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Hindenburg Vėl Išrinktas Vokietijos Prezidentu
Pažangių kandidatų į 
SL A. Pildomą Tary bą 
balsų dauguma auga
Ikišiol balsavo 1700 narių; Bagočius pra

lenkė Bačiūnų 46 balsais, Gegužį 
523—-balsais

GUGIS JAU TURI 1024 BALSU, 606 DAUGIAU Už TAREILĄ, 
375 DAUGIAU Už ABU KANDIDATUS PAĖMUS KARTU

CHICAGOj ILL., bal. 10 .— Vėliausiu laiku “Naujienose”

gauta pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš šių 
kuopų: 289, 262, 177 ir 200. Tų rinkimų rezultatai ir bendri 
ikišiol “Naujienoms” priduoti balsų skaičiai iš 42 kuopų yra 
tokie:

Į Prezidentus:

BAGOČIUS .
’ Buvo paskelbta

856.....
Nauji rez.

..... .....41.....
Viso

....897
Gegužis ....... 350..... ........... 24....... .....374
Bachunas .... .

Į Vice-Prezidentus:
412..... ..........19...... ...431

Mikalauskas . 939...... ........... 46 .... ....985
Vokietaitis ... 263..... ...........23...... .... 286
Mockevičius ...

Į Sekretorius: '
286...... ...... .... 10...... ....296

Jurcreliute 502.....
344......

.......... 31.......

...........14......
.... 533
....358Miliauskas ....

Čekanauskas . • • f • • • ^ ■*«•**" “ * *" -•-•••• - •
| Iždininkus:

560................34 c..... ... .594

GUGIS ......... 970.... .... ..... 54...... ...1024
Tareila .......... 400................ 18...... .... 418
Mažeika -..... t

1 Iždo Globėjus:
222.... .......... 9....... ....231

Januškevičius 667...... .... 25....... .....692
BAKANAS ... 719..... ..........57...... .... 776
STUNGIS .... 739...... ........40...... .... 779
Raginskas .... 337... ........10...... .,.'347
Mockus ...... ... .. • • . - . - - . ~ . 400..... .....15...... .415
Sekys ........... ........ .........   136.:....

Į Daktarus-kvotėjus:
........ .15....... ....151

BRONUŠAS 768................. 4G...... ....814
Klimas .......... 393..... . ..........27...... ....420
Staneslow .... 276.................10..... . .... 286
Pažangieji kandidatai yna F. J. Bagočius—j prezidentus; K. 

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

Pataisymas: šeštadienio, bal. “Naujienų” laidoje, ben
drose skaitlinėse įsiveržė kelios klaidos. Paduodamos tikros 
pataisytos skaitlinės.

Mooney likimas bus Sutiko Vokietijai pa- 
išspręstas bal. 18 d. ilginti kreditusišspręstas bal. 18 d.

San Francisco, Cal., bal. 10. 
—San Francisco tikima, kad 
prieš ar bal. 18 d. California 
gubernatorius Rolph, .Ir. galu 
tinai nuspręs Thomas J. Moo- 
ney likimą. Mooney buvo ne
kaltai įkalintas po įvykusio 
bombos sprogimo laike nepri
klausomybės iškilmių San Fran
cisco mieste, 1916 metais.

Budapeštas, Vengrija, bal. 10. 
Parliamento ekonomine komisi* 
ja, 6/i numažino atstovų al
gas.

Chic^^ai ir apylinkei federa- 
lis oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Galimas lietus; giedra į va
karą; vidutinis šiaurvakarių 
vejas.

Vakar temperatūra buvo 25- 
40 laips.

Saulė teka 5:17; leidžiasi 
6:25.

’ Berlynas ,bal. 10. — Anglija. 
Olandija, Ispanija ir Šveicarija 
sutiko prailginti Vokietijai kre
ditus iki kqvo 15, 1933 metų.

Rusai išradę būdą nu
kreipti sniego audras
Maskva, bal. 10. —Rusų mo

kslininkai tvirtina, kad pasi
naudodami elektros ionizacija, 
jie gali sukondensuot’ debesų 
drėgnumą ar lietų ir jį nu
kreipti į kurią nors pusę, kad 
nekristų/ pavyzdžiui, miestuose.

Suomija boikotuoja Šve
diją ir Vokietiją

: i ................. ■ ■ r ■

Helsinki, Suomija, bal; 10.— 
Pasibaigus sausą jai gadynei, 
girtavimas nepadaugėjo ,nors 
valdžios monopolis pardavė la
bai daug gėrimų. Suomija pirk
dama gėrimus iš užsienio, boi
kotuoja tas šalis, kurios neįsi
leidžia jos irftportų. Boikotas 
atkreiptas prieš Vokietiją ir 
Švediją.

Hindenburgas gavo 
absoliučią daugumą 

balsų
Hitleris pralaimėjo rinkimus 6 

milionais balsų. Komunistai 
surinko tik virš 3 milionų 
balsų.

Berlynas, balandžio 10. — 
šiandie visoje Vokietijoje įvy
ko galutini prezidento rinkimai. 
Rinkimus, didele balsų didžiu
ma laimėjo dabartinis Vokieti
jos prezidentas Povilas von 
Hindenburgas, kurį rėmė demo
kratinis blokas. Nepilnos žinios 
rodo, k?d Hindenburgas gavo 
19,367,000 balsų. Fašistų kan
didatas Hitleris gavo 13,417,- 
000, taigi pralaimėjo rinkimus 
apie 6,000,000 balsų. Komunistų 
kandidatas Thaelmann gavo 3,- 
705,000 balsų. Taigi Hindenbur
gas šiandieniniuose balsavimuo
se gavo absoliučią didžiumą bal- [ 
su, kurios nebuvo gavės kovoj 
13 d. balsavimuose ir todėl tu
rėjo įvykti antri balasvimai.

Kadangi šiandie didelėje Vo
kietijos dalyje siautė audros ir 
smarkus lietus, tai balsavo kiek 
mažiau žmonių, negu pirmes- 
niame balsavime. Tečiau apskai
toma, kad balsavime dalyvavo 
apie 73-75 nu.oš. turiilčių teisę 
balsuoti. Kovo 13 <1. gi balsavo 
82.6 n u oš. turinčiu teisę bal
suoti.

Rinkimai praėjo palyginamai 
ramiai. Tik Hamburge buvo 
aštresnis susikirtimas starp ko
munistų ir fašistų, kuriame vie
nas fašistas liko nušautas. Ke
li žmonės sužeisti susikirtimuo
se įvairiose šalies dalyse. Nie- 
kuriose Berlyno dalyse komu
nistai užtepi id jo gatvių užra
šus ir iškabino savuosius: “Tha- 
eimannstrasse”, “Leninstrasse” 
ir k. pavardytus savo vadų var
dais.
Kėsinosi nušauti reichsbanko 

prezidentą v

Berlynas, bal. 9. — Basely 
belipant į traukinį kėsintųsi nu
šauti Reichsbanko prezidentą 
Hans Luther. šūvis pakliudė 
tiktai drabužius. Du- žmonės 
areštuoti.

Vokietija kaltina Fran
ci ją, Franci ja Vokietiją 
dėl padunojaus konfe

rencijos suirimo
Paryžius, bal. 10.—Paryžiaus 

laikraščiai kaltina Italiją ir 
Vokietiją dėl Londono paduno
jaus konferencijos nepasiseki
mo. Sako; Francija ir Anglija 
norėjusios išgelbėti Europą, o 
vokiečiai žaidė su katastrofa. 
Vokietija tuo tarpu, kaltina 
Franci ją, buk ji kalbėjusi apie 
pagalbą padunojui politiniais 
tikslais.

Sukilusios moterys nu
mušė duonos kainas
Avila /Ispanija, bal. 10. — 

7,000 moterų sukėlusios triukš
mą miesto gatvėse, privertė 
duonkepius numažinti kairias už 
duona.

Santjago, čili, bal. 10. — 50 
žmonių areštuota ryšy su įvy
kusiais 'neramumais ię pasikė
sinimu nuvertsi Juan Esteban 
Montero valdžią.

[Acmc-P. W A. Tboto]

Paul von Hindenburg, Vokie
tijos prezidentas, kuris vakar 
buvo vėl išrinktas prezidentu. 
Hindenburg skaudžiai sukirto 
fašistą Adolf Hitlerį.

“Jei sąlygos leis”, 
Japonija ištrauks 

armiją už 6 mčn.
Mūšiai tarp sukilėlių ir japonų 

M andž u rijoje tebei n a,

Shanghai, bal. 1. — Kinų- 
japonų taikos deryboms pradė
jus irti, Anglijos ambasadorius 
Kinijai Sir Milės Lampson pa
dare naujį pasiūlymą. Išsiskirs- 
čiusic f delegacijos jį svarsto, 
bet iš anksto žinia, kad japo
nai jam yra prielankus, o kinai 
priešingi.

Pirmas naujo pasiūlymo 
punktrs reikalauja viešo pareiš
kimo nuo japonų delegacijos, 
kad jeigu sąlygos leis, japonai 
ištrauks savo kariuomenę iš 
Shanghajaus nevėliau šešių mė
nesių. Abi pusės laukia in
strukcijų nuo valdžių.

Mukden, Mandžurija, bal. 10. 
—Mūšiai tarp kinų sukilėlių ir 
japonų Mandžurijoje tebeina vi
su smarkumu. Labai smarkiai 
nukentėjo korėjiečiai, kurių kai
mai buvo sudeginti ir jų pačių 
šimtai išžudyta.

Italija žada pasitraukti 
iš Tautų Sąjungos

Rymas, Italija, bal. 10. — 
Italijoj pasireiškė nepasitenki
nimas konferencijomis ir Tau
tų Sąjunga. Fašistų Taryba 
pareiškė, kad Italija gali visai 
pasitraukti iš sąjungos.

Senatas tyrinės biržų 
stovį ir tranzakcijas

d ___________

Washington, D. C., Kai. 10.— 
Tam tikra senato komisija 
šiandien pradės tyrinėti New 
Yorko ir kitų miestų biržų 
tranzakcijas.

Studentai sukėlė riau
šes Argentinoje

Buenos Aires, Argentina, bąl. 
10.— Balandžio 9, vakare keli 
šimtai studentų sukėlė riaušes. 
Išdaužyta daug krautuvių lan
gų. Riaušininkus išvaikė poli
cija.

Italijoje ieško moterų“ pjaus
tytojo

Trieste, Italija,* bal. 10.
Policija ieško tūlo vyro, kuris 
įsitikinęs, kad taip jam Dievas 
įsakęs ir jis daro gerą žmoni
jai, supjaustę gražių moterų 
veidus.

Vaiko kidnaperiai 
išviliojo iš Chas.

Lindbergo $50,000
Kūdikio, tačiau, tėvui ikišiol 

dar negrąžino

New York, bal. 10. — šešta
dienyje paaiškėjo, kad prieš ke
lias dienas Charles A. Lind- 
bergh, kidnaperių pagrobto kū
dikio tėvas, sumokėjo kidnape- 
riams $50,000 už kūdikio su
grąžinimą, bet kidnaperiai ne
išpildė. sutarties ir kūdikio j 
sutartą vietą nepristatė. Tikė
damas, kad jie priežadą išpil
dys, Lindbergh’as laukė kelias 
dienas, bet kūdikio neatgavęs, 
kreipėsi į federalę valdžią pa 
gal bos.

Amerikos iždininkas W. O. 
Wood tuojau išsiuntinėjo vi
siems krašto bankams praneši
mus atydžiai ieškoti tam tikrus 
$5, $10 ir $20 banknotų nume
rius. $50,000, kurių kidnaperiai 
pareikalavo iš Lindbergh’ų, 
jiems buvo sumokėta $25,000 
—$20 dolerinėmis, $15,000—$10 
dolerinėmis ir $10,000 $5—inė- 
mis. ,

Lindbergh ir policija bijo, 
kad vėl visam kraštui sujudus 
prieš kidnapėrius, kūdikio su
grąžinimas gali būti labai pra
ilgintas.

Italija reikalauja 
panaikinti karo 

skolas
Rymas, bal. 10. — Fašistų 

partijos taryba griežtai pasi
sakė už reparacijų ir karo sko
lų panaikinimą. Tarybos posė
džiui pirmininkavo pats vadas 
Benito Mussolini.

Serbijos karalius žada 
atsisakyti nuo sosto
London, Anglija, bal. 10. — 

Londono spauda parneša, kad 
pas Anglijos karalių atvyksta 
delegacija iš Jugoslavijos, kuri 
pasiūlys Jugoslavijos sostą ka
raliaus Jurgio giminaičiui Con- 
naught’o princui Artūrui. Prieš 
dabartinį karalių Aleksandrą 
kilo pasipiktinimas tarp, žmo
nių, ypatingai tarp studentų ir 
jausdamas, kad sostas gali griū
ti, jis nori iš jo laiku pasi
traukti.

De Valerai gręsia pavo
jus Airijoje

*......’.......... I'(........ ... !"■'

Dublin, Airija, bal. 10.—Ai
rijoje pasireiškė neramumai 
prieš naujai išrinktą preziden
tą De Valerą ir spėjama, kad 
jo priešai gali griebtis ginklų 
ir jį v nuversti. De Valera labai 
susirūpinęs.
' ■ ' ,' •• ! ': < .

w   IM.,| I n,  

Grew naujas ambasado
rius Japonijai

Washington, bal. 10. —At
šaukus buvusį ambasadorių Ja
ponijai Forbes, jo vieton pa
siirtas Joseph B. Grcw.

Montevideo, Uruguayjus, bal. 
10. — Victor Durnas, ispanas, 
Vienas mažame laivelyje per
plaukė per Atlantiko vandeny
ną, iš Europos į Pietų Ame
riką.

Lietuvos Naujienos
Nori alkolikams ligo

ninės
"'"Teko patirti, kad kai kurie, 
Kauno visuomenei žinomi asme
nys pageidauja, kad Lietuvoje 
butų įsteigta alkoholikams li
goninė nors su 10 lovų. Tokios 
ligoninės užsieniuos ,kaip Skan
dinavų valstybėje, Suomijoje ir 
kitur jau seniai yra ir veikia 
su dideliu pasisekimu.

Rusija sušaudė 
Twardowskio 

užpuolikus
Maskva, bal. 10. — Rusijoje 

buvo sušaudyti Judas Stern ir 
Sergei Vasiljevas, kurie prisi
pažino mėginę nušauti buvusi 
Vokietijos ambasados patarėją 
Fritz von Twardowski.

Francija persergėta a- 
pie Italijos apsigink

lavimą
Paryžius, Francijs, bal. 10.^= 

Franci jos admirolas Degouy 
persergėjo Franci jos valdžią 
apie didelį or’aivių ir amunici
jos sukoncentravimą Italijos 
pasienyje prie Franci jos.

Anglijos-Airijos kivir
čas aštrėja

LondoH, Anglija, bal. 10. — 
Atsakydama i Airijos notą dėl 
priesaikos panaikinimo, Angli
ja pareiškė, kad Airijos noras 
tai padaryti liečia ne vien Ang
liją, bot ir visą Britanijos im
periją ir tik jo: dvi ginčo ne
gali išrišti.

Sausieji agentai nužudė 
vyrą ir sužeidė moterį

Dalias, Tex., bal. 10. — Du 
prohibicijos agentai nužudė val
gomųjų daiktų krautuvės savi
ninką ir sužeidė jo žmoną. Ieš
kojo gėrimų. ' Agentai įkalinti 
laukia teismo.

10 žuvo Rumunijos pot
vyniuose

Bukareštas, Rumunija, bal. 
10. —Besarabijoje ir Transil
vanijoje potvyniai užliejo labai 
didelius plotus, šimtai žmonių 
paskendo. Vanduo nunešė virš 
2,000 triobų. 12,000 liko be na- 
nrtį.

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

Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
" 1739 So. Halsted Street
OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 

ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Ir Lietuvoje, kaip 
Amerikoje vagia 

vaikus
Pasirodo, kad ne vien Ame

rikoje vagia vaikus, bet ir Tau
ragė neatsilieka nuo plačiojo 
pasaulio. Tik tuo tarpu, kai 
Amerikos policija dar tebeieško, 
Tauragės vaiką jau rado.

Vagystės istorija tokia. Kovo 
11 d. Tenikaitienės Agotos iš 
Bimbilines kaimo, 11 metų vai
kas išėjo į Tauragę, į mokyk
lą ,iš kur nebegrįžo. Motina 
ėmė klausinėti kaimynų, bet 
niekas nieko nematę. Kai kas 
prietaringų bei tamsesnių žmo
nių ėmė manyti, kad, girdi, bus 
žydai prieš Velykas macams pa
vogę. Galų gale kaž kas pata
rė važiuoti ir pranešti policijai. 
Policija ysužinojo, kad kovo 10 
d. matę prie mokyklos stovinčią 
Griinaitytę, Tenikaitienės se
sers Rederienės draugę. Pasi- 
sirodo, Galinaitytė ir parsivedu
si vaiką pas Rederienę į Joniš
kio kaimą. Rederienč ištekėju 
si, bet su vyru persiskyrusi, 
vaikų neturi.
" Nuvažiavusi policija pas Re- 
derięnę vaiką rado. Pasirodo, 
Rederienč tuojau tą vaiką ėmė 
leisti į Joniškio mokyklą, nu
pirkusi saldainių, žodžiu, rūpi
nusis, kaip savo vaiku. Bet po
licija vaiką atėmė ir grąžino 
tėvams, o Rederienei užvesta 
byla dėl sauvališko vaiko pavi- 
liojimo.

Galinaitytė nieko neprisipa
žįsta. Vaikas sako pats ėjęs. 
Kiek girdėti, tarp seserų Teni
kaitienės ir Rederienės esą kaž 
kokie šeimyniniai nesusiprati
mai. Koks vaiko pagrobimo 
tikslas irgi neaišku;

Vokiečių spauda vis dar 
reikalauja represijų 

prieš Lietuvą
Vokiečių spauda praneša, kad1 

vokiečių ambasados reikalų ve
dėjas Londone vakar atkreipęs 
anglų užsienių reikalų ministe
rijos dėmesį “į rimtą padėtį 
Klaipėdoj”.

“Bersenzeitung” rašo, kad 
Berlyno politiniuose sluoksniuo
se reiškiama vilties, jog signa
tarai nepasitenkinsią nota Lie
tuvos vyriausybei, bet darysią 
ir tolesnių žygių “tvarkai Klai
pėdos kraite sugrąžinti”. Ta 
proga laikraštis susigriebia ir 
priduria, kad nota dar nesanti 
įteikta.
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us savus

Harvey, III
Balsavimai SLA. 289 ktiopaj

los

Bagočius

Indiana Harbor, Ind
šokius ais

RASIUSNAUJOS
Detroit, Mich

Cieveland, Ohio

pas mus yra pa

Waukegan, menesiu
16251F Rinkai

yrą

atidėta sekamam
im

tvarkus
Lirys.

Eleklrikiliai Refrigeraloriai Majestic, 
Sparloh, Starr ir kilų žemos kainos

16227F 
I6203F 
161 91F 
16162F

14042
14029
14024
14021
14025
14041
14009
14014

Jurgeli u te 
čekanaus-

GAUTA ‘ Kultūra” No. 2 
Galima gauti Naujienose.

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

, kad 
j j as- 
patarė

i SC-
. i . ' į

arini

Miku
1 ir Moc

J. £ack ir A. Shuck 
Orkestrą with 

Incidentai singig.
Hofmeklcrio Diriguojant 
įdainavimu.

ui šis susi- 
ir nuobo- 
tikros ru

nkime kė- 
neleido eiti

Dr. I. B
Klimas 1

Vainorius, K. 
Milda Virbickiutė 
ir F. Radžiukinas.

jog jis yra 
Prieš 

važiavo

įkytą keletas slap
ių bei pasitarimų,, 

kur jš kalno nutarta už kuriuos 
kandidatus balsuoti j Pildomą
ją. Tarybą ir sudaryta savas de-, 
įėgątų sleitas į SLA. Seimą iš 
J. Virbicko, F. Pikšrio, F. Ra-

kuriame balsuojama;
Taryba ii* renkami

SLA. darbuo 
yra daugiau pasi 

negu Virbic

Kiek laiko atgal 
i'edaktdriai rašė,

Balandžio 2 d. SLA. 21 kuo
pos susirinkime dalyvavo tik 

Visi jie dalyvavo 
Tarybos 

rin-

LL II kuopt 
gegužini akai 
gavo mažiau 
m i naci jose: 
sai padidė jo 
su viršum-

METRAPOLIO” ORKESTRAS 
įdainavo: D- Dolskis 

— Orkestras su 
— Incidentai Singing

Mat, 
ne visi

6 lubų Baby Grand. Pagau 
na tolimas stotis 
Calls. 
Tiktai

Stangią. 14, M. A. Raginskas 2, 
S. J^pckus 2.

Ant daktaro kvotėjo: Dr. 1. 
B. Bronušas 15, Dr. J. S. Sta- 
neslow 2.

“NAUJOJI BANGA 
Atėjo

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

tonos žvąlg
įįtt;sbui:ghięčk
^ifenybę”, p. D. Klingą kitaip 
ir nevadina kaip tik Brooklyno 
fašistų žvalgybininku. Na, o kas

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

SLA. 40 kuopos 
pasekmės,--. Delega 
se Virbickas ir Pi 
mė jo.:— Bmę k tyr o 
gybipinkąs liiinkosi PŪtsburghc 
ir iešką Bachunui pagelios.

•mi- 
per 

sąžiningai

kad ateityj 
netur

I e

tas nedaro nei
patiems gar-

Balsavimai SLA. 202 kuopoj

kati sąndariečių 
J. Overaičio vai- %
152 kuopoj į pre- 
I. Bagočiilš .gavo

balsavimo 
tų rinkim uo- 
kšris pralaĮ- 
ifašrs^ų žyai-

Molužaą prieš kiek laiko 
352 kp. 
Naujie- 
teismą, 

byla nepasirodė, 
pajuto, kad viską 

Tai ir užsi- 
Prol e/<//(/s.

pirmas numeris

buvo
79 balsus, Gegužis 49, o 

Vadinasi, Ba

li d. įvyko SLA 
susirinkimas, ku 

balsuojama m 
Tarybą.
rinkimus

x balsavimuose 
ir baciuniniai 

balsų, negu no- 
Hagočiaus bal
ne n kis karius

18 narių 
SLA. Dildomosios 
rinkiniuose. Pasekmes 
kimų buvo sekamos:

Ant prez: F. J. Bagočius K), 
S. Gegužis 2, J. J. Bachunas. 5.

Ant viec-prez: A. Mikalaus
kas 3, M., .1. Vokietaitis 6, M. 
Mockevičius 9

( . _____

Ant šekr: P. Jurgeli u te 6, J

General Motor, Co. dirbtuve 
se darbų yra mažai. Dauge 
lis darbininkų 
vos^2, 3 dienas savaitėj ir už
dirba vos 2, 3, 4 dolerius per 
10 ar 12 valandų.

Gražus kadio Programai du kartu į savaitę duodama Sudriko Krautuvės 
Ncdčlipmisiš stoties WCFL nuo 1:15 iki 2 po pietų .ir Ketvergait iš 

stoties WHF<Lnuo 7 iki 8 vai. vakaro.
_____ ;______________________ - —__________

Jurgio
Šiaulių 
Tomošiaits Polka ir Panelės Patogumas. 
Gaspadinė Aną Dieną ir Zanavikas. — 
Stasys Pautas, Baritonas ir Juozas, Antanėlis, Tenoras. 

su orkestro; akompanimentu.
Sunkų Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplezdcno.
Artojaus Daina ir Svajonių Naktys.
Sudiev, Panaitėlė ir Marsalictc
Muzikantai Rėžkit Kazokų ir Atsimeni Tų Dieną 

ir Sudiev Sesutės.
KAINA 75c VIENAS.

Radio Tūbos B. C. A. ir Cuiminghain po
Kilų išdirbysčių Badio Tūbos jįft

16226F
16.222F
162I4F
16176F
16171F Svajonė ir Meilė

ATPIGINTA kaina ant Iloover dulkių 
$55.00. Su visais pritaisymais dėl 
tymo kambarių už ..........................
Didžio saizo T1IOR skalbimui mašina

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boiilevard 8167 ir 4705

ketino praeitam SLA 
susirinkime iškelti 
nų” korespondentams 
bet su savo 
Mat, vyrąs 
gali pralaimėti 
čiaupe.

Balandžių 3 d. LMD. svetainė 
je įvyko SLA. 40 kuopos susi 
rinkimas 
Pildomoj
delegatai j SLA\. Seimą.

>Pittsbm’gho dešinieji sanda- 
riečiai, vadovaujami J. Virbic
ko ir F. Pikšrio, rengėsi prie 
šio susirinkimo jš kalno viąąįs 
garais, ■ ne tik kad ąurinįus 
daugumą balsų savo sahdarie-

ga, gauną įspūdžio., 
VHFrai
keletą nletų p. Klinga 
į Lietuvą kdipo^ “Vienybės” re- 
dakiorius ar atstovas ir ten net 
baliąvojo su Lietuvos (Smeto
nos) valdininkais iš 12-tos ka
tegorijos. Na, o prie 12-tos ka
tegorijos vaidininkų . tai ne la
bai kas gali prieiti. Girdi, toks 
Dargi s ar kitas galėtų prieiti 
tik prie 8-tos kategorijos valdi
ninkų. žinoma, aš neturėdamas 
jokios nuovokos apie Lietuvos

su kuo tik sueina tai vis neuž
miršta pagarbinti Povilą Dargi, 
kam tas drisęs kritikuoti Sme
toną per Lietuvos Nrepriklau- 
somybės sukaktuvių paminėji
mą. To “baisaus” prasižengi
mo prieš Smetonos aukštybę p 
Klinga, kaipo iš 12-tos katego
rijos asaba, jokiu budu nega
lįs Dargiui dovanoti.

—Kipšas.

Ford Lincoln 
toj dirbtuvėj dirba 
brangiausius Lincoln 
bilius.

Pirmiau per keletą 
dirbo 40 valandų savaitėj. Da 
bar jau tris savaites, kaip duo 
da dirbti tik 18 valandų. Ta 
čiaus darbininkų dar neallei 
džia iš darbo.

reila 4, P. Mažeika vi-
Ant iždo globęjų: J. Januš- 

keyičia 2? S. Baka n lis J,/ G. J 
Stungis 8, M. Ą. Ručinskas 3

Bi’OiOklyno fašistų žvalgybi
ninkas lankosi. Pittsburghe ir 
ieško panamos Bachunui.

šiomis dienomis teko sdtikti 
Pittsburghe D. Klingą, kuris sa
ve persistato kaipo “Vienybės” 
redaktorius 
“ViėAybčš”
kĮyd jiems butų garbe būti Sme
tonos žvaigyliinfnkais. Todėl

lis*: i. B. 
)r. Klimas 
.ancslovv 2. 

illikus, buvo 
delegatai į busimą 

Išrinkta^ du, būtent: St.

Kai tik Fordas su savo nau
joms mašinoms rinkoj pasiro
dė, lai ir General Motor Co. 
nuo visų savo išdirbvstės karu 
numušė po $55.misas nieko negavo.

Tai skaudus smūgis fašis
tams, kurie visuomet gyrėsi, 
jog 14 kuopos nariai taip bal
suos, kaip jie diktuos. Kaip da
bar matote, per trumpą laiką 
čia atsirado pusėtinas skaičius 
“eretikų.”

Su delegatų rinkimais daly
kai irgi ėjo gana, nesklandžiai. 
“Eretikai” Ir čia užkirto jiems 
kelią, Turėjo būti, išrinkta, 9 
delegatai. Tačiau vos-ne-vos iš
rinktą tik penki: 4 baęiuniniai 
ir 1 gegužinis. Kitų keturių de
legatų nebuvo galima išrinkti, 
kadangi jie negalėjo gauti rei
kalingo skaičiaus balsų. Dėle-’ 
galų, taip sakifpt, papildomie
ji rinkimai 
susir

SLA. 289 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 7 d. Nors 
nariai buvo kviesti atvirutėmis, 
takiau nedaug; teatsilankė. Tai 
didelis apsileidimas, kad net į 
tokj svarbų susirinkimą, kur 
(Pildomoji Taryba yra renkama, 
nariai neatvyksta.

Svarbesni susirinkimo klau
simai buvo Pildomosios Tarybos 
balsavimai ir delegato rinki
mai. Balsavimo pasekmės to
kios:

Į prezidentus
15 balsų (kiti nieko negavo);

į vice-prezidentus: A. Mika
lauskas 11 ir M. Vokietaitis 1;

P. Jurgeli e te

K. P. Gugi 
Tareila 57 bal 

12 balsu.

Į vairumai.
d. ir vėliau Ford 
nuo visu darbu at- 
30 nuošimtį darbi- 

įpie kovo 15 dieną ir 
vėl nuo

Kiek teko patirti, p. D. Klin- 
gos misijų tikslas yrd pagel
bėti p. Bachunui atsisėsti į 
prezidento sostą ir sustiprint sa
vo vienminčius “tautiškoje” 
dvasioje. (Padarė jis specialius 
vizitus pas visus Pittsburgho 
tautiškus vadus ir pas tautišką 
vyskupą. Tik aš 
yra aukštesnė asaba

"tisai 1 L>uvo ignoruojami tokie 
SlĄ. dai’biibtojąl, kurie nėra iš-! 
tikimi shnddnetlškoms — fa- 
šislinėihs uŽin^.čioms. Sakysime, 
A. Vainorius, kuris per eilę me
tų, yra SLA. 40 kuopos pir 
ninkas; F. Savickas, kuris 
daugelį melų eina 
finansų sekretoriaus pareigas 
K. Šimkūnas, Dr. Baltrušaitk 
ne ir kiti žymu 
tojai* kurie 
darbave dėt SLA 
kas su/IPikšriu. Bet jie buvo ig
noruojami, ir tiek.

Balsavimo pasekmės buvo se
kamos :

Ant prezidento Bagočius gavo 
12 balsų, Gegužis 43 ir Bachli
nas 5 bal.
.. Ant vice-prezidento 
lauskas 49, Vokietaiti 
kevičius 10.

Ant> sekretoriaus: 
11, Miliauskas 12 ir 
kas 37.

Ant iždininko: Gugis 19, Ta- 
reila 27 ir , Mažeika 13 bal.

Ant iždo globėjų: Januškevi
čius 47, Bakanas 21, Stungis 11, 
Raginskas 31, Mockus 5 ir Sa
kys 4.

Ant daktaro kvotėjo: Dr. 
Broniušas 13, Dr. Klimas 38 ir 
Dr. Stinislovaitis 9.

Vienas žymėtinas dalykas, 
kad šiuose balsavimuose bolše
vikai balsavo kartu su tauti
ninkais už Gegužį, Januškevi
čių, Raginską ir Dr. Klimą. Pa
sirodo, kad ant Soho yra kokia 
nors sutartis tarp bolševikų ir 
tautininkų* Gal būti,r bolševikai 
irgi, panašiai Jr. tautininkai 
bijosi to menamo . “socialistų 

,pavojaus”. Tūlas juokdarys pa
reiškė, kad Soho ir bolševikai 
esą tautiški. Gal būti ir taip.’

Delegatų rinkimas. Priėjus 
prie delegatų rinkimo, pasirodo, 
kad Virbicko su Pikšriu sudary
tas sleitas visai nieko nereiškia. 
Atidarius nominacijas, tuoj pa
aiškėjo 
kankamai norinčių būti delega
tais. Kuopa gal rinkti, tik 4 de
legatus, o kandidatų buvo nuo- 
minuota net visas desėtkas. Iš 
to desėtko nariai turėjo pasi
rinkti tik 4 geriausius. Prisėjo 
bąlsuoti net 3 kartus iki buvo 
surinktas reikalaujamas skai
čius balsų už keturis delegatus. 
Tekiu budu Virbickas, Pikšris 
ir Lapeika pralaimėjo delega- 
tystę į SLA. Seiiną. Delegatais 
liko išrinkti A 
Šimkūnas, 
(jaunuolė) 
šie išrinktieji 40 kuopos dele
gatai yra rimti SLA. darbinio 
tv J L . -T . ? ■ .

Ant daktaro kvol
Bronušas 0, D r. E. (!
Dr, J. Š’ Stanesl6\v 10.

Susirinkime nebuvo 
viešos agitacijos bei apkalbę 
j i mu.

valdininkų kategorijas, nieko 
negalėjau ne pridėti, ne atimti 
nuo p. D. Kiingos kalbos.

Beje, SLA. 40 kuopos susirin
kime buvo paduotas įnešimas, 
kad kuopa p. Klingai surengtų 
prakalbos. Bet sandariečių dar
buotojas P. Marmokas pareiš
kė,, jog kuopa neturinti rengti 
fašistų agentui prakalbų. Po pa
reiškimo buvo leista balsuoti ir 
beveik vienbalsiai nubalsuota, 
kad nerengti D. Klingai prakal-

nežinau, kas 
ar tautiš

kas vyskupas, ar p. Klinga. 
Mat,. p.? Kliaga priklauso prie 
12-toš kategorijos Lietuvos val
dininkų, o ar tautiškas vysku
pas galėtų priklausyti prie tos 
kategorijos, tai dar yra didelis 
klausimas.

P-as Klinga kur tik nueina ir

Norg

$99.00
x ir unkščiaus.

ntrą kandžioti, nes 
SLA.

,$LA. 185 kuopos susirinkime 
pažangieji P. T. kandidatai 

gavo daugumą balsų.

Girdėjau, 
j. Motuzo i 
domoj SLA 
zidentus F. 
didžiumą balsų.

Nors .1. ,Motuzas prlČŠ F 
Biigoeių ii- 
lorijų ’ '

pažangiuosius kandidatus 
SLĄ. P. tarybą^ bot lįiėftas ne- 
gelbėjo ii* aįžą^areįvįį; siibda 
riedių J>LA. 352 luiopoj 
niipuoie lietčii zerO 
Smetonos garbintojus

Susirinkimo pradžioj buvo 
priduota 8 skundai ryšyje su 
nepasiuntimu iš narių surink
tų duoklių. Tie skundai labai 
sunervavo poną pirmininką 
Brazauską. Juo labiau 
vienas skundas palietė 
niškai. Pirmininkas 
skundų svarslynią atidėt 
kainam susirinkimui. N 
su tuo sutiko.

Beje, fašistai buvo užsispyrę 
išlupti iš kuopos paskutinius 
dolerius kelionei į seimą. Bet 
eiliniai nariai tam griežtai pa
sipriešino, ir jie nieko nepešė. 
Mat, nariai negali užmiršti to 
šmugelio, kuris buvo varomas 
kuopoj. Susirinkime buvęs. Ovcridtįs yaikŠ 

člojb |)o ŠI,A. 3^2 icĮiciįO ,ha 
rili namus iį‘ agitavo už. Ši, Ge 
gūžį ir paiųviųb^iiiti aikk: ■ 

bei tiįrė- 
uš*’ Grieš

Miką 
L Vokietai 

M. Mockevičius 24.

“Liuosybės” choras rengiasi 
prie operetės “čigonai”. Opere
te bus pastatyta Liuosybės sve
tainėj gegužės 8 d. Chorą da
bar mokina p. K. Steponavičius 
iš Chicagos. —J. M.

ffdrėeStef,

Kovo t) 
Motor C.o. 
leido apie 
ninku. O 
vėliaus ir vėl nuo visų darbų 
atleido apid 50 nuošimtį dar
bininkų su paaiškinimu: “O. 
K.” for quit and pay A. J. Mil- 
ler.” Likusiems duoda dirbti 
32 ar 40 valandų savaitėj ir 
dirba tiktai vienas šiftas.

Kovo 21 d. pasirodė rinkoj 
naujos mados Fordas \rl-8 au
tomobilius. Žiūrėtojų į kiek
vieną Fordo 'automobilių 
krautuvę susirenka labai daug, 
ale pirkėjų, tur būt, bus ma
žai.

Kaip lik pasirodė Fordo 
naujas automobilius, tai tą 
dieną piktadariai dviejų For
do krautuvių langus' išdaužė 
ir sužeidė keletą žmonių. Vie
ni sako:x^‘komunistai Fordui 
atkeršijo,” o kiti sako: “Ge
neral Motor Co. pasamdytų 
piktadarių darbas.” Bet aš 
toms pasakoms netikiu.

Fordas sako: “Jei biznis pa
gerės, tai bus daugiąu darbo 
ir pirmiau dirbusius darbi
ninkus šauks atgal prie darbo, 
—pasiųs per paštą atvirutes į 
namus tiems darbininkams, 
kurie pas Fordą pirmiau dir
bo. Nuo gatvės neims naujų 
darbininku.

Police

$14.95

Motor (k), ši-
Fordo 

uitoino-

SLA. 318 kuopos balsavimo 
pasekmės buvo tokios:

l prezidentus: E. 
čius 29, S. Gegužis 
Baciunas 37;

į vice prezidentus: 
lauskas 70, Vokieta 
M. Mockevičius I;

i sekretorius: P.
17, V. Čekanauskas 35 ir 
liauskas 7;

į iždininkus: K. Gugis 
Tareila 23 ir P. Mažeika 13;

į iždo globėjus: J. Januškc 
vičia 73, S. Bakanas 13, G. S 
Stungis 18, M. Raginskas 33 ii 
S. Mockus 33;

į daktarus kvotėjus: Dr. I 
Bronušas 31, Dr. Klimas 43 ii 
SlanesloNV 11.

Balandžio 
1I kuopos 
riame buvo 
Pildomąją Tarybą. Gegužio 
šalininkai rinkimus j Jabai 
skaudžiai prakišo. Svarbiausia 
priežastis, tur būt, buvo (a, 
kad jie nuėjo bernauti fašis
tams. Balsavimo pasekmės to
kios:

Ant prezidento 
gočius 22 bal.., S. 
J. J. Bachimas 50,

Ant vice prez. 
lauskas 5 
lis 18 bal

Ant sekretoriaus — P. Jurge- 
liūtė 29 bal., J. Miliauskas 25 
A'. M. Čekanauskas 45 bal.

Ant iždiniu! 
21 balsus, 
P. Mažeik

Ant iždo globėjų —J. Januš
kevičius 59 bal., S. Bakanas 
27 bal., G. J. Stungis 19 b., 
M. A. Raginskas 31 bal., S. 
Mockus 37 bal., J. Sekvs 0 bal.

Ant daktaro kvotėjo — Dr. I. 
B. Bronušas 22 bal., Dr. E. G. 
Klimas 21 bal., Dr. J. S. Sta- 
neslow 40 balsu.

Palyginus nominacijų davi
nius su rinkimais,, pasirodo 
štai kas: Gegužis tapo skaud
žiai sumuštas, Bačiūnus thip 
pat nebeatlaikė savo pozicijos. 
Nominacijose Bačiunas 
gavęs 
Bagočius tik I 
čiunas prarado 9 balsus. Gegu
žis 28, o Bagočius laimėjo 18 
naujų balsų 
stebėti ir tai, kad nominacijb

Bal. 7 d. SLA. 185 kuopa 
turėjo savo susirinkimą. Narių 
atsilankė apie 40, bet balsavi
me dalvvavo 36.

Prieš balsuojant buvo ap
kalbėta kandidatų kompeten- 
tiškumas, bet mažai kas halsą 
ėmė, išėmus porą narių, kurių 
nuomonės buvo skirtingos dėl 
nekuriu kandidatų. I (

. Balsavimo pasekmės tokios:
J prezidentus: Fį. J. Bago- 

cius gavo 36 balsus, S. Gegu
žis 0, J. J. Bačiunas 0.

I vice prezidentus: A. Mika
lauskas 31 bal., M. J. Vokietai
tis 1, M. Mockevičius 3 balsus.

I sekretorius: P. Jurgeliutė 
17 bal., J. Miliauskas 14 bal., 
V. Čekanauskas 4 balsus.

I iždininkus: K. P. Gugis 31 
balsus, J. Tareila 0, P. Mažeika
2 balsus.

| iždo globėjus: J. Januške
vičių 7 bal., S. Bakanas 22 b., 
G. J. Stuhgis 32 bal., A. M. Ra
ginskas 7 bal., S. Mockus 2 bl. 
ir J. Sekys 1 balsą.

| daktarus kvotė 
Bronušas 30 bal., 1
3 bal. ir Dr. <

Balsavimus 
renkami 
seimą 
Barzdvs ir A. Turkevičius. Ka* ... dangi ižde mažai pinigų 
dusi, tai atrodo, kad delegatai 
turės važiuoti savomis lėšomis. 
Tarimo nebuvo, kjiek turės 
kuopa apmokėti.

Turiu pasakyti, k 
rinkimas buvo ilgas 
dus dėl to, kad tam; 
sies elementas susiri 
lė obstrukcijas 
prie tvarkos. Patartina kuopos 
nariams, kad ateityj vengtų to
kių gaivalų ir neturėtu reika
lo su jais, nes 
SLA., nei jiems

. SLA. P. Tarybos rinkimai 
įvyko bal. 5 d. .Sandarieč'ai su 
fašistais viešai bando vienas ki
tą kiek kandžioti, bet kiek pri
temus glaudžiasi) vieni prie ki
tų ir tupi lyg vištos ant vienos 
laktos, šventa^, < Lukošįus savo 
karunkose yra pasakęs: Fad 
SLA. 4-tam apskrityje yra (ži
noma, seni papročiai) taip: 
“durnas duoda, razumnas ima”.

Buvo manyta, kad ’tokis to 
šventojo pareiškimas yra klai
dingas, bet tikrenybėje išeina 
visai lyitaip. SLA. 51-mose kuo
poje radosi dar toki durneliai, 
kurie atidavė savo balsus Už 
patentuotą tautininką poną Ta- 
reilą, bet vis gi jų yra gana 
mažai. Well, tuoj pradės aušti 
ir gal neužilgo tas vištelės pra
dės vieną 
panorės surasti grūdelį 
pastogėje.

Pasekmės balsavimo:
Ant prezidento: F. J. 

čius 15, S. Gegužis 14, J. 
chunas 2.

Ant viceprezidento: . 
kalauskąs 13, M. J. Vokietaitis 
9, M. Mockevičius 7.

Ant sekretoriaus: P. JUi’ge- 
liutė 8, J. Miliaiiskžtš 5, V. M. 
Čekanauskas 18.

Ant iždininko: K. P. Gugis 
20, J. Tareila 8, P. Mažeika 3.

Ant iždo globėjų': J. Januš
kevičius 10, S. Bakanas 11, G. 
J. Stungis 7, M. A. Itaginskas 
3, S. Mockus 14, J. Sekys 13.

Ant daktaro kvotėjo: Dr. I. 
B. Bronušas 10, Dr. E. G! Kli
mas 8, Dr. J. S. Stanesl6w 12.

Ktyrešp.

į sekretorius
15 (kiti nieko negavo);

į iždininkus: K. Gugi 
(kiti nieko negavo);

į iždo globėjus: S. Bakanas 
ir G. Stungis gavo po 15 bal
sy, o kiti nieko;

į daktarus kvotėjus:
nušas 15, o kiti nieko

Delegatu į ceimą tapo išrink 
tas A. L. Skirmontas, o altcr 
natų H. G. Rutkauskas

Susirinkimas buvo 
ir narių ūpas geras. —

$29.00 
valytojų, vertės 

$23.50 
$77.50

GRAŽUS VICTOR REKORDAI 
ui mažiau kaip pusę kainos

Vertės 75c — po 35c arba 3 už $1.
-Užmiršai Tčvų„ Kapus ir Laivyne— įdaipavo Butėnas
- Linominis ir Užgavėnės su orkestru.
-Nepamiršk Manęs— Polka ir Vilniaus Valsas.
-Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankictas veselės orkestrą.
-Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
-Dicmantas Polka ir Gėlynas Polka.
-Molio Uzbonas. Sakė Mane Šiokia. v
-Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji. v
NAUJI COMJMBIA REKORDAI PO 75c VIENAS. 

LIETUVOS VIEŠBUČIO
M. Hofmeklerio, Diriguojamas 

16255F Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas 
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Diriguojamas — jdainavimu: 

16254F Aukšti Kalneliai 
Ak Norėčiau 

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

16252F Kukutė, Vakas ir Myliu, Tango. 
16253F Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK.. Fr. Yotko Djriguojam 

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

Polka ir Ūkininkų Polka. 
Polka ir Pavasaris Polka.

Trumpųjų bangų Shorl 
Wave Conventer. Prijun
gus prie jūsų radio galima 
pagauti visas tolimas ir 
Europos stotis

$14.95
MAJESTIC radio ir plionografas kru- Cfįfj -Rfl
NAUJAS hūtoinobilių radiė vertės $65.00 lengvai įdeda
mas į jūsų automobilių. Su įdėjimu

Miliauskas 4, V. M. Čckaricius 
kąš7. . .

SLA. 262 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 3 d. Pir
miausiai buvo aptarta vieta 10 
Apskričio suvažiavimui, kuris 
turės įvykti birželio 19 d. Nu
tarta apskričio konferenciją 
laikyti iš ryto, o po: pietų tu
rėti pikniką.

Toliau sekė Pildomosios Ta
rybos balsavimai ir delegatų į 
seimą rinkimas. Delegatu .tapo 
išrinktas Juozas Mačiulis. Pil
domosios Tarybos balsavimo 
pasek nies tokios:

Ant prezidento: F. J. Bago
čius 15, S. Gegužis 0, J. J. Ba
buinas 2.

Ant vice-prezidento: A. Mi
kalauskas 6,, M- J- Vokietaitis 
2, M. Mockevičius 6.

Ant sekretoriaus: P. Jurge
liutė 2, J. Miliauskas 5, V. M. 
Čekanauskas 6.

Ant iždininko: K. P. Gugis 
14, J, Tareila lz P. Mažeika 2.

Ant. iždo globėjų: J. Januš- 
kevičia- 1, S. Bananas 15, G. J.

čiam—fašistiniam sleitui į ‘.Pil 
(lomąją Tarybą, bet kad ir de 
legatus į Sei 
žmones.

Buvo aCa 
tb susirinki n

įdainavo: Jurgis Aranskas
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Išvyliojo pinigus
Vardai ir pavardės čia

panašus. 
ne kažin

moteris.
o pas ją

E ietuvė mote ris jaučiasi, kad 
ji yra gera moteris. O ir pažįs
ta Chicagą. nes štai tiek laiko 
išgyvenusi mieste.

BeU kaip įrodyti, kad ji yra 
gera moteris? Mąsto šiaip, 
mąstę taip. Pagalios kalifornie- 
tis p&reiškia: Gal tamsta turi 
savo 'pinigų? Geri žmonės, ne 
palaid i nai, Amerikoj turi susi- 
taupiuV pinigų. Tegul nedaug, 
bet visgi turi. Jei jis žinotų, 
kad lietuvė turinti pinigų, tai 
galėtų casitikėti ja.

Moteris, pasirodo, pinigų tu- 
rinli. siiur, kad turi. Kuone 
pustrečio tuksiančio dolerių. 
Jei tikrai, pasakyti, lai pašte

ne 
svarbus. , lPat» įvykis svarbus. 
Nes jis gali pasikartoti dar ne 
vienam ir ne vienai. Gali pasi
taikyti toks pat arba 
Štai koks jis buvo 
kaip seniai:

Gyvena Chicagoj 
Lietuvė moteris. Uže.j
lietuvis, senas pažįstamas, kuo
ne iš Lietuvos žinomas. Seny
vas vyras.

Atsivedė jis kita vyrą, taip
jau lietuvi. Perstatė jį agentu 
esant. Pasakė, kad reikalui pa
sitaikius juo galima pasitikėti. 
Nieko ypatingo. Nes tiek ir 
tiek naujų pažinčių mes įgijo
me.

Naujos pažintys dažnai būna 
trumpos. Užmiršo ir lietuvė 
moteris naujų pažintį.

Bet praslinko kiek laiko. At
lanko jų minėtas agentas. Na, 
jis jau senas pažįstamas. Bu 
juo atsilanko dar kitas žmo
gus. Iš Kalifornijos a Įvažiavęs.

Turtingas žmogus kalifornie- 
tis. žinote, Kalifornijoj auksą 
kasa ar kasdavo kadaise.

Kalifornietis pasisako turįs 
rimtų misiją Chicagoj. Jo tė
vas — turtingas asmuo — mir
damas paliko keletą dešimčių 
tūkstančių dok*»-’ų neturtėliams 
išdalinti. Išdalinti noturt^liaęis 
Chicagoj. Bet jis, sunūs, yra 
svetimas Čia. Jam reikalinga 
pagelba išdalinti. Reikalingi ge
ri žmonės, o ne kok’e pabastos. 
Jis gausiai užmokėsiąs už pa- 
gelbą.

padėjusi ^2,180!
Kaliformietis išsiima iš kiše

nės didžiulį kųlį himniškų — 
ne lik dolerinių, bet didesniais 
numeriais. Bent vienų, viršuti
nę bunraškiK malė lietuve di
desniu mmmriu. Savo akimis

Turtingasis kaliforriietis sa
ko lietuvei: Padarykime taip, 
sudūkinu* tamstos ir mano pi
nigus į krūvų; tamsta galėsi 
laikyti visus savo žinioj.

norėtų apgauti

Sutartis padaryta. Bet mote
ris dar truputį abejoja. Žinote 
kaip dabar pavojinga laikyti 
prie savęs didesnes pinigų su
mas.

Vyras paklausia, ar neturi 
moteris stiklo alaus, o gal vy
no stiklelį. Moteris turi. Atne
ša... Nes kas šiandien neturi 
vyno ar alaus?

Ir toliau kvaraha žino kas 
pasidarė. Lietuvė pasijuto tar
tum dizi, sakytumei, ne sava. 
Vyrai nusitarė, kad jau metas 
važiuoti į paštų. Moteris suti
ko. Visi nuvažiavo. Vyrai 
aiškino pašte, kad moteris 
rinti išimti $2,486. Lietuvė 
tiko.

Visi trys sugrįžo namo su pi
nigais. Lietuvės protas lyg pra
dėjo blaivėti. Bet čia atsitiko 
nelaimė. Vyrai kažin kokiu 
budu paėmė jos $2,480. Ir išbė
go. Paliko tik jų šernolę, ku
rioj vėliau moteris rado $4.

Okaip su pustrečio tuksian
čio dolerių?

AVcll, 
jų nėra.

pa- 
no-
su-

INDORSUOJA 
Advokatą

J.P.WAITCHIŲ
Mes, žemiau pasirašę, pilnai 
indorsuojame Advokatų J. P. 
Waitchių, 
kandidatų 
jus.
Balandžio

me lietuviu balsuoti už
J. P. AVAITCHIŲ

Pasirašo:

Ir šiandie

kaipo tinkamiausj 
j Municipal Teisė-

12 (rytoj) prašo-

K. Žuraitis, Justin 
Mackiewich/ Dr. Blo- 
žis, adv. Borden, adv. 
Česnulis, Dr. P. P. Za- 
llys ir Dr. P. Z. Zala- 

toris.

ši istorija jau ne pirmų kar
tų randa vietos '‘Naujienose.” 
Man pačiam bent porų kartų 
teko ji skaityti... Pasirodo, kad 
pasaka apie turtingo kalifor- 
niečio sūnų, norintį išdalinti 
labdaringiems reikalams kole
tų dešimčių dolerių 
randa 
atiku, 
ateity, 
povai.

,, dar vis 
ge ra š i r d ž i ų 1 e ng v a t i k i ų 
Ir tur būt ras ne vienų 

Nes žmonės mokinasi 
— Nugirdęs.

Dr-gė Gasparaitienė 
jau baigia pasveikti

atnešę lininy savininkamsAssoeia I ion

savininkams iš-
ivimu, per visus melus.

nebus

1

OSCAk
i

Poliau lieka visokie asmeni-

priklauso T dienų balandžio 
biržoje. Kasime jų vienų savi
ninkų SI. Louise, kitų Minnea- 
polise, Irečių New Yorke, ket
virta gal Liverpooly, Anglijoj.

n. uaRLSTROM 
for Governor

Govcrnor,

t 1
i S '

ų * jfl
*■
L

ATYDA
lengvai perkeliami iš vienos 
vietos j kitų; morgičiai, ku
riuos bus galima atiduoti mie

li juOS TaksųMokStojamsir
PILIEČIAMS!

Advokatas
JOSEPH J. GRISK

[Acme-P. W A. Photo!

Lucien Boussoutrot (po kairei) ir Emil Rossi, Francijos 
aviatoriai, kurie be sustojimo išsilaikė ore 76 valandas ir 43 
minutes. Per tų laikų jie padarė 6,582 myli.

Avers avė. Butų gerai, kad 
draugai kliubiečiai, kuriems lai
kas pavelija, aplankytų sergan
tį Briedį ir suramintų j j.

—Karveliškis.

Taksų reikale
Kiek yra žinoma, organizuo

tų taksų streikų pradėjo Asso- 
ciation of Boal Estate Taxpay- 
ers of Illinois. Ta organizaci
ja pradžioje susidėjo iš vidur
ini esčio (loop) stambiųjų nuo
savybių taksų mokėtojų ir real 
estate agentų, kurių skaičius 
siekia 250. Tai yra pagal jų 
pačių garsinimų.

Ta organizacija pereitame 
legislaluros posėdy Springfiel- 
dc agitavo, kad butų priimtas 
bilius išleisti bonus ant to
kios sumos, kiek yra mokama 
už 1928 ir 1929 m. taksų. li
tų patį aš girdėjau iš jų kalbė
tojo, John Pratt, per radio.

Tai reiškia, kad mes, namų 
savininkai, kurie sumokėjome 
minėtų dviejų metų taksas, 
prisidėdami prie jų, duodame 
jiems paramų, kad jie išsisuk
tų nuo tų dviejų metų taksų 
mokėjimo. Nes jeigu jiems pa
siseks tas bilius pervaryti le- 
gislaluroje, tai tų bonų pasko
lų gausį m e visi mokėti.

Kitas dalykas. Didelės sumos 
bonus bus sunku parduoti. 
Bankoms toks duoti 
nuošimtį arba bonus 
už visai žemų kainų, 
visai nebus galima 
Nes štai mėginta

nizacija nurodo, kad asmeni
nės savasties Cook kutintoje 
randasi vertės 16 bilionu dole
rių. Bet tame klausime tilpo 
pastaba Charles E. Fox, kuris 
buvo įkainuotojas nejudina
mos ir asmeninės savasties. Jo 
mintis — gal butų galima už
dėti taksų ant penkių bilionu 
dolerių asmeninės savasties, 
bet ne daugiau. Jis nurodo, jo- 
gei esama vadinamų t rust es- 
lates ir probate estales vertės 
šešių bilionu dolerių. Bet toj 
sumoj neatskirtas nejudina
mas turtas, už kurį taksos yra 
užmokėtos. Nuo taksų paliuo- 
suoli valdiški Bonai ir pagrin
diniai vielinių kompanijų Še
rai.

Visa tai išėmus, nurodyta 
alsmeninės savasties suma lie
ka daug mažesnė. Du bilionai 
sąskaitų bankuose, bet ir čia 
negalima los visos sumos tak
šnoti, nes kitų valstijų Bankai 
laiko dideles sumas pinigų če
kių padengimui. Kompanijų 
sąskaitos, kurios yra prideda
mos prie pagrindinių šorų, irgi 
negali liuli taksuojamos. Ketu
ri ir pusė Biliono dirbinių. 
Bet tiek dirBinių padaryta, su-

didelį 
parduoti

mainosi kas valanda.
i Taigi C. E. Fox sako, kad po 
trijų mėnesių tyrinėjimo pasi
rodė tik penki bilionai dolerių
asmeninės savasties, kurių ga
lima butų aptaksuoti. Ir šiai 
kas galima surpsti Asmeninės 
savasties taksavimui:

989,677 gabalai viešbučių ir 
namų rakandų;

49,838 krautuves.
6,870 prekybinės krautuvės;
10,871 dirbtuvių;
1,000 kontraktorių;
50,000 raštinių visokių rusių;
3,000
3,500
7,000
3,784
374 teatrai;
150 bowling alleys;
954 biliard salės;
505,905 automobiliai.
Žiūrint į viršminėlus faktus

barzdąskutyklų;

danių gydytojų ofisų;

Victor Frohlich
Geras lietuvių draugas. Victor Froh

lich yra demokratų kandidatas į Attorney 
General. Kelios dienos atgal jis kalbė
jo dideliame masiniame susirinkime, Šv. 
Stepono svetainėje, ir pareiškė, kad lie
tuviai užsitarnauja daug didesnes asto- 
vybės politikoje; jie turi turėti daug 
daugiau savo žmonių publiškuose ofi
suose. .

Jei Victor Frohlich butų išrinktas, 
jis pasidarbuotų, kad bankiniai įstaty
mai butų taip pagerinti, kad žmonių 
indeliai nežūtų ir taipgi pasirūpintų, kad 
taksai butų mažesni.

Lietuvių Kliubas 27 wardoje indor- 
savo Victor Frohlich kaipo kandidatą į 
Attorney General vietą. Bajsavimai bus 
balandžio 1 2.

Garsinkites Naujienose

čių balsuoti Lietu
viams prielankius kandi-

X] OSCAK E. CAKLSTROM, for
3 CHARLES W. 11ADLEY, for Attorney General,
g] PERCIVAL G. BALDAVIN, for \Vard Committeeman 

L3th Ward.
BALSAVIMAI BALANDŽIO 12 d.
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Victor

VICTOR 
FROHLICH
Demokratų 
Kandidatas

I ATTORNEY 
GENERAL 
of ILLINOIS

Balsavimai Utarninke, 
Balandžio 12, ’32 
Lietuviai, .balsuokit už

Victor Frohlich

Frohlich
yra geras lietuvių draugas. 
Jis yra Demokratų kandi
datas j Attorney General. 
Turi 40 met. amžiaus, prak
tikuoja advokatūrą 18 me
tų. Yra baigęs teisių sky
rių Northwestern Universi
tete. Jei VICTOR FROH
LICH butų išrinktas į At
torney General vietą, jis 
prižada smarkiau bąusti 
suktus bankininkus ir pri
žiūrėti, kad žmonių depozi
tai bankuose butų garan
tuoti Illinois valstijos. Jis 
stengtųsi numažinti taksas 
ir atšaukti prohibicijos įsta
tymą.

Jei VICTOR FROHLICH 
butų išrinktas, jis stengtųsi

prašalinti graftą ir prašalintą visus suk
čius valdininkus.VICTOR FROHLICH

' YRA DIDŽIOJO KARO VETERANAS Balsuokit už VICTOR FROHLICH ir į pagelbėkit lietuviams užimti politikoje tinkama atstovybęBalsuotoju
Atyda

■

parduoti, 
parduoti 

Cook kutintos ir Sanitario dis- 
trikto Bonai, bet pirkėjų visai 
nepasirodė. Dabar miesto mo
kyklų ir kitokių taksų garan
tijų’ (anticipation warrants) 
vertė pažymėta po $100, o par
siduoda jos po $80 ir net $73. 
Gi atmokėti reikės po pilnai 
$100, dar su šeštu nuošimčiu 
palūkanų. Bet ir tai pirkėjų 
randasi ne daugiausia.

Tarp kitko kalbamoji orga-

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ 

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

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

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paltą.

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

Mes, žemiau pasirašę, Komitetas atsto
vaujantis Lietuvius įvairiose apielinkėse 
Cook Pavieto, šiuomi patvirtiname kandida-. 
turą sekančių Republikonų, kurie pasirodo 
kaipo tinkamiausi asmenys laimėti nomina
ciją ateinančiuose Primary Rinkimuose, Ba
landžio 12 dieną, 1932 m.

Joniškiečių Kliubo veikli na
re, Eva Gasparaitienė gyvena 
adresu 4637 S. Washtenaxv avė. 
Pirmadienį, kovo 21 dienų, Cle- 
velande, Ohio, Dr. T. Vitkus 
padarė jai operacijų ant kairės 
rankos.

Išbuvusi tris dienas ligoninė
je, dr-gė Gasparaitienė šeštadie
nį, kovo 26 d., parvyko j namus 
ir dabar randasi Dr. Strikolio 
priežiūroje.

Praėjusį sekmadienį ,balan
džio 3 d., sumaniau ligonę ap
lankyti. Nuvykęs radau pilnų 
butų svečių. Buvo pp. Antani
na Burnickienė, Adomas škiku- 
nas, Klemensas Strakšas, Akvi
lė Ančiutė, Charley Straškas, 
Stanley ir Florence Burnicku- 
Čiai, Valerija Chiuberkienė ir 
Simaičiai— visi joniškečiai ir 
dr-gės Gasparaitienės artimiau
si giminės ir draugai kaimynai.

Reikia pasakyti, kad Gaspa- 
raičiai yra ne tik darbštus Jo
niškiečių kliubo nariai, bet taip- 
pat ir labai draugški žmones. 
Todėl juos visi atjaučia ir atlan
ko.

!

Otis F. GlennDel

Arthur
W. Sullivan M

M

(Pasirašo)

i

J. S. Ramančionis
Jau kurj laiką serga Joniš

kiečių Kliubo narys, Vincas 
Briedis, gyvenąs adresu 149 So.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
ŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

M

Išrinkite biznierių 
Wardo 

Committeemanu

SUMAIŠYTA MALEVA
Galionas
už .....................................

Fiat Paint, vertės $2.40.
Galionas už ..................
Vamisbis, vertės $2.50
Galionas už ..... .............

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

PURE LTNCEED OIL
Galionas už .................

HARDWARE AND
WALL PAPER

$1.40
$1.85
$1.49
$2.50

80c

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

Republikonų kandida
tas į

Ward Committeeman 
of the llth Ward

Prezidentas General District 
Printing Go. Narys Central 
Manufacturing District Club, 
Modern AVoodmen (Palt 
Camp No. 12378), Lietuvių 
Auditorium Bendroves . ir 
daugelio kitų pilietinių ir 
fraternalių organizacijų.

United States Senatoriaus .............
Gubernatoriaus Illinois Valstijos .. 
Valstijos Sekretoriaus ...... ...........
Auditoriaus Public AccOunts ......
Valstijos Ižd. (State Trė-ry) ,.... G 
Generalio Prok-ro (Atty. General)
Valst. Prokuroro (State’s Attorney) 
Teisėjo Municipal Court .................

AVm. J. Stratton 
Harry G. tWright 
AVayland Brooks 
John J. Northup 

J. T. Swanson 
F. L. Fairbanks

A. S. Valūnas, 1742 N. Lotus Avė.
Zigmas S. Mickevičius, 2505 W. 63rd S t.
Anthony A. Olis, 3241 So. Halsted St.
Bruno F. Simons, 2437 W. 69th St.
Jos. J. Yufchas, 93rd Central Avenue,

Oak Lawn, Illinois.
Frank J. tflias, 1646 W. 46th St.
Frank Levickis, 4441 South AVood St.
John M. Locaitis, 1802 W. 64th >St.

NEŽIŪRINT KAIP
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyk ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Publišhed Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian New« Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Rooeevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS” 
...........  ■.* r- .. ..i~------------------------------------------ -

Entered ag Second CĮaas Matter 
March Tth 1914atthe Port Office 
of Chieato* IR undeor the act of 
March 8ii 1879. '

drotl.
111

St.. Chicago, 
Mėlt 8500.

Uiaisakymo kainai
Chicagoje - paltu:

Metams -------—._________  $8.00
Pusei metų .....___   4.00
Trims minėsiantis _______ 2.00
Dviem mlnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui______ __  .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija •••••••• HM 8c
Savaitei______ _________ ___ 18c
Minėsiu!_____ .............._____ 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paltu:

Metams _________________  87.00
Pusei metų ..........   8.60
Trims mėnesiams ___- 1.75
Dviem mlnesiams ........__1.25
Vienam mlnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_________________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mlnesiams ___ ~ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

renkamąs visps Vokietijos pą^aęięptąę (j’ęicjĮsjtąp^. : 
šios rinkimų kovos nulems' žyipjppi 

laipsnyje taip pat, ekonominę Europos ateiti. Jeigu 
Prūsuose ir visame Reiche” Cva^iiybęje) įąiprjętij fa
šizmas; jeigu ‘ Frąncijoje paimtų virsiu tąųiįų|n^ąi 
kiti atžagareiviai, tai gerų laikų Europai netektų įjgąį 
matyti.

Bet yra vilties, kad fašizmas yokįętjjoję įr p^ęįp- 
nalizmas Franci joje bus sumušti, pirmas Hitlerio rižsį- 
mojimas užkariauti Vokietijoje valdžių nepavyko. ,0 
Francijoje visi paskesnio laiko miestų ripkoj' įr pa
pildomieji rinkimai į parlamentų r odė s^prų sp^^ifeįų 
ir radikalų balsų augimą. Reikia tędel tikėtis, ką<| 
reakcija prakiš.

™žį pavadai (nedie <ąok, 
jisai numirtų!)? /

Bet tas Vyddtis nemato, kad 
nariai jau keičia “nepavaduoja- 
w w W rf®1"- 
a., i.. ---- e ne(4ave

eguži, o da- 
net 

irimo reika-

I

jąr• u ■B 
w ’a,p
Baci unas.

.......**.............. ........................................ ......................... ............................................į .....

Po šių S.LĄ. rinkimų, tur 'būt. 
išęiš iŠ mados vienas dalykas: 
skaitymas istorijos “nuo < apa- 
čios”. '

Profesorius Motuzas, kuris 
ta istorijos kursą dėste per 
“Sandaros” skiltis, ir profeso
rius Simas, kuris j j popmėriza- 
yo per rądio, turės pasiješkoti 
kito užsiėmimo. // 

kirvis.

ITALIJA KARO SKOLŲ PANAIKINIMĄ

’ <*■ M R-

•■('V .Ulįi/Sl M
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Džiovininkų maistas.
Mąnoma, kad jei džiovinin

kas pradeda tukti, tai jis jau 
sveiksta. Kelių svarų lašinių 
užaugimas visai nereiškia, 
kad jis lapo stipresnis arba 
kad plaučiai taisosi. Jeigu li
gonio apetitas nėra dingęs, 
pradek jam duoti maisto* per
viršį ir jis tukti pradės. Užtat 
ir bandoma
valgį varu kimšti. Kadangi 
pas juos virškinimas yra kiek 
suįręs, prasideda visokie ne
malonumai dėl persivalgymo.

džiovininkams

Fašistų partijos taryba, pirmininkaujant “pačiam” 
Benito Mussolini, priėmė rezoliuciją, kurioje reikalau
jama karo skolų panaikinimo, reparacijų sutvarkymo 
ir taikos sutarčių revizijos.

Prieš dvejetą ar trejetą metų šitokia fašistų rezo
liucija butų labai nustebinusi pasaulį, nes Italijos juod- 
marškiniai ir jų vadas tuomet buvo akyplėšiškai karin
gi nacionalistai. Pablogėję Italijos finansai tačiau pri
vertė fašistus savo nusistatymą tarptautinėje politiko
je pakeisti. Ekonominiai reikalai pasirodė galingesni už 
fašistišką “ideologiją”.

Fašistai reikalauja karo skolų panaikinimo, kadan
gi Italija yra paskendusi skolose. Kitu du fašistų rezo
liucijos punktu — reparacijų sumažinimas ir taikos su
tarčių pakeitimas — dalinai išplaukia iš Italijos santy
kių su kitomis Europos valstybėmis, dalinai išreiškia 
egoistinius Italijos siekimus.
' Kovodama už reparacijų sumažinimą, Italija nori 

gauti Vokietijos paramą prieš frankus, su kūnais ji 
seniai nesutinka. O. taikos sutarčių revizijos fašistai 
nori dėlto, kad jiems rupi gauti kai kuriu kolonijų Af
rikoje, kurias turi Francija.

Italijos nusistatymas karo skolų ir repąracįjų klau
simu yra artimas Anglijos nusistatymui.

. DR. M. J. VINIKAS PILIETIS

“Tėvynė” praneša, kad Dr. Matas J. Vinikas, kuris 
buvo nominuotas į SLA. sekretorius, bet dėl neturėji
mo pilietybės popierų yra išmestas iš kandidatų sąra
šo, —- šio mėnesio 5 d. patapo piliečiu. SLA. organas 
pastebi: v

“Dr. Vinikas pastojo Jungtinių Valstijų pilie
čiu beveik trimis mėnesiais pirm SLA. seimo, kuris 
konstitucijos nurodymu renka SLA. Pildomąją Ta
rybą, o kandidatai turi būti piliečiais tik laike rin
kimų ir užimdami urėdą, kuriam jie būna išrinkti.” 
Čia yra netikslumas. SLA. konstitucija nieko nesa

ko apie kandidatu pilietybę rinkimų laiku.. Ji reikalau
ja tik, kad viršininkas, t. y. jau išrinktas Pildomos Ta
rybos narys, butų pilietis.

Vądinasi, griežtai laikantis konstitucijos rąidės, p. 
Vinikui neturėjo būti jokios kliūties kandidatuoti.

Bet “Tėvynė” priduria, kad kandidatas turįs būt 
pilietis da ir “laike rinkimų”. Šituo pridėčku ji stato p. 
Viniko teisę kandidatuoti po abejone, kadangi yra nuo 
seniai įsigyvenusi SLA. nariuose nuomonė, jogei antrie
ji balsavimai (kaip tie, ką dabar einą kuopose) yra 
“rinkimai”. Tiesa, ne visi šitai nuomonei pritaria. Ji 
turi priešų, ypač pastaruoju laiku ją smarkiai atakuo
ja, kurie iš principo atmeta visuotiną balsavimą arba 
kurie yrą nepatenkinti SLA;. nominacijų rezultatais. 
Bet organizacija per ilgus įmetus tos nuomonės laikėsi 
(neprotestuojant tiems, kurių yra parašę SLA. konsti
tuciją), ir ją šiandie be niekur nieko paniekinti nega- 
« • •, . s ■ « * * ''* *.* t ' i i1 •. !

Įima. ,
Jeigu kandidatas jau per rinkimus turi būt piliejtįs, 

tai, sulig šita nuomone, Dr. Vinikas neturėjo teisės

Kur malkas kerta, ten ir 
skiedros krintb. Kur einą ko
va, tenai būna aukų.

SLA. rinkimų kampanijoje 
yra ir skiedrų, ir aukų.

Du komisiją’ pirmininkai nė
ra išrinkti i seimą: Finansų 
komisijos — p. Olis, 36 kuopo
je, ir Kontrolės komisijos — p. 
Grinius, 135 kuopoje.

Abiejose šitose kuopose dau
gumas balsų gavo Bagočius.

Chicagoj e 36-j e. kuopoje, be
je, pralaimėjo ir vienas “prezi
dentas” — ta£, ką turi |2 me
tų vaiko protą, o didelio vyro 
ambicijų. Jam dabar reikta, pa
čiam mokėti už savo gasoliną, 
važiuojant į Pittsburgą padary
ti Tarcilą “iždininku” (bet ne 
Susivienijimo).

Yra (ar buvo) Chicagoj e da 
ir Simo draugas Šernas, ku
riam butų buvę malonu birže
lio mėnesyje pasivažinėti po 
Pennsylvaniją. Kartais galėjo 
būti progos ir prie sekretoriaus 
džabo privažiuoti. Bet Nor’th- 
sidės kuopos’nariai “nesusipra
to” jo išrinkti delegatu.

Permažai reklamavosi penra- 
dio.

Ot, Gugis ir Bagočius tai bu
vo gerai išgarsinti. “Tribunči- 
kąi” per kelis mėnesius tuodu 
kandidatu “kėlė j padanges” 
oro bangomis, ir taip iškėlė, 
kad jų dabar niekas nepasive
ja. ' " ‘

—o—
“Sandara” rašo apie “toki 

demoralizuojantį reiškinį SLA. 
gyvenime”, kokio dar pirmiaus 
nebuvę. Ji mažai žino šios or
ganizacijos praeitį. Kada Dami
jonaitis, Tareila ir kiti “tau
tiški” šulai viešpatavo Susivie
nijime, tai per kokius metus 
ar dvejus laiko jie išvijo apie 
8,000 nariu, kas sudarė tuomet 
daug-maž du trečdaliu viso na
rių skaičiaus.

Gegužiui Susivienijimą vaĮ- 
dant, vienas skilimas jau įvy
ko, kaštavęs organizacijai ko
kius 2,000 narių. Jeigu jisai 
dar paprezidentautų dvejetą 
metų, tai ŠLA. imtų irti per 
visas siujes. Bet “Sandaros” 
Vyrai nori žūt ar bųt vėl įpiršti

Gegužį Susivienijimui į “va- 
dils’.

—o—
Kalbant apie “demoralizuo

jančius reiškinius” SLA. gyve
nime, reikia pažiūrėti ir ką jie 
demoralizuoja. Nė vienas besą- 
liškas žmogus neųžginčys, kad 
tarpe labiausią demoralizuoja
mų ir jau šudemoralizu’otų ele
mentų užima gana žymia vielą 
“Sandaros” štabas ir jo ben
dradarbiai. Spręskite iš jų dar
bų. Ar jie vajovaujasi bent ko
kiu principu dabartinėje SLA. 
rinkimų kovoje?

Jie giriasi stoją už demokra
tiją, bet jie vištiek agituoja 
už keletą kandidatų, kurie savo 
“demokratiją” semia iš “Vieny
bės” puslapių.

Jie, piktinosi, kad p. Vinikui 
neleista kandidatuoti. Bet jie 
remia Janušįevičiūką, Mika
lauską ir br. Klimą, kurie bal
savo prieš Viniką.

Jie koliojo “Naujienas” vien 
tik už tai, kad jose buvo įdėta 
žinia apie p. Vitaitienes pašali
nimą iš SLA. Bet tiems Pild. 
Tarybos nariams, kurie ją pa
šalino, jie nięko nesako; jie 
net pataria, savi&kiems už juos 
(Januškevičių ir Jt.) balsuoti.

Čia ne tik nematyt jokio 
principo, bet nė lašelio sveiko 
proto.

Mūšiai SLA. fronte kai ką 
visai “ąpglųšįno”.

Tūlas Vydutis, pavyzdžiui, 
skelbia pasauliui tokį maniles- 
tą:

“Jeigu reiks, mes (! — Ii.) 
pakeisime Gegužį tuomet, 
kuomet/ mes (! — įK.), na
riai, matysime, kad yra rėi-

t' v ■ 

kalas, ir kad turime nąpį, 
kuris pilnai galės Gegužį pa
vaduoti^.”
V;'" ' ... 1

Gegužis, vadinasi, yra dar 
“nepayąduojamas”. Dar “tokio” 
nario, kuris jį galėtų pavaduoti, 
SLA. neturi!

Susivienijime yrą apie 16 ar 
18 tūkstančių narių. Tai kie|< 
gi dar narių reikia prirašyti 
ppe. jo, |kad galų gale atsirastų 
vienas narys, kurią galėtų be-

kandidatuoti. Į
Pagalios, jeigu mes pirmą ir antrą kandidatų sky

rimą visuotinų balsavimu ir laikysime tik “nominacijo
mis”, tai juk Ąmerikojė ir nominacijos yra vadinamos 
rinkimais (primary eleetion).

Bet kuomet yra toks neaiškumas SLA. konstituci
jos prasmėje, tai būtinai reikia, kad šiuo klausimu tar
tų savo žodį seimas.

RINKIMŲ KQVOS EŲJĮOPOJE

Vakar jvyko prezidento rinkimai yokięfijoję.
Už dviejų savaičių bus Prūsų seįmo rinkimai, Įjū

rių reikšmė yra ne mažesne, kaip vakarykščių b^lgųyi- 
mų. Balandžio 24 dieną bus taip pat renkami epiniai 
kai kurių mažesnių yo|cietijQs valstybių.

Gegužės 1 d. Franci jos piliečiui rinks naujus atsto
vų runius. Tuose distriktuose, kur nė vienas kandida
tas nebus gavęs daugumos, jyylis gegųžęs Š d. perbal- 
sayimaL

Vėliaus kurį nors sekmadienį gegužės mėnesį bus

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėją Komitetas ir taip pat Pittsburgho, 

Brooklyno, Massachusctts ir Gdtinedticut pažangieji SLA. I vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta žemiaus — ties Bagočiatu, Gugio, Bakano, Stungio 
ir Brontao vardais.

No. J 
Aat Pre-

F. J. Bagočiuj, S. Boston, Mass. ....
r , Pi • ' t ’ ji? f*

S. Gegužu, MaHanoy City Pa. ........
J. J. Bachunas, Šodus. Mičb. ..........

, • ,■ ,i««y >■ k 4

.. :. ;/>

♦ 1

4

' ■
No. 2 

Ant Vict-

A.* Mikalauskas, Brdoklyn, N. Y/ .... 
M. J. Vokietaitis, Nkw Ūav«a. Conn. 

M. Mockevičius, Maltby, Pa. .........

..Kf. /
ii

P. Jargeliutė. Neir York. N. Y. ....
J. Miliauskas, Mckets koeks, Pa........

V. M. Čekanauskas, Hartford, Conn.

r - , f-

- •' '•*

Nor 3 
Ant * Sek
toriaus

. - r* ■ -* 1 '

No. 4
K. P. Gogis, Cbicago, Ilt ...........
J, Taraila, Waterbnry, Conn.

i v • ■ »v > . ,’f > t?• fe ---

No. 5.1 
•->Aur»'' t TO!G. J. Stungis, Chicago, Iii. - -------- -

ML A. Rag’inskas, 'iPiyniouth,' Pa. J... 
tL Mockus, So. Boston, Mass.............

J. Sekys, *' Hartford, Vįonn. ............ j Į.Į
 Ii 
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d xx
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No/ 7 
Ant Dak- 
tp.-Kvot.

rir?‘if4* įrož^^felliniir^^% 

fen ’Ū. ’ G? klfmas* PfiiladeVphia/^Pa. 

Dr.' J. S. Stan«!ow, Watcrbury, Ct.

..............V '
.........Xr**'

t

^estumas ir džiova.
D a ir dabar yra žmonių, ku

rie sako, kad nešamas yra 
vaistas prieš džiovą. Mat, lai
ke jo daugelis moterų šiek- 
tiek nutunka. Yra žinoma, kad 

■■■■•f ■" •' ■ ’ i.: 't . •

reta džiovininke/išgyvena ifci 
trečio arba ketvirįo kūdikio, 
(iimdynias ir žindimas žymiai 
paskatina džiovos piėtiinąsi.

Ne vienas nuoširdus gydyto
jas nepatars džiovą turinčiai 
inerginąi (eketi už vyro. Ne
jaugi tas busimas vyUąs butų

, H 
teiktų išteklių gyventi. Ištekė
jusios Už vyro jųoįcrs atsako
mybės ir pareigos žymiai pa
sididina. Dąžiiai tenka patė- 
myjl, kad merginą, kuri tarsi 
džiovos neturėjo, pradeda ja 
sirgti po ištekėjimo.'

Džiovų galimą prašalinti 
Jeigu džiovininkas mano, 

ką<| išsįgydynio jąm nėra? ka<| 
jis tikrai nuo įžiovos 
neužsimoka’ ii’ laiko
gaišinti — jis tikrai mįijs. Visi

i. , Jlbes 
pasve^ji ir gydosi, "yra gerą 
Įnęd|iaga išgydymui. Ne taip 
jau svarbu, ka<j gydymui vai- 
sfų nėra. Prieš pačią ligą vais
tų nėra, vienok jos valdymu? 
yra. Pa v., kosėjimą dajinai 
suvaldyti gali išnioktį pats li
gonis, reįkaje jį galimą sųstab- 

ge
riau negu narĮcdtąis. Vidurių 
pąĮeidiinąs, kuris gali ppbąig- 
ti Jr P^yp“
jiągu džiovos pasireiškimu, 
8$ Ii11!* ^|41><|y/ą? lįarėgo- 
rikli sumaišytu -są k^eosoja. 
firaiijo pl.u.<|iinas ' iš' ifįąu&ų 
gali būti sustabdyta? arklio 
kraujo skysčių įr krutinės Šal-

pra- 
i’r?W«“H ą'Fu- 

W,Iw;W
ii- 
tai prakaituoja, i?.judinti ji, 
duoti ką ?Utą išger į Ir <cn{-

ŠĮ?W j/rą|ĮUŽiu jp 

<jąžnąį inio šifp -
dėjinius kijufjnėj. kuoniet plati 

PlŠ'Š ij«oMa«?i>a va,i^h: 
galima prašajiųti krutinės sū

rėtuose 
duoti 
v r’ t r-

.-|P-- -j-pi Pa"
sveikti, gydytojo kklauso, koo
peruoja, perą jau taip sunkų 
jj įfcjjylį' Py4yt9Jwl prisjė- 
f‘a !Wcti' kpĮi ląpiif- 
gų įr net diploinališku. Kol 
jaąi ligonis pilnai pasitiki, ilii- 

ta, kad visi išradimai “dž1^’ 
w iF’’ laik^

fcl?
tikėjimas čia veikia. Is visų 
Iniinbugų “clžibvds gydyniuį':

hėra į l- *• f 
mas Vi u lYcumo) ipimciiii i vi- 
kaįingimui susĮiprinti apeiną 
syeikąlų.

yisi jįj-įnėtpjai prijiažistą, 
kad netoli visi džiovininkai 
liga apsikrečia vąįkais būda- 
nii. Vaikai neturi atsparos. 
Jei vaikas gyvena su džiovi
ninku, kuris spiaudinju, koše- išniintiiigas, nuolaidus ir su 
jįjnu, čiaudėjimų įr Kitaip, pa
sėja bakterijų, beveik nėra 
progos vaikui ligos išvengti. 
Todėl yra be galo svarbu, kad 
yaikai sii džiovininkais negy
ventų. Da blogiau, jeigu moti
na arba tėvas turi džiovą. Li
gos vaikas nuo jų nepavelde- 
ja, bet silpnumą payęldėja, to- 
dęl jis yra gerą dirvą d|į<jyąi. 
Suaugusiems džiovininkas nė
ra pavojingas, kilę tik jis nesi- 
spįaųdo bite kur, nękosi ir 
nečiąųdi kitiems j veidą.

Jeigu netoli visi džiovininkai 
yra gavę ligą būdami vdjkaiš, 
galite suprasti, kokis didėlis 
vaikų skaitlius ja serga. Pada
rius tinkamą tirinęjįmą New 
Yorke ir Chicagoj galima butų 
surasti po kelias dešimtis tuks
iančių vaikų su džiova.

Pas silpnesniuosius jų ligą 
pasireiškia inaloinąi: koseii- 
inas, apetito nebuvimas, liesti- 
maš, nuovargis ir U. Tūli jų 
ir įniršta po kelių metų. Did
žiuma tečlauš užauga yyraįs 
ir moteriiniš, kol liga pradedą 
juos piauti. Vaikų atsakomy
bės ir rūpesčiai menki, darbas 
paprastai nėsuAkiis, inaišlas įr 
poįlsiš užtikrinti? Jie pralėicj- 
žįa daug laiko atvirame ore’ ir 
saulės’ Šviesoj, įJžaiigjį jie tup 
rūpintis pragyveninib reiktį- 
lafs, prasideda romansai ir 
kovos. Prasideda jėgų įtempi- 
hiąs, įvairus nusiskriaudiinn?. 
šitokiuose momentuose sveį- 
kata-susilpnėja ir ramiai tų- 
bojusi plaučiuose džiova ima 
w . ......

Džiova jaunųąyięnėje.
Daugiau Beguz du trečdaliu 

visu džiovininkų sudąro žhię- 
nės tųrp lt) ir ^5 ’ nVetų "aliįiji 
Maus. Netoli visi jie apsikrėtė , i ■ U (t **''' ir ’.l I y c' “ y |. f i '■ L* ' 'j'■. *į būdami vaikais. Jeigu visą am- VllH .į.Ht * VlL'l’ >• l «• ‘.IIzių J1C butų galėję gyvohji 
kai vaikai,’ liga pas* juo^ nebū
tų pasireiškusi Ir pas daugeli 
butų dirigūsi’. Suaugusio žmo
gaus lylih^š; ekdhominiŠ, socia
li? ir<psįcĮiįnįs gyvenimas pa
sikeičia. Ambicijos jauno žnįo- 
gaus dįcleles, pasiryžimai įr 
pasišventimai ndismatubj anii. 
Meilė, finansai, ’ socialiai pa’si- 
žymėjiniai, kląįdos, nepasi^ę- 
kimai. Apie sveikatą nėra ka
da rūpintis. Kiekvienas jauiįaš 
žmogus mano turįs jos apščiai. 
šokių ‘ salonai j į masina įa-^ 
biau negu tyras ops. Nutyujn- 

ileFc- 
gliliaris valgymas tamįia pa-

šinant rei

s

i uziovos mirs, 
heužsimoka ir laiko sų juo 
gaišinti — jis tikrai niii;s. Visi 
šitos rųšies džiovininkai mirš
ta. Bet tie, kurie turi . vilties

i??"1??

varžymu, kartais iodo skied 
niu aptepimu, ir tik 
atsitikimuose prisieina t•■’so.-j ■ r.'-e '•fc* -. s -v-morfinos.
‘ nod

Tiesa, jaunų .žmonių orgą- 
nizmas yra veikslesnis, tai yra! 
ĮiHpiogiųęs funkcijas einą io- 
buliau, vienok kovai prieš ap
krečiamas ligas atsparos dali-: 
giau sename organizme. Džio- 
yi; r

Kiekvienas Jaunąs žinogus 
prieš s’LdšiahĮ; . gyvenimo hre- 
hoiĮ saviu’ahkĮarkovo,ti už pu- 
vį, privalo ŽįiibtL ar Jis i)e|įi- 
^’i; plaučiui džiovoj 
In’įyaJb 1i0ip ‘^ivo;
gyvenimui w bępakuTIčju^ 
jos prie veiklumo.

Džiovininkui nėra jokio rei
kalo valgyti daugiau kai tris 
sykius dienoj. Mėsa, kiauši
niai, varške, sviestas, 
vAisiai, daržoves ir iš 
valgiai
Jis gali valgyli viską, kas yra 
gera ir sveikam žmogui. Tik 

pa- 
pa-

pienas, 
javM 

turi būti jo maistas.

uksusas arba actas ir kiti 
našus rūgštus daiktai nėra 
tartina.

Skreplių ryjimas.
Kol džiova pasilieka 

plaučiuose, tol ji gali būti įvei
kta. Jeigu jį pasiekia skrandį 
ir žarnas, tuomet jau bloga, 
nes dvigubai reikia prieš* ją 
kovoti. Netoli visi sergantieji 
plaučių džiova vėliau lir ank
sčiau gauna ją ir į žarnas. 
Daugelis galėtų to ‘ išvengti, 
jeigū nerytų atkosetų skrep
lių.’ Juose yra tūkstančiai ir 
milional ligos mikrobų. Per 
tūlą laiką žarnose jie gali gau
ti galą, bet gali užkliūti ir įsi
gyventi.

Ar eit į sanitarijų.
Kiekvienas džiovininkas tu

rėtų gydytis sanitarijoj bent 
kokį laiką. Ne tai, kad ten bu
tų geriau jo sveikatai, o kad 
pasimokinus. Institucijoj yra 
tvarka, režimas, ir duodami 
paaiškinimai. Net senesnieji 
sanitarijų gyventojai pasidaro 
naujųjų mokytojais. Sugrįžęs 
haino iš sanitarijos ligonis ne 
tik pats nusimano, kaip tin
kamai gydytis, o ir kitų neap- 
krečia,'nes yra išmokęs atsar
gumo ir jau tiki, kad džiova 
yra apkrečiama liga. Pabuvu
sieji ilgiau sanitarijose gero
kai pasimokina apie džiovą, 
aplaidai apie sveikatą ir yra 
inteligentiški ligoniai.*
’ ♦ i ♦ 1 - « ■ I * * * jri ' * ■

Šiaip, (įžioviniųkas gali gy
dytis namie. Dažnai naniie jis 
jaučiasi geriau, valgo su dides
niu apetitu, miega ramiau ir 
pasiddro įvairių patogumų, 
kurių institucijoj ar kitur iš
važiavęs neturėtų.

Keliavimas gydytis Kalifor
nijoj, Arizoųųj, Teksuose ir 
New Meksikoj yra patartinas 
tik 'tiėms, kurie turi ištekliaus. 
Jeigu ligonis jujrės rūpintis 
ąpiė iškaščius, sveikiau jam 
bus namie.

IK •t-'i

Kiti gydymo budai.
X-spindulių vartojimas plau

čių džiovoj visai negelbsti. 
Švitinimas saules spinduliais 
yra gerąs cJuiUjtas Lik ligos pra-

tik

aUiti- 
kimuoše visai neturi verte? RVJV■■<»:?’ T‘ y i . H.‘P. '■ p

TIKISI
įmo H 7'-

w», Mm t

n? ijmh!1! H
-vimo. vaistais, ir kitom .priemp-

vi.

ga pązengejusi 
^Wus gauti 

kraujo plūdimą iš plaučių, švi- 
tinimair^aųles spinduliais tie- 
siog pavo^ingį. mąnls privalo 
nuo gydy|oj6 sužinoti, kuoniet 
jam leistiną i# kuomet draus
ti na švitihįis šųfdc. 
Oro leidimas ‘ krūtinėn,i • i kvaQ suplojus arba sukrpimis . 
ną plautį (dešinėj arba kai
rėj pusėj) jau senai yra 
toj amas. Šitas gydymo būdas 
<|ųoda labai džiuginančių ye- 
žuitalų, jeigu vartojamas tin- 
kaiuai parinktuose atsitiki* 
hiuose. Kas kelintą dieną vic- 
niį kruįines ptisę piųnuupio- 
jama oro taip, kad plautis 
}’e sųsiploja ir alsavime ncc a- 
y vau j a. Jis, taip sakant, gau

na ilsėtis. Jeigu plaučiai abe
jose. pusėse yra žymiai apsir- 
gę, šis gydymas negali būti 
yūrtojanias. Negalima įo var-

. * įvirta arba esama

kadvvie

var

o-

siįsis,' tyras oras, saulės šviesa, 
Jinkain^s Įkaistas ir pąfįes 11- 
goųįo noras ir yijtįs pą^yeikų.

Gydylojhš turį mokėti parink
ti ligonius, kuriems šis gycjy- 
jhas nepakenktų. Be to, reika
lingas yra brangus aparatas ir 
tinkamai išlavintas technikas.



Pirmadienis, balau. 11, 1932
Lietuviai Gydytojai

k

Graboriai

įvairus Gydytojai

Ofiso u Rez. Tel. Boulevard 5913

Lietuves AkušeresGraborias

Lachavich ir Simus

Petcr Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St. 
Tek Englewood 5840

1327 So. 49th Ct.

Telefonai
Cicero 3724 / p* f

■ ..........................

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

756 W. 35th St.
(Cor. of 3 5tb H Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Ncdėldieniais pagal tutartį

CHIOAGOS 
ŽINIOS

. - f,.-'-- -.-y”***

Mėgina apsisauogti nuo 
smurto nominacijų 

diena

Prailginsią laiką 
taksoms mokėti

vra 
to 

Tai

Antradieni, balandžio J2, bus 
primary clcction arba nomina
cijų diena.

Atsižvelgiant j tai, kaip at
kakliai vesta prieš-nom i nacinė 
kampanija, galima laukti, kad 
antradienį įvairiose balsavimui 
vietose

Taigi 
pradėjo 
pastoti 
Ir štai 
licija areštavo 80 vyrų, didžiu
ma kurių turi policijos rekor
dus ir kuriuos numato kaip ga
limus smurtininkus balsavimo 
dieną. Nužiūrima, kad busią 
suimta ir daugiau nužiurėtinų 
asmenų.

šis vajus yra varomas ryšy 
su teisėjo Jareckio taktika krei
piama tani, kad apsaugoti bal
suotojus ir balsuotojas nuo 
smurtininkų. x

Abelnai, miesto tėtušiai stro
piai ruošiasi išlaikyti tvarką 
kalbama diena savo rankose. » c-

kad jis busiąs neužilgo 
mie, bet draudė, ieškoti jo, h 
dūliai ieškojimo jam-grumajan 
ti mirtis' Dar sekmadienį dak 
taras nebuvo grįžęs namo.

Skelbimai Naujienose 
duoda baudą dėlto, 
Kad įsčios Naujienos 
vra naudingos.

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

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subaramo 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -te 

1821 So. Halsted Street

tai 
lai- 
15

Praėjus) penktadienį Illinois 
Siipreme Court išnešė nuo
sprendį byloj, kurią iškėlė Ja
mes E. Bistor ir 5,00Q kitų tak 
sų mokėtojų protestui taksų už 
1929 m., ba, girdi, jos esančios 
neteisėtai paskirstytos. Illinois 
Supreme teismo nuosprendis 
(išneštas penktadienį) pareiš
kia, kad 1929 m. taksos buvu
sios teisėtai paskirstytos.

Keikia tečiau žinoti, kad 
ir kita byla, kuri laukia 
paties teismo sprendimo.
Lillian Cesar (iš Oak Parko) 
byla, kurioj Cook kauntės tei
sėjas Jarecki pareiškė, jogei 
1928 ir 1929 m. taksos esančios 
neteisėtos. Deliai šios bylos 
Supreme Court of Illinois kolei 
kas dar nepasakė savo žodžio.

Tuo tarpu jau ir 1930 m. 
taksų bilos yra išsiuntinėtos sa
vasties valdytojams. Pagal į- 
statymą jos turi būti sumokė
tos iki balandžio 15 d. Kadangi 
tečiau yra savasties valdytojų, 
kurie neturi iš ko tas taksas 
sumokėti, nors ir norėtų, 
planuojama joms sumokėti 
kas prailginti iki gegužes 
arba birželio 1 dienos.

Tokiam prailginimui sutiko 
konferencija susidėjusi iš mero 
Cermako, kauntės prezidento 
\VlieaIano ir kauntės teisėjo Ja
reckio.

Rezoliucija, oficialiai prailgi 
nanti laika taksoms mokėti, bus 
įnešta ateinančiam kauntės ta
rybos susirinkimui priimti. Bet 
šį žinksnį turi užgirti ir vals
tijos legislatura. Taigi ir legis- 
laturai, kuri susirenka balan
džio 19 d., bus patiektas bilitis, 
kuris suteiktų galimybės smul
kiems savasties valdytojams už
vilkti taksas, jei jie galės pa
rodyti, kad jie nepajėgia sumo
kėti taksų laiku ,o deilai to 
jiems grūmoja savasties prara
dimas.

Dar pora žodžių deliai Sti
prume teismo nuosprendžio Bis- 
torio ir kitų 5,000 taksų mokė
tojų byloj. Taksų mokėjimo 
šalininkai tvirtina, jogei šis 
nuosprendis yra rimtas smūgis 
judėjimui protestuojančiam tak
sų bilas. O Association of Real 
Estate Taxpąyers atstovai pa
reiškė, kad jie nežiūri į jį kaip 
į galutiną, paskutinį žodį ve- 
damoj kovoj.

bus smurto žygių.
balsavimo viršilos jau 
iš anksto ruoštis, kad 

kelią galimam smurtui 
tokiais sumetimais po-

Meras Cermakas sutau- 
pinęs $11,000,000 Chi- 

cagai
Praėjusį šeštadieni sukako 

metai, kai Cermakas užėmė Chi- 
cagos mūro vietų. Kyšy su to
mis sukaktuvėmis jisai nurodo, 
kad jo administracija sutaupi- 
nusi miestui per metus laiko 
$11,069,203.

Bedarbis pasikorė
Carl Ekstam, 48 metų, 1467 

Foster avė., bedarbis karpente- 
ris, pasikorė garaže prie namų, 
kuriuose gyveno. Finansinės 
bėdos, policijos manymu, buvo 
saužudystės priežastis.

raeglect
Colds

’Salčiul .krutinėję' ar gorkltljo gali 
pasidaryti rinitus. Palengvinki t 
juos | 5 nililutoe su “Musterolc", 
— ".eounter-irrltant” I Uždedamas kartą | valandą, Jis turi sutelkti 
pagelbą. Mtllonų vartojamas per 
20 motų, Rekomenduojamas (lak- 
Jarų Ir slaugių.

iii®

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718W.18 St. ‘
Tel. Roosevelt 7532

Phone C?.nal 6b22

DU. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

[Acmc-P.

Wilkes Bario, 
Flinchbaugh, 
risono anūke.

& A. Photo]

Pa. — Anne II. 
prezidento Ilar-

Kidnapino daktarą
Anksti šeštadienio rytą tapo 

pavogtas iš jo namų Dr. A. E. 
Budde, 48 metų. Tą pačią die
ną, tiktai popiet, vienas dakta
ro giminių aplaikū laišką, rašy
ta daktaro ranka. Daktaras sa-

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o tuusu 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

1439

PETRAS PETKUS 
iiJikJ'iė su šuo pasauliu

Balandžio 8 
landų ryto, 
kęs 37 metų

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252 **

Ofiso n Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV IRth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 675 5 ar Randolph 6800

AkiųjGydytojai

ba
ry- 

am-

1932 m., siilati- 
amžiaus, gimęs 

Lietuvoj. Laukuvos par., Girvainių 
kaime. Amerikoj išgyveno 25 met. 

Paliko dideliame nulitidlme 
moterį Veronikų, po tėvais 
Valauskailę .dukterį Bronisla- 
vų 17 melų, 2 broliu— Kazi
mierų ir Povilų ir švogerkas, 
5 pusbrolius ir 5 pusseseres ir 
gimines. Lietuvoj a seseris— 
Marijonų, Amelija, Juzefų, Oną 
ir Rozaliją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi,

Phone Bohlevard 4139
A. MASALSKIS

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3 343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo .7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 'ieną

• Phone Midway 2880

Dr. Siizana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą

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

Ofiso Tel. Lafayette 733 7 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200 .DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
4 Suytyio iš Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. , . ------  ------------------
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spccialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki <8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

kuris esti

skaudamą 
atsitaiso 

Prirengia 
Visuose atsitikimuose

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

. arti 31 st Street 
l; ČHICAGO. ILL.

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

šventadieniais 10-12 dieną

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

2
10

iki

0036

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmctte 195

Ralph C. Cūjller, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utarninkc 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

Advokatai

Rcz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prosptct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

cliff 7950.
Laidotuvės įvyks panedėly, 

Balandžio lt dienų, <8 vai. ry
to iš namų į šv. Juozapo para
pijos bažnyčių So. Chicagoj, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos nž velionio sielų, o iš 
ten. bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekaiue,
Moteris, - Duktė, Broliai, 
Pusbroliai, Pusseserės ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius .L F. 1 
tory* 4088.

)—Hnrniagasata

A. K. Rutkauskas, M. D.
8 Lafayette 4146i-J

UGOIM

9 iki 11 valandai
GENEVA, ILL.

4442 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

ryto
6 iki 9 valandai vakaro

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

O K I S A S:

4645 S. Ashland Avė.,
OHho vahindiis nuo Iki 4 ir nuo (5 iki

8 viii. vak. Nedčlionils |>Ukii| sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

2420 Marųuette Road

p—JI*. 7“-9,; Aatją4ienj. i» 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Lietuviai Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsilikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

PIGIAUSIAS LIETUVIS
. GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3 23 8 S. Halsted St.

Tel., Victory 4088

kitur

Išgelbėsią nuo karščio
Peoples G.as, Light and Coke 

kompanijos tyrinėtojai labora
torijoj praneša, kad jie sc.ra 
elę komi kalą, kuris suteiksiąs 
galimybės kiekvieniems namams 
palaikyti kambariuose vėsią 
temperatūrą vasaros laiku ir 
kad tai nekaštuosią brangiai.

JUOZAPAS TRIYONIS
Persiskyrė sii šiuo pasauliu 

landžio 9 dieną. 9:13 valandą 
to 19 32 m., sulaukęs pusės 

' žiaus. gimęs Tauragės apskr., Ši
lalės parap.. Tubynės kaime. Amc- 

- rikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime mp- 

terį Jobanną. po tėvais Karbaus- 
kaitę. sūnų Juozapą. 2 dukteris-— 
Sofiją ir Bronislavą, tėvelį Juoza
pą. 3 -brolius — Joną, Pranciškų 
ir Ąnt.aną. 2 brolienes — Oną ir 
Agniešką, pusseseres, pusbrolius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 25 19 
W. 4 5 St.

liaidotuyės įvyks utarriinke ba
landžio 12 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Triyonio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Tėvas, 
Broliai, Brolienės ir Giminės.

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai prilaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. GroyehilI 2242

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

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

Tol. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

JUOZAPAS BALTRŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 7 d., 9:30 vai. ryte 1932 
m., sulaukęs apie 39 metų 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- 
rį Pranciškų Gereus, Juzefą ir švo- 
gerį. Juozapą Bajorūnus, pusbrolį 
Liudviką Giedraitį ir ^gimines A- 
merikoj, o Lietuvoj 2 seserį- — 
Filaminą ir Valeriją, brolį Ano- 
fedą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj, 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 11 d.. 1 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 suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nubudę liekame
Pusseserės. Pusbrolis, Švo- 

geriaiir Giminė*
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Masalskis, tel. Boulevard 4139

LAURYNAS GINTARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio, 7 dieną. 12:50 valandą 
ryto, 19 32 m., sulaukęs 56 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Pagra
mančio parap., Tauragės ap$kr.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną. 2 sunu Adolfą ir Vla
dą. 3 dukteris 
nisę ir Oną. gimines ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas, randasi 19 
Bennett St.. Geneva. III,*

Laidotuvės įvyks panedčly, ba
landžio 11 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į St. Pcter parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos UŽ velionio sielą, o iš 
ten, bus nulydėtas į Oak Hill ka
pines.

Visi a. a. Lauryno Gintaro gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

iliudę liekame.

Moteris, Sūnūs, Dukterys 
ir Giminės.

Justiną. Bro-

a

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted. Street 

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

vakarą, išskyrus ket vergą ( 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto .

GRABORių IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kalbomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokudjame už atvežimą mirusio žmogaus kunb į musų 
ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esaht, musų automobilius atvazitios į jūsų
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite, pamatyti di 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reiknienų ir už tą pa 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teįkia ambulance patarnavimą su ekspertų lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Kėturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur

JŪSŲ GRABORIUS
Didysts Ofisas

W05-07 South Hermitage Avenue
Viši Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

John Kiichinšk^
Lietuvis Advokatas 

2221 VVest 22nd Street 
Arti Leavitt St.

• Pele fonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka-
. Room 8. Phone Canal 0523.

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

Te! Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart tbentadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

So. Halsted Street
Ofiso Td. Victory 7188 
Rez. Tek Hemlock 2615

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

•‘Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SEAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisai 77 W. Washington St
Room 1502 , Tel. Ceųtral , 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Snbatot 
-—0 iki 9 vąl. , ,

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Nanių Tel. Hy<k Park 3395

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovchill 1595 

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

nedčlioms pa^al susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVOS ADVOKATAS .

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telebbone Randolph 6727., 

Vakarais 215) W. 22nd St. nuo 4-9
T.kphone Roosevelt 9090 ,

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 96t)0

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phone Cicero 12’60

' Uu. .j . '?■ ■" i • j

JOSEPII J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avi.
Tel. Boulevard 2800

faz, 6515 įSo. l(ockwell $t. 
Tel. Republic 9723

Hemlock 8151
DR. V, S. NARES CHAS. A. PEPPER

LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

. Telephone F«nklin.5745
Namai: 3117 S, Union Avė.

Telepiione Victory 2213

11"- e .imifebMbŽ.'1)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman
.A. 55 kp. balsavimuose 
mejo pažangieji kandidatai

Vakar įvyko SLA. 55 kp. su
sirinkimas, kuriame buvo SLA. 
Pild. Tarybos balsavimai. Kan
didatai balsų gavo:

J prezidentus: Bagočius 42, 
Gegužis 0, Bačiunas 5.

| vice-prezidentus: Mikalaus
kas 41, Vokietaitis 3. Mockevi
čius 3.

| sekretorius: Jurgeli ute 20, 
Miliauskas 13, Čekanauskas 15.

J iždininkus: Gugis 43, Ta- 
reila 3. Mažeika 1.

Į iždo globėjus: Januškevi- 
čia 9, Bakanas 38, Stungis 36. 
Bašinskas 5, Mockus 4, Sekys

į daktarus kvotėjus: Dr. Bro- 
nušas 37, Dr. Klimas 3, Dr. 
Staneslovv 7.

Kuopa taipjau išrinko tris 
delegatus į SLA. seimą. Dele
gatais išrinkti: Kazys Pocius, 
Andrius Statkus ir Vincas Ba
šinskas.

NAUJIENOS, Chicago, m.

lai-

S

s

ii i

$2, o

3|»T

š

YAJ.

HVMBOLDT Pk 
prvisio

tano Cukuro cigarų krautuvei! 
įėjo trys jauni vyrai.

Padarė holdapą. Iš regi storio 
paėmė daugiau kaip .$30. Be to, 
atėmė deimantinį žiedą vertės 
$275.

Banditai mėgino įeiti į kam
barius prie krautuvės, bet sa
vininkai užtrenkė duris prieš 
jų veidus^ Todėl daugiau pa
sipelnyti jiems nepavyko.

pirm savaitės lai- 
atejo 
vietą 5*** 5t. Divisiok

lopam sq &

•VfSTERNf Avr

s

HOWAfrt>

im m

Pirmadienis, balau. 11, 1932

Roseland
c < 's

St. Dambrauskas susipyko su S.
W. Govieru, 9 kardos 

.aldermanu.

18 gatvės apielinkė
Holdapas lietuvių krautuvėj
Ketvirtadienio pavakarį, apie 

4:55 vai. popiet, lietuvio, An-

NOMINUOKIT

CHARLES J

CURRY

Reguliari Demokratų 
Kandidatą i

STATE SENATOR
4th Senatoriai District

Charles J. Curry. reguliarės demo
kratų organizacijos kandidatas į State 
Senator, yra real estatininkas. Jo 
ofisas randasi prie 55 St. ir Went- 
wortb Avė. ir tuo bizniu jis ver
čiasi jau 12 metų. Jo tėvas suor
ganizavo tą biznį 47 metai atgal ir 
jo šeimyna tęsia jį toliau. Jp tėvas 
buvo vienas iš pirmiausių town of 
Lake gyventojų.

Thomas J. O’Grady l’4th Ward 
Democratic Organization, kuri remia 
Thomas J. O’Grady kandidatūrą į 
Ward Committeeman of the 14tb 
Ward. Charles J. Surry kandidatūrą j 
State Senator ir William R. O’Toole 
kandidatūrą į State Representative, ve
da labai smarkią kampaniją.

Aldermanas O’Grady, buvęs State 
Representative iš 4to Senatoriai Dist- 
rikto, yra visoj šaly pagarsėjęs savo 
griežta kova prieš Illinois prohibici- 
jos įstatymus, ir tik pasidėkavojani 
jam legislatura buvo tuos įstatymus 
atšaukusi, bet atšaukimą vetavo gu
bernatorius Emmerson. Jis visą lai
ką visose kampanijose buvo remiamas 
darbininkų unijų, nes jis tiek pat 

'griežtai kovojo už darbininkus.

William R. O’Toole. dabartinis 
kandidatas j State Representative, at
stovavo savo wardą Miesto Taryboje 
per 17 metų. Jis ir O’Grady yra 
pergyvenę daug smarkių politinių ko
vų 14 warde, bet dar pirmą kartą 
jie susivienijo politiniai ir dabar vie
nas kito kandidatūras remia. Ir visi 
šie kandidatai tikisi laimėti.

Per pereitus 8 metus Aid. O’Grady 
už sekretorių samdosi jauną lietuvį 
Frank J. Tamulis iŠ Town of Lake. 
Aid. O’Grady visą laiką buvo su lie
tuviais ir todėl veik visos lietuvių 
draugijos yra indorsavusios Thomas 
J. O’Grady į 14 wardo Ward Com- 
metteeman. Charles J. Curry į State 
Senator ir William R. O’Toole j 
State Representative ir už juos smarkiai 
dirba.

Mes pasitikime, kad jus balsuosite 
už šiuos kandidatus rytoj, balandžio 
12 d., ant Demokratų balioto.

Bridgeporte ,prie 36 gatves ir 
Emerald avė 
ko į p. šeštoko garažą 
du vaikai ir pasirendavo 
automobiliui.

Užmokėjo rankpinigių
balansą $3 žadėjo atnešti kai 
atvažiuos automobiliu, šeimi
ninke patikėjo vaikiozais irda
vę garažo raktą. Vaikiozai ne
begrįžo užmokėti balansą.

Bet šeimininkė sūnūs jiarva- 
žiavo namo ir rado kitą spy
ną ant garažo durų.

šeštokai tuomet pašaukė po
liciją, kuri atvykusi užtiko ga
raže du. automobilius ir dar už
tiktas vienas vyrukas bemau- 
nantis tajerus.

Policija suėmė jį ir nusivežė 
į stotį Pora policininkų pasili
ko garaže. Po kiek laiko pa
sirodė dar pora vaįkiozų. Jr jie 
ėmė nurėdyti mašinas. Ir 
taipgi nuvažiavo į stotį.

Kolei kas jų prietikiai 
ną pasibaigė, 
vo
North Sides.—Rep.

Automobiliai
atvežti j Bridgeportą

Bridgeportas

WOOO ST.

•HGLEVVOOD

ko**»al P»C
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dir
bu-
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Užpuolė Kaulakio spaustuvę; 
padarė žalos

Astuoni ginkluoti vyrai šeš
tadienio rytą užpuolė Capitol 
Press spaustuvę, 3251 So. llal- 
sted street, kuri priklauso lietu
viui p. Kaulakiui ir Ko. Puoli
kai sugadino presą ir sudaužą 
vieno politikierių laikraščio for
mas.

Atlikę' Laužymo darbą, puo
likai susikrovė automobiliu tą 
politikierių laikraštį ‘‘The Chi
cago Globė”, kuris buvo čia iš
spausdintas ,ir išsivežė jį.

Puolikai atvažiavo 7 valandą 
ryto. Spaustuvėj tuo laiku bu^ 
vo du žmonės. Jie tapo suva
ryti į ofisą ir užrakinti čia, kol 
užpuolusieji šeimininkavo spau
stuvėje.

Kodėl buvo užpulta Kaulakio 
spaustuvė ?

Laikraščio “The Chicago 
Globė” redaktorius ir leidėjas 
aiškina tą klausimą taip. Esą, 
jo laikraščio laidoje, kurią už
puolikai išsivežė, buvo tilpęs vi
so puslapio garsinimas asme
nų, kovojančių prieš Joe Saltiso 
ir Frank McErlane įtaką Town

Aukščiau paduotas žemlapis 
rodo dvi zonas (aprėptas rate
liais), kuriomis važinėti Chi
cago Rapid Transit išleido spe
cialius pasus ir kuriais naudo
jamasi nuo šios dienos, t. y. 
nuo pirmadienio, balandžio 11.

Pasas kaštuojąs $1.35 savai
tei (ir apimąs visą miestą) yra 
geras važiuoti iš visų Rapid 
Transit stočių į pietus nuo ITo- 
ward Street ir j rytus nuo Des- 
plaines Avenufe.

90 centų savaitei pasas yra 
geras važinėti vidutinio ratelio 
ribose trijų mylių radiuse nuo 
kilpos (vidurmiesčio). Ratelio 
brūkšny pažymėta iš kokių ir

į A

iki kokių stočių galima 
ti 90 centų savaitei pasu.

Kalbami pasai teikia šitokių 
para n k urnų:

Paso savininkas gali važiuoti 
tiek kartų Chicago Rapid Tran- 
sit elevatoriais per savaitę, 
kiek nori.

vazine-

Pasą galima pavesti kitiems 
—savininko draugams, šeimy
nai, biznio bendrams, etc.

Pasai geri visose stotyse pa
žymėtose aukščiau zonose. Ne
reikia pažymėti kokiose stotyse 
jie bus naudojami.

Pasus galima pirkti bet ku
rioj stoty ir bet kuriuo laiku.

i - ■ : ■ ■ — " ■

SAMUEL E

DAVIDSON

SAMIEL K. DAVIDHON
Gerai žinomas advokatas, yra 

Republikonų Kandidatas į
MUNICIPALIO 

TEISMO TEISĖJUS ; 
p.»H Duvhlnon yra glinęit Chicagoje U- yra 
dalinu! lietuvių kilmės, nes Jo motina 
yra gimusi Ir augusi netoli Kauno mies
to; jis todėl guli suprasti bylinėtojus ir' 
parodyti teisingumų lietuviams.

P-us Davidson yra baigęs Chicago Kent 
College of Law, kur gavo Bachelor of 
Law ir Master of Ltiw laipsniuH Ir Jis 
prnktlkavo advokatūrų per penkiolikų 
metų. Per tų laikų Jis vedė virti 3,500 
bylų ir turėjo ofisų 155 North Clark St., 
Chicago, per pereitus dvyllkų metų.

Jis (stojo arini Jon 1017 in., tarnavo 
užjūry, daug sykių dalyvavo karo luuke 
Ir kelis sykius liko' sužeistus. Jis yru 
narys American Leglon, Eikš, Masons Ir 
įvairių atletinių, fratcrnallų, pilietinių Ir 
labdarybės organliucljų.

Dėlei Jo plataus biznio Ir komercinio 
patyrimo prieit prndėslant praktikuoti ad
vokatūrų. Jo pažinimo įstatymų ir pla
taus patyrimo vedime bylų, Jo nepap
rasto pasitarnavimo savo šaliai ir arti
mo pažinimo žmonių budo, Jis pilnai 
tinka eiti MCNJCIPAL1NIO TEISMO 
TEISĖJO pareigus. Jis yru indorsuotas 
Naujos Rvpubllkonų partijos, Gerinan- 
Amerlcun Leagųe, Cook County Bar Ass- 
ochitlon ir įvairių kitų pilietinių ir fra- 
ternalių organizacijų. Jis gyvena su 
žmona ir dviem vaikais prie 136 North 
Parkslde Avė.

Jis yra tokiu žmogus, kokis turėtų 
būti Teisėjas, kad telkti teisingumų žmo
nėms. Būtinai už J| balsuokite! .

Pas DAVIDSON stoja už atšaukimų 
ProhiblcIJos Akto, ... ................. .. ....

of 
me 
jos

Lake apielinkėje. Garsini- 
buvęs atakuojamas valsti- 
legislaturos narys Michael 

Ruddy, kuris (įąbąr kandi
datuoja naujam, terminui tai 
pačiai vietai, o taipgi 15 war- 
dos komitimano džiabui; aiš
kinta, kad Ruddy kand. palai
ko paprastai Joe. Šaltis ir Frank 
McErlane, o taipgi palaikyda
vęs nabašninkas “Big Tim” 
Murphy. Taip sako dienraštis 
Chicago Daily News.

Taigi manoma, kad užpuoli
mas ant Capitol Press spaustu
vės turįs 
“Globė” 
laikraščio 
išdalinta 
jams tą 
išsivežė

daug valgomų daiktų, cigarų ir 
cash iš registerio.
' Nors pp. Kraųjaliai ten pat 
prie krautuvės./ užpakaliniuose 
kambariuose gyvena, bet jie 
nieko nejuto.—-Vietinis.

Town of Lake

ryšio' su tilpusiu 
skelbimu. Kalbama 
spauda butų buvusi 
apielinkės gyvento-

pačią dieną, kada ją 
užpuolikai.

Roseland
Holdapas Kmujalio bučernėj

prie

Lietuvis Mikas Kraujalis šioj 
kolonijoj laiko bučernę adresu 
129 East 107 St.

šeštadienio vakarą, 8:10 va
landą, keturi tfyrąi atvažiavo 
automobiliu ir sustojo 
Kraujalio bučernės.

Du vyrai įėjo bučeniėn, vie
nas pasiliko duris daboti, o ket
virtasis automobily.

Holdaperiai paėmė iš registe
rio h* iš Kraujalio kišenių virš 
$200.

Toliau banditai ėmė klausinė
ti Kraujalį, kur yra seifas. 
Kraujalis betgi buvo įtiek išsi
gandęs, kad negalėjo Įkalbėti. .

Tada holdaperia’i eme klausi
nėti jį apie saugiąją šėpą jau 
lenkiškai.

Holdaperiai buvo jauni vy
rai.

Apsidirbę, jie susėdo į karą 
ir nuvažiavo.—Senas Petras.

Town of Lake

krautuvę balandžio 
valandų, ryto.
krautuve randasi
So. Hermitage i

Krau-
8 die-

adresu 
avenue.

Vagiliai įsilaužė į pp 
jalių 
ną 1

Jų
4349
Piktadariai išgręžė duryse di
delę skylę, išėmė vieną lentą,

George Martinkus serga jau 
apie porą mėnesių .Jisai ran
dasi savuose namuose adresu 
4516 So. Honore st.

Veliju jam greitai pasveikti.
Naujienietis.

Blaivybės ^agentai 
darbuojasi

■t o tada- sulindo vidun n’ri'.šsmešė

St. Dambrauskas per paskuti
nius kelius metus daug yra pa
sidarbavęs dėl S. W. Goviero. 
demokrato. 30 presinktas, ku
riame St. Dambrauskas gyvena, 
buvo republikonų. Bet per jo 
pasidarbavimą 30 presinktas li
kos demokratų įtakoje.

Dabartinėj rinkimų kampani
joj St. Dambrauskas susipyko 
su S. W. Govieru. Mat, jie buvo 
nusitarę į gubernatoriaus kan
didatą remti M. L. Igoe. Ir jau 
buvo pradėję dirbti už jį.

Vėliau S. W. Govier gavęs 
pasiūlymą kandidatuoti į Clerk 
Appellate Court ta sąlyga, kad 
jis, kaip 9 vardos žymus veikė
jas, pasitrauks nuo M. L. Igoe 
grupės ir rems H. Hornerio 
kandidatūrą j gubernatorius.

S. W. Govier tuo likęs užga
nėdintas ir priėmęs pasiūlymą, 
Vėliau norėjęs, kad ir St. 
Dambrauskas tą patį padarytų, 
bet Dambrauskui atsisakius tą 
padaryti, S. W. Govier atleidęs 
vieną lietuvį darbininką, kuriam 
buvęs duotas miesto darbas per 
St. Dambrausko pasidarbavimą.

—Vietinis.

SPORTAS
šiandien ritasi Londos 

Kampfer
su

PRANEŠIMAI |j„,. , , ,
--------- CIASSIFIED ADSNAUJIENŲ SPULKA Į Į ■ — —

Nariai Naujienų spulkos malonėkite I >r- " “r~ 
priduoti savo knygeles dėl patikrinimo.

Taipgi nauji nariai priimami per visą 
lalandžio mėnesį, nes su pirma diena 
šio mėnesio prasideda spulkos 38 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

7’ .Rypkevitia,
Naujienų Spulkos Sekr.

S-mas Liet. Namų Savininkų Pieiva- 
carinėj. daly šaukia didelį masinį mi
tingą pirmadieny, balandžio 1 1 d., M. 
MeldaŽ.io svet., 224 2 W. 23 PI. Visi 
Mos kolonijos namų savininkai kviečia
mi atsilankyti, nes bus gerų kalbėtojų, 
kurie mums visus dalykus išaiškins.

—■ Valdyba.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakasais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Brighlon Parko Lietuvių Prapertieriųl 
extra Susirinkimas įvyksta pirmadienio 
vakare, balandžio 11 d., 7:30 P. M. par. 
mokyklos kambaryje. Svarbių reikalų 
aptarimui kaip tai taksų bilos, nemo
kamos rendos ir kiti organizacijos rei
kalai. Visi nariai privalo ateiti ir atsy-! 
vesti visus savo pažystamus namų arba 
lotų savininkus. Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Astovų mėn. su
sirinkimas įvyks pirmadieny, balandžio 

1 1, Auditorijos svet., 8 vai. vakare. Visi 
Direktoriai ir Atstovai būtinai atsilanky
kite, nes bus rinkimas korporacijos val
dybos dėl šių metų ir taipgi yra kitų 
svarbių reikalų. —-- Valdyba.

šiandien vakare Coliseume 
susikibs Jim Londos su Hans 
Kampfer, žymiu vokiečių ris- 
tiku. - Kampfer tik prieš metus 
laiko atvyko į Ameriką iš Vo
kietijos. Paskutiniame turna- 
mente jis laimėjo Europos čem
pionatą, nuveikdamas visus 
oponentus.

Kadangi Europoj ir Ameri
koj ristynių būdas yra skirtin
gas, tai Kampfer pei' porą mė
nesių su atsidėjimu studijavo 
amerikoniškas ristynes. Dabar 
jis jau pusėtinai gerai ritasi ir 
vien Chicagoj laimėjo visą eilę 
ristynių. Jis yra jaunas, tvir
tas ir greitas.

Kitose porose risis Kola Kwa- 
l’iani su Frank Bronowicz, 
O’Shocker su Gino Garibaldi ir 
kiti. Visi yra gana žinomi ris- 
tikai. —N.

Senas indijoną ipro 
tis kuris ir mums 

patinka

Charles J. Curry
Lietuvių apgyventame 4-tame kon

gresiniame distrikte į State Senator kan
didatuoja Charles J. Curry. Jis yra re- 
guliaris demokratų kandidatas. Kartu 

kandidatuoja Thomas J. O’Grady į 
14-to tvardo Ward Committeeman ir 
Wm. J. R. O’Toole j State Represen- 
tative. Visi jie yra labai prielankus lie
tuviams ir yra lietuvių remiami. Nomi
nacijų balsavimai bus rytoj, balandžio 12 
d. ir jie prašo lietuvius juos paremti 
balsavimuose, balsuojant už juos demo
kratų baliote.

Paskutinės Dienos

Business Service 4
U-L L , J-

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 We$t Division St.
, Tel. Armitagc 295! ir 2952 

-------- O--------  ..

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

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Financial
Finanui-Paskolož

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO.
Suite 1227

188 W. Randolph St.
-------- O--------

Jau tik kelios dienos beliko pamatyti 
Punch Judy teatre d.idelę rusų filmą 
“5 metų pienas”, kuriame vaizduųjamas 
didysis Rusijos rekonstrukcijos progra
mas. Jame parodoma dabartinę Rusi
jos statybą, taipjau gyvenimą, pasilinks
minimus, dainas, šokius, mokyklas.

Sekamas rusų kalbantis paveikslas ta
me teatre bus “Aukso Kalnai”, kuris 
esą pasižymi nepaprastu gražumu.

’ v

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

—----- O— :
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Rąžykite a: įteikite Alandų

IEŠKAU $10,000 paskolos ant pir
mo morgičio. Nuosavybė verta $40,- 
000. Geros sąlygos. Robert Silke. 
5018 So. Keeler Avė. Tel. Lafayette 
7049. .

Furniture & Fixtures
, Rakandai-ltaisai
PAAUKOSIU gražius modemiškus 4 

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

-------- O--------

' PARDAVIMUI šiaučiaus tulšis. labai 
pigiai., reta proga, jeigu kam reikia.

4105 So. Rockwell St.

Praeity per kiek laiko Chica- 
ga buvo žinoma kaip svaigi
nančių gėrimų pardavinėjimo 
sostinė. Butlegeriai-gengsteriai 
turėjo pilną laisvę savo šposus 
krėsti net kulkosvaidžiais ir 
dar dienos laiku. /

Gėrimų pardavinėtojai taip
jau nebuvo skaudžįai persekio
jami ar baudžiami.

fect pastaruoju laikų federa- 
lės valdžios agentai Chicagoj, j 
kaip girdėti, vėl sukruto. Ir 
jau daugelį užeigų, savininkų 
suareštavo ir khltina juos par 
davinėjimu svaiginančių gėri
mų..'

Balandžio 9 ,d. Senam Petrui 
tekų laikytis Ashland avenuė 
ir 69 gatvės apielinkėj. Jisai 
pastebėja* buri agentų, kurie jau 
buvo aplankę kelias užeigas ir 
areštavę keletą >įų savininkų.

Areštuotųjų tarpe yra ir ke
letas lietuvių biznierių.

Sako, kad vietomis federaliai 
agentai net visus užeigos įren
gimus sulaužę—kirviais sukapo
ję barus ir krėslus.

Užėjus į vieną vietą, teko 
pastebėti ,kad užeigų savininkai 
ne juokais išsigandę. Telefono 
varpeliai neduoda ramybės, ir 
savininkai vieni kitus klausinė
ja: Ar tu, drauguti, dar tebe
si laisvas? Ir pasilaku, kad jis 
praėjusią naktį nakvojęs kalė“ 
jime.

Matyti, reikės užeigoms būti 
kurį laiką atsargesnėms.

■....... .......7' .■■■■.’. —-Senas

Senovės indijpnų gimines žiurėjo i ta
baką kaip dovaną iš dangaus, todėl ir 
tabako sodinimas vaistams buvo daro
ma su labai išdirbtomis ceremonijomis. 
Giminės “daktarai” stovėdavo apibrėžto 
skritulio viduryje, ąplinkui kur būdavo 
apdėta tabako lapai, kad sumažinus pik
tųjų dvasių galią, kurios gali būti apy
linkėje. Sumaltas tabakas būdavo pa
leistas vėju, kad išprašius lietaus, su
stabdžius audras, ir kitokiems tikslams.

Senovės ispanų keliauninkai irgi pa
stebėjo indijonus vartojant tabaką įvai
riais budais,, kad sumažinus nuovargį. 
Ir kuomet ispanai patys išbandė tabaką, 
jie pamėgo jį taip, kad jo auginimas ir 
vartojimas išsiplėtė po visą pasaulį. 
Šiandieną daugiau žmonių, negu kada 
pirmiau, ieško 'pasitenkinimo tabake, 

į nors tabako vartojimu dar ir šiandiena 
Amerika pralenkia, visą pasaulį.

$ioje šalyje, kur tabakas buvo pir
miausiai vartota, cigaretai yra labiau 
mėgstami, negu tabakas kitokiame sto
vyje. Moderniški cigaretai atstovauja in
dustrijos pergalę, o modernškųjų ciga- 
retų priešakyje stovi garsieji Lucky 
Strike cigaretai. Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai nepasitenkina vartojimu ge
riausios rūšies tabako, (^igaretų gamini
me, kuo kitokių cigaretų išdirbėjai butų 
pilnai pasitenkinę. Lucky Strike išdirbė
jai skaito tik pradžia. ‘ .
kenksmingas priemaišas. kurios yra ran
damos kiekviename tabako lape, Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai vartoja tam tik
rą spraginimo būdą su ultra-violet spin
dulių pagelba. Lucky Strike yra vie
ninteliai cigaretai, kurie su šiuo spragi
nimo budu apsaugo rūkytojų gerklę. 
Todėl galima lengvai suprasti, kad tiek 
daug krutamųjų paveikslų vaidilų- 
žvaigždžių vartoja šiuos cigaretus.* nes 
jie gerai žino, kad jų pasisekimas kalba
muose paveiksluose priklauso tik nuo ge
ros priežiūros savo gerklės ir balso.

Malonus Lucky Strike spraginimo sko
nis yrį apsaugotas su celophainiu įvynio
jimu ir skvereliu. Lucky Strike pake
lis yra lengvai atidaromas laikant vieną 
skverelio dalį ir patraukiant ųž kitos.

Tokia priežiūra , ir atyda Lucky Strike 
cigaretų gaminime ir jų įvyniojime pa
rodo, kad išdirbėjai dėjo .visasį pastan
gas, kad patiekus visuomenei puikesnius 
ir geresnius cigaretus. Todėl nestebėti
na, kad cigaretai ir yra šioje šalyje lai 
biau mėgstami, kuomet tabakas, buvo 

J vartoJiunas. .kitose, šalyse daug ilgiau.
(Garsinimas)"....

GREITAI IR PIGIAI
1 IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visos^ mokslo 
šakose apsišvietę.' .

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne, geroj apie- 
linkėj, kambariai pagyvenimui užpakalyj. 
Rcnda pigi, geras biznis.

3246 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI ar išmainymui labai 
gera bučernč ir grosernė, lietuvių apgy
vento! vietoj, biznis išdirbtas.

1835 S. Halsted St.

For Rent
PASIRĘNDUOJA 6 kambarių bun- 

galow arba 5 kambarių užpakalinis na
mukas. 6444 S. Washtenaw Avė.

Personal
Asmenų Ieško

Kad išėmus

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė. 1

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

PAIEŠKAU Simano Zinkevičiaus, ku
ris gyveno ant ūkės pas mane per 6 
mėnesius, dabar prasišalino nuskriausda- 
mas mane. Jis yra mažo ūgio, tamsus 
plaukai ir ant kairės rankos nėra 3 pirš
tų. Kac patėtnysite, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga.

M. JOKUBAITIENĖ
2218 W. 23 St.. Chicago. Ilk

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.

šaje Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas' moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

90 AKERIŲ FARMA. Reikalingas 
pusininkas, geri budinkai, gera žemė, 
20 karvių- 4 arkliai, visos ūkės mašinos. 
Randasi 8 mylios nuo Racine, Wis. Tu
ri įnešti £3>00 cash, likusiejie rnorgi- 
čius. Kreipkitės pas savininką.

'jos. RUMBUTIS.
1603 Washington Avė., Racine, Wis.

PASKUTINĖS KE
LIOS DIENOS ‘ 
RUSIJA

TEIKIA PAMOKĄ 
PASAULIUI

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

PUNCH
&JUDY

Van Buren prie Micb. 
Sovietų Muzikalė Komedija 
THE UNLUCKY TRUCK”

RUSIJOS

Pertvarkymas

YEAR 
PLAN” 

kalba 
Angliškai

Real Estate For Sale
Nama^^ 

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

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

t Telephone Hcmlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6 504 So. Wa$htcnaw Avė. 
CHICAGO, ILL. j
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