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Iš 2000 balsavusiųjų 
SLA. rinkimuose, virš 
1000 už F. J. Bagočių

Ikišiol balsavo 48 kuopos; 34 kuopose 
gavo daugumą Bagočius; G ūgis 

turi 1211 balsų
GEGUŽIS LAIMĖJO 6 KUOPOSE, O BACHUNAS 8-IOSE 

DR. BRONUŠO DAUGUMA SMARKIAI AUGA

CHICAGO, III., bal. 11. •— Vakar į “Naujienas” atėjo pra
nešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių 
kuopų: 64, 50, 55, 38, 30 ir 129. Tų rinkimų rezultatai ir bendri 
balsų skaičiai iš šių kuopų ir ankščiau balsavusių kuopų: 301, 
114, 134, 320, 43, 353, 304, 140, 323, 260, 63, 238, 212, 222, 122, 
251, 284, 273, 352. 158, 68, 178, 226, 77, 60, 36, 89, 21, 74, 40, 
208, 135, 138, 185, 14, 258, 51, 289, 262, 177, 109 ir 200 (viso 
42 kuopos), yra tokie:

Į Prezidentus:

BAGOČIUS ................
Buvo paskelbta 

......................... 897.......
Nauji rez.

....... 185.......
Viso

..1082
Gegužis ...................... ..... .................... 374....... .........60....... ...434
Bachunas ..................... ..........    431........ .......142....... ....573

I Vice-Prezidentus:
Mikalauskas ......................................... 985............... 214..........1199
Vokietaitis ...
Mockevičius ..

286.. ..
296.. .

.............83........
.............59........

...369

...355

Jurgeliute ....
Miliauskas ...
Čekanauskas .

Į Sekretorius:

« . ••«.«««.. « • • .« . . • •* * *

533.. .
358.1.
594...

........... 143........

.............63.’.......

............. 90........

...676
.421
.684

GUGIS ...... .
Tareila ..........

į Iždininkus:

' ■■ ..... **!
1024...
418....

...........187........
........... 127...:....

.1211

...545
Mažeika ....... 231 ... 59 .290

Januškevičius
BAKANAS ...

Į Iždo Globėjus:
692 ...
776. ...

•
........... 183........
...........156.........

...875
.932

STUNGIS    ........      779....... .128.............907
Raginskas .........................  347........... 96.......... 443
Mockus ..... ...... .... ................    415....... ..... .110...... .... .525
Sekys ....... ..... ............................  :. 151....... ..........27..... ....,178

BRONUŠAS
Į Daktarus-kvotėjus: v

...........    814..... . .......164.......... 978
Klimas .......................   420..,.......... .120............540
Staneslow .... ....... ...... .........   286..... 77............363
Pažangieji kandidatai yna F. J. Bagočius—i prezidentus; K.

G ūgis—į iždininkus; Bakanas ir Stungis — i iždo globėjus 
ir Dr. Bronušas —i daktarus kvotėjus

Vilniuje Neris kyla į 
vis labiau '

Vilnius, bal. 11. — Vilniuje, 
anksčiau kiek patvinusi Neris 
pradėjo smarkiai kilti ir užlie
jo daugelį gatvių.

Vokietijoje nudistų 
skaičius auga

£------------ - JI
Berlynas, Vokietija, bal. 11. 

—Vokietjioje, prisiartinus pa
vasariui, nudistai vėl išplėtė sa
vo veikimą. Jų skaičius nuolat 
auga. ■

Karo sekretorius orlai
vio katastrofoje

Richmond, Va., bal. 11. — 
Sudužo orlaivis, kuriame su 
grupe svečių važiavo Amerikos 
karo sekretorius Patrich Hur- 
ley. Sužeistų nebuvo.

ORRS>i
Chicįrai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 34- 
50 laip.

Saulė teka 5:16; leidžiasi 6:- 
26.

Kaina 3c

Jugoslavijos karalius 
atleido Belgrado 

tarybą
Belgradas, Jugoslavija, bal. 

11. Karalius dekretu atleido 
Belgrado miesto tarybą. Atlei
dimo priežastys nebuvo paskelb
tos. Tarybos vietą užims ma
joras su dviejais pagelbinin- 
kais.

Ekuadoro jurininkai vėl 
sukilo

Guayaųuil, Ekuadoras, bal. 
11.— Valdžiai paėmus sukilu
sios kariuomenės tvirtovę Pun
ta Piedro, sukilimas, lyg ir pa
sibaigė. Bet kai kurios kariuo
menės dalys ir laivyno jurinin
kai vėl pradėjo veikti prieš 
valdžią.

Filipinų salos kenčia fi
nansinius sunkumus
Manila, Fil. Salos, bal. '11.— 

Susidurusi su finansiniais sun
kumais, Filipinų Salų valdžia 
pradėjo kapoti valdininkams al
gas. Nukapojimas palies 2,500 
valdininkus.

Houston, Tex., bal. 11. — 
Mrs. Pease, sirgdama nepagy
doma liga, nužudė savo vyrą. 
Suimta aiškina, kad ji neno
rėjo viena mirti, norėjo kom- 
panijono. *

-------------- r————......-....... ., . .............. —--------------- —
Chicago, UI., Antradienis, Balandis-April 12 d., 1932

Eiatorad as second-class matter Mareli^ 1914 at the Post Office at Chicago,, UI. 
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Washington, 1). C. —
[Acme-P. K A. Photo]

Prekybos departamento nąujas trobesy 
$17,000,000.

L ' . ' . - r .........................,.............

53 nuoš. Vokietijos 
balsuotojų pasisakė 
už pr. Hiudenburgą

Paryžius pradžiugo sužinojęs 
apie Hitlerio pralaimėjimą

••— - -ii. M a. — .

Berlynas, bal. 11. — Paul von 
Hindenburgąs, 84 metų Vokie 
tijos “liūtas” remiamas demo
kratinio bloko, sekmadienyje 
bal. 10 antru kartu laimėjo 
prezidentūrą, gaudamas 19,359,- 
642 balsų. Balsavo 86,491,694 
gyventojai. Tikromis žiniomis, 
balsų skaičius pasidalino seka
mai :

Hindcnburgas .... 19,859,642 
Hitleris  ............ 13,417,460
Thaelmar.n.............. 3,706,388

Hindenburgas gavo 53% vi
sų balsų, 700,000 daugiau, negu 
pirmuose rinkimuose, kurie į- 
vyko kovo 17 d. Thaelmann, 
komunistas, tuo tarpu, nustojo 
1,300,000.

Berlynas, bal. 11. —Du vyrai, 
kurie buvo suimti ryšy su pa
sikėsinimu prieš ( Vokietijos 
reichsbanko prezidentą Dr. 
liaus Luther, prisipažino kalti. 
Jie yra Max Roosen, argenti- 
nietis ir Werner Kertscher, Vo
kietijos gyventojas.

Paryžius, bal- 11. — Pary
žius labai nudžiugo iš Vokieti
jos atėjus žinioms, kad Hinden- 
burgas laimėjo prezidento rin
kimus.

Francuzai tiki, kad Hitleriui 
laimėjus, jiems butų gręsęs di
delis pavojus iš Vokietijos pu
sės.

Argentinoje išsiveržė 
ugniakalnis

—Mendoza, Argentina, bal. 11. 
—Mendoza provincijoje išsiver
žę Deszabezado ugniakalnis. 
Sudrebino visą apylinkę ir apy- 
pyle karštais pelenais , artimus 
miestelius ir kaimus. 

f .

Paskendo franeuzų lai
vas, 18 žuvo

Paryžius, bal. 11 .— šiauri
nėje Atlantiko dalyje sudužo 
franeuzų laivas Rduzic. 11 ke
leivių išgelbėta, 18 žuvo.

San Juan, Porto Rico, bal. 
11.—Porto ęico įvyko visuotini 
rinkimai. Juose dalyvavo virš 
80,000 moterų.

Toluza, Francija, bal. 11.
Francijoje ,tarp italų-fašistų ir 
antifašistų įvyko susirėmimas. 
Daug, sužeisų.

Vėl svarstys alaus klau
simą kongrese

VVashington ,D. C., bal. 11. 
—“Šlapi” republikonų ir demo
kratų atstovai įdavė rūmams 
peticiją, kurioje reikalauja per
leisti per balsavimą O’Connor- 
Hull alaus bilių. Bilius auto
rizuoja 2.75% alų. Tuo būdu 
tikisi gauti valdžiai $500,000,- 
()()() pelno į metus.

Bedarbės karo gau
namų darbų skai

čius kyla
New York, N. Y., bal. 11.— 

Amerikos Darbo federacijos, 
Amerikos legijono ir kitų or
ganizacijų, kurios dalyvauja ka
re su bedarbė ir depresija, pa
stangomis, beveik 500,000 be
darbių vėl grįžo\ į da^bą. Pas
kutinėmis žiniomis, nuo vas. 
15, naujai gautų darbų skai
čius pakilo iki 470,402.

Vėl prasidė j o nusi - 
ginklavimo kon

ferencija
Geneva, Šveicarija, bal. 11.— 

Genevoje atsinaujino nusigink
lavimo •konferencija. Amerikos 
dęlegatas1 ambasadorius Gibson 
kalboje siūlė panaikinti tankus,’ 
sunkiąją artileriją ir nuodingų 
dujų naudojimą mūšiuose. Jo 
poziciją rėmė Anglija ir Švei
carija.

Kentucky sumušė ir iš
varė studentus ________________<

Big Stone, Gap, Va., bal. 11. 
—Iš Kentucky valstijos atvyko 
penki Arkansas valstijos stu
dentai, kurie ten buvo nuvykę 
susipažinti su anglaikasių gy
venimo sąlygoms, prigelbėti 
jiems maistu ir sakyti prakal
bas. Kentucky kasyklų agen
tai juos, tačiau, sumušė ir iš
varė iš valstijos ribų.

Rusijoje sumažėjo ang
lių produkcija_______ . \

Maskva, bal: 11. — Paskuti
niu laiku Rusijoje ndpuolė ang
lių produkcija. Per pirmą šių 
metų bertam} iškasta 71,221,- 
500 tonai, 86.9% numatytos 
produkcijos tam lakiotarpiui.

/ 1 '

Detroit, iMich., bal. -11. —■ 
Detroito policija suėmė 26 va- 
gių gaują, kurie per pusę metų 
terorizavo, šiaurinės Mičhigan 
valstijos gyventojus.

s, kurio pastatymas kainavo

Bal. 1 d Lindbergh 
sumokėjo $50,000, 
bet sunaus negavo

Su kidnaperiais vedė derybas 
nuo koVo 16 d.

New York, bal. 11. —Kidna- 
periams išviliojus iš Lindberg- 
h’o $50,000 už jo kūdikio’ su
grąžinimą, aikštėn \iškilo įvai
rus faktai apie Lindbergh’o de
rybas su kūdikio pagrobikais.

Pirmu kartu su kidnaperiais 
susižinojo Lindbergh’o advoka
tas Henry Breckenridge ir 
Fordham universiteto profeso
rius Dr. John F. Gondon, kovo 
16 New Yorko valstijoje. Lind 
bergh’o atstovai ir kidnaperiai 
negalėjo susitarti. Antru kar
tu jie susitiko kovo 24 d. Tuo 
laiku Lindbergh’o advokatas 
pasižadėjo pinigus pristatyti į 
nurodytą vietą ir už astuonių 
valandų kidnaperiai turėjo 
jiems pranešti kur kūdikis bu
vo nuslėptas.

Balandžio 1 d. pinigai, $50,- 
000 buvo sumokėti. Kūdikis, 
anot kidnaperių, buvo ant lai
vo, kuris plaukiojo prie Cape 
God, Naujoje Anglijoje. Bet 
ten nuvykęs Lindbergh’as su 
Breckenridge, laivo nerado. Pa
laukė dar kelias dienas, bet 
nuo kidnaperių negaudamas 
daugiau žinių kreipėsi į fede- 
ralę valdžią pagalbos.

Boston, Mass., bal. 11. -r- 
Greenwich, Gonn., policija su
sekė vieną Lindbergh’o kidna 
perianis sumokėtų $50,000, 
banknotu.

Ispanijoje vėl naujas 
streikas

Granada, Ispanija, bal. 11. 
—Granadoje sustreikavo namų 
statybds darbininkai, reikalau
dami didesnių algų. Streike 
dalyvauja 4,000. J streikierių 
reikalus įsimaišė policija.

SAntiago, čiil, bal. 11. — 135 
mylių nuo Sailtiago išsiveržė 
ugniakalnis Tingui-Ririca. La
va ir pelenai užliejo visą apy
linkę.

Minot ,S, D.v bal. 11. —Ne
žinomi piktadariai išsprogdino 
Great Northern traukinių lini
jos bėgės.

Nica, Francija, bal. 11. — 
Čia nusinuodijusi mirė Ameri
kos rašytojo Edwrn Bjorkman 
žmona
pinigus prie ruletes

Nusižudė pralaimėjusi

Lietuvos Naujienos
Skudrio karvės “panai
kino” Latvijos-Lietuvos 

rubežių
Vegerių kaimo ir valse., Ma

žeikių ap. gyventojo Prano 
Skudrio žemė prieina prie pat 
Latvijos rubež., kuris toj vie
toj yra sausas ir atžymėtas ne
dideliu) iškastu ravu. Kavų ne
valia niekam vaikščioti ir j j 
mindžioti ,kad—dievė sergėk,— 
neišnytų ženklas, skiriąs 
dvi broliškas tautas. Bet šito, 
deja, nesupranta Skudrio kar
vės, kurios nebodamos į gali
mas tarptautinio pobūdžio kom
plikacijas, savo neraliuotom ko
jom ganydamosis sumindė ra- 
vą taip, jog nė ženklo nepali
ko. Kai atsitiko tai pirmą kar
tą, Skudrini duotas įspėjimas 
savo karves suvaldyti. Bet ne
drausmingos Skudrio karvės 
pakartojo baisų tarptautinį nu
sikaltimą antrą kartą. Dabar 
jau jų šeimininkas atsisėdo į 
kaltinamųjų suolą. Taikos tei
sėjas “priklijavo” 50 litų bau
dos pinigais arba 5 paras areš
to.

“Baltasis auksas”
Akmenė, Mažeikių aps.—Ūki 

ninkai pienines vadina “baltuo 
ju auksu”. Kad šis pavadini
mas nėra tuščias žodis, rodo 
tai gausus pavyzdžiai, o ši§ pa
vyzdys dar labiau pasakymą pa
vaizduos. Dabikines-Gaudžiočių 
pieno perdirbimo b-vū pereitais 
metais padare apyvartos per 6 
milijonus litų. Ji* perdirbo 4,- 
679,266 kilogr. sviesto. Palygi
nus jos pereitųjų metų veikimą 
su Užpereit'isiais, jis bus padi
dėjęs 33. Ūkininkams už pie
ną pernai išmokėta 786,710 li
tų; pieną tiekė 1105 ūkininkai.

Kinijoje žuvo 4,000 
komunistų <

Shanghai, bal. 11. — Japo
nų šaltiniai pranešė, kad kinų 
nacionalistų armija susidūrė su 
komunistais ties Hankow ir 
smarkiai juos sumušė, žuvo 4,- 
000 komunistų.

Harbin, Mandžurija, bal. 11. 
—Iš Mandžurijos pranešė, kad 
ton buvo nužudytas kinų suki
lėlių vadas generolas Ting 
Ghao.

Trijoms valstybėms pra 
ilginti kreditai

Bazelis, Šveicarija, bal. 11. — 
Tarptautinis bankas prailgino 
kreditus trijoms Europos vals
tybėms Austrijai, Vengrijai ir 
Jugoslavijai. -

Le Bourget, Francija, bal. 
11.—Ore susidūrė du orlaiviai. 
Du lakūnai /išsigelbėjo, trečias 
mirė.

PAVASARY!- - -
kiekvienas iš mųS 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 
vylioja. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą?*. v .

‘ Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra
leisti Lietuvoj I

Laivų kompahijos siūlo ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į k

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

■ ___ _____ ______ ______________

No. 87

Vokiečių spauda 
apie Klaipėdos sei

melio paleidimą
Sako, busiąs atstatytas guber

natorius Merkys

Berlynas, kovo 24. —Vokie
čių laikraščiai rašo, kad palei
dus Klaipėdos seimelį, “norma
liomis aplinkybėmis” galima, 
girdi, butų laukti tokios pat 
seimelio sudėties, kaip lig šiol. 
Jiems atrodo, kad lietuviai im
sis “visų priem°nių” prieš rin
kimų laisvę. Ta proga laikraš
čiai smarkiai puola naująsias 
taisykles Klaipėdos krašto pi
liečio požymiui įsigyti.
“Prasidėjęs rinkimų teroras”

“Deutsche Allgemcine Zei- 
tung” iš Klapiėdos praneša, 
kad jų jau seniai numatytas 
“rinkimu teroras” prasidėjęs. 
Klaipėdos komendantas esąs už
draudęs laikinai Landvirts- 
chi.afts partijai rengti susirin
kimus.

“Deutsche Tageszeitung” at
rodo, kad seimelio paleidimas 
“sunkiausias Lietuvos smurto 
aktas prieš Klaipėdos kraštą”. 
Laikraštis kritikuoja Tautų 
Sąjungą ir Vokietijos vyriau
sybę, bet svarbiausia kaltė ten
kanti signatarams. Nežiūrint Į 
visus vokiečių demaršus, jie 
iki paskutinių dienų nesiėmę jo
kių priemonių, todėl pavėluota 
nota nebesutrukdžiusi “naujo 
teises laužymo”.
Klaipėdos klausimas— pirmas 
aktingas vokiečių Rytų politikos 

posmas
“Nachtausgabe” tuo tarpu rei
kalauja tokių represijų, kurios 
“nepakenktų Klaipėdos krašto 
ekoipominiems interesams”. 
Klaipėdos krašto klausimas 
“esąs pirmas aktingas vokiečių 
Kytų politikos posmas”.

“Borsenzeitung” savo prane
šime iš Kauno charakterizuoja 
kaip Kaune buvęs suprastas 
Klaipėdos seimelio paleidimas. 
Tarp kitko, laikraštis rašo, kad 
naujo seimelio rinkimai įvyksią 
nauju seimo rinkimų įstatymu, 
kuriuo kandidatas galės išsta
tyti ne partijos, bet ekonomi
nės organizacijos. Ir šiame įsta
tyme laikraštis numato savo
tiškas priespaudas. Laikraštis 
turi žinių, kad Kaune manoma, 
jog signatarų žygis vargu bu
vęs kas nors daugiau, negu ges
tas Vokietijos atžvilgiu.

Kai kurie laikraščiai jau 
vaizduojasi “Lietuvos nusileidi
mą signatarams”. Tokiu nusi
leidimu jie laiko “informaci
jas”, kad busiąs atšauktas kraš
to gubernatorius Merkys. Tie 
patys laikraščiai jau yra numa
tę Merkiui ir naują paskyrimą 
—būtent, pasiutinio vietą Mask
voj.
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(korespondencijos
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Antradienis, balan. 1Ž, 1932

Baltimore, Md.
SLA. rinkimai.

Balandžio 8 d. įvyko SLA. 
(>1-tos kuopos nepaprastas su
sirinkimas. Svarbiausias šito 
susirinkimo reikalas buvo tai 
balsavimas už Pildomosios Ta
rybos kandidatus. Atstovų rin
kimų į sekantį seimų musų 
kuopa atidėjo iki sekančio ne
paprasto susirinkimo, kuris 
įvyks gegužes 6 dienų. Įvai
rus kandidatai gavo balsų se
kančiai :

Už prezidentų: F. J. Bago
čius 27, S. Gegužis 15, J. J. Ba
ilumas 22. (Nominacijose bu
vo gavęs milžiniškų daugumų 
Baciunas).

Už vice prezidentų: A. Mika
lauskas 35, M. J. Vokietaitis 19, 
M. Mockevičius 8.

Už sekretorių: P. Jurgcliutė 
29, J. Miliauskas 12 ir V. M. 
Čekanauskas 22.

Už iždininkų: K. P. Gugis 
27, J. Tareila 29, P. Mažeika 6.

Už iždo globėjus: J. Januš
kevičius 35, S. Bakanas 19, 
(i. J. Stungis 13, M. A. Ragins
kas 26. S. Mockus 28, J. Sekys 
1 balsus.

Už daktarų kvotėjų! I. B. 
Bronnšas .‘18, E. G. Klimas 10, 
J. S. Slaneslow 13.

Laike balsų skaitymo, be ki
lų svarbių nutarimų kuopa pa
darė keletu įnešimų į seimų.

- Ballimorietis.

Binghamton, N. Y.
SLA. 50 kuopos susirinkimas

- \------------
Balandžio 5 d. įvyko SLA. 50 

kuopos atvirutėmis šauktas 
susirinkimas.

Šis susirinkimas buvo svar
bus. nes jame buvo balsuoja
ma SLA. Pildomoji Taryba ir 
renkami delegatai į SLA. 37-tą 
seimų.

Daugiausia balsų surinko 
demokratijos šalininkai.

į sekretoriaus urėdų didelė 
narių dauguma visai atsisakė 
balsuoti ir išnešta tam ata
tinkama papeikimo rezoliuci
ja. ir protesto prieš keturius 
Pildomosios Tarybos narius 
ir jų “papročius.”

Kandidatai į SLA. Pildomų
jų Tarybų gavo sekamai bal
sų :

| prezidentus: F. J. Bago
čius .‘18. Gegužis 12, Baciunas 
9;

į vice prezidentus: Mika
lauskas 19, Mockevičius 12, Vo- 
kietaitis 27;

į sekretorius: Jurgcliutė 0, 
Miliauskas 3, Čekanauskas 4;

į iždininkus: Gugis 39, Ta
reila 9, Mažeika 17;

į iždo globėjus: Januškevi
čius 13, Bakanas 35, Stungis 
29, Raginskas 10, Mockus 14, 
Sekvs 3.

į daktarus kvotėjus: Bromi
das • 25, Klimas 9, Slaneslow 
25.

į SLA. 37 seimo delegatus 
tapo išrinkti šie nariai: J. M. 
Bučinskas, P. Adomaitis, A. 
Chamo ir J. Markūnas. Visi 
geri demokratijos šalininkai.

Susirinkimas buvo labai pa
vyzdingas, be jokių užsimeti- 
nėjimų ir barnių, ne taip .kaip 
kad būdavo pirniesniais lai
kais.

— /< B. Balčikonis.

R E Z O L I U GIJA 
prieš didžiumos Pildomosios 

Tarybos nuosprendį reikale 
Dr. M. J. V įniko kandida
tūros į SLA. sekretorius.

Kadangi keturi SLA. Pildo
mosios Tarybos nariai, t. y. 
sekretorė p-lė P. Jurgcliutė, iž
do globėjai p. Raginskas ir J. 
Januškevičius, o taipgi' dakta
ras kvotėjas Dr. Klimas balsa
vo prieš įdėjįmų Dr. M. J. Vi
ii iko vardo į balsavimo balotų, 
paneigdami SLA. narių koHs- 
titucijines teises ir pnsiremda- 

mi kokiais tai “papročiais,” 
kurių ji,ems SLA. konstitucija 
nerodo.

Kadangi SLA. nominacijose 
Dr. M. J. Vinikas gavo per
virš 2,500 balsų ir

Kadangi musų manymu, Dr. 
M. J. Vinikas yra kompeten- 
tiškiatisias kandiadtas į SLA. 
sekretorius; —

Tad mes SLA 50 kp. savo 
šauktame atvirutėmis mėnesi
niame susirinkime griežtai 
protestuojame prieš tokį sau- 
valį aukščiaus minėtų Pildo
mos Tarvbos nariu tarimų ir 
griežtai atsisakome balsuoti į 
SLA. sekretoriaus urėdų, t. y. 
už dabar esančius ant baloto 
kandidatus.

Tad šį klausimų paliekame 
SLA. 37 seimui išspręsti,

.S7LL 50 kp. valdyba.
Pirm. Joseph 1). Chamo 
Už. rašt. K. L. Aimanas.

P. S. ši rezoliucija priimta 
13 bal. prieš 7. balandžio 5 d., 
1932 m.

Detroit, Mieh.
SLA. 200 kuopos balsavimai

Balandžio 3 dienų paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku įvyko 
SLA. 200 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Svarbiausias susi
rinkimo tikslas buvo balsavi
mai už Pildomųjų Tarybų.

Susirinkimas buvo garsintas 
organe ‘Tėvynėj” ir nariai 
kviečiami atvirutėmis. Nežiū
rint į lai, narių atsilankė lik 
apie puse. Tai didelis apsilei
dimas. Atlikus bėgančius rei
kalus, eita prie balsavimo.

Labai skaudus smūgis tapo 
užduotas Gegužiui ir Jurgeli u- 
tei, nors musų keli Jonai ir va
rė už juos labai smarkių agita
cijų. Susirinkime dalyvavo 32 
galinčių balsuoti narių. Balsa*- 
vimo pasekmės buvo tokios:

J prezidentus: F. Bagočius 9, 
Gegužis 5 ir Baciunas 17;

į vice-prczidcntus: Mikalau
skas 9, Vokietaitis 17 ir Moc
kevičius 4;

į sekretorius: Jurgcliutė 3, 
Miliauskas 6 ir Čekanauskas 
22;

į iždininkus: Gugis 10, Ta
reila 14 ir Mažeika 6;

į iždo globėjus: Januškevi- 
čia 18, Bakanas 10, Stungis 5, 
Raginskas 5, Mockus 10 ir Se
kys 12;

į daktarus kvotėjus: Dr. 
Bronnšas 12, Dr. Klimas 13 ir 
Dr, Staneslovv 6.

Paskelbus balsavimo rezul
tatus, musų Jonai labai išsi
gando ir pradėjo niekus plepė
ti. Girdi, Bagočius gali rinki
mus laimėti. O jeigu jis ir ne
laimėtų, tai jis biėdnų Gegužį 
areštuos, o pats visvien taps 
prezidentu. Kad to neįvyktų, 
tai esu reikia siųsti į seimų to
kius delegatus, kurie apgintų 
Gegužį. Po tokios smarkios 
agitacijos 8 balsais nubalsuotų 
prieš 7 siųsti nors vienų dele
gatų.

Dabar klausimas kyla, kaip 
bus galima pasiųsti ir tų vienų 
delegatų, kad ižde pinigų nėra. 
Faktinai kuopa turi $70 skolos, 
kurių reikia atmokėti per 16 
mėnesių su nuošimčiais. Na
rių tėra tik 70. Per paskuti
nius tris mėnesius negauta nei 
vieno naujo nario, o tuo tarpu 
vienas jau išsibraukė ir dėl 
bedarbės 4 eina prie išsibrau- 
kimo.

Nariai mokėjo po 5 centus į 
kuopos iždų', bet tų nikelių ne
užteko kuopos išlaidoms pa
dengti. Buvo įnešimų, kad mo
kėti po fO centų, bet nariai vi
sus tuos įnešimus atmetė. Ta
da valdyba, prisilaikant kons
titucijos, privertė narius mokė
ti po 10c. Bet ar to užteks? 
Per metus kuopa turi išlaidų 
apie $60, o iš tų dešimtukų pri
sirinks tik $70.

šiais bedarbes laikais pa
rengimai kuopai neatneša jo
kios naudos, štai kovo 12 d. 

ktiopa pastatė keturių Veiks
mų dramą “Valkatą”. Jeigu 
butų reikėję mokėti už svetai
nę, muzikantams ir vaidinto
jams, tai kuopai butų susidarę 
apie $60 nuostolių.

Akivaizdoje tų faktų, mums 
turėtų pirmiausiai rūpėti, kaip 
atmokėti skolas ir sumažinti 
kuopos išlaidas, o ne didinti 
jas. Delegato siuntimas kai
nuos apie $30. Vadinasi, bus 
reikalinga ekslra-inokcsnius 
mokėti, o tuo tarpu nariai ne
bepajėgia net mėnesines duok
les užsimokėti.

Gegužės 1 dieną to.f pačioj 
vietoj įvyks mėnesinis kuopos 
susirinkimas, kur bus renka-' 
mas delegatas į seimą. Visi na
riai privalo būtinai fUisirinki- 
nic dalyvauti ir rinitai apsvar
styti, ar šį kartų mums užsi
moka kad ir vienų delegatų 
siųsti ir traukti kuopų į dides
nes skolas bei dar labiau ap
sunkinti narius didesniais mo
kesniais.

— V, Karpiilys, užr. ra&t.

Mihyankee, Wi»,
Balsavimai fiLA. 177 kuopoj

SLA. 177 kuopos balsavimai 
į Pildomųjų Tarybų, laikyta
me susirinkime bal. 5 d. ‘Kan
didatai gavo balsų sekančiai:

Ant prezidento: F. J. Bago
čius 2, S. Gegužis 19 ir J. Ba- 
chunas 0.

*Ant vice prezidento: A. Mi
kalauskas 17, J. Vokietaitis 3 
ir M. Mockus 0.

Ant sekretoriaus: P. .\urge- 
litttė 11, J. Miliauskas 3 ir V. 
Čekanauskas 6.

J. Tareila 3 ir P. Mažeika 1.

kevičius 6, S. Bakanas 17, G

Mockus 3 ir J. Sekvs 3.
Ant daktaro-hvotejo: 1. Bro

li ūsas 4, E. Klimas 1'1, J. Sta- 
nislovaitis 2, 

ų išriitęi
kta J. Bankus.

— PadaubiiĮ Jonas.

ARGENTINOS 
PREZIDENTAS 
PAS BEDARBIUS

Kovo 5 d., 1932 m. Argenti
nos prezidentas Justo, lydi
mas žemės ūkio ministerio Dr. 
de Toniasso, aplankė Puerto 
Nuevo žolynus, kur spiečiasi 

tuksiančiai bedarbių. Vielos 
spauda savo editorialuose pri
duoda daug reikšmės šiam vi
zitui. Prezidento parėdymu 
sudaryta komisija iš V. R. mi
nisterijos, Darbo Departamen
to, Miesto Valdybos atstovu su- 
radimui darbo ir duonos tiems 
alkaniems žmonėms. Kol be
darbiai bus išvežti prie 
laukų darbų, prie geležinke
lių statybų loįimosna provi-n- 
cijosna, — specialiuose bara
kuose pastatyta 600 lovų ir kas 
dien teikiama 1,500 pietų; Pa
kviesta bendradarbiauti vi
suomenės įstaigos ir komerci
jos įmonės, 
biams valdžia 

Maistų bedar- 
renka veltui iš 
rytais važiuoja 
tais automobi-po marketus 

bais, kuriais išveža miesto są
šlavas ir deda į juose esamas 
ragažes mėsų, daržoves, pieno 
produktus. Vienok tik mažu 
bedarbių dalį išmaitina.

Bedarbiai džiaugiasi*, kat 
prezidentas asmeniškai juos 
aplankė ir nepaisydamas lie
taus vaikščiojo po žoles ir 
daugeliui bedarbių padavė 
savo rankų, paklausinėjo.

Kiti sako, kad lai jis padarė 
politiniais Numetimais, 
Uriburu diklaloriavimas

nes

ventojų paliko be darbo, o ku
rie ir dirbo, tai darbdaviai 
jiems nesumokėjo. Justo ven
gia, kad ir čia nepasikartotų 
Chilc istorija, kur . bedarbių 
barakų gyventojai buvo sukė-

Tuo (arpu dar lik komisijos 
įsėdžiai lęsiasi ir bedarbių

skaičius Mcsimažina, bet didi
nasi, kadangi ii vWą miesto 
pakraščių žiifionė^ rcilkąsi 
Naujo Uosto rajonnn, pasitikė
dami gauti veltui kelionę Ar
gentinos gilumOn arba kokį j 
nors darbų, kad palengvinti 
padėtį tų savo draugų, kurie 
po kelias valandas savaitėje 
gauna dirbti, o maitina ne tik 
savo Šeimyną, bet dar vienų 
ar kelis nelaimingus savo tau
tos bedarbius. Lietuviškų kle
rikalų “švyturys”— ktmigų 
konsulato organas — tuos be
darbius vadfrtu valkatomis ir 
basurninkais. Jie dabar tyli 

‘apie Justo vizitą.
>: i t

Turkai, kiniečiui, sirio-libane^
sai ir, Helaviai.

Naujo Udstd ’ erškėtynuose 
buvo 75 srrio-libanesai bedar
biai. Vidaus reikalų ministe- 
ris kreipėsi tos tautos atstovy
bėn Buenos Aires ir sirio-liha- 
nesui pirkliai per 10 dienų su
rado darbus visiems savo be
darbiams.

Kiniečių bedarbių nėra, nes 
jų konsulatas visus aprūpino. 
Dargi pereitą savaitę susirin
ko savo koiisulafali 231 Bue
nos Aires gyvenanti kiniečiai 
ir kiekvienas aukavo (ma
žiausiai po K> pėzų) kovai 
prieš japonų imperializmą.

Turkų rankose randasi žymi 
dalis gelumbių importo preky
bos ir jų čia yra stambių mi- 
lionierių. Savo tautos bedar
bius jie taipgi aprūpina, jei tie 
kitaip, tai užkaria tuzinų šali
kų, skarelių it: kitokios ga
lanterijos bedarbiui ant pečių, 
išperka patentų, išima leidimą 
ir pasiunčia tani tik ra n rajo 
nan prekiauti. '

Lietuviai pripratę vadintis 
k u 11 u r i n ges ni ai^ žmonėmis Už 
čia suminėtus ^ažiatus. Bet, 
proporcionalai imant, lietuvių 
bedarbių čia bįis daugiausia. 
O lai yra ne dęj to, kad lietu
viai nenorėtų dirbti, bet dėl to, 
kad musų atstovybė pasken
dusi •tmnsi()j^Mti.kbjA; su
---- --------------- ;--------------- . ■ ■.rrfr—..įiĮi ’ iji —1 '      —  —

/ilgais tyčiojasi iš Savo piliečių 
tfragingos padėties. Ne tik vie- 
fojč tyčlojaši, bet ddr Kauno 
onciOŽUdSC Srtięižia nelaimin
gus lietuvius bedarbius, jeigu 
kuris drįsta šauktis pagelbos 
savo tautos atstovybėn. Visas 
bedarbiams skiriamas lėšas 
sunaudoja nusipolitikavę ku
nigai,savo sektos biznio skie- 
piiilpųii lietuvių tarpan. Labai 
nemalonu, kad atstovybė eina 
ranka rankon su tais musų 
tttMfos ždruicomis.

Laiškų Argentinos lietuvių 
* visuomenei generolas Daukan- 
įtas pashmtČ paskelbt kunigų 
'“^lvyhlri^/, Laiške pasako, 
kad atstovybė viską daro sulyg 
insfrukciją iŠ Ktftrno, Reiškia, 
jsuffg instrukcijų iŠ Katino čia 
lenkų atstovybes juriskonsul
tas Lietuvos juriskonsiiitu pa
darytas; bedarbių lėšomis at
stovybe kunigams saliomis ap
moka; atstovybė toleruoja ir 
remia kunigų spekuliacijų po
pierinėmis organizacijomis, 
dumia visuomenei akis ir sle
pia tikrą dalykų padėtį. Dėl to 
mums lietuviams tenka be vil
ties stovėti bedarbių eilėse, bu-

Kaip viena moteria į sa
vaitę prarado 10 svarų

Mra. Bctty Lucclcko iš Da.vton ralio: "AS 
vartoju KriiHclmn, kad numažinti svarumų— 

netekau 10 svarų i vienų savaitę ir ne
žinau kaip Ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšte
lio Kruschen stikle karSto vandens ryte prioA 
pusryėius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenką 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bilo aptieklninkų Amerikoje. 
Jei tfu £4 pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausius būdas nusikratyti riebumo
— pinigai gražinami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salts
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

•*» h*'..

V PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
MMai komfortų 

■ skutimos 
I namie 

(PROBAK BLADE)
U... ■

SPAUDOS 
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

LAIVAS “LANCASTMA

LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo

Tq Dieną.

. I

po

Birželio 1 d., 1932'
Tai vienintelis didžiąusis laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

■ ? ,

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos. .

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS sdteiks jutos teisingą 
. patarnavimą.

OTOTBCKBCCeBBBCBCCCCCBCCl

dos.F.Budrik,lnc
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Gražųs Radio Programai du kartu į savaitę duodama Budriko Krautuvės 
Nedaliomis iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 2 po pietų ir Keivcrgais iš 

‘ stoties VVHFC nuo 7 iki 8 vai. vakarti.
•- ■« i * k1

..... ...................  I............ .....r...................

ti stumdomais ir apjuoktais, 
nes musų valstybės atstovybė 
nesirūpina savo piliečių vargo 
mažinimu, o tik proteguoja 
nedorus elementus,, apsisegu
sius kunigų andarokais, speku
liuojančius lietuvybe ir kultū
ros darbu Argentinos lietuvių 
tarpe. Atstbvybė pasirodė la
bai šališka diktatūros laikais: 
visus klerikalų priešus kunigai 
sukišo kalėjimuosna, o atsto
vybė kunigams gelbėjo tame 
nešvariame darbe. Esant lo
kiai padėčiai Argentinos lietu
vių darbininkų padėtis labai 
sunki, o bedarbių stačiai tra- 
ginga. Ir po (o viso kunigų 
klapčiukai nori sakyti, kad jie 
yra kultūringi tautos atsto-

v?®'1

NAUJOS NADIOS
' k : į

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

> $14.95
MAJESTIC radio ir pbonografas kru- Kfi
voje su 12 lietuviškų rekordų X....... .... ^D9«vU
NAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įdeda- 
inas pjusų automobilių. Su įdėjimu 
už ....    1.........
ATPIGINTA kaina ant Iloover dulkių
$55.00. Su visais prilaisymais dėl va
lymo kambarių už ......... .................... .
Didžio saizo TIIOR skalbimui mašina 
už ...................... ............................. ..... .

$29.00
valytojų, vertės

$23.50
$77.50

, GRAŽUS V1CTOR REKORDAI 
už mažiau kaip pušį kainos

Vertės 75c — po 35c arba 3 už $1.
14042—Užmiršai Tėvų Kapus ir Laivyne— įdainavo Butėnai
14029— Linominis ir Užgavėnės su orkestru.
14024^—Nepamiršk Manęs— Polka ir Vilniaus Valsas.
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas veselės orkestrą.
14025—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
1404 1—Diemantas Polka ir Gėlynas Polka.
14009—Molio Uzbonas, Sakė Mane Šiokia.
14014—Burdingierius Praktiku’oja ir Klausyk Mylimoji.

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

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

— Incidentai Singing.
16255F Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas

Sudiev, Sudiev, Fokstrotas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

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

Ak Norėčiau
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS, M. 

su V. Dineikos ir J. Petrausko 
16252F Kukutė, Valcas ir Myliu, Tango.
1 6253F Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK.,

r • ■

Rinkai Man Bernelį, ir Adomo ir Jievos. Polka. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI. 

Polka ir Ūkininkų Polka. 
Polka ir Pavasaris Polka.

1625 1F

Fr. Yotko Diriguojamas 
Įdainavimu J. Zack ir A. Shuck.

16227F 
16203F 
16191F 
1 6162F 

Jurgio 
Šiaulių 
Tomošiaus Polka ir Panelės Patogumas. 
Gaspadine Aną Dieną ir Zanavikas. — 
Stasys Pautas, Baritonas it Juozas Antanėlis, Tenoras. 

su orkcstrds akompanimentu.
Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplezdeno. 
Artojaus Daina ir Svajonių Naktys.
Sudiev, Panaitei? ir Marsalietė

16226F
, 16222F

- 16214F
16176F Muzikantai Rėžkit Kazoką ir Atsimeni 
16171 F’Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės.

\ KAINA 75c VIENAS.

Radio Tūbos R. C. A. ir (anmingham 
Kilų išdirbysčių Radio Tūbos JI 
P° .... ...... ............
Eleklrikiliai Refrigeraloriai Majcstic, Norge 
Sparton, Starr ir kitų žemos kainos 
l>o ......... ........... -...................................

vai! — Juan Pueblo.
Bs. Aires, 
Kovas, 1932.

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr, Ross, dykai,' 
apie savo ligų ar silpnumų. <

Vėliausi ir geriausi i 
gydymai išgydymui i 

k įvairių kraujo ligų,1 
reumatizmo, inkš-1 

1 tų. pūslės, urina-* 
gv.rių ir visų užkre- 
W tiamųjų ligų. Tai-t 

pgi speciali gydy-i 
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru** 

r mo be laiko ntt-’ 
silpusiems asme-( 
nims if lytiniai, 
silpniems vyrams, t 

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

► Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-4 
įsiems prieinamos. Galima susitarti dėl(
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam) 

'nesveikam žmogui duoti progos ilsi-’ 
'gydyti ir tapti sveiku.

; DR. B. M. ROSS ; 
1 UŽTIKIMAS SPECIALISTAS < 

35 South Dearborn Street ' 
rkampas Monroe Street, Chicago, III.'
> Imkite elevatorių iki penkto augšto.. 
'Priėmimo Lamb. 506 dėl vyrų ir 508 
'dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
'5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
,p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba
domi* nuo . 10 a. m. iki 8 p. m. 
^Ofisas 30 metų tame pačiame name.

(j lubų Baby Grand. Pagau
na tolimas stotis ir Police

SS. si 4.95

Orkestrą with
Incidentai singig. 

Hofmeklcrio Diriguojant 
įdainavima.

- įdainavo: Jurgis Aranskas

Scrvill,

$99.00
ir aukščiaus.



Antradienis, balan. 12, 1932
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NAUJIENOS, Chicago, Hl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
—...  ■ ——■■■■■■ I I , ■

Bridgeportas
—~* ■« ■ "I ■ ■■

Nusižudė jaunas lietuvis.

Kokia saužiKlystės priežas
tis, sunku pasakyti. Nužiūrima 
betgi, kad savžudystę jaunas 
vyras papildęs^ joge i buvo il
goką jau laiką, bedarbis.

Kūnas pašarvotas jo brolio 
namuose, 3225 So. Halsted St.

—Senas Petras.

T 1 D B I T S

Sekmadienio vakarą, balan
džio 10 dieną, r.iusišove jaunas 
lietuvis, Antanas Matjošaitis 
(Mathew), 25 lAielų. gyvenęs 
adresu 3406 So.'Halsted St.

Jo tėvai tuo laiku buvo išva
žiavę sveriuosna p»>s pažįsta
mus. Kai sugrįžo namo, rado 
sūnų nebegyvą.

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai -— Basementai — Blakų it 
Plytų Darbas — Platai Viskose. Por
ėtai, Garažiai. Apšildymas, Plum- 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN

Bridgieportas
am iii. .1 — ——■ — - .

P-nia Kemėšienė vakar sugrį
žo iš ligoninės.

Univcrsal Kiliulio šeimininkė, 
p-nia M. Kemėjšienė, buvo ligo
ninėje, kur !>r. Biežis padarė 
jai operaciją.

Dabar p-nia Kemešienė tiek 
pasitaisė, kad pirmadienį, ba
landžio 11 d., sugrįžo namo.

Univcrsal I<1 žlibas yra adre
su 811 \Vest 33 St. šičia, kaip 
žinoma, yra viena parankiau
sių vietų Chicagos lietuviams 
rengti partijas šeimininius 
vakarėlius, bankietuss et c.

— Senas Petras.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

0

SUMAIŠYTA MALEVA
Galionas 
už ....... $1.40
Fiat Paine. vertės $2.40.
Galionas už .................... $1.85
Varnisbis, vertės $2.50
Galionas už .................... $1.49
EnameI Maleva. Galio
nas už .............................. . $2.50
PURE LINCEED OIL
Galionas už ................ 80c

HARDWARE AND 
WALL PAPER

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St

Tel. VICTORY 7261

Pometry! Pometry! And 
more pometry! I didn’t know 
t ha t there were as many po- 
metors and pometresses in the 
world as kccp flocking ihto the 
Sliarps and Flats. The cry of 
the nation seems to be “What 
tins column needs is a good 
two bit poem.” Well, here is 
the first one,

The poets sing conccrning 
spring

And say the bird is on the 
wing. .

Upon my word that is absurd 
because thė wing is on the 
bird.

Hughie of Walworth.
—o —

Mere is a man that has pas- 
sed upon good many stripcd 
pales.,

Felix: — Are you acąuaint- 
ed with the “Barber of Sevil- 
le?”

Pranulis: — No, my dear 
boy, I’m not. Būt then, as a 
rule, I shave myself.

Indiana Harbor! Wow! What 
a crowd! Not only in size būt 
also in altitude! Could stran- 
gers ever be more hospitable 
than they wėre lašt Sunday? 
Wc eertainly appreciate it, 
Indiana Harbor. And thanx a 
lot for the eats and drinks... 
Boy! What a hand Pranulis 
got. Guess they’ll never for- 
get you, Frank... And then 
there was Mrs. Stephcns who 
pulled the entire crowd over 
her side.... Gee, and then these 
violin solos by Mr. Stephens... 
Well! Ali in a II, Indiana Har
bor was a grand success. Now, 
to wait for our trip to Rosc- 
land and Kenosha. 
—-------------------------------------------

Blue Ribbon teiks 
base boto žinias

Pradedant nuo antradienio, balandžio 
12 d., kada prasideda Didžiųjų Lygų 
baseballo sezonas. Blue Ribbon Malt 
Company, kaip kad ji darė ir praeityje, 
pradės duoti baseballo žinių sutraukas 
kiekvienų dienų, 6:30 vai. yakare, iš 
WMAQ radio stoties.

Tas žinių sutraukas darys Hal Tot- 
ten kuris gerai pažysta baseballų ir ku
rio įdomios sutraukos ir pirmiau darė 
šį programų labai žingeidų šio sporto 
mėgėjams.

Our worries are forever, 
now, folks. Brooks has lurned 
politician. If you want a tire 
cover, serateh paper, or a pos- 
ler for your room, then sce 
our Repocratic campaign lead- 
er, Brooks, ai once... Būt, if 
on the other hand, you want 
soineone to smile, or mukę 
eyes at you, then consult our 
fair young damselle Berenice. 
Berenice is a brand ndw ad- 
dition to our group... I see by 
the papers where our fair ri- 
val, Birutė, is putling on 
“Sylvia” ncxl Sunday... Now, 
that we ha ve ha d a good time 
at Indiana Harbor, we are/ex- 
pecting bigger and betler 
things in Roseland, the <24 th... 
Don’t feel* hurl, Harboriles... 
A bulletin just rcceived in- 
forms that one of our young 
ladies, namely, Vera is to take 
one of the leading roles in the 
operetta coming to Lindblom 
soon.

—O— < ♦

Here is Snooping jloę; * Al- 
ways putting his nose into 
other people’s business. The 
following he overheard on a 
loop Street corner.

Old Lady — Whatever po- 
ssessed you to learn to play 
that instrument?

Street Musician (with tūba

\vrapped around his nork) — 
Well, m’am, on a cold night 
T find it mtieh \varmer than 
a cornet.

—o—

DID YOU KN0W TI1AT
An Austrian musician in- 

venled a saxophone whicb can 
be played by machine. World 
peace seems further off than 
ever.

Notbing has been wrilten of 
Music that has adeųualely cx- 
prcssed what it has meant to 
mankind.

Trądition has it that oboists 
go mad in seven years.

John Phillip Sousa was the 
Beethovcn of the hand. t •

The man who wrote “The 
Elegy”, Massenct, was the son 
of an ironmaker. The delicate 
lad lieard such trashing noi- 
ses as a baby, that in iatter 
years he wrote of sofl and de
licate things.

Beethovcn may be Talled 
the “unlucky thirteon” man 
(To be explained nexl week). 
' c —o — "
Now, for a rėst. In the nlean- 

tihio, we’ll be \vaiting for į/our 
commcnts. If there are Indiana 
Harboriles reading Ibis co
lumn, wc ask them to drop a 
line to 6406 So. Francisco ave„ 
Chicago. Next wcck to fresh

words and venlures nexv!
Tins has been

The Singing Pool. 
vVho, somelimes, when he be
gins to Ip-oadcast feels almost 
likę a surgeon beginu i ng to 
operalo. .

BLUE RIBBON MALT
SPORTO SUTRAUK A

ŠĮVAKAR
ir kiekvieną vakarą

Pasiklausykite baseballo 
skorų American, National 
ir American Assn. jauktų 
— taipgi smulkmeniškų 
apipasakojinių Cubs ir 
Sox lošimų.

WMAQ
kiekvienų 

vakarų

6:30
CENTRAL STANDARD TIME

CEVERYKAI “ŠEIMYNAI
Nupirkit visai Šeimynai, naujus iv 
rykus ir turime didelį pasirinki
mų. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St. TeL Victory 6576

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

Atsilankykit Ypatiškai Arba Pri&iųskite Per Paštį.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

CYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus isgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Rusiška' ir Turkiška Pirtis

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

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

“NĖRA SUKOSEJIMO VISAME VEŽIME” KONTESTAS

I VCJLU vįvJI L>
NOT A COUGH IN A CARLOAD CONTEST

už geriausius atsakymus anglų kalboje

PINIGINIAIS
PRIZAIS

Į ši klausimą:

“Kas padaro OLD GOLD Cigaretus
taip pop'oliarras?w

STUDIJUOKIT PAKELĮ PAUOSTYKIT CIGARETUS IŠTIRKITE TABAKĄ

Pirmas Prizas *20,000
ANTRAS PRIZAS............ .

2>500 
10>000

Už sekamus geriausius '
5 atsakymus, $500 kiekvienam 

Už sekamų geriausių 100 atsa
kymų, $100 kiekvienam ..

’37»500
$20,000 vyriausias prizas, investuotas į 6% morgi- 

čius, reiškia $1,200 metinių pajamų

V i s o

KONTESTO TAISYKLĖS
t

1. Visi atsakymai turi būti ne mažiau kaip dvide- 
' šimts žodžių ir ne daugiau kaip 150 ž°4žių,

2. Konteste gali dalyvauti visi, išėmus darbininkus 
ir susirišusius Ssu P. Lorillard Company, Ine., 
arba tuos, kurie kokiu nors budu yra surišti su 
Kontestu.

3. Teisėjų sprendimas bus galutinas . . . atsitikime 
lygumų, pilna skirto prizo suma bus išmokėta 
kiekvienam išėjusiam lygiomis dalyviui.

4. Visi atsakymai patampa nuosavybe P. Lorillard 
Company, Ine., su teise juos skelbti.

5. .Jokie atsakymai nebus priimti, turintys vėlesnį 
pašto ženklų kaip Vidurnaktis, Gegužės 15, 1932.

Adresuokit Savo Atsakymus'.

“OLD GOLD”
119 W. 40th Street, New York City v

T E t S £ J A I :

ANNE MORGAN
Pasižymėjusi labdarybės darbuotoja ir 

duktė velionio 
J. Pierpont Morgan

IRVIN S. COBB
Pasižymėjęs autorius ir geriausias is 

Amerikos trumpų apysakų ražytojų.

GRANTLAND RICE
Amerikos žymiausias autorius sporto 

srityje. Redaktorius, American Golfer

IR ŠTABAS

Kontestas Užsibaigia Vidurnakty-Gegužes 15 d.> 1932
LAIMfiTOJAI BUS PASKELBTI APIE LIEPOS 1 D., 1932 (C) P. Lorillard Co., Ine,
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HITLERIS PRAKIŠO

NAUJIENOS, UHčfigiJ, UI

Komunistų frakcija išelido oficiali įsakymą savo 
šalininkams LDS-me balsuoti prieš Prūseikos ir But
kaus rėmėjus. Tame įsakyme skaitome:

“Neduokite nčį vieno balso už oportunistų kan
didatui. Balsuokite už kandidatus, kuriuos reko
menduoja komunistų frakcija ir kurie yra ištikimi 
darbininkų klasės reikalams draugai...”
Vadinasi, “darbininkų” Susivienijimo nariai yra 

dalinami. į ^ojportunistus” ir “ištikimus”, ir tarp jų eina 
tokios pat rietenos, toks pat kits kito niekinimas, koks 
ėjo bolševikų ir “socialfašistų”, kuomet bimbininkai ir 
pruseikiniai buvo senam jam Susivienijime. Kuriam ga
lui tad komunistai bėgo iš SLA.? Ko jie Ieškojo?

SLA. Reikalai

Antradienis, balan. 12, 1932

Hindenburgas yra išrinktas Vokietijos prezidentu. 
Šį kartą jisai gavo daugiau, kaip pusę visų paduotų bal
sų, būtent, 19,359,000 iš 36,482,000. Stipriausias jo opo
nentas, fašistų vadas Adolfas Hitleris, surinko 13,417,- 
000 balsų, o komunistų kandidatas Thaelmannas — 
3,706,000.

Palyginus sū pirmais balsavimais, kurie įvyko ko
vo mėnesio 13 d., Hindenburgo balsų skaičius padidėjo 
704,310, Hitlerio — 2,075,640, o Thaelmanno balsų skai
čius sumažėjo 1,276,000.

Kad Hitlerio balsai užaugo dviem milionais, tai ne
nuostabu, kadangi antruose balsavimuose nedalyvavo 
nacionalistų (monarchistų) kandidatas, kuris kovo mė
nesį buvo surinkęs 2,550,000 balsų, ir nacionalistai rė
mė Hitlerį. Pasirodo, kad Hitleris nestengė pakreipti 
savo pusėn visus nacionalistų balsuotojus.

Bet yra netikėtas staigus komunistų balsų nusmu- 
kimas. Thaelmannas prarado daugiau, kaip miliona su 
ketvirtadaliu balsų, t. y. daugiau kaip 25%! Kur tie 
balsai dingo? Fašistai sako, kad dalis jų teko Hitleriui, 
ir matyt, kad tame yra tiesos, nes, kaip praneša tele
grama iš Berlyno, Vokietijos komunistų partija pradė
jo tyrinėjimą kaltinimo, jogei “daugelis jos narių per
simetė į Hitlerio pusę”.

Tuo budu bendra fašistų ir nacionalistų ataka prieš 
respubliką tapo atmušta. Šitoje kovoje svarbiausią rolę 
suvaidino socialdemokratų vadovaujami Vokietijos dar
bininkai, remdami respublikinių partijų kandidatą. O 
tuo tarpu komunistai su savo atskiru kandidatu nepa
jėgė atsiekti nieko teigiamo, tik šiek-tiek sutrukdė res
publikos pergalę ant fašizmo. Ačiū tam, kacį jie atitrau
kė dalį darbininkų balsų nuo Hindenburgo, tai pirmas 
balsavimas nedavė absoliučios daugumos respublikos 
kandidatui ir teko daryti antrą balsavimą.

Šita savo taktika komunistai save diskreditavo ir 
sudemoralizavo savo pasekėjus, kas aiškiai matyt iš 
aukščiaus minėto jų pražudymo daugiau kaip miliono 
balsų.

Jau kovo 13 d. balsavimai parodė, kad komunistų 
svajonė apie “bolševikišką revoliuciją” Vokietijoje yra 
visai tuščia. O dabar tai yra dar aiškiau. Komunistai 
Vokietijoje pasirodė esą tris ar keturis kartus silpnes
ni už fašistus ir, be to, daugelis komunistų pasekėjų 
yra nepastovus elementas: vieną kartą jie balsuoja vie
naip, kitą kartą kitaip arba visai nebalsuoja. Jeigu 
daugelis komunistų galėjo per keturis savaites atsimes
ti nuo Thaelmanno ir pereiti į Hitlerio pusę, tai kiekvie
nas pripažins, jogei Maskvos pasekėjų masės yra vėjo 
papučiamos. Nuo kraštutinio “revoliucingumo” iki kraš
tutinės reakcijos, kaip matome, tėra tik vienas žinksnis.

Už dviejų savaičių bus Prūsų seimo rinkimas. Rei- 
kia tikėtis, kad demokratija, padrąsinta dabartiniu lai
mėjimu, mokės ir toję kovoje nugalėti savo, priešą.

LINDBERGHAS APGAUTAS

Kaip dingo SLA. 4 
apskričio iždas

Žodis SLA. 4-to Apskričio kuo
poms ir nariams.

Gerbiamieji:
Pereitame musų SLA. 4-to 

apskričio suvažiavime rugsėjo 
27 d., 1931 m., Hartforde, 
Conn., buvo išrinkta iždo tyri
nėjimo komisija į kurią įėjo: 
J. Skritulskas, P. Montvila ir 
T. Zdančukas, vist trys SLA. 
34 kp. nariai. Tas buvo pada
ryta dėlto, kad jau galutinai 
užbaigti žuvusio iždo klausimą 
ir kad sekanti apskričio suva
žiavimai nebūtų tuo klausimu 
varginami.

Komisija užbaigus savo dar
bą buvo pakviesta į apskričio 
valdybos suvažiavimą, lap
kričio 15, 1931 New Hrtven, 
Conn. čia jos raportas buvo 
perskaitytas, apkalbėtas ir ra
porto išdavos buvo nutarta nu
siųsti SLA. organui “Tėvynei.” 
Bet tuomi pačiu tarpu tilpo 
“Tėvynėje” 4-to apskr. meti
nio suvažiavimo protokolas, 
kuriame yra įrašyta šis skirs- 
nys: “Komisija ištyrus šiame 
reikale visus trukumus, rapor
tuos dabar esančiai apskr. val
dybai ir sekančiam apskričio 
suvažiavimui?* ^‘Tėvynės” re
dakcija, remdamos Šiuo proto
kole atžymėtu sakiniu, atsisa
kė iždo tyrinėjimo komisijos 
raportą dėti į “Tėvynę”, nuro
dydama, kad mes — apskričio 
valdyba ir sykiu iždo komisi
ja — peržengiame pereito su
važiavimo tarimus.

Apskričio valdyba, matyda
ma tokią padėtį, nutarė tą ra
portą atskirai visoms kuopoms 
išsiuntinėti, kad nariai matytų 
komisijos darbus; taigi gavę, 
tikimės, kad perskaitysite Jūsų 
kuopos susirinkime ir žinosite 
kaip visi mus dalykai stovi.
SLA. 4-to apskričio

iždo tyrinėjimo komisijos 
Raportas.

Mes, žemiau pasirašę, buvo
me išrinkti ir įgalioti 19-me 
SLA. 4-to apskr. suvažiavime 
rūgs. 27, 1931 Odd Fellows 
Svetainėje, Hartford, Conn., 
kad galutinai ištirti priežastis, 
kurių dėlei apskrities iždas su-

žuvusio

Jau antras mėnesis, kaip dingo garsiojo lakūno 
Lindbergho kūdikis, ir dar iki šiol jisai nesurastas. Pa
skutinėms dienoms spauda paskelbė žinią, jogei Lind- 
berghas esąs apgautas: jisai užmokėjęs $£0,000 kažin 
kokiems asmenims, kurie žadėję jo sūnų grąžinti, bet 
jie savo prižado neišpildę.

Tai yra ne tik nelaimė tėvams, kurie yra apvilti 
savo pasitikėjime, kad jų pražuvęs kūdikis bus grąžin
tas. Bet tai yra didelis moralia smūgis visai Amerikos 
visuomenei. Pasirodo, kad kovoje su piktadariais visuo
menė yra bejėge. Gengsteriai gali ne tik pagrobti sve
timą vaiką, bet dar paskui ir tyčiotis iš nelaimingų 
tėvų.

Visuomenė privalo kovoti su ta sistema, kurioje ši
tokį dalykai yra galimi.

BOLŠEVIKIŠKAM SUSIVIENIJIME IRGI KOVA

Bolševikų “darbininkiškas” Susivienijimas dabar 
irgi turi Pildomos Tarybos rinkimus. Jau nominacijose 
jame ėjo aštri kova tarp bimbinės ir pruseikinės frak
cijos. Bimbininkai paėmė viršų. Bet einant j rinkimus, 
rengiamasi prie dar smarkesnių grumtynių.

moje $1,214.60 negalima buvo 
atgauti iš apdraudjos kompani
jos (Aetna), kuri turėjo būti 
atsakominga už SLA. 4-to ap
skričio buv. iždininką, Joną 
Mikalauską, nes Aetna Casual- 
ly and Sūrely Co. buvo ap
draudusi J. Mikalauską $2,- 
O(X).(X) ir išdavusi “Sūrely 
Bond” balandžio 17, 1930 m. 
bet kuri (Aetna) buk yra at
sisakiusi 4-tam apskričiui at
silyginti dėlei neaiškių prie
žasčių, surištų su Aetna taisyk
lėmis bei patvarkymais.

Kas ir kada buvo veikiama 
atgavimui iš apdraudos kom
panijos pinigų: 1) Gegužio 25, 
1930 m. kuopų išrinkti delega
tai į SLA. Seimą suvažiavo 
į Bridgeport, Conn. pasitarti 
apie samdymą buso, kad nu
važiuoti į Seimą ir sužinoti, 
pas ką randasi skirti Conn. 
valst. delegatams $500. iš aps
kričio kasos metiniame aps
krities suvažiavime New Ha- 
vene 1929 m. Išsiaiškino, kad 
4-to apskr. visi pinigai yra pas 
ižd. J. Mikalauską, ir kad ke
lios dienos prieš šį pasitarimą 
jau kai kam buvo žinoma, jog 
J. Mikalausko turtas yra keb
lioj padėlyje, tai šio pasitari
mo dalyviai su apskr, vice
pirmininku nutarė, kad aps
kričio valdyba kuogreičiausiai 
imtųsi žygių atgauti 44o aps
kričio pinigus iš J. Mikalaus
ko. Prie šio darbo dar daly
viai išrinko S. Pujanauską iš 
Ansonia, kad jis prigelbėtų 
kai kuriems valdybos nariams. 
Geg. 26, 1930 m. vice-pirni. 
Petras Kupstas, iždo glob. V. 
Vitukynas ir Jonas Skriįuls- 
kas, visi iš New Britain, nuvy-

__ t 
nurodyta šiamd raporte 1 sky
riuje; J. Tarėi}^ tokiu savo el
gesiu davė progą apdraudos 
kompanijai manyti, kad SLA. 
4-to apskr. viršininkai nieko 
neišmano ir kad su jais galima 
elgtis; kaipo su, tokiais. Ir ka
dangi J. Mikalauskas pateikė 
apdraudos k-jai prirodymus, 
ar affidavitus, kad jis neturė
jęs apskričio pįnigų laike ap
draudos, t. y. |<jada Aetna Co. 
išdavė apdraudos bondą ir J. 
Tareilai įteikė, ir jei J. Tarci- 
la butų padaręs taip, kaip vi- 
ce pirmininkas ištyręs prisakė 
pirm. Tareilai padaryti ir pir
mininkas Tareila pasižadėjo, 
t. y. būt į laiką patraukta Aet
na Co. teisman, lai aišku, kad 
Aetna Co. teisine nebūt leng
vai išsisukus ir įrodžius, kad 
J. Mikalauskas neturėjo 4-to 
apskričio pinigų.

9) SLA. 4-to apskr. pirm. J. 
Tareila, surinkęs nuo išvažia- 
vimų-piknikų pinigus, visuo
met pridavė ižd. J. Mikalaus
kui be jokių raštiškų bei teisiš
kų liudymu, t? y. jog ižd. J. 
Mikalauskas yra priėmęs aps
kričio pinigus, bet nėra išda
vęs pirm. J. Tareilai raštiško 
liudymo bei atskaitos, kuri 
bent kada galėtų įrodyti, kiek 
ir kada ižd. J. Mikalauskas 
yra turėjęs 4-to apskričio tur
to, pinigų, kaipo SLA. 4-to ap
skričio iždininkas.

10) Nuo 1929 m. dargi iždi
ninko knygos nėra peržiūrėtos 
iždo globėjų bei pirmininko ir 
Aetna kompanijai priduotos be 
jokios tvarkos.

11) Ir kadangi komisija, ku
ri buvo išrinkta 4-to apskr. 
18-me suvažiavime rūgs. 28 
__ _ — - _ _

dą ir paaiškino, kad su J. Mi- nio vice-pirmimnkui, kaip yra 
calausku negalima jokių dery- i 
jų vesti; atpasakojo viską, ką 1 
advokatas patarė daryti ir J. ( 
Tareila, kaipo pirmininkas, ’ 
pasižadėjo tą viską atlikti, bet 
pasižadėjimo neišpildė.

2) 'Birž. 12, 1930 iždo globė
jai griežtai pareikalavo J. Mi
kalausko, kad Rezignuotų iš 
iždininko vietos ir grąžintų 
viską, kas tik priklauso apskri
čiui. J. Mikalauskas reikala
vimo neišpildė.

3) Birželio pradžioj J. Mi
kalauskas pasidavė bankrotui, 
bet 4-to apskričio pinigų į ban
kroto bylas neįtraukė.

4) Liepos pradžioje x apskr. 
valdyba nuvyko pas J. Mika
lauską į jo namus ir reikala
vo, ’kad išduotų visą atskaitą 
kaipo iždininkas ir tuoj grą
žintų pinigus, knygas ir viską, 
kas priklausė apskričiui. J. Mi
kalauskas teisinosi, kad pini
gų neturįs, o knygos esančios 
nesutvarkytos. Prašęs kelių 
dienų palaukti, bet praslinkus 
kelioms dienoms pinigų, kny
gų ir kitų dokumentų negrąži
no; sugrąžino tik vėliavas ir 
kitus mažmožius.

5) Liepos 28 d., 1930 metais 
pirm. J. Tareila ir iždo gi. J. 
Januškevičius nuvyko pas Aet
na Co. tik parodė iždininko 
knygas ir liudymo raštą (afi- 
davit), kuriame J. Mikalaus
kas užsigina turėjęs 4-to apskr. 
pinigus ir kada jis buvo ap
draustas, tių turėjęs tik $6.00. 
Aetna Co., reiędamos tuo J. 
Mikalausko liudymu, atsisakė 
išmokėti apdraudą.

6) Kovo 1 d. 1931 apskričio 
valdybos laikytame susirinki
me nutarta pakelti skundą 
prieš J. Mikalhuską ir tuoj pa-

d., 1930 iždo ieškojimo klausi
mą vilkino ir pagalinus suvė
lino ant tiek, kad bepaliko tik 
5 dienos laiko užvedimui by
los prieš Aetna kompaniją ir 
kadangi pereitame 4-to apskri
čio 19-me suvažiaviihe minėtu 
kompanija nėra pateikus ap
skričio valdybai Juškaus raš
tiško raporto, kuris galėtų bū
ti oficialiu dokumentu ir kar
tu liudymu bei prirodymais, 
kurių dėlei 4-to apskr. iždas 
turėjo žūti, sumoje $1,214.60, 
tai mes nurodę viską kas vir
šuje parašyta prieiname prie 
šių išdavų:

Dėl čion suminėtų faktų, 
kuriuos n/es sulig esamų gali- 
įpybių tyrinėjome, suradome 
ir nutarėme pateikti 4-to aps
kričio valdybai, kad 4-to aps
kričio iždo žuvimą sumoje $1,- 
214.60 galutinai likviduoti ir 
šį raportą, jei jis priimtinas, 
paskelbti SLA. organe “Tėvy
nėje” visų 4-to apskr. narių ži
niai.

SLA. 4-tas apskr. jau jokiu 
budu negali patraukti atsako
mybėn Aetna Co. ir išreikalau
ti iš jos pinigus, kaipo apdrau- 
dą, dėlto, kad jau laikas (ter
minas) pasibaigęs ir nėra jo
kių galimybių prie jos prieiti, 
nes mes kaipo komisija, negu- • 
įėjome surasti kelių, kuriais 
galėtume priversti Aetna Co. 
padengti apskričio žuvusius 
pinigus.

Tikimės, kad mes kaipo 
komisija atlikome savo parei
gas pagal musų gerinusį pasi
stengimą ir supratimą.

Komisijos nariai:
Jonas Skritulskas, 
Povilas Montvila, 
T. ŽdanČukas.

reilą pasitarti, kokių žygių rei
kia imtis, kad atgauti pinigus 
iš J. Mikalausko; gavę iš Ta- 
rcilos apdraudos bondą, l^rei- 
pes pas advokatą ir sužinojo, 
kad bondsas yra geras ir atsa
ko apskričio turtui. Advokatas 
patarė dar, kad laikytis bonde 
pažymėtų taisyklių, būtent, 
tuoj pasiųsti Aetna Co. forma
li pranešimą ir reikalavimą pi
nigų, o jei bėgyje 15 dienų 
kompanija neišpildys reikala
vimų, tai tada patraukti Aet
na Co. teisman, Birž. 1 d. 1930 
Petras Kupstas vėl nuvyko pas 
pirm. J. Tareilą, grąžino bon-

atraukti Aet

Už ką balsuoti
' SLA. Vakarų Veikėjų Komitetą* ir taip paf Pittsburgbo. 
Brooklyno, Massacbtuetts ir Connecticut pažangieji SLA. vei
kliai pataria, baltuojant, dlti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta žemiau* — ties BagoRttu, Gugio, Bakano, Stangi* 
ir Btonaio vatdait.

No. t 
Ant Pre- 

staato

F. J. Bagočius, S. Boston, Mas*. — 

S. Gegužis. Mahanoy City Pa.
J. Jr Bachanas, Sodus, Micb. .........

No. i 
Ant Vic<-

A. Mikalauskas. Bcboklyn, N. Y........
M. J. Vokietaitis, N«.w Havep. Conn.

M. Mockevičius, Maltby, Pa. .........

No. 3 
Ant Stk» 
snoriauf

P. Jarpelieti. N« York. N. Y........
J. Miliauskas, McKsst Ročka. Pa. .... 

V. M. čafctaiMiM’ Harif&rd. Conn.
š

No. 4
Ja

niško 7

K. P. Gugis. Cfcicago. IIL —
J. Tartila. Watstbury, eonu.  L.

•

-r

P. Mažsika. WUku Barte. Pa.

No. 5-4 
Ant 
Udo 

ObMh 
Balnok 
uidn 

.i, -

.:•*• ..TT. ..
J. Janoikevičįiu Hartford. Conn. ....
S. Baltinto. Pitafartfh. 9a.------—
a J. M|I4 Chi^o, fii;------------

M. A. Ragmikas,: ĮĮąyaįevthi Pa..
S. Mockus. So. Boston, Mas*. ........
J. 8ekys, Hartford* Conn. v............

i ■

i

• •

V

Ant Dajt- 
tr.-Kvot.

•

Dr. t ■ B.: Bronuittr ??

Dr. E. G. Klimas Philadelphia. Pa.
Pr. J. S. Suncsl<5w,. Waterbury, Ct. • •••••••••
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ei jų komisijai. SLA. skundų 
komisijos pirkliu inkus F. J. 
Bagočius balandžio 9 d., 1931 
pasiuntė laišką pirm. J. Tarei
lai reikaluose to skundo ir ta
me laiške p. Bagočius rašė: 
“Idant komisija galėtų nuo
dugniai dalyką svarstyti, rei
kia neatbiinai, kad Tamstos 
prisiųstumėt man daugiau da- 
vadų ar įrodymų, kad jis tą 
turtą turėjo, kokiu budu jis jį 
gavo ir kokie darodymai yra 
ant rankų, kad jis priėmė, ar
ba laikė pas save, arba išeik
vojo... Jei teismas nėra užves
tas,, tai mes galime veikti... 
Tokius pilnesniųs paaiškini
mus viso dalyko kokius galit 
suteikti, taipgi kopiją to “afi- 
davito” ir gal kopiją protoko
lo, kuriame yra užrašytas fak
tas, kad pas iždininką yra tiek 
ir tiek pinigų, neaplenkiant 
dalos tokio protokolo.” Į šį p. 
Bagočiaus laišką J. Tareila 
iki rūgs. 23 d., 1931 nedavė 
atsakymo.

7) Birž. 12, 1931, apskr. iž
dininkas A. J; Viznis ir orga
nizatorius B. ’Vedeikis nuvyko 
pas J. Tareilą ir prašė, kad jis 
jiem duotų Actuos apdraudos 
bondą, su kuriuo jie buvo pasi
ryžę eiti pas advokatą, idant 
tikRai patirti priežastis, dėlei 
kurių Aetna atsisako atsilygiii- 
ti apskričiui. J. Tareila ypališ- 
kai pasižadėjo atgavęs bondą 
iš adv. Lukošiaus pasiųsti Viz
iriui ir Vedeikiui, bet J. Tarei
la to nepadarė, tik po trijų 
mėnesių laiko jie tą bondą ga
vo, t. y. rūgs. 11 d., kada lil^o 
lik 16 dienų iki apskr. meti
niam suvažiavimui.

8) Kadangi 18-me 4-to apskr. 
suvažiavime nigs. 28 d., 1930, 
Manchester, Gonn. buvo įgalio
ti keli (ar visi) apskričio val
dybos nariai išieškoti, iš J, 
Mikalausko turtą ir tame dar
be suvažiavimas įgaliojo adv, 
Lukošių iš Waterbury rūpintis 
Šiuo darbu ir kadangi nei adv. 
Lukošius, nei valdyba per čie- 
liis metus nieko aiškaus ir reL 
kalihgo darbo nenuveikė, kas 
galėtų aiškiai įrodyti susida
riusius kebluhms ta^pe apskri
čio ir Aetna Co., kuri > yra iš
davus apdraudos bondą, nfes 
nei J. Tareila*' nei kiti valdybos 
nariai nesistengė suprasti tij 
visų taisyklių, kurios yra pa
žymėtos “Įionde 
Tareila

BRAM STOKER

Pcrmission

GRAFAS DRAKULA
Kerti A. Kai vada

neišpildė
d

(Tąsa)
atsiminiau, kad Jonatanas mi
nėjo ką tai apie didel| profe
soriaus susijaudinimą, per
skaičius kokią tai žinią vaka
riniame laikraštyje, belau
kiant traukinio išeinant, Exe- 
terio stotyje; pastebėjusi, kad 
daktaras turėjo visų laikraščių 
kompletus, pasiskolinau ke
lius numerius “Westminsterio 
Naujienų’ ’ir “Pidi Mali žinių” 
ir nusinešiau juos į savo kam
barį. Gerai atsimenu, kiek, iš 
“Dailygraph’o” ir “Whitby 
Žinių” padarytos iškarpos, pa
gelbėjo man suprasti baisius 
įvykius Whitby miestelyje, 
kuomet Grafas Drakula atv\^ 
ko į šią šalį. Peržiūrėsiu visus 
vakarinius laikraščius išėju
sius nuo to laiko, nes gal pa
siseks užtikti žinių, kurios 
kiek aiškiau galės nušviesti vi
sų įvykių eigą. Nenoriu dar 
miego, o užsiėipusi darbu, ne
turėsiu laiko rūpintis be rei
kalo.

j)r. Sevardo dienynas.
Rugsėjo 30 d. — Jonatanas 

HafrkeRis atvyko devintą va
landą. Nuo žmonos gavo tele
gramų prieš pat išvažiavimą. 
Kaip sprendžiu iš jo veido, jis 
yra nepaprastai gudrus ir 
protingas^ ir be to, pilnas ener
gijos. Jeigu jo užrašai yra tei
singi — sprendžiant iš savo 
asmeniškų patyrimų, labai ga
limas daiktas, kiild jie yra, — 
jis taipgi pasižymi didele drą
sa. Jo anttas vizitas į rūsį, 
Drakulos Pilyje, yra stebėti
no drąsumo pavyzdys^ Per- 

tikėjausi pa-skaitęs užrašus" 
matyti augalotų, dideli vyrą, 
ne tylų, ramtį, biznišką džeh- 
telmoną, kuri? pas mane atva
žiavo šiandien.

VŠiitui: —- Po užkandžių, 
Harketts Su žmona nuėjo į jos 
kambarį ir kiek laiko atgal 
praeidamas pro ša|į nugirdau 
mašinėlės barškėjimą. Jie dir
ba labai sunkiai. Ponia Har-

- Po užkandžių,

bet dar j
paipžadėji- kerienė man pastebėjo, kad ji

Whitbv, ir

stengiasi su Harkeriu mažiau
sią smulkmeną ir darodymą 
sutvarkyti chronologiškoje 
tvarkoje. Harkcris turi laiš
kus agento, kuris priėmė atga
bentas dėžes į
Londono agento, kuris 
pristatė į vietą.
skaitos Harkericnės iuirašytą 
mano dienyno kopiją. Įdomu, 
kaip jie mano užrašus inter
pretuoja. Štai jis jau ateina.

Keista, kad man niekuomet 
į galvą nėatėja mintis, kad 
gretimas mano ligoninei na
mas gali būti vieta, kurioje 
grafas apsigyvefio, pasislėpė! 
Ir tikrai, kiek kartų galėjome 
tai atspėti iš keisto bepročio 
Renfieldo elgesio! Laiškų ry
šulys, kuriuose buvo kalbama 
apie tos apgriuvusios pilies 
nupirkimą, buvo kartu su ki
tais jo man priduotais doku
mentais. Dieve, jeigu tik mes 
butume juos turėję bent kiek 
anksčiau, būtume galėję Luci
jų išgelbėti. Bet, neapsimoka 
daugiau apie tai galvoti, jau 
pervėlu, reikia ruoštis mūšiui! 
Harkcris jau sugrįžo į savo 
kambarį ir vėl tvarko, studi
juoja dokumentus. Jis primi
ne, kad iki pietų, jie spės su
tvarkyti visus įvykius paeiliui. 
Jo nuomone, aš turiu atydžiai 
prižiūrėti Benfieldą, nes jis 
iki šiol buvo kaip ir Grafo 
Drakulos atsilankymų į pilį 
ir pranykimų rodiklis. Man tas 
dar nėra labai aišku, bet kuo
met susipažinsiu su visų įvy
kių eiga, galėsiu lai lengvai 
suprasti. Laimei, Harkerienė 
kaip lik mano dienyną perrašė 
mašinėle! Kitame atvejyje 
niekuomet nebūtume galėję 
chronologiško įvykių sąrašo 
padaryti....

(Bus daugiau)

Jis dabar

GAUTA “Kultūra” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujau No. 22 “Kovos'" 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sugrįžo pavogtas dak
taras

chfcagiečių skubinasi tnokčti 
taksas uf 1930 metus.

Iki vakar ryto kalbamų me
tų taksų sumokėta buvo $34,- 
813,596. Iš tos skaitlines real 
estate taksų sumokėta 
168,250, o personalės—

645,346. Vien šeštadienį su
mokėta $899,729.

$21, 
$13,-

North Chicago daktaras A. 
E. Budde sugrįžo namo. Sulig 
jo pasakojimu buvo pašauktas 
naktį pagelbą suteikti mergi
nai, nukentėjusiai automobilio 
nelaimėje keik toliau nuo mies
telio.

Kada jisai grįžo namo, tai 
jį sulaikė kitas automobilis. 
Važiavusieji tuo kitu automo
biliu vyrai įsisodino daktarą į 
savo autą ir atgabeno jį užriš
tomis akimis, kaip jam rodėsi, 
į Cicero.

Kada jie įvedė jį stubon prie 
šviesos, tai vienas nepažįsta
mųjų vyrų pareiškęs, jogei jis, 
daktaras, esąs ne tas žmogus, 
kurį tikėtasi suimti .Nežinomi 
vyrai ieškoję butlegerio.

Išlaikę iK: kitos dieno s va
karo gengsteriai atvežė Dr. 
Budde netoli Niles Center mies
telio ir čia paleido.

Apiplėšė policijos stoty
Policijos suimtų kaip nužiū

rėtų plėšikų tarpe buvo Bruno 
Michalak (2333 Ilar.ling avė.) 
ir Mkhael De Stefano. Niekas 
iš susirinkusių pažiūrėti Į juos 
nepripažino jų kaip piktadarių.

Tuomet Michalak pareiškė, 
rodydamas į De Stefano; šis 
vyras apiplėšė mane VVarren avė. 
policijos stoty. Toliau Micha
lak papasakojo ,kad su 
kartu buvęs uždarytas ir 
fano stoty ir atėmęs iš jo

JUO
Šte- 
$12.

Šiandie nominacijų bal
savimai

rio-balandžio 12 d 
balsavimai (primary

Nužiūrima, kad
Illinois

šiandie, 
mi nacijų 
eleetions). 
balsų busią paduota
daugiau, kaip 2,000,000. > Tai 
butų rekordas iš visų nomina
cijose balsavimų.

Aštri savitarpė demokratų 
kova, pirmą kartą bėgiu kelio
likos metų, manoma, sutrauk
sianti balsuoti kuone pilną de
mokratų pajėgą.

41,000 asmeny dabosią 
balsavimui vietas

Sekmadienį policija vis dar 
i tebeieškojo nužiūrimų smurti
ninkų ir tebeareštavo juos, kad 
užtikrinti ramybę balsavimo 
dieną, t. y. šiandie.

Viso ąu pirmesniais areštais 
suimta 111 asmenų. Bet • su
imtieji didžiumoje “smulki 
vis“; stambiųjų gengsterių 
lų nesuimta praktiškai ne 
nas.

Kartu su policija Įvairių 
litinių frakcijų ir piliečių
ganizacijų jų dabotojų skai
čius balsavimo vietoms šiandie 
sieksiąs

5,000 
savimui 
skvadai
200 buvusių kareivių prižiuręs 
balsavimui vietas Voters Non- 
partisan asociacijos interesuo
se, o 35,0000 dabotojų prižiū
rės atskirų frakciją ir frakci- 
jukių ir pavienių kandidatų in
teresus .

zu- 
šu- 

vie-

po-
or-

41,000 .
policininkų dabosią bal- 

vietas; 156 policijos 
patroliuos gatves; 1,-

I

Teatruose
(hiental teatre— pradedant 

balandžio 15 diena bus rodomas 
paveikslas “The Wet Parade” 
paremtas Upton Sinclair pa
skubusia novele; scenos nume
riuose eis “VVhh iligigs”; kito
kie Bumeliai.

Roosevelt teatre— šiuo laiku 
rodoma paveikslas '“Frcaks“; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre 
dant ateinančiu 
bus roflomas

................... ’ .7 1 ' "77 ' 'T* ■ JT’;. 1 ’.
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Lietuviai Gydytojai

NAUJIENOS, CHtcaga, ffl.

Teisėjas Jarecki pasipylęs 
yra štabą pagelbinlnkų, kurie 
klausys paduotus jiems skun
dus ryšy su balsavimu.

Tribūne siūlo $50,000

Jei darbininkai prisiims algŲ 
kapojimą, tai jų samdytojai ža
da publikai pardavinėti .pieną 
po 11 centų kvortai, vietoj da
bartinės 12 centų kaino.

___i*.., --------- -------------- ------ ----

Bedarbis nusižudė
Chicago Tribūne siūlo $50,- 

000 tierris asmenims, kurie su
teiks informacijų duodančių ga
limybės sugrąžinti Lindberg- 
hams jų pavogtą kūdikį.

Charles Russef, 31 metų, 
1859 North Washtenaw avė., 
bedarbis, -jojo, i kaimynystėj 
esantį tuščią Hiatą ir ten nu
sižudė. kvėpuodamas gazą.

Negalėjo padaryti 
dapą

hol
Garsinkites Naujienose

Įlenda nemokėta,, o

Daniel Brocato jau dveji me
tai be darbo. Pastaruoju lai
ku ir jo pati paleista buvo iš 
darbo.
juodu turi tris vaikus.

Kas daryti? Nusitarė Broca
to naujam amatui eiti. Pasiėtne 
revolverį. Išėjo iš namų. Prie 
State ir Lake gatvių jis pa
stebėjo jauną porą. Prisiarti
no prie jos... Bet ėję ir pralen
kė.

Ir tiesiai nuėjo į stotį, čia 
paaiškino deskbs seržantui, kad 
norėjęs padaryti holdapą, bet 
negalėjęs. Seržantas uždarė jį 
kamaroj, bet kaip vakar keti
no prašyti teisėją paliuosuoti 
Brocato, o taipgi padėti Bro- 
catui susirasti džiabą.

Brocato gyvena skiepe namų 
adresu 527 Throop St.

Pasmaugė 12 metų mer
gaitę

Rasta pasmaugta dvylikos 
metų mergaitė, Alberta Knight^ 
jos motinos ruminghauzej (1547 
—119 st., Whiting, Ind.) Iš 
karto policija nužiūrėjo keletą 
asmenų kaip galimų jos mirties 
kaltininkų. Nužiūrėtieji betgi 
turį Įrodymų, kad jie buvę ki
tur tuo laiku, kai mergaitė bu
vo nužudyta. * ' v k

Nori nukapoti algas pie
no išvežiotojams

GARY. IND.

ba-

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse» kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busite užganėdinti.
Tol, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

bu r ĖyES
Night and Mornlng to kecp 
them Clcan, Clear and Healthy 

Writc for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine CV^ Dept. II. S.,9 B. OhioSt., Chicago

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

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

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

Phone Cznal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th SI

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

Nedėldieniais pagal sutarti
B0

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketv ergą i* ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ax>. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .is 

1821 So. Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

«k

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1327 So.- 49tb Ct.

Telefonai

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 59M

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 (V I8tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Randolph 6800

Phone Boulevard 41.39
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 v

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
*729 South Ashland Avė.. 2 lubot 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

J. F. RADZIUS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hcmlock 9252

Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenuf 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonc Piaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31 St Street 
t ? < ' CHICAGO. ILL.
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet. 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dreną

PIGIAUSUS LIETUVIS < 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. t8th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

' . «

Chicagos pieno kompanijų sa 
vininkai ir menedžeriai reika
lauja, kad pieno išvežiotojai 
prisiimtų algų kapojimą $10 
savaitei. Iki šiol išvežiotojai 
gaudavo $50 savaitei ir komisą. 
O dabar jų samdytojai reika
lauja, kad jie sutiktų $40 sa
vaitei ir be komiso.

2 i
10

iki Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
> CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės
Tel. Canal 1713-0241

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

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

0036

JUSTINAS VAITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

landžio 9 dieną. 11:55 valandą 
vakare 1 932 m., sulaukęs 51 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Kre
tingos apskr.. Vevirženų parap.. 
Tarvydų kaime. Amerikoj iš
gyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Ameliją, po tėvais Kalnai- 
čiutę. 2 sunūs — Justiną ir Al
girdą- dukterį Ameliją, du bro
lius — Domininką ir Joną Ame
rikoj. o Lietuvoj seseris •— Kas
tanciją Jurjonicnę ir Marijoną ir 
brolius Augustiną. Kostantiną ir 
Gabrielių.

Kūnas pašarvotas, randasi 2101 
W. t5tfr Avė.. Gary, Ind.

Laidotuves įvyks sereefoj*. balan
džio I 3 dieną, iš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines. Ka
pinėse bus apie II ar 12 vai. 
dieną.

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

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sunai, Broliai 
ir Giminės.

Moka taksas

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

prade- 
įjenktadieniu 

paveikslas “The 
Miracle Man”; kitokie nume
riai.

Chicago teatre— pradedant 
15 diena balandžio bus rodomas 
paveikslas “The Misleading 
Lady”, kuriame lošia (Liaude 
Colbert, Edmund Lawe ir 
Stuart Ersvin; tai yra linksma 
komedija; kitokie numeriai.

United Artistą teatre —šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Tar- 
zan”; kitokie numeriai.

Balandžio 15 dieną — pasku 
tinis laikas taksoms sumokėti 
—jau čia pat. Taigi daugelis

ANTANAS MATJOŠAITIS

Persiskyrė so šiuo pasauliu ba
landžio 10 dieną, 5:10 valandą 
vakare. 1912 m., sulaukęs 24 me
tų anyžiaus, gimęs Chicagoj*.

Paliko dideliame rFuliudime tėvą 
Petrą, motirtį Marijoną, 4 bro
lius —— Petrą. Joną. Juozą, Ka
zimierą. 3 seseris — Rozaliją, Oną 
it Eleną, gimines ir pažįstamus.

Kanas pašarvotas, randasi 3 225 
So. Halsfed St.

Laidotum įvyks trečiadieny, 
balandžio 13 dieną, l:30r Vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. J.“ Antano Matjošaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tini patarnavimą ir 
mą.

Nu lindę liekame.

Tėvas, Motina,
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, Tel. Victory 
4088.

Broliai,

LOVEIKIS
? KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S« Halsted St Tel. Boulevard 7314
1' ............. .. -------- irt-- 11 t . J *■■!_• •- --. -------- . . ----------

m -t-.'..,... «■!,. ■

Seniausia ir Didžiausia
GRABORių ĮSTAIGA

EUDEIKJS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerok u o jame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš biie kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mtfstj įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ufc tą pa
tarnavimą jutts visai' nieko nereikės mokėti^ nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksit©, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grabonus, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 

, tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
Šermenų. Pašaukite ĖUDEIK| pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

ei mi?iiciQ ■HM . T P ■: • .
JŪSŲ GRABORIUS p

Didysis Ofisas

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

i (

svaigimo, 
skaudamą 

kataraktą, atsitaiso 
Prirengia 

Visuose atsitikimuose

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po piet$, 6 iki 8 vak.

Tel. Mest 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST * 

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

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

* Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
r _________ . .. .

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

' * } \ ' - * '

DR.M.T. STRIK0L1S
GYDtTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso vrIuihIoh nuo 'Z iki 4 ir nuo 6 iki
8 viii. vak. Nedėliomis pagal Nutarti 

Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 19.30

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafaycttc 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakato

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Matquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomv pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CICERO, ILL.
X-Ray Phone Cicero 1260

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Nlaryanckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal msitarimą.

Ltįįį *iA’ijkidj-’**'’te*'

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room H13

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

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. krtk/ieną 

vakarą, išskyrus ketvergę 
. Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

222] West 22nd Street
Arti Leavitt St.

reletonas Canal 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki b

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Vashington St
Room 1502 Te1. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Urarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bortfen) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 TV. Adams St., Room 21*7 
Tehpbone Randolph 6727

Vakarais 2151 TV, 22nd St. nuo 4*9 
Telephonc Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. RepubHc 9800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 8d. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St„ Room 909
Telcphone FrankliA 5745

Namai: 3117 S. Union Avc.
Telephonc Victory 2213

. *n . ik j**
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Antradienis, balan.-12, 1932

dukteria

Bedarbe vis didėja So. Chicagoj

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

Brighton Park
Varduves

no

Cicero
Mirė Petras Bložis

mirė

49 avenue,

Bridgeportas
William Shultzo laidotuvės

For Rent

Arthur W. Sullivan

South Chicago
šv. Dzidoriaus Draugijos balius

Baby Grand pianą!

Aukso Kalnai Skonis

S1OS

Liūdnas vargšo 
atsišaukimas

RUSIJOS 

Pertvarkymas

i daktarus kvotėjus — Dr 
Bronušas 13, Dr. Klimas 6, Dr 
Staneslovv 5.

Be to išrinkti trys delegatai 
į SLA. seimą

Chicagiečiai ir vėl turės pro 
gos pamatyti 
operečių— 
;o scenoj

Šį vakarą bus lietu
vių radio programas

J. J. Bagdonas išva 
žiavo į Floridą

Naujienų Radio 
Programas

Birutė” stato 
operetę “Sylviją

Moterys nesiskaito 
su raudonomis 

lempomis
valgė, kaip sakoma

Davė jiems

PASIRENDUOJA 6 kambarių bun 
galovv arba 5 kambarių užpakalinis na 
mukas. 6444 S. Washtenaw Avė.

Chicagiečiai svečiuo 
se Kenbshoje

ji nariai nuo 
nereikalaujant

šitaip besikalbant Makaliute 
pasisakė įsirašiusi į lietuvišką 
chorą ir sudainavo Makalui 
dainelę “Kur tas šaltinėlis.*’

Patiko seniui daina, ką ir 
kalbėti. Bet Makaliute nužiū
rėjo, kad dabar buvo tinka
mas momentas paprašyti tetu
ko kai ką.

O ką? Well, ji norinti įsigyti 
pianą

šeimai besikalbant Štai pa
sirodė pora kaimynų su pro
pozicija Makalui eiti į SLA. 
kuopos susirinkimą ir apsiim
ti važiuoti delegatu į Seimą, 
Pittsburghan.

Makalas atsikalbinėjo šiaip 
ir taip, kad nenorįs ir kad lai
ko neturįs, ba krautuvė reikia 
prižiūrėti, bet galų gale pata
riamas kaimynų ir agituoja-

Ar jus norite laimėti 
$20,000?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kovo 20 d. parapijos svetai
nėje susirinko p-nios Rakaus
kienės ir Dr. Rakausko draugų 
būrys. Jų tiksiąs buvo pareikš- 
;i VVelcome naujiems profesio
nalams. , , . , ,

Pp. A. Valienei, šlągirienei ir 
p-leį Nevulytei (iš Chicagos) 
atlydej tįsioms garbės Viešnią ir 
p. Daktarą puotos dalyviai su
šuko: “Siurprizas!”

Prie gėlėmis išpuošto stalo

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir s’togą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnisių ir 
hardurare už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 

3218 So. Halsted St. 
Tet. Victory 4965

šlageriui, Valiui, 
klebonui Bubliui, kurie

Sekmadienį, balandžio 1( 
d., nuo 7 iki 7:30 valandos va
karo, Naujienos davė radic 
programą iš naujos stoties 
būtent \VEDC, 1210 kilocyc-

kė p-nia šlagirienė, p-nia Kin- 
činiene (iš Chicagos), kun. kle- 
xmas A. Baublys, chicagietis 
vaistininkas p. Jonaitis. P-nas 
Jonaitis ypatignai gražiai supa- 
žino konoshiečius su p-nios Ra
dauskienės ir Daktaro nuopel- 
įais iš praeities.

Iš chicagiečių šioj puotoj dar 
dalyvavo p-nia Jonaitienė, p-nia 
Mališauskienė su, dukrele Ale- 
nyte ir p. Kinčinas.

Daktaras Rakauskas karštai 
dėkojo visiems už palankumą 
ir gražią širdį. Prabilo taipjau 
ir p-nia Rakauskienė dėkoda
ma draugėms-gams pž netikė
tą siurprizą. Brangi daininin- 
k sakė, kad šioji pagerbtuvių 
valanda bus jai atmintina il-

Ugiausių metelių ir laimės 
veliju p-niai Rakauskienei jos 
draugės ir draugai. Lai skam
ba jos dainų aidas per ilgus 
metus.

Dėkingumo žodį reiškia visi 
chicagiečiai pagerbtuvių puotos 
užmanytojams - šeimininkėms, 
pp. \A. Valienei ir Jackl, šeimi
ninkams pp 
kun 
suteikė mums progos pagerbti 
tikrai užsitarnavusius tautos 
darbuotoj u s.—Vilija.

Wisconsin Steel Co. dirbtu
vės taipjau mažai dirba ir di
džiuma darbininkų yra atleisti, 
ši dirbtuvė kuone visai užsida
rė su pavasario pradžia. O ir 
nematyti, kad ji greitu laiku 
sukrustų dirbti.

—Senas Petras.

ko priešingai: ąžuot 
darban, dar daugiau 
gatvėn darbininkų.

Daugelis darbininkų 
cagoj yra be darbo jau po me 
tu s arba ir po. porą metų.

Galbūt jus nesate vienas tų. kurie jau 
yra išbandę Old Golds ir nežinote kodėl 
Old Gold Cigaretai yra taip populiarus.

Jeigu taip, tai yra laikas juos paban
dyti, nes Old Golds yra tyro tabako ci
garetai. Jie neturi jokių riebių ir dirb
tinių prieskonių. Jie yra kaip medus 
jūsų gerklei. Jie yra {vynioti į Celio- 
phane ir yra visuomet švieži ir kvaps- 
nųs, kada tik juos rūkote. Nėra suko- 
sėjimo visame vežime.

Pabandykite laimėti vieną šių prizų. 
Musipirkite pakelį šiandie, surukyite ji 
ir patys spręskite kodėl jūsų nuomone, 
Old Golds yra taip populiarus. Tada 
išrašykite savo atsakymą ir prisiųskite 

Old Gold. 119 Wrst 40th Street, Nevv 
York City.

gražiai išdekoruota ir kurioj 
mes puikiai pasilinksminom.

Be. to, Pocius, galima sakyti, 
dar ne senas žmogus, bet jau 
senas Keistučio Kliubo narys ir 
geras kliubo rėmėjas. Jis da
lyvauja kliubo parengimuose ir 
reikalui esant suteikia dovanų 
išvažiavimui, ant serijų ar tam 
panašiai.

Dar buvau pamiršęs pasaky
ti, kad varduves atšventėm ir 
tik apie 2-rą valandą nakties 
pradėjome skirstytis kas sau, 

Į Ne tik aš, bet ir visi dalyvavu
sieji atsisveikindami linkėjome 
pp. Pociams geriausios laimės 
gyvenime už taip malonų musų 
priėfhimą. —A. J. S.

Vincas Shultzas buvo palai
dotas (iš namų, 3358 So. Lowe 
avenue) Lietuvių Tautinėse 
' kapinėse.

Atsisveikinti su juo ir su
keikti jam paskutinį patarna
vimą susirinko tūkstantinė mi
nia.

Man atvažiavus laidotuvėms 
1 valandą, automobilių buvo 
tiek suvažiuota, kad užėmė vie
tą dviejuose blokuose—nuo 33 
iki 35 gatvės.

Prie stubos artin sunku bu
vo prieiti per minią.

Stuboje tuo laiku nabašnin- 
ko Vinco draugai atliko atsi
sveikinimo ceremonijas.

Pirmą valandą, iš stubos iš
nešta karstą ir padėta į kara
vaną.

Liūdna procesija susieiliavo 
ir vyko į Lietuvių Tautines 
Kapines. /

Palydėjo karstą daugybė au
tomobilių—gal kokie du šimtai 
bu viršum. i

Kapinėse J. J. Bagdonas pa
sakė Kalbą. S. Rimkus sudai
navo atsisveikinimui pritaiky
tą dainą ,ir tuo užbaigta cere
monijos.

Vincas Shultzas išgyveno šio
je šaly 25 metus, Bridgeporto 
kolonijoj. Buvo pavyzdingas 
žmogus, nieko nenuskriaudęs, 
niekam blogo nepadaręs, laisvų 
pažiūrų vyras.

Ir išaugino savo šeimyną lais
vai—tris sūnūs 
mokslo kiek pajėgė duoti.

Lai būna jam lengva 
šalies žemelė.—Draugas.

prašyta užimti * gražiu “cor- 
sage” paženklintą vietą. Vai
šintas! skaniai * ir ilgai, tartum 
svečiai nebenorėjo skirtis t 'su 
vakaro kaltininke. Ne nuosta* 
bu, nes p-nia Rakauskienė yra 
apdovanota gražiomis ypatybė
mis, turi nepaprastai linksmą ir 
patraukiantį būdą, ir jos drau
gijoj nepažinsi nuobodžio.

SveikiniVnams prasidėjus, puo
tos dalyviai sustojo ir gėrė už 
dainos vaidiliutės ąveikatą ir 
jos laimę. '

Vakaro vedėjai, p-lei Nevu
lytei, pradėjus pareigas pildy
ti kalbėjo įžymiausi Kenoshos 
veikėjai apvainikuodami p-nios 
Rakauskienės ir Daktaro dar
buotę. ' »

Nuoširdžius linkę j imus gero^ 
kloties pareiškė p. Lauraitis, p. 
Kaili ūkai tis (vietos vargoni
ninkas.)*. p. ..Mališauskas^iš. Chi-. 
cagos)iv vietos A teatro savinin-

Programas susidėjo iš dainų, 
Makalų šeimynos pasikalbėji
mo ir pranešimų.

Dainavo p-ia Nora Gugicnė. 
Pirmoji jos daina buvo pava
dinta “Laivyne.” Ją p-nia Gu- 
giene sudainavo stebėtinai gra
žiai. Antra daina tai M. Pet
rausko ’ kompozicija “Eisiu 
mainei pasakyti.” Buvo sudai
nuota irgi tikrai šauniai.

YEAR
PLAN

Kalba
Angliškai 
Ateina didžiausia rusiška tonfilma 

“AUKSO KALNAI”

Chicagiečiai žino, kad šau
niame jų mieste įvyksta daug 
automobilių nelaimių. Jose vie
ni praranda gyvybę, kiti lieka 
sužaloti, treti menkesnėmis 
bausmėmis užsimoka.

Deliai tų nelaimių žymi da
lis, o gal ir didžioji dalis, kal: 
tės puola ant važiuojančių ne-: 
atsargumo.

Ir balandžio 7 d. Senam Pet
rui teko matyti toks įvykis, 
kai jis laukė gatvėkario prie 
Ashland avė. ir 63 gatvės.

Užsidarė Ashland avenue 
šviesos, o atsidarė 63 gatvės. 
Bet štai atvažiavo dvi moteris 
didžiuliu automobiliu ir nepai
sydamos raudonų šviesų važiuo
ja pietų link.

Važiavusieji skersai Ashland 
avenue. automobilistai buvo,pri
versti. visu sunkumu stoti ant 
stabdžių, kad išvengti nelaimės. 
Vienas automobilių iš paskos 
net įvažiavo į kitą, ba nesu
spėjo sustoti į laiką.

Kai kurie automobilistų pra
dėjo šaukti, kad policija vytų
si tas moteris, nes jos peržen
giančios taisykles. Policininkas 
betgi, išėjęs iš cigarų krautu
vės, pastebėjo, kad Chicagoje 
moterys nesiskaitančio^ su rau
donomis lempomis, ir nuėjo sa
vo keliu skaniai rūkydamas rie
bų cigarą___Senas Petras.

NAUJIENOS, Chicago, m. 

mokesties, Tąi bus gera proga 
įstoti tiems, kurie dar nėra 
šios draugijos nariai.

Balius prasidės 6:30 vai. va
karo. Balius bus įvairus. Prie 
geros muzikos, kurie norės, ga
lės smagiai pasišokti iki vėly
vos nakties.

PASkOtINĖS 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.

Arthur W. Sullivan senas Bridege- 
portietis.gyvenąs kartu su lietuviais ant 
3335 Sth Union avė. ir daug gero lie
tuviams padaręs,’ dabar eina, ant 11 vardos 
Republikonų Committeeman. Atsiminkite 
savo kaimyną—jisai kartu su jumis be
gyvendamas galės tinkamiau jus atsto
vauti, nes jisai žino jūsų bėdas ir var
gus.

Ąrthur W. Sullivan yra prezidentas 
General District Printing Kompanijos. 
Narys Central Manufacturing Club, Lie
tuvių Auditorijos .Bendrovės" narys, taip
gi priklauso prie daugelio kitų vietinių 
organizacijų kuriose jisai yra žinomas 
kaipo darbštus žmogus. Atsiminkite 
ąpie jį kaip eisite balsuoti šiandie ba
landžio 12 dieną.

vieną gražiųjų 
Sylviją”, kurią sta- 
“Birute”. Perstaty- 

maS įvyks ateinantį sekmadie
nį Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 
jorte,

“Sylvijos” perstatyme be ki- 
;ų artistų solistų ir solisčių 
dalyvauja gerai Chicagos lie
tuvių publikai žinomi p-nia Gap- 
šis, pp. P. Stogis ir Rimkus. 
Čia pažymėjau tik tų vardus, 
apie kuriuos teko sužinoti. Nė
ra abejonės, kad operetės per
statymui bus sutraukta visos 
žymesnės lietuvių artistiškos 
pajėgos.

Na, o ką jau kalbėti a))ie 
“Birutės” chorą. Jo dainavimo 
galima klausytis ir klausytis. 
“Sylvijos” perstatyme jis žada 
ytin gerai pasirodyti. —Rep. V.

Septintadieny, balandžio 3 d., 
p.p. Pociai, gyvenantys adresu 
3212 W. 38th PI., savo arti
miems giminėms bei draugams 
surehgė gražų pasilinksminimą. 
Tai buvo ponios Anelijos Pocie
nės vardo dienos paminėjimas, 
kuriame ir aš turėjau progos 
dalyvauti.

Apiė 9 vai. vakaro man su 
draugais nuvykus, jau radome 
būrelį besilinksminančių svečių, 
iš kūnų vieni muzikantams 
grojant šoko, o kiti susėdę prie 
puikių gėlių bukietais papuošto 
ir valgiais prirengto stalo vai
šinosi 
kad dusia kūno nepamestų. Mus 
taipgi pp. Pociai maloniai pa
sitiko ir priėmė, ypatingai p, 
A. Pocius, pareikšdamas aiaug- 
smą, kad daugiau svečių su
laukė. Mums muzikantai sugro
jo demonstratyvišką maršą, ži
noma, norėdami mumyse su
kelti geresnį ūpą ir atkreipti 
domesį į tai, kad svečių skai
čius vis' dauginasi.

Vėliau jau mes visi kartu 
linksminomės, šokome, užkan
džiavome, išsigėrėme, kalbėjo
mės apie dienos nuętikius, bet 
ilgai kalbėtis nebuvo laiko, nes 
čia vėl muzika ir mes neatsilie- 
kame, šokam. O kaip šoka pat
sai p. A. Pocius, J. Ęringis ir 
kiti sunkaus svorio su sau ly
giomis šokėjomis, tai rodos ims 
ir įkris grindys sklepan. Ale 
kur tau, nė brakšt! Matomai, 
namas budąvota ne nykštu
kams.

Reikia pasakyti, kad pp. Por 
ciai yra daugeliui Brighton par
tiečių gerai žinomi kaip seni 
vietos biznieriai, kurie minėtu 
adresu turi savo biznį ir nedL 
dėlę svetainiukę, kuri p. A. Po
cienės varduvių, dienoj buvo

—- SLA. 343 
ntradieny, ba- 
/., Union Na- 

Broadway ir Main. 
i būtinai būti, nes 

— bus balsavimas 
rinkimas delegatų į 

Už nepribuvimą bau- 
t. Taipgi užsimo-

— Valdyba.

Bridgeporto Liet. P oi. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks antradieny, balandžio 
12, 7:30 y. v., Ch. Liet. Auditorijoj. 
Malonėkit visi laiku susirinkti ir atsi
vesti naujų narių, ir užsimokėti duok
les. — Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 129 kuopa turėjo susi
rinkimą sekmadienį, baland
žio 10 dieną, Gco. M. černaus- 
ko svetainėje, 1900 So. Union 
avė. Jame buvo balsuojama 
Pildomoji Taryba. Kandida
tai Pildomosios Tarybos vie
loms gavo balsų tiek:

į prezidentus
11, Barkūnas 7, Gegužis 9;

į vicc prezidentus — Miką 
lauskas 8, Vokietaitis 5, Moc 
kevičius 12;

į sekretorius
Miliauskas 9, Čekanauskas 11;

į iždininkus — Gugis 13, Ta- 
rcila I, Mažeika 9;

į iždo globėjus — Bali anas 
9, Stungis 10, Januškevičius 
11, Raginskas 3, Mockevičius

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

šiandie nuo 7:30 iki 8:10 va
kare įvyks nuolatinė antra
dienio lietuvių radio progra
ma iš stoties W. G, E. S., 1360 
kilocydcs.

Programą pildys grupė pasi
žymėjusių radio dainininkų, 
kai]) tai panelė A. Ančiutė, 
P'-nia L. Saboi.iicne,. A. čiapas, 
K. Sabonis ir A. Yankus. Taip
gi dalyvaus garsusis Peoplcs 
radio duetas ir kvartetas. Kal
bės daktaras A. J. Jovaišas 
apie sveikatą. Prie tą viso bus 
graži muzika ir skanus juokai, 
kuriuos pateiks juokdarys Ča- 
lis Kepurė. Ncpraleiskime 
progos šių visų įdomumų pa
siklausyti. — Pranešėjas.

PARDAVIMUI National registeris 
nuo 1 cento iki $7000. Mokėta 
$1,200, dabar parduoda už $175. Nau
jienos Box 1413.

mas Makalienes 
jis sutiko.

O su juo važiuosianti kartu 
Aldona 
kaip sako motina.

Kaimynai nužiūrėjo, kad pa
rankiausias būdas važiuoti bu
tų automobiliu.’ Kaimynai pri
siminė, jog Makalas neseniai 
pirkęs naują automobilį, tai 
ir galėsiąs dumti.

Ale pats Makalas nebuvo 
taip tikras, kad gaus automo
bilį. Mat, jį padovanojo Juo
zui. Iš Juozo tai gautų, bet ar 
Malė sutiks duoti automobilį, 
tai jau Makalas nebuvo tikras.

Taigi pažiūrėsime, ar neat
sitiks su Makalu taipx kaip tas 
posakis kalba: tėvas vaikus 
pinigu, vaikai tėvą botagu.” 
Išgirsime apie tai ateinantį 
sekmadienį, balandžio 17 d., iš 
stoties WEDC, 1210 kilocyclcs, 
nuo 7 iki 7:30 vai. vakaro.

—Klausytojas.

Indiana Harbor, hn 
kp. susirinkimas įvyk 
landžio 12d., 7:30 • 
tional Bank svet.. 
Visi nariai prašom 
yra svarbus reikalas. 
Pild. Tarybos ir 
vusiantįjį seimą. I 
sme sulig SLA. konst 
kėkite mokesnius.

Balandžio 17 d. šv. Dzido
riaus Draugija rengia balių pa
minėjimui 30 metų draugijos 
gyvavimo sukaktuvių.

Baliun kviečiami atsilankyti 
visi draugijos nariai, jų drau
gai ir šiaip plačioji publikai.

Draugiją pernai ištiko nelai
me. Ji prarado savo turto dau
giau kaip keturius šimtus do
lerių ,užsidarius Union Bank’ui 
South Chicagoj praėjusiais me
tais.' į

p.- -: • A ; ■' ‘ 7’ . i f .■ • į': i

J draugiją bus priimami nau-
16 iki .35. metų 
iš jų įstojimo

Daugeliui žinomas J. J. Bag
donas, ktiris kovo 30 d. apsi
vedė su p-le Pearle Bell, aplei
do Chicago medaus menesiui 
Jaunieji išvažiavo 
Mano aplankyti Kubą ir kitas 
vietas.

J. J. Bagdonas profesija yra 
graborius 
mokslą. Dar riubsavos įstaigos 
neužlaikė, darbavosi su kito
mis įstaigomis, bet ateity ma- 

užsideli saVą. Pažįstamas.

Balandžio 7 dieną Illinois 
Steel Co. dirbtuvės vėl paleido 
iš darbo 500 darbininkų neribo
tam laikui. i

ši dirbtuve buvo jau pirmiau 
paleidusi daug darbininkų iš 
darbo. Bet ėjo kalbos ,kad nuo 
pavasario ji pradėsianti gerai 
dirbti ir pašauksianti j darbą 
paleistuosius darbininkus. Da
bar betgi pasirodo, kad atsiti- 

grąžinti 
išmesta

yra
Kuogeriausias

Bložis praėj usį ant- 
persišaldė ir apsirgo 
iš to gaVo plaučių už*

Neseniai persikėle L. F. Tai- 
ors į Romovos trobesį, 3516 

So. Halsted St.’ ši įstaiga per 
daug metų jau gyvuoja šioje 
apielinkeje. Turėjo, pasekmes 
tarp vietinių žirionių, kaip san- 
žiniški biznieriai; teikdami tei
singą patarnavimą.

L. F. Tailors daro siutus ir 
overkautus ant užsakymo, per
taiso senus, 'prosina ir valo. 
Visi kostumeridi, kokie yra 
nivę, lankosi pas juos ir yra 
užganėdinti jų patarnavimu. 
Taipgi ir jie yra dėkingi už 
parėmimą jų biznio. Vietinis.

Business Service
_ BiznioPatarnavimab____

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikta patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Purich 8 Judy teatras skelbia, kad ne
užilgo jame prasidės rodymas naujo rusų 
paveikslo “Aukso Kalnai”. . Tai yra 
100% kalbantis pavęikslas su muzikos 
akompanimentu ir paaiškinimui angliš
kais užrašais. Sovietų kritikai sako, 
kad tai yra didžiausias techniškas ir ar
tistinis triumfas ir kad jis viršija pir
miau tame teatre rodytą “Kelias į Gy
venimą***.....Vaidinimas esąs hėpapratšai
gėras>."J^ < ,

Manau, kad išreikšiu ne tik 
savo asmenišką, bet ir dauge
lio Naujienų radio programų 
klausytojų pageidavimą prašy
damas p-nią Gugienę dažniau 
dainuoti Naujienų radio pro- 
gramuose.

Makalai praėjusį sekmadienį 
buvo užsiėmę, anot Padaužų, 
savo pačių reikalais.

Senis Makalas triusėsi valy
damas krautuvę. Tiksliau bus 
pasakyti — triusėsi didinda
mas krautuvę.

Matote, didesniame “store” 
daugiau tavoro galima 'sutal
pinti, o daugiau tavoro turint 
galima ir didesnio skaičiaus 
kostunieriu tikėtis. Gi dau
giau kostumerių turint ir pi
nigėlių apsčiau įplaukia.

Didinimas krautuvės visai 
šeimai patiko. Kaip gal ne vie
no krautuvės savininko ir jos 
šeimos, taip ir Makalo svajo
nes pradėjo skrieti aukšlin. 
Makalienė ir Makaliute pilnai 
pritarė, kad butų gerai išvys
tyti krautuvę iš Gents Furni- 
shing į Department Store.

Žinoma, departamentinė 
krautuve su nauja iškaba, Ma- 
kaliutės sumanymu, elektriki- 
ne iškaba parašu “DeparL 
ment Store”, o apačioj “Maka-

Štai yra didelė proga kiekvienam lai
mėti $20,000, ar $5,000, ar $500, ar 
$100.

Kitoj šio laikraščio vietoj telpa P. Lo- 
rillard Company, išdirbejos garsiųjų Old 
Gold cigaretų, pranešimas, kad ji pasiū
lo $37,500 piniginiais prizais už ge
riausius atsakymus į klausimą: “Kas pa
daro Old Golds Cigaretus taip populia
rius?”

Jus matėt laiks nuo laiko šiame laik
raštyje Old Gold Cigaretų apgarsinimus. 
Old Golds patapo labai popjuliarųs tarp 
žmonių ir P. Lorillard Co. pasiūlo vi
siems savo draugams, kaip ir tiems, ku
rie dar nepažysta Old Golds, šią puiki:, 
progą laimėti pinigų. šiuo laiku tai 
labai daug reikš laimingiesiems.

Natūraliai, šis Old Gold Kontestas 
pasidarys labai populiarus, galbūt popu- 
liariškesnis už visus kitus, nes sąlygos 
yra labai lengvos. Taigi pasinaudokite 
dabar ir prisiųskite savo atsakymą.

Jus pastebėsite, jei perskaitysite ap
garsinimą, kad jus turite tik parašyti 
angliškai," kas padaro Old Gold Ciga
retus taip populiarius ir kad atsakymas 
neturi turėti daugiau 150 žodžių ir ne
mažiau 20 žodžių.

Konteste gali dalyvauti kiekvienas ir 
teisėtų nuosprendis bus galutinas. Jeigu 
atsitiktų lyguma, pilnas prizas bus iš
mokėtas kiekvienai išėjusiai lygumomis 
pusei.
' P. Lorillard Co. paskirė būti teisė
jais žymius amerikiečius, pav., Anne 
Morgan, dukterį velionio J. Pierpont 
Morgan, Irvin S. Cobb. garsų Amerikos 
rašytoją ir Grantland Rice, Amerikos žy
mu autoritetą sporto dalykuose.

Kontestas užsibaigia vidurnakty, ge
gužės 15 d. ir laimėtojai bus paskelbti 
apie liepos 1 d.

Petras 
radienį 
gripu, o 
degimą.

Vakar, pirmadienį
8 valandą ryto.

Petras Bložis gyveno adresu 
1411

Partners Wanted
______ ^PuBininkųi. Reikia__________

90 AKERIŲ FARMA. Reikalingas 
pusininkas, geri budinkai, gera žemė, 
20wkarvių, 4 arkliai, visos ūkės mašinos. 
Randasi 8 mylios nuo Racine, Wis. Tu
ri įnešti $3500 cash, iikusiejie morgi- 
čius. Kreipkitės pas savininką.

JOS, RUMBUTIS,
1603 Washington Avė., Racine, Wis.

American CIeaner 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, tikru vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame it. pristatome ant pareikalavimo

Financial
____ _____Finansai-Patkolos

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų, mokančių, ar ne 
nesimokančių; 7% ui 1 metus, nėra mė 
nešintų išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

Visi laukėme liksmų Velykų. 
Mažu kai kurie turėjo jas link
smas. Bet man vargšui ligoniui, 
bėdų suspaustam, yra liūdna. 
Neturiu spėkos pavaikščioti, 
neturiu kuo maitintis, nė gydy
tis be kitų pagelbos.

šitoj bėdoj atsišaukiu į mie- 
laširdingą lietuvių visuomenę 
nuoširdžiai prašydamas pasi
gailėti manęs biedno ligonio. 
Mažu organizacijos ar geros 
širdies žmonės suruoštų kokį 
parengimą, parinktų kokią au- 
kelę tarp savo pažįstamų, -ap
lankydami ar per laiškelius su
teiktų man pagelbos.

Laukdamas visų brangių bro
lių ir sesučių lietuvių užuojau
tos pasilieku,—

J. Lapinskas, 
1432 So. 49 court, Cicero, III.

Real Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimui

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. Westerh Ayenut

Business Chances
______Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI ar išmainymui labai 

gera bučernė ir grosernė, lietuvių apgy
vento j vietoj, biznis išdirbtas.

1835 S. Halsted St.

Personai
_____ Asmenų ________

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 tankos nėra 3 pirš
tų. Kac patėmysite, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga.

M. JOKUBAITIENĖ
2218 W. 23 St., Chicago, III.

Ivducational
Mokykloą___________

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 We$t Madison Street

Furniture & Fixtures
J______Rakandai-įtaisai _ a

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., 1 Apt., tel. Rogers Park4887




