius biznierius į bankrotą, 
ir jie, apimti desperacijos, yra 
pasiryžę viską sugriauti. Tegul, 
girdi, visiems bus taip pat blo
ga, kaip ir mums! Bet tai nėra 
kelias priekyn, o atgal.

.Pramoninis proletariatas su
pranta, kad viską sugriovus ir 
įvykinus visuotiną skurdą (kaip 
kad buvo Rusijoje po bolševi
kiško perversmo ir pilietinio 
karo), nebus galima įsteigti 
aukštesnę ekonominę sistemą. 
Ant ekonominių griuvėsių so
cializmą negalima sukurti. So
cializmas bus ekonominio pro
greso, o ne visuotino skurdo 

šių Amerikos psichologų, suma
nė su savo sunumi padaryti 
eksperimentą, Nuo pat mažens 
jis pradėjo savo sūnų 'moksliš
kai lavinti. Kuomet kiti vaikąi 
užsiimdavo visokiais žaidimais, 
tai Sidiso sūnūs priverstas bu
vo sėdėti prie knygų, Sulaukęs 
vienuolikos mėtų, jis be jokio 
sunkumo galėdavo' išspręsti 
sunkiausias aukštosios matema
tikos problemas. Aštuoniolikos 
metų amžiaus, jis jau ęjo uni
versitete instrųktpriaus parpi? 
gas. Vadinasi, jau buvo baigęs 
aukštuosius mokslus.

Laikraščiai tuo laiku daug 
rašė apie jaunąją Sįdis. Dauge
lis pranašavo, jqg iš jo išsivys
tys genijus. Prof, Sidis parašė 
knygą vardu “'Philistine or Ge
nius”? Toj knygoj jis kalba 
apie savo sūnų ir sako, jog jo 
gabumai yra niekas daugiau, 
kaip tik tinkamo auklėjimo pa
sėkos. Girdi, tėvai neturi ma
žiausio supratimo ąpie auklėji
mą. Nieko tad stebėtino, kad 
jų vaikai užauga bukapročiais, 
nes jaunystėj jie neturėjo pro
gos išvystyti savo gąbumns.

Tačiau gyvenimas labai skau
džiai pasijuokė iš profesoriaus 
Sidis. Karo metu jo sūnūs įšl? 
vėlė į politiką, Kaįp žinia, tada 
Amerikoj siautė didelė reakčį? 
ja. Kiekvienas pažangesnis ju
dėjimas buvo triuškinamas be 

■ i>iii»i     ii". ■«? ir-1—.......... ..  

pasigailęjimo. Jaunasis Sidis 
tapo suimtas ir pasodin
tas J kalėjimą. Kalėti te
ko apie metus laiko. Iš
ėjęs iš kalėjimo, jis numojo 
ranka ant akademiško gyveni
mo ir nuvyko į New Yorką. 
Ten jis susirado ofise mažai ap
mokamą darbą, o liuoslaikį paš
ventė vertiniams visokių raš
tų iš svetimų kalbų.

Su tėvu jis nutraukė visus 
ryšius,— nenorėjo apie jį nei 
girdėti. Kai prieš desetką metų 
prof. Sidis pasimirė, tai sūnūs 
griežtai atsisakė važiuoti į jo 
laidotuves. Reporteriams jis pa
reiškė, kad tėvas buvo vyriau
sias kaltininkas to, kad jis ne
pažino jaunystes. Tėvas esą tie
siog išplėšė laimingiausias jau
nystės dienas, versdamas nuo 
pat mažens sunkiai dirbti.
• šiandien apie buvusį vunder
kindą Sicjis beveik nieko nesi
girdi. Prieš penketą metų jis 
parašė storoką knygą ppie 
tramvajų (gatvekarių) transfe- 
rius! Transferių klausimas kny
goj gvildenama labai nuodug
niai ir sistematiškai. Tačiau tai 
visai bergždžias darbas, kuris 
beveik jokios naudos neturi. ŽL 
noma apie jį dar tiek, kad jis 
veda atsiskyrėlio gyvenimą ir 
vis negali užmiršti savo praras
tos jaunystes. Tiesa* jis- dar te
bėra gana jaunas,— tik trupu
tį daugiau nei 30 metų am
žiaus,— tačiau mažai kas besi
tiki iš jo kokių nors ypatingų 
darbų. Reiškia, šiame atvejyj 
tėvo eksperimentas išauklėti 
genijų nuėjo niekais.

Tokių atsitikimų, kad vaikai 
parodo vienoj ar kitoj srityj la
bai didelius gabumus, o vėliau 
užauga visai paprastais pilie
čiais* yra žinoma labai daug. 
Imkime, pavyzdžiui, Zerah Col- 
bųrn, Vermonto valstijos skai
čiavimo vunderkindą. Jis gyve
no praeitame šimtmety j. Kartą 
jo buvo paklausta, kiek sekun
dų praėjo nuo pradžios krikš
čioniškos eros. Tada buvo pra
ėję 1813 metų; 7 menesiai ir 

127 dibnoSi *!Devynių mėtų 1 Col
burn truputį pagalvojo ir atsa
kė: “57,234,384,000”. Tai teisin
gas atsakymas. Colburn be jo
kio sunkumo tuo laiku galejb 
išspręsti sunkiausias aritmeti
kos problemas.

Visai natūralu butų tikėtis, 
kad užaugęs toks vaikas pasi
žymėtų geniališkumu matemati
kos srityj. Tačiau Colburn tapo

Verti A. VaivadaBRAM STOKER

DRAKULAGRAFAS

(Tąsa)

Dr. Ševarilo dienynas
Rugsėjo 20 d. — Buvau tiek 

įsigilinęs į tą nepaprastąjį Jo- 
nątano Havkerio dienyną ir 
jo žmonos užrašus, kad visai 
pamiršau apie laiką, p. Hur- 
keriene dar( nebuvo atėjusi iš 
savp kambario, kuomet taip- 
nailū pranešė, kad pietus jau 
buvo priruošti, todėl pasu* 
kinu: ‘Mhtyt jt yra pavargusi, 
tegul pietus palaukia dar va* 
landą,” ir vėl grįžau prie skai
tymo. Man bebaigiant Harkę* 
rienės.užrašus, ji pagaliau atė
jo į kainl)arį. Ji atrodė labiįį 
graži, beĮ ko lai nuliudusi ir 
jos akys buvo paraudonavų? 
sįQ|J nuo ąšarų. Kaž kodėl jus 
išyaiz4a i mane labai paveikė. 
Daskutinm laiku ir man buvo 
reikalo išlieti daug ašarų, vien 
Dievas viską težino, bet man 
buvo uždrausta savo kančias 
jomis palengvinti; ir dubari 
kaip susijaudinau pažiūrėjęs į 
lūs saldžias, skaisčias, ašarų 
suvilgintąs akis! Kuo šveį? 
niausiu halsu į ją atsiliepiau:

“Bijau, kad aš tamstai daug 
nesmagumo suteikiau, buvau 
tamstos ašarų kaltininkas.” t

Ketvirtadienis, bal. 7, 1932

metodistų kunigas, o vėliau 
Vermonto universitete užėmė 
kalbų profesoriaus vietą. Pasi
mirė jis 38 metų amžiaus, ne
pareiškęs jokių ypatingų gabu
mų.

Jaunystėj Zerah buvo skaito
mas gana atbukusio proto vai
ku. Kai jam sukako šeši metai 
amžiaus, tėvas visai pripuola
mai pastebėjo jo gabumus skai
čiavime. Vaiko nepaprastas ta
lentas nušvito, kaip meteoras 
danguj, bet taip jau greit ir 
pranyko.

Vienas vodevilio aktorius ži
nojo atmintinai visus Amerikos 
miestus, kurie turi ne mažiau, 
kaip 5,000 gyventojų. Jis žino
jo 2,000 žymesnių viešbučių 
vardus ir galėjo pasakyti, kur 
jie randasi ir po kiek kambarių 
turi. Jis be jokio sunkumo ga
lėjo pasakyti 1,800 miestų var
dus, kurie randasi kituose kraš
tuose. Ir ne tik vardus, bet ir 
kiekvieno miesto gyventojų 
skaičių. Galėjo pasakyti bile di
desnio miesto atstumą nuo New 
Yorko arba Chicagos. Jis žino
jo, kur randasi 3,000 žymesnių 
upių; galėjo pasakyti 2,000 es
minių faktų, liečiančių įvai
rius išradimus ir tūkstančius 
kitokių dalykų.

Dr. Ruckle, vokiečių matema
tikas* per 40 minučių išmoko 
504 faktus, kurie vienokiu ar ki
tokių budu yra surišti su skai
čiais. Kelioms savaitėms praė
jus, jis tuos faktus galėjo be 
jokio sunkumo pakartoti.

Marcus A. Seneca, sakoma, 
galėjęs paeiliui pakartoti 2,000 
jam vieną kartą padiktuotų žo
džių. Jo sūnus Lucius irgi pasi
žymėjęs dideliais gabumais toj 
kryptyj. Vėlesniais laikais šve
dų kalbininke, Dr. Paula Bergh, 
lengvai galėjo pakartoti 350 
greitai perskaitytų žodžių. Net 
vieniems metams praėjus, ji at
simindavo apie vieną trečdalį tų 
žodžių.

Tokie žmonės mums atrodo 
nepaprastais. Kai kurie net va
dina* juos savo rųšies genijais. 
Tačiau tikrumoj dauguma jų<in- 
telėkttmMu atžvilgiu stovi vi
sai neaukštai. Dr. Paul IPope- 
noe sako, jog dažnai tarp ne- 
normališkų žmonių pasitaiko to
kių, kurie pasižymi nepaprasta 
atmintimi. Bet gera atmintis 
dar perą geniališkumo požymys. 
štai kodėl daugelis vunderkin
dų vėliau tampa paprasčiausiais 
piliečiais.

——K. A.

“O, ne, jus, daktare, jokių 
nesmagumų man nesuteikėte,” 
ji atsako, “bot buvau begali
niai sujaudinta didelio tikro, 
tamstos liūdesio. Tai stebuk
lingas aparatas, bet beširdis, 
žiauriai atviras. Jis man tik
rais žodžiais pasukė apie kan
čias, kurias tamsta turėjai pa
nešti. Iš jo tamstos siela tie
siog verkė, šaukėsi Visagalio 
pagalbon! Niekas, niekuomet 
neturi vėl išgirsti tuos žo
džius! Štai, aš mėginau lams
tai būti naudinga. Visų vole
lių turinį nurašiau mašinėle, 
ir dabar niekas neturės išgirs
ti, kaip aš, tamstos širdį smar
kiai plakant, sielą raudoj ant.”

“Niekas ją daugiau neišgirs, 
niekas neperskaitys”, atsakiau 
tyliu, žemu balsu. Bet ji uždė
jo man ranką ant peties ir ta
rė;

“Niekas jų neturėtų išgirsti, 
bet perskaityti, visi tai turėsi- 
me padaryti.”

“Turėsite? Kodėl, kodėl?” 
paklausiau.

(Bus daugiau)

Naujau No. 22 “Koto*” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
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Grand Crossing’
Vidurinės mokyklos mokiniai

Owen Woods, 16 m., gyve
na adresu 5519 Kenwood Avė., 
ir yra Tilden High Šchool mo
kinys. Albert Van Sieleghem, 
gyvena 5487 Hr.rper avenue, ir 
yra Įlydė iPark School mokinys. 
Juodu abu susitarė ir nukelia
vo į Illinois Central stotį, prie 
59-tos gatvės. Čia padarė holda- 
pą kasierei Miss Cecella Sano- 
vic. Atėmė $8. Kada policija 
abudu sugavo, tai jie aiškinosi, 
kad abiejų tėvai neduodavę 
jiems užtektinai pinigų išlai
doms ir juodu turėję holdapą 
daryti, kad gavus (langiaus pi
nigų.

Sužeidė
August Krumey, gyvenus 

6116 Drexel avė., automobiliu 
smarkiai važiuodamas ir nepai
sydamas raudonų šviesų sužei- 

ędė Mrs. linzei Linback, kuri 
\ėjo skersai gatvę į Illinois Cen
tral stotį. Ji buvo nuvežta i 
\A>odla\vn ligonbutį. Automo
bilistas sulaikytas už nepaisy
mai miesto taisyklių.
\ Gauna dideli turtų

Mrs\ Anna C. Zeller gyvena 
adresu M27 Harper avė. Ji yra 
pasiturinčiu nejudinamos nuo
savybes parcbęvėjo moteris. Ga
vo pranešimą Brisbane, Au
strą 1 i jo.p^Hrm^a d v o k a t o, kad
turU^siekiijs nuo $7,000,000- 

-4tT^l0,000,000 ten jai priklau
so, ba artimesnių giminių nesi
randa, nes visi esą išmirę. Ad
vokatas prašo moteriškę grei
tai pribūti ir visų turtų perim-

ti j savo rankas. Bet ji grei
tai negali išvažiuoti, nes jos 
sūnūs, Charles Zeller, kandida
tuoja 5-to vvardo koinitimano 
vietai republikonų tikietu. Kad 
tokiems ne labai reikalingas 
turtas, tai ir sekasi gauti dau
giau.

Plaukus augino
B. C. Lange apsiimdavo pli

kiems vyrams atauginti plau
kus ant plikos galvos ir turė
jo geras pasekmes pinigams 
meškerioti. Kur jis atsilanky
davo, tai prižadėdavo už numa
žintą kainą atauginti plaukus. 
Bet neužmiršdavo iš kostume- 
rio pinigus paimti.

Gavęs pinigus, daugiau ne- 
sugrįždavęs. Apgaudinėjo žmo
nes iki pateko j policijos ran
kas. Pasirodė, kad jis turi da 
ir kitą pavąrdę, būtent Daniel 
J. Breen. Buk esąs vedėjas 
skyriaus Thomas Ltd., 6850 
Stony Island avė.

Policija tikrina; kad Lange 
arba Breen yra daugeli žmo
nių prigavęs Toronto. Ont., Ca- 
nada. —-B. S.

Gavo diplomą
A. Abrahamson gyvena ad- 

i’esu 10457 Jrving avė. Jią yra 
ėeverykų taisytojas. Gavo pra
nešimą iš kontesto komisijos, 
kad jam suteikiama diplomą 
ųž pasižymėjimą čeverykų tai
syme. Kontestas buvo sureng
tas vasario 29 d. 1932 m. New 
Yorko mieste, kuriame ir Ąb- 
ramhamaųnas dalyvavo. Tajpgi 
praeitais metais gavo diplomą 
Chicagos buvusiame konteste. 
Reiškia, ]>o biskį progresuoja.

R. S.

W1LLIAM ESONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną. 8:10 valandą ry
te 1932 m.. sulaukęs 2 2 metų 
amžiaus. A. a. William gimė bir
želio 16 d.. 1909 m.. Jerome. Pa.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Lucy. po tėvais Misiliunaitę. 
tėvą Ignacą. 5 seseris — Liudvisę. 
Heleną. Oną. Anelę ir Marijoną, 
brolį Pranciškų, ciocę Teklę Puž' 
nikienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 485 3 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks subątoj. ba
landžio 9 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. William Esonio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

\ Nuliūdę liekame.

X Tėvai, Seserys. Krolis,
\ Ciocė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius EuuHkis, tel. Yards 1741.

EMILIJONAS SAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną. 9:45 valandą ry- 

1932 m-- sulaukęs 43 metų 
amžiaus. gimęs Ežerėnų apskr.. 
Rimšės parap.. Kazitnieravo kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime bro
lį Viktorą, brolienę Oną. sūnų Jo
ną. kareivį, tarnaujantį Honolulu. 
P. L. ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Apoloniją ir sūnų Viktorą.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 9 dieną. 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Emilijono Savičiaus 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam ku
tini patarnavimą ir atsisveikiniiĄą.

Nuliūdę liekame.

Brolis, Brolienė ir Giminės.

grabo* 
rius Eudeikis. Tel. Yards 174 L

Laidotuvėse patarnauja

South Chicago
Fabrikantai svarstė

Susirinkimą visų vietos fab
rikantų sušaukė 10-to wardo 
aldermanas W. A. Rowan, kad 
kaip nors sumažinus bedarbę, 
išie fabrikantai buvo: C. L. 
Waggoner, general superinten- 
dent of the Inter Lake Iron 
Co.; Sayre, secretary and ge
neral mąnager Rosenbaum 
Grain Co.; S. Jonės, VVisconsin 
Steel Plant of the International 
Harvester Co.; Albert Mohr, 
Boiler Works Co.; G. L. Dan- 
forth, geneial superintendent 
Illinois Steel Co,; J. F. Sheehy, 
president of the Chicago Shore 
Line Bailroad; W. B. Gillies, 
vico-president and general ma- 
nager of the Youngstown Sheet 
and Tube Co. Jis pribuvo net 
specialiai iš Youngstown, Ohio, 
i to vakaro susirinkimą. Kal
bėdamas jis pasakė, kad jo 
dirbtuvėse nėra paleistų darbi
ninkų ir jis juos nemano pa
leisti. (Kartais tokie ponai ir 
pameluoja, šitą tik darbininkai 
galėtų patikrinti). Jis turįs pla
ną South Chicago skyrių padi
dinti ir daugiau darbininkų pri
imti, tik nepasakė kada tas bus 
daroma.

Kiti visi fabrikantai nukalbė
jo, kad jie visi yra pasirengę 
dirbti, bet neturi užsakymų ir 
tik tų užsakymų laukia. Kada 
jie juos gaus, tai nežinia. Taip 
viskas ir palikta Dievo valiai.

Sulaikytas
Frank Lask, gyvenąs 11029 

avenue Z., svaigiųjų gėrimų 
pristatytojas South Chicagoje 
ir Calumet City, buvo areštuo
tas. IProhibicijos agentai sako
si, buk jie radę jo garaže 85 
gorčius gero alkoholio.

ONA MAZONIS■ :<■

po tėvais Milaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną. 4:15 valandą ry
te 1932 m., sulaukus 34 metų 
amžiaus, gimus Kretingos apskr. 
įr parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimierą. sūnų Kazimierą, 
dukterį Stanislavą, pusbrolį Pran
ciškų Vaicickauską ir gimines, o 
Lietuvoj motiną, 2 seseris ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi <25 1 I 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba- , 
landžio 9 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
lionės sielą o iš ten bus nulydėta ; 
į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Mažonienės gi
minės. draugai ir pažįstami esat j 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti a 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnus, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius S. P. Mažeika. Tęl.. Yards 
1138.

........

Paskyrė prokurorą 
skundams dei priešrin
kiminio teroro tyrinėti,

..............

Teisėjas Feinberg paskyrė 
Louis E. Hartą, žymų Chica
gos advokatą asociacijos narį, 
kaip laikiną prokurorą tyrinėti 
skundams teroro žygių ryšy su 
besiartinančiomis nominacijo
mis, kurios įvyks balandžio 12 
d. Be to, skundų esama, jogei 
nominacijų balsavimus konspi
ruojąs kontroliuoti Al Capone.

Feinberg norėjo paskirti tai 
užduočiai Frank Loesch, bet šis 
atsisakė, kadangi esąs jau per 
senas tokiam darbui.

Ilart varys tyrinėjimą grand 
džiurei klausant skundų ir tei
sinimų.

Rašo Caponės apeliaciją
Caponės advokatai ruošia 

apeliaciją Suvienytų Valstijų 
Aukščiausiam Teismui, kad pa
keisti žemesniųjų teismų nuo
sprendi, sulig kuriuo Caponė 
buvo nuteistas 11 metų kalėti. 
Jie, t. y. advokatai stengiasi 
sumažinti bausmę Capcnei už 
taksų sukimą.

Berwyne laimėjo demo- 
kraai

eigrų buvo viena, kuri prikluuso 
Vilimui Leskus, 2709 North 
Halsted street. Pavardė atro
do lyg butų lietuvio.

Mokytojų algos nuka
potos

Kane kauntės trijuose mo
kyklų apskričiuose nukapota 
algos mokytojams. Kai kurio
se tų mokyklų algos nukapotos 
10 nuošimčių, o kitose pusaš- 
tunto.

Pataria kovoti prieš 
priesaiką Mussoliniui
Pagarsėjęs Chicagos universi

teto profesorius ,Dr. A .J. Carl- 
son, kviečia Amerikos moksli 
ninkus boikotuoti tarptautini 
fiziologijos kongresą, kuris tu
ri įvykti Romoje, Italijoje. O 
boikotuoti tą kongresą prof. 
Carlson pataria todėl, kad tuo 
budu padėti Italijos universi
tetų profesoriams atsikratyti

Ber\vyne iš 19,000 turinčių 
teisę balsuoti, padavė balsus 
16,000. čia demokratai laimė
jo keturinš1 fŠ septynių alderma- 
nų virtų.

Kratos užeigose
Sausieji agentai padarė 19 

kratų užeigose. Tarpe tų už-

---------- !--------------- ;-------------------------- --------------

F.

priesaikos, kurią jie turi duoti 
Mussolinio valdžiai. Profesorius 
Carlson savo patarimą remia 
tuo, kad priesaika Mussolinio 
valdžiai reiškia akademinės lais
vės varžymą.
lann ■■ ( ų .n. ... ■ ■— y.*      „ii

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

V—..... ........ ....................... .

Graboriai_______

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigtausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o ruusu 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Tdefpnąs Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grahorius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

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

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

Dr* C*
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti IVestern Ab.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .b 

1821 So. Halsted Street

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoja jasų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Phone Onai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
/teridenaija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 

(Grahorius Chicago j
1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuves Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemloęk 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai Lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgą, 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \&th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijds telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

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 Nedėl. nuo 10 iki 12 v ‘iena 

Phone M:dway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CIlicAGO. ILL.

...- I ' ■■ " — I.—-—  .,r. ..!>■ Tll.   .........................
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Akių Čyįytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Baūkiętams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S, Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyip iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dietų.
Tetaphonai dieną ir naktj Virginia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

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

., šventadieniais 10-12 dieną

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

2 1 
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0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
chirurgas

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

Advokatai

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRVKGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofino vu hi inl o h nuo 2 iki 4 ir nuo « Ud

8 vai. vuk. NedėUoiuh paval hulartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn Sti, Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUPEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos njšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
istąigą iš frile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, inusų autoinobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir ki|ų reikmenų ir ųž tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tąį, ar jus ką pirkaite, ai; nę.

EUDEIIUS yra vienatinis lietuvių grahorius, kuris 
teigia ąųibuląųee patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturias Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pasaukite EUPEĮKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GKABORIUS

Ųidysis Ofisąs

4605-07 South Hermitage Avenue
' Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
Ū mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovcbill 2Z42

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

Lafayette 4146

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt S t. 
Telefonas C anai 255 2 

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė I 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

A. L. Davidonis, MJ). 
4910 So. Michjgan Avenue 

Tel Kenwqųd 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte? 
nuo 6 iki 8 vąląųdąi vakąr< 

apart iventadienio lt ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt S t. Canal
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 

Nedėlioja pagal sutarti

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St
Room 1502 Tel. Central 2978 

valandos: 9 ryto ikį 4 po pietų

0706 
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DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 pp pietą, jeredoms po pietg ir 

nejelioms pagal susitarimą

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV. Adams St.,- Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727 

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

Namie 8-Jr <yte Tel. Republic 9600

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro* 
nedėliomis pagal sutartį, 
4847 West 14|A Strtfb 

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

Hemlock 8151

itValandost 9—-12, 7—9, Antradieni 
Kėtvittądiąoi vakarais pagal sMiudua.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 $o. Ashland Avė. 
TeL Boulevard 2800 

Jfa. 6^15 &>. RockveU St.
TeL Republic 9723

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 909 
Telephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Tclcphoae Victory 2213



B NAUJIENOS;

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
SLA. 226 kuopos susirinkime 

pažangieji j P. T. kandida
tai gavo daugumų balsų

Praeitų antradienį SLA. 226 
kuopa turėjo savo susirinkimų. 
Narių į mitingų atsilankė 58. 
Balsavimuose dalyvavo 52, o 6 
susilaikė nuo balsavimo. Prieš 
balsuojant kas norėjo, galėjo 
apkalbėti kandidatų kompeten- 
iškuma ,bet mažai kas benorė
jo kalbėti, nes kone visiems bu
vo žinomi visi kandidatai.

štai balsavimų pasekmės:
į prezidentus; F. J. Bagočius 

gavo 36 balsus, S. Gegužis—5, 
J. J. Bachunas — 10.

I vice-prez.: A. Mikalauskas 
—40 b., M. J. Vokietaitis —4, 
M. Mockevičius 2.

Į sekretorius: P. Jurgeliutė 
—30 bal.. J. Miliauskas—7, V. 
M. Čekanauskas —13.

J iždininkus: K. P. Gugis— 
37, J. Tareila—12, P. Mažeika

Dr. J. S. Staneslow — 8.
Kai kurie nariai energingai 

pareiškė, kad reikia balsuoti už 
visus haujus kandidatus, o se
nuosius viršininkus laikas jau 
pašalinti.

Bet svarbiausias buvo klau
simas, tai išrinkimas delegatų 
į seimų. Musų kuopa gali rink
ti 4 delegatus, bet nėra ižde 
pinigų, kad butų galima apmo
kėti jiems kelionę. Buvo du 
įnešimai: rinkti 4 ir 2 delega
tus. Nutarta rinkti 4. Išrink
ti buvo šie nariai: Dr. A. Mont- 
vidas, p-lė Eufrozina Mikužiu- 
tė, J. Mickevičius ir K. Čepu- 
kas.

Susirinkimas buvo rainus. 
Nebuvo trukšmo ,nė užgaulioji 
mų vieni kitų.

Prisirašė vienas naujas narys.
, —Ne delegatas.

Mt. Greenwood
SLA. 178 kuopos susirinkimas 

ir Pildomosios Tarybos bal
savimas

Wood St. Pradžia 6:30 v. va-’ 
karo.

Komitetas deda visas pastan-, 
gas ,kad butų vakaras sėkmin
gas. Muzika bus smagi, tai vi
si galėsime smagiai pasišokti ir 
pasilinksminti, ir yra žinoma, 
kad visi kurie atsilanko į Jo
niškiečių parengimus, vįsuomet 
džiaugiasi, jog linksmai pralei
džia vakarėlį. Taipgi norim pri
minti, kad bus sklaidomas paš
tas. Visi ,rodosi, myli apturė
ti atvirutę su meiles žodžiais, 
kurie katra viena palinksmina. 
Bus duodami prizai. Pirmas 
bus $3, antras—$2 ir trečias 
~~$1.

Skaitytojams, kurie nėra su
sipažinę su joniškiečiais, Komi
tetas užkviečia jumis visus, kad 
atsi lankytume! į jų pasilinks
minimo vakarų. Galėsit susipa
žinti su jų nariais ir narėmis 
ir daug pažįstamų susitikti. Ne
pamirškite, kad visi turim už- 
kvietimų. Nedėlios vakarų pa
simatysim G. Krenčiaus svetai 
nėj.—Komitetas.

Demokratai džiaugiasi 
laimėję Ciceroje

Į iždo globėjus; J. Januške- 
vičia—23, S. Bakanas—27, G. 
J. Stungis—23, M. A. Ragins- 
kas — 10, S. Mockus — 8, J. 
Sekys—1.

Į daktarus kvot.: Dr. I. B. 
Bronušas—38, Dr. E.Klimas—6,

Balandžio 3 dienų įvyko SLA. 
178 kuopos susirinkimas. Svar
biausias to susirinkimo reika
las buvo tai balsavimas Pildo
mosios Tarybos kandidatų. Įvai
rus kandidatai gavo balsų tiek:

į prezidentus—-F. J. Bagočius 
17, S. Gegužis 2, J. J. Bachu- 
nas 4;

Laivakorčių kainos 
nupigintos

LICITACIJA!
Direktorių Tarybos 

įsakymu mes
Pėtnyčioje, Balan
džio 8 d., 11 v. ryte 
ir tęsiant subatoj nuo 1 1 vai. ryto, 

adresu

1232 S. Halsted St.
Inventorius vertės virš $20.000 

sekamas prekes

GINSBURG 
FURNITURE 

COMPANY1 . i
nventorius vertes virš $20.000 

susidedantis iš:

Valgomojo kambario 
rakandai

7 iki 14 šmotų riešuto, mahogany 
aržuolo valgomojo kambario setai, su 
apmuštomis kėdėmis, pusryčių ar di- 
nette setai, taipgi pavieni šmotai val
gomojo kamb.. rakandų, miegamojo 
kamb. rakandai, 3 iki 8 šmotų mie
gamojo kamb. setai, medinės ir me
talinės lovos, box ir coil springsai, 
mat rasai, day beds, skrynios, chiffa- 
robes. dresseriai, vanities, kėdės, siu
vimo kabinetai, cedar skrynios, bu
duaro lempos ir t. t.

Seklyčios rakandai
, Apmušti seklyčios setai, augštomis 
nugaromis, lounging, club ir Coxwell 
kėdės. kojų suoliukai, secretairies, 
spinet deskutės, console ir occasional 
staliukai, gateleg. nuverčiamais Šonais 
ir pristatomi staliukai, kavos staliu
kai. wall cabinets. pier cabinets, love 
seats, telefonų setai, ugniakuro suo
leliai, veidrodžiai, paveikslai, graviū
ros. aliejiniai piešiniai. wall bang- 
ings, radios. magazinų padėliai, grin
dų, bridge ir junior lempos ir pa
dangos, kortų staleliai ir t. t. smulk
menos.

100 domestic kaurų visokio didu
mo, koridoriaus ir laiptų kaurai, 
congoleum, vaikų rakandai, nendri
niai setai, pečiai, vaikų vežimėliai, 
virtuvės stalai, refrigeratoriai, 50 iki 
100 šmotų lėkščių setai ir t. t.

Michael Tauber & 
Company 
AUCT1ONERS 

411-423 S. Market St

lauskas 2, M. J. Vokietaitis 3, 
M. Mockevičius 18;

j sekretorius— P. Jurgeliutė 
18, J. Miliauskas 1, V; M. Če
kanauskas 3;

♦į iždininkus—K. P. Gugis 19, 
J. Tareila 4, Mažeika 0;

į iždo globėjus— J. Januške
vičius 1, S. Bakanas 17, G. J. 
Stungis 20, M. A. Raginskas 2, 
S. Mockus 3, J. Sekys 0;

į daktarus kvotėjus— Dr. L 
Bronušas 18, Dr. E. G. Klimas 

Dr. J. S. Staneslow 3.
—Buvęs.

2,

Skandinavų Amerikos Lini- 
aj praneša, kad visos laivąkor- 
čių kainos tarp Suvienytų Vals
tijų ir Europos tapo sumažintos 
20 nuošimčių visoms klasėms, 
kelionei į rytus, o taipgi į abi 
pusi.

Nupiginimas įeina galion pra 
dedant laivu “Frederik VIII”, 
išplaukiančiu iš New Yorko ba
landžio 23 d., ir pritaikytas vi
siems kitiems išplaukimams iki 
to laiko, kada bus pranešta ki
taip. Advansuotos vasaros se
zonui kainos Cabin ir Turist 
klasėse panaikintos ir ateity 
bus viena kaina visiems me
tams.

Dabar laikas yra planuoti 
kelionę į senų tėvynę ir įsigy
ti bilietus, kai šios nupigintos 
kainos veikia.

Antradienį, balandžio 5 d., 
buvo miesto vyriausybes rinki
mai Ciceroje. Už demokratų 
kandidatų prezidento vietai, Jo- 
seph G. Cerny, paduota 16,216 
balsų. O už republikonų kan
didatų tai pačiai vietai, butent 
Joseph Z. Klenha, paduota tik 
10,817 balsų. Klenha, kaip ži
noma, yra išbuvęs miesto pre
zidentų 14 metų.

Praėjo ir kiti-demokratų su
rašo kandidatai, jų tarpe lie
tuvis Dr. Stanley A. Dovviat. Jis 
bus viešojo knygyno tarybos 
direktorius.

Rinkimai praėjo palyginti ra
miai .Bet atsargumui buvo pri
saikdinta ir atsiųsta iš Chica
gos daugiau, nei pusantro šimto 
policininkų kaip šerifo padėjė
jai, o taipgi skvadai vieškelių 
policijos. »

Susidomėjimas rinkimais šį 
kartų buvo nepaprastai didelis. 
Iš 29,000 turėjusių teisės 
suoti padavė balsus 27,000 
tos piliečių.

Demokratų džiaugsmas 
mėjimu didelis.

Nors rinkimai praėjo 
rainiai, vienok policija arešta
vo keletu asmenų. Areštuoto jų 
tarpe buvo, Louis Cowan, Ci
cero Tribūnos redaktorius: Jisai 
iškėlė Chicagos detektvų virši
lai Shoemekeriui bylų reika
laudamas $250,000 už neteisingų 
areštų.
tai

53

Roseland
Ateinantį penktadienį, 

vai. vakaro, K. Strumilo 
tainėje, 158 E. 107 street, kam
pas Indiana avenue, įvyks Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
susirinkimas. Jame bus rapor
tų ir pranešimų, šis bus pir
mas susirinkimas prisidėjus Ge
dimino draugijai. Todėl kvie
čiama į šį susirinkimų visus 
narius buvusius Gedimino drau
gijos ir susivienijimo narius. 
Turėsim daug naujų reikalų 
svarstyti.—Sekretorius.

7:30 
sve-

ap-

Radio programas 
vakarų >

va-Kiekvienų ketvirtadienio 
karų jus turite progos girdėti 
šaunų lietuvių radio programų 
oro bangomis, šį vakarų iš 
stoies WHFC, 1420 kilocycles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro, irgi tu
rėsite progos pasiklausyti gra
žios muzikos ir dainų, šiuos 
radio programus finansuoja 
Jos. F. Budrik krautuvė, 3417 
S. Halsted St.—J. F. B.

Joniškiečių vakaras
Turim už garbę skaitytojams 

pranešti, kad atsibus Joniškie
čių pasilinksminimo ir balloon 
šokis nedėlioj, balandžio lO^tą 

, d., G. Krepčaius svet.,' 4600 »S.

Pradžia T vai. vakaro.

CHICAGOS ŽINIOS Kandidatai Į Guber 
natorius

Ketvirtadienis, Bal. 7, 1932 .4, , ------ . , ■ —

CLASSIFIED ADS

baL 
vie-

lai-

gan

Ką teismai pasakys, 
kitas klausimas. v

kasyklos atsidarys
Illinojuj

United Mine Workers unijos 
viršininkai praneš^, kad 53 ka
syklos pietinėj Valstijos daly nu
sitarė atsidaryti, laukdamos iki 
bus atnaujinta samdytojų ir
darbininkų sutartis. Kasyklos ei jos praeis?

[Acme-P. 8 A. Photo]

Anglijos karaliaus sunūs, ku
kiam sukako 32 metai amžiaus,r

atsidariusios tuo supratimu, kad 
mokės darbininkams senųjų al
gų skalę, butent $6.10 dienai. 
Nužiūrima, kad darbui bus pri
imta apie porų tūkstančių dar
bininkų.

Politiška kampanija j Gubernatorius 
eina pilnu upu, ir nors diena nomino- 
cijų dar toli, bet jau dabar galima nu
matyti kuris kandidatas tvirčiau, stovi 
nuomonėje balsuotojų. ,

Iš republikonų kandidatų smarkiausiai 
varosi ir geriausiai stovi OMER N. 
CUSTER. Tą opiniją paduoda didžiu
ma politiškų strategų. Jie nurodo, kad 
OMER N. CUSTER turi daugiau ypa
tybių reikalingų tinkamam kandidatui j 
gubernatorius, negu bent kuris kitas kan

didatas. Dėlto kad OMER N. CUSTER 
yra gabus kaipo biznierius, kaipo admi
nistratorius ir politikoje teisingas žmo
gus. Jis supranta sunkias problemas 
valstijos reikalų administravimo ir pa

rduoda konstruktyvį pieną jas išrišti, ko 
nepadaro kiti kandidatai, pasitenkinda- 
bi paprastais užpuldinėjimais vieni ant 
kitų. Remiantis plačiu patyrimu, kurį 
kandidatas CUSTER parodė gyvenime, 
pridėjus prie to jo teisingumą, jis aiš
kiai palieka tinkamiausias kandidatas gu
bernatoriaus vietai.

, Lietuviai turi progą dar kartą paro
dyti savo pilną politinį susipratimą pa
sirinkdami tinkamiausį ir rimčiausį kan
didatą j Gubernatorius kokiu yra OMER 
N. CUSTER. Dėlto neužmirškime 
Balandžio 12ta tą pažymėti savo skait
lingais balsais. — Balsuotojas.

Greičiausias traukinys 
iš Chicagos New 

Yorkan

PRANEŠIMAI

d.Pradedant balandžio 24
New York Central gelžkelio 
traukinys vadinamas Twentieth 
Century Limited kelionę New 
York-Chicago atliks per 18 va
landų. Vidutinis traukinio 
greitumas, imant sustojimus, 
bus 53.4 mylių valandoj.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

priduoti savo knygeles dėl patikrinimo.
Taipgi nauji nariai priimami per visą 

jalandžio mėnesį, nes stl pirma diena 
šio mėnesio prasideda spulkos 3 8 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekr.

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. — Komitetas.

North Side. Lietuvių Rytinės Žvaigž
dės Pašelpinis ir Pasilinksminimo Kliu- 
bas laikys savo mėnesinį susirinkimą ba
landžio 
House (Klubauzėj), 
Avę.

Dr-stė 
balių su 
9 d., P. 
St.

Nominacijos čia pat; 
mokytojai gauna algas

Nominacijų balsavimai Chi- 
cagoj čia pat—12 d. balandžio. 
Taigi ir mokytojams laikai pa
gerėjo. Kiek čia seniai jie ga
vo algas už porą savaičių, o da
bar pranešama, kad į porų tre
jetų dienų jie ir vėl gaus al
gas už porų savaičių. Klausi
mas: kaip greitai gaus mo
kytojai algas, kada nomina-

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
camb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65. vertes $325, 

šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
c aug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Atimsiu $375 už viską, arba parduosiu 

atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park4887

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernč ir bučernė, 
su namu, išdirbtas biznis per ilgus me
tus. Parduosiu už cash arba mainysiu 

namų nors it kitame mieste, dėl ne
sveikatos šeimynoj.

Box 1405 
Naujienos

1739 S. Halsted St.

©

Graži Lietuvių Radio 
valanda

, , .. .... •
Praeito antradienio vakare 

buvo transliuojama oro bango
mis graži dainų, muzikos ir kal
bų lietuvių valanda iš stoties 
WGES.

• Reikia pažymėti, kad daini
ninkai (J. Romanas, ponia H. 
Bartush, p-lė G. Tamkotonis, 
p. A. čiapas ir Peoples Radio 
duetas ir kvartetas) ypatin
gai gražiai sudainavo keletą 
rinktinių musų dainelių.

Advokatas F. Mastauskas ir 
daktaras J. Simonaitis pasakė 
trumpas, bet įdomias kalbas 
apie politiką ir apie sveikatą.

Tarpuose dainų ir kalbų ža
vėjo klausytojus graži ir sma
gi muzika. Taipgi- padaryta ke
letas pranešimų, kas draugiji
niame lietuvių gyvenime yra 
veikiama. Taip kad besiklausy
damas šių populiariškų lietuvių 
radio * programų, leidžiamų 
Peoples Furniture Co. krautu
vių, pasigereji gražiom dai
nom, muzika ir kalbom. Todėl 
reikia tarti ačiū leidėjams.

—Nuolatinis klausytojas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai vra atėję it Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina l 
vyriausi]! paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti.' Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės,, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

ptw

505— Gavę,ne Olga
506— Gavene K.
507— Gelzinin Simonui
510—Gudaliaviz Onai 1
521—Mizines Mr. '
524— Paliljunas JPavilas
525— Praninskienei Taks Ana
527—ftasimas Kazimieras

RUSIJOS 

Pertvarkymas .

MADOS MADOS MADOS

v

2642

mieros 16

Garsinkite “N-nose”

Visą Šią Savaitę! 
RUSIJA

TEIKIA PAMOKĄ 
PASAULIUI

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

PUNCH 
&JUDY 

Van Buren prie Mich.

YEAR
PLAN”

Kalba 
Angliškai

April 7 d., 1932 , Club 
1652 N. Damen 

Malonėkite būti susirinkime.
M. Chepul, rast.'

Brighton Park. — Šiandie balandžio 
7, 7:30 v. v. parapijos svet., ’ 44 ir 
Fairfield Avė, įvyks labai svarbus taksų 
mokėtojams susirinkimas, kur kalbės tak
sų expertai. (čia nebus nieko kalbama 
apie politiką). Visi atsineškite taksų 
bilas. — Rengėjų Komisija.

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
Paminėjimui 20-ties Metų Sukaktu

vių nuo susitvėrimo Lietuvių Teatrališ
kos Draugystės Rūtos No. 1, Subatoj, 
Balandžio-April 9, 1932 m., Lietuvių 
Auditorijos Mažojoj Svetainėj, 3133 S. 
Halsted St., Pradžia 7 valandą vakare. 
Įžanga 75 c.

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

GARADŽIUS 20 karų vidurmiesty 
Winnetka, III., repair ir paint shop — 
gaso dvi pompos, 4 kambariai pragy
venti, pigi renda. daromas geras biznis 
iki šio laiko. Parduosiu casb arba mai
nysiu ant namo nedidesnio, 4 flatų.

GEO. JOKUBONIS, 
3141 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernč ir bučernč, 
vieta ypatingai gera, nėra komplticijos.

1 1462 So. Vincennes Avė.

PARDAVIMUI grosernč ir bučernė, 
pigiai už cash. Mainysiu ant gero ka
ro. Knygynas, 3210 S. Halsted St.

• PARSIDUODA pelninga shoemaker 
shop, pigiai, nemokantį išmokinsiu. At
sišaukite. 2635 W. 69 St.

Personai
Asmenų Ieško

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., ęhicago, III.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

LIETUVIŲ šeimynoj reikalinga vieta 
dėl 1 1 metų berniuko. Tėvai galės mo
kėti apie $10 į mėnesį. Klauskite M. 
Jurgelionis. Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

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.
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CLASSIFIED ADS
Educational

PAIEŠKOJIMAS NR. 48.
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra Ieš

komi:
Brazdeikis. Simonas. Kilęs iš Alsė

džių vai.. Telšių apskr. Gyvenąs Chi- 
cagoje. Atsiliepė jo žmona. Uršulė 
Brazdeikienė.

Klimanskis. Vadovas. Kilęs iš Tyta- 
venų vai.. Raseinių aps. Gyvenąs Chi- 
cagoje.

Niekis. Mykolas. Kilęs iš Žeimelio 
vai., Šiaulių aps. Kadaise gyveno Chi- 
cagoje.

Pečiuliai. Jonas ir Vincas. Kilę iš 
Punsko vai., Seinų aps. Buvę Amerikos 
kareiviai.

Požereckis, Antanas (Juozo sūnūs). 
Kilęs iš Girkalnio vai.. Raseinių aps. 
Kadaise gyveno Chicagoje sulig adresu: 
4515 South Hoyne Avenue. Atsiliepė 
jo vaikai Lietuvoje.

Rimkevičiai. Stasys ir Kazys.
Skaudvila. Vladas. 1931 metais gy

veno Chicagoje sulig adresu: 4617 So. 
Honore St. Atsiliepė jo žmona, Juzė 
Skaudvilienė.

Skrebis, Antanas. Kilęs iš Putiliškių 
k., Raguvos vai. Gyvenąs Minneapolis. 
Minnesota.

• Aukščiau išvardyti asmenys yra prašo
mi ^tsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomas suteikti 
žinių.
įvertinta.

’Room 1904

Bent kokia žinia bus brangiai

Lietuvos Konsulatas.
201 N. Wells St..

Chicago, Illinois

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. Nepapatyrusius sutinku pirmus me
tus pamokinti. Rašykite 

WM. CIESNA, 
Bcgley, Mich.

NELAUK pakol pinigus pravalgysi 
darbo belaukdamas, arba bankas užsida
rys. Nusipirk šitą 60 akrų farmą, su 
gyvuliais ir mašinomis už $3850. Busi 
laimingas.

6000 S. Honore St. 
Tel. Grovehill 1965

2642—Švečiuosna eiti suknele. Paprasta, bet elegantiška. 
18, taipgi 36., 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėki mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 cėntų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Sukirptos

Real Estate For Sale
^^^^Nj^aį^3U*^P*£dayimui

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Wcstern Avenue
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PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
didelis plotas žemės. Galima laikyti 
gyvulių it paukščių. Ka$ norėtu gy
venti ant tyro oro, atsišaųkit. 6001 S. 
Carįienter St. Englew6od 2116.

Financial
Finansai^

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W; Randolph St;

DRAUGYSTĖ GARSUS VARDAS LIETUVIŲ Rengia DIDELĮ

LINKSMA BALIŲ
® SU 9 DOVANOMIS ® 

Subatoj, Balandžio-April 9 d., 1932 
P. KISIELIO SVETAINĖJE

4625 SO. PAULINA STREET.

Lietuviams ir Lietuvaitėms negalima praleisti tokio didelio ir gražaus 
pasilinksminimo savo gyvenime. Bus galima susipažinti su žmonėmis ir 
praleisti linksmai laiką. Draugystė duoda didelę progą, vyrams. Kas nori 
priklausyti prie didelės ir bagotos pašelpines draugystės, tai galės prisira
šyti. Ant šio baliaus, įstojimas bus už dyką. Nariai bus priimami nuo 18 
metų amžiaus. Bus labai garsinga muzika JOHNNIE—JULIUS Jubilee
Orchestrą. ,

Kviečiam visus nuoširdžiai atsilankyti. —KOMITETAS

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.




