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Iš 1300 balsavusiųjų 
SLA. rinkimuose, virš 
700 eina už Bagočių
Pažangiųjų kandidatas i prezidentus Ba- 

gočius pralenkė Bačiūnų 420 balsų; 
Gegužis tegavo 271

gugis Viršija tareilą sos balsais; kiti pažangieji 
KANDIDATAI TAIPPAT LAIMI

Lietuvos Naujienos

CHICAGO, ILL„ bal. 7. — Vakar gauta pranešimai apie 
SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus dar iš penkių kuopų: 36, 
89, 21, 74 ir 40. Tų balsavimų rezultatai ir bendri iki šiol 
“Naujienoms** priduoti balsų skaičiai yra tokie:

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez.

BAGOČIUS ............................................ 613.............117.....
Gegužis .................................................. 181.............90 ....
Bachunas ...........................................   267....... 43......

Į Vice-Prezidentus:
...738Mikalauskas .... ...................................... 592.. ........... .146........

Vokietaitis .... . ..............................  165.. ...............46........ .211
Mockevičius .. .........     179..

Į Sekretorius:
.............. 43........ .222

Jurgeliutė ....... ..............................   286.. ............. 102........ ...388
Miliauskas ....... ...................................... 241.. ...............30........ 271
Čekanauskas .... ...........     325..

| Iždininkus:
.............101......* .426

GUGIS .........................    653.. .............148...... .. ...801
Tareila ............. ...............   223.. .......... ...770........ ...293
Mažeiką .......... ...................................... 145..

Į Iždo Globėjus:
...............31......... .176

Januškevičius . ........ ................ 392.. .............105........ ...497
BAKANAS ..... ...*...... ...../................. 505................114......... ..619
STUNGIS ....... ........... :.... 524:.. ...... .643
Raginskas .... .. ................................  171.. ............. .71......... .242
Mockus .... ....... ..................................... 252. ............... 46........ ...298
Sekys .............. ....................................... 84..

Į DaktariiS’kvotėjus:
..............21......... ...105

BRONUŠAS ..................................  540.. 107......... .647
Klimas ............. .........   190 ............... 89..... . ...279
Staneslovv ..... . ...................................... 159.. :..............47........ ...206
Pažangieji kandidatai yni F. J. Bagočius—j prezidentus; K. 

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

Lenkijoj vėl nuteisti 
du šnipai

Varšuva, bal. 7. Antoni 
Staniszcwski ir jo meiluže, kal
tinami šinipinčjimu Sovietų 
naudai, nuteisti i kalėjimą de
šimčiai ir trijioms metams. 
Staniszewski, valdžios buk se
nai jau numatytas kaipo šnipas 
ir buvo suimtas Vilniuje, liepos 
mėn., 1931 metais.

Kanad palanuoja padi
dinti mokesčius

Ottavva, Kanada, bal. 7.— Fi
nansų ministeris Rhodes įnešė 
į atstovų rumus naujj biudže
tą patvirtinimui. Numatomas 
$119,505,000 deficitas. Norėda
mi jj padengti, žada padidinti 
mokesčius.

Honohilu, bal. 7. — Lakūnas 
ir vienas keleivis-dentistas žu
vo orlaivio kaastrofoje.

Viso
730
271
310

Katastrofinga dvikova 
tarp moterų

Varšuva, bal. 7. —■ Kuomet 
moterys pradeda lošti vyrų ro
lę ir kautis dvikovose, kas nors 
nepaprasto turi atsitikti. Taip 
ir šiuo kartu, Varšuvoje į dvi
kovą ėjo Michalina Ozgovv, 24 
metų ir Janina Burakovvska, 22 
metų. Pirmoji kaltino Bura- 
kowską suviliojus jos vyrą. Pa- 
siemusios revolverius pradėjo 
šaudytis. Mirtinai sužeista, 
Burakovvska mirė.

Išrado radio-telefoną 
namams

Genoa, Italija, bal. 7. —Gug- 
lielmo Marconi, garsusis italų 
išradėjas išrado ultra-trumpų 
bangų radio-telefoną, kuris tuo 
pačiu laiku veikia kaipo priim
tuvas ir siuntėjas. Per radio
telefoną galima susisiekti su 
bet kokiu paprastu telefonu.

Naujų darbų skaičius 
pakilo iki 443,947

New York, bal. 7. — Karo 
su bedarbe ir depresija virši
ninkai paskelbė, kad 34 valsti
jose bedarbiams parūpinta 11,- 
487 nauji darbai ir nuo vasario 
15 d. gautų darbų skaičius pa
kilo iki 443,947.

Memphis, Tenn., bal. 7. — 
Devynių metų berniukas susir
gęs miego liga, išmiegojo* 171 
dienas. Daktarai stebisi, kad 
jis taip ilgai išlaiko.,

[Acme-P. S A. Photo]

Detroit, Mich. — Aeroplanų paroda, kuri sutraukė tūkstančius žmonių.

4” konferencija
iširo; nesugebėjo į ilM w.
Ollflnrinfl i7, — Valdžios komisija, studi-
blmtllllll pdZiiUIlJijuo-gnti flnahsinę valstijų pa- 

„ ,, JjdX‘tUpaXj«jO<ad 18 iš 20 vals-
PagalboS projektas' -**..kaukeibiudžetai rodo deficitą ir 
Mancijos politiniems tikslams . j()C įJUV() prasiskolinusios virš

Į Brazilijoje finansinė su
irutė

a

' .. ' j $309,000,000. Vien nuošimčiais
London, Anglija, bal. . 7. — , j meįvs turi sumokėti $30,000,- 

šiandien suiro keturių didžiųjų ■
Europos valstybių konferencija,,  
kuomet delegacijų sub-komisija 
negalėjo suderinti nuomonių
skirtingumo tarp Anglijos-
Francijos ii- Vckietij:--Italijos.

Ginčai kilo dėl pažiūrų skir
tingumo i padunojaus valstybių 
finansinės pagalbos teikimo bu
dus. Anglija ir Francija už
ėmė bankierių poziciją, kurie 
turi didžiules pinigų silmas in
vestavę Centrajinėje Europoje. 
Vokietija, tuo tarpu, yra svar
biausia eksporto šalis Čekoslo
vakijai,, Austrijai ir Rumunijai, 
ir pati į padunojaus valstybes 
eksportuoja virš 10% visų sa
vo eksportų .O Italija perka 
daugiausiai nuo Jugoslavijos.

Be to Italija ir Vokietija pri
sibijo, kad ekonominės pagal 
bos projektas padunojaus vals
tybėms, yra. tik kauke Franci- 
jos politiniems tikslams ir svar
biausias jo motyvas yra izoliuo
ti Austriją nuo Vokietijos ir 
versti ją prisiglausti prie Ma
žosios Antantės, kurią Francija 
dominuoja.

Sako, alus tiek pat nau
dingas kiek ir pienas
Washington ,D. C., bal. 7. — 

Dr. W. Coleman, agituodamas 
už prohibicijos įstatymo patai
symą, pareiškė, kad alus ligo
niams ir sveikiems yra tiek pat 
naudingas kiek ir pienas.

ChicHgai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, lengvas šiaurvakarių 
vėjas;

Vakar temperatūra buvo 48- 
65 laip.

Saule teka 5:22; leidžiasi 6:- 
22.

Šiaurinės Kinijos 
dalis sukilo prieš
Nankingo valdžią

Nori įsteigti savo nepriklauso
mą valstybę

Shanghai, bal. 7. — Į Sh au
gliuj ų atėjo gandai 'apie vidu
jinį karą Kinijoje, šiaurinėse 
provincijose įsigalėjo generolas 
Han Fuėhu ir paėmė Shantun- 
g’o miesto kontrolę į savo ran
kas. Po to pranešė centralinei 
Nanking’o valdžiai, kad jis nuo 
jos atsiskirs ir'įsteigs nepri
klausomą valstybę.

Gen. Han Fuchu turi 70,000 
stiprią armiją. Iš Nankingo 
atėjusios žinios, praneša, kad 
valdžios kariuomenė su sukilė
liais greičiausiai susidurs ir 
mėgins juos numalšinti.

Shanghai, bal. 7. — Kinų de
legatai, netekę vilties susitarti 
su japonais taikos derybose, 
padarė pasiūlymą ginčą galuti
nai atiduoti Tautų Sąjungos 
Tarybai. Japonai pasiūlymą at
metė.

London, bal. 7 - Anglija
atsisakė pripažinti naująją 
Mandžurijos valdžią.

Išrinkti visi prisiegdin- 
tieji Hawai bylai

Honolųlu, bal. 7. — Paskuti
nėmis žiniomis, Honolulu pa
baigta rinkti prisiegdintieji 
Mrs. G. Fortescue, leitenanto 
Massie ir kelių kitų asmenų by
lai. Jų viso yra dvylika —8 
baltvėidžiai, vienas havaj ietis 
ir trys kiniečiai. >

Kaltinamieji bus teisiami už 
havajicęio J. Kahaha,waų nužu
dymą. 1

Tikrai žinoma, kad 
derybos su kūdikio 
kidnaperiais įvyko

Lindbergh’as ragina virginjet 
čius pasitarimus tęsti

Norfolk, Va., bal. 7. — Po 
paskutinių įvykių ,ryšy su de
rybomis tarp virginiečių ir 
Lindbergh’ų kūdikio pagrobi- 
kais, pas kūdikio tėvus ir vi
sus surištus su jo ieškojimu at
sirado tvirtas įsitikinimas," kad 
kūdikis yra sveikas, santykiai 
su kidnaperiais galutinai užriš
ti, ir pagrobtojo sugrąžinimas 
yra tik laiko klausimas.

Lindbergh’as, kreipdamasis i 
admirolą Guy H. Burrage, vie
ną trijų virginiečių, kurie san
tykius su kidnaperiais užrišo, 
ragino ji ir kitus du, Curtis ir 
Dobson derybas tęsti.

Kad virginiečiams pagaliau 
pasisekė susižinoti su kidnape
riais, niekas neabejoja, bet de
rybų turinys, sąlygos, vieta, 
kur kidnaperiais slepiasi, užlai
koma gilioje paslaptyje, nes ki
tame atvejyje, jeigu visuomenė 
ar policija viską šužinpty, kū
dikio atgavimas gali būti labai 
abejotinas.

Penkių metų berniukas 
nušovė motinų

Viborg, S. D., bal. 7. —Pen
kių metų berniukas bežaisda
mas su revolveriu, mirtinai nu
šovė savo motiną, kuri stovėjo 
sale, jo su kūdikiu rankose.

Filipinai su ironija žiuri 
i Japonijos pasiūlymų

-  -r ....
Manila, Filipinų Salos, bal. 7. 

Japonija padare Filipinams pa
siūlymą sudaryti su ja sutartį, 
kurioje jie garantuos Filipi- 
n<ms nepriklausomybę. Filipi
niečiai į tokį Japonijos žinksnį 
žiuri su panieka, komentuo
dami, kad Japonija ir Mandžu- 
rijai prižadėjo neutrališkumą.

Los Angeles ,Cal., bal. 7.— 
Roman Vasųuez, 15 metų ber
niukas, gavęs blogą paliudymą 
mokykloje ii’ bijodamas tėvų 
barimosi, nusižudė.

Lietuva nori Įsigyti 
prekybos laivyną?
Jau kuris laikas Lietuva įdo

maujasi prekybos laivynu, o 
paskutiniuoju laiku laivyno į- 
sigijimo reikalu iniciatyvą pa
ėmė “Maistas”.

Per savaitę “Maistas” eks
portuoja 400—500 tonų beko
nų. Už kiekvieno tono perve
žimą IX) 1,5 svarą, kas per me
tus sudaro apie 36.000 svarų 
sterlingų arba 1.296.000 lt. Tau
ragėj “Maistui” atidarius ket
virtą skerdyklą, bekonų gamy
ba padidėsianti dar bent 700 
tonų per savaitę. Tai bendrai 
transporto išlaidos sudaro apie 
2 mil. - lt. per metus. O už 2 
mil. lt. jau galima esą įsigyti 
porą laivų.

Lietuva per savo atstovą Lon
done paskelbusi, kad norinti 
pirkti 2 laivus. Įvairios firmos 
tuojau ėmė daryti pasiūlymus. 
Jų tarpe pasiūlė 2 laivus pirkti 
ir ^Europos laivų kompanija” 
Tos kompanijos atstovas p. Rap- 
pas šiomis dienomis buvo atvy 
kęs Lietuvon ir derėjosi su 
“Maisto” direkcija.

Anglai praleidžia ma
žiau gėrimams

London ,Anglija, bal. 17. — 
1931 metais^ anglai praleido 
$90,000,000 mažiau svaigina
miems gėrimams, negu 1930 
metais; Per paskutinius me
tus ,vi^o praleido $1,297,000,- 
000.

Tarsis kaip valdžios iš
laidas sumažinti

Washington, 1) .C., bal. 7. — 
HoOveris tarsis su speciale at
stovų rūmų komisija ir ieškos 
būdų kaip sumažinti valdžios iš
laidas.

Streikieriai uždarė ka
syklas Ohio

Columbus, O., bal. 7. —Strei
kuoją angliakasiai uždare Som- 
mers kasyklas, Adenoje ir pri
vertė 600 kasėjų nustotis dar
bus.

Maištininkai paėmė i 
savo rankas Ecuadoro 

laivynų
Guayaąuil, Ecuador, bal. 7.— 

Sukilę jurininkai užvaldė “vi
są” Ecuadoro laivyną, du lai
vus ir išplaukė iš uosto. Kito
je vietoje prieš valdžią išėjo 
visas forto Punta Piedro gar- 

’nizonas . Maištai kilo dėl bu
vusio prezidento gęn Plaza grį
žimo į šalį.

PAVASARYJ
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi- 

• namu ATOSTOGAS.
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražioniis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoki nupiginta kelio
ne i Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj!

Laivų kompanijos siūlo ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite ptoitfirauti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

x OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
z ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI l VAL.

Keturi nušauti, 
penktas mirė 

iš išgąsčio
Baisi tragedija Seredžiuje. Prie
žastis—šeimos nesugyvenimas

Seredžiaus laiškanešys Bani- 
konis jau kuris laikas nesugy
veno su žmona, o paskutiniuoju 
laiku gyveno persiskyrę. Sere
džiaus klebonas Banikonius no
rėjo ' sutaikyti, bet nepavyko. 
Tada Banikonis žmonai pareiš
kė: “Ateik, atsiimk savo daik
tus, kad aš daugiau tavęs ne
matyčiau”.

Banikoniui išėjus* tarnybon, 
žmona atvažiavo pasisamdžius 
M. Raganą ir susirinkus daik
tus nusivežė juos į Maciškės 
km. už kilomerto nuo Sere
džiaus. •

Banikonis sugrįžęs namo ir 
neradęs žmonos nuvyko į paš
to viršininko butą ir nučiupo 
brauningą.

Savo ir pašto virš, braunin
gais ginkluotas Banikonis apie 
4—5 vai. po pietų nuvyko į 
Mociškius pas žmonos tėvus 
Stelmokus. -

Ten Banikonis tuojau nušovė 
savo žmoną, uošvį ir tame pa
čiame name gyvenusį pil. Ste
ponavičių; ten pat rasta negy
va*, ir uošvė, bet nėra smurto 
ar šūvio žymių, tai manomu 
kad uošvė mirė iš išgąsčio. Be 
to, mirtinai sužeistas ir žydas 
M. Kaganas, kuris vežamas 
Kaunan į ligoninę mirė.

Taigi, 3 žmonės nušąuti vie
toje, uošvė mirė iš išgąsčio, žy
das Kaganas mirė peršautas pa- 
kelėj j ligoninę. .

Kadangi Mociškiai netoli, tai 
šaudymas buvo girdėt ir Sere
džiuj. Policininkas bėgo į triu
kšmo vietą.

Banikonis, pamatęs atbėgant 
policininką, atsigulę ir pradėjo 
šaudyti policininką. Jis ilgai 
šaudė, bet nepataikęs, nurimo. 
Mat, norėjo policininką suvilio
ti, iš arti nušauti. Ir šis žygis 
Banikoniui nepavyko. Tada Ba
nikonis mėgino pats nusišauti ii 
paleido šuvę sau į galvą. Kulka 
pataikė į smilkinį, bet nušliau
žė po oda nepramušdama gal-" 
vos kiaušo. Po kelių sekundžių 
Banikonis dar sykį mėgino sa
ve šauti, bet dabar užspringo 
brauningas.

Gydytojas konstatavo, kad 
Banikoniui mirtis nuo susižei- 
dimo negresia.

Banikoniui medicinos pagalbą 
suteikta Seredžiuje ir ten jis 
tebelaikomas.

Šios baisios tragedijos prie
žastis—pairę šeimos santykiai, 
kurie Banikonį išmušė iš lygs
varos.
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Pittsburgh, Pa rios adresas yra 1721 Jane St.,

SLA. 37-to Seimo Rengimo 
Reikalais.

Visiems SLA. narirms yra ži
noma, jog šiais metais, birželio 
20 d., įPittsburghe įvyks SLA. 
37-tas Seimas.

Seimo rengimu rūpinasi SLA. 
3-čias Apskritys, kuris tam 
tikslui išrinko Seimo rengimo 
komisijų. Komisija drauge su 
valdyba yra SLA. Pildomosios 
Tarybos įgaliota rūpintis visais 
Seimo rengimo reikalais.

Seimo Rengimo Komisija kar
tu su Apskričio valdyba turė
jo bendrų posėdį kovo 23 d. 
Buvo padalyta galutini tarimai 
paėmimui Seimui svetainės ir 
aptarta šeiminiai parengimai.

Seimo sesijoms ir parengi
mams laikyti yra paimta erdvi 
Lietuvių Piliečių svetainė, kn-

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO ĘONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugifeius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vienų preparatų dėl 
Iconsti pači jos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašų, šalinkis imitacijų,

Šeiminiai parengimai bus se
kami :

Birželio 19 d. yra rengiamas 
prieš-seiminis piknikas “Ado- 
fno Sodne”, piknike atvykę sve
čiai (Seimo delegatai) turės 
progos padaryti pirmų pažintį 
su IPittsburgho ir apylinkės lie
tuvių publika po atviru dangum 
gražiame “Adomo Sodne”.

Birželio 20 d. bus iškilmingas 
bankietas. Kokioje vietoje ban
kietas įvyks, pranešime vėliau.

Birželio 21 d. gražus koncer
tas Lietuvių Piliečių svetainėje

Birželio 22 d. šeiminės pra
kalbos Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, 142 Orr. St., 
Solio Pittsburgh, Pa.

Birželio 23 d. yra rengiamas 
linksmas balius Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

Kitas visas smulkmenas apie 
Seimo rengimų pranešim vėliau. 
Visais reikalais, surištais su 
SLA. 37-to Seimo rengimu, 
kreipkitės Ar rašykite Seimo 
Rengimo Komisijai, 2404 Char
les St., N. S. ‘Pittsburgh, Pa.. 
(Telefonas Fairfax 3710).

Seimo Renginio Komisoja: 
Pirmininkas Paul Dalgis.

Sekretorius S. Bakanas.

East Chicago, Ind
Pildomosios Tarybos rinkimu 

daviniai SLA. 89 kuopoj:

Milionai

į prezidentus — Bagocius 12 
balsų, Gegužis — 0, Bačiunas

į vice-prezidentus — Mika
lauskas 12 bal., Vokietaitis 0, 
Mockevičius 5 balsus;

į sekretorius — Jurgeliutė 3, 
Miliauskas I bal., Čekanaus
kas 10 balsų;

NOMINUOKITE BIZNIERIŲ 
TVARKYTI JŪSŲ BIZNĮ

Omer N. Custer

Omer N. Custer
REPUBLIKONŲ

KANDIDATAS

Gubernatorius

Yra Tinkamiausias Žmogus

JIS STOVI UZ
Sumažinimą valdžios išlaidų ir numažinimą 

taksų*
Taksų reformavimą* kad sumažinti naštą 

mažųjų namų savininkų.
Mažiau valdžios biznyje ir .daugiau biznio 

valdžioje.
Priemonės palengvinti bedarbę*

Savyvaldybę (Home Rule) Cliicagai ir Cook 
County.

P-as Custer yra pilnai kvalifikuotas svarbiai Gubernato
riaus vietai. Jis yra laikraščių leidėjas, bankierius, fabri
kantas ir ūkio ž,emių savininkas. Jis buvo pirmas Knox pa
vieto iždininkas, kuris sugrųžino nuošimčius ant visuome
nes pinigų; jis tarnavo valstijos iždininku du terminu, su 
teisingos ir sugabios administracijos rekordu.

[Acme-P. 8 A. Photo] 

Dvasiškis Dobson-Peacock, kuris veda derybas dėl Lindbergh’ų 
vaiko atgavimo

.............. . , .......... ............. .. M., ............

visi progos išgirsti to> ko mes tarpe garsioji dainininke Anė- nereiktų paskui gailėtis. įžanga 
dar nėšame tūloję ind, Hpr- lė Šaiaveičikiutė-Steponavičienė. visiems yra prieinama.
bore, čia b,U6 proga kaip suau- Tad bukime visi ir visos, kad Komiteto Narys.bore, čia b,U6 proga kaip suau- Tad bukime visi ir visos, kad 
gUftietns, tai^ ir jaunuoliams ________________ _ ____________________________________
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skaitlingo choro, daugumoj iš §ę * g]
jaunuolių) kuriuo gėrisi ne tik |s= 
Ghicagos visuomenė, bet ir ki- Į S 
tų miestų žmones, kurie tik [♦] 
yra girdėję Chicagos Pirmyn S 
chorų. Bus apščiai ir solistų, jų jE:

— Isss

Ankstyva Ekskursija
Kurie norite važiuoti Lietuvon anksti 

pavasari, rengkitės ant

Balandžio 20 dieną
LAIVU “EUROPA”

Per 6‘/2 dienas pasieksite Lietuvą. 
Naujienos dar turi kelias geras vietas 

dėl šios Ekskursijos neužimtas.
Kreipkitės tuojaus į ,

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739 So. Halsted St.,

New York

NAUJOS
Indiana Harbor, Ind.

»

šiuomi noriu priminti vietos 
bei apielinkių lietuviams, kad 
Lietuvių Pasilinksminimo Drau
giško Kliubo rengiamas koncer-

“UŽMOKĖTA

$ jį *B.(X)

Iš Chicago 

.50

į iždininkus - (ingis 12 bal., 
Tareila 5 bal., Mažeika 0;

į iždo glob. Januškevičius 2, 
Bakanas 15, Stungis 9, Ragink- 
kas I, Mockus 3, Šukys 1;

į daktarus-kvol. — Bronušas 
8, Klimas 2, Stanislmv 7 bal.

P. Čekius, SLA. 89 kp. Sckr., 
5013 Tod Avė. E. Ch., Ind.

tas ir šokiai įvyks nedėlioj, 10 
d. balandžio, 6 vai. vakare, Tur- 
ner svetainėje> 3809 Main St. 
Programų išpildys Chicagos 
Pirmyn chorais po vadovyste 
K. Steponavičiaus.

Rengimo komitetas deda vi
sas pastangas, kad koncertas 
pasisektų ir atsilankiusi publi
ka butų užganėdinta.

Numatoma, kad publikos tu
rėsime daug, kadangi East Chi
cago, Ind. ir Gary, Ind. kliubai 
yra nusitarę dalyvauti ska’t- 
lingai, nes jie yra užkviesti ant 
rengiamo koncerto. Turėsime

ividendai

l VIENĄ 
PUSĘ
I ABI

PUSES
. TikiėUi geri tiktai 

coaches vagonuose 
kada priduodami 
kartu šU Ttans-At- 
tantic laivakorte ar' 
orderiu.
TUsųs Erie Trau- 

iš Dearborn stoties,

Chicago, III

kiniai išeina P_ ______ _____
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry- 
tė, 8:45 v. v. ir 10:20 v. vik.

Erie traukintai yra greitus ir pa
togiai įrengti, valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
k nebrangus. fene Vaizdai yta ne
paprastai gražus.

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

H. T. HARLOW, 
General Pasieny et Agent,

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

ERIE RAILROAD

Garsinkitės “N-nose

dėl Kostumerių
Investuoki! saugiai dabar 
Kiekvienus į šių kompanijų inves
tuotas doleris yt‘a pinigai inv.es* 
{Uoli į vietinę industrijų, kuri 
samdosi Chicngos vyrus ir mote
ris ir mokų lokalius taksus. Tūk
stančiai Gbicagos gyventojų turi 
Peoplcs Gus Šerų. Šie šėVai yra pa
dėti Chicago Stock Ekchange bir- a • ' h • i 1 •

THE PEOPLES Gas Lighl and
Coke Company kostumeriai 

yra kviečiami palapti partneriais 
šios didelės viešo aptarnavimo . 
kompanijos, paru|)inančioš TUiiča- 
gos gyventojams būtinai reikalim 
gų gaso aptarnavimų visiems šil- > 
dymo tikslams. Daugelis jų nusi
pirko užtektinų skaičių serų, taip ^ęjc. Juos galima'lengvai fr grei- 
kad ^8.00 dividendų, išmokami po , . tai parduoti. Prie dabartinių kai- * 
$2.00 kas kelvirtdalį metų ant ' lUj jie daugiau kaip 8 nuoš. 
kiekvieno sero, padengia jų meno 
siiies gaso bilus. Jus taipgi galite 
lengvai pelnytis iš šio saugotis in- 
vestinento.

Jds gaunate $8 į įlietus Už kiekvlę* 
nų šėrų, kurį jus turite. Vartoki t 
žemiau esantį kuponų gayiniui ne
mokamos iliustruotos knygelės

RADIOS
6 lubų Baby Grand. Pagau
na tolimas stotis ir Police 

St $14.95
Trumpųjų bangų Sborl 
Wa\e Conventcr. Prijun
gus prie jūsų radio galima 
pagauti visas tolimas ir 
Europos stotis

$14.95
MAJESTIC radio ir phSįbgrafas kru- RA
voje su 12 lietuviškų rekordų .....*PQwbvU
NAUJAS, automobilių radio vertčs^J()5.( 
mas*į jiisų automobilių. Su įdėjimtfi 
už ............................ . ........ ..............
ATPIGINTA kaina ant Hoover dulkių
$55.00. Su visais pritalsyihais dėl va
lymo kambarių už ........ ......... ........... .
Didžio saizo THOR skalbimui mašina 
už ........... ....................... ...................

t

$29.00
$23.50
$77.50

GRAŽUS VICTOR REKORDAI 
x už mažiau kaip pusę kainos <

Vertės 75c — po 35c arba 3 už $1
-Užmiršai Tėvų Kapus ir Laivyne— įdainavo Butėnas14042

14029— Linominis ir Užgavėnės su orkestru.
14024—Nepamiršk Manęs— Polka ir Vilniaus Valsas.
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas veselės orkestrą.
14025—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
14041—Dicmantas Polka ir Gėlynas Polka.
14009—Molio Uzbonas. Sakė Mane šiokia.
14014—Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji.

NAUJI COLUMBIA REKORDAI PO 75c VIENAS.
LIETUVOS VIEŠBUČIO “METRAPOLIO" ORKESTRAS.

M. Hofmcklerio, Diriguojamas — įdainavo: D. Dolskis
— Orkestras su

Sudiev, Sudiev. Fokstrotas 4 — Incidentai Singing.
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Diriguojamas — įdainavimu: J. Zack ir A. Shuck 
16254F Aukšti Kalneliai 

Ak Norėčiau
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS. M. 

su V. Dineikos ir J. Petrausko
1 6252F Kukutė, Valcas ir Myliu. Tango.
16251F Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MAlNlERIŲ ORK., 

Įdainavimu J. Zack ir A. Shuck. 
Man Bernelį, ir Adomo ir Jievos, Polka. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI. , 

Polka ir Ūkininkų Polka. 
Polka ir Pavasaris Polka. 

Tomošįaus Polka ir Panelės Patogumas. 
Gaspadinč Aną Dieną ir Zanavikas. -—■ įdainavo: Jurgis Ararųskas 
Stasys Pautas, Baritonas ir Juozas Antanėlis, Tenorai 

su orkestras akompanimentu. 
Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Ątplezdeno. 
Artojaus Daina ir Svajonių Naktys. 
Sudiev, Panąitėlč ir Marsalieti 
Muzikantai Rėžkit Kazoką ir Atsimeni Tą Dieną. 
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės. 

KAINA 75c VIENAS. 

Tūbos R. C. A. ir Cunningham po

1625 5F Kariškas Vaizdelis. Fokstrotas

Orkestrą with
Incidentai singig. 

Hofmeklcrio Diriguojant, 
įdainavimu.

Fc. Yoiko Diriguojamas

16251F Rinkai

16227F Jurgio
16203F "
1 6 1 91F
16162F

Šiaulių

16226F 
16222F 
16214F 
16176F 
10171F

Radio
Kitų išdirbysčių Radio Tūbos JĮ 
pn ..................................... 4wC
Ęleklrikiliai Rcfrigeratoriai Majestic,
Sparton, Starr ir kitų žemos, kainos
PQ ................... ............. .......................

79c
UTILITY Securities

COMPANY

Adresas' Vardas

i* ■

Norge Servill, 

$99.00 
ir aukščiams.

230 South La Šalie Street, Chicago

OMER N. CUSTER
Republikonų Kandidatas i Gubernatorius

Dutįuai pž JI Balsuokite PH1MAIUES BALANDŽIO 12

Utility Securities Company, 230 South La Šalie Street, Chicago
■ "'V1'' ' . ’ ,

Meldžiu prisiųsti man be jokių pareigų iš mano pusps dykai iii us 
Iruotų knygelę apie The PęojAes Gas Eight and Goke Cpjnpany ir 
dabartinę investavimo progų.

Jos.F.Budrik,!aB
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulėvard 8167 ir 4705

Gražųs Radio Programai du kartu i savaitę duodama Budrike Krautuves 
Nedėliomis iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 2 po pietų ir Ketvcrgais iš 

stdtics WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių Tautinių 
Kapinių lotų savinin

kų dėmesiui
Balandžio 3 diena Lietuvių 

Tautinių Kapinių trustisai lai
kė susirinkimą kapinių ofise. 
Apsvarsčius bėgančius reikalus 
padaryta pora svarbių tarimų.

Vienas tų tarimų buvo toks: 
Nesumokėję tam tikros sumos 
lotui, užpirkėjai to loto nega
lės laidolis savo lote. •

Antrasis tarimas: Bet kuris 
loto savininkas, per dešimtį 
metų neišmokėjęs užpirkto lo
to, nustoja teisės Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse, pavyzdžiui, 
negali laidotis užpirktame lo
te arba negali užimti vietos 
jokioj komisijoj, kuri skyria- 
ma pasidarbuoti tautinėms ka
pinėms. Mano supratimu, ne
turi nė sprendžiamo balso; to
kie lotų savininkai turi tik pa
tariama balsų.

Taipjau buvo išrinktas ko
respondentas — P. Daubaras. 
Iki šiol trustisai koresponden
to neturėjo ir nematė reikalo 
turėti j j, kol nebuvo apšmeižti 
per Senų Dalyvį “Vilnies” 65 
numerv š. m.

■■,■■■■ ..f* —------------------
Tuo Senu Dalyviu esant bu

vo nužiūrėtas B. Lubinas. Ir 
atsakyti į šmeižtus, tilpusius 
“Vilny”, pavesta koresponden
tui.

Senas Dalyvis minėtoj ko- 
respondencijofj “Vilny” išvadi
no kitus truiitisus šiokiais ir 
tokiais žodžiais. Ne svarbu 
čia visą korespondencijų kar
toti, o ir perdaug1 vietos užim
tų. Paduosiu todėl tik trumpų 
ištrauka iš jos žodis žodin. 
štai ji:

“Mes, Intų ^aviniokai ir savi
ninkės, tiems gaivalams drą
siai turime pasakyti, kad liau
tųsi varę savo nedorą agitaci
jų ir skaldę musų 
gąsdinę mus
baubais’ (net svetimženkliai

vienybę, 
‘bolševikiškais

stveriasi, už 
savo

Pro- 
tiks- 
apy-

Mes išvarome atbulkalnie- 
rius iš savo tarpo ir daugiau 
nereikalaujame jų ‘patarnavi
mo’. O ant sekančio visuotino 
lotų savininkų susirinkimo, 
kuris įvyks 17 d., išvarykime ir 
jų agentus, tokius Pivarunus ir 
kitus, kurie yra prisiplakę 
vien kad ardyti vienybę tarp 
kapinių publikos ir loti) savi
ninkų.”

Dabar pažiūrėkime kas di
desni “reakcionieriai,” “atbul- 
kabiieriai” ir “gaivalai.” čiu- 
ro laikais, man dar nebūnant 
Tautinių Kapinių trustisu, tu
riu imti žinias iš kitų, kurie 
veikė tais laikais ir dabar te
beveikia kaip trustisai. Jisai 
priduodavo nepaprastai dide
les bilas net ir už tas pačias 
lopetas, kurių sulaužydavo po 
12 per mėnesį; ir už kitokius 
įrankius susidarydavo didelės 
bilos. Jeigu kuris iš direktorių 
išdrįsdavo paklausti, kodėl to
kios didelės bilos, tai pats Be- 
nis Lubinas visuomet užstoda
vo užveizdą. Ir kur tau neuž
stos ,kad Čiuras ir Lubinas ei
davo ranka už rankos. O jei
gu pasitaikydavo rimčiau gin
čytis su Lubinu, tai jis liepda
vo nusiimti akinius ir 
vartų “persitikrinti;” ji 
kvietęs į “dvikovą 
Norvaiša.

Būdavo ir kitokių ginčų, ku
rie pakartoti dagi netinka 
spaudoj. Jei bus reikalas, apie 
tai išgirsime sekančiame lotų 
savininkų susirinkime baland
žio 17 d. Lietuvių Auditorijoj.

Taipgi, kai pastojo darbui 
dabartinis Lietuvių Tautinių 
Kapinių užveizdą, Benis Lubi
nas pasakė: girdi, dabar visi 
laidosis kazimierinėse, o ne 
tautinėse kapinėse.

Tuo tarpu tenka nurodyti, 
kad iki šiol pabėgo iš Lietuvių 
Tautinių kapinių lotų savinin
kų tik vienas senasis užveizdą.

Pagal praėjusio trustisu su
sirinkimo nutarimą už jo šmei 
žtus tilpusius “Vilny”, kur 
“Senas Dalyvis” kitus trustisus 
vadina gaivalais, trustisai pri
pažino, kad tas “Senas Daly
vis” yra pats gaivalas ir tvar
kos griovėjas.

Taigi, gerbiamieji lotų savi
ninkai ir savininkės, skaityki
me savo pareiga lankyti visuo
tinus Tautinių Kapinių; lotų 
savininkų susirinkimus. Visi 
bendrai įstengsime lengviau 
parodyti ką galime ir tokiems, 
kurie turi nusipirkę lotus ne 
kapinių naudai ir ne palaido
jimui, bet vienybės griovimui.

Pradžioje kapinių susitvėri- 
mo tokiems buvo gera proga, 
kada lotai parsidavė po tris 
dešimtis dolerių. Yra dar keli 
komunistų bernaičiai lotus pir
kę 1914 metais, bet ir šiandien 
neišmokėję jų, kurie bando 
užimti svarbiose komisijose 
vietas — dar neva už dyką! 
Žiūrėkite kokie “pasišventė
liai!” Jie tuo mulkina mus 
kol gaus “šventam” Leninui, 
jei ne senvičių, tai nors me- 
daliuką jo garbei.

— P. Daubaras.

kartu, vienybėj, 
darbo ir be partyviškumo 
užduotis nuveikia.

Šiemet vietiniai lietuviai 
viso apygardoje pasibrėžū 
lų atvirai dalyvauti savo
gardos, apskričio ir valstijos po
litiniame veikime, ir štai atei- 
nanačiuose rinkimuose, prade? 
dant balandžio 9 d., Proviso 
apygardos lietuviai turi pastatę 
į pradinių mokyklų valdybos 
direktorius kandidatūrą gerai 
žinomo piliečio Petro Povilo 
Gaddy, i.š Maywood, Illinois.

Rinkimai bus šeštadienį, nuo 
12 valandos dienos iki 7 valan
dos vakaro. Balsavimo vietos 
bus visose viešosiose mokyklose 
Maywoode ir Melrose Parke.

Toliau, pilietis Juozapas Ga- 
leskis, iš Melrose Parko, III., 
randasi šio miesto valdybos rin
kimo sąraše kaip kandidatas i 
miesto knygyno valdybos na
rius. Rinkimai šiame miestely 
atsibus balandžio 19 d.

Reporteriui laiškas
—.--------

Aš buvau ant sumos balan
džio 3 dieną lietuviškoj bažny
čioj. Vienas kunigas laikė su
mą, o kitas sakė pamokslą.

Perskaitė evangeliją ir pasa
kė kelius žodžius apie Kristaus 
prisikėlimą. Toliau jau traukė 
pamokslą tokia esme:

Broliai ir sesers! Kurie skai
tote bedievišką laikraštį, tai 
patys perkate sau lotus pekloj 
ir užmokate 6 dolerius metams 
prenumeratos. Heliai to nebusi
te išganyti. Turite atiduoti du 
kartu daugiau katalikiškiepis 
laikraščiams. Tą sykį busite 
laimingi..

Kurie buvote išpažinties ir 
nesate pasisakę, kad skaitote 
bedievišką laikraštį, tai ta iš
pažintis yra šventvagiška.

Dar pareiškė, kad kunigui e- 
są tekę paimti i rankas vieną

“bedievišką” laikrašti, kuris, 
rašęs, jogei Kristus buvęs Chi- 
cagoj. Tai, girdi, Kristaus iš
juokimas.

—Buvęs ir Girdėjęs.
Prierašas: Jei tikrai kuni

gas kalbėjo taip, kaip šiame 
laiške pasakyta, tai jis darė 
stambia klaida.

Niekas Kristaus neišjuokė. 
Greičiau buvome parodyti mes 
patys, kai kurie šių dienų ne
va kirškščionys, kurie visokių 
^nonsensų prikalbame ir pridaro
me—- neretai Kristaus vardu.

—Rcp.

Brighton Park
šautuvų kulkos neduodančios 

ramybės, užeigos langams.

5 diepa balandžio Senas Pet
ras pastebėjo Chicagoj prie už
eigos 38 gatvėje, Į vakarus nuo 
California avė-., toki regini, ko-

T

eiti už 
jis yra 
tų patį

Melrose Park
Kaip matyti, čionykščiai lie

tuviai nėra tokie miegaliai, ko
kie yra kitų kolonijų lietuviai, 
čia lietuviai visuomet, jeigu kas 
yra naudinga lietuviams, visi

kių yra matę karo lauko kores
pondentai Kinijoj, Shanghajuj.

Ten yra minkštų gorimų užei
ga. Sakoma, kad savininkas tos 
užeigos nesiskaitęs su Chicagos 
biitlegeriais h ėmęs gėrimus iš 
ten, iš kur jam patiko, o ne iš 
ten, kur butlogerių sindikatas 
liepiąs imti.

Taigi apie savaitę laiko atgal 
tapo išdaužyti jo užeigos langai

plytomis. Dabar balandžio 5 die
ną, ryte apie 2 valandą, iš va
žiavusio pro šalį automobilio 
pradėta šaudyti į langus. Matė
si kokios septynios kulkų pra
durtos skylės, stiklai ir durys 
suvarstyti. Atrodo, kad trobesį s 
buvęs patekęs ugnin.

Neteko patirti, kad butų su
žeistų ar nušautų žmonių.

—Senas Petras.

Pilietis Dr. F. K. Strzynec- 
kis, iš Melrose Park, III., ran
dasi valstijos sąraše, republiko- 
nų partijoj, kaip kadidatas i 
reprezentuoto jų valdybą iš sep
tinto se,natūrinio dhtrikto. šis 
distriktas apima tokį valstijos 
plotą: žiemiuose nuo Evanston 
miesto, vakaruose Barrington 
miestas, pietuose Calumet City 
.r rytuose Pesplaines upė. Lie
tuviai gyventojai . šioje srityj 
.ur-ės progą pirmą kartą balsuo
ti už lietuvį, rinkimuose, kurie 
vyks balandžio- 12 d.

Suminėti lietuviai kandidatai 
einantieji į minėtas vietas yra 
uolus ’ darbuotojai -lietuvių vi-, 
□uomenėje ir kartu gerai žinomi 
svetimtaučių tarpe politiniame 
/eikime savo apygardoje ir dist- 
riktė? Ir kaip girdėt' iš svetim
taučių, tai musų kandidatai 
yra laimėjimo pusėje, žinoma, 
lietuviai gyventojai šiose koloni
jose turėtų suvienyti savo pi
lietines \ jčgaš”*ir s'remti savo 
kandidatu^^nęžftTrilit^ J kokių 
srovių mes būtumėm, o kartą 
pasiseks mums pravesti , savo 
kandidatus. , ..........

Jeigu jie nebūtų lietuviams 
patinkantys, jų laikui pasibai
gus, galėsime išrinkti kitus lįe? 
tuvius į jų vietas. Bet yra. svar
biausias reikalas išrinkti pirmu
tini kartui O vėliau tai jau bus 
lengviau išrinkti kitus. *

• —Vietinis.

Kur jus

Automobilių Bargenai!
1931 m. Rco, 6 cilinderių sodan, 6 nuimami mediniai ra
tai, naujas parsidavė už $1900, dabar
musų kaina ......................................... f

- 1931 De Voux, sodan, išvažinėtas tik 1000 
mylių, parsidavė už $900, dabar už .....

(3 mėnesius garantuojamas')
1928 m. Willys, Knight, sodan, gerame pa- s| ftF

dėjime, naujai numalevotas, kaina ........... | 03
Oldsmobilc,’ 2 duru sedan ....  ............................$75

$175
$125

1929 melų, Whippet 6, Roadster, su 6 dra
bniais ratais, taip kaip naujas, kaina .......

1928 metų Nash, mažas 6 cilinderių 
sodan, tik už .....................................................

Just] automobilių priimam į mainus už pilną marheto vertę, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

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

MMtMIMM'ffllIlIlIMIimilHIIIIIII lllllllll

ĖEVERYKAI'“ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverv^us. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Salininkai

Tel. Victory 65763265 So. Halsted St

nė eisite, jus 
rasite šį moltąsu 

milionais draugų
f

pasitaikys, bet tai nebuvo 
kuris padarė Blue Ribbon 

Daugu-

OUCTS

LINA

WHEREVER YOU GO.YOU FIND

LOOKY
VOT

VANT!

Priepuoliai 
priepuolis, 
vadovaujančiu šalies moku., 
ma žmonių viską vieną kartą paban
do. bet kada jie reikalauja ^is dau
giau ir daugiau, — metai iš metų — 
tai todėl, kad jie surado, jog vienatį- 

' nis buads gauti Blue Ribbon Molto 
kokybę yra pirkti Blue Ribbon Malt.
Ir pasitikėjimas milionų draugų yra ’ 
pilnai pateisinamas, nes augšta ko
kybė Daugiausia Amerikoje Parduo
damojo visuomet yra ta pati, išlaiky
ta absoliučiai vienoda nuolatiniais la
boratorijos bandymais. Visuomet su
pakuoti pilnį 3 svarai.

Wiitefor Lena"s Free Recipe Book for deli- 
cious foods and candies. Address: Premier

. MaltSalesCo.,720N.MichiįanAv.,Chicago. \

BLUE RIBBON MALT
AMERICA’S B1GGEST SELLER

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

Atsilankykit Y pat iš kai Arba Prisiųskite Per Paštą.

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

VYR

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

IR MOTERŲ PER 27 METUS

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS
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
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Ęditor P. GRIGAITIS

.00 per year outaide of Chicago
>00 per yitt in Chicago

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU. undar the act oi 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drovi 
UI

cajro,

$8.00 
4.00 
B.00 
1.50 

.75

18c
75c

Uiataakymo kainai
Chicagoje — paiku:

Metama’ ;------
Pusei metų -------_______
Trims minėdama_____
Dviem mtaestam -------
Vienam minėsiu! 

Chicago j per iineiiotojus:
Viena kopija
Savaitei *.  —T—.....
Mfcieaini ___ ,

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj,
MltlU

Metama ......................................$7.00
Pusei metų------------------------- 8.50
Trims mėnesiams _____ 1.75
Dviem mtaesiama  1.25
Vienam mėnesiui___ _____  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoae
X (Atpiginu)

Metama _________________  $8.00
Pusei metų ........ ................ ...... 4.00
Trims mtaesiams ...._______ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu au uiaakymu.

NAUJlQ10S„CH<agO„ m
šaltai. Kai kurie senatoriai ir kongresmanai tiesiog pa
šiepia prezidentų ir vadina jo žinksnį politikavimu bei 
žmonėms akių, domimu, Jie klausia jo, kodėl jisai taip 
ilgai nešusiprato pradėt ekonomiją valdžios įstaigose 
ir kodėl jisai dabar nepasako aiškiai j kurios; išlaidos 
galėtų ir turėtų būt sumažintos.

Hooveris, matyt, yra žmogus, kuris bijosi imti ant 
savęs atsakomybę.

Apžvalga Į
AREŠTAI KLAIPĖDOJE

J* PASTABOS
Laisvė” pernai su pasidid>

Penktadienis, balan. 8, 1932

sų komunistams sudaryti ben- j.os labui.” O kiek toliau sako: 
’drą frontą su hitlerininkais.

Sausio 28 dl tilpo “Laisvėj” 
žieviniu rašė apie tau kaip Mlzaros straipsnis. Ten rašo- 

, , l” ipa, kaip vienas amerikietis,
žinjeriams ir jų šeimoms lipk M. pSrdavC Minske rašomųjų 
ševikų valdžia pristatė Kalė. >lnflSioC1ę už l5 dolerių. Už lai

Sovietų Sąjungoj Amerikos in

PAJAMŲ MOKESNIAI GRIAUNĄ KAPITALIZMĄ

atstovu rūmai atmetė

kapitalizmui ? Todėl^ 
išsklaidoma sumobili-

geležinkeliai, busų linijos, trokai, automo

Iždo sekretorius, Ogden L. Mills, kalbėdamas sena
tu finansų komisijos posėdyje, aštriai smerkė kongresą 
už aukštus mokesnius korporacijų pelnams ir pajamoms 
ir pareiškė, kad tie mokesniai griaują kapitalizmo si
stemą. Jisai apgailestavo, kad 
pirkimo-pardavimo taksas.

Kodėl tie mokesniai kenkia 
sako sekretorius Mills, kad jais
zuotas ir sukoncentruotas kapitalas. Bet ar milionieriai 
savo milžiniškų pajamų neišsklaido? Ką jie daro su sa
va pinigais?

Žymią dalį savo pinigų jie praleidžia, pasistatydin
dami puikias rezidencijas, pirkdami brangius automo-> 
bilius, keliaudami, keldami puotas ir t. t.

Dalį savo pelnų kapitalistai, tiesa, vėl deda į savo 
biznius, stengdamiesi juos praplėsti ir padidinti. Jeigu 
valdžia visą Šitą pelnų dali paimtų sau, tai kapitalo 
augimas sustotų. Tačiau, kodėl jisai, turi būtinai augti?

Šiandie Amerika pergyvena sunkią ekonominę de
presiją daugiausia delta, kad-ji . turi perdaug anglių ka
syklų, kad jos dirbtuvės yra perdidelės, kad ji užaugi
na perdaug kviečių ir medvilnės, kad jos susisiekimo 
priemonės
biliai, garlaiviai — yra daugiau išsivysčiusios, negu kad;i 
reikia •pramonės ir prekybos aptarnavimui.

Jeigu Amerikoje butų mažiau mašinų ir gamyba 
nebūtų taip sukoncentruota milžiniškose įmonėse, kaip 
kad yra dabai’, tai didesnis skaičius darbininkų turėtų 
darbą, daugiau biznio iš tų darbininkų darytų prekyba, 
ir visam kraštui butų sveikiau.

Amerikos kapitalizmas kenčia ne dėlto, kad kapi
talas esąs permažai užaugęs ir susikoncentravęs, bet 
dėlto, kad nuo kapitalo augimo yra toli atsilikęs masių 
pajėgumas pirkti pramonės produktus. Sekretorius 
Mills nori, kad tos masės dabar (depresijos metu!) bu
tų apkrautos sunkia mokesnių našta, vadinasi, kad 
jos butų dar labiau susilpnintos ekonomiškai ! Kam tuo
met stambusis kapitalas pardavinės savo prekes? Ar 
patys kapitalistai išpirks tuos rubus ir batus, kuriuos 
pagamina dirbtuvės, ir tuos automobilius ir radio pri
imtuvus, kuriais fabrikantai stengiasi užversti rinką?

Net grynai kapitalizmo apsaugojimo atžvilgiu iždo 
sekretoriaus nuomonė visai neišlaiko kritikos. Kaip tik 
tuo keliu einant, kurį jisaj siūlo, kapitalizmas šioje ša
lyje ir visame pasaulyje susilaukė baisaus krizio* ir 
toliaus tuo keliu eidamas, jisai gali visai prilipti liepto 
galą.

SOCIAEISTV LAIMĖ.HMAF WISCONSINE

Šios savaitės rinkimuose socialistai turėjo stambių 
laimėjimų ne tik Milmaukee’je, bet ir keliuose kituose 
Wisconsino miestuose. Išrinkta trys socialistai merai: 
Hban Mihvaukee’je, Baxter West Allis’e, Anderson 
Beaver Dam’e. * A ’

Ratine mieste socialistai, gal būt, bus užkariavę 
daugumą vietų miesto taryboje (meras jau yra socialis
tas, išrinktas pernai metais); '

Milwaukee’je^ be mero, socialistai yra išrinkti dar 
į miesto iždininko vietą, į miesto gynėjo vietą, į taikos 
teisėjo vietą, ir, gal būt, į miesto kontrolierius'

T Milwaukee’s miesto tarybą išrinkta 12 socialistų 
(trūksta tik 2 iki daugumos), vietoje buvusių 6; į pa
vieto tarybą išrinkta 9 socialistai (trūksta tik 2 iki dau
gumos), vietoje 9. ,

Netolimoje ateityje visi Wisconsino miestai bus so
cialistų rankose.

HOOVERIS PRAŠO KONGRESO PAGELBOS*

Prezidentas. Hooveris aną dienų atsikreipė į kong
resų, prašydamas paskirti komisijų,, kuri kartu su ad
ministracija apsvarstytų, kokių autaupymų gali valdžia 
padaryti. Pirmiaus prezidentai, savo pranešime apie 
biudžetų siūlė sumažinti federalinės valdžios išlaidas 
350 milionų dolerių. Dabar jisai sako, kad su kongreso 
pagelba butų galima tas išlaidas, apkarpyti dar 200 mi
lionų.

Bet kongresas priėmę šitų Hooverio prašymu labai

Vokietijos spauda praneša iš 
Klaipėdos, kad tenai kovo 24 
d. politinė policija suėmė Dar
bininkų Partijos, vadus, jų tar
pe du paleistojo seimelio nariu, 
miesto tarybos narius Suhrau, 
Szardcning, Marien*. keumann, 
IPippirs ir spaustuvninką, Roes- 
lerj. Pas visus suareštuotuosius 
buvo padarytos kratos namuo
se.

Žemdirbių partijos pirminin
ką Conradą karo komendantas 
nubaudė 500 litų arba dviem 
savaitėm arešto už “kurstančią” 
kalbą prieš naująją Direktoriją, 

šitomis represijomis valdžia 
dar labiau suerzins gyventojus, 
kurie jau ir be to yra sujudin
ti dėl seimelio paleidimo.

KĄ VEIKIA SOCIALISTAI 
LIETUVOJE

Apie Lietuvos socialdemokra^ 
tų veikimą įdomių žinių, paduo
da Kauno s.-d. organizacijos 
susirinkimo aprašymas, kuris 
skamba taip:

Kovo m. 13 d. Lenkų Gimna
zijos gimnastikos saloj įvyko 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Kauno Organizacijos me
tinis visuotinis narių susirinki
mas. Susirinkimą atidarė ko
miteto pirmininkas drg. Žiugž
da. Tai gal būt pirmas-, po tiek 
sunkių metų toks gausingas ir 
gyvas susirinkimas.

, < o ; 11 i j f* t ’ .1 . x

Apie komiteto/ ir organizaci
jos metinį veikimą- pranešimą 
padarė drg. Žiugžda.. Praneši
mo kai kurias mintis čia paduo
dame.

Darbininką organizacijos vei
kimas yra glaudžiai susijęs su 
visos darbininkų klasės veiki
mu. 1981 m. praėjo kapitalizmo 
krizio gairėmis. Kapitalizmas 
gyvena nepagydomą, krizį. Kri
zio buvimas pasidarė aiškus 
jau ir buržuazijos atstovams.

Viso pasaulio darbininkų kla
sė ieško kelių, kaip išeiti iš 
šios sunkios ekonominės būk
lės. Bet ir Vakarų Europoj dar
bininkų klasė dar nėra, tieji su* 
siorganizavusi, kad galėtų tuo
jau nugalėti buržuaziją. Pas 
mus darbo klasės neorganizuo- 
tumas ypač didelis. Todėl musų 
pareiga plėsti įtaką į tuos dar
bininkų sluoksnius, kurie nėra 
klasiškai susipratę.

i’Ptaeitais metais kai kuriose 
šalyse i?akcija žymiai sustiprė
jo. Daugelį darbininkų dar vi
lioja avanti’iiristo Hitlerio ar 
jiems panašaus pono ištoriški 
Šukiai; (

Mažėjant' pragyvenimo gali
mumams, ir nesąmoningos dar
bo masės veržiasi j priekį, dai
rosi aplinkui; ieškodamos išei
ties. šitokiu metu kaip tik. pra>- 
sideda jėgos kūrimasis. Su tąja 
jėga- notoms nenoroms reikia; ir 
“galingiems” vyrams- skaitytis. 
Ir todėl dtu?bp klasė gali kai 
kuriais gyvenimo teigiamais1 
galimumais pasinaudoti.

Partijos pagrindinis veikimo 
uždavinys yra plėsti organiza> 
cinę įtaką*) Praeitais, metais or
ganizacija savo natrių skai
čiumi,. tiek įtaka į darbipinką' 
masesi žymiai sustiprėjo; Orga* 
nizaęija padarė Si susinnldmne. 
Vienas susiritikimas, kuris bu
vo šauktas 1 gegužės, buvo nek
leistas.,. Susirinkimuose l buvo, 
svarstomi aktualiausi; dienos* 
klausimą^. Susi rinkimuose buvo, 
spręsti šie klausimai: 1) koope
racija ’ir darbininkų uždaviniai 
2> dalyvavimas savivaldybių;

rinkimuose, 3) Soc. Darb. In
ternacionalo kongreso darbai, 
4) Ligonių kasų, rinkimai ir 5) 
bedarbių ir nedarbo klausimas. 
Be to, svarstyta visa eilė smul
kesnių dienos, klausimų,

Per šiuos metus santykiai 
tarp narių ir komiteto buvę 
itin glaudus* Nariai savo parei
gas atlieka stropiai.

Partijos komitetas darė daug 
pastangų, kad atgaivintų Lietu
voje profesinį darbininkų judė
jimą, Nors po didelių, vargų, 
bet vis dėlto, padaryti šis tas 
pavyko* Dabai^ Kaune mes jau 
turime profesines sąjungas, ku
rios savo narius skaito šimtais.

Taip pat komitetas rūpinosi 
organizuoti darbininkų sportą. 
“Vilties” organizacijai nuėjus 
slydžiais šunkeliais, šiuo reika
lu ypač teko susirūpinti. Ta
čiau darytos pastangos tuo tar
pu nepasiekė savo tikslo.'Teko 
organizuoti- sportą prie Lietu
voj Socialdemokratinio, Jaunimo 
S-gos “žiežirba”. Tas darbas 
jau gerokai įpusėtas.

Be to, Kauno organizacija ak
tingai dalyvavo ligonių kasą ta
rybų rinkimuose. Kauno mies
to lig. kasos abieji rinkimai 
rodo, kad mes Kaune turime 
gan pastovų susipratuvių dar
bininkų. kontigentą, kuris eina 
visada kartu su mumis. “

Kauno darbininkai ir visos 
Lietuvos darbininkai pamažu 
baigia išgyventi, gautus skau
džius smūgius? Klasinė sąmonė 
diena dienon bręsta ir stiprėja;

Veikimą mums dar tenl:a iš
plėsti į tautinių mažumų dar
bininkus. šis reikalas kiek bu
vo ir tebėra ateistas.

Apie iždo stotį pranešė drau
gas Freimanas. i Revizijos komi
sijos vardu pranešimą padarė 
drg. Sakalauskas.

IPo pranešimą — di&kusijęs. 
Diskusijos ėję ypatingu gyvu
mu. Kalbėjusieji draugai nuro
dė, kad nors ir/komitetas daug 
nudirbo, bet vis dėlto galėjo 
dar daugiau nuveikti. Buvo įju- 
rodyta; kad komitetas ne.paši- 
stengė glaudžiau narių tarp sa
vęs surišti, kad nesudarė pro
gų išaiškinti ypatingai opiems 
klausimams, kad nepakankamai 
griežtai buvo kontroliuojami 
dirbę įvairiose įstaigose parti
jos nariai. į visus nurodytus 
trukumus atsakė organizacijos 
pirmininkas drg. Žiugžda.

; * p nąują. komitetą išrinkti: V. 
Galinis, J. Plačiakis, J. Žiugžda, 
Barkauskienė, St. Svolkenis, J. 
Sabaliauskas ir St. Butkevičius.

į revizįjęs kokni&ij.ą —- Mar
elis,. Kundrotas ii- LuobilUs-

A. Daunys J

doins po 2 pėdų eglaitę. Esą-1jjį Buvo skaudžiai nubaustas, 
kiekviena eglaitė valdžiai kai- —nuėjo užsimokėti 
navo 10 rublių. Įdoltrių bausmės.

Matote, kaip gerai bolSevikų- Aš IlinnaUi daugiau M. 
valdžia atsineša į užsienių in-ljy sl, pagaliu nebeįvarytum į 
žinicrius, ji net su jų prietb-Ibolšcvikiškų rojų. Už inašinė- 
rais skaitosi. O ką gavo Kaip- Hę jjs gavo 15 dolerių, o užsi- 
doms Rusijos darbininkai?mokėti turėjo 700- dolerių bau- 
nonrn, nieko. Mat, jie yra kra-l Bolševikui tikrai ____
šio ‘valdovai, tad jiems nieko “draugiškai” apsieiti! su turis- 
daugiau nei nereikia; 1

—-'O'”-*-
Aušrotas iš Maskvos pereitų-.

metų “Laisves’* No* 297. rašo I ka/}. Uhiau^iai puola į akis, - 
taip: O sovietų milicijai vei-Laj pjaus XI nepaprastas uolu
oti yra. ko, ir jei ji renka gat- iwa3. sugebėjimas neilstan- 
yėse žioplių tėvų vaikus, tpi Uivbti nuvargusios žmoni
ją peikti juk nedrįs nieks.

Vadinasi, Stalino burdingije- 
rius priverstas yra pripažinti 
tų faktų, jog Maskvos gatvėse BRA.M1STOKBR. 
yra pilna benamių vaikų, ku
riuos rankioja milicija, žino-L 
ma, ne iš gęro tie vaikai pa
tenka į gatvę. Į

Tęliau tas stalincas norėtų 
prisitaikyti prie Pruseikos kai- Į 
lio. Jis, sako : “Taip,, tamsta, L 
mes žinome, kad Amerikos pp- h 
licija^ fašistai, grigailiniai, , (Tąsa)
tuutiumkai ir, galop, klerik|a-L “Nes-tai yra. dalis dokumentų 
lai tamstos, pone. Pruseika^ .^jg Į^uxiijc.s mirtį ir tb prie- 
skriausti neduos. . ’žastis, ir jie galit muš privesti

Ausrotiu,, matomai, mėžti prje itaitininko; nes, norėdami 
rankos ir jis norėtų, jas pate- įw kinti pasilyžimą ir iš- 
syti į Pruseikos nugarų. Tik . ,f . -jo
visa beda ta, kad 10 rankos] . ». *.•- J į sutvėrimo nagų, turime žinotipertrumpos. h, .. .. . *„pk-iekvieną mažiausią smulkme- 

nąj turime ieškoti priemonių 
Visuose mums žinomuose šalti- 

fniuose. Tikiu, kad tie voleliai 
[pasakė man daug, ko tamsta 
( nenorėjai dalėisti man sužinoti,

net 700

moka

it

,į

Jais.

Darbininkas” rašo: ‘Bet

GRAFAS
^erminion Doubleday. Dorao B Co.

“Ir pamaldas tam tikslui įsakė 
visam katalikiškam pasauly, 
kad tautų vadai nekeltų gink
luotų susirėmimų ir tarptauti
nius nesusipratimus rištų tai
kos keliu.”

Reikia tiesiog stebėtis, kad 
“Darbininko” redaktorius ne
sidrovi pasakoti lokius niekus 
svietui. Ką gi gero tas popie
žius padarė žmonijos labui? 
Įsakė kalbėti poterius! Bet ko 
galima poteriais atsiekti?

Jei tas redaktorius prisilai
kytų logikos, tai jis turėtų pa
sakyti, kad Lietuvos davatkos 
yra didžiausi taikos apaštalai: 
jos daugiau prikalba poterių, 
negu pats popiežius. Diena iš 
dienos juk jos kartoja: “nuo 
bado, ugnies ir vainos.” Už to
kį jų uolų darbą reikėtų joms 
suteikti Nobelio taikos dovana.

Marksistas.

Ker/i 4- Vaivada

DRAKULA

Gruodžio 7 di “Laisvė” pųa- , 
nešė, kad Hazletone* Pa*, Lite- į 
raturos Draugijos sekretox?ikisL 
sugrąžino, nariams mokesčius. L 
Tas sekretorius, girdi; esą» - 
“Naujienų” suklaidintas žm,o* ^Uo pačiu laiku esu tikra, 
gils< kad’juose yra, daug dalykų, žyr

Kaip pasirodo, Bimbos ąr- Lmiaj nušviečiančių, tą gilią mis- 
mija sparčiai krinka: vicįniIkurią mes stengsimos 
rašosi į parapijas, kili prie išrišti. Tamsta sutiksite priitn- 
sklokos eina, o treti grįžta pjįie ti mano pagalbą? Aš žinau vis- 
socialistų. >Liųdna. ateitis ,jAĮh.* ką kas. įvyko iki tam tikro lai^ 
taneliui. ’ ] ko; nors tamstos dienyno iš-

—o— * klausiau tik dalį ir dasiekiąu
Lapkričio 25 d. Mizara rąšė rugsėjo 7 d; įvykius, žinau kas 

“Laisvėj” taip: “Kitur pasit^i- atsitiko su, Lutija,. ir koks bai- 
ko, kad viename kambaryje ąus likimas j^i buvo pi i.uostas, 

ulvii šeimynos susitalpina.” Į . ....Aš nemanau, kad. dviomj, , paskutinio pasimatymo
šeimynom vieųanm Uaiubaryj,c Ibnatars ir aš

• butų labai saldus gyvenimas, Ldn’l>ome ištisas, dienas ir iiak- 
Iš lo vien jau galima suprąs? Dabai’ jis išvyko į \Vhitby, 
Ii, koks “rojus”. viešpataujJ?kųr tikisi gauti daugiau infor- 
Sovietų Rusijoj. macijų. Ryt atvyks pas tamstą

—o— ir galės mums* dar. daugiau pa-
Dominus Menas šolom per Ldnti. Mes vienas nuo kito na

rei tų metų pabaigoje ‘'Laisvėj,”’[užlaikome paslapčių; dirbdami 
paraše labai piktą straipsnį iš vieno, ir visi būdami lygiai 
bardamas socialistus -už tai, Lsu faktais.- susipažinę, busime 
kad buk jie tvirtina, jog daiUr g^libgęsni. ir daug dau
giau karų nebebusią. Pareiškė gajūsimei atsiektu” Jit į
jis savo ncpasi^iikinimą i# mane .žiuiėjo tokiomis maldau- 
Prusijos hitlerininkams, kam jančiomiss akinus^ bet tuo pa- 
jie susilaikė nuo* balsavimo! ir ,eiu< laiku veide* parodydama 
tuo bildu padėję sotialdenio? tokią* drąsą iar pasiryžimą, kad 
kratui \ViUmatit rinkinius lįiir | tuojau sutikom su< jos. pasiūly
mėli.

'L

į kad juose yra. daug dalykų, žy< 
miai nušviečiančių tą gilią mis>

mu. “Viską palieku tamstos 
t Wek barimai’mekaHnepadėą I miožiunai”, atsakiau^ “daryk, 
Kur kas butą praktiŠlUau kae numanai bus geriausia. Bet 

Etieve;. dovanok^ joigiv aš kiys- 
' htu-l’ Tametai dar liko- susipažin

ai su neįmanomomis baisenybė- 
Imier beh jeigu- jau tiek daug 
pažinojai’ apie Eucijos mirtį, 
esu; tikras, nenorėsi' pasilikti pa- 
ttkm»yjė, nesužinojusi viską iki 
■galb; Tiesaj gąlhSį pabaiga — 
[jumyse ghf sukelk vilties, nu^i- 
'raminitno./Dabar einame, musų 

r musų Xau- lUųRią pietus. Turime 
'palaikyti.savo jėgas, jeigu nori
me kariauti/ iki galo; musų dar- 
bap yrą. bąišū^ .ir žiaurus. Pa
valgiusi tąmštą išgirsi viską, 
jkas dar pąUku voleliuose, o aš 
l'husiu. pi'isįnuošęs , atsakyti į 
|)^laųsimusr. jei^u/ kas- pasirody- 
įtų, neaišku* nors tiesą pasuki us, 
EjngSj visli- nužiūrime . kas buvo 
Visų nelaiinių. kalbininkas*”

' ' Minos* Hhrkerienčs užrašai 
Rugs€įo29tf

daktaru1. SevardM? nuėjau į' jo 
studiją. Jis- iš mano kambario 
at.neše7 fonegr^fąb 0/ aš’ mašinė- 
•lęt Atsisėdau- į: patčią- kėdę; o 
j.iį»j uadėjpj fonografą tokioje 

I pesdeijoje*,. lwk galėjau; jį val
dyti ii«atsil<člusi. Jįs^irgi pa-

ant Baloto kt] 
loiuitu^ GntĮUh

Skilk*
Brooldyno. NkMMhmcm 
kėjai paiašfe tohaojaiHu ’ 
nurodyta žtgUMk* — 
wr Jfajinifa; uvrifti*

rodė, kaip aparatą sulaikyti, 
j^igu negalėčiau suspėti žodžius 
kopijuoti.

Išgįrdusi apie baisų Lucijus 
galą ir visus įvykius, kurie pa
sekė jos mirtį, atsilošusi į kė
dės ramstį, sėdėjau bejėgė. 
Laimei, neturėjau palinkimo 
alpti. Į manę pažiūrėjęs, dak
taras Sevardas pašoko nusi- 
gamlęs ir išėmęs iš spintos bu
telį davė kelius lašus vyno, ku
ris netrukus mane dalinai at
gaivino. Galva sukto sukosi 
ir jeigu po visjų tų pasibaisė
tinų įvykių nebūtų- pasirodęs 
pafaimintas vilties spindulys, 
kad dabar mano Lucija ilsisi 
ramybėje, nemanau, kad bu
čiau galėjusi išvengti paro
džiusi savo moterišką silpnu
mą. Viskas buvo taip miste
riška, biauru ir žvėriška! ir 
jeigu ankščiau nebūčiau pers
kaičiusi apie Jonatano nuoty
kius Transilvanijoje, nebūčiau 
galėjusi tam įtikėti. Bet da
bar, ištikro, nežinojau kam ti
kėti, todėl norėdama nusikra
tyti iiuŲje kankinančio abejoji
mo, griebiausi kito darbo. Nu
ėmusi viršų nuo savo rašomo
sios mašinėlės* kreipiausi į 
daktarą Sevardą:

“Pavelykite man dabar vis
ką perrašyti. Turime būti pil
nai prisiruošę, iki Vau Helsin- 
gas atvažiuos. Nusiunčiau te
legramą Jonatanui atvykti čia 
pas tamsią, kuomet jis sugrįžš 
iš Whitby į Londoną, šiame 
darbe datos lošia svarbiausią 
rolę ir esu tikra, kad, jeigu 
mes visą šią medžiagą sutvar
kysime ir visus įvykius sura
šysime chronologiškai, dides
nę pusę darbo atliksime. Kaip 
tamsta jąu minėjote, lordas 
Godalmiuggs. ir Kvintas Mor
ris ingi atvyksta. Bukime prij 
sirengę ir juos paiuformuoti.” 
Sutikęs
daktarus lengvu tempu palei
do fonografą, o aš pradėjau 
žodžius nurašyti mašinėle, 
pradedamu septintu voleliu. 
Kaip savo ii? Jonatano užrašų, 
padariau to diikluro dienyno 
tris kopijas. Kuomet pabai
giau jau buvo vėlu, bet Sevar
das dar išėjo į' ligoninę aplan
kyti savo pacijelitus; sugrįžęs, 
atsisėdo arti prie manęs skai
tydamas, lodei nesijaučiau vie
na ir darbas nebuvo nuobodus. 

‘ Kaip jis yri! geras ir rūpestin
gas; atrodo, kad pasaulis yra 

i kupinas gerų, kilnių vyrų, nors 
kariais pasitaiko ir baisių su
tvėrimų. Prieš nueinant gulti,

(Bus; daugiau)

su mano. nuomone

- Po pietų, su

“NAUJOJI BANGA”’
Atėję " pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.



CHICAGOS 
ŽINIOS
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Grūmoja vaiko pavo
gimu

Policija dabojo 8 wardos ai- 
į dermano David L. Su t ton na

mus po to, kai aldermanas ap
teikė laišką, reikalaujantį Su
mokėti juodrankiams $5,000. O 
jei nesumokėsiąs, tai alderma
rui grūmoja, kad busiąs pa
vogtas jo 5 metų sūnūs.

Vieną centą teturėjo, 
vienas centas ir štriopo

Grand Crossing municipalia- 
me teisme trečiadienį nagrinė
ta John Kosteuski byla. Koslau- 
ski buvo kaltinamas girtumu ir 
betvarkės kėlimu (disorderly 
eonduet). Kadangi suimtasis 
teturėjo tik 1 centą, tai teisė
jas Allegretti paskyrė jam už
simokėti tą centą ir dar dešim
tį dienų pasėdėti pataisos na
muose.

Ilgėdamosi kūdikio nu
sižudė moteris

Dar penkiolika kratų 
užeigose

• ;■ - ------

Sausieji agentai padare kra
tas penkiolikoje “minkštų” gė
rimų užeigų vidurmiesty ir vest- 
sidėje, vietose artimose vidur? 
miesčiui. Areštuota 22 vyrai 
ir viena moteris.

_____________________________ .-.t'

Indaitmo lietuvį
Grand džiurč trečiadienį in- 

daitiuo John Sovietskį, jo žmo
nų ir Sumą Gin^bergą. Jie bu
vo kaltinami tu<^ kad laikę sa
vo krautuvėje vogtą tavorą ir 
konspiravę prieš tarpvalstijinės 
komercijos įstatymus.

Atsisakė klausyti bylą 
iš naujo

1.^.1. Ii .ii II»

Illinois Supreme Court atsi
sakė klausyti iš naujo bylų Leo 
Brothers, nuteisto kalėti ketu
riolikai metų ryšy su nušovimu 
Tribūne reporterio Lingle. Ke
letas vėlesnių laikų prisipaži
nimų buvo padaryta, kad ne 
Brothers, bet kitas asmuo nu
daigojo Tribūne reporterį.

!'»r * WiįlWlrtW*ll*!*»i-

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

*730 W. 62 St.
• Tel. Englewood 584$

Lietusiai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS Dr. C K. Kliauga
I DENTIS 1 AS

Gydytojas ir Chirurgas
3147 So. Halsted Street

Tel. Calnmet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nud 6 iki 9 valandos vakare

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western A i). 

Phonę Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio ,is 

1821 So. Halsted Street

Graboriai

Atiduoda moterims kre
ditą

žinote, vyrų automobilistų 
tarpe yra prasiplatinusi nuomo
nė, kad moterys, kaip automo
bilių šoferiai, pavojingos. Tei
sėjas Padden betgi pareiškė, 
kad moters esančios mandages
nės automobilistus ir kad rim
tų automobilių nelaimių su jo
mis pasitaiko mažesnis nuošim
tis, nei su vyrais šoferiais. O 
teisėjas iPadden gali žinoti, nes 
jis nagrinėja automobilių ne
laimių bylas.

Gailėdamasi mirusio praėju
sią savaitę kūdikio nusižudė 
Mrs. Marie Danelius, 2005 
Grėenleaf avė. Ji nusišovė. Jos 
kūną užtiko moteriškės motina, 
kai sugrįžo namo iš krautuvės.

Pasikorė už kojų
Eli Krajaick, 50 metų, 736 

Elm Street, Winnctka, įlipo į 
medi ties savo namais pataisyti 
radio priimtuvą. Paslydo, apsi
suko virvė ir pasikorė už kojų 
galva žemyn. Buvo išgelbėtas 
valanda vėliau. Well, pasikarti 
už kojų ne taip pavojinga, kaip 
už kakle. *

Ir jie streikuoja
Vakar išėjo streikan darbi- 

ninkai-ės psichopatinės ligoni
nės, protestuodami paleidimą iš 
darbo 27 asmenų iš jų tarpo. O 
paleisti tie 27 asmens buvo to
dėl; kad stoka pinigų ligoni
nei.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

MYKOLAS Č1NGA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 4 d.. 9:50 vai. ryte. 19.32 
m., sulaukęs 48 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoj. Naujamiesčio pa
rapijoj. Panevėžio apskr. Paliko 
dideliame nuliudime „moterį ir 5 
vaikus Lietuvoj. Amerikoj brolį 
Kazimierą. tris pusseseres ir du 
pusbrolius. gimines ir draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi Radžiaus 
koplyčioj. 32 38 S. Halsted st.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 9 d,. 1 :30 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. ’

Visi a. a. Mykolo Čingos gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Brolis, Pusseserės. Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Rodžius, tel. Victory 4088.

WILLIAM ESONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną. 8:10 valandą ry
te 1 93 2 m., sulaukęs 22 metų 
amžiaus. A. a. William gimė bir
želio 16 d., 1909 m., Jcrome, Pa.

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

Kūnas pašarvotas.
So. WoOd St.

Laidotuvės įvyks 
landžio 9 dieną, 2 
iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a.
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir sutelkti 
tini patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Seserys. Brolis, 
Ciocė ir Giminės.

ALBERTAS DĖKAS 
(DIJOKAS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 6 d., 6:10 vai. vakare, 
1932 m,, sulaukęs 9 mėtų 5 mėn. 
amžiaus: gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Bronislavą. tėvą Williamą, du 
broliu — Williamą ir Franciškų, 
du dėdes — Juozapą Dijoką ir 
Juozapą Šukį, dvi tetas — Ma
rijoną Grinienę ir Marijoną Sir- 
vilienę ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 4 344 S. Maplewood 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 9 d., 7 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tel.' Yards 
1 138.

/'"■............... 1 ■» ■»■■■     —■

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi Į 
Naujienose.

646 W. 4«tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

randasi 485 3

subatoj. ba- 
val. po piet

a. William Esonio gt- 
esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Graboriai Rietuves Akušerės

Laidotuvėsc patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. tel. Yards, 1741.

METINĖS SUKAKTUVES

o

EMILIJONAS SAVIČIUS

Persisk'yrJ' W 'šiuo pasauliu ba
landžio 6 dieną, 9:4 5 valandą ry
te 1932 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus. gimęs Ežerčnų apskr., 
Rimšės parap., Kazimicravo kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

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

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage 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. Kazįmicro kapines.

Visi a. a. Erriilijono Savičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o n.usų 

darbu busite Užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir.
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. j Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue

Tikiu Gydytojai

CHICAGO. ILL.

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. i

3307 Ąuburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

1 " ' t > i • "

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų isdirbystes 
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel, Ganai 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tek Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia

STANISLOVAS STASIULIS
Mirė balandžio 3, 1931. sulaukęs 22 metų amžiaus. Gimęs Pitts- 

| burgh. Pa. rugpiučio 21. 1908. Paliko liūdinčius motiną Antaniną po 
tėvais Butrimavičiutę. tėvą Vladą, du broliu —- Antaną 19 metų. Joną 
10 metų, du dėdes —- Adomą Stasiulį ir Klemensą, tetą Oną Usauckienę, 
dėduką Tamošių Butrimavičių ir gimines.

Liūdnoms metinėms sukaktuvėms suėjus užprašėme už velionies 
brangią sielą šv. Mišias, kurios įvyks subatoj. balandžio 9. 7:30 vai. 
ryte. šv. Jurgio parapijos bažnyčioj. J tas pamaldas širdingai kviečiame 

, atsilankyti visus gimines, draugus, 'pažįstamus ir kaimynus ir pasimelsti, 
r kad gailestingasi Dievas a. a. Stanislovo sielai suteiktų amžinąją laimę.

Širpulinga yra mirtis visokiame žmogaus amžiuje. Bet ypatingai ji 
baisi, kai ji nuskina tik ką pražydintį jaunikaitį, kaip kad buvo su a. a. 
Stanislovu. Turbut taip Dievo buvo žadėta ir prieš Jo Šventą valią 
kantriai nusilenkiame. Tik gailestingoj*) Dievo maldaujame, kad a. a. 
Stanislovo sielai užšviestų amžinoji šviesa.

Nulludusi: STASIULIŲ ŠEMYNA.

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis ufc aukštos rųšiės palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kUno į musų 
jštaigą iš bile kokios miešto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų it kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai uifeko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. •

EUDĘIKIS yra„ vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite ĖtlDElKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS i

Didysis Ofisas

ws«
Visi Telefonai: YARDS 174J.'irl74ž

Phone Crnal 6122
DR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repnblic 7868

~DR. MARGĖMS
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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

. Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 181 h St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

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. ‘ieną. 

Phone Midway 2880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ ■ SPECIALISTAS

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kurią esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervbotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO 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. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligą

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Boulevard 1^39

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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 va k. Nedėlibm nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 3 Ist Street
; CHICAGO, ILL. , , 

Valandoš: 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 A ve, 

Tel. Boulevard 6487

Riz. 6600 South Aeteslan 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, Utarninke 
1-4, Pętnyčioj 1-7

Advokatai

DR. KARL NURKAT
' (NURKA1T1S)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose

■ Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted S t.
Valandos nito 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30ąvaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523>
n ii i i Į Inu i u i........■■■■■■n................. .ui. UNiyy

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytel 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apąrt šventadienio ir ketvirtadieniu
l.i M.,.1 . !.>■» ...............į..... . ■ ..... . I.'..- . ijfei-,

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

OUko valundoH nuo ‘4 iki 4 ir nuo <> iki 
8 vai. * vak. Nedčlloinis pagal nutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospcct 1930

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valapdos: 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 

.r nw,» ■ ........

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552 

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

Lafayette 4146

9 iki 1.1 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Si
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatoe 
6 iki 9 vak

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Maguau Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioma pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Weit 14th Street, 

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

Hemlock' 8151
DR. V. S. NARES

GYDYTOJASyiR‘c’HIRURGAS

2420 Marąuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį 
'Ketvirtadienį vakarais pagal aamtarimą.

t!

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adams St., Room 21,7 
Telepboae Randolph 6727

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

Namie «»9 ryte Trf. RtpnMic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Xve. 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
TU. Repnblic 9723 

II..III..I ........ . ............... t.......     e

CHAS. A PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 90$ 
Telephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių.

Naujienų Radio Pro
gramas bus iš ki

tos stoties
Pradedant nuo ateinančio 

sekmadienio Naujieną Radio 
Programas ir visa Makalu šei
myna persikelia j naują radio 
stoti,— VVEDC, 1210 kilocyeles. 
Laikas programo taipjau per
mainytas ir dabar programai 
bus nuo 7 iki 7:30 vai. vakare.

Bridgeportas
Susivienijimo Liet u viii Ameri
koje 36 kuopos susirinkimas: 
Pildomosios Tarybos balsavi

mas ir delegatų rinkimas.

Trečiadienį, balandžio 6 <1., 
įvyko SLA. 36 kuopos (did
žiausios Chicagoje) susirinki
mas. Svarbiausias susirinkimo 
uždą vinis buvo balsuoti kandi
datus į Pildomąją Tarybą ir 
rinkti delegatus ateinančiam 
Susivienijimo Seimui. Kandi
datai i Pildomąją Tarybą ga
vo balsų liek:

į prezidentus — F. J. Bago- 
čius 65, S. Gegužis 42, J. J. 
Bacluinas 26;

į vice-prezidentus — Mika

ATYDA
Taksų Mokėtojams ir
PILIEČIAMS!

Prašom atsilankyti į viešą susi
rinkimą, kuris bus laikomas Su- 
batos vakare,

Balandžio (April) 9, 1932, 
8:00 valanda vakare, 

6559 South Maplcwood Avė.

Bus muzikalia programas su už
kandžiais. taipgi kalbėtojai.
Lietuviai remkim šiuos kandida
tus, kurie yra mums prielankus:

OSCAL E. CARLSTROM. for Governor.
CHARLES W. HADLEY, for Attorney General. * 
PERCIVAL G. BALDWIN, for Ward Committeeman. 13th Ward.

Tikėdamasi kad atsilankysit, kviečia
lito WARD0 HARMONY REPUBLIKONŲ ORGANIZACIJA.

ADV. JOSEPH J. GRISH. Pirmininkai.
PR1MARY. BALANDŽIO 12, 1932

Chicago Mail Ordai Co. 
B ARGENŲ VIETA

PUSĖS KAINOS IŠPARDAVIMAS
Ant Stailiškų Queen Kautų ir Dresių jus išleisdami 
doleri sutaupinsite kitą dolerį.
Visos prekės yra naujos, šio sezono populiarių stylių, 
spalvų ir audeklų.

MOTERŲ NAUJOS PAVASARINĖS DRESĖS 
RAYON IR BOVELNINĖS, veroės iki $1.98

59c 99c
MOTERŲ NAUJOS PAVASARINĖS ŠILKINĖS 
DRESĖS vertės iki $9.98

’1.49 ’2.49 *3.49
MOTERŲ NAUJI . PAVASARINIAI RAUTAI IR 
ŽAKETAI vertės iki $9.98 ,

2.49 3.49 4.49
Daugiau kaip 2,000 drabužių išpardavimui moterų 
didumo nuo 32 iki 50. Panelių didumo 14 iki 20 
metų. •

Mergaičių 
Dresės

vertės iki $2.98

49c 99c
Didumo 2 iki 14 

metų

Skrybėlių 1 cento 
Išpardavimas 

2,000 pavasarinių ir vasarinių 
Skrybėlių, vertės iki $1.95

PIRMA SKRYBĖLĖ g9c 
ANTRA SKRYBĖLĖ | g

CHICAGO MAIL ORDER CO. 
HARRI50H 6 PAULINA STS..-. makshfielo L
OPEN 8 P.M.-THURSDAYa"^SATURDAYt»fl P.M.

lauskas 76, M. .T. Vok ielaitis 
26, M. Mockevičius 15;

i sekretorius — P. Jurgeliu t ė 
61, J. Miliauskas 7, V. M. Če
kanauskas 15;

į iždininkus — Ki P. Gugis 
91, J. Tareila 34, P. Mažeika

i iždo globėjus — J. Januš
kevičius — 54, S. B ak anas 57, 
G. J. Stungis 69, M. A. Ragins- 
kas 31, S. Mockus 23, .1. Sekys 
9;

į daktarus kvotėjus — Dr. I. 
B. Bronušas 65, Dr. E. G. Kli
mas 40, Dr. J. S. Staneslow 21.

Delegatų i busintį seimą 36 
kuopoj išrinkta 10. Jie yra: 
D r. Karalius, Dr. Graiči linas, 
Zalatorius, Balchunas, Bračiu- 
lis, Vaidyla, Dr. Zimontas, Dr. 
Draugelis, Pajauskas ir P. Gri
gaitis.

Mokėti delegatams nutarta 
po $30. - liuvęs.

South Chicago, III.
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koj 74 kuopos badavimas Pil
domos Tarybos

Balandžio 6 dieną buvo su
sirinkimas SLA. 74 kuopos. Vie
nas to. susirinkimo svarbiausių 
uždavinių buvo balsuoti Pildo
mosios Tarybos kandidatus.

Įvairus kandidatai gavo bal
sų tiek:

j prezidentus— Bagočius 18, 
S. Gegužis 3, J. J. Bacluinas 
2;

i vice-prezidentus—A. Miką-

" )05«3Z52=>
OSCAR c. CARLSTROM 

for Governor 

lauskas 6, M. J. Vokietaitis 13, 
M. Mockevičius 4;

j sekretorius—P. .lurgeliutė 
18, J. Miliauskas 3; V. M. Če
kanauskas 2;

j iždininkus-—K. P. Gugis 21, 
Tareila 0, P. Mažeika 2;

j iždo globėjus—J. Januške
vičių 0, S. Bakanas 14, G». J. 
Stungis 22, M. A. Baginskas 2, 
S. Mockus 8;

j daktarus kvotėjus —- Dr. 
Bronušas 15, Dr. E. G. Klimas 
8, Dr. Staneslow 0.

—A. Survilas.

Rezoliucija SLA. 
konstitucijos 

reikale
SLA. 260 kuopos laikytame 

susirinkime balandžio 3 d. š. 
m., apkalbėjus kuopos ir SLA. 
reikalus, prieita prie Susivie
nijimo naujo Konstitucijos 
projekto klausimo.

Einant SLA. Seimo nustaty
tą tvarka, Konstitucijos pro
jektą turi paruošti Konstitu
cijai. 36-to Seimo išrinkta Įsta
tų Komisija ir paskelbti SLA. 
organe, 90 dienų pirm Seimo, 
kad SLA. nariai turėtų progos 
apsvarstyti projektą ir padaryt 
tinkamus pataisymus. Dabar, 
kaip matome, laikas jau praė
jęs ir jokio Konstitucijos pro
jekto nebuvo SLA. organe pa
skelbta. Matydamas šį visą 
Įstatų Komisijos apsileidimą 
ir jai pavestų uždavinių nepil
dymą, SLA. 260 kuopos susi
rinkimas įnešė šią rezoliuciją:

Kiek žinoma, Įstatų Komisi
ja tuo tikslu yra turėjusi savo 
suvažiavimus ir tuo padariusi 
SLA. išlaidų;

Kadangi kalbama Komisija 
ne tik neatliko į laiką darbo, 
bet tuo suvyle SLA. narius ir 
visą Susivienijimą pastatė ne
malonioj padėty;

Tai turėdami visą tai minty 
260 kuopos nariai reiškia pa
peikimą Įstatų Komisijai ir 
kartu įspėja SLA. 37-to Seimo 
delegatus ir Pildomą Tarybą, 
kad kalbamai Įstatų Komisijai 
nebūtų išmokėta jokios bilos, 
jei ji bandys jas priduoti už 
savo neatliktą darbą.

SLA. 260 kuopos Komisija: 
Jurgis G ribas, Kazys J.

Maciukas, K. Liutkus.

Pirmas parodymas .
Pirmas parodymas naujų au

tomobilių—Plymouth ir Dodge 
—bus balandžio 9 dieną, šešta
dienį, pas Budrik Auto Sales, 
907 West 35 Street; telefonas— 
Yards 0405.

Bus rodomi kintamieji pa
veikslai, bus muzika ir jus ga
lėsite pamatyt naujus automo
bilius, kaip jie padaryti ir kiek 
daug naujo pridėta, kad page
rinti Plymouth automobilius, 
kurių kaina dabar yra nuo $495 
F. O. B. ir aukščiau.

Kiekvienas atsilankęs gaus 
knygą Atlas žemlapį.

Nepamirškite, kad parodymas 
bus šeštadienį popiet.

Budrik Auto Sales,
907 West 35 street, Chicago.

Woodlawn
P-nia E. Bardauskienč rim

tai susirgo. Pereitą sekmadienį 
tapo nuvežta į šv.j Kryžiaus li
goninę, kur. daktaras Zalatoris 
padarė jai ąpęndicįto (Operaci
ją. Operacija- nors' ir/nusise
kė, vienok ligonė dar ‘ jaučiasi 
siįpna, bet pamažu eina geryn.

Kas nori p-nią Bardauskienę 
aplankyti, gali ją matyti kiek
viena diena nuo 2 iki 4 valan- 

*• * ' ' f '
dos po pietų ir nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro. Veliju jai greit pa
sveikti.—Rebenietis.

West Pullman
Ateinantį sekmadienį West 

Pullman Park svetainėje 2 vai. 
po pietų įvyks Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 55 kuopos 
susirinkimas, šiame susirinki
me bus svarbių reikalų apsvars- 
toma. Bus balsavimas Pildomo- 

naujienos, CEicago, m.
——■      1 ""       

sios Tarybos. Visi nariai pri
valote atsilankyti ir paduoti sa
vo balsą už tokį Pildomosios 
Tarybos narį, kokį manote tin
kamiausią tai vietai. Kurie 
neatsilankysite, tiems bausmė 
p a ga 1 j s ta t u s.—Sek reto ii u.s.

Prašo aplankyti
P-nia! M. Kemėšienė dabar 

randasi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
prie 69 ir Fairfkld avė. Kaip 
žinoma, jai buvo padaryta ope
racija. Ligonė eina geri n. .Jos 
draugai ir pažįstami prašomi at
lankyti. Lankymui valandos 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakaro. Kambario 
numeris 307.—Itep.

“Pirmyn” Choro dar- 
bymetč

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, K. Steponavičiaus ve
damas šiemet susilaukė tikros 
darbymetės. Jis visą žie
mą. stropiai mokinosi .ope
retę “Agurkai” ir pasta
tė taip, kad Chicagos lie
tuviai tuos “Agurkus” ilgai at
simins. Be to davė ir savo vie
ną koncertą ir dar turėjo ke
liuose ir apvaikščiojimuose da
lyvauti; Tad turėjo dirbti la
bai daug ir dirbti stropiai, kad 
spėjus visur tinkamai prisiruoš
ti.

Pastatę “Agurkus” tikėjomės 
kiek pasilsėti ir lengviau atsi
kvėpti. Bet kur tau! Pirmoj 
po “Agurkų” repeticijoj p. Ste
ponavičius pranešė, kad musų 
darbas dar toli neužsibaigė, 
ka<Į. dar reikės dalyvauti keliuo
se koncertuose ir tuoj pradėjo 
mus mokinti tiems koncertams 
naujų dainų, Pasirodo, kad 
mus dar laukia tikroji darby- 
mete ,ir ne Chicagoje, bet tu
rėsime važiuoti koncertuoti į 
kitas kolonijas-—mus Chicagos 
kaimynus.

štai ateinantį ^ekmadienį, ba
landžio 10 d., vįfjas Choras su 
visu buriu solistų važiuoja į 
Indiana Harbor, Ind. Ten pil
dysime programą Liet. Pasi
linksminimo Draugiško Kliubo 
koncerte ir dainuosime visai tai 
apielinkei.

Balandžio 24 d., važiuojame 
j Bosclandą, kur koncertą ren
gia darbštus Roselando lietuvių 
veikėjai.

Gegužės mėnesy Choras va
žiuoja į Ęenosha, Wis., sve- 
čiuosna pas Dailės Ratelio cho
rą, kurį taipjau vadovauja p. 
Steponavičius.

Kiek girdėjau, dar teks porą 
koncertų pildyti, bet kad jų 
parengiamasis darbas neatlik
tas, tai ir apie juos nieko ne
skelbiama.

Taigi dar mus laukia didelė 
darbymetė. Bet mes dirbsime— 
ir savo atliksime. —Choristas.

\______________

Rusų Studentų kon
certas

• . .........
Rytoj, balandžio 9 d., Chica^ 

gos universitete (Mandell Hali, 
57-ta ir University Avė.) įvyks 
taip vadinama rusų studentų 
“naktis”. Tai bus šaunus kon-* * 
certas, kadangi 'Visą programą 
išpildys pagarsėjęs) Rusų Kazo
kų' Choras po vadovyste S. So- 
kolovo. Tas choras yrą plačiai 
žinomas tiek Europoj/ tiek A- 
męrikoj. Po koncerto bus šo
kią!. Koncerto pradžią 8:15 vai. 
vakaro.

Visas koncerto pelnas yra 
skiriamas sušelpiami neturtin
gų studentų, kurie lanko Chi
cagos universitetą, Armour in
stitutą ir kitas aukštąsias mok
slo įstaigas. — Le<m Lobofl.

SPORTAS
, -J- / >

Lietuvaitės laimėjo “basket 
bąli’ lošį 
______ __ i

šeštadienio vakare, balandžio 
2 d., prie 14-tos ię Union Avė., 
Chicago Stanford Park ir 

'Woodlawn merginos lošė “bas- 
ket bąli” šu Ęyeiiinjj Štar Be- 

nefit Club lietuvaitėmis. Lietu-
X i

vaitos išėjo laimėtojomis. Labai 
malonu, kad musų lietuvaitės 
lavinasi s|iorte, ir nugali sve
timtautes. —Ten buvęs.

Lietuvaitės laimėjo
Antradienio vakare, balan

džio 5 d., Halsted M. E. Gym., 
1935 S. Halsted St„ Montgame- 
ry Ward kompanijos merginos 
lošė “bas.kot bąli” su Lithua- 
nian Evening Star Benefit kliu
bo lietuvaitėmis. Kliubietės la
bai skaudžiai suplėkė savo opo
nentes, laimčdamos 24 punktus 
prieš 5.

Turiu pasakyti, jog lietuvai
tės yra labai vikrios ir gražiai 
lošia. Trumpu laiku tai bus 
smarkiausias lietuvaičių jauk
tas Chicago j. —Matęs.

Moteris nusižudė
Mrs. Mary Farrington, 25 

m., 2836 North Albany avė., 
nusišovė, kai jos vyras ieškojo 
darbo ,o jų dviejų poros metų 
mergaitė žaidė.

The English Column
UTDITTf5’ A1-4

*

The Birute’s rehearsals are 
shrouded in mystery these days 
as their three score singers 
diligently put on the finishing 
touches for the coming ope- 
rotta. It’s the grand finale into 
which they’re, putting their 
very hearts and souls.

They’ll give the Lithv.anian 
version of Sylvia. This humble 
scribe managed to sneak in on 
one of their rehearsals and 
was much impressed by several 
of• the arias. I’m sure the ge- 
neral public will enjoy it as 
much as I. Even more so, for 
after all what doęs a scribe 
know of musič.

The old maestro, of the eurly 
hair and smiling mien, woiild 
not reveal the indentity of the 
leading character, būt I’ve 
heard it rumored that she’s a 
pretty wisp of a giri destined 
to give the many follovvers of 
the Birute a pleasant surprise 
the^ evening of April 17th. The 
Jubilee finale will be held at 
the Lithuanian Auditorium, re- 
cognized center of all Lithua
nian activities about Chicago. 
After the pcrformance the pub
lic will be invited to join in a 
general merriment and dance 
to the entįeing tunes of Mike 
Yozavitas’ orchestra.

* The Birute has become a 
tradition among the Lithuanian 
speaking peoples both home 
and abroad. Withaut your sup- 
port they cannot hope to sur- 
vive i n these trying times. They 
shall not perish.

Be loyal to Birute!
The Mad Monk.

Pirkite savo apielin- 
kės sankrovose

Geras dalykas yra visą laiką atsi
minti, kad lokalis biznierius yra labai 
svarbus faktorius kiekvienoje apielinkėje. 
Jis paprastai buvo ' nuosavybės savinin
kas ir kaipo tokis moka taksus miestui 
ir pavietui, kurie yra vartojami visų gy
ventojų naudai.

Jeigu gyventojai neremia savo apielin- 
kės biznieriaus, jis negali išsiliikyti biz
nyje. Tai yra rimtas dalykas, nes užsi
darius (sankrovai, pasilieka tuščia vieta 
ir darosi nuostolis iš nuosavybės, nuo ko 
kenčia visa apielinkė.

Nėra ,nė vienos priežasties kodėl pub
lika neturėtų patronizuoti savo apielin- 
kės bižfrierių. Dabartinės biznio sąly
gos reikalauja, kad jis biznį vestų mo
derniškais metodais ir todėl jis parduoda 
kokybės prekes už žemiausiai galimas 
kainas.

Tai ypač teisinga apie “Midwest 
Stores“. Čia mes turime organizaciją iš 
280 groserninkų, kurie operuoja išvien. 
•Visos prekės jų sankrovoms yra perka
mos dideliais kiekiais, per nuosavą san
delį. Išpardavimai laikomi kas savaitę, 
kuriuose teikiama specialės vertybės kos- 
tumeriams. Maistas yra visuomet švie
žias ir geriausios kokybės. Kai dėl kai
nų, jos yra žemiausios. Pirkdami vago
nais, prekes jie gauna daug pigiau ir 
delei to gali pigiau pardavinėti.

Todėl reikią remti savo apielinkės biz
nierių, ne tik todėl kad jis yra jūsų kai
mynas, bet ir kad jis turi geras prekes 
ir pardavinėja jas už tiek pat žemas, 
ar dar žemesnes kainas; negu ~jo‘ "didžiau
si kompetjtuoriai.

Sovietų Komedija
Greta “5 melų pieno”, Puncb W Judy 

teatre dabar yra rodama pirma Rusijoj 
pagaminta iš piešinių muzikalė komedi
ja “Nelaimingas trokas”. Tai satyra iš 
Rusijos kelių, kiek kaimietis turėjo var
to bevažiuodamas Rusijos keliais su tro- 
tu ir kaip jis paskui sugryžo prie ark- 
io. Komediją palydi muzika.

Moterų skrybėlės už 
tiktai 1 centą

Tiktai tokia didelė organizacija, kaip 
Chicago Mail Order Co., gali padaryti 
tokį stebinantį pasiūlymą. ši didelė 
mail order kompanija pasiūlo savo san
krovoje Harrjson gt., prie pat Paulina 
St., proga nusipirkti naują pavasarine 
skrybėlę už tiktai 1c.. jeigu jus perkate 
kitą skrybėlę už 29c., taigi abi skry
bėlės kainuos jums tiktai 30c. Šis ne
įtikėtinas pasiūlymas yra tiktai Šiai 
dienai ir šeštadieniui.

Šimtai moterų pasinaudos šiuo nepa
prastu bargenu. Šimtai kitų bargenų 
pasiūlomi už negirdėtas kainas.

PRANEŠIMAI
V/estville, III. — SLA. 223 kuopos 

susirinkimas jvyks 10 d. balandžio pa
prastu laiku ir paprastoj vietoj. Visi 
nariai nepamirškite atsilankyti, nes bus 
balsavimas Pildomosios Tarybos, kad ga
lėtume paduoti savo balsus už tinkamus 
žmonės. — Sek r. Jonan Deltuva.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių Pa
silinksminimo draugiško kliubo koncer
tas ir balius įvyks balandžio 10 d. 6 
v. v., Turner svetainėj,. 3809 Main St, 
Koncertą išpildys Choras Pirmyn iš Chi
cagos, po vadovyste Steponavičiaus. Kliu- 
biečiai, kurie gatvote pakvietimus ant 
darbo tam vakarui, malonėkit ateiti lai
ku, vakaro pirmininku išrinktas St. 
Barzdys. Kviečia visus Komitetas.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

balandžio mėnesį, nes su pirma diena 
šio mėnesio prasideda spulkos 38 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekr,

Dr~stė Garsus Vardas Lietuvių rengia 
balių su dovanomis subatoj, balandžio 
9 d., P. Kisielio svet., 4625 S. Paulina 
St. Pradžia 7 v. v. Bus gera muzika. 
Atsilankę į balių galės įstoti į draugiją 
dykai, be įstojimo. — Komitttas.

SLA. 129 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 10 d. balandžio. I vai. po 
pietų, Geo. M. Chernausko svetainėje, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, bus rinkimas Pildo
mosios Tarybos, taipgi turime aptarti 
kuopos bėgančius reikalus. —- Valdyba.

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of A. 
susirinkims įvyks pėtnyčioj, balandžio 8 
d., Amalgamated Centro Name. 3 33 S. 
Ashland Blvd„ 7:30 v. v. Visi nariai 
malonėkite ateiti, nes bus svarbių reikalų 
aptarti. • — F. Prusis, sekr.

Joniškiečių L. ir K. Kliubas rengia 
gražų pasilinksminimo vakarą sekmadie
ny, balandžio 10d., 6 v. vak,. G, Kren- 
čiaus svetainėj. 4600 S.Wood St,, įžanga 
35c. Bus visokių pamarginimų. Visus 
kviečia. ....Komitetas.

Draugystė Dr. V. Kudirkos, laikys 
savo mėnesinį susirinkimą šeštadieny, ba
landžio 9. M. Meldažio svet.,. 2242 W. 
23 PI., 7:30 v. v, Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite į šį susirinkimą.

— A. Kaulakis, rast.
 I 

American Cleaner and 
Dyer Union Shop 

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

RUSIJOS

Pertvarkymas

Visq Šią Savaitę!
RUSIJA 

TEIKIA PAMOKĄ 
/ PASAULIUI 
Nupigintos kainos 

35c iki 1 vai. po piet 
50c nuo 1 iki i 1 v.v

YEAR puNCH
PLAN” &JUDY

Kalba
Angliškai 1 Van Buren prie Mich.

Sovietų Muzikalė Komedija 
“THE UNLUGKY TRUCK“

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklog
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.......

672 West Madiion Street

Penktadienis, balan. 8, 1932 
—I—-y-   ........... .  , r

ii—i’T ra r

CLASSIFIED ADS.
h' ................  —-.....- -------------- -- -

Financial 
Pinansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

Business bervice
 Ęiznio Patarnavimag

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

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

-------- O----- —

KODĖL NEPASJTISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP « PAINT

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Furniture & Fixtures
______

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $3 50, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Box 1405 
Naujienos

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
vieta ypatingai gera, nėra kompeticijos.

1 1462 So. Vincenrtes Avė.

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

____________

PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, pusė 
bloko nuo gatvekario. $3 5 į mėnesį. 
2542 W. 46 PI. Lafayette 8063.

Furnished Rooms '
KAMBARAI rendon dėl poros vyrų 

arba vedusiai porai, pigi renda, geriem 
žmoniem. 1 338 So. Cicero Avė., Tel. 
Cicero 2 3 53.

Personai
_ _ _ A^men<> —

PAIEŠKAU Jono Kiršgalvio. paeina 
iš Vaičiūnų kaimo, Šilalės vai., Taura
gės ap. Taipgi Teklės ir Onos KirŠgal- 
viutės. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas žinote atsišaukite. Jonas Kui
zinas, iš Pabremėnės kaimo. 1525 So. 
49 Ct., Cicero, III.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

JAUNA moteris paieško vietos už šei
mininkę, arba abelnam darbui ant far- 
mos. Kam reikalinga, rašykite: W. 
Simon. 10302 Michigan Avė., Chicago, 
III. Tel. Pullman 8420.

IEŠKAU darbo už siuvėją, moku siū
ti moteriškus, vyriškus, naujus. senus 
rubus, armijos ir policijos uniformas. 
Esu kriaučius nuo kūdikystės. F. L. 
3 259 So. Halsted St.

Help WaAted—-Female
REIKALINGA viena patyrusi mote

ris sortuoti skudurus. Herbert Bacr,
2024 Austin Avė.

Farms For Sale

FARMA VVISCONSINE parduosiu ar
ba mainysiu į Chicagos prapertę. šau
kite po 6 vakare. Tel. Yards 6941,

Real Estate For Sale 
yąmai-ŽeijĮ<!Pardayiinųi , , 

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 $. Westem Avenue

NUPIGINTAS IKI $8 500 mano 
kampinis devynių kamb. mūrinis bun- 
galow arti transportacijos. matykit savi
ninką 6159 S. Rockwell St.

PARDUODU arba mainau ant farmos 
arba cottage dviejų augs tų kampinį biz- 
niavą namą, geras bile kokiam bizniui. 
5 200 S. Union Avė., D. S., antros lu
bos iš užpakalio.

Pardavimui už pusę kainos mū
rinė 6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildoma. Matykit- subatoj,- ne- 
dėlioj. 3231 Lovve Avė.




