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i OL. XIX

SLA. rink, rezultatai 
iš Ohio, Conn., Mass., 
Ind., Mich., Pa. ir III.
Ikišiol balsavo 38 kuopos; 28 kuopose ga

vo daugumą F. J. Bagočius

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

GEGUŽIS LAIMĖJO 5 KUOPOSE; BACHUNAS IRGI 
GUGIS JAU TURI BEVEIK 1000 BALSŲ

5-IOSE;

CHICAGO, ILL., bal. 8. — Vakar “Naujienose” gauta pra
nešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių 
septynių kuopų: 135, 208, 318, 185, 14, 258 ir 51. Tų balsavimų 
rezultatai ir bendri ikišiol “Naujienoms” priduoti balsų skaičiai 
yni tokie:

BAGOČIUS .....
Gegužis .........
Bachunas ..........

Į Prezidentus:
Buvo paskelbia

730......
271......
310.......

Nauji rez. Viso
........130............860
......... 90........... 361
........108..... .....418

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

I Vice-Prezidentus:
738......
211.......
222.......

........216..

...... ...65.

....—954
-..266
—....287

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

I Sekretorius:
388.. .....
271.. .....
426.. ....

.......124..

..... . .73 .
...... 145 .

........512

........344

........571

GUGIS .............
Tareila ..............
Mažeika .........

Į Iždininkus:

. • • •
801.......
293 .....
176.......

........183...

.......114...

....... .46.

.......984
— .-407
........ 222

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

Į Iždo Globėjus:
497.. .....
619.. .
643 .....
242.. ....
298.. ......
105 .. ..

...... .183...

.... .102...

.......110.

..... ..10S..„
—.102...

..... 31...

.....680
........ 721

-;....753
.........350
......400

........136

BRONUŠAS .....
Klimas ..............
Staneslow ........

Į Daktarus-kvotėjus
647.... .
279......
206. . ...

.......123..

.......131...

....-..72...

........770

..... ...410

....—278
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—į prezidentus; K.

Tautų Sąjungos ta
ryba spręs Danci

go ginčą
Varšuva, bal. 8. — Užsienių 

reikalų ministeris Zaleski išvy
ko į Genevą, kur bal. 9 d. Tau
tų Sąjungos taryba pradės sa
vo posėdį ir spręs Lenkijos gin
čą su Dancigu.

Hooveris eina su kon* 
greso demokratu vadais

Washington, bal. 1. — Hoo
veris susitarė su kongreso de
mokratų vadais išdirbti planą 
sumažinti valdžios išlaidoms.

Kaliniai dirbo pinigus.
——» ■ ■■■ I ■■■■ ■■

Genoa, Italija, bal. 8.— Poli
cija po ilgo ieškojimo patyrė, 
kad Marassi kalėjime kaliniai 
dirbo pinigus, 5 ir 10 lirų mo
netas, o kalėjimo viršininkas 
leido juos apyvarton.
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R ADIO 
PROGRAMAS

Sekmadieny, 
Balandžio 10 diena 

Bus iš kitos Stoties
WEDC

1210 kilocykles 
7:00 iki 7:30 vakare

Kaina 3c

Lindbergh’ų kūdikio 
kidnaperiai dar 

negrąžino
Hapewell ,N. .L, bal. 8. — 

Po trijų dienų triukšmo ir at
sinaujinusios vilties atgauti kid- 
naperių pavogtą Lindbergh’ų 
kūdikį, ir tėvai ir policija vėl 
atšalo. Nors sakoma ryšiai su 
kidnaperiąis buvę užrišti ir jie 
turėję kūdikį grąžinti dar šio
mis dienomis, kūdikio dar ne
matyti.

Paraguay ir Bolivija 
užbaigė ginčą

Buenos Aires, Argentina, 
bal. 8.—Ginčas tarp Bolivijos ir 
Paraguojaus dėl sienų buvo lik
viduotas.

Padirbtos $100 dolerinės 
Europoje

Geneva, bal. 8. — Europoje 
pasirodė padirbtos $100 doleri
nės. Policija persergėjo Ame
rikos bankus apie jų pasirody
mą.

Anglija pasiuntė karo 
laivą i Nevvfoundland’ą

London, Anglija, bal. 8. — 
Neufoundlande kilus riaušėms 
prieš ministerių pirmininką 
Sąuires ,Anglija pasiuntė karo 
laivą riaušininkus malšinti.

B'altimore, Md., bal. 8.— Pa
kartas negras W. Wright, ku
ris nužudė policininką.

Chicago, 111., šeštadienis, Balandis-April 9 d., 1932

[Acme-P. B A. Photo]'

Picher, Okla. — Collins ir jos 3 metų sūnus G'jrald, kuris buvo įkritęs į šachtą ir išbuvo ten
12 valandų. Vaikas tapo išgelbėtas ir dabar jau sveiksta.

Rytoj Vokietijoje 
įvyksta galutini 

prezid. rinkimai
Trys kandidatai—Hndenbrug, 

Hitleris ir Thaslmann

Berlynas, bal. 8. — Rytoj, 
sekmadienyje .balandžio 10, Vo
kietijoje Įvyksta antri, galutini 
prezidento rinkimai. Pirmuose 
rinkimuose, kurie įvyko kovo 
mėn. dabartinis. prezidentas 
Vbn Hindenburgns gavo-18,000,- 
000 balsų prieš 19.0003,341 visų 
kandidatų ,balsą, bet neturėjo 
reikalaujamos absoliutės dau
gumos. Rytojaus rinkimuose 
tos absoliutes daugumos nerei
kės gauti, ir visi yra tikri, kad 
Hindenburgas lengvai rinkimus 
laimės.

Pasitraukė Duesterberg ir 
Winter

Pirmuose rinkimuose dalyva
vo keturi kandidatai: Von Hin- 
denburgas— centro (valdžios 
partijos), fašistų vadas Adolf 
Hitleris, nacijonalistų monar
chistų) kandidatas Duesterberg, 
komunistas E. Thaelmann ir A. 
Winter.

šiuose rinkimuose dalyvaus 
tik trys, nes Duesterberg ir 
Winter pasitraukė.
Planavo remti Fr. Wilhehną

Berlynas, bal. 8. — Berlyno 
spaudoje pasirodė žinios, kurios 
praneša ,kad tarp nacionalistų 
(monarchistų) ir Hitlerio fa
šistų buvo padaryta sutartis 
remti pretendentą į Vokietijos 
sostą karalaitį Friedrich Wil- 
helm’ą į Vokietijos prezidentus. 
Hitler’is tai užginčijo, bet ga
limas, daiktas, kad toms žinioms 
yra pamatas, nes jos pirmiausia 
pasirodė monarchistų spaudoj.
Uždraudė organizuoti fašistų 

gaujos
Munich, bal. 8. — Prisiarti

nus Vokietijos prezidento rin
kimams, Bavarijos valdžia už
draudė Ėrnst Rochm, Hitlerio 
šalininkui, organizuoti, fašistų 
armijos gaujas.

Berlynas, bal. 8. — Berlyne 
ir visuose kituose Vokietijos 
miestuose tarp fašistų ir koihu- 
nistų prasidėjo karšti mūšiai. 
Daug sužeistų. Berlyne 150 
riaušininkų areštuota. ,

New York, bal. 8. — Muiti
nės valdininkai suėmė $1,000,*' 
000 vertes narkotikų, nuslėptų 
žaislų dėžėse ant vieno naujai iš 
Europos atplaukusio laivo.

Kidnapino kūdikį ir kar
tu su juo lopšį

Pina, Guba, bal. 8. — Nuo 
tūlų tėvų buvo pagrobtas 5 
mėn. sūnūs. Nepasitenkinę vien 

j kūdikiu, kidnaperiai pavogė ir 
’ lopšį.

_____ į____________

Čili prezidentas 
paskelbė apgulos 

stovį; neramumai
----- *

Opozicija norėjo pagrobti val- 
j džią į savo rankas

Santjago, čili, bal. 8. — ('.iii 
prezidentas imliau Esteban Mau- 
tero visoje Čili paskelbė karo 
stovį, > pasiryžęs numalšinti su
kilusius politinius priešus, ku
rie pastatė jo valdžią pavojuje, 
užpuolę valstybės banką, vos 
neprivarė jį prie užsidarymo ir 
privertė senąjį kabinetą rezig
nuoti.

Priešų tikslas buvo nusilpnin
ti Montero valdžią ir ją pasi
grobti į savo rankas.

Naujį kabinetą sudarė radi
kalų partijos narys Victor Ro- 
bles, kuriame pajs užėmė vi
daus reikalų mihisterio vietą.

Montero opozicijai vadovau
ja buvęs čili prezidentas Carlos 
Ibanez, iš šalies ištremtas me
tai laiko atgal.

Naujas Amerikos amba
sadorius Anglijai 

Londone
London, bal. 8. — I Londoną 

atvyko naujas Anglijai paskir
tas Amerikos ambasadorius 
Andrevv Mellon. Pirmas jo pa
reiškimas, buvo, kad jis neat
važiavo rišti jokių reparacijų 
ar karo skolų klausimų.

New York, bal. 8. — Karo 
su depresija ir bedarbe gautų 
darbų skaičius pakilo iki 451,- 
802. 7 ■

Chic^ai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: . ■

Giedra,' kiek šilčiau; lengvas 
šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatura buvo 40- 
56 laip.

Saule teka 5:21; leidžiasi 6: 
23.

Japonai atsisako 
ištraukti armiją 

iš užimtos srities
Atmetė Kinijos pasiūlymą gin

čą atiduoti T. Sąjungai

Shanghai, bal. 8 .— Apsivylė 
taikos derybomis Shanghajuje, 
kinai padarė japonams pasiūly
mą ginčą atiduoti Tautų Są
jungos Tarybai, bet japonai jų 
pasiūlymą atmetė. Per ilgas 
savaites besiderančios priešin
gosios pusės negali susitarti 
japonų kariuomenes ištrauki
mo klausimu.

Savo nusistatymu japonai pa
rodė, kad jie kariuomenės iš 
okupuotos srities visai nemano 
traukti ir ten ją palaikys neap- 
ribotam laikui.

Shanghai, bal. 8. —| Shang- 
hajų atvykę sovietų agentai, 
padarė didelius kviečių užpir
kimus sovietų armijai, sukon
centruotai prie Vladivostoko. 
Užsakė apie 1,000,000 maišų 
kviečių miltų.

Tokio, Japonija, bal. 8. — 
Tokio praneša, kad iš vietos re
zignavo Pietinės Mandžurijos 
traukinių linijos pirmininkas 
grafas Yasyua Uchida. Rezig
nacijos priežastis nežinoma.

...... Į. I—— ■    I Į

Japonija pasitrauks 
iš Tautų Sąjungos
Tokio, Japonija, bal. 8. — 

Japonijos valdžia pranešė vi
soms didžiosioms valstybėms 
apie savo pasitraukimą iš Tau
tų Sąjungos, jeigu Sąjunga ne
permainys pažiūrų į jos ginčą 
su Kinija.

Smėlingas pradeda ruo- 
štisrungtynėms su 

Šarkiu
New York, bal. 8. — Smėlin

gas greit pradės ruoštis pasau
linio čempijonato rungtynėms 
su Jack Sharkey. Treniruosis 
Ne\v Yorko valstijoje, Green- 
ville Lodge.

Rungtynes įvyks birželio 16 
d. New Yorke.

Karo veteranai marguo
ja reikalaudami bonų
Washington, D. C., bal. 8.— 

Virš tūkstantis karo veteranų 
numaršavo prie senato rūmų 
reikalaudami, kad valdžia išmo
kėtų jiems bonus. Daugelis se
natorių ir atstovų jų reikalavi
mus pasisakė remsiu.

' ' ■ *’ '■ . 1 •' v ■ . ■ ’

Lietuvos Naujienos
Vokietija prieš Lietuvą 
turinti vartoti pakanka
mai aštrias priemones

Berlynas. Per debatus prūsų 
landtage vokiečių liaudies par
tijos atstovas Stendel savo kal
boj nurodė ’į landtago nutari
mą ,kuriuo prūsų vyriausybe 
prašoma paveikti reicho vyriau
sybę ta prasme, kad ši imtus 
visų priemonių Klaipėdos vokie
čiams padarytas skriaudas ati
taisyti. Jei ministeris pirmi
ninkas pasisakęs prieš tiesiogi
nes represijas, tai, vis dėlto, 
Vokietijos priemonės turinčios 
būti pakankamai aštrios. Jos 
turinčios aiškiai parodyti, kad 
vokiečių tauta jokiu budu ne- 
paliksianti be globos “savo bro
lių” Klaipėdos krašte;

Kaunan atvažiuos Lon
dono drama

Teko sužinoti, kad šį pavasa
rį Kaunan atvažiuosiąs vienas 
Londono dramos teatras, kuris 
čia duosiąs kelis spektaklius. 
Tokiu budu užmezgama kultūri
nis bendradarbiavimas su Ang
lija.

Atsiuntė žmogaus pirš
tą reikalaudami pinigų

CIeveland, O., bal. 8. — Vie
nam turtingam CIeveland gy
ventojui juodrankiai atsiuntė 
grasinanti laišką, kuriame pri
dėjo ir nupjautą žmogaus ran
kos pirštą. Reikalauja iš jo pi
nigų.

Suomijoje sovietu šnipai 
naudojosi radio stotimi

Helsinki, Suomija, bal. 8.— 
Suomijos valdžia nuteisė 1'1 
suomių komunistų, kurie veikė 
sovietų Rusijos naudai. Tie ko
munistai gaudavo slaptas in
strukcijas /iš Rusijos pasienio A— 
radio stoties.

Paryžius, bal. 8. — Francijos 
valdžia konfiskavo visus nume
rius finansinio laikraščio La 
Force, kuriame £ilpo straipsnis 
smarkiai atakuojąs Amerikos 
dolerį. Laikraštį redaguoja 
Marthe Hanau, kurį skaitoma 
Francijos “Ponzi”.

Washington, bal. 8. — Atsto
vų rūmai užtvirtino Farm 
Board, kurią kai kurios srovės 
buvo pasiryžusios panaikinti.

Rymas, bal. 7. — Popiežius 
prašalino iš tarnybos inžinierių 
4?abio de Rossi, technikos biu
ro viršininką, už tai ,kad jis 
nepermatė įvykio ir daleido į 
griūti Vatikano knygyno lu
boms.

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

Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad ntbutus patogumus ir nuolaidas. 
U įtikite pasiteirauti į

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

No. 85

Hitlerininkai nori 
okupuoti Lietuvą ir 

kitus Baltijos 
kraštus

Neseniai išleistoje nacionalistų 
Dr. Af. Pfaff supopuliarin
toje partijos programoj, sky
riuj “Aussenpolitik” taip ra
šoma.

Prof. Pfaff sako, kad gy
ventojų skaičiui daugėjant, at
eis laikas, kad jų pragyvenimo 
reikmenims aprūpinti turimo 
musų žemės ploto nepakaks.

“Rytuose žemės dirvonuoja”
Ne žiemiuose, ne vakaruose 

ir pietuose, tik rytuose mes ma
tome begalinius plotus derlin
giausios žemės, kurios, musų 
mastu vertinant, beveik dirvo
nuoja.

- čia yra milžiniškas rezervua
ras, kuris gali prisidėti ne tik 
tolimųjų rytų, bet ir prie mu
sų tėvynės pragyvenimo reika
lų aprūpinimo.

“Rytų užgrobimas tik gamtos 
įstatymų pažinimo rezultatas”

Vokiečių užsienių politika to
dėl turi dėti pastangų Vokie
tiją ribas į rytus nukelti tiek 

‘ toli, kad ilgiems laikams tautos 
-•prieauglis iš šitų naujai įgytų 

ir per vokiečių darbštumą vo
kiečių kultūros paverstų sričių 
nežūtume, šita užsienių politi- 
sai nebūtų imperijalizmas, no
ras pasaulį užvaldyti ar kas 
panašaus, bet tik gamtos įsta
tymų pažinimo rezultatas, kad 
gamta į musų sielą’ įdėjo išliki
mo instinktą, dėl kurio mes 
nežūtume. Šita užsienųi politi
kos kryptis į rytus nieku gy
vu nereiškia karo, ji gali būti 
vedama ir taikiu budu. Kaip 
prieš karą buvo galima rytuo
se didelę musų kultūros misiją 
varyti taikos keliu, taip ir at
eity tam bus įvairiausių progų 
ir būdų. Turime taip pat ži
noti, kad jeigu be laukimo to
kių progų nepasitaikytų, tada 
imtis kardo butų ne tik būti
numas, bet ir teisė, kurią su
teikia mums musų pareiga iš
laikyti vokiečių .tautą, todėl kas 
eina prieš šią teisę, turi iš mu
sų reikalų bazės pasitraukti.

“Silpnesnis prieš stipresnį turi 
trauktis”

Ko, mes sau reikalaujame, pri
pažįstame ir kitiems. Tačiau 
kaip visur gamtoje silpnesnysis 
prieš stipresnįjį turi trauktis, 
taip ir tautų gyvenime, čia sto
vi gyvenimo teisė prieš gyve
nimo teisę, ir kruvina jų kova 
sudaro istoriją, ir nugalėtoju 
lieka stipresnysis.

'■ . > 
' r .■ '• .. • < , '
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Washington, Pa.
SLA. 258 kuopos balsavimo 

pasekmes.
Balandžio 3 d. SLA. 2;:8 kuo

pos laikytame susirinkime būvi 
balsuojama Pildomoji Taryba. 
Balsavimo pasekmės buvo seka
mos :

Į prezidentus: F. J. Bagočius 
C, ir S. Gegužis 1;

į vice-prczidentits: A. Mikn- 
laifskas 5, M. J. Voketaitis 1 t 
M. Mockevičius 17;

į sekretorius: P. Jurgeliute 4. 
J. Miliauskas 18 ir V. M. Čeka
nauskas 2;

į iždininkus K. P. Gugis 9. 
J. Tareila 2 ir P. Mažeika 13:

i iždo globėjus: J. Januškevi
čius 5, S. Bakanas 17, M. A. 
Raginskas 2 ir J. Sekys 8;

j daktarus kvotėjus: Dr. I. B. 
Bronušas 18 i» Dr. Klimas 1.

—Narys.

jusio Stephens Revelers orkes
tro.

Visa tai bus Turner svetai
nėje, 3809 Main St. Pradžia 6 
Vai. vakare.

Reikėtų, kad į šitokį didelį 
koncertą atsilankytų ne tik vi
si vietos lietuviai, bet ir mu
sų artimieji kaimynai, kaip 
Gary, East Ch’cago, Calumet, 
Bammond ir k. lietuviai, nes 
proga užgirsti tokį nepaprastą 
koncertą savo artimoje apieli ti
kėję gali pasitaikyti tik kartą 
j kelis metus. —Jaunius.

i

lt

“Mirę doleriai”

Philadelphia, Pa.
Balsavimai SLA. 135 kuop.j.

Lietuviu Muzikos svetainėj 
:vyko SLA. 135 kudpos susirin
kimas. kuriame buvo balsuoja
ma už Pildomų ją Tarybą. B.'l- 
srvimo rezultatai tokie:

| prezidentus: F. J. Bagočius 
gavo 14 bak.ii. S. Gegužis 8 ir 
J. J. Bačiunas 7.

Į vice-pTozideptug. A. Mika
lauskas 15, M. Vokietaitis 6 ir 
M. Mockevičius 8.

Į sekretorius: ?P. Jurgeliv.tė 
5. J. Miliauskas 4 ir M. Čeka
nauskas 19.

Į iždininkus: K. Gugis 17, J. 
Tareila 10 ir P. .Mažeika 3.

| iždo globėjus: J. Januškevi- 
čia 18, S. Bakanas 8, G. J. 
Stungis 6. M. Raginskas 6, J. 
Mockus 16 J. Sekys 3’.

daktarus kvotėjus: Dr: rfrio- 
rušas 7. Dr. Klimas 19 ir Dr. 
Stanislovaitis 3.

Į seimą delegatais išrinkta J. 
V; ivada ir M. Mauk ?1evO'>us.

...... y

Indiana Harbor, Ind.
Rytoj čia viešės didelis 

chicagiečių choras

B y toj, sekmadieny balandžio 
10 d., Indiana Harbor susilauks 
nepaprastų svečių. Svečių esa
mo turėję visokių, ir iš arti
mesnių, ir tolimesnių vietų, at
važiuodavo ir būriai ctucagie
žių konferencijoms, bet dar 
pirmą karta i Indiana Harbor 
atvažiuoja iš Chicągos didelis 
lietuvių choras, Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”, K. Ste
ponavičiaus vedamas, ir duos 
čia dideli koncertą.

Koncertą rengia Lietuvių Pa
silinksminimo Draugiškas Kliu- 
bas. Rengia tam, kad šiais sun
kiais laikais pakelti lietuvių 
dvasią, duoti jiems tikrai gra
žų vakarą, susieiti visiems, pa
siklausyti gražių dainų ir mu
zikos ir nors valandėlei užmir
šus savo sunkius kasdieninius 
vargus, visiems gražiai pasi
linksminti. Atsižvelgiant j sun
kius dabartinius laikus, ir įžan
ga tapo nustatyta k neprieina
miausia, tiktai 50c, kad kiek; 
vienas galėtų į šį nepaprastą, 
dar pirmą kartą Indiana Har- 
bore tekį didelį koncertą atsi
lankyti.

Dainuos visas choras, o cho
ras yra didelis, gerai susimo- 
kfnęs ir yra vienas geriausių ir 
didžiausių lietuvių chorų viso
je Amerikoje. Dainuos ir solis
tai, — garsioji damininkė Anė- 
le Salaveičikiutė-Steponavičiene, 
baritonas Pranas Jakavičitts, 
taipgi gražus mergaičių trio ir 
k. Bus ir komiškas kvdrtdtas 
— Trys Rožytės ir Pranulis 
nuo žeimčs. kurie’ duos ypatin
gą programą. O paskui, po kon
certo, bus šokiai prie pagarsė

East Chicago, Ind.
East Chicago lietuviai suju

dę. Čia pat musų pašonėje, In
diana Harbor lietuviai laukia 
atsilankant didžiojo Chicagos 

.Lietuvių Choro “Pirmyn”, ku
ris ton duos koncertą ši nodel- 
dienį, balandžio 10 d., 6 vai. 
vak., Turner svetainėje. India
na 1 larboriečiai kviečia ir mus 
į šią nepaprastą mums dainos 
iškilmę. Ir žinoma, mos visi ir 
važiuosime. Važiuosime pasi
klausyti šio didžiojo choro, ku
ri šiaip mes galėtumėm už
girsti lik nuvažiavę i Chicagą, 
o dabar girdėsime pas savo 
artimuosius kaimynus. Jauni
mas irgi rengiasi važiuoti, kad

■ pamatyti Chicagos jaunimą, 
nes kiek girdėjome, chorą di
džiumoje ir sudaro jaunimas.

Taigi neieškokite mus atei
nančio nedėklienio vakare na
mie. visi mes busime India
na Harbore, ten pasiklausysi
me dar mums negirdėto kon
certo, paskui pasišoksime, pa
silinksminsime pas musų sve
tinguosius kaimynus.

—H tįsias.

t Gary, Ind.
Pakvietimas Gary lietuviams.

Gary lidtuvių kliubas yra ga
vęs pakvietimą dalyvauti ne
paprastame koncerte Indiana 
Harbor, kurį rengia Ind. Har
bor Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas sekmadie
ny, balandžio 10 d., (j vai. va
kare, Turner svetainėje, 3809 
Main SI., Indiana Harbor ir 
kuriame programą pildys gar
susis Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”. Po koncerto gi 
bus šokiai iki vėlaus laiko.

Musų kliubiečiai tą pakvieti
mą su džiaugsmu priėmė ir 
visi prisižadėjo būti šiame lie
pa prastame koncerte. Juk dar 
pirmą kartą į musų apielinkę, 
į musų kaimynystę atvažiuoja 
tokis didelis ir geras lietuvių 
choras su visu buriu solistu.

Butų gerai, kad ne vien kliu
biečiai, bet ir visi Gary lietu
viai, kurie tik gali ir yra Ii uo
si nuo sunkaus kasdieninio 
darbo, atvažiuotų į šį koncer
tą. Juk gal niekad daugiau ne
turėsime progos lokį koncertą 
išgirsti savo apielinkčje, tad 
šia proga visi turėtumėm pa
sinaudoti ir jos nepraleisti.

- -Senas Makleris.

KĄ SAKO APIE • 
HERBOLEKĄ 

įtiksiančiai aptickorių, kurie 
pardavinėja Ilečboleką ir pa
taria jį savo koslumertams:

"Dėl apetito, vidurių, gasų ir nevirš
kinimo. nuo žarnų ir skilvio kataro, 
nuo nešvaraus kraujo, dėl tulžies ir vi
durių. nuo spuogų, žaizdų ir išbėrimų 
ant kūno, nuo reumatizmo, užkietėji- 
■mo ir Hemoroidų. rtuo Appcndix. nuo 
tulžies ir inkstų akmenų nėra geresnių 
v.ihrų tiž Hcrbolekij.”

DELKO?
Aptickoriai apie tat liudija, kurie iš

bandė. Hcrboldka galima pirkti kiekvie
noj aptiekoj, a#ba tiesiai Iš laboratorijos. 
Adresuokite:

HERBOLEK,
8480 Commercia* Avė., Chicago, III.

Ar girdėjote pasaitą apie 
mirusius dolerius? Ką galime 
vadinti mirusiu? Logiškai iš
eina, kad miręs daiktas arba gy
vūnas, yra negyvas daiktas. 0 
kad j'is 'Miręs, tai jis turėjo bū
ti kada nors gyvas. Kitas da
lykas yra dar aiškesnis, tai tas, 
kad negyvą daiktą negalima iš 
numirusKr prikelti. IŠ numiru
sių pn‘keldavo tik šventieji ir 
Išganytojas, kuris šiomis die
nomis, anot vieno rašytojo, vai- 
liščioja po Halsted strytį ir va
žinėjasi strytkariais. Taigi, rim
tai galvojant išeina nelogiška 
nei kalbėti apie “mirusius do
lerius”.

Kalbant apie dolerius ir jų mir
tingumą, reikia pasakyti, kad 
doleriai ir toks daiktas, kuris 
nei gyvas nei miręs. Nes jie 
iiiekuomet negimė, tad negali i 
boti gyvi, ir jie niekuomet ne
mirė, tad negali būti mirę. Tai
gi kur juos nelaikysi kišeniuj, 
ar “safety deposit bokse“, jie 
vistiek nekrutės. O vienok yra 
tokių žmonių, kurie bando Įkal
bėti, kad padėti baksuose dole
riai yra “mirę”. Ar jus tam 
tikėtumet, jei jums kas pasa
kotų, kad jūsų šoldoris padė
tas į aisbaksį yra miręs, arba | 
jūsų anglys supiltos šantėje yra 
“negyvos”. Jus į toki gudra
galvi žiuretnmet Su didesniu 
abejojimu, negu j Bimbą arba 
Aidrulį, kai jie pasakoja apie 
Įsi. kaip Rusijoje gerai darbi
ni..kams gyventi.

Gal jums bus indomu žino
ti, kas kalba apie “numirusius 
dolerius”, ir kas juos nori pri
keltų ir kodėl ęianę^čią*. tenka 
apie tai kalbėti. - -—-

štai, šiandie iš eilės gaunu ke
lintą gromatą, kurią prisiunčia 
be savo adreso, kokia tai sosai- 
dė ar sąjunga faituojanti su mi
rusiais doleriais. Taigi 
saidė ir bando įkalbėti, 
turiu “mirusių dolerių” 
senai palaidotų kapuose.

Juokingiausia tai tas,
palaidojęs kapuose nei 

nei negyvų dolerių. Visi 
doleriai dirba sušilę ’ ir 
bėgant vis mažėja irma- 
Tad tos širdingos pa-

NAUJIENOS, CEIeggg, m. _________________ ___
girti. Sasiipraskik sukilkit ir 
vykite Ihftk šėtono pOkalikns. 
' grtf jw>s nepatinka šita 

Whtrė? kokių paralių nc- 
važiuojht į fčn, iŠ kur atvažia- 
Volc?”

1-aimingas foisas.
Vienas dienraštis kas dieną 

žmonių laimingus feisus talpi
na ir šitokį pranešimą deda:

“Ar tai tamistos teisus? Jei 
taip, tai esi laimingas žmogus: 
aferk į mrnrų gazietos Ofisą ir 
pasiimk savo tnkstantinę. Pi- 
wigų visiems Tižteks — tiktai 
fh-tik laimingas?’

Po V<4'j4ri| motina 
šndkft:

“Penki vaikai mane 
vaclina. Aš manau, k»d
mano vaikai jan tikrai ame
rikoniški, nes nžgimč su butle- 
gorių instinktais, su sugedu- 
s>ia;is tonsflais, supuvusiais 
dantimis, trumparegyste ir su 
pas’iTyžimu k’uti policmonais ir 
Holivudo artistais*

Svr i <

prikelti, kreipkitės į tą sosaidę, 
kurios adreso čia negaliu nuro
dyti, kad prikeltų jūsų dolerius.

—4’ttd. RifiėtlS'.

Po Velykų sukrapš
tytos mįslės

šitaip

molina

ne vis-Prašome* įji|>ėti 
kas aišĮku.

KiaiišiiTių jau nėra: pasiliko 
groseminkui ngužmokCta l>ila.

Jei ue^aTvaiysi mano vjtuĮ 
namo, lai pOTidmmms pašauk-.' 
siu. , ,

Vėl čainukai su japonais 
mušasi, kad ir po Velykų, štai 
musų arba kitų koresponden
tas paduoda šitokį raportą iš 
vainos lauko:

“Japonai t vėl bėga į Sancha-; 
jų gelbėti savo la'ul'icčrų, ku
riuos čaiihitikų beibės galabi- 
na. Gaila japonų: štai vakar 
vakare aš mačiau kaip čainiu- 
kų beibe iššoko iš vygės ir nu
kirto gal vas šešiems japonams.

Japonai, užėmė čainių čap- 
sujaus fabriką. Užmušta pus
antro japono ir 6000 čainiukų. 
Greitai jaįionų nebeliks. Gai-

TI.
M tįsti šalį velnias apsėdo.
Pilnųjų blaivininkų pamok-

“Piliečiai, Vyrai ir moterys', 
susipraskite — musų šalį vel
nias apsėdo, Jėzus Kristus, į 
dangų sugrįžęs visiems šven
tiesiems pasakyk kad jus visi
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nesu
gyvų 
mano 
laikui 
žėja.
stangos ir tas malonus sosaidės 
pasisiūlymas prikelti iš numi
rusių mano dolerius, yra, taip 
sakant, tuščios pastangos.

Kas turite “negyvų dolerių” 
ir nemokate juos iš “nunirusių”

aliejaus, kiek rusiško kaviaro 
sudarkiau...

Dabar aš laukiu. Jei mano 
vaikai užaugę balsuos už re- 
publikonus, o mergaites su-

tikrai.
MUSŲ TARPE.

Tikri bimbizmo sekėjai va
kar jau surinko visus kiauši
nius, kuriais jie sklokininkus 
vaišino.

Kandidatai į SLA. preziden
tus šiemet užmiršo velykine 
atlikti, tai dabar laukia kitų 
Velykų ir kiaušinių.

Jau ir arkliukai smarkiau 
bėga: gal kai kam bus progos

Padaužų artistai šį sezoną 
neprašė koncerto surengti, tai 
greičiausia, tur, būt, reikės pa
laukti rudens. Tuo tarpu ti- 
kietų dar neturime. — M.

ir pasi važinėkite su

“Bala Žino. Aš . t’ti^iii noro 
žydiški! si’Ikln 'paragauti, kiek 
aš itnTioniškri sardinkų suval
giau, kiek išgėriau norvegiško

f
BALSUOKIT Už

Edward J. Bohac
DEMOKRATŲ KANDIDATĄ

Municipalio Teismo 
Teisėjus

Gyv. 1700 Garfield Blvd. Gimęs 
Chicagoj 1896 m. Vedęs, tėvas 3 
vaikų. Baigęs Chicago Law School 
ir nuo 1917 m. praktikuoja advo
katūrų, išėmus karo hictų, kada jis 
tarnavo Jungt. Valstijų karo laivyne. 
I metus profesoriavo .Chicago. Lavv 
School. Narys Chicago Bar Asš’n; 
Phi Alpha Law Fraterriity: viršinin
kas ir narys įvairių fraternalių orga
nizacijų, draugijų ir kliubų. i Indor- 
suotas ir rekomenduojamas Čook 
County Bar As«’n. German American 
Citizcns’ Lcague ir t. t.

kad aš

ši sė
li ad aš 
ir jau

Kūdikio Maistu

Pastebėtina Kūdikių Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svarumam 
kaip turėtų čiti. pasitarkite su savo 
gydytojų.,apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamų knygelę.' Nauja 
laida “Baby’s Wė!fare”—stebėtinai 
pagclbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrų ir maitinimų.

............................. n J.I—.-..įir .įi >. ■ i

THE IlOtl’bĖN CoiirANY Dcpt. EL-7 
350 Miultvon Avi’.;, Ncw York. N. Y. ( !

Mcklžin priHliiHti ;ipun dykai kopijų nnu- 
i<>H • Baby’s AVelfatė.”
Vardas —
Adresas....
Miestas..

M O TI N O S

Jūsų kūdikis užsitarnauja geriausio. 
Jeigu jus pati negalite maitinti savo 
kūdikio, pasirinkite maistą, kuris bu
tų tiek pat maištingas ir tiek pat len
gvai suvirškinamas kaip ir jūsų pačių 
pienas. Duokite jūsų kūdikiui Eagle 
B ra n d, geriausį maistą dėl kūdikių, 
kurį per septynios dešimt penkis me
tus vartoja milionai motinų visame 
pasaulyje.

Eagle Brand yra puikiausias tyras 
ūkio pienas iš puikiausių pieningųjų 
Amerikos dalių, sumaišytas, su reikia
mu daugiau cukraus. Jis pasiekia jus 
tyras ir sveikas. ,

AR JAU MATĖT NAUJĄPLYMOUTH?
Pus mus dabar galite pamatyti ką tik išleistus ir patobulintus 
PLYMOUTH Automobilius. Ateikite
PLYMOUTH Automobiliu šiandien. Už tuos pinigus jus nega
lite gauti geresnio ir ekonomiškesnio Automobilio, kaip 
PLYMOUTH.
Mes taipgi parduodam ir CHRYSLER Automobilius 1932 me
tų modelius. Apžiūrėję kitokiu^ automobilius, ateikit ir paly
ginkit juos su PLYMOUTH .arba CHRYSLER, tada pat)s pa
matysit ju skirtumą. Mes parduodam tik ’/j įmokėjus.

Kiras Motor Sales
32074)9 So. Halsted St TeL Calumet 4589 >

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

X $14.95
Trumpųjų bangų Short 
Wave Conventer. Prijun
gus prie jūsų radio galima 
pagauti visas tolimas ir 
Europos stotis

$14.95
MAJESTIC radio ir phonografas kru- 
voje su 12 lietuviškų rekordų ... .........
NAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įdeda- 

' mirt* į jūsų automobilių. Su įdėjįniu $29.00
ATPIGINTA kaina ant Hoovcr dulkių 
.$55.00. Su visais pritaisymais dėl va
lymo kambariu už ............................ ....
Didžio saizo THOR skalbimui mašina
už ......................   ....

valvtoju, vertės

$23.50
$77.50

GHAžį'S VICTOIl BEKOHDAI 
už mažiau kaip pusę kainos

Vertės 75c —- po 35c arba 3 už $1
1404 2--Užmiršai Tėvų Kapus ir Laivyne— įdainavo Butėnas 
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.
1404 1—Dicmantas Polka ir Gėlynas Polka.
14009—Molio Uzbonas, Sakė Mane Šiokia. 
14014

.h

(Per Goteborgą)

Svedtj Amerikos linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvitj Laivakorčių 

Agentu Sąjungos Amerikoj 
Iš‘ NEW YORKO

Keliaukite su Lloyd

126.00
176.00

Naujais Motorlaiviais

Kungsiiotm ir Grtpsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 
j Klaipėdą

|Ten Ten ir Atgal
’ 76.00'

107.001
Trečia .klasė
Turistine klasė
Tiesiog per Atlanriko Vandenynų ir 
Šiaurės Jurų tam pačiam motorlai
vy. Lietuvos kelėividi iš Švedijos į 
KLAIPĖDĄ per 18 vai. nuvežami 
populiariu Švedtj Amerikos Linijos 
laivu S. S. Porgliolht tiesiog į Klai
pėda. '

Klausk specialiu lietuvių kalba 
ekskursijų cirkuliorio!

Infbrmacijų. laivų išplaukimų ir 
laivakorčių-- kreipkis pas savo agen
tų arba:
SWEI)ISH AMERICAN LINE
181 N, Miębigan. Avė. Chicago

ValHt.i...

CONDENSED

Mi/fc

LIETUVĄ 
Tns Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 

TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JURAS
PER 7 DIENAS 4 TĖVYNĘ
Puikus gclcžirikcllų suslsiėkitnas iš 
BREMERHAVEN į LIETUVĄ

Bagažas Persiuhčiamas Lietuvon 
Užsisrfkykit vietas pas vietinius agentus. 

Reikalaukit LLOYD laivaRtųčių.

' GERMAN LLOYD 
F3č-W. RANbOLPH1 ST.; ’ CHICAGO

Biirdingierius Praklikuojo ir Klausyk Mylimoji. 
NAUJI COLUMBIA REKORDAI PO 75c VIENAS. 

LIETUVOS VIEŠBUČIO “METRAPOLIO” ORKESTRAS.
M. Hofmeklerio, Diriguojamas 

1625 5F Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Ff. Yotko, Diriguojamas 

16254F Aukšti Kalneliai 
Ak Norėčiau 

LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS. M.
su V. Dineikos ir J. Petrausko 

16252F Kiikute. Vakas ir Myliu. Tango. 
16253F Suktinis ir Lietuviškas F'opuri.
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK.. Fr. Yotko Diriguojamas

Įdainavimu J. Zack ir A. Shuck.
Rinkai Man Bernelį, ir Adomo ir Jicvos. Polka.

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI.
Jurgio Polka ir Ūkininkų Polka.
Šiaulių Pelikę ir Pavasaris Polka.

Gaspadihė Ana Diena ir Zanavikas. — įdainavo: Jurgis Aranskas 
Stasys Pautas, Baritonas ir Juozas Antanėlis, Tenorai 

su orkestrus akompanimentu.
Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplcždeno.
Arto jaus Daina ir Svajonių Naktys. 
Sudiev, PanaiiėlČ ir Marsalictė
Muzikantai Rčžkit Kazbka ir Ąisimeni Ta Diena- 
Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės.

KAINA 75c VIENAS.

Radio Tūbos R. C. A. ir Cuniunghain po 
Kitų išdičbyscių Radio Tūbos 49c 
Elektrikiliai Refrigeraloriai Majestię

įdainavo: D. Doiskis
— Orkestras su

— Incidentai Singing.

įdainavimu: J. Zack ir A. Shuck 
Orkestrą with 

Incidentai singig.
Hofmeklerio Diriguojam. 
įdainavimu.

1 625 1F

16227F
16203F ____
16191F Tomošiaus Polka ir Panelės Patogumas.
16162F

16226P 
16222F 
162I4F 
16176F
1 6 I 7 1F

79c
i jiv t\ t1 it\i i j d i iivni^viuiviicu

Spartom Slarr ir kitų žemos kainos
po ............. ..................... . ............ ........ $99.00

ir aukščiaus.

Jos.F.Bu(lrik,h
3417-21 South Hahied Street

Tek Boulevtird 8167 ir 4705

Gražus Radio Programai du kartu j savaitę duodama Budrike Krautuvės 
NedcliOmis iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 2 po pietų ir KctVcrgais iš 

stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
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“Nuga-Tone suteikė 
stiprius organus”

P-ns R. ‘Rąsknh. Rn«ton. M.im.. rnSo Ir
"Vi«i mano arkanai buvo Milpnl ir nA 

jauėiaiiM akip nciia-» žmoiniM. Drniiirai pana- 
*akoj« man' apie Nuva-Toim ir afi nusipir
kau boiikų.. Nuga-Tonc sulcikč man Min- 
riun tryvaatlnauotou* ortrann,« ir d»bar aS 
jaučįnoH stiprus ir nuop’-KU*. Nura-Tonc yra 
paslebčlinas ,lel Hmristu Įmonių.”

Jfriltu jus f'sale silpnas ar prastos svei
katos. jus turAtnmėt imti Nuira-Tono. Jis 
Piularė sii'bnklus dol miiionų žmonių visonn 
pasaulio dalyse per pereitus l’> melus. Nuga- 
Tone suteikia jums naują sveikatą ir stip
rumą ir nndaro jūsų silpnų* oreanus stip
resniais. Nuga-Tone yra partlavinf-jamaą ap- 
tiekininkp. Jeigu aptiekininkas jo neturi, 
paprašykite jj užsakyti iŠ savo urmininko. 
Nepriimkite substitutų. Jokia vaistai nčra 
tiek geri kaip Ntiga-Tone.

NOMINUOKI?

CHARLES J.

CURRY
Reguliari Demokratų 

Kandidatą į
STATE SENATOR 

4th Senatoriai District
Mr. Curry buvo vienas iš organi

zatorių Raymond B. Hagaman Posto 
American Legiono.

Delei jo didelių atletinių gabumų, 
jis laimeio futbolo čempionatą Engle- 
wood High School jauktui 1914, 
1915 ir 1916 m. ir pasižymėjo pa
sisekimu futbolo srity lankydama; 
Beloit universitetą. Mr. Curry turi 
daug pasekėjų tarp futbolo entuzi
astų.

Jo kandidatūra tapo užgirdą ir in- 
dorsuota daugelio įvairių American 
Legion Postų, darbininkų organizaci
jų ir South Sidės pilietinių draugijų.

Mr. Curry yra gerai susipažinęs ;u 
real estate. įstatymais, taksavimu ir po
litine ekonotnija.

Charles J. Curry prižada kovoti už 
šios apielinkės gyventojų interesus.

Taipgi mes prašome jus atsiminti 
O’GRADY kandidatą į Ward Commit- 
teeman ir WM. R. O’TOOTLE. kan
didatą į State Representative.

AR NESVEIKAS?
Pa si tarki t su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų. 

’ reūm/tizmo. inkš-' 
tų. 'pūslės, urina-' 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai-, 
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu- 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų. kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

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

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Street, Cbicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

SUMAIŠYTA MALEVA

2'™”......................... $1.40
Fiat Paint, vertės $2.40. 4 ftC
Galionas už .................... * ■ uOv

Varnishis, vertės $2.50 ^4
Galionas už ....... .........

Enamcl Maleva. Galio- ttO Cft 
nas už ...... ..........................

PURE LINCEED OIL OHa
Galionas už .......................L OUv

HARDWARE AND 
WALL PAPER

u v |j

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Iš Bijūnėlio darbuotės

SLA. 208 kp. susirin 
kimas

Pildomos Tarybos badavimas

SLA. 208 kuopoj (moterų) 
balsavimas Pildomos Tarybos 
buvo balandžio 7 d, Kandidatai 
surinko balsų:. ' j

į prezidentus— Bagočius 4, 
Gegužis 11, Bachunas (>;

Į v i ce-p rez id en 111 s—M i kai a u s- 
kas 15, Vokietais 3, Mockevi
čius 1;

į sekretorius—Jurgeliutė 10, 
Miliauskas 0, Čekanauskas 11;

j iždininkus—Gugis 14,Ta
reila 7, Mažeika 0;

į iždo globėjus— Januškevi
čius 13, Bakanas 2, Stungis 14, 
Baginskas 13, Mockus 0, Sekys 
0:

Sekantį sekmadienį, balan
džio 17 dieną, Bijūnėlis ap
vaikščios sezono baigtuves su 
parengimu puikaus 'vakarėlio. 
(Perstatys gražų. nnizikalj vei- 
kaliuką “LiųksTrioš Dienos” ir 
dar kitokių pamargininių. šiam 
vakarėliui daug prigelbes ir bu
vusieji Bijūnėlio nariai išpildy
me programo. Teko nugirsti, 
jog valdyba rengiasi prie ko
kio tai “whoope<' party” pasku
tinę pamoką, būtent, balandžio 
23 <L, buk kaipo atlyginimą 
dainininkams už jųjų paslan
kumą. Palauksime — pamaty
sime. —Nosius.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės pastogės

Abelna apžvalga v

sas
2.

daktarus kvotėjus— Eronu-
3, Klimas 16, Stanis’

Town of Lake

itis

Nuo žaismės prie mirties

Velykų antrą dieną, t. y. ko
vo 28-tą, p. 
pas p. Milių 
sikalbėjęs su 
čias sumanė 
good time.

Jisai pradėjo Midaus 
nių metų sūnų mokinti 
visko muštro. Tam tikslui vai
kas susirado tėvo kokią ten su
rūdijusią šaudyklę. Dabar jau 
pasidarė tikras kareivis.

() niekam nė į galvų neatėjo, 
kad šaudyklė gali būti prilio- 
duota.

Ir štai, kai vaikas taikė į 
Savičiaus nugarą, šaudyklė iš
sišovė. $uvis pataikė Savičiui 

nugarkauli.
Savičius tapo suparaližuertas. 

Praėjusį trečiadieni jisai buvo 
pono Eudeikio ambulansu nu
vežtas į ligoninę ir čia jam 
padaryta operacija. Bet po ope
racijos jis' tuojau mirė.

Nabašninkas Savičius buvo 
padorus ir ramus žmogus ir 
dirbo stok j arduose.—R .

Savičius atsilankė 
pasisvečiuoti. Pa- 
tėvais, vėliau sve- 
ir vaikams duoti

devy- 
karei-

Mt. Greenwood, III

Nors daugelis pašalpinių 
draugysčių, taip sakant, galą 
su galu nebesuduria ir yra pri
verstos vienytis bent po kelias, 
kad prailginus gyvenimą, mu
sų draugystė kaip uola laikosi 
nesvyruodama. Jokio pavojaus 
nejausdama kas metas auga vis 
didin nariais ir turtu.

Matau pareigą pranešti, kad 
musų draugystės senas narys, 
Jonas Krūmas, serga ir ran
dasi pavieto ligoninėje, 44-tame 
Warde, lova 12-ta. Geistina, 
kad draugai-ės aplankytų jį.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
———...........-....................    ■I*'***

Bet daugelis randasi narių, ku
rie draugystėje yra išbuvę su- 
viršum 30 irietų įr pašalpos nė
ra ėmę. Ar nevertėtų surengti 
35 motų Draugystės gyvavimo 
jubilejų ir pagerbti musų se
nuosius narius, suteikiant jiems 
garbės ženklus? Iš to Drau
gijai butų materiale ir moralė 
nauda.

Ateinanti nedėldienj, baland
žio 10-tą, bus Draugystės susL 
rinkimas Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 12-tą vak dienų. Na-^ 
riaitės skaitlingai atsilankykite, 
nes turėsime daug svarbių ta
rimų. Ypatingai apie musų in
vestuotus pinigus j Chicagos 
Lietusių Auditorijos Bendrovę

Nariai, kurie esate paskirti 
lankyti ligonius—atlikite savo 
užduotį; priešingai busite bau
džiami pagal konstitucija ir nu
tarimus. Atminkite, kad visi 
turime lygias teises ir lygiai 
turime atlikti Draugystės d 
bą.—-St. Narkis, sekretorius.

SPORTAS

nymu, Applequistai nušauti 
konkurentų butlegerių.

Kada policija pribuvo į mi
nėtų užeigą, tai rado brolius 
Applequistus nušautus, o ant 
baro penkius stiklus alaus. Gy
venantys apielinkėje matė du 
vyru, išbėgančiu iš užeigos ir 
Įsėdančiu j automobilių.

f The English Coiumn

Lithuanian Universi 
ty Club

There vvill be a meeting of yo- 
delers, crooners, contraltos, 
train announcers, sopranos, sin- 
gers, and all of the\ ręst of the 
Lithuanian studentą \vho are i **
interested in singing at Mr. 
Varkala’s home, 456 W. 61 st

ar-

Universal Atletikos Kliubas

7".; T

Place at 2:30 o’clock sharp to- 
day. The purpose of this meet- 
ing will be to form a glee Club 
composed of Lithuanian slu- 
dents. Don’t forget the limo 
and place. 1’11 see you there. 
Good by<‘.—Kazys.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konMIpncIJon, pranto apetito, 

gnlvoH HkatitMJbno, bcmlegfH. 
VIrorf nptiekoHC.

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250 ;
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por
Čiai, Garažiai,
bingas.

Rockwell Construction
Company

6812 S. We$tern Avc.
Tel. Prospect 3140 Prospect 7807

H. MEEDEN

Basėmentai Blakų ir

Apšildymas, Plum-

kenas “GARDEN CITY 
mj8jCFLOOR DRESSING” 

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

GALIONAN . ....
’Zl (iAl.lUNO ............. .............„ 1.15
% GALIONO ............. .............. ...... . 7Oo

Parsiduoda visose hardwarc ir malevų 
Sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
« VARNISH CO.

25-TH AND TROV HTREKTM 
ChicRKo. III. / Tel. CRAWFOR» 1«1O

Garsinkitčs Naujienose
Adv. J. P. Waitches

Lietuvis kandidatas į Municipalio 
Teismo Teisėjus.

. • Adv. J. P. Waitches kandidatuojo į tei
sėjus demokratų tikietu ir energingai dar
buojasi savo kandidatūrą laimėti. Jo 
kandidatūrą indorsavo Amerikos Lietuvių 
Advokatų Sąjunga, kitos sąjungos ir po- . 
litiniai kiiubai.

Adv. J. P. Waitches yra baigęs Dc' 
Paul Universitetą ir Northsvestcrn Uni- I 
versitetą. Advokatūrą praktikuoja vi- , 
suose teismuose jau nuo 1919 metų. Jis 
yra darbštus žmogus, geras lietuvis ir tik- Į 
rai užsitarnavo, kad lietuviai piliečiai, 
balandžio 12, balsuotų ųž Adv. J. P. 
Waitches.

Šiandie
kaip ir pci’ pereitus dvidešimt ašluonius 
metus viršininkai ir direktoriai Peoples 
National Bank and Trust Company tebesi
laiko to-palies tvirto nusistatymo vadovys
tėje; ant kurio stiprus ir patvarus bankai 
tapo subudavoti.

Rytoj Universal Atletikos 
Kliube (814 W. 33 St.) įvyks 
labai įdomus programas. Kaip 
ir paprastai, bus būrys ristikų, 
kurie treniruosis. Tačiau svar
biausias dalykas bus -— tai 
“Sadko” šokėjai. Broliai Andre
jevai pašoks keletą šokių.

Kaip žinia, Andrejevai šoko 
operetėj “Agurkai”. Publikai 
jie labai patiko. Atvykite jų 
pasižiūrėti rytoj. Pradžia 2 vai. 
po pietų.—N.

MOTIN«
“šiušia

Laivakortės Pinigų Siuntimas

Peoples .National Pank
and 'Jrust Company

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

nasauly žo- 
v tūkstančiu.'Pagalios ir musų draugystė 

turės ateinančią vasarą išvažia
vimą liepos 3-čią dieną Dam
brausko farmoje, W i 11 o w 
Springs; vieta žinoma kaip 
“Wildwood”. Kadangi į komi
tetą įeina veiklus draugai, kaip 
tai Juozas Yushkewitz, Juozas 
Vitas ir Julijonas Bacevičius, 
tai iš “anksto galima spręsti, 
kad išvažiavimas gerai nusi
seks.

Tai ant galo^ir jtisų" sekreto
rius atsidūrė į bedarbių eiles. 
Nors perdien skaičiau laikraš
čiuose, kad “prosperity is 
around the corner”, bet jau So
čias mėnuo aš jos niekur ne
randu.

Tikiuosi, kad draugai-ės pa
gelbės man “prosperity’^ surast, 
nes be darbo ir sekretoriauti 
prastai.

Balandžio 28-tą sukanka 35 
metai nuo įsteigimo Teisybės 
Mylėtojų Draugystės.

Nekurie iš žymesnių šios 
draugystės tvėrėjų jau persi
skyrė su šiuo pasauliu, pavyz
džiui, A. Byanskas, J. Chme- 
liauskas, P. Chalcckas ir kiti.

Du butlegeriai nudai 
goti

Nušauti du broliai, Benja- 
min ir Ernest Appleąuistai, tu
rėjusieji užeigą adresu 42 North 
Paulina street. Policijos ma-

.anjf (oniyinu.'ijį’ :.vva#i 
rre svarbiausia. n<»a«*rnu.

ruKMan.ha ionicjusių. 
3ir«tc iaoai -ra vpiki 

ana vra ai- lauš iaKtar 
ni« Abnndči >e

id. u« 
Motini- Helena Jiazioji x>lir ayiyi.

Janien .hienao «iniosi 1
tini* j lienu aamm rontm^n-a 

uvkui ‘vpras'Kiie *nvc nira ? '•
t fl >nmtF . iritr

"»0 'onitn ^n^inlnj vduolnj • ^a
•■•■^člcile u’ft. annini<<Miniti> mpnRnvim< 

-■MiiniiiTic RnAvMtr n Mandv
SKYRIAI:

1721 W. 47th St. — 4172 Archer Avė

.'aritmetine 
aiKaiuMu zouv 
nKu 
te MinKia 
m< <oku 
r vmsii;

'Ut».
r L «no 
Ktl

.....................................• ■■■■

Jus dąba< galite paduoti pareikalavimus 
(claim) pinigų, depozituotų Taupimo sąskai
toje, Čekiu sąskaitoje ir Kalėdiniuose Kliu- 
buose. PasRųtinė diena padavimui pareika
lavimo yra Gegužės 20 d., 1932

‘ f ' ‘ f
VALANDOS PAPRASTOMIS

DIENOMIS:

9 v. . ryto iki 12 v. dieną
1 vai. iki 3 vai. po piet

VALANDOS SUBATOMIS:

9 vai. ryeto iki 12 vai. dieną 
1 vai. iki 5 vai. po pier 

6 vai. vak. iki 8 vai. vak.

Automobilių Bargenai!
1931 m, Reo, 6 cilinderių sedan, 6 nuimami mediniai ra
tai, naujas parsidavė už $1900, dabar < , 4F ■■ Ojg 
musų kaina ......................................... f 3 V

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

(3 mėnesius garantuojamas)
1928 m. Willys Knight, sedan, gerame pa- ftl?

dėjime, naujai numalevotas, kaina ........... |
Oldsmobilc, 2 durų sedan ......... $75
1929 metų, Wlnppet 6, Roadstcr, su 6 dra- 4 TIF

tiniais ratais, taip kaip naujas, kaina ........ | į Q
1928 metų Nash, mažas 6 cilinderių

sodan, tik už ............... .................. ...........
Jūsų automobilių priimam į mainus už pilną marketo vertę, 

likusius ant lengvų išmokėjimų.

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

FRANKL. WEBB,
RECEIVER

SLA. 178 kuopa laikė susi
rinkimų balandžio 3 d. papras
toj svetainėje adresu 3344 W. 
111 St-

Narių susirinkime dalyvavo 
apie 23, kurie galėjo balsuoti. 
Tarpe kitų bėgančių reikalų bu
vo Pildomosios Tarybos rinki
mas. Balsų už kandidatus pa
duota:

į prezidentus—Bagočius gavo 
17, S. Gegužis 2, Bachunas 4.

į vice-prezidentus—A. Mika
lauskas 2, M. Vokietaitis 3, 
Mockevičius 18;

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

i iždo globėjus— Januškevi
čius 1, S. Bakanas 17, G. Stun
gis 20, A. Raginskas 2, S, Moc
kus 3, Sekys

i daktarus 
Bronušas 18, 
Staneslovv 3.

Pastaba kuopos nariams
Dažnai tenka nugirsti kai 

kuriuos narius kalbant, buk 
musų kuopos susirinkimai per 
ilgai užsitęsią, buk bereikalin
gomis kalbomis laikas eikvoja
ma ir t.t, Bet, mieli broliai ir 
sesutės, jeigu mums visiems rū
pėtų organizacijos reikalai, tai 
šitokių kalbų nekurie nariai ne
kalbėtų. Taipjau nariams ne
pridera kartoti ir visokius pas- 
kalus apie organizaciją.,

Taipgi netinkamai kai kas el
giasi, kai sako, kad No. 13 “Tė
vynėj” jų vardą apjuodinęs 
Ateinančiame kuopos susirinki
me bus perskaitytas tyrinėji
mas sulig SLA. konstitucijos 
nurodymu.—B. Walantinas.

Igoe remia adv. <

J.P.WAITCHES
7T

MASS MITINGAS IR'
I ' •

0;
kvotėjus — Dr.

Dr. Klimas 2, Dr.

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGA

Per 15 Metu 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
— Atšilankykit Ypatiikai Arba Prisiųskite Per Paltą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St Chicago, III.PASILINKSMINIMASMichael L. Igoe, kandida

tas į gubernatoriaus vietą, 
pripažino lietuvius, indorsuo- 
damas ir remdamas p. Wait- 
chių j teisėjus. Visi Igoe’s 
“sample baliotai” yra pažy
mėti su (X) prie J. P. WAIT- 
CHES į TEISĖJUS. Wait- 
chiaus kandidatūrą remia 
taipgi ir Sheldon W. Govier’o 
9-to wardo organizacija ir. 
Edward Skarda 21-mo wardo 
organizacija, Thomas O’Gra- 
dy 14-to wardo organizacija, 
John Kozeniowski 12-to war- 
do organizacija ir visų mies
to wardų Igoe organizacijos.

Balsavimo dienoje (12 d. 
balandžio) reikalaukite de
mokratiško tikieto ir balsuo
kite tik už tuos, kurie lietu
vius pripažino ir J. P. Wait- 
ches j teisėjus remia.

Į teisėjus balsuokite už 
Edwiard J. Bohac, Frarfk T. 
Fitzsdmmons, George Sank- 
stone ir J. P. Waitches.

Lietuviai Demokratai 11 Wardos
yra pilnai užtikrinti širdingo pripažinimo dabartinio Cook pavieto Iždi
ninko Gerbiamo Jos. B. McDonough, kandidato dėl išrinkimo 11 WAg- 
DOS KOMMITTEEMANO. Lietuviai Demokratai kaip organizuota 
Tautinė Mažuma, remia GERB. JOS. B. McDONOUGH ir Reguliarį 
Demokratų Partijos Kandidatą į Illinois valstijos Gubernatorius^ Teisėją

HENRY HORNER
Visi Lietuviai balsuotojai norėdami tapti aktyviais nariais 11 War- 

dos Reguliarės Demokratų Organizacijos, kuria dabar vadovauja GERB. 
JOS. B. McDONOUGH, yra kviečiami gelbėti savo Pricinktų Kapitonams 
prikalbinant savo draugus ir pažįstamus, dalyvauti MASSMITINGE ir 
PASILINKSMINIME, kuris atsibus

Nedėlioję, April 10-tą, 1932 m

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo , ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, 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 West 26 St. kampas Keelcr Avė. Tel. Crawford 5573

WISSIG
Specialistas iŠ 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kai

ir taip

J. S. Ramančionis
Gimimo Bažnyčios Salėje,

. c 37-tos IR UNION AVENUE
tV . • -f

ir taip pat imti dalyvumą parodoje 11 W ardo s gatvėmis, kuri prasidės 
Nedėlioję, Imą vai. po pietų, nuo 37tos ir Wal!acc gatvių.

Pirmą syk balsuojantys ir norintieji informacijų, galite kreiptis pas 
VINCENT M. STULPINĄ, (Secretary Lithuanian Democratic Central 
Committee), 3400 So. Emerald Avė., kuris supažindins su idėjomis ir 
principais Demokratų Partijos ir delko visi Lietuviai turi balsuoti 
Demokratų Baliotą, April 12tą, 1932 m.

. a:

3147 So. Halsted St.
T«l. VICTORY 7261 .

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louts Are. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian Ncwb Pub. Co.» Ine.

1739 South Bahrted Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Edttor P. GRIGAITIS

SubccriptiOD Ratec:
88.00 per yeer b Canada
97.00 per year ovtahb <rt Chicairo
88.00 per rear b Chlcago 
8c mt eomr

$8.00 
4.00- 
2.00
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Bntered as Seeond Ciane Matter 
flfaich 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, III. under the act oi 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chlcago, 
Ui. Telefonu Rooeeveh 8800.

Uisinakymo kainai
Chicagoje — pa^tu:

Metams _______________
Pusei metų _______ _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chlcagoj per iineiiotojua:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
palte:

Metams .... 87*00
A Pusei metų __________  8.50

Trims mfinėsiams _ _________ 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mtaeaiui _ __ _ .75

Lietuvon ir kitur oiaieniuose 
(Atpiginta)

Metama -- --------------------------88.00
Pusei metų —-----------  4.00
Trims minėdama -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu karte su užsakymu.

SMŪGIS TAKSŲ MOKĖTOJAMS

Illinois valstijos vyriausias teismas (Supreme 
Court) padarė sprendimą, kad 1929 metų Cook kauntės 
(Chieagos ir apielinkių) taksos ant nekilnojamos nuo
savybės buvo imamos teisėtai. Taigi valdžia už tų taksų 
nemokėjimą gali pardavinėti namus.

Šiuo teismo sprendimu pastatoma pavojun dauge
lis namų savininkų, kurie negalėjo užsimokėti kelerių 
praeitų metų taksas. Pastaruoju laiku Chicagoje susi
darė visa eilė vadinamų “taksų mokėtojų” susivieniji
mų, kurie ragino piliečius nemokėti taksų už 1930 me
tus, pasiremiant tuo, kad kauntės teisėjas Jarecki pri
pažino, jogei 1928 ir 1929 metų mokesnių p-askirstymas 
buvo “apgavingas”. Buvo tikimasi, jogei bus pripažinti 
“apgavingais” ir 1930 metų mokesniai, kadangi jų pa
skirstymas buvo atliktas sulig ta pačia sistema, kaip 
ir pirmesnių dvejų metų.

Bet dabar atrodo, kad teisėjo Jareckib nuomonė 
greičiausia bus atmesta vyriausiame valstijos teisme. 
Tuomet namų savininkai, neužmokėję savo taksų, ne
galės gauti teisme apgynimo. “Taksų .mokėtojų” susi
vienijimai, žinoma, galės dar kreiptis į aukščiausią fe- 
derali teismą, bet ar tenai jie laimės, tai klausimas.

DAR NEATSIŽADĖJO SAVO AMBICIJOS

Demokratų vadas Al Smith, kuris 1928 metais kan
didatavo 4 Jungtinių Valstijų prezidentus, vėl nori kan
didatuoti. Jisai parašė laišką aštuoniems miestų me
rams Connecticut valstijoje, kad jisai priimsiąs kandi
datūrą ir busiąs dėkingas už savo draugų paramą.

Šis Smith’o pareiškimas yra griežtesnis, negu pir- 
miaus paskelbtas jo pasikalbėjimas su spaudos atsto
vais, kuriame buvęs New Yorko gubernatorius sakė, 
kad jisai pasiduosiąs partijos valiai, jeigu ji “pašauk
sianti” jį vadovauti kovoje.

Al Smith, matyt, jaučiasi užgautas, kad demokra
tai daugumoje valstijų jį ignoruoja ir pasisako už 
Rooseveltą, kuri Smithas padarė stambiu žmogum par
tijoje. Bet vargiai yra bent kokios progos Smithui šie
met gauti nominaciją, ir jeigu, jisai ją gautų, tai fana* 
tiški protestonai pietinėse valstijose vėl sukiltų prieš jjį 
kadangi jisai yra katalikas, ir demokratų partija bu*- 
tų sudemoraliziiota.

Bet ar, iš tiesų,, musų pada
rytas palyginimas buvo netei
singas? “Nauj. Gadynė” sako, 
kad SLA., seime Chicago& Lie
tuvių Auditorijoje kėlė triukš
mų organizacijos nariai, reika
laudami “siavo teisių”. Kokių 
teisių? Ar teisių nepąsiduoti 
seimo gedėjo patvarkymui, pa
remtam organizacijos konstitu
cija? Bet tai juk nėra teisė, o 
tik pretenzija. .Teisė yra tas, 
kas parašyta įstatuose arba 
kas yrp sankcionuota praktika 
(jeigu tai neprieštarauja rašy
tam įstatymui). O komunistų 
reikalavimas, kad jų frakcijos 
žmogus butų paskirtas į man
datų komisiją, nesutiko juk nei 
su konstitucija, nei su įsigyve
nusia j seimų tvarka.

Tolinus, tam pačiam paragra
fe “sklokos” organas kalba apie 
“lygias teises”. Kur jisai tą ly
gybę! randa? Bolševikų- frakcija 
seime buvo mažumoje, bet ji 
reikalavo sau “lygių teisių” su 
seimo dauguma. Faktinai ji rei
kalavo sau net diftugiau teisių, 
negu jų turėjo dauguma, nes 
ir dauguma negali liepti seimo 
vedėjui atsisakyti nuo tam tik
rų privilegijų, kurias jam su
teikia konstitucija.

Taigi tikrumoje bolševikai 
SLA. 36-am seime ne už kokias 
ten “teises” kovojo, b,et barde 
seimui diktuoti, neturėdami tam 
jokios teisės. Jie norėjo pasi
savinti tą, kas jiems nepriklau
sė, reiškia — elgėsi kaip uzur
patoriai !

Gi pruseikinių organas sako., 
kad ir andriuliniai Meldažio 
svetainėje vartojo “kryžiokiškų 
uzurpatorių taktikų”. Todėl an- 
driulinių (Bimbos klapčiukų) 
elgesys buvo, kaip vienas lašas 
vandens į kitą panašus į “kai
riųjų” triukšmadarių skandali- 
nimą seime. Jeigu “N.” Gad.” 
teisina bolševikų taktiką perei
tame SLA. seime, tai ji kaip 
tik duoda “išrišimą” ir Prusei-

O

tik 28, o kartkartėmis 29 dienų jų gimimo, turėjo būti nešami 
Jo lotyniškas vardas i šventyklų Viešpačiui aukoti,

Apžvalga
- ■ ■ ,i i.

NE DARBININKŲ, BET BIM- 
BININKŲ SUSIVIENIJIMAS

Opozieininkų “Naujojoj Ga
dynėj” Pruseika rašo:

“Lietuvių Darb, Susivieni
jimo prezidentas drg. M. Ba
cevičiaus laiškas ‘Tieson’ ne
buvo įtalpintas. Tame laiške 
jis pasisakė apie savo marš
rutą centrallniam Illinoise, 
atremdamas ‘L.’ ir ‘V.’ insi
nuacijas.

“Susivienijimo prezidentas 
negauna pasiaiškinti Susivie
nijimo organe! Blogiau, ne
gu pas gegužinius 1” 
Tai, mat. Pruseika kartu su 

Bimba steigė naują susivieniji
mą ir sakė, kad jisai busiąs 
tikrai “darbininkiškas”, o pasi
rodo, kad jie įsteigė blogesnę 
organizaciją, negu senasis SLA! 
Ar ne likimo ironija?

“Ten, Auditorijos svetai
nėje, buvo tos pačios organi
zacijos suvažiavimas, ten vir 
si delegatai turėjo turėti ly
gias teises, ten tos pačios or
ganizacijos delegatai reikala
vo savo teisių. Ten buvo 
ekstra-legališka demonstraci
ja už lygias teises. Ten, pa
galinus, delegatus nugabeno 
į kalėjimą.

“Na, o Meldažio svetainėje 
būrys ‘Vilnies’ džiabho’derių: 
ateina į svetimos jiems or
ganizacijos. prakalbas ir no
ri diktuoti prakalbų rengė
jams ir užvaldyti prakalbas. 
Tai yra kryžiokiška uzurpa
torių grupės taktika, kuri 
bijosi, kad susirinkusi sve
tainėn publika neišgirstų opo
zicijos balso.

“ ‘Naujienos’,
tą žioplą palyginimą, 
vandens ant andriulinio 
limo. Mat, reikia kuo 
pasigerinti tiems, kurie 
giausia prisideda prie ‘Nau*
jienų’ cirkuliacijos padidini
mo!” •
•Pirmiausia, tai yra nelogiš

ka* Jeigu, kaip “sklokimnkų” 
crgaims sako, mes- tua palygį* 
niurn norėjome užmokėti am 
driuiiniam&i kurie savo “arklį* 
nn taktika”, didina- “Naujienų” 
cirkuliaciją, tai. kame čia “žiop
lumas”? Užmokestį, jeigu tik 
ji- neprasilenkia perdaug sU 
gautąja nauda, niekus “žioph)” 
nevadintų, i

darydamos 
pila 
ma
nais 
dku-

TENAI DEMONSTRACIJA, O 
ČIA “KRYŽIOKIŠKA 

TAKTIKA**

“Sklokininkų” organui nepar 
tinka, kad mes pąjygmome 
“tikrųjų” komunistų padarytą 
skandalą Pruaeikos prakalbose 
Chieagos Meldažio salėjo su 
“kaii'iųjų” keltu triukšmu SLA. 
36-ame seime, Lietuvių Audito* 
ii joje. Jisai 'iKklna:

ži avime užims priešakinius 
krėslus ir jeigu lik bus pasi
priešinimas, lai ‘korpusnin- 
kai’ opoziciją sumuš.”

Pas Pruseiką nėra nei logi
kos, nei gėdos, kuomet jis kal
ba apie socialistų mediciną. 
Pats rėkia, kaip už liežuvio 
pakartas, kad “Laisvės” šeri-1 vailis, kaip gyvulių užtarėjas, 
ninku susirinkime Bimbos vadinosi, dar Lupcrkas, iš ku- 
korpusninkai buvo prisirengę rio, pradedant Romulo bei Re- 
sumušti pruseikinius. Na, o mo laikais, Romoje įsigyveno 
kas yra tas “musų” kandida- Luperkalijų šventė (vasario 15 
tas Miliauskas. Tai tyriausio! d.) Tą diemv rytą, stabmeldžių 
vandens Bimbos korpusnin- šventikai krapijo ‘apsivalymo’ 
kas. vandeniu miesto trobesius, o

—o-r* vėliau atnašavo ožkas bei o-
Vasario pabaigoj L. Prūsei- žius jų patronui pgerbti. Vasa- 

ka buvo atsilankęs į Mass* vai- ryją švęsta taip pat vadinamos 
sliją. Bimbininkų ujamas kai Amburbalijos arba iškilmin- 
kuriose vietose, jis šliejosi gų aplink miestą vaikštynių 
prie socialistų ir prašė aukų šventė, kurios melu d«iawgta»i taikhihrtb iventę*

pasiektais kilų buvo vasario vidury. Jos metu

ilgumo.
yra kilęs iš žodžio fcbruarc, 
kuris reiškia apsivalyti, nusi
kratyti. Būtent, vasario mėn, 
švęsta Januso dievaičio inten
cija nuodėmių nusikratymo 
šventė, šis laukų ir girių die-

kos prakalbų ardytojams, 
tai jau, iš tiesų, yra žiopla.

Toks žaidimas žodžiais, kad 
viename atsitikime buvo' “eks- 
tra-legališka demonstracija” (ji, 
vadinasi, visgi buvo nelegališ- 
ka!), o antrame atsitikime 
‘‘kryžiokiškas uzurpatorių’’ dar
bas, nepaslepia to fakto, kad 
opozicininkai smerkia tokius 
skandalus ne iš principo, bet 
tik tuomet, kai jie patys nuo 
tų skandalų nukenčia.

PASTABOS
L. Pruseika savo organe ra

šo, kąd esą socialistams teko 
paragauti medicinos, kuria* jie 
vaišino kairiuosius. Girdi, 
musų kandidatas į sekretorius 

iš McKees

bei užsiprenumeruoti “Naująją laimėjimais, ] 
Gadynę”, šitų žodžių rašyto- tautų užkariavimu. įsigalėjus 
jo jis prašė paramos ir siūle krikščionių mokslui, popie- 
pirkti savo laikraščio Šerus. žiaus Sergijaus I (687—701) jų 

Pruseika, matyti, neturi jo- vietoj imta daryti dvasininkų' 
kios gėdos: iš socialistų jis ir pasauliečių iškilmingos pro- 
prašo paramos, o paskui juos cesijos su žvakėmis. Popie- 
niekina. žiaus Innocenlo* III (1198 —

— o— 1216) tvirtinimu, šios procesi-
“Naujoji Gadynė” padarė jos pakeitusios ne ąmburball- 

prickaištą bimbininkams, kad jų eisenas, bet naktimis dary- 
jie gauna paramą iš Maskvos, tas su fakelais romėnų relini- 
Atrodo, kad lai yni teisybe. Į nes vaikštynės deivės Ccreros 

intencija: Mat, kada buvusi pa
vogta jos duktė, Prozerpina, 
prieš leisdamasi į platųjį pa
saulį jos ieškoti, Etnos kalne 
Cerera įžiebusi fakelus. Ta
čiau kaip liudija bažnyčios 
atstovų nuomone Grabnyčių 
šventė (vasario 2 d.) yra joks 
stabmeldžių papročio mėg
džiojimas, tik to papročio vie
loj įvesta krikščioniška šven
tė. Mūsiškos Grabnyčios (vo
kiškai “Maria Lichtmess”) 
švenčiamos senelio Simono 
su kūdikėliu Kristum šventyk
loje pirmo susitikimo intenci
ja, kai Senelis Simonas Kūdi
kėlį paėmė ant rankų, kaip 
“šviesą stabmeldžiams apšvie
sti ir izraeliaus tautai išgarsin
ti” (Luko 2,29). Iš čia yra kilęs 
paprotys tą dieną laiminti 
žvakes J.r dąi^y “šviesias” (su 
uždegtomis žvakėmis) proce
sijas. Naujai gimę* kildikidi,

Štai ką apie lai parašė Mizara 
“Laisvėj” vasario 21 d>: “Pir
miau juk buvo skelbiama, kad 
bolševikai viską atiduosią Ma
skvai* Kuomet dabar tas obal-l 
sis lapo nudėvėtas, nes pama- 
tyta^ kad Maskva ne tik nieko 
nenori, bet dar teikia kilų kra
štų darbininkams, tai* surasti 
žydai negrai”.

Kuomet “Naujienos” primin
davo komuhistams apie Mask
vos sandvičius, tai visos bol
ševikiškos triubos pasileisdavo 
keiktis. Dabar patys bimbi- 
ninkai “Laisvėj” prisipažino; 
kad Maskva jiems teikia fi
nansinę paramą. Vadinasi, 
ankščiau ar. vėliau teisybė iš
eina į aikštę. — Marksistas.

ĮVAIRENYBĖS
Va«ario: menuo kultūros 

istorijoje
Senovės* Brrųųienai jį vadino 

februoarius, Jisai yra vienas 
trumpiausių menesių metuose, 
dėl ko vasario vardų lydi daž
nai įvairus padavimai. Pasak 
vienų jų, paplitusį Anglijoje, 
“vasaris” buvęs smagus jauni
kaitis, mėgęs pasišvaistyti kor
tomis. Nepaisant, kad nuolatos 
“prakišdavęs”, betgi nesiliovęs 
laimes mėginti. Kartų pralošęs 
tris ketvirtadalius savo pinige-

yra Miliauskas 
Rocks, Pa.

Tame pat “Naujosios Gady
nės” numery ji kitame pusla
py j, štai kaip rašoma apie 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mų: “Jisai;. Bukuys, pranešė, 
kad visi partijos nariai šuva-

dėl to Grabnyčių šventė kitaip 
dar yra vadinama “Jėzaus at
nešimo” į šventyklą (praesen- 
tatio) šventė, o kadangi tuo 
pačiu Mozės įstatymu iš gim
dytojų buvo reikalaujama ap- 
savalymo aukos, tai ši šventė 
yra dar ' vadinama "“Marijos 
apsivalymo” (Purificalio bea- 
tae Mariac virginis) šventė. 
Pas mus šitos šventės pavadi
nimas yra susijęs regimai su 
žodžiu “grabas,” nes palaimin
tos tą šventę žvakes yra už
degamos žmogui mirštant.

Senovės graikai vasario mė
nesį šventė vadinamas Hidro- 
forijas arba kitaip su požemio 
dievais bei numirėliais susi- 

šveiitę. Ta šventė

nešta nabašninkams aukų, py-> 
ragų, medaus ir kitų gardu
mynų. Vasario pabaigoje švęs
ta vadinamos Antcsterijos, vy
no dievaičiui Dionizui (pas I 
romėnus Bachusas) pagerbti. 
Mat, tam laikui išpuldavo vy
nuogių, rikiavimosi pavasariui 
tarpas. Be to, buvo galutinai 
susifermentavęs statinėse vy
nas. Pirmoji šitos šventes die
na vadinama Piloigia arba sta
tinių atkimšimo diena, antroji 
Ksoes arba viešų pietų metu’ 
išsigerimo iš lažybų diena su 
aukojimui Dionizui ir, paga
liau, trečioji ar Cbytrai pasi
stiprinimo vaisiais diena; te 
dienų valgyta vaisiai, kurie 
vėliau su tuo puodu, kuriame 
buvo verdami, nešta Hermesui 
bei mirusiųjų, vėlėms pasotin
ti.

Senovės romėnai, tarytum 
neatsilikdami nuo savo vaka
rų kaimynų irgi* švente Pareiv- 
talijas ir Feralijas, numirė
liams atminti šventes. Jos tęsė
si nuo vasario 13 
nos, kurių metu 
čiausiai uždrausta 
Šventyklos buvo
vesti uždrausta, valstybės įs
taigos nedirbo. Buvo nešama į 
ittiugcai iftigjy,. Svirnu., ję. Jišr. 
lių. Pirmųjų dienų po Serali- 

Ijų valgyta vadinamieji’ Charis-

ligi 21 die- 
buvo griež* 
linksmintis.

uždarytos,

sutarimo bei meilės pietus, 
kad joje žydėtų taika ir ramy
be. Krikščionių erai atėjus, 
pažymėtinos užgavėnes, ku
rios turi ' neginčijamai stab
meldišką kilmę. Jos susijusios 
yra su pastiprintu mėsos “da
viniu,” blynais^ apskritai, “12 
valgių” ir įvairiais pasismagi
nimais, kaukių baliais ir tt.

Prancūzai įr italai tuos pa
silinksminimus (eisenas) vadi
na karnavalais (carnavale)—• 
nuo žodžio šaknies earn — 
mėsiškas. Po Užgavėnių seka 
susikaupimo dienos, ypač pele
nų diena, kada tikintiesiems 
bažnyčiose barstomos pelenais 
galvos, primenant, kad jie dul 
kč yra ir į dulkes pavirstą 
(Memento honio, quia 'pulvis 
es et in pulverum reverteris). 
Lietuvoje yra užsilikęs Lašins- 
kio ir Kanapinskio rungtynių 
atpasakojimas vaikams, nes 
kanapinis aliejus senoviškai 
gavėniai buvo lygiai tas pat, 
ką tepalas ratams.

Gamta vasario mėli, ima po 
truputį busti iš po žiemos 
jungo. Žinoma, tik ne musų 
krašte. Temperatūra sušvelnė
ja. Pietų Europoje apie vasa
rio 22 d. pasirodo gandrai ir 
kiti sparnuoti sveteliai. Euro
pos ūkininkas taisosi laukit 
darbui. Musų žmonių yra sa
koma, jei per Grabnyčias’ sau
lė šviečia — bus šalčio ir snie
go, jei per šv. Motiejaus die
ną' (vas. 24 d.) ledas tirpsta, 
tai netrukus jis bus kietus. 
1883 m. vasario 21 d. išėjo 1 
numeris lietuviško laikraščio 
“Aušros”. 1387 m. vasario 22 
dieną lietuviai priėmė krikš
čionių tikėjimą, 1565 m. vasa
rio 4 d. žemaičiai nugalėjo 
švedus ties Dainulinde. Vasa
rio 16 d. tenka Lietuvos nepri
klausomybės šventė, nes tą 
dieną Lietuvos sostinėje Vil
niuje paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. — “7’.”

BOSTONIEČIŲ ATIDAI

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284, Tremont St., 

žydų papročiais‘49-lų dieną po tijos pietus, vadinasi, šeimos Boston, Mass.

Pilnas Nedeldienio Laikraštis

žūtbūtinę “kovą” su savo “kai
mynais” -- sausiu ir kovu. Ta
čiau ir šiuo, paskutiniu kartu; 
'nieko nepešus. Be to, kad paly
dėjo savo, paskutinius skuti* 
kus, neišsigalėdkmas išsimokė
ti, turėjo jiems vieną dieną už
leisti, dėl to, vasario kaimynai 
(kovas ir sausis)? išėję po' 311 
dieną, o “vargšuos” vasaris
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Už ką balsuoti
SLA. Vaitot Vaikąįi: Komiteto ir< taip pat* ;Pitt»bM*gbą 

Broaklyno. Mamcbusom ir Goniw«icut pažangieji SLA* vei- 
kejū (tauria*, balsuojant* di# ant kryželius taip*, kaip 
nurodyta' žemiaus —- tiea^ Bago^iaut, Gugio, Bakano, Stangia 
tr Bronaio vaedait.
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J ritanto

P; J. Bagočius. S. Boston, Mass. ....
S. Gegužis, Mahanoy City P*.
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M. J. Vokietaitis, New Marta. Conn.
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P. JurgeliutL Naw York, N. Y.......
Ji MUisouksM McKto Ročka. Pa* .... 
V. M. Ctkanaarito, Hartford* Conu, - 1?

No. 4 
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K. P* Gtfgiš. Cimcagp. IK — 
J. Tareiia. Wtorbury, Conn. — 
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J. įjanuškevijia, Hartford. Conn.
S; Maitoto* Hhttabwgh, Pa* ............

Ja Stungio Chkago, III. ........—
M.. A. R*gwakVv Rlyo»oųti>. B* 
& Mockus/ Boston, Miss. ........
J. Sritys, Hartford, C<mw- .............
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Ant DaV 
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I. Bk BtifoitfAs, Bsltioiorc,*. Mdi ..
■fi!r* G. Klimas Pbtadslphiia/

Pr. J. S. Stifieslov, Waterbiny. Ct.
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Visos žinios, Straipsniai ir Paveiks
laį kiek jus turite jiems laiko, už

čii> kainos .. GEROS NIKELIO VER-
n ,ii j,, j ..I

puse paprastos nedeldienio laikraš-
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ŽINIOS IR STRAIPSNIAI
Vyriausioj, daly SUNDAY TIMES turi pilnas vietas ir užsienio žinias, paduotas 
United Ptess. be to žinias paduotas paties SUNDAY TIMBSf sprciaho rašytojų ir 
reporterių stabo; žinias paveikslais ir trumpus, gyvus straųusriuit — rimtus ir apysakas.

KOTOGRAVIBRA.
I ...................Į i I...........................................I..................UI. ........................................ i , .

t
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daly, kuri yra paskutinis žodis tobulo
Parinktiniai vietiniai, nacionalini ir. intecnacionaliai paveikslai . . . tiudrnįnkų fotogra
fijos, kurios PARODO jums žiniąs. . . daly, kuri yra paskutinis žodis tobulo 
spausdiftimta ~

&Uy poąuliat&s spalvuotos komiškos serijos. Komiški paveikslai 
kurjc prajCptcinii lt staugusius ir vaikus.

Sunday Times ■ 5c
i

PARSWTOAP\S VBIIS tABRAŠCIU PARDAVĖJUS 
KRATOS VAKARE B VISA MEATĄ NEDĖLIOJ

v . ’ ' . • •

Ji



NAUJIENŲ” KONTESTASIASLAIPSNIS 3

Bridgepottas
Dukterų parengimas

MEŠISMrs.

LAIPSNIS 2-RAS

Marguette Park

J. SINKUS

CHICAGO, ILL

Turi 2863 balsus
CHICAGO,

Turi 2821 balsų

LAIPSNIS 1-MAS

J. DEGUTIS

CHICAGOFrankfort,

balsųTuri 340

S. NAUDŽIUS
Grand Rapids, Micb

Tutri 320 balių

TUri balsų.

Kenbsha, Wis;
■ » ‘ . \ -f

Turi 130 baisų

& MARTIN
KENOSHA, WIS 

Tūri 320 balsų

CHARLES 
RAČAITIS

MIKE STOSRUSi 
KĄNKAKEE, ILL.

'■ Turi 360 balsų

21 A. JUSAITIS 
f -S ' . ' 

CUDAHY, WIS;

Turi balsui

J. ALIKONIS
Jbhųston City, III
’ *’•’ •, ' j.

Turi 520 balsų

J. MITCHEEE 
WAUKEGAN,. ILL.

„ • * - ■ a

Turi. 1280 balsų

CHICAGO. ILL.

Turi 5617 balsų

JULIUS 
MICKEVIČIUS

F. LAV1NSKAS 
DETROIT, MICH.

Turi 1510 balsų

JOE VVAŠKE
CHICAGO 

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1572 balsų

. J. URNEŽIS
CHICAGO

Turi 6547 balsų

Di ŽUKAS- 
CHICAGO

Turi 3 6 77 . balių

■ 
iiifc

J. RIMKAS 
CHICAGO 

Turi 2817‘balsus

Ai FRENKELIS 
Torontu Cauada 
Turi 5 60• balsų

Jtl EVANAUSKAS
’ > . ■ ■ <

CHICAGO? IU

P. MARTINKAITIS
Stnat Pfttat 
CHICAGO

Turi 4080 balsų

A. L. SKIRMON
TAS*

HARVEY, ILL.
Turi 500 balių

tyąi|įo . lenktyniuoti*
-1 šią paša

Rytoj Pirmyn Cho 
ras viešes Indiana 

Harbore

Tarp Chicagos 
Lietuvių

K. DEVEIKIS 
CICERO. ILL.

Turi 4030 balsų

Pi. ATKOČIŪNAS
CHICAGO

Turi' 2970 balsų

Btivo matyti, kad publika už
siganėdina muzika ir dovano
mis. Pirmiausiai už tai kredi
tas priklauso musų darbščiai 
komisijai, kuri taip rūpestingai 
ir gražiai viską priruošė ir tuo 
padare draugijai gražaus pelno, 
tai yra, p. Ant.. Grigonienel ir 
Marce Kirdeikienei.

Ta pati komisija žada mums 
vėl surengti linksmą išvažiavi
mą vasaros laiku. Apie tai bus ■ 
pranešta, valiau. O šį kartų 
Draugija Lietuvos Dukterų ta
ria širdingų ačiū publikai už 
tokį skaitlingą, atsilankymą ir 
paramą;
: Matytis, kad mus publika re
mia, ir užtikrinu, lead rems ir 
toliau; nors mes ir likom val
katų nuskriaustos, bet kaip 
draugija gyvuoja, taip ir gy
vuos. Narės visos pasižadėjo- iš
vien: dirbti ir tuoj, nepajuslm 
kaip vėl tie pinigai sueis j kasą, 
r Beje, dar turiu priminti, kad 
per balių prisirašė 8 naujos na- 

dvi merginos ir šešios 
moters. Tad malonėkite ateiti 
j susirinkimą,, kuris įvyks ba
landžio 16 d. paprastoj svetai
nėj 7 vai. vakare priėmimuL 

A. Dudėnienė.

I Chiėagbs Rietuvių Choro Pir
myn koncertas įvyka balandžio
24 dieną Strumilos svetainę,
Roselande. ’

: Užsiinteresavo- koncertu* visa 
pietinė' Chicagos miesto dalifc, 
kaip tai R'osėland; BUrnside ir, 
West Pūtimam Susirinkimuos,., 
baliuos, parėsę tik ir kalbama 
apie koncertą, ir visi pirm laiko 
perka tikėtus.

Tikėtų platinimas po visas 
viršpažymėtas kolonijas eina 
pasekmingai; Nekurie tikėtų 
platintojai, pavyzdžiui ppr E. ir 
St. Dambrauskai;, jau sakos at
likę savo kvotą, pardavę jau
25 tikėtus. Ir vėl pasiėmę dau
giau.

Burnsidėj p.p. B. Rainiškių 
šeimyna tikėtus platina. West 

’Pullmane*— K. Pocius tikėtus 
platina ir sako, kad atvažiuot 
siųs į koncertą su didėliu bu
riu westpullmanicčių.

—Rbselhudietis.

“Non Gradus” skyriuje, ųors 
visi po triškį paaugo balsais ir 
susimainė vietomis, bet abel- 
nai- didėlių permainų nepa
darė. O ištikrųjų čia yra kele
tas gana darbščių ir patyrusių 
kontestantų. Prie to nekurie 
turi ir geras Kolonijas. Pavyz
džiui, J. Martin, Kenosha, Wis. 
Gal buvo užimtas su SLA. rin
kimais, bet dabar jau balsavi
mai’ atlikti, tai gal vienu kartu 
per kelis laipsnius peršoks. 
Jonuk, aš jau galvoju pastaty
ti tau nežinomų konkurentą ar 
konkurentę, ir jeigu neapsižiu- 
rčsi gali pasijusti apačioje ve- 
lesnio-nes koutestanto-lės.

Trečio laipsnio kontestantai 
'taip pat laiko dvi tuščias vie
tas, kaip ir pereitą savaitę.

K. G. Urncžis biskį padaugi
no savo balsus, bet ne perdau'” 
giaušia. Mat ir jį nabagę “flu” 
buvo- pasigavus. Taip, kad tu
rėjo išgulėti apie 4 dienas 1b- 
voje. Tik paskutinėmis dieno” 
mis galėjo išeiti- aplankyti savo 
pažįstamus.

Draugė Kemėšienė po- opo” 
racijos, jaučiasi gerai ir netru
kus žada ligoninę apleisti, o 
iki pabaigai kpntesto persikel
ti į augštesnį laipsnį.

Mrs.ROVAlTIENfi
', • .-/• ■■ -.SM’y■■■■

HERRW>H;t.

Turi {307.. balsų

1 Sekmadieny, balandžio 3 d., 
Lietuvių Auditorijoj Įvyko 
Draugijos Lietuvos Dukterų 
rengtas Velykėlių šokis. Jis 
puikiai' pasisekė. Publikos pri
sirinko pilnutėlė svetainė ir vi
si gerame upe, jauni ir seni — 
Šoko nepraieisdami nč vieno šo-

Pirnfame laipsnyje kontes
tantai tiktai susimainė vieto
mis, bet nė vienas neįstengė 
persikelti į augštesnį laipsnį.

A, P; SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

Turi 1160 bakų

J. Mickevieia iš “Non Gran
dus** skyriaus sw sykiu persi
kėlė į antrą laipsnį, ir jeigu, 
jis tokiais šuoliais Šoks, tai 
iki galui kontesto gali- dašoUti 
augščiausio laipsnio.

Ankstivatn keleivių keliavimui į Lie
tuvį Švedų Amerikos Linija. Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
rengi? ekskursiją kuri išplaukia gegužės 
10 d; 3 vali p. p. moderniškuoju nauju 
motorlaiviu KUNGSHOLM. statytu 
1924 metais, sulig vėliausių technikos 
reikalavimų; Išplaukia iš New Yorko 
j KLAIPĖDĄ per Gothenburgą. Lai
vakorčių kainos dabar yra- žymiai nupi
gintos — j vieną, arba' abi puses.

Išplaukiant šia ekskursija nuvažiuoja
ma į: patį gražiausią laiką Lietuvoj. — 
pavasaris. Visa padangė pakvipus sodų 
žiedais, visa Lietuvą — lig gėlytusi Va- 
žiudomas šią- liniją Tamsta paremsi sa
vo-uostą,-nes švedų Amerikos linija pa
laiko nuolatini susisiekimą laivais per 
ištisus metus su KLAIPĖDA.

.ANTRA EKSKURSIJA į Lietuvą iš
plaukia motorlaiviu GRIPSHOLM. lie
pos 30 d. 1932.

Visais šių ekskursijų arba kitais, per 
ištisus metus laivų? išplaukimais musų 
liniją, kreipkitės pas arčiausią lietuvį 
agentą, kuris suteiks visąs informacijas 
dovanai.

.• V/. P. Muiinskas.
Liet. Skyr. vedėjas.

Chartey J. Curry
4’ "'Ateinantį antradienį, balandžio 12. ant 
bakavimo balioto rasite vardą Charles J. 
Curry. jh yra re^uliaris dhftbkratų kan- 
^ji ^3^^t a s j S?tart- Senatorius iš 4to Sena- 
ttfruili Distruto) Taigi* padėkite savo 
ženkli už Charles Ji Curry. Jis yra 
geras lietuvių draugas ir pasižymėjfs at- 
letas. Supranta' getai žmonių reikalus 
ir Merkius žmonės visada kovoja.
' Reikia pažymėti* kad Charies X €«rry 
ytot rekotmeidkojamas Punios Bi Stra- 
domsfcienės ir A\ Ji Sttodėn,

Cbariės JI Curry buvįs futbolo čem- 
pionas Beloit Untvtnitttn taigi yra 

ir protingas žmogui Ju tin- 
kant ai atstovaus it reikalui esant; užtars 
lietuvius^

Kas atsitiko su draugu A. 
Smigclskiu iš Clcvclando, kad 
apsitupęjų ant 19-to numerio 
ir ne ne 
Antanuk, paskaityk 
kaitę ir pagalvok.

Vasarį skiepe 2 varles įpuo
lę į piiodynį Smetonos, spar
dėsi pakol' pavargo ir viena iš 
jų sako: “Kas iš to; kad mes 
spardomos, vistiek, neištruksi- 
me”J ir pasileido' į. diigną, o 
antroji spardėsi, spardosi, pa
kol iš Smetonos sumušė svies
tą ir ant jo atsisėdus išliko 
gyva.

Todėl ar ne geriau būti ta 
varlę, kuri spardėsi? Clevelan- 
das yrat lietuviais gana skait
linga kolionija, skaitoma apie 
10,OŲO lietuvių, tai apeikite 
:nors pusę jų ir pamatysite, 
kad ? dasieksite 4 laipsnį.

ŽUKAUSKAS
* -. ' ’’W'

AVilkū“ Barre, Pa;

Turi- 263 tūbų

♦ ) t • »’ »• s •

Chicago .

Tari 80 tiafar 
..... ..................................

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
balandžio 10 d., bus gražus lie
tuvių dainų ir muzikos radio 
programas iš stoties WCFL 
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų, 
kurį duoda- Jos. F. Budrfko 
krautuvė.

Programa dalyvaus musų 
jauna; talentinga dhinminkS, 
pdė Jadviga Gricaite, kuri sa
vo švelniu ir maloniu dainavi
mu yra pasižymėjus radio va
landoje, visų mėgiamas, daini
ninkas Stasys Rimkus ir kiti. 
Be to, Budl-iko radio orkestrą nepriklausomybės šventė,

veikslų.' iš Lietuvos;
Vardu visų tevųĮ kurių vai

kai lanko šią) mokyklą, tariu 
širdingą? ačiu< mokyklos užvaiz
dai, Miss Hamiom

Kartanas.

Wcstvil|e»
»

Turi tabu.

Rytoj, sekmadieny, didyąis 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn”, vedamas K Steponavi
čiaus, visu savo sąstatu ir sur 
visu buriu savo solistų; išva
žiuoja Į Indiana Harbor, Indų 
kur duos koncertą Turner sve
tainėj, 3809 Maini St. Išvažiuo 
ja specialiu^ Husu ir visa gur
guole automobiliui Tai bus pir
mas choro koncertas už Chica^ 
gos rybų. Koųcertą ten- rengia 
didelis Ind. Harbor Liet. Pasi
linksminimo Draugiškas Kliu- 
bas. Po koncerto bus ir šokiai, 
kuriems grieš Steponavičiaus 
orkestras.

Kitas koncertas bus balan
džio 24 d., Roselande,-i Po to 
gegužės men. choras važiuos į 
Kenosha.’ Tai bus turbut toli
miausias miestas^ į kokį cho
ras šį pavasarį' važiuos. —Dx.

Lietuvių valanda

Reikia pasakyti; kad “Nųnt 
G radus?’ skyriuje yra tokiiį 
jkoiitestantų5 kurių* dirva yrar 
labai aprubežiuota. Jie; prū- 
porcionaliai imant, yra padalę 
daugiaus ne kad bile vienas 

;kontestantas Chicagoje. Rtet? 
Clevelande negalima užsigan^ 
dinti su 65 balsais. Visgi aš tu
riu viltį, kad draugas SmigeK 
skis prieš kontesto pabaiga 
padarys surprizą. Beje šią sį-4 
vaitę pasirodė naujas kontes- 
tantas, tai Serapinas iš West- 
villes, III.

— T. Rypkevičiai 
Kontesto Vedėjas^

■t Bak. 6 d;. Francis McKay vir
toje mokykloje, prie 69'ir Faiiv 
field avė. ,buv-o Lietuvių Diė* 
na. Programą išpildė 4, 5 Ir 
:6 skyrių vaikai..
i Sugiedojo Lietuvos Himiią 
angliškai; sugiedojo viršminėfų 
skyrių vaikai.

šešto-^ skyiraus mokinys, Įk 
Genboi’iils, parodė publikai Lię- 
;tuvą ant žemląpio. Papasakoja 
Įapie Lietuvos praeitį, ir apie dį- 
bartlni jos didumą. Lietuva-tū^ 
rinti apie 5 milijonus gyvento*- 
jų, veik tiek kiek New Yorko rėš 
miestas. Kosciuškai bųv^š lietu
vis ir padėjęs iškovoti Ameri
kai laisvę. '...

V. Kartanaite,-. IL Rakauskai
tė ir K.. Čižauskaitė pasakė lie
tuvišką pasaką “Elenytė” ang
lų, kalba. .

E. Mikalauskaitėj I. Rakaųsr 
kaitė ir H. Gudaičiutč padaina
vo lietuvišką* Paukščių dainą;

Apie 20 mergaičių apsirengu
sių; lietuviškais tautiškais rū
bais šoko iv dainavo musų 
“Aguonėlę” angliškai. Paskiau 
pašoko “Noriu Miego”.

Ant galo p. Milius parodė 
krutumus paveikslus iŠ Lietu
vos.

Programas labai visiems pa
tiko; Labai gražiai i/ tvarkin
gai viskas buvo vedama.

Ateinantį metą šios mokyklos* 
užveizda, Miss Hamlon, žada: pa
rengti Lietuvių Dieną apie va-t 
sario 16: d., kartu su Lietuvos

' •

jdHjr'Aseki
.Chięigo

Turu 80 valsų

Ak .< SMUM&SKIS 
CLEVELAND. o.

Turif 65 ta|sųs

visus palinksmins giošia šokite MMa Hamlon padėkojo p. Mi 
mūzilča.. Tad nepraleiskite šiol liui už parodymą krutomų pa 
programų. -—Svetys.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

South West Ameri
can Lithuanian Poli- 

tical Club
Balandžio 2 dieną South 

VVest American Lithuanian Club 
laike mėnesini susirinkimą J. 
Mežlaiškio svetainėje ,2453 W. 
71 St. Susirinkimą atidarė D. 
B. Pratapas 8:30 valandą va
karo.

Kliubo pirmininkas A. Va
liukas neatsilankė, nes turėjo 
būti baliuje kitoje vietoj su
rengtame tą patį vakarą.

Valdybos ir komisiją rapor
tai priimti vienu balsu.

Taksu klausime kalbėjo I). 
B. Pratapas. Nurodė kokios or
ganizacijos ir kaip kovojo už 
sumažinimą taksy. Savo išva
doj parodė, kad kiekviena ko
lonija turi skirtingą aptaksa- 
vimą ir turi atskirai kovoti, kad 
taksas sumažinti. Ir žinoma, 
reikėsią pinigų tai bylai vesti, 
o pasėkos neužtikrintos .

Kitas kalbėtojas buvo F. Ba
kutis. Jis nurodė, kad tos vi
sos asociacijos nėra užvedusios 
jokios bylos, tik kolektuojan- 
čios dolerius. Jisai pareiškė, 
kad buvęs vienoj advokatu aso
ciacijoj ištirti, kur metai laiko 
kaip paimtas dvidešimts dole
rių tai bylai, o dar nėra niekas 
daroma.

Trecias kalbėjo A. Gricius— 
taipgi, kad Manjuette Parke 
vienas advokatas aiškinąs lie
tuviams, jogei žmonės stoja į 
taksu kova įmokėdami tai by
lai vesti ketvertą ir pusę nuo
šimčių pagal tą, kokia yra tak
sų suma. Jei pa v, taksų yra 
trys šimtai dolerių, tai reikia

sumokėti dvylika dbleriųĮ ir dar 
.už ofisą, pFiruošimą blaškos ir 
popierą kainuos 35 centai. Są- 
kė, kad perdaug. į

Po to kilo karštų diskusijų. 
Palikta tas klausimas šitokioj 
padėty: “Kaip kas išmano, taip 
save gano’’.

Kliubo reikaluose apkalbėta 
kur laikyti susirinkimus, > nes 
senojoj vietoj bus uždėtas | biz
nis. Išrinkta komisija surasti 
vietą mitingams laikyti. į

Kliubas rengia masini mitin
gą ateinantį šeštadieni, balan
džio 9 dieną, lietuvių bažnyti
nėje svetainėje, prie 68 gatvės 
ir \Vashtenąw avė. Pradžia 8 
vai .vakaro. Bus daug kalbė
tojų ir bus išpildytas progra
mas. Dainuos p-lė Ančiuiė, 
skambins pianą M. Jozavitas 
ir 1.1. 1

ši mitingą ruošia du kliubai 
—South West American Lith
uanian Political Club ir to kliuV 
bo skyrius No. 2. į

Mitingui pasibaigus, visi sėš 
do j mašinas ir išvažiavo j ant-! 
/o skyriaus balių. Taipjau ir 
mane p. M. Narvidas nupieškino 
savo automobiliu ten.

- Įėję svetainėn radome apie 
tris šimtus žmonių, jaunimo ir 
senesnių. Buvo ir kalbėtojų, 
nes dabar rinkimų kova eina, 
žinoma, vieni politkieriai pei
kia kitus ir giria save ir savuo
sius ir prašo klausytojus už 
juos balsuoti.

Dar noriu priminti, kad šis 
kliubas visai jaunas, tik penki 
mėnesiai kaip susiorganizavo, 
bet jau turi 50 narių, o ir šį 
kartą suruošė gražų parengimą 
ir galima tikėtis, kad liks jam 
gražaus pelno. Užmanyto jas 
to kliubo ir organizavo jį A. Va
liukas.—J. B.

ir kas svarbiausia— tai pusė
tiną sumą pinigų kelionės ir pa
sismagini m o rė i k a 1 am s.

Jie ketina apleisti Chicagą 
apie 10 dieną gegužės mėnesio, 
nes išvažiuoja Lietuvon. Pp. 
Mikšiai išplauks iš New Yorko 
milžinišku Leviathan laivu, U. 
S. linija, j Bremeną, o' iš ten 
keliaus toliau savo nauju au
tomobiliu, kurį šiomis dienomis 
pasipirko. Mano pasiekti per 
Tilžę Klaipėdą, kur ketina pra
leisti bent porą savaičių.

* Mikšiai yra malonaus budo 
žmonės, todėl turi daug draugų 
ne tik šioj apie linkėję, bet ir 
plačiojoj Chicagoj, Harvey ir 
kitur. P-nas Mikšys yra veik
lus šios aplelinkės draugijose, o 
ypač SLA. 178 kuopoj.

Nors yra biznierius, jis tė
čiai! niekuomet nepraleidžia 
kuopos susirinkimo ir visuomet 
suranda liuoso laiko pasidarbuo
ti musų organizacijai.

Linkėtina pp. -Mikšiams 
mingos kelionės ir smagiai 
ką praleisti Lietuvoje.

—Draugas S.

lai- 
lai-

Joniškiečių vakaras
Visi i Joniškiečių vakarą

Mt. Greenwood, III.
P-nas Antanas Mikšys su 

žmorta Marijona ši metą yra 
nusitarę turėt puikiausias atos
togas, nes jie skyria tam tiks
lui bent šešios mėnesius laiko

Jau skaitytojai žino iš pir
miau “Naujienose” tilpusių ko
respondencijų, kad Joniškiečių 
Ll K. Kliubas užbaigimui žie
minio sezono rengia šaunų pa- 
si linksminimo vakarą. Linksma 
darosi žinant, kad Joniškiečiai 
turi daug rėmėjų. Kur tik ei
ni visur'girdi kalbant apie Jo
niškiečių vakarą, ir išrodo, kad 
visi su nekantrumu jo laukia.

štai pavyzdys, Lietuvių ra
kandų krautuvės, Peoples Kur
ni ture kompanijos vedėjas, p. 
Kilikas, per radio pagarsino 
Joniškiečių vakarą ir prisižadė
jo visa kompanija jame daly
vaitį..

Taip pat
ačių dienraščiui 

v uz 
pondencijų apie jų kliubą nors

■’ '' ■ • * . v"

Joniškiečiai taria 
Naujienoms’’ 

patalpinimą Įvairių kores-

Amini'llįi'H ll

......—
SWANSON PUIKŲ REKORDĄ 

KAIPO STATE S ATTORNEY
PARODO STATISTIKOS

PRISTATYKIT
SAVO PINIGUS
PRIE DARBO

ovniN rt. SVVAlNįUN

Žymėdamas atsiekimus State’s 
Attorney John A. Swanson laike jo 
pirmų trijų metų šioj svarbioj vietoj. 
J. F. Cornelius. prezidentas Business 
Men's Non-Partisan League, paskel
bia priežastis kode! ši organizacija 
remia p. Svvanson perrinkimų ir kodėl 
ji kviečia Cook County balsuotojus 
paremti jį balsavimuose antradieny, 
balandžio I 2 d.

“Laike dar nepasibaigusio termino p. 
Svvanson. jis ir jo pagelbininkai nu
teisė daugiau žmonių Kriminalinio 
Teismo bylose, negu kuris kitas 
Cook County prokuroras laike ketu
rių metų termino. — viso 8,209 
nuteisimai kare prieš piktadarybes.” 
sako p. Cornelius. “Tuo pačiu lai
ku jis gavo apkaltinimus prieš dau
giau kaip pusę šimto bankierių. kal
tinamų suokalbiais ir prigavystėmis 
sąryšy su užsidarymu jų bankų; 
daugelis šių bankų viršininkų jau 
nuėjo kalėjimam

“Be to. p. Svvanson yra vienatinis 
Republikonų kandidatas pripažintas 
kvalifikuotu State’s Attorney vietai 
buvusiųjų prezidentų Chicago Bar 
Association. Jie ragina jį nomi
nuoti.

‘Nesiduokit apgauti žemintojams 
ir demagogams! Studijuokit rekordų 
ir mes esame tikri, kad jus nuėję į 
Balsavimo vietas Primary dienų pa
duosite savo balsų už John A. 
Svvanson į State’s Attorney”.

KADA doleriai paliauja dirbę... dirb
tuves irgi paliauja dirbę... Kada 
pinigai lieka ištraukti iš cirku
liacijos... žmones lieka ištraukti 
iš darbų...

VEIKLUS pinigaj yra biznio maistas 
ir akstinas... 
ir laiko juos 
jūsų pinigai

STIPRUS IR

Jie samdo žmones... 
prie darbo.., Tegul 

dirba dėl jus...
ŠIS 

KONSERVATYTIS 
ANKAS

ASIULO
R 3% PALŪKANŲSAUGUMĄ

JŪSŲ T AURIMO SĄSKAITAI

West Side Trust 
AND SAVINGS BANK 

An Authorizad Tnitt Compan^-— 
----------- 1 and Roosevelt Road

'u—_

Corner Halsted

Bankininkavimo valandos: Kasdie 9 v. r. iki 3 po piet„ 
Subatomis 9 v. ry|o iki 8 vai. vak.

TAS PATS SENAS BANKAS OJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

BIRUTE

dažnai nekurtos iš jų turi pa
garsinimo pobūdį. Taip pat ti
kimos, kad ir naujieniečiai da
lyvaus Joniškiečių vakare.

Vakaras bus įdomus, bus pui
ki muzika, prie kurios bus sma
gu pasišokti.’ Laike šokių bus 
ypatingų pamargįnimų. Bo to, 
dar bus skrajojantis paštas. 
Gavusiems daugiausia atviručių 
bus duodamos trys dovanos. 
Todėl atsilankiusieji nesigailės, 
bet turės “good time”.

Joniškiečiai kviečia visus, be 
skirtumo amžiaus bei pažvalgų, 
atsilankyti į jų vakarą, kur 
galėsite susitikti savo kaimy
nus ir artimus draugus ir sma
giai vakarą praleisti.

Įžanga pritaikyta šios depre
sijos laikams—tik 35 centai.

Parengimas atsibus nedėlioj, 
balandžio.10-tą dieną, G. Kren- 
Čiaus svet., 4600 S. Wood St. 
Įėjimas iš 46 St. Prasidės 6-tą 
vai. vakarų.

Pasimatysime Joniškiečių va
kare. —Reiben ietis.

Marąuette Park
Graborius J. J. Bagdono 

vestuvės.

Kovo 30 dieną apsivedė J. J. 
Bagdonas su p-lo Pearle Bell, 
šliuba ėmė St. Andrew Roman 
Catholic Church, prię Washten- 
aw ąvc. ir 70 gatvės. Po šliubo 
atsibuvo iškilmingos vestuves 
jaunosios tėvų namuose.

J. J. Bagdonas yra graborius 
savo profesija.

Jaunavedžiai išvažiavo i Ka
liforniją medaus menesiui. Iš 
kelionės tikėjosi grįžti balandžio 
mėnesio pabaigoj.

Linkėtina jaunajai porai lai
mingo ir ilgo gyvenimo.

Senas Petras.

Gerą ir teisingą patarnavimą galite gauti SAVO Bankoje...
Taipgi, dabar yra gera proga, turintiems pinigų, nusipirkti mažus, bet 

užtikrinančius pirmus morgičius, nešančius šeštą (6%) nuošimtį.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois* ..—. ............ ....ŠLIFUOTU AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

Telephone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS 00.
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant.

6 504 Sq. Washtenavv Avė.
CHICAGO, ILL.

Peoples Furniture Krautuvėse
DIDIS PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
Mažiausios Kainos Visoj Biznio Istorijoj

ANT RADIOS IR RAKANDU
Štai Keletas Pavyzdžių

Naujos mados kombinacijos Radio Įren- 
gti gražiame kabinete. Vertas daugiau 
$125.00. Dabar tik už 50
1932 m. mados Midget Radios įrengti su I o
tūbom ir viskuo. Labai $40 QE
gražus, kaina .................. ItaiMV H ot ESjjį1 SI
Sempcliai ir demonstruojami radios, R. jĮj
C. A. Radijus, Alvvater Kent ir kiti, ve- y
rti iki $100.00 dabar MA ftft *........ IU.UU

----------- * M- ............... ...... .—r----- -—p------------ ----- 
Pan^Setai Parsiduoda Pusdykiai

Gražus nauji Mohair se- 
tai, tvirtai. padaryti, ver
tes $125.00, dabar suma- 
žinta kaina $!■ f .50

7 tik . ............ O fI Kiti geri setai lik po 

r ^25'°°ir $39'50 
ir augščiau

Valgomam Kambariui Setai už Pusę 
KAINOS!

Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, 7 šmo 
tai stalas ir krės- $QQ.5O 
lai. Parsiduoda nuo & 3 

ir augščiau

Didelis pinigų sutaupymas.
ir augščiau

Miegamam kambariui se
tai. Kainos labai sumažin
tos. Gražus setai, tvirtai 
padaryti, susidedanti iš lo
vos, kamodės ir šeforetos. 

Kainos nuo $ 39.50
Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoples 

Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną gatavi pirkti.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St,
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 3171 Hemiock 840G
CHICAGO, ILL. I ■

Balandžio—April 17 d., 1932
Chicagos Lietuviu Auditorijoj

STATOMA SCENOJE 
e/ OPERETĖ

Pradžia 7:30 vai. vak. '

Didelis Pasirinkimas Įvairių Stylių Rėmų, Efll Ir 
Tikrai TORIC ŠLIFUOTI Stiklai ......................... „30 augš.

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

SPULKA
IŠ RADIO STOTIES 
KAS PIRMADIENI

970 KILOCYCLES 
9:30 Vai. Vakaro

Vytauto
4559 S. Paulina St.

BUILDING &
L0ANASSOCIATION

Phone Yards 0145
CHICAGO, ILL.

Del platesnių informacijų iškirpk šį kuponą ir pasiųsk parašęs savo vardą 
ir pavardę, gausi gražią knygelę VELTUI.

Vardas pavardė ...............v..................... ................ ..............
I

Antrašas ......................................................................................

DRAUGYSTĖ GARSUS VARDAS LIETUVIŲ Rengia DIDELĮ

LINKSMA BALIŲ
'. C*J SU 9 DOVANOMIS ®

Subatoj, Balan.džio-April 9 d., 1932
P. KISIELIO SVETAINĖJE

4625 SO. PAULINA STREET. — Pradžia 7 vai. vakaro.

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

Kviečiam visus nuoširdžiai atsilankyti. —KOMITETAS

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas 
UŽBAIGIMUI ŽIEMINIO SEZONO

RENGIA PUIKŲ

Pasilinksminimo Vakarą
Nedėlioj, BALANDŽIO-April 10, 1932

G. KRENČIAUS SVETAINĖJE
4600 SOUTH WOOD STREET (įėjimas iš 46th St.)

(Pradžia 6-tą valandą* vakaro. -— įžanga tik 3 5 c

Bus “Baloon Dance”. skrajojantis paštas su, trims dovanomis ir kitokių 
pamarginimų. Kviečia visus be skirtumo atsilankyti, o Joniškiečiai užtikri
na, kad* turėsite gerus laikus prie smagios muzikos.

— Kviečia KOMITETAS.

‘SYLVIJA’
Įžanga 50 centų ir aukščiau



Lietuviai Gydytojai

Tai yra biznis

Graboriai

ji su

Graboriai

Phone Boulevard 4139

Lietuvės Akušerės

JARUSH

s na

Akių Gydytojai

2 iki

0036

Advokatai

John Kuchinskas

Namų Te!. Hyde Park 3395

IGNACAS GVALDA

sulaukęs Lietuviai Gydytojai

Aleksandra .Gvaldfenė
>i ■«

Todėl 
alimo-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

kalėti
, Ca-

Telefonai

Boulevard 5203 r
Boulevard 8413

e patarnauja 
Badžius. Tcl.

MIRTIES SUKAKTUVES IR PERKfiLIMAS

1327 So. 49tb Ct

1646 W. 46tb St

Telefonai
Cicero 3724

'žihitriuš, pėčklirins, langų pjo
vėjus ir kitus umjistus, .ir iš
vystyti vadinamų generalį strei-CHICAGOS 

ŽINIOS

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETftlST 

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

♦ 631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 651'5 So. Rockw«U St.
Tel. Republic 9723

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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

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

Td. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Pašaukta policija susi 
rinkimui ir demonst

racijai išskirstyti

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dek kad neturime iš 
laidų užlaikymui įky

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovchill 1595 

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

nedelioms pagal susitarimą

tas j šeimyniškų lotų. . • ; •
Aš Tavęs, mano brangusis vyre, niekuomet; jieužmir-’ 

šių. Tu pas mane jai* nebešugryši, bet aš anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisiu. Lauk ateinant. ,. rt;

Nubudus

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Čia bnvo išdalinti plakatai ir 
kreiptasi pakvietimu maršuoti j 
stotį. Policininkai buvo pa
šaukti sulaikyti maršavimą.

Panaši jau demonstracija, pa
sak Joseph L. Moss, įvykusi 
diena anksčiau prie Irving Par
ko stoties, 4070 Mihvaukec avė., 
kur buvo susirinkę 8,000 žmo-

Persiškyrū su šiuo pasauliu 13 d. balandžio 1931 
nelaiminga mirčia — tapo užmuštas tunely 
85 metų amžiaus, gimęs Raseinių apskr., Rietavo parap., 
Užupių kaime. ‘ i ! ;

IPaliko dideliame nubudime motelį Aleksandru 1 1
Liūdnai atminčiai mano brangaus,vyro btis laikomos 

$v. Mišios 3v. Jurgio bažnyčioje 13 d.'balandžio 1932 
7:30 vai. ryte. Kviečiu visus gimines, draligus ir pažifih

Rastas nušautas kulka, pa
taikiusia i širdį, vice-prezidentas 
Ph arma-Craf t Corporation, 
John C. Gallagher, ofise kur 
dirbo, 30 North Michigan avė. 
Manoma, kad Gallgher nusižu-

9 iki 11 valandai 
(r iki 9 valandai vakaro

Išgabentas iš Chicagos 
Jack Guzik, kaip sakoma 
ponėS sindikato “smegenys”. 
Jis tajio išvežtas į Leavenworth 
kalėjimą. Jam teks išbūti ten 5 
metai.

Nušautas rasta biznie 
rius

27 darbininkai ir darbininkes 
tapo paleisti iš darbo Cook pa
vieto ir psichopatinej ligoninėj 
Deltai to ligoninės patarnauto 
jai, vadinami orderlies ir at 
tendants, sustreikavo. Jie da 
bar nori Įtraukti į strekią in-

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų 

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

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

šimtas policininkų buvo pa
siųsta vakar j Oakwood parko 
stotį pašalpai bedarbiams teikti. 
Stotis randasi adresu 700 Oak- 
wood boulevard.

Grupė žmonių, pasivadinusi 
Yonthful Movcment of thfe 
Council of Unemployed, gavo 
ledimą laikyti susirinkimą Oak- 
wood aikštėje, vieno bloko to
lumoj nuo stoties pašalpai teik-

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomts nuo 10 iki 12 
1343 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1401

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Felefonas Canal 2552 

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

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Šalie St., Saite 1100
Tel. -State 2223-4-5

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26th St.)
Tel. Cravvford 8200

Balandžio 8 dięnų, 9:15 va
landa ryto, 1932 mo sulau
kęs 37 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj. Amerikoj išgyveno 
25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Veronikų, po tėvais 
Valauskaitę ,dukterį Bronišla- 
vi) 17 metų, 2 broliu-— Kazi
mierų ir Povilų ir švogerkas, 
5 prolius ir 5 pusseseres ir 
gimines. Lietuvoj 5 seseris— 
Marijonų, Amelijų, Juzefų, Oną 
ir Božniijų ir .gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi, 
83-10 So. Halsted St. Tel. Rad- 
Cliff 7950.

Laidotuvė« įvyks panedėly, 
Balandžio 11 dienų, 8 vai. ry
to iš namų j šv. Juozapo para
pijos bažnyčių So. Cbicagoj, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines, '

Visi A .A. Petro Petkaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė. Broliai, 
Pusbroliai, Pusseserės ir 
giminės.

Laidotu vė 
būrius J. !•'. 
tory, 4088.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Saite C 
' Tel. Prospect 1028

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

Nedelioj pagal sutartį

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Visi A .A. Onos Botkaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ki'idtituvėse ir strtęlkti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų .

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ,Cioce, Kri

kšto Motina ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Rudcikis. Tel. Yards 
1741.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Engleivood 5840

DR. KARL NURKAT 
(NUKKAITIS) 

jMffVVSh Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

‘ arti 31 st Street 
CHICAGO. ILL. .

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

šventadieniais 10-12 dieną

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

VcfcaraM 2151 W. 'Į2nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Repnblic 9600

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTIŠTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 valcavo 
riedėliomb pagal sutartį. 
4847 West V4th Stteit, 

idKjteRb. TLL. 
X-Ray....Pbone Cicero 1260

K. RUGIS
■ADVOKATAS

v ■ ’ MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

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

. vakarą, -išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Supreme Cou-rt of Illinois 
pripažino, ‘Kad paskirstymas 
Chicagos į 50 wardų, prieš ku
rį buvo užvesta byla, esąs teU 
sėtas.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miešto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

Ir vynu ir pačiai propozicija 
patiko. Ir todėl dabar pati 
paėmusi biznį, mokės vyrui ali 
moniją po $12 savaitei.

Tai yra biznis.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomai per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojai, chirurgas 
ir akušeri!.

Gydo įtaigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiui 
metodas X-Ray ir kitokius dektroi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6800

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591*

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

(Cor of 35tb 8 Halsted Sti) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-0 

Nedėldieniais pagal sutarti

Pbone Cr.nal 6122

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

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

Telefonas Repablic 7868

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., Room 909

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oaktey it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241. 

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

JERONIMAS BLADIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio*8 dienų, 4:40 valan
dų ryto, 1932 m. Gimęs Kedirii 
nhj apskr., Krakių parap. ii 
miesto. Amerikoj išgyveno 33 
metus. Paliko nuliūdime mo
terį Hozalijų, po tėvais Balsi- 
taitę, 5 sūnūs—Vladislovų, Ka
rolį, Boleslovą, Bronislovų ir 
Stanislovų, dukterį Aleksand
rų, seserį Miehalinų Znkšienę, 
sesers sūnų Leonų Balsi!į ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Petronėlę ir seserį Oną Mar- 
mietrę.

Kūnas pašarvotas, randasi, 
3214 \V. 38th Plaee.

laridotuvės įvyks utaiTpnke, 
•bal 12 dienų, 8 vdl. ryto 
mų į Nekalto 'Prasidėjimo P. 
šv. pifrupijds bažnyčių, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, .o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jeronimo Bladžio 
giminės, > (h’shgH r£ir pifžįstiMiil 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų..

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Duktė, Se
suo, Sesers Šimus ir Gi
mines,

Laiddtuvėse patarnauja gra- 
'borius Eudcikis. Tcl Yards 
■1741.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
1 Off.7 Boulevard 9277

4603 S. Marshfield Avė.

Res., Hėmlock 9528 <
6607 S.1 Mapletvood Avė.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Rez. 66Q0 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Noah Seefer turėjo mokėti 
savo žmonai alimonijos 8 dole
rius savaitėje. Jis tečiau pa
reiškė, kad iš laikraščio pasta
to biznio tokios alimonijos su
mos nepajėgiąs mokėti, 
prašė teismą sumažinti 
ui ją.

Jo pati pareiškė, kad 
tinkanti mokėti vyrui alimoni
jos $12 savaitėj, jeigu vyras 
sutiks užleisti jai biznį.

GYbYtoUs IR CHIRURGAS 
3420 MitfąMtte Road

Valandos: 9-+-12, \ 7-—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pągąl susitariu.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

JUOZAPAS BALTRŪNAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ba
landžio 7 d.. 9:30 vai. ryte 1932 
m., sulaukęs apie 39 merų am
žiaus: gimęs Lietuvoj. Šiaulių ap.. 
Linkuvos parap.. Titonių kaime. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. Pa
liko dideliame nubudime 3 pus
seseres — Theodorą ir švogerį Sta
nislovą Uksus. Elzbietą ir švoge- 
rj Pranciškų Gertus. Juzefą ir švo- 
gerį Juozapą Bajorūnus, pusbrolį 
Liudviką Giedraitį ir gimines A- 
merikoj. o Lietuvoj 2 seseri — 
Filamiuą ir Valeriją, brolį Ano- 
fedą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj. 
3 307 Auburn Avė,

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 1 1 d... I vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Baltrūno gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikt: jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Pusseserės. Pusbrolis, švo- 

geriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Masalskis, tel. Boulevard 4 139

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

9 iki 11'valandai ryte:
6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio

ONA BUTKAITfi
Persiskyrė su šiuo -pasmilki 

balmidžio (i dienų, 5:30 valan
dų vakaro, 1932 m., sulaukus 
10 metų amžiaus, A. a. Ona gi
mė lapkričio 9 d., 1915 m., 
Botmd Lake, III.

Paliko ditlehame nuliudime 
motinų Oną, po tėvais Zaro.- 
naitę, tėvų Benediktų, brolį 
Stanislovų, ciocę Marcijonų 
Domeikienė ir krikšto motinėlę 
Onų Likmienę ir gimines, o 
Lietuvoj senučius, ciocę Moni
ką ir dėdę Juozapų Žaromis

Kūnas pašarvotas, randasi, 
■1139 S. Mapletvood Avė.

Laidotuvės įvyks panedčlj, 
bal. 11 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

' Tcl. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visudse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pata
riančią 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 kitut.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotpjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tutiu automobilįus visokiems reika
lams. Kaina prieinama

• >•

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

DR. CHARLES SEGA!
• Praktikuoja 20 meta: 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė.. 2 lubo* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojitną, JMtes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogatiž ktmo j musų 
ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui eaartt, musų automobilius ątyažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džlausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir' už tą pa
tarnavimą jums visai nidko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

ĘŪIMEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambtilance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIK1 pirm negu krdp^itės kur 
kitur. ■

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

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

3421 So. Halsted St, 
Pbone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tcl. Victory 7188 
Rez. Td. Hemlock 2615

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
valandos Kuo 2 iki 4 ir nuo (» Iki

8 vai. vuk. Nedaliomis pūgai muturti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenuė 
Visi Telefonai: YARBS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Kecvergais ir Sabatonu 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčio .ii 

1821 So. Halsted Street



♦ 1—T

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

Rytoj, sekmadienį, Naujienos 
ir vėl transliuos radio progra
mą. .

Bet transliuos jau iš kitos sto- 
. ties, būtent VVEDC, 1210 kilo- 

cycles.
O ir laikas programai bus ki

toks, ne kad iki šiol. Dabar Nau
jieną programas bus duodamas 
nuo 7 iki 7:30 vai. vakaro.

šiame programų dainuos p- 
nia Nora Gugione. Be to, bus 
Makalų šeimyna. Galima taip
gi tikėtis, kad taps paskelbta 
keletas įdomių pranešimų apie 
bargenus, kurių ieško ir kurių 
suranda ypač šeimininkės.

P-nia Gugienė yra šauni dai
nininkė, o kai dėl Makalų, tai 
jie taipgi spėjo pasižymėti.

Taigi pasikalusykime Naujie
nų programo rytoj iš stoties 
VVEDC, 1210 kilocycles, nuo 7 
iki 7:30 vai. vakaro.

—Klausytojas.-

6201 Stony Island ąve., ir pap
rašė policijnnto * Ray Geisler, 
kad paduotų dol Hawcs cigare^ 
tų pakelį ir $20 grąžos. Polici
ninkas nieko blogo nemanyda
mas įėjo į kambarį, kad pada
vus cigaretus. Tuo laiku abudu 
puolė policininką, kad paliuosa- 
vus IIawes. Policininkas nušovė 
Hawesą vietoj ir suteikė W. R» 
Youngą. Policininkas aiškinosi, 
kad priverstas buvo vieną jų 
nušauti savęs apgynimui.

šioj apielinkėj stato kandidatūrą p, 
Perdval G. Baldwin, Ward Commit- 
teeman iš 13 to Wardo. Kadangi jis 
pripažino lietuvių grupę šioj kolonijoj, 
tai prašau taippat paremti jį ir išrinkti 
j tą vietą.

Advokatas Joseph J. Grisk.

Roseland
Greai

NAUJIENOS, CHcSgD, UI.
Taksų klausimas bus išaiškintas per 
ypatą neprigulmingą politikoj. Bus gar
sus kalbėtojai. Užprašome višus lietu
vius į šį susirinkimą. —+• Komitetas.

• ' «> -n*-
ifl Garfield Park Lietuvių Vytų ir Mote
rų Pašelpinio Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 10. Lawier Hali. 
3929 W. Madison St. I v. p. p. Visi 
malonėkite neatbūtinai atsilankyti, nes 
bus renkami darbininkai dėl baliaus.

—— Rast.

šeštadienis, baland. 9, 1932

Financial For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas, 

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

Didelė baimė.

Arthur J. Bear, vįce-prezidcn- 
tas Central Republic Bank/and 
Trust Co., gyvenantis 5543 
Hydc Park Boulevard, turėjo 
didelio išgąsčio. Antrame aukš
te buvo jo 2 metų mergaitė. 
Mergaitės prižiūrėtoja pamatė 
per langą vyrą, kuris mėgino 
atidaryti langą ir paimti mer
gaitę. Pakėlus prižiūrėtojai 
trukšmą, subėgo visi namiškiai, 
pašaukta policija, bet nieko ne
sugauta. Pats Bear tikrina, kad 
norėta jo dukterę pavogti ir 
gauti gerą sumą pinigų už sug
rąžinimą mergaitės.

Rytoj, balandžio 10 dieną,
Pullman Lietuvių Geresnės Valdžios
Kliubas rengia didelį masinį susirinkimą 
Strumilos svetainėj 2 vai. po pietų.

Susirinkime trpe kinį kalbės adv. J. 
P. Waltches. kandidatas į municipalio 
teismo teisėjas demokratų parti
jos sąrašu. Beto, bus ir inuzikalis pro
gramas. kurį išpildyti yra pasižadėję Vai
kų orkestrą po vadovyste J. Mlecko, J. 
Varpiotaš armonistas Woicick seserys ir 
ponįa H, (Stasiuliutė) Bartušienė solistė: 
jai akompanuos p-lė A. Woicick.

Tikimasi turėti didelis susirinkimas, 
nes 9 wardoj, kur - pats J. P. Waitches 
gyvena, jis turi didelę armiją pasekėjų, 

Roselandietis.

Bridgeportas. •— Teisybės Mylėtojų 
Draugystės susirinkimas įvyks nedėlioj, 
balandžio 10 d.,. Ch. Liet, Auditorijoj. 
12 v. d. Visi malonėkite susirinkti,, nes 
turėsime apsvarstyti daug svarbių klau
simų, ypač Chicagos Lietuvių Auditori
jos reikalą. St. Narkt’s, sekr. t ♦ ,

West Central Window 
Shade Cleaners, 

5103 W. Madison St.

Neatsargumas.

Iš Lietuvių Republikonų 
Centro darbuotės

1929 taksos pripažin 
tos teisėtomis

Vakar Illinois Supreme Court 
pareiškė, kad 1929 metų tak
sos buvusios teisėtai uždėtos.

Vyriausio valstijos teismo 
nuosprendis įgalioja Cook kaun
tės iždininką parduoti savastį 
už užvilktas taksas.

Teismo opiniją parašė tei
sėjas Frederic R. De Young.

Kalbamas nuosprendis pa
tvirtina teisėjo Sullivano spren
dimą Chicagoj, kuris atmetė 
peticiją Jameso E. Bistoro ir 
5,000 kitų piliečių, kurie reika
lavo indžionkšeno, (kad sulaiky
ti kauntės iždininką nuo par
davimo savasties už nemokėji
mą 1929 m. taksų. *

Teisėjo De Young opinija es
mėj yra tokia, kad aukštesnis 
ar žemesnis įkainavimas savas
ties taksoms, ne kad turėtų bū
ti, dar nepašalina teisės tak 
suoti.

Remiantis šiuo Illinois Su
preme Court nuosprendžiu, 
Cook kauntės valdininkai ir ki
ti asmens, užinteresuoti gavi
mu taksų, aiškina, jogei galima 
tikėtis, kad teisėjo Jareckio 
sprendimas tais pačiais klausi
mais irgi busiąs atmestas. Kaip 
žinoma, teisėjas Jarecki pripa
žino 1928 ir 1929 m. taksas 
neteisėtomis.

Robert Cuter, 22 m., gyveno 
7155 Vernon avė.; savininkas 
autoniobiliaus/ W. Person, 21 
m., ir Miss Minnie Herbert, 19 
m., visi važiuodami 'labai gera
me upe. nepajuto kaip jų auto
mobilis smogė į pašto troką ties 
13-ta gatve ir Michigan avė. 
Visi likosi mirtinai
Mat, ką daro neatsargumas 
greitas važiavimas.

sužeisti, 
j r

Kauntės Lietuvių Republikonų Kliu- 
bai , galės tvirtai atsistoję j eiles veikian
čiųjų idrbti iš vieno ateity. Jau ir da
bar iki tiek viskas sutvarkyta, kad regUą 
liariai susirinkimai laikomi Rcgular Re- 
publican Club svetainėje, 4644 South 
Paulina st.. kurią užlaiko F. F. Kuchar- 
ski, ir minėtą vietą lietuviams tam tiks
lui teikia veltui. Prie to, dar gan 
daug jis pats darbuojasi lietuvių gerovei.

Taipgi p. F. F. Kurharski ir sekma-? 
dieny, balandžio 10 d., 1:30 vai. po 
piet rengia didelį masinį susirinkimą, 
Cameo Ballroom, 4257 Archer avė,, ku
riame be lietuvių kandidatų, žymių kal
bėtojų ir gerų artistų bus ir kitų tautų. 
Be to, bus dalinaiųa daug įvairių ir gan 
didelių prizų. Prizai yra suteikti F. F. 
Kucharskio ir jo grupės.

Vietinės 12 wardos Lietuvių Repub
likonų Kliubai ir pavieniai deda pastan
gas, kad sutraukti daugiau lietuvių ir 
kad lietuviai galėtų ta proga pasinaudoti 
ir prizus laimėti. Čia pasirodo, kad 
tokios organizacijos, kaip Lietuvių Re
publikonų Centras, yra labai reikalingas, 
Per jas ir didžiausi kandidatai, priėjus 
reikalui, žino prie ko kreiptis ir su kuo 
pilnai užmanytus dalykus tvarkyti. Ir 
čia pilnai manau, kad visi sutiks užgirsti 
minėtus Kliubų Centro nuveiktus iki 
Šiol darbus, ir linkiu geriausio pasiseki
mo ateičiai. Susiedas.

i CHICAGO

Senas langų užlaidas išvalo ir per
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.
L LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309
_

American CIeaner and 
Dyer Union Shop

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

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

Naujoviškas streikas. PRANEŠIMAI

CHICAGOS ŽINIOS
Grand Crossing

Norėjo nužudyti

Pasivadinusi Mrs. Marie Hali, 
moteris gyvenusi New Drake 
apartment Hotel, 6352 Mary- 
land avė, suvilginus abrusą 
chloroformu ir apsukus sau gal
va norėjo nusižudyti. Tarnai su
uodė chloroformo smarvę, išmu
šė duris ir rado moterį be są
monės. Tuojaus ji buvo nuga
benta į miesto ligonbutį ir at
gaivinta. Yra blogam padėji
me, bet niekas negalėjo pasaky
ti, iš kur ta moteriškė paei
nanti, iki jos motina sužinojo 
ir pažino ją. Moteriškės tikra 
pavardė yra Miss. Ethel Vicent, 
30 metų; ji gyveno 6453 Mary- 
land avė. Del kokios priežasties 
norėjo 
karto.

nusižudyti, nesisakė iš

Vagis nušautas.

Hallex, 23 m., gyvenoCarl
6450 Kimbark avė. Pripažintas 
keleto apiplėštų vaistinyčių kaip 
plėšikas. Hailex turėjo pagelbi- 
ninką Jack Hawes, 22 m., ku
ris taipgi buvo Woodlown po
licijos stotyje. Atėjo William R. 
.Young, vaistines tarnautojąs,tamautojąs

Mrs. Wilbur Soden gyvena 
6442 Yates avė. Myli labai šo
kius ir rūkyti cigaretus. O jos 
vyras labai myli ballgėmius ir 
nekreipia jokios atydos į šo
kius. žinoma, tas nepatinka mo
teriai,— ir dar todėl, kad vy
ras ją pavadino eiti į ballgėmį. 
Iš to kilo ir nesusipratimas. 
Abudu streikuoja prieš viens 
kitą ir bėgioja pas advokatus 
klausdami patarimų kaip grei
čiau butų galima persiskirti.

—B. S.

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
Paminėjimui 20-ties Metų Sukaktu

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

Pradžia 7 valandą vakare.

III. — SLA. 223 kuopos 
įvyks 10 d. balandžio pa- 
ir paprastoj vietoj. Visi 

nes bus

RUSIJOS
Pertvarkymas

IŠ POLITIKOS 
LAUKO

VJestville, 
susirinkimas 
prastu laiku 
nariai nepamirškite atsilanjkyti, 
balsavimas Pildomosios Tarybos, kad ga
lėtume paduoti savo balsus už tinkamus 
žmonės. — Sekr. Jonas 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.

VE AR 
PLAN”

Visų Šiq Savaitę t . 
RUSIJA 

TEIKIA PAMOKĄ
PASAULIUI , 

Nupigintos kainos 
35c! iki 1 vai. po piet 

50c nuo 1 iki 6 v.v.

PUNCH 
&JUDY 
ifBVifęn prie Micb. 
iUulė Komedija

Kalba
Angliškai

Soviatų MuziUblė Komedija 
“THE UNLUCJCY TRUCK

•9------------ --------------------------------- jį----- M--------------- ----
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J

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
4-

Išrinkite lietuvį 11-to 
Wardo Committeemanu 

a

Atėjus balandžio 12-tai dienai balsuo
kime už sacvo tautietį Julius J. Link ir 
išrinkime jį Committeemanu lietuviais 
apgyvento JI-to Wardo ir Secretary of 
State.

Išrinkdami Julius J. Link mes pa
žengsime žingsnį arčiau prie susivieniji
mo ir sustiprinimo lietuvių Amerikos 
politikoje ir duosime progos musų tau
tiečiui Julius J. Link prasimušti į vir
šūnes politikos arenoje. Nėra abeponės. 
kad jeigu jis bus išrinktas 11-to Wardo 
Committeemanu. tai jis ant to neapsi
stos, bet skins sau kelią ir toliau. Ga
bumo ir sumanumo jam netrūksta, ir 
jeigu mes jam duosime progą šiuose rin
kimuose. jis mums tinkamai atsilygins 
pastatydamas lietuvių tautą ant lygios 
papėdės su kitomis tautomis.

Norėdami parodyti savo simpatiją ir 
pritarimą, visi kurie turite automobilius, 
dalyvaukite Julius J. Link parodoj, ku
ri įvyks šį sekmadienį, balandžio 10 d., 
ir prasidės 1 vai. p. p. nuo 3 5-tos ’ir 
Emerald Avė.

Lietuvys Amerikos Pilietis.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekr.

Garsus Vardas Liatuvių rengia 
dovanomis subatoj, balandžio 

Kisielio svet., 4625 S. Paulina 
St. Pradžia 7 v. v. Bus gera muzika. 
Atsilankę į balių galės įstoti į draugiją 
dykai, be įstojimo. —■ Komitttas.

Marųuette Park

Dr~stė 
balių su 
9 d., P.

SLA. 129 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 10 d. balandžio, 1 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. — yaldyba.

Joniškiečių L. ir K. Kliubas rengia 
gražų pasilinksminimų vakarą .sekmadie
ny, balandžio 10 d., 6 v. vak., G. Kren- 
čiaus svetainėj. 4600 S.Wood St., įžanga 
35c. Bus visokių pamarginimų. Visus 
kviečia. 1 .‘..Komitetas,

Yra aštuoni kandidatai gubernatoriaus 
vietai. iŠ abiejų partijų, todėl priėjo 
klausimas, katras iš jų prielankesnis lie
tuviams. Pasirodo, kad Chartinis Attor- 
ney General (valstybės prokuroras), 
Oscar E. CarstroAi, yra pasižymėjęs sa
vo pripažinimu lietuvių, kada paskyrė 
advokatas. Anthony A. Slhkis, savo pa- 
gelbininkų . .arba Assistant Attorney 
General.

Pasitariant su kitais lietuviais veikėjais, 
pav. su bankininku Joseph J. Elias, irgi 
pasirodo, kad p. Carlstrom yra lietuvių 
draugas ir kad musų priedermė yra rem
ti jį.

Visi žinome, kad Carlstrom yra prie
šingas prohibicijai ir varo didelę agita
ciją, idant panaikinti prohibicijos įsta
tymą, netik Illinois valstijoj, bet ir Su
vienytose Valstijose.

P-s Carlstrom stovi už mažesnes iš
laidas valdiškose vietose, kad sumažinti 
taksas, nes jis tai aiškiai parodė būda
mas valstijos prokuroru. Praktikoj jis 
yra faktiškai gubernatoriaus pagelbinin- 
kas, ir jis ėjo tas pareigas per pereitus 
metus. Susipažino su visais valstybės 
departmentais, legislaturos, ekzekutyvo ir 
teisių skyriais.

Gerbiami tautiečiai, dar liko kelios 
dienos, dirbkime už tuos, katrie! yra 
mums prielankus, ir balsuokim už Oscar 
E. čarlstrom. gubernatoriaus vietai Illi- 
nois valstijoj.

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, rašt.

Lietuvių Rfpublikoniikas\ Kliubas iš 
Brighton Park, laikys masinį susirinkimą 
balandžio 9 įdieną, sųbatos ^vakare,, 8 val. 
bažnytinėj 5 ąvęųunej,44* ir Fairfield

LANKYK M0KYKU
Kol nebusi gana 'mokytas, tol skar

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
ChicagO) III*

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO
- *

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
, COLLEGE

672 West Madison Street

Business bervice
Biznio Patarnavimas į

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 

j 1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie
tuvys, nori taisyti automobiliui jūsų na
muose, pigiai.' 43J7 So. Washtenaw 
Tel. Lafayette. 1329^.

, KODĖL NEPASfTISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą m^levlį, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT tlN SHOP* « PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 „

NAMŲ SAVININKAI 
' TRMYKITE .

Musų Brick 'Style Shingles, padarys 
medinį nsųną fatba porčių, kūjis atrodys 
kaip gražiausi!] plytų namas, šios shing
les netiktai pagražins namą, bet panai
kins taisimą ir pepta^imą ant visados, 
priduos per pusę daugiąu šilumos, o svar
biausia tai kainuos mažai Augiau 
kaip sykio pentavhnas.

Mes darome už cash ir ant išmokė
jimų, arba parduodame shingles ir pa
rodysime kaip tą ■ darbą atlikti. Mes 
taisome ir dedame naujus stogus, sta
tome naujus ir taisomę senus namus ir 
garadžius, uždarome porčius - už pri
einamiausią kainą, parduodame įvairiau- 
sis roofing popieras ir shingles dėl sto
gų, sienų; ir porčių < apkalimo, už pi
giausią kainą.

Atvažiuosime į namus su sempeliais 
aut pareikalavimo. Aprokavimas vel
tui. Esame plačiai žinomi lietuviai. ,

šaukite Grovehill 1680
HOME IMPROVĖMENT CO. 

3116 W. 63td St., 2nd fl,

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

SK0LINAM 'PINIGUS
Ant pagyvenamų namų iki $2500, 

ant pirmo morgičiaus./ v ■
Kreipkitės į

HALSTED BLDG. L. SPULKA 
3 241 S. Halsted St.

MES PERKAM Lietuvos 5% Lais
vės Paskolos Bonus už augščiausią cash 
kainą. Rašykite ar telefonuokite.

LAZAR & CO.
Room 1111, 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

Buick vėliausio modelio De Luxe Se
danas. J Mano vartotas mažiau 10 mė
nesių, Karas yra absoliučiai kaip nau
jas* Įrengtas su 6 ratais ir 6 origina
liais visiškai naujais tairais. Dėlto kad 
man reikia pinigų, esu priverstas jį 
paaukoti. Kainavo man virš $1,950, 
priimsiu $375, jei tuojaus pirksite, 
1715 North Humboldt Blvd., -Ist Apt. 
Atsišaukite nedėlioj.

1 
GYVENIMO PROGA

Nash Sedanas vėliausio mbdelio. Esu 
priverstas paaukoti jį už cash. Šis ka
ras yra tiek pat geras, kaip dieną pirk
tas. Beveik nevartotas, tik kelis šimtus 
mylių. Užbaigimas yra kuogeriausias. 
Tairai yra kaip nauji. Karas yra kaip 
naujas kiekvienu žvilgsniu. Priimsiu 
$275. — 3104 North Lincoln Street. 
Ist flat.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai____ ___

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 men. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30. 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

PARSIDUODA visas setas čeverykų 
taisymui mašinerijos. PardousiU už tei
singą pasiūlymu. 3451 S. Wallace St. 
Stanevicz. . ' ’* ' '

PARDAVIMUI šaldoma mašina dėl 
bučernės -už $200. D. Taujienis, 3331 
So. Halsted St.

PRIVATIŠKI žmonės yra priversti par
duoti puošnius rakandus, vertės $5,000, 
vartotus tiktai 3 mėn., už $280. Parduo
sime atskirai. Gražus seklyčios setas $50, 
šilkuotas Oriental kauras, American Ori
ental kauras, kieky, $22, riešuto valgo
masis setas $60, riešuto miegamasis setas 
su Mission Veidrodžiu $70, poilsio kėdė, 
Brunsvvick radio 1932 modelio, vacuum 
valytojas, baby grand piano, lempos, fi- 
rankos, paveikslai. Aš noriu greitai iš
parduoti. 5258 W. Washington Blvd., 1 
bl. į šiaurę nuo Madison. tel. Austin 3838

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, taipgi patalai, parduosime ir atski
rai. Pigiai. 5212 So. Troy St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Box 1405 
Naujienoj

1739 S. Halsted S t. .

PARDAVIMUI grosern? ir bučernė, 
vieta ypatingai gera, nėra kompeticijoš. 

11462 So. Vincennes Ąve.

PARSIDUODA pelninga shoėmaker 
shop, pigiai, nemokantį išmokinsiu. At
sišaukite. ^2635 W. 69 St.

PARDAVIMUI Gandy Store, labai 
pigiai iš priežasties ligos.

2002 Canalpoęt Avė.

GARADŽIUS 20 karų vįdurmiesty 
Winnetka, Illinois, Repąir ir Paint Shop 
—- Gaso dvi pompos, 4 kambariai pra- 
gyventi, pigi renda, daromas geras biz
nis iki šio laiko. Parduosiu cash arba 
maiftysiu ant, namo nedidesnio 4 flatų.

, ‘ GEO. JOKUBONIS,
314 I So. Emerald Avė. ,

. ■ . • 11

PARDAVIMUI pigiai soft drink 
parloris. Geroj vietpj, pačioj yardų 
širdy. 4107 S. Ashland Avė.

• PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, išdirbta per. ilgus metus —• grei
tam pardavimui. Savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. 6101 S. State St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj apie
linkėj, kambariai pagyvenimui užpakalyj. 
Renda pigi, geras biznis. i

3246 So. Emerald Avė, (

PARDAVIMUI restaurantas labai pi
giai. Priežastį patirsit vietoj, 2113 S. 
Halsted St,, tel. Ganai 705,5.

■^7’1 ’ ' ' ’

PASIRENDUOJA 4 kamb. puikus 
flatas* šviesus, maudynė, 2 augŠtas iš 
fronto. 3247 So. Morgan St., Stungis, 
Unievarsal State Banke, arba šaukit 
Prospect 6920.

PASIRENDUOJA 5-6 kambarių fla- 
tai su maudinėmis, yra viškos, porčiai, 
arti karlainės. Pigiai. Bridegoprte, 2ros 
lubos, priekis. Šaukite Yards 2414.

PASIRENDUOJA storas su grosernės 
— bucernės fixturiais. Norint galima 
pirkti. Tel. Pullman 1034.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA geras kambarys, 

karštu vandeniu apšildomas, gera vieta, 
pusė bloko nuo karų linijos.

1521 N. Irving ’Ave.

4348 S. SPAULDING AVĖ., Ist 
Apt. Dviejų žmonių šeimynoje pasiren- 
duoja šviesus, apšildomas kambarys su 
valgiu dėl vieno ar dviejų vaikinų. 
Maudynė. Pigiai. Tel. Lafayette 
2430.

RENDON šviesus kambarys prie ma
žos šeimynos vaikinam ar merginom. 
Vienas blokas nuo Archer Avė. 2 ros 
lubos. 4014 Brighton Place.

KAMBARYS rendon, vyrui apšildo
mas. galima valgi ir pasigaminti, renda 
pigi. 6216 So. Whipple St. 1 lubos.

RUIMAS rendai vaikinui ar mergi
nai prie mažos šeimynos, nebrangus. 
6631 S. Fairfield Avė., 1 augštas.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
gali valgį pasigaminti arba mes pagamin
sime (3-čios lubos), 650 W. 31 St.

Real Estate For Sale
JNamai-Žemi Pardavimui

" 2 FLATAI po 5 kamb., muro namas 
ir garadžius. Randasi Brighton Parke. 
Savininkas priverstas atiduoti pusdykiai, 
tik už $6500.00, įmoket $500, o kitą 
dalį priimsime į mainus štorą, 'automo- 
jilį arba “Gold Bonds”.

2 flataį 6 ir 5 kamb., pirmas flatas 
apšildomas ir 2 karų muro garažas. 
Randasi lietuvių gražiausioj apielinkėj 
Marųutcte Parke. Liga šeimynoje ver
čia atiduoti už $58b0, įmokėt kas kiek 
gali, • • .

Ūkis 113 akerių labai gražioje vietoje 
ant kranto ežero ir tik 110 mylių nuo 
Chicagos, su triobomis, gyvuliais ir ma
šinomis. Pigiai parduodam arba mai
nysime į namą nuo 2 iki 4 flatų, su 
mažu morgičių.

2 flatų moderniškas namas po 5 kam
barius, geroj vietoj. Mainysime į 6 
kamb., bungalow Marąuette apielinkėj.

6 flatų namą mainysime į didesnį na
mą iki 18 flatų geroj apielinkėj.

Biznio namas, štoras ir flatai randa
si ant 69th ir Western Avė. Pigiai 
parduosime arba mainysime į privatinį 
namą. »

5 kamb. bungalow apšildoma ir ga
ražas. Parduosime už $5300, įmokėt 
$500.

5 kamb. apinaujis 
60x125. 
Greenwood. 
įmokėt kas kiek gali.

Lotas 30x125 prie Marųuette Parko, 
geras dėl bungalosv statyti. Kaina tik 
$1350.

Kreipkitės dienomis, vakarais arba ne
dėlioję pas

K. J. MACKE « CO. 
(Mačiukas) 

6812 So. Western Avė, 
Tel. Prospect 3140

namas ir lotas 
Randasi ant 111 St. Mt. 

Parduosime tik už $3300,

PARDUODAM IR MAINOM fir
mas, namas, lotus it visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainyti, 
pirm papiatykit musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue •

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos prie mažos šeimynos, 2 lubos. 

913 W. 32 St.

NUPIGINTAS IKI $8500 mano 
kampinis devynių kamb. mūrinis bun- 
galovv arti transportacijos, matykit savi
ninką 6159 S. Rockwell St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaikino 
ar ženotos poros, pigiai, galima virtuvę 
vatroti. 819 W. 34th Pi. 1 lubos.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės. Aš 
vybę. Man 
Rašykite

PARDUODU arba mainau ant farmos 
arba cottage dviejų augštų kampinį biz- 
niavą namą, geras bile kokiam bizniui. 
5200 S. Union Avė., D. S., antros lu
bos iš užpakalio.

esu vaikinas, turiu nuosa- 
reikalingas mažas kapitalas.

Box 1410,
Naujienos, 

173 9 So. Halsted St.
C|iicago, Iii.

Partnere Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris į biznį, mes 
vienai moteriškei persunku ir reikia, kad 
turėtų pinigų, atnaujinti pirma morgi-' 
čių 
1739 So. Halsted St

Rašykite Box 1412, Naujienos,

Situafion Wanted
Darbo Ieško

*

IEŠKAU1 darbo prie namų taisymo— 
karpenterio, - plumberio, painting, paper 
banger. už mažą atlyginimą, arba imsiu 
store flat ar garage už darbą. Rašykit 
Box 1409, Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street.

Help Wanted—Malė
DurMnlnku Reiklu

REIKALINGAS geras šiaurius su ma
žu kapitalu, nepraleiskite progos. 

Tel. Canal 6020I

Help Wanted—Female
REIKALINGA apysen'ė našlė apsigy

venti, ant ūkės, pridaboti namus. Duo
siu visą užlaikymą. Atsišaukite nedė- 
lioj, ar panedėly, balandžio 10 ar 11 
dd. 4344 S. Maplewood Avė. 2 lubos.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia 

REIKALINGA moteris ant farmos. 
taipgi pora vyrų. Su mokestim susi
derėsime. Rašykite, Box 1411, Nau
jienos, 1739 S: Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA WISCONSINE parduosiu ar
ba mainysiu į Chicagos prapertę. Šau
kite po 6 vakare. Tel. Yards 6941.

320 AKRŲ farma Michigano valstijoj, 
gera žemė ir budinkai, upelis teka prie 
pat barnės ir Va mylios nuo miesto. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu^ į bun- 
galow arba 2 flatų namą. Priežastis — 
Vyras miręs. Veikite greitai.,

J. P.,
700 So. Tripp Avė, 

2 lubos, užpakalyj

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo prapertfc ant buči

nės arba grosernės 
arba aųtomdbilis, 
2 <pagyvenimų po 
namas randasi. 
Attesian AveT.

ar soft drink parlor 
man . yrą reikalingas 
4—4 kamb. medinis 
J. R., 4213 South

Real Estate For Sale
Namai-žetne Pardavimui <

PARDAVIMUI ‘ ar j mainymui 4 
kambarių medinė cotage Brighton Par
ke.

Par-

PARDAVIMUI Road House arti Chi
cagos arba priimsiu pusininką, gerą pro
ga- " ..........................
met

12412 South Halsted St., Calu- 
Park, UI.

Tikras bargenas. '

A. S. DUSHKES

2633 W. 39 PI.
Tel. Lafayette 6028

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bungalow, 4 kambariai viršuj. 8 pė
dų besementas karštu vandeniu šildomas. 
Taipgi Bridgeporte 5 pagyvenimų po 4 
kambarius namas. Parduosime abu kar
tu, ar atskirai, arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite

7004 S. Fąirfield Avė.

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

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

kada

karštu 
35x125. 

tik $9,300. 3748 So. Emerald Avė. 2 
flatų po keturis kambarius, namas kaip 
naujas, 2 karų garažas, tik $1,000 įmo
kėti. 8809-11 So. Racine Avė., 4 fla- 
tai po 5 kambarius, lotas 60x125. išsi- 
renduoja už $230 į mėnesį, penkių me
tų senumo, įmokėti $7000. South sai
dėj 9 flacai, tik $18,000. Taipgi tu
rime gerų pirmų morgičių ant pardavi
mo, nuo penkių šimtų .lig $10,000, 
kurie neša 6% nuošimtį. Taigi nėra 
reikalo jums laikyti jūsų pinigus bakse, 
ar pančiakoje, bet padarykite, kad jūsų 
pinigai dirbtų dėl jūsų.

Del informacijų kreipkitės pas 
STANLEY SHIMKUS 

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

BARGENAS
11 akrų trikampis kampas, randasi 

ant dviejų didelių vieškelių — Archer 
Avė. 4-A ir Lemont Road. Tinkama 
vieta dėl Road House, gasolino stoties, 
refreshmentų seandos ar šokių pavilijono. 
1100 pėdų frontas prieina prie Lemont 
Road ir 900 pėdų priekis prieina prie 
Archer 4-A kelio. Apie 5 akrai yra 
miško. Visi pagerinimai yra sudėti — 
gasas, elektra, suros, šaltinio vanduo. 
Labai gera vieta, geresnės vietos negali
ma rasti 
miesto, 
platesnių 
kire

visoj soutwest . saidėj uno 
Bus parduota labai pigiai. Del 
žinių telefonuokite ar rnaty-

P. PILITAUSKIS,
4601 S. Marshfield Avė

Tel Yards 1691

PARDAVIMUI graži mūrinė bunga- 
lovv, karštu vandeniu šildoma. Arti mo
kyklos ir katalikų bažnyčios. Kreipki
tės 2413 S. Scoville Avė.. Berwyn.

NAMŲ. FARMŲ MAINAI — 
PARDAVIMAI

4 pagyvenimų namas be morgičių, 
kaina $2300.

80 akrų farma^ visi įtaisymai $3500.
40 akrų farma be morgičių, kaina 

$900. ' . . <
Turim daugelį visokių pardavimų ir 

mainįmų, gerų farmų netoli Chicagos. 
pardavimui, mainimui arba rendavojimui.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 
vakarais Boulevard 0127

KAS parduodate lotą 
tarp 67—71? Mokėsime 
kitės.'

Marketparke 
cash. Kreip- 

Leleika, 4426 S, Westcrn Av<«




