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Joliet, 111. — Gaisras kalėjime. Kaliniai buvo pa dogo Lyman svetainę, bet gaisras pasisekė greit 
užgesinti.

Chicago, III., bal. 12. —Va
kar Chicagoje ir visoje Illinois 
valstijoje Įvykusiose nominaci
jose praėjo šie demokratų ir 
repubiikonų kandidatai: (skait
linės negalutinos.)

Demokratai:
Į gubernatorius—■

Horner ....................... 97,904
Igoe  ....................  55,004
Campbell .......'...............  7,800

Į State Attorney—
Courtney ..........  42,434
Hartigan ...^.....  ... 14,043

Į U. S. Senatą—
Dieterich .............. ‘....... 1,215
Lucas ..............   444

Republikonai:
Į Gubernatorius—

Small .... .......   150,000
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CHICAGO, ILL., bal. 12. — Paskutiniu laiku, “Naujienose” 
gauta pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš
sekančių kuopų: 105, 245, 125, 90, 86, 363, 168, 198, 275 iir 311.
Jų rezultatai ir bendri ikišiol “Naujienoms* ’ priduoti balsų skai-
čiai iš 58 kuopų yra tokie:

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta | Nauji rez. Viso

BAGOČIUS .. ...................   1082.. .............177....... .1259
Gegužis ........ ..............   434.. .............. 43....... ....477
Bachunas ...... ..............   573.. .............107....... ....680

Į Vice-Prezidentus:
Mikalauskas .. .............  ’..... . 1199.. .............181....... .1380
Vokietaitis .... ...........‘.......   369.. ..............54....... ...423
Mockevičius ...................   355.. .............. 45....... ...400

Į Sekretorius:
Jurgeliutė ..... ....................................... 676... .......102....... ....778
Miliauskas .... ........ ...................  421,.. ..............82....... ...503
Čekanauskas .. ....................................... 684... ............126....... ...810

Į Iždininkus:
GUGIS .......... ..................................... 1211 ............165...... .1376
Tareila ........... ....................................... 545... ..............97....... ...642
Mažeika ........ ...........  290 ............. 48....... ...338

I Iždo Globėjus:
Januškevičius ...... ..... .....................  875... ............154....... .1029
BAKANAS ... .......t............................. 932... ........... .140...... 1072
STUNGIS ...... .. ’ .it:...........   907... ... . 129 ...... . .1036
Raginskas ..... ..................... JL............... 443.. ...............76....... . .519
Mockus ........... ....................................... 525... ............. 47....... ...572
Sekvs ............ ...... 178... . ............27 ... .205

1 Daktarus-kvotėjus:
BRONUŠAS .......................  978 . ..........  155....... .1133
Klimas ................................... 540... .112.......652
Staneslow ..... ...................... ...J....... 363... ............. 45....... .. .408
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius-—Į prezidentus; K.

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

Redakcija prašo kuopas, kuriu balsavimų pasėkos dar nebu-
vo paskelbtos “Naujienose”, tuojaus jas m ums pranešti. Nau-
jienos” deda V ĮSUS rinkimų rezultatus, neatsižvelgiant į tai, kas
juose laimi.

Demokratai skatins | Pietų Amerikoje iš- 
mokesčių įstatymo siveržė 14 ugnia- 
balsavimą senate kalnių

Buenos Aires, Argentina, bal. 
12.—Uraguajus, Lili, ir Va
karų Argentinos gyventojai at-

Washington, D. C., bal. 12. 
—Konferencijoj, demokratų va
dai nutarė paskubinti jau pri
imto atstovų rūmuose naujo 
mokesčių įstatymo svarstymą 
ir balsavimą senate.

Svarstys valdininkų al
gų nukapojimo klau

simą
Washington, D. C., bal. 12. 

—Kongrese šią savaitę rengia
si svarstyti valdininkų ir ka
bineto ministerių algų numu- 
šimo klausimą. McDuffie, rū
mų ekonomines komisijos pir
mininkas siūlo numušti algas 
tiems, kurie gauna daugiau 
$1,000 j metus.

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; viduti
nis vakarų vejas.

Vakar temperatūra buvo 40- 
55 laip.

Saulė teka 5:14; elidžiasi 6:- 
27*

sirado pavojuje, kuomet Andų 
kalnyne, Pacifiko vandenyno 
pakraštyje išsiveržė 14 ugnia- 
kalnių. Visas kraštas apklotas 
tirštų pelenų sluoksniu. Kai 
kur pelenai lijo net 800 mylių 
nuo išsiveržimo vietos.; Pasku
tinėmis žiniomis ugniakalniai 
nutilo.

Geneyoje Tarptautine 
darbo konferencija

GenevA, bal. 12.—Genevoje, 
Šveicarijoje prasidėjo Tarptau
tinio Darbo biuro konferenci
ja. Dalyvauja atstovai iš 50 
šalių. Konferencija nusitęs 3 
savaites.

Calcuta, Indija, bal. 12. — 
Gandhi šalininkas ir Naciona
listų kongreso dalyvis Dr. Bid- 
hanchandra Roy išrinktas Cal- 
euttos miesto majoru.

Meksikos Miestas, bal. 12. — 
Ties Obregonu, Meksikoje, įvy
ko traukinio katastrofa. Kalti
nami banditai, kurie anksčiau 
buvo užpuolę tą patį traukinį. 
Du žuvo.

r . Ji

Vokietijos seimą i 
rinkimai įvyksta 

už 2-ju savaičių!
Smarkiausia kova tarp partijų’ 

eis Prūsijoje

Berlynas, bal. 12. — llitlc-' 
riui buvo suteiktas naujas smū
gis, kuomet Prūsijos seimas j 
praleido Įstatymą, kuris rei-; 
kalauja, kad kandidatas i sei-i 
mo pirmininkus bus išrinktas tik ; 
gavęs absoliučia balsų dau-1 
gumą. Ikišiol seimo pirminiu-! 
kas būdavo išrinktas gavęs' 
tik paprastą daugumą. > 1

Dabar seimo pirmi‘.m ko vie
ta užima social-demokratas Dr. 
Otto* Braun ir tarp jo ir Hitle
rio ateinančiuose rinkimuose 
eis smarkiausi kova.

Seimų rinkimai Įvyks balan
džio 21 d.,—Bavarijoje, Wuert- 
emberge, Hamburge, Anhalt ir 
Prūsijoje. Prūsijoje ir eis svar
biausia kova dėl vietų, nes Vo
kietijoje sakoma, “kas kontro
liuoja Prūsiją, tas kontroliuo
ja ir “Reichą” (Vokietiją).

Anglijaj žada pakel
ti muitus

London, Anglija, bal. 12. — 
Londono spaudoje pasirodė 
pranešimai, kad Nevillc Cham- 
berlain, Anglijos iždo ministe- 
ris, rengiasi parliamentui reko
menduoti muitų pakėlimą iki 
20-30%.

Wellesley, Mass., bal. 12. — 
Po ilgos ligos mirė žymus Ame
rikos rašytojus, pagarsėjęs bio-1 
gi a fijomis, Mąmalied Bradford.

Rusija teisinasi dėl 
1,000 kaimiečių * b-

išžudymo
Ryga, Latvija, bal. 12.—Mas

kvos “Pravdoje” tilpo straips
nis, kuriame teisinama Rusijos 
kariuomene už nužudymą 1,000 
kaimiečių, kurie mėgino perei
ti iš Rusijos Į Rumuniją. Sa
ko, rumunai kaimiečius agitavo 
ir tas žudynes patys išprovoka
vo. Po įvykių, Moldavijoje gy
ventojai sukilo.

Bedarbė Francijoje 
ir Vokietijoje

Paryžius, bal. 12. —Statisti
kos žiniomis Francijoje yra 
virš , 1,000,000 bedarbių. Pašal
pą iš valdžios gauna 303,000.

Berlynas, Vokietija, bal. 12. 
—Kovo mėnesio pabaigoje, Vo
kietijoje buvo 6,031,000 bedar
biai. Per vieną mėnesį jų skai
čius sumažėjo 98,000.

Hurley į. repubiikonų 
vadus

Washington, D. C., bal. 12.— 
Politiniuose rateliuose nužiūri
ma, kad po Chicagos konven
cijos, repubiikonų partijos va
das bus dabartinis karo sekre
torius Patrick Hurley.

Rumunija nenori nu
traukti nuošimčių 

mokėjimo
Bukareštas, Rumunija, bal. 

12.—Parliamente kai kurie at
stovai reikalavo valdžios pa
skelbti moratoriumą užsienio 
skolų nuošimčiams ir lužmokėti 
jau per ilgą laiką nemokėtas 
valdininkų algas. Finansų mi- 
nisteris Argetoianu su tuo ne
sutiko ir nuošimčius tebemo
kęs.

Ossining, N. Y., bal. 12. — 
Prieš 21 metus pabėgęs iš Sing 
Sing kalėjimo, Walter Banni- 
gan vėl grįžo, aiškindamas, kad 
paskutiniu laiku jis pasidarė 
labai dievobaimingas, todėl nu
taręs visą bausmę atlikti.

Mirė garsus rašytojas
Gamaliel Bradford Francija griežtai 

nusistačiusi prieš 
H. Gibsoną Genevoj

Tardieu konferencijoje kriti
kuoja jo pasiūlymą

Geneva, bal. 12. — Genevoj 
atsinaujinus N usiginklavimo 
konferencijai, Amerikos delega
tas Hugh Gibson padaro pasiū
lymą panaikinti sunkiąją arti
leriją ir nuodingas dujas. Prieš 
jo pasiūlymą griežtai išėjo 
Francijos delegacijos pirmi
ninkas Anele Tardieu, užmesda
mas Gibsonui, kad jis nei žo
džiu neprisiminė apie karo lai
vus—svarbiausius puolimo Į- 
rankius.

Užgauliojančiai pridėjo, *kad 
konferenciją globoja Tautų Są
junga, ir tautos, kurios prie 
Sąjungos priklauso, turėtų tai 
atsiminti. Nuo savo pusės, Tar
dieu .pasisakė už pirmesnį pa
siūlymą, tai yra pavesti ofen
zyvos armijas Tautų Sąjungos 
globai.

Rusijos užsienio komisaras 
Maxim Litvinov pasiūlė suma
žinti visas armijas, kurios sie
kia daugiau 200,000 kareivių, 
■—50% ir 30,000—200,000 armi
jas 5%.

Francija tvirtina ,kad Gib
sono pasiūlymas buvęs manev
ras ją izoliuoti.

Ekuadore sukilimas lik
viduotas

Giiiayacfu.il, Ekuadoras, bal. 
12. —Valdžios kariuomenė, nu
galėjusi ir suėmusi visus suki
lusius kariuomenės vadus, maiš
tą likvidavo, v

Kentucky šerifas vienas 
studentų užpuolikų

Louisville, Ry., bal. 12. — 
Harlan county deputy šerifas 
Lee Fleenor, kaip tvirtina, bu
vo vienas mušeikų, kurie už
puolė ir smarkiai sumušė į 
Kentucky atvykusius studentus 
angliakasių padėtį patirti.

Suomijoje trūksta gė
rimų

Helsinkį, Soniija, bal. 12. — 
Pirmą savaitę po prohibicijos 
panaikinimo valdžios monopo
lio krautuvės pardavė virš 
$150,000 vertes gėrimų. Prie 
krautuvių stovi ilgiausios eilės 
pirkėjų. Spėja, kad gėrimų 
pritruks, jeigu nebus daugiau 
alkoholio importuota.

H. Horner irL. Small 
Laimi nominacijas į 

III. gubernatorius
Repubiikonų kandidatas Į State Attorney 

John A. Swanson smarkiai sumušė 
Judge M. Feinbergą

GLENN (REfUBLIKONAS) IR DIETRICH (DEMOKRATAS) 
IKIŠIOL TURI BALSŲ DIDŽIUMĄ Į U. S. SENATĄ

Valdžios deficitas siekia 
$1,999,947,083

Washington, D. C?, bal. 1*2.— 
Iki bal. 9 d. Amerikos valdžios 
deficitas siekia virš’ $L999,947,- 
083. Įplaukų nuo licpcs, 1931 
metų iki bal. 19 turėjo $1,625,- 
884.205, o išlaidų $3,625,831,- 
000.

Kinijoje vidujinė su
irutė didėia 

V

Shanghai, bal. 12. — Nepa
sibaigus karui su Japonija, Ki
niją pradėjo kankinti vidujine 
suirutė. Valdžios partiją ko- 
mintangas ir kai kurie anti- 
kuomintango partijos šalininkai 
kreipėsi į gyventojus prisilaiky
ti vienybės. , .

Tokio, Mandžurija, bal. 12.— 
Japonų kariuomenė baigia mal
šinti kinų sukilėlius ir stumia 
juos vis labiau į šiaurę.

Birmingham, Anglija, bal. 12. 
Namų savininkai pareiškė sa
vo neužsimokejusiems nuomi
ninkams ,kad jie butuose gali 
pasilikti, bet neprivalo turėti 
daugiau vaikų. Jeigu turės — 
bus išmesti laukan.

Danbury, Conn., bal. 12. —- 
Nesimatę per 30 metų ir įsi
mylėję 50 metų atgal, Henry 
Siemon 75 metų ir Effie Wil- 
marth apsivedė susitikę New 
Yorke.

No. 88

Custer ...................  95,000
....Carlstrom .......... .’.... . 83,000
I State Attorney—

Fęinberg .... ................ 15,158
Swanson ........   27,181
Lyle v___ ___________   9,084

Į Attorney-general—
Noęthrup .............  54,500
Gentzel ......    32,778
Hadley .....................   10,648

Į U. S. Senatą—
GJenn .......... *................ 68,812
.Tenkins .... ................ ... 39,944
Wright .... .... ..............   9,596
Bendrai nominacijoj praėjo 

ramiai. Pašauta Henry Hess- 
republikonas. Vietomis įvyko 
muštynės. Vietomis balotai 
mėginta suklastuoti ar pavogti. 
23 presinkto, 26-ame warde ba
lotai buvo pavogti.

Austrija mėgins su
siartinti su Italija 
v- ir Vokietija

-. .......  I
Viena, Austrija; bal. 12. — 

Netikėdama gauti jokios pagal
bos iš Francijos ir Anglijos, 
Austrija mėgins susiartinti su 
Vokietija ir Italija. Eina gan
dai, kad tarp tų trijų valsty
bių bus atnaujinta muitų są
junga, kuriai pernai T. Sąjun
ga ir Tarptautinis teismas la
bai priešinosi.

Sandino prašo ištraukti 
Amerikos kariuomenę 

iš Nicaragos
Meksikos Miestas, bal. 12. — 

Nicaragos sukilėlių vadas San
dino kreipėsi į Hooverį ir ka
reivių tėvus su -prašymu iš
traukti Amerikos marinus iš 
Nicaragos, kad jie nebūtų be
reikalingai žudomi laike atei
nančių rinkimų lapkričio mėne
syje.

Washington,. D C., bal. 12. 
—Senatas paskyrė. komisiją iš
tirti Farm Board operacijas ir 
veikimą. Nori patirti ar Farm 
Board pateisina savo egzisten
ciją.

Philadelphia, Pa., bal. 12. — 
Philadelphijoje suimtas A. D. 
Robinson, bankierįus, kuris kal
tinamas išaikvojęs $750,000 
Northwestern Trust Co. pinigų.

Giiiayacfu.il
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[korespondencijos
Springfield, III.
Iš SLA. 275 kuopos 

susirinkimo.

Balandžio 10 diena
SLA. Pild. Tarybos balsavimai.

Balsavimų paąekmės:
į prezidentus: F. J. Bagočius 

gavo 38 balsus, St. Gegužis—2, 
J. Račiūnas—22. į

I Vice-prezidentus: A. Mika
lauskas —23 b., M. Vokietaitis 
—11, M. Mockevičius (kom.) 
17.

Į Sekretorius: P. Jurgeliutė— 
15 b., J. Miliauskas (kom.)—17, 
V. Čekanauskas— 22.

Į iždininkus: 
balsus, J. Tareila 
žeika (kom.) 14.

J iždo globėjus: J. JuškeviČia 
—18, S. Bakanas— 27, G. J. 
Stungis —28, M. Raginskas—3. 
S* Mockus—/, J. Sekys 10 
balsų.

Į daktarus kvotėjus: Dr. Bro
nušas—32 balsus, Dr. Klimas

įvyko

K. Gūsis 27 
-—15, P. Ma-

Delegatų į st imą nutarta ne
siųsti iš priežhsties bedarbės— 
depresijos.

padavė shvo balsus už bolševi
kų Mažeiką.

Antra priežastis, tai kuopos 
lyderių persigandimas. Jie išsi
gando, kad socialistai iš jų ne
atimtų to, ko jie visai neturi. 
Prisiskaitę iš “Vienybės” viso
kių šmeižtų, jie pradėjo varyti 
agitaciją už Bačiūnų. Prieš po
rą savaičių čia buvo atvykęs 
vienas “misionierius”, kuris 
mažą skaičių prie 
sios” sugrąžino, 
kad jei jis čia 
lietuviai eitų 
matomai, apie 
pagal save.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
katalikų kunigai yra didžiausi 
socialistų priešai. Tarp gerų fa
šistų ir gerų katalikų susidarė 
bendras frontas. Bet nežiūrint 
į tai, atsirado 7 eretikai, kurie 
balsavo už Bagočių.

Įtaikė nominacijų ksi kurie 
kuopos lyderiai labai karštai 
agitavo už Geguži, bet dabar 
jie visai tylėjo. Matomai, ir 
jie atvirto prie “dvasios šven
tos.”

“misionierius”,
‘šventos d va-
Jis pareiškė, 

gyventų, tai visi 
į bažnyčią. Jis, 
kitus sprendžia

[Acme-P. U A. Photo}* < . ! , ' '

Japonų karo vadai ant laivo “Idzumo” \sVarsto kinų-japonų 
konflikto reikalus.

jis irgi deportuojamas dėl įva- 
žiavinid budo arba dėl aplin
kybių prieš įvažiavimą. Pav., 
žmogus, k drįs prieš atvažiavi
mą buvo kaltinamas kokiu 
prasižengimu arba kuris pri
pažįsta, kad prasižengė nors ir 
nebuvo nubaustas, gali bile ka
da būti iŠdeportuotas, nepai
sant kaip ilgai šioje šalyje iš
gyveno.

Tas liečia ateivius, kurie bu
vo anarkistai, kuomet atvažia
vo, ir dar kitas kelias ateivių 
klases.
Išdeportalriinas dėl nelegališko 

(Važiavimo.
Šiuo laiku ateivis, kuris įva

žiavo į Suv. Valstijas nelega
liai be imigracijos valdininko 
peržiūrėjimo, yra visiškai ne- 
deportuojrimas taip ilgai, kaip 
pasilieka Suv. Valstijose arba 
yra deportuojamas bile kada, 
kuomet tik suimamas.

Visi, kurie atvažiavo
liepos 1 d., 1924 m. išvbngiant 
peržiūrėjimo, negali būti iš
deportuoti, nes penkių metų 
laikas, kuris įėjo galen iki lie
pos 1 d. 1921 jau išsibaigė. 
Tie, kurie atvažiavo prieš bir
želio 3 d. 1921 m. ir kurių le- 
gališko įleidimo dėl nuolati
nio apsigyvenimo nėra rekor-

prieš

SAVAS PAS SAVA reporteris

liepos 1 d. 1924 m. arba ku
rie pasiliko čionai ilginus, ne
gu buvo jiems leista po atva
žiavimo. Sulig aktu iš kovo 
4 d. 1929 m. nelegališki įvažia
vimai po gegužės 1 d. 1929 
yra prasižengimai, ir prasižen-

arba pinigiškai nubausti, o vė
liau jie deportuojami.

2. Anarchistai ir kiti ateiviai 
kurie remia pergalėjimą Suv.\ 
Vals. valdžios prievarta.

3. Ateiviai kriminalistai, ku-f 
rie buvo nubausti kalėjimu 
metams arba daugiau.

4. Ateiviai jirilsižengę prieš’ 
moralybę per penkis metus 
po įvažiavimo ir nubausti vie
niems metams kalėjimą ar 
daugiau.

5. Pasileidėliai ir “gyvojo ta- 
voro” pirkliai.

arkotiškų vaistų įgaben-

7. Sulig dabartiniais įstaty
mais ateivis, kuris išdeportuo- 
janias iš Suv. Valstijų, pameta 
teisę vėl bile kada sugrįžti į 
Suv. Valstijas. Tas liečia ir 
ateivį, prieš kurį deportavimo 
varantas išpildoma ir kuris 
savo lėšomis išvažiuoja iš Suv. 
Valstijų. FLIS.

Rotterdam « Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam* ar Boulogne- 
Sur-Mcr. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klcsoj) ir moderni
nė j Trečioj Klesoj.

ŽEMOS KAINOS 
Informacijas teiki* lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N^ Dearborn St., Chicago

V. Černauskas.
P. S. 275 kuopa narių suau

gusių turi 162.
Vaikų skyriaus 23.
Viso 18'.
į susirinkimą atsilankė 

balsavimuose dalyvavo tik 
nariai.

Kai dėl delegatų rinkimo, tu i 
viskas jau buvo nutarta iš kal
no .Tad delegatai išrinkta to
kie,

.Tad delegatai 
kokie lyderiams patiko.

— S .A. Cibulskis.

Musų jautis pats vireska, 
Kaip į pykšt a žemes drasko;
Visą bandą išgainioja,
Pasilikęs viens mauroja..

Piemenų daina.
(Aukoju “Vilnies” štabui)

paaiškina:
Atėjo judesius su dvylika 

lošiškų apaštalų prakalbas

ir r į takas.
Baltiniore, Md

dideles “garsenybes” 
lauk. Publika švilpia, 
kojomis trypia. Deši

nieji grūmoja atsilyginsią kai- 
riemsiems už tai. Dėl šventos 
ramybes prakalbos lapo atidė
tos kitai dienai.

ja. Dvi 
tempia

užregistruojant atvažiavimą ir 
vėliaus gali tapti Amerikos 
piliečiais..Gal tą teise bus duo-

SLA. 64 kuopos balsavimai

West Frankfort. III
Pildomosios Tarybos balsa

ldinai.

SLA. 311 kuopa balandžio 3 
<1. laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame ivvko Pildomosios 
Tarybos, balsavimai. Balsavi
mo pasekmės buvo tokios:

į prezidentus: Bagočius 27, 
Gegužis 3, Bačiūnus 12;

į vice prezidentus: Mikalau
skas 19, Vokietaitis 17, 
k c vieni s G;

i sekretorius:

Balandžio 8 d. Lietuviu sve
tainėje SLA. 64 kp. laikė susi
rinkimą, kuriame buvo balsuo
jama už kandidatus j Pildomą
ją Tarybą. Visi kuopos nariai 
buvo kviesti atvirutėmis daly
vauti susirinkime ir balsuoti už 
kandidatus. Narių susirinkime 
buvo 69; balsavo 64. Reiškia, 5 
visai nebalsavo.

po esu 
kramto ran-

Anl rytojaus “Vilnyj” ant 
pirmo puslapio tilpo iškilmin
gas pranešimas:

“Sklokininkai su policijos

vo prieš liepos 1 d. 1921.
Pavojus tokiems ateiviams, 

kurie nelegališkai atvyko prieš 
liepos 1 d. 1924 m. yra, jeigu

ir lik trtimpam laikui, išva
žiuodami į Kanadą arba į 
Meksiką, arba kitą artimą ša-

Moc-

Jurgeli u te G, 
Čekanauskas

G ūgis 2G, Ta- 
10;

Ja miške vi- 
čia 1G, Bakanas 23. Stungis 
21. Raginskas H, Mockus 8, Se-

į iždininkus: 
re ii a 5. Mažeika

į daktarus kvotėjus: Brolut
is 3(1. Klimas 4, Staneslovv 7.

K. Mattiliokas, 
užrašų rašt.

Staniford, Conn
SLA. 168 kuopos balsavimai.

SLA. 168 kuopos balsavimo 
rezultatai buvo sekami:

J prezidentus: F. J. Bagočius
7, Gegužiš 5, Račiūnas 23; •

į vice prezidentus: Mikalaus
kas 21, Vokietaitis 7, Mockevi
čius 5;

į sekretorius: Jurgeliutė 6, 
Miliauskas 8, Čekanauskas 20;

j iždininkus: Gugis 12, Tarai
la 11, Mažeika 11;

j iždo globėjus: Januškevi- 
čia 30, Bakanas 4, Stungis 5, 
Raginskas 18, Mockus 4, Sekys

Prieš pradėsi ant balsuoti, žo
džiu niekas neagitavo, bet lape
lių tai net maišą vienas buvo 
atsinešęs. Be to, da prieš kele
tą dienų pirm susirinkimo be
veik kiekvienas narys gavo 
tam tikrą blanką su pažymėji
mu,, kad balsuotų už tautinin
kų kandidatus. Matyt, kad bu
vo veikta organizuotos grupės 
siuntinėti nariams ° lapelius. 
Tautininkų agitatyviškuose la
peliuose Vakarų Veikėjų Ko
miteto siūlomi kandidatai pa
vadinta socialistais, — net Dr. 
Bronušas pavadintas socialistu!

•Pirmininkas paskyrė du na
riu, būtent, Joną Alytų ir Jo
ną Galinai tį išdalinti ir surink
ti balotus. Alyta, kaipo bepar- 
tyvis, padalino balotus ir pas
kui pradėjo juos rinkti. Gali- 
naitis tai vis rašė už saviškius 
kandidatus. Nors jau buvo jam 
pastebėję nekurie nariai, kad 
nerašytų ant balotų, o dirbtų 
tą darbą, kurį pirmininkas pa
skyrė, bet jis (Galinaitis) ne
klausė.
čiunas gautų daugiau 
Netekę kantrybės, 
dėjo smarkiai protestuoti, 
da pirmininkas pavarė Galinai-
tį ir tuos visus užbalsuotus ba
lotus padėjo į gurbą. Potam 
paskyrė j komisiją S. Levonau- 
čių, V. Česną Ir J. Alytų. Tadu 
buvo padalinta nauji balotai ir 
nubalsuota taisykliškai. (Balsa
vimo pasekmės jau tilpo “Nau-* 
jienose).

Keikia pasakyti, kad tauti
ninkų buvęs suvažiavimas New 
Ycrke žymiai padidino balsuo
tojų skaičių už Bagočių-ir už 
kitus to šleifo kandidatus. No
minacijose už Bagočių buvo tik 
7 balsai, v dabar 27: Reiškia, 
ta netiksli agitacija ir nepama
tuoti šmeižimai paskatino na
rius apginti pasižymėjus j visuo
menės veikėją Bagočių, ir jie 
balsavo už j j ir už kitus pasi- 
žyttlėjUsius kandidatus.

Z. Gapšys.

Mat, svarbu, kad Ba- 
balsų. 

nariai pra- 
Ta-

kampą. Žiuri tolumon lokiu 
žvilgsniu, kuriuo nemato prieš

Salėj niekas netyli, nemąsto. 
Po dešinei bimbiniai, po kai
rei sklokininkai. Abiejose 
pusėse triukšmas,

Deportuojami 
ateiviai

mė-

gai ir draugės! mes šį vakarą 
susirinkome pasikalbėt i...”

Valstijų, jie negali sugrįžti. O 
jeigu dar nelegališkai įvažiuo
tų, tai gali būti kriminališkai 
nubausti ir išdeportuoti bile 
kada, nes paskutinis įvažiavi
mas skaitomas, kuomet spren
džiama ateivio apsigyvenimo 
laikas. -

neleisime tau kalbeli.., 
u-u! Mes kalbėsime, ir

Maską tau nuimsiim 
iš dešinės pusės.

rius! Mes nelendame į jūsų 
prakalbas, kokių biesų atsi- 
vilkole, jei jums nepatinka?

Kalbetojas bando

kita pusė jo neklauso.

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bą tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias 
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

PAIN-EXPELLER» -
Ireg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c.................................... Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaisbaienkli.

Trade

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Pastaraisiais metais apie 15,- 
000 ateivių kas metai išdepor- 
luojama iš Suv. Valstijų. Bet 
garsusis Wickersham Komite
tas mums praneša,* kad Darbo

. ,• į Departamentas kas metai eg- 
zaminuoja net 100,000 žmonių, 

į kad išspręsti ar jie gali pasi- 
j likti Suv. Valstijose, ar juos 
| išdeportuoti.

Visi ateiviai turėtų susipa
žinti su išdeporlavimo aktu.

liaudį/m o laikas.
Galima sakyti, kad ateiviai 

yra įleidžiami į šią šalį išban
dymui. Suv. Valstijos turi teisę 
išsiųsti iš šios šalies bile ateivį, 
kuris per tam tikrą laiką pasi
rodo negeistinas arba negali 
priprasti prie čionykščių aplin-

n e-

nei

mas ima! Eisiu ir duosiu ku
riam jų į snukį — vos susilai
ko save viena kairioji.

Išdeportavimas į penkis metus.
Ateivis gali prigulėti prie 

vienos klasių, kurias įstaty
mas neįleidžia ir vistiek kokiu 
nors neteisingu budu įvažiuo
ti. įstatymas neįleidžia ser
gančius protiškai, džiova, uba
gus, kontraktuotus darbinin
kus ir žmones, kurie dėl fiziš
kų ar kitų priežasčių gali tap
ti visuomeniška sunkenybe. 
Jeigu tie faktai sužinoma, lai 
jie deportuojami, bet tik per 
penkis metus nuo įvažiavimo. 
Atsitikime, kuomet ateivis tam 
pa visuomeniška sunkenybe, 
jis deportuojamas tik tada, jei
gu įrodoma, kad biednumas 
paeina' ntio priežasčių, buvu
sių prieš įvažiavimą.
Sekantieji gali Imti išdepor

tuoti, nepaisant įvažiavimo 
laiko.

L Atęiviųi, kurio* įvažiavo į

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 
re rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51/, dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ^ arba KAUNĄ

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

į daktarus kvotėjus: Bronu- 
šas 4, Klimas 30, Staneslow 11.

Kaip balsavimo pasekmės 
rodo, tai pažangieji kandidatai, 
išėmus Gugį, gana mažai balsų 
tesurinko musų kuopoj. Taip 
atsitiko dėl kelių priežasčių. 
Pirmiausiai buvo varoma iš fa
šistų pusės šlykščiausią agita
cija. Nesidrovėta net paleisti 
tokie gandai, kad dabartinis 
Susivienijimo iždininkas pralei
dęs net pusę miliono organiza
cijos pinigų, ir todėl už jį ne
galima balsuoti. Tareila čia yfa 
gerai žinomas, tad patraukti 
narius jam nelabai tepavyko. 
Tali) dalykams esant, daugelis

jais — malšina kita ją. Bot 
pirmosios užmanymas vos ne
išsipildė: iš kairės pašoko vie
na “draugių” ir pripuolus vie
nam dešiniajam vadovui paki
šo kumščių po nosia, grąsinda- 
ma jam. Salėj juokas, 
plojimas palydi.

— Duok! Pilk! Trenk!
Kairieji skundžiasi:
—- Kaip bimbiniai jam dar 

nuodų ncužd'avę? Tai begali
nis skaudulys jų šone... Daug 
jiems^pakenkti gali, už tai taip 
siunta? Žmonės jo nesupranta, 
užtai neįvertina. Gaila, gaila...

Viduj, prie durų, savininkas 
laiko standžiai už rankoves

j u ir geruoju prašo prasiša
linti, nekelti triukšmo, kad ne
reiktų policijai įsimaišyti. Juk 
tai visiems panieka... Prašo 
būti vyrais...

garsenybe nenusileidžia, iš
traukia savo rankovę iš jo re
plių ir bėgom prie savųjų! 
Tos -vytis. Privijus - vėl tem
pia lauk. Apstojo juos dešinie
ji ir kairieji vėl visi vos špy
gomis nesibado... Naujai atėju
si teiraujasi: “Kas čia da per 
Šurnas?■

Šitas, taip sakant, bandymo 
laikas kai kuriuose atsitiki
muose yra penki metai, kituo
se nėr paskirto laiko.

Ateivis gali būt išdeportub- 
las dėl nekuriu priežasčių į)o
įleidimo į Suv. \Talstijas. Bįel Sliv, Valstijas nelegališkai nuo

iii
IK

Theodore
[Acmc-P. B A. Photo]

Roosevelt priima priesaikų kaipo Filipinų salų 
. gubernatorius,.

/

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA” 

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., Laikraščiu Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
&' Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpjūčio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kuri* iš čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bile kurio Lietuvių Laivakorčių '|- 
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

I

J. SEkYS
226 Park St., Hartford, Conn.

K. Sidabras
342 W. Broadvvay, S. Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St„ Newar|c, N. J.

J. J. URBŠĄS
187 Oak St., Lawrencc, Mass.

A. VARAŠIUS -
and Carson St., Pittsburgb, Pa.

J. VASILIAUSKAS
Bank St„ Waterbury, Conn.

VIENYBE
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS
South Avė., Bridgeport, Conn.

J. J. ZOLP
4559 S. Paulina Su. Chicago, III.

1 78

3327

J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V. W. AMBROZE
Fcrry St., Newark, N. J.

P. P. BALTUTIS
S. Halstcd St., Chicago, UI.

P BARTKEVIČIUS
678 N.. M*>ip St., Montello Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

K. A. MAKAREVIČIUS 
62 Jackson St, Ansonia, Conn,

P. MOLIS
1730 — 24 St., Detroit, Mich.

NAUJIENOS 
1739 S. Halstcd St., Chicago, III.

J. RAUKTYTĖ
123 Millbury St.» Worcester, Mass.

S. 12

814

193

502

r'^ 5 . *• ’ ■ • -V. ; ■ z.
• dlt'ALyiJ 'l
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kovoja taksų reikalu
The Lawn Civic Association 

programa palengvinimui Real 
Estate taksų, užkrautų tos sa
vasties valdytojams Cook pa
viete ,susilaukė ' paramos visų 
Real Estate taksh mokėtojų ir 
civilių organizacijų, kurie girdė
jo arba skaitė apie šios asocia
cijos pasiryžimą sustabdyti tak
sas išskirstančius ir taksas su
vartojančius biurus nuo eik
vojimo apie 50 nuošimčių tak
somis sumokamų pinigų.

Kad šis judėjimas turėtų 
pasisekimo ir kad taksų klausi
mas butų pagalios tinkamai iš
rištas, The Lavvn Civic Asso- 
ciation nutarė vienu balsu ne
mokėti nė kiek 1930 metų tak
sų, iki taksų suvartotojai val
dininkai sutiks sumažinti jas 
50 nuošimčių. Ir Associacija 
yra pasiryžusi kovoti, kad tas 
sumažinimas 50 nuošimčių bu
tų padarytas nuolatinis atatin
kama valstijos legislaturos ak
cija, priimant legislaturoje bi- 
lių, apribojantį taksas ant 
Real ėstate savasties vienu nuo
šimčių (1'4) teisingai įvertin
tos savasties.

šis svarbus įstatymas galima 
laimėti tiktai asmeninėmis pa
čių taksų mokėtojų pastango
mis padėti the La\vn Civic 
Asociacijai suorganizuoti ir su
vienyti visus taksų mokėtojus 
Cook kauntėje. Toks pilnas su
organizavimas galima atsiekti 
aiškinant reikalą savo kaimy
nams ir bendrams darbe, kur 
esate samdomi, o taipgi pagel- 
ba visų laikraščių, kurie prita
ria kalbamam tikslui.

The Lawn Civic Association 
buvo suorganizuota pirm pen
kių metų sulig Illinois valstijos 
Čarteriu ir sėkmingai vadovavo 
kelioms svarbioms kovoms pla
čiųjų minių interesuose. Musų 
organizacija niekuomet neėmė 
pinigų už atliktą patarnavimą. 
Visas išlaikymas yra padengia
mas narių duoklėmis, kurios 
siekia $3 metams. Todėl the 
Lawn Civic Association išpil
dys visus protestus Cauntčs 
teisme visiems savo nariams ir

“Dabar turiu daug 
stiprumo ir gyvumo”

’*AS noriu, kad kiekvienas žinotų ką 
Nujra-Tone man padarė”, rafto p. T. Galsrau- 
xka. Chieaifo, Iii. “AŠ esu 60 meti) am
žiam. AS buvau silpnas. Afi pradėjau imti 
Nuga-Tone ir dabar turiu daug Htiprumo ir 
g-yvumo. Ah jaukiuos stiprus ir tvirtas ir 
sraliu atlikti gerą dienos darbą. Mano svei
kata yra gera ir aS gerai miegu naktimis".

Nura-Tone yra pastebėtinas vaistas dėl se
nesnių vyrų ir moterų. Jis sutelkia naują 
sveikatą, stiprumą ir tvirtumą. Jeigu jus 
<-sate senas ir silpnas. būtinai imkite 
Nuga-Tone ir tiktai į kelias dienas pastebė
site dideli pagerėjimą. Jeigu aptiekinlnkas 
neturi jo, paprašykite ji užsakyti 16 savo 
urmininko. Nepriimkite substitutų. Jokie 
vaistai negali užimti Nuga-Tone vietos.

[Acme-P. A, Photo]

Katherine Sui Fun Chung, kuri San Francisco, Cal., gavo avia- 
toriaus laisnį. Ji yra kinietė.

Real Estate taksų mokėto jams, | 
saugodama jų savastį nuo par-1 
davimo už taksas ir samdyda- j 
ma teisių patarėjus, kad ginti 
jų bylas teisme veltui.

Taksų mokėtojai gali atneš
ti savo 1930 m. taksų bilas, kad 
išpildyti protestus, į Asociaci
jos ofisą, 3908 West 63 st. Ofi
sas yra atidarytas nuo 9 valan
dos ryto iki 5 vai. popiet ir 
vakarais nuo 7 iki 9 valandos, 
išimant sekmadienius.

(Pasirašo)
Wm. F. Stelzer, prez.

Bus graži proga kiekvienam 
užbaigti linksmai taip vadina
mą svetainių sezoną, nes atei
na vasara, o su ja baigiasi vi
sokie žiemos parengimai. '

Į ši Tautiškos Parapijos šoki 
prašomi atsilankyti visi, kas 
tik gyvas, ir smagiai pasišokti 
prie puikios muzikos.—žinantis.

m

niemsiem’s, kurie daugumoj yra 
čia gimę. Ir reikia pasakyti, 
kad jaunUoliaLsėkmingai tęsia 
senųjų pradėtą darbą.

Savo jubiliejų “Birulė” a pa
vaikščios perstatymu operetės 
“Sylvija”. Prie to veikalo bi- 
rutiečiai jau gana senai rengia
si. Jie yra. pasiryžę kaip gali
ma geriau jį išpildyti. Svar
besnes roles išpildys Julia Gap- 
šys, St. Rimkus, Tvorionaitė, 
Dr. Kliauga ir kiti.—-N.

j The Engiish Cohimnj

scene blenus in- 
of exotic costumes 
figures ūpo n the 

you’ll šit and mar
ei *. a ract.ęrs pa i-adė 
eyes; The setting 
rival the best ef-
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CHICAGO MAIL OKbER C0MPANY
1c SKRYBĖLIŲ IŠPARDAVIMAS
2.000 skrybėlių. 67 stylių. šiaudinių ir kombinacijų, 
t rimuotų.
dėl
iki

Naujų pavasarinių spalvų, daug ir juodų, 
panelių ir moterų. Daugelis dėl dideliu galvų. 
$1.95.

PIRMA SKRYBĖLĖ

ANTRA SKRYBĖLĖ
29c

gražiai 
Styliai 
Vertės

CHICACOMAIL ORDER CO. 
HARRiSON 6 PAULINA STS.... marshfield L 
OPEN8A.M.'»6P.M,?TRu^0AY^^SATURDAY'.a Į>M.

the prestiže of the Birute i n 
these tryirig times.

And now the Birute, offers 
for its Silver Jubilee, thc Lit
huanian vorsion of the opera Syl- 
via. Everything is iri( readiness. 
You.vvill be thrilled and held 
spellbound as the symphonic 
orchestra strikes up the (įver
tu re and. the 
to a myriad 
and moving 
stąge. Then 
vėl as th ? 
before your 
promises to
forts of our leading opera hou- 
ses. The Birutes have rehear- 
sed long and hard for this, 
their finai presentation.

To Julia Gapchis will _go the 
honor of playing thc part of 
Sylvia. Bernice Tverionas will 
portray the character Elze. 
Vanda Micevich the part of Po
le, Adolphe Azukas that of l)e 
Lacey, Stanley Rimkus that of 
Vincas, Mrs. Miller that of Mo
le, and Bernice Tumas that of 
Dole. Ali in all ’twill be a gala 
performance and well worth 
your attention.

The program calls for a dance 
and general merriment after 
the conchision of the, operetta. 
Be loyal to the Birute and join 
their many friends at the Lit
huanian Auditorium this Sun
day.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ ' 

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 Prisiųskite Per Paštą.

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

The, coming Sunday, April 
thc 17thį promises to be a. me- 
morable onę for the many fol- 
lo\vers of the Birute. It will 
mark the ringing down of the 
eurtain on a gioęious season 
musical prodiictions. •

The Birute, founded oh 
many years ago by a group
enthusiastic and then young 
Lithuanian folk, is now round- 
ing its twenty-fifth milestone 
and is preparing. for whatever 
may be ahcaęl. To Prcsident 
Doctor Kliauga, Director Mi- 
chael Yozavitas, and Mrf Pui- 
shis goes the credit for shaping 
the destiny of the choir for ’Š2. 
They’ve worked hard and merit 
a littlc praise for maintaining

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskoj vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 ▼, v.

• -

“Birutės” Jubiliejus
Balandžio 17 d. Lietuvių Au

ditorijoj “Birutė” turės savo 
25 metų jubiliejinį va kąrą. Va
dinasi, prabėgo jau vienas ket
virtadalis šimto metų nuo to 
laiko ,kai susikūrė viena šau
niausių meno organizacijų 
Amerikoj.

Pirmieji “Birutės” kūrėjai 
vąrgu tikėjosi, kad ji Chicagos 
lietuvių gyvenime suvaidins to
kią svarbią rolę. Iš metų į me
tus “Birutės” vardas darėsi vis 
labiau žinomas. Jos koncertai 
paprastai sutraukdavo daug 
žmonių. t

Per 25 metus daug kas paki
tėjo. Senieji birutiečaii nuvar

go ir užleido savo vietas jau-

—The Mad Monk.

yra

yra 
nuo

Specialistas iš 
Rusijos

tės, kad jūsų tingios kepenys vėl 
veiklios ir jūsų viduriai yra liuosi 
n uodų.

Vyrai, moterys ir vaikai, kurie 
■ suvalgę, kurie lengvai pavargsta, ku

riuos užpuola aitrumai ar turi tan- 
’■ kius galvos skaudėjimus, yra greitai 

atitaisomi kada jie įsigija šį receptinį 
preperatų iš tyro pepsino, veiklios sen- 
na ir šviežių liuošuojančių žolių. (Sy- 

■ rup pepsin yra visa pagelba, kokia tik 
viduriams yra reikaljnga ir jus neįgijate 
labai blogo įpročio visuomet imti liuo- 
suotojus).
• Laikykite bonkų Dr. Caldwell's sy- 
rup. pepsin savo namuose ir imkite po 
stimuliuojantį šaukštukų protarpiais. 
TaR viskas kų labai daug žmonių te
ima, kad .palaikyti juos stiprius ir vei
klius, ir visiškai liuosus nuo konsti- 
pacijos.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai 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. 1 Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, 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. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Iš Tautiškos parapi 
jos veikimo

Pavasariui atėjus Lietuvių 
Tautiškos Parapijos veikimas 
eina pilna vaga pirmyn. Yra 
daroma visokios pramogos.

Ir ateinantį sekmadienį pa
rapijos darbuotojai su kun. 
Linkumi deda visas pastangas 
nepaprastai smagiam šokiui su
rengti su išlaimėjimu. šokis 
rengiama parapijinėj svetainėj. 
Pradžia 7 valanda vakaro, k

*

Kur Ji Suranda Tą Visą Gyvumą?
' ■ i ‘

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvžjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuviu.

' GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikra*t.i»

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo tjkelbėjaa 

Savo turinio rimtumu, margumu ir Įdomumu “Lietuvos Ukinin 
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems meiamu tik 6 litai TAIGI 
riK 50 AMERIKONIŠKU CENTU

. Tokia ninigu paskirti niekam nesunku reikia rik
'•engimo

Kadangi 60 centu i Lietuva siusti oepatugu. lai •uauneskite 
keli paž|stami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gera laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! » •

Dar prieš Nauius metus siųskite | Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centu ir savo giminių adresus Lietuvoje, o tat) “Lietuvos Ūki 
linkus” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti

‘LIETUVOS ŪKININKO” adrese
Lithuania Kaunas Gedimino gat 38 Nr

P. 6 Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, ret 
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol. pusei metų 1 doL

netsrodo septynių dešimtų metų.
Nėgi ji nesijaučia taip sena. Mo

teris, kuri stimuliuoja savo organus, 
gali turėti tokių energijų, kokiai pavy
dės moterys puses jos amžiaus.

Viduramžy jūsų svarbieji organai pra
deda lętėti. Jus galbūt nebusite ligo
nis, bet tik neveiklus. Bet kam, kyšti 
tų pusiaU-ligonio padėtį, kuomet yra
stimuliantas, kuris j savaitę laiko pa- 
akstins užsistovėjusių sistemų prie nau
jo gyvenimo ir energijos?

Šis pastebėtinas stimuliantas yra vi.-, 
siškai nekenksmingas.■* Faktinai, kad tai. 
yra daktaro receptas. Todėl jei jus 
esate nusibodę bandymo r > kiekvienos
patentuotos gyduolės, kokia tik pasiro
do, pasakykit aptiekininkui, kad jus 
norite gauti bonkų Dr. Caldwell’s su- 
rup pepsin. ( Imkite po truputi šio 
skanaus syriipo kasdie, ar rečiau, iki 
jus pamatysite iš to, • kaip jus jausi-

WISSIG

Naujas Oscar Amering'er
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
• > •

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prįsiunčiami. ,

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

T

IN OUR OFFICE

Dvi seserys. Gretchen ir Louise Schvvartz iš Vokietijos, paskilbusios jojikės, 
kurios dabar dalyvauja didžiąjame Sėlis Floto Cirke, kuris bus Chicago je dvi sa
vaites. pradedant nuo balandžio 16 d., Jos yra žinomos kaipo geriausios jojikės 
Europoj. Be jų dar bus šimtai kitų aktorių ir akrobatų, jojikų ir visokių juok
darių. Jų tarpe bus ir Repenskio truffė iš vienuolikos drąsių Rusijos stepių jojikų.
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Editor P. GRIGAITIS

Snbacription Ratee:
00 per jear in Canada
00 per yeer outside of Chtcago
00 per yeer In Chicago

8c uor codv

Rntered ae Seeond Claia Matter 
Mareh 7th 1914 ai the Port Office 
of Chicago, Iii under the act of 
Merch 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Lcidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Habted SU Chicago, 
(11 Telefonas Roooevelt 8500.

I UMsakymo kalnai
Chicagoje — oaitu:

Metams ---------------------- --- $8.00
, Pusei metų ------.......----- ....... 4.00

Trims mėnesiams ___  2.00
' Dviem mėnesiam __________ 1.50

Vienam mėnesiui ________ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija „...«.____________8c
Savaitei ...-------------   18c
Mėnesiui....... ........................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metama —--------- ? $7.00
Pusei metų -----------   8.50
Trims mėnesiams___________1.76
Dviem mėnesiams .... .......... 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ....— -  — $8.00
Pusei metų ------ ---------------- 4.00
Trims mėnesiams  ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

AMERIKOS PASIŪLYMAS GENEVOJE

> Jungtinių Valstijų atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoje, ambasadorius Hugh S. Gibson, pasiūlė Gene- 
voje, kad visos valstybės panaikintų nuodinguosius ga- 
zus, tankus ir didžiąsias kanuoles. \

Šis pasiūlymas yra paremtas ta mintim, kad, pasi
rašius amžinos taikos sutartį, yra nepateisinama taisy
tis užpuolimo ginklus; valstybės turi pasitenkinti tik 
apsigynimo ginklais.

Savo pasiulymu ambasadorius Gibson, be to, taikė 
sugriauti Francijos argumentą, kad pirma turįs būt 
pasiektas “saugumas’!, tik tuomet busią galima eiti prie 
nusiginklavimo. Savo sumanymu panaikinti užpuolimo 
ginklus Amerikos atstovas nurodo kelią, kuriuo einant 
galima kartu pasiekti ir saugumą, ir ginklavimosi su
mažinimą. Nes kuomet valstybės neturės didžiųjų ka- 
nuolių, nuodingųjų gazų ir tankų, tai sumažės kiekvie
nos jų baimė, kad staigus priešo užpuolimas gali ją pra
žudyti.

Bet Amerikos planas buvo priimtas Genevos kon
ferencijoje gana šaltai. Francija jam pasipriešino, nes 
ji tikrumoje jokio ginklavimosi mažinimo nenori. Kitos 
šalys laiko Gibsono sumanymą nepakankamai griežtu, 
stodamos už tai, kad butų sumažintos visos apsiginkla
vimo rųšys, o ne vien tik didžiausieji ir pavojingiausieji 
ginklai.

Nusiginklavimo reikalas tačiau dabar priklauso 
daugiausia nuo susitarimo tarp Francijos ir Vokietijos. 
Kol nebus galutinai sumušti Vokietijoje hitlerininkai, 
tol franeuzai bijosis vokiečių keršto. Antra vertus, kad 
demokratija ir laimės Vokietijoje, ji negalės susikalbė
ti su franeuzais. kol šiems vadovaus nacionalistai ir 
konservatoriai. /

Taigi tik po Prūsų rinkimų balandžio 24 d. ir Fran
cijos rinkimų gegužės 1 d. nusiginklavimo konferencija 
galės pradėti rimtas diskusijas. O tuo tarpu Genevoje 
eina pasikalbėjimai, kad kaip nors butų užmuštas suva
žiavusių delegatii laikas.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ KOMUNISTŲ PERSIMETĖ 
l FAŠISTŲ PUSĘ

Kaip jau žinoma, pereito sekmadienio balsavimuose 
Vokietijoje respublikinių partijų kandidatas Hinden- 
burgas gavo 700,000' balsii daugiau, negu kovo mėn. 13 
d., Hitleris gavo 2,000,000 balsų daugiau, o komunistų 
kandidatas Thaelmannas gavo beveik 1,300,000 balsų 
mažiau.

Vokietijos politikai apskaičiuoja, kad tas komunis
tų nuostolis tapo šitaip padalintas: apie 400,000 balsų 
teko Hindenburgui, o apie 900,000 balsų teko Hitleriui. 
Vadinasi, du trečdaliu arba daugiau tų atkritusių nuo 
komunistų balsų nuėjo fašistų kandidatui.

Kai kam tai gali atrodyti keista. Kaip gali komu
nistų balsuotojai imti staigiai ir persimesti į fašistų 
pusę, kuriuos komunistai taip smarkiai smerkia? Bet 
pažvelgus j dalyką giliau, yra lengva suprasti, kad ko
munistai principe nedaug tesiskiria nuo fašistų. Jie taip 
vieni, kaip ir antri neapkenčia demokratijos ir tiki į 
smurtą.

Be to, ir praktikos atžvilgiu komunistai yra artimi 
fašistams. Komunistai mano, kad “juo blogiau, juo ge
riau”. Jie nori iššaukti valstybėje ekonominę, finansinę 
ir politinę suirutę, tikėdamiesi, kad toje suirutėje ma
ses apims “revoliucinė nuotaika” ir jos eis paskui ko
munistus. Bet vieni iššaukti tokią suirutę komunistai 
neturi pakankamai jėgų, todėl jie laukia, kad tai už 
juos atliktų fašistai. x .

Jeigu fašistai Vokietijoje laimėtų, tai joje, be abe
jonės, prasidėtų labai neramus laikai. Fašistai imtų 
smaugti darbininkų organizacijas, šios turėtų gintis, ir 
krašte, kiltų pilietinis karas. Fašistai labai paaštrintų 
ir Vokietijos santykius su kitoms šalims, ypač su Fran
cija ir Lenkija.

Taigi į tą griaujantį fašistišką judėjimą komunis
tai žiuri, kaip į savo talkininką. Vokietijos komunistai 
todėl daug kartų jau yra veikę bendrai su hitlerininkais 
— balsuodami referendume už Prūsų seimo paleidimą, 
reikalaudami reichstago sušausimo ir t. t. Tuo budu 
buvo prirengtas kelias tam, kad šimtai tūkstančių, ko-

____ NAUJIENOS, CEW, m
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munistų pasekėjų dabartiniuose respublikos prezidento 
rinkimuose atidavė savo balsus už Hitlerį, kuomet jie 
pamatė, kad Thaelmannui nėra progos būt išrinktam.

SLA. Reikalai
' /■ 'I- ■'/ .

Keliones ir Su
gaištys

“Tėvynes” 15 nr. išspausdin
ta paskutinio 1931 m. bertainio 
sąskaitos ir skyriuje “Kelio
nės” ir Sugaištys” spalių mėn. 
1931 pažymėta:

“A. Mikalauskas, Brooklvn, 
N. Y.....................  $66.00

“Glaveckas, Brooklyn, N. Y.
-......  16.00

“J. Januškevičius, W. Hart
ford, Conn....................  395.60

“M. Raginskas, Plymoutb, 
Pa....................... :........  237.47

Lapkričio mėn.:
“K. Gugis, Chicago, III. 56.76
“V. Kamarauskas, Edwards- 

ville, Pa...........................  12.25
“S. Gegužis, Mahanoy City, 

Pa................................... 241.35
Scntautininkai ir tautinin

kai iš “Vienybės” ir “Dir/vos” 
sykiu su Bostono ir kitų vietų 
sandariečiais savo spaudoje 

K

Mokslininkam vidur
amžiais buvo riesta
Daug tūkstančių lomų šįan- kaip klaikaus žemės drebėji-

dien yra prirašyta apie Vidur- mo supurtytas rūmas, subiro į 
amžius. Dauguma mokslinin- tūkstančius atąlaužų. 410 met. 
kų ir istorikų juos smerkia, ir pati didžioji Roma buvo pa
vadindami tamsiais, barbariš-. imta gotų karaliaus Alaricho. 
kais ir net baisiais laikais. Tik-J 455 met. Romą paėmė vanda
lai Katalikų Bažnyčios atsto-'lai, o 488 met. gotų cųras Teo- 
vai kiek galėdami stengėsi vis-1 doriebas pabaigtinai sumušė 
ką sušvelninti, ypač kiek tai Romos lėgijoftus. Taip žlugo 
liečia tikybą, dvasininkų gy-] pasaulinė romėnų galybė, 
veniiną, baisius žiaurumus ir Griuvus Romdš imperijai, pra-
kitką.

Ir iš tiesų, palyginus su bu
vusiais graikų ir romėnų pa
sauliais, Viduramžiai labai 
tamsus ir žiaurus laikai. Taip 
gražiai pražydusios graikų ir 
romėnų kultūros Viduramžiais 
sunyko, didžiųjų mokslininkų 
raštai, jų galvojimai ir pasiek
ti laimėjimai beveik visiškai 
buvo užmiršti.

Romos valstybes ir kultūros 
žlugimą pagreitino prasidėjęs 
trečiame amžiuje didysis tautų 
kilnojimasis. Didžiulės puslau
kinių tautų vilnys, lyg kokio 
vandenyno bangos, nuo IV 
šimtmečio ėmė liete lieti tuo
metinį kultūringąjį pasaulį.
Vicnos puslaukinių srovės stū
mė kitas — ir taip besivaržy- 
damos jos slinko iš Azijos į 
Europą, slinko nuo Dunojaus 
ir Volgos žemupių į didžiąsias 
Europos lygumas, net iki 
Prancūzijos ir Ispanijos.

Nuo puslaukinių užplūdimo 
visa didžioji" Romos kultūra, 

Už ką balsuoti
■ ' I

SLA. Vakarą Veikėją Komitetas ir taip pat Pittsburgta, / 
Brooklyno, Maesachusett* ir Connecticut pažangieji SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželiui taip. kaip 
nurodyta žemiaus — tie* Bagatiaui, G ūgio, Bakano, Stungio 
ir Bronulo vaidai).

No. I 
Ant Pi?e- 

'< ridento

F. J. Bagočfas, S. Boston, Mas*. 
S. Gegužis. Mabahof Cily ta.

J. J. Bacbunas. Sodus, Mich.

—-X’*—
. t/? ;,;. .

No. 2 
Ant Vl«-

A. Mikalauskas, Brooklyn. N. Y........
M. J. Vokietaiti*, N<w Havea. Conn.
M. Mockevičius, Maltby, Pa. ........

f.................. .....

No. 5 
Ant Sek
retoriatu

P* Jurgeliuti, Nsw York. N. Y.
Miliauskas, McKees Rodu. Pa. —

V. M. Čekanausta, Hartford, Conn.
T"

4 
Am ttdi- 

rinko
• • '

K. P. Gugis, Chicago, IIL ---------
J. Tireila, Waterhury, Conn.--------

MAŽtiU. Wiiiet Barte, Pa.-------- J

ni du

Janužkevičia, Hartford, Conn.
S. Bakauas, Pfttsburgin Pa»
G. J. Stungis. Chicago. Uk
M. A. Raginskas, PlyridUch, Pa.

S. Mockus, So. Boston, Mass. .........
X Sekys, Hartford,

♦—*x...
—X-—

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

Dr. I. B. B tonusas, t Baltimocc, Md. .. 
t>t. ,E, G. KHmas Philadelphia, Fa. 

Dt. J. S. §taneslow, Watetbury, Čl.

pleškina “tiesos žodžius”, kad 
“socialistai”, ypač Gugis iš 
Chicagos, ima dideles sumas 
“kelionėms it’ sugaištims,” bet 
pažvelgus Į SLA. sekretorės ra
portą ir sąskaitas, v pasirodo, 
kad “tautininkai” tiarai smau
gia SLA., pasinaudodami “ke
lionėms” ir “sugaištims”. A. 
Mikalauskas gyvena arti cent
ro, 5 ar 10 centų požeminiu 
traukiniu iš Brooklyno į New 
Yorką, — už tris mėnesius 
$66.00, Tas pats Glaveckas gy
vena Brooklyne ir tik padarė 
$16., Januškevičių gyvena 
Hartforde ir kelionė • iš Hart
fordo į Centrą $4, Už 3 mėn. 
paėmė .$395.60, »gi tuo pačiu sy
kiu kitas iždo globėjas Ragins
kas paėmė $237.47. Ižd. K. Gu
gis, kuris gyvena Chicagoje, 
bėgyje 3 mėnesių, paėmė 
$56.76, gi prez. S. Gegužis 
$241.35.

Dabar visi matome kaip 
“tautininkai” rūpinasi SLA. iž
du... —V. Kiaušas.

dėjo nykti ir aos kultūra. Su
sidomėjimas mokslu taip pat 
išnvko. Ir štai 5 nuo to laiko 
prasideda Vidltramžių tamsa.

Puslaukinių tautų bastyma
sis po Europą tęsiasi dar kele
tą šimtmečių. Įvairiose Euro
pos vietose vyksta tautų mū
šiai, kuriuose;žūsta tuksiančiai 
ir šimtai tuksiančių žmonių. 
Nugalėtosios tautos pavergia-
mos, joms uždedama didžiau
sia priespauda. Visi žymesnie
ji kultūros paminklai naikina
mi. Ypač baisiai visa Europa 
buvp, nuteriota hunų. Jų vadas 
Alila, kaip audra, perėjo Eu
ropą, viską naikindamas, de
gindamas, iš pamatų griauda-
mas. < ,

Todėl suprantama, kaip tu
rėjo jaustis žmonės, tokioms 
audroms siaučiant. Jie vienin
telį išganymą, vienintelę laimę 
bematė išplitusioje krikščiony
bėje. Atsiranda tūkstančiai 
vienuolynų ir dešimtys tūks
tančių vienuolių. Katalikų

Nikalojus Kopernikas. Koper
nikas yra pirmasai mokslinin
kas, teisingai išsprendęs musų 
pasaulio santvarką. Savo gal
vojimus jis išdėstė knygoj apie 
dangaus judesius. Čia jis įro
do, kad žemė ne tik yra apva- 
li, bet dar ji ir sukasi aplink 
save ir kurtu lekia aplink 
saulę, drauge su kitomis pla
netomis. Suprantama, kad toks 
Koperniko mokslas dvasininkų 
turėjo būti pripažintas bai
siausia erezija, kokią žmogus 
tik gali sugalvoti. Tai nujautė 
ir pats „N, Kopernikas, ir todėl 
jis savo knygos neskelbė net 
35 metus. Ir tiktai jis neapsi
riko — jo mokslas vyskupų ir 
dvasininkų kongregacijų buvo 
pasmerktas ir pripažintas ere
tišku, nesutinkančiu su šv. 
raštu. Knyga buvo uždrausta 
platinti, o kas tikės jo mokslu, 
tas bus Smarkiausiai baudžia
mas. Pats Kopernikas vos vos 
išvengė laužo.

Pirmas, kuris nebodamas 
gręsiančios bausmės ir kančių 
drįso viešai ginti Koperniko 
pasaulio santvarką, buvo 
Džiordano Bruno. Jaunas bu-

Bažnyčia nepaprastai įsigali. 
Dvasiški j a tampa vyraujanti 
klasė. Jiems padėjo įsigalėti ir 
lai, kad tais laikais beveik jie 
vieni tebuvo kiek daugiau ap
sišvietę ir prasilavinę.. Bažny
čia tampa vienintelis švietimo 
židinys. Visas mokslas, menas, 
filosofija sukatalikinama. Ir 
tarp nuo Romos imperijos ir 
kultūros žlugimo per keletą 
Šimtmečių mes nerandame tik
tojo mokslo, alsijusio nuo Ka
talikų Bažnyčios. Net dar dau
giau, jeigu kas nesutiko su Šv. 
raštu, tši buvo laikoma ereti
ška, klaidinga, netikra, štai, 
pav., vienas žymus Viduram
žių keliautojas, geografas vi 
nuolis Kuzma Indikoplestas 
Įrodinėja, kad graikų moksli
ninkų galvojimas, kad žemė 
yra apskrita, yra visiškai klai
dingas, nes tai nesutinką sti 
šv. raštu. Kuzmos galva, musų 
žeme esanti plokščias ketur
kampis, iš visų pusių apsup
tas vandenyno, o už jos esan
ti kita žemė, kur kitada buvęs 
rojus. Tvano metu prosenelis 
Nojus su savo laivu persikėlęs 
musų žemėn, kurioj nuo to lai
ko ir įsiveisę žmonių. O kita, 
už vandenyno, žemė likusi nuo 
to laiko nebepasiekiama. Visa 
žemė, kaip manė Kuzma In
dikoplestas, esanti aptverta 
keturiomis sienomis, ant ku
rių esąs uždėtas dangus.

Ir reikia pažymėti, kad to
kios pažiūros į musų pasaulį 
vyravo per visus Viduramžius. 
Ir beveik nebuvo per visus Vi
duramžius nė vieno mokslinin
ko, kuris butų bent drįsęs ki
taip pamanyti. Kitokios pažiū
ros į musų pasaulio santvar
ką pradėjo reikštis tik nuo Ko
perniko ir Galilėjaus laikų. O 
lai buvo jau baigiantis Vidur
amžiams ir prasidedant Nau
jiesiems laikams.

Vėlybieji Viduramžiai daug 
ko skyrėsi nuo ankstyvųjų Vi
duramžių. Katalikų. Bažnyčia 
gyvenime dar labiau įsigalėjo. 
Vienuolynai įsigijo milžiniškus 
turtus ir didelius žemės plotus. 
Vyskupai turėjo ne milžiniš
kus dvarus, bet valdė ištisas 
valstybėles, .turėjo savo ka
riuomenę ir lt. Todėl supran
tama, kad vyskupai, vienuoly
nų vyresnieji (abatai) daugiau 
ėmė rūpintis savo turtais, ne
kaip tikybos reikalais. Verži
masis į tas vietas buvo nepa
prastas. Prasidėjo net vyskupų 
ir abatų vietų pirkimas: kuris 
kunigas daugiau pinigų popie
žiui sumokėdavo, ar prižadė
davo sumokėti, tas būdavo pa
skiriamas vyskupu ar vienuo
lyno vyresniuoju. Pagaliau 
buvo priėjęs iki to, kad vysku
pų ar abatų vietas nusipirkda
vo ir paprasti žmonės, ne dva
sininkai. Suprantama, kad tb- 
kie “vyskupai” ir “abatai” 
daugiau rūpinosi kelti puotas, 
linksmai gyventi, ūžti, be ne 
tikinčiųjų tikybiniais reikalais, 
jautresnieji žmones pradėjo 
kelti balsą prieš tokį dvasinin
kų ištvirkimą. Pradėjo atsiras
ti dešimtis įvairių sektų (at
skalų), smerkiančių Katalikų 
Bažnyčią ic jos atstovus dva
sininkus. Ir štai kovoti su vi
sokiais nepaklusniais atskalū
nais, su visais, kurie tik drįso 
kelti balsą prieš dvasininkų iė- 

! tvirkintą, arba skelbti bent 
kiek laisvesnę žddįr buvo įstei
gta dvasiškas teisinas — inkvh 
zicija. Apskaitdilin, kad inkvi
zicijai siaučiant Europoj buvo 
sudeginta aht latižej ar kitomis 
žiauriomis priemonėmis nu
kankinta net keli milijonai 
žmonių. Tarp tų kankinių bu
vo ir ne vienas mokslininkas. 
Ant laužo žtivp eretikai Jonas 
Husas, Jaronimas Pragiętis, 
ant laužo buvo sudeginta- Ža
na D’Ark, Prancūzijos išlais
vintoja; ant laužo padėjo gal
vas ir mokslininkai Justinas 
Thomas Campanella, Luciljo 
Baniui ir k. Pagaliau inkvizi
cija neaplenkė ir pačių did
žiausiųjų Vidurinių amžių pa
baigos mokslininkų, pačių 
šviesiausiųjų tų laikų protų — 
Koperniko, Galilėjaus, Bruno 
ir kitų.

1473 mt. ’ Torno mieste gimė
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damąs jis buvo auklėjamas 
Neapolio dominikonų vienuo
lyne. Vienuolyne esairi kaip 
lik jam ir pateko į rankas 
Koperniko raštai. Džiordano 
Bruno tapo karščiausiu naujo 
pasaulėvaizdžio šalininku. Jo 
mintys nuėjo dar toliau. Jis 
ėmė galvoti, kad saulė su savo 
planetomis sudaro lik mažą 
pasaulį, palyginus jį su visa
tos erdvėmis. Jis manė, kad 
kiekviena žvaigžde yra didžiu
lė saulė, apie kurią taip pat 
skrieja planetos. Tose planeto
se gyvena būtybės, esančios 
daug tobulesnės už nnus. Visa
tos erdvės neturi nei galo nei 
pradžios ir lt. Tokios mintys 
ėmė skverbtis Džiordano Bru
no galvon. Suprantama, kad 
su tokiomis savo mintimis jis 
pasijuto svetimas vienuolyno 
sienoms — ir jis iš Neapolio 
dominikonų vienuolyno pabė
go. Jis važinėjo po įvairias Eu
ropos vietas, visur skelbdamas 
Koperniko pasaulėvaizdį. Jis 
apvažiavo Italiją, buvo Pran
cūzijoj, Vokietijoj, Čekoslova
kijoj ir kitur.

(Bus daugiau)

Virti A. VaivadaBRAM STOKER

GRAFAS BRAKIILA
Pcrminion Doubledav. Dorao 0 Co.

ne sutiko malonus jaunikaitis 
Billinglonas junioras ir nuve
žė į tėvo namus, kur vaišingi 
šeimininkai privertė mane 
pernakvoti. Jie yra tikrai vai
šingi, tikrai jorkširiškai vaišin
gi: atiduoda svečiui viską ir 
leidžia jam daryti ką tik jis 
nori, visai jo nesuvaržo. Visi 
jie žinojo, kad buvau labai už
liptas ir mano apsilankymas 
buvo labai trumpas, todėl Mr. 
Billington savo biure jau turė
jo prirengęs visus dokumen
tus, kurie lietė dėžių persiun- 
tihią į Londoną. Šiuo kartu 
turėjau progą pamatyti vieną 
tų laiškų, kuriuos pamačiau 
ant stalo Grafo Drakulos kam
baryje, jo pilyje Transilvani
joje. Tuo laiku aš dar neturė
jau mažiausio supratimo apie 
jo pragaištingus tikrai šėtoniš
kus planus. Viskas buvo nepa
prastai gerai apsvarstyta ir at
likta su didžiausiu rūpestin
gumu ir sistematiškųmu. Jis 
buvo prisiruošęs kiekvienai 
galimybei ar kliūčiai, kuri ga
lėjo jo pasiryžimą sudarkyti. 
Pavartoti amerikonizmą, jis 
“neėmė rizikęs” ir stebėtinas 
tikslumas, kuriuo visos jo in
strukcijos buvo išpildytos, te
buvo jo ilgo, rūpestingo prisi
ruošimo ir apgalvojimo rezul
tatas.

Bevartydamas popierius, pa
stebėjau siuntinių sąrašą, ku
riame buvo pažymėta: “Pen
kiasdešimts dėžių paprastos 
žemės eksperimentiniems ir 
laboratorijos tikslams”. Pama
čiau ir kopiją ališko, pasiųsto 
Cartcr Patcrson’ui ir jo atsa
kymą. Tų laiškų pasiėmiau po 
nuorašą. Tai buvo visos in
formacijos, kurias Billinglonas 
galėjo mah suteikti, todėl nu
ėjau į uostą ir ten pasikalbė
jau su pakraščio sargyba, mui
tininkais ir uosto viršininku. 
Jie visi turėjo šį tą papasakoti 
apie keistą, svetimą laivą, ku
ris jau nuėjo į gyventojų pa
davimus, bet nei vienas jų 
negalėjo nieko pridėti prię žo
džių “Penkiasdešimts dėžių 
paprastos žemės...” Tuomet 
nuėjau pas stoties viršininką 
ir jis suvedė mane su darbi
ninkais, kurie tas dėžes perė
mė. .Visi jų pasakojimai audi
ko vienas kitam ir jie nieko 
naujo negalėjo pasakyti, lik 

(Bus daugiau)

• (Tąsa)
Renfieldą radau kambaryje, 

ramiai sėdintį kampe. Rankas 
sudėję ant kelių maloniai šyp
sojosi. Tuo laiku jis atrodė 
tiek pat sveiko pt*oto, kaip ir 
kiekvienas žmogus. Atsisėdęs, 
ilgai kalbėjau su juo apie įvai
riausius dalykus ir jo atsaky
mai buvo visai normalus.

Staiga, manęs visai nepas
katintas, užsiminė apie va
žiavimą namo. Kiek atsime
nu, jau ilgoką laiką išbuvęs 
mano ligoninėje, niekuopiet 
apie tai nekalbėjo. Visai įti
kinančiai aiškino, kad jis jau 
pasveiko ir jam laikas ligoni
nę apleisti. Jeigu prięš tai 
nebūčiau pasikalbėjęs su Mar
keri u, perskaitęs laiškus ir at
siminęs jo padūkimų laikotar
pius, jo žodžiams bdčiau visai 
patikėjęs. Bučiau beveik pri- 
slruošęs jį atleisti, tik trum
pą taiką jj fclčk daugiau pastu
dijavęs. Bet kaip dabar da
lykai stovi žiūriu jį su liepa- 
sitlkėjimu. Visi tie jo išsišo
kimai ir padūkimai buvo la
bai artintai surišti su Grafo 
Drakulos atsilankymais į ap
griuvusią pilį. Ką gali Benfiel- 
do toks staigus išsiblaivinimas, 
taip staigi jame permaina 
reikšti? Ar galimas daiktas, 
kad jo instinktai įiatėnkinti, 
Drakula! pagaliau atsiekus sa
vo tikslo?

Bet paiaiik; juk ir jis pats 
yra zoofaglškas sutvėrimas ir 
Rukdamas jprie apgriuvusios 
pilies koplyčios durų visuomet 
Šaukėsi “valdovo.” Visa tai 
pdtviriiha ntttsų spėliojimus. 

. Trumpai pabuvęs Renfiekto 
kambaryje fštjdu; titano geras 
draugas yra truputį perdaug 
Stoiko proto ir gali būti pavo
jinga jį klausinėti.. Jis gali 
pradėti galvoti, ir tuomet—! 
Taip pagaliojęs išėjau. Nepa
sitikiu tuo jo ramumu, tokiu 
ūpo stoviu, todėl priminiau 
prižiūrėtojui atydžiai jį sekti 
ir būti pasiruošusįam visoms 
galimybėms.

Jonalano Haį'kcrio užrašai.
Rugsėjo 29, traukiny j e va

žiui)jant j Londo/zų.--Gavęs nuo 
Mt. Biliihgtono atsakymą, kdd 
jis suteiks man visas jam ži
nomas informacijas, nutariau 
nuvykti į Whitby ir ten vieto
je viską asmeniškai patirti. 
Mano tikslas yra susekti kur 
Londone Grafas Drakula turi 
ndšlėpįs savo biaurius, šlykš
čius guolius — žemės /dėžes. 
Susekę kur jis slepiasi, galeši- 
iiiė: stisidurti su pačiu sutvėri
mu veidas veidan. Stotyje ma

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

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Didelis skaičius bal
suotojų nominacijo
se; smurto nestokavo

nužiuri- 
Chicagoj 
o visas 

pridesiąs

Vakar buvo primary elec- 
tlons, kitaip sakant, nominaci
jos kandidatų įvariems vyriau
sybės ofisams.

Skaičius balsuotojų, atsilan
kiusių į vietas balsavimui iki 
12 valandos dienos, pranašavo 
patyrusioms darbuotojams rin
kimų ir balsavimų laiku, kad 
šiose nominacijose busiąs pa
duotas nepaprastai didelis bal
sų kiekis. Nors, kai rašoma ši 
žinia, galutinas paduotų balsų 
kiekis nežinomas, bet 
ma, kad jų skaičius 
sieksiąs arti miliono, 
Cook pavietas dar 
apie porą šimtų tūkstančių.

Kita šių nominacijų ypatybė 
buvusi ta, kad balsavo nepa
prastai daug demokratų. Ma
tyti, kova tarp Cermako ir 
Michael Igoe ir jų šalininkų iš
judino demokratus balsavimui.

Smurto žygių nestokavo

Nors nominacijoms prižiurę- 
ti ir tvarkyti viršilos iš anksto 
rengėsi “audringai” dienai, 
nors policijai buvo išakyta pa
laikyti tvarką ,nors balsavimui 
vietas dabojo keletas desėtkų 
tūkstančių dabotojų — vienok 
jau iš pat ryto pasirodė smur
to žygių.

Pašautas Henry Hess, 65 me
tų republikon iškas presinkto 
kapitones; jis gal būt mirs.

Sumuštas rinkimų teisėjas 5 
wardoj balsavimų vietoj, 6233 
Balckstone avė.

Keturi vyrai važinėjusi au
tomobiliu ir pasisakę esą vals
tybės gynėju ofiso policija kid- 
napino presinkto kapitoną Ja
mes Bracketą, 1207 Leland av. 
Presinkto kapitonas vežėsi $2,- 
000 užmokėti algas darbiniu 
kams.

Areštuoti trys vyrai, 
kidnapino 
25 wardoj 
Gazzelą.

Perdūrė
630 So. State st., kuris pasisa
kė esąs presinkto kapitono pa
dėjėjas.

Sumuštas Charles Patterson, 
kuris pasisakė esąs Smailo dar
bininkas 37 vvardoj.

Atvažiavę automobiliu vyrai 
mėgino išsinešti balotų baksus 
iš 15 presinkto 24 wardoj. Vie
ta balsavimui čia radosi adresu 
2150 So. Damen avė.

Policija aplaikė ankstyvų 
pranešimų apie pasimojimus 
“prilioduoti” balsavimui dėžes, 
kitaip sakant ,papildyti balsų 
skaičių neteisėtai. Paprastai 
“papildymas” yra daromas jau 
i pavakarę, balsavimui baigian-

kurie 
iš balsavimui vietos 
ir 21 presinkte Louis

127

Pranciškų ir

John Kuchinskas

ryto

it

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
□uo 9 iki JI valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OfiHO valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo G iki

8 vai. vuk. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai

Meras Cermakas, padavęs sa
vo balsą, apvažinėjo keletą war- 
dų. Jisai važiuodamas į mies
to salę pareiškė, kad nors su
imto pasireiškė vienoj kitoj 
vietoj, bet abelnai imant bal
savimas ėjęs gan ramiai.

Gengė iš 20 smurtininkų nu
metė žemin nuo antro aukšto 
porčių Jamesą Richardsą 45 
wardoje.

Paul Park, presinkto kapito
nas 2 wardoj, 65 presinkte, ra
portavo, kad būrys smurtinkų 
grūmojęs paimti j j raidui.

Buvo pranešimų ir apie dau
giau suirutės įvykių. Ir pažy
mėtieji aukščiau smurto žygiai 
papildyti tik iki 12 valandos 
dienos. Vėliau, tenka manyti,

Nepajėgė mokėti alinio 
nijos, nusižudė

Nepajėgdamas mokėti atsi
skyrusiai pačiai alimonijos per 
tryliką metų nusižudė Garfield 
J. Schieferstein, kadaise tur
tingas realcstatininkas. Jis gy
veno adresu 3511 Rockeby St.

Mirė turtingas chica- 
gietis

dūliai plaučių uždegimo
Leitcr, 44 Banks st.,

Mirė 
Joseph 
turtingas chicagietis. Jo turtas, 
apskaičiuojama, 
000,000.

siekiąs $30,-

Pataria balsuoti laiškais
Kiekvieni didesni balsavimai 

kaštuoja Chicagai apie $500,- 
000. Ir ot, kad sumažinti kaš
tus balsavimo vietoms, algoms 
klerkams, teisėjams, daboto
jams, policijos sargybai, etc., 
Walter L. -Gregory, Palmer 
viešbučio manadžeris, siūlo su
manymą teisėjui Jarecki, kad 
parankiau butų pasiųsti balsus 
paštu rinkimų komisijai.

METINES MIRTIES

JONAS PALIONIS 
persiskyrė su šiuo pasau
lin 13 d. balandžio mėli. 
1931 m., netikėta mirtimi
— žuvo nelaimėj tunely,
— sulaukęs 39 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Smilgių par., Sujau
tu dvare.b .

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Marijoną,

posuniu
Povilą ir gimines.

Mes Tave Musų brangu
sis Jonai niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes ank
sčiau'ar vėliau pas Tave 
ateisime. Lauk mus 
ateinant! Nuliūdę.
Moteris, Duktė ir Posūniai

STANLEY KUNGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną, 10:45 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Grūšlaukio parap. Amerikoj išgy
veno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudimė 
draugus ir pažįstamus Amerikoj, o 
Lietuvoj brolį Jurgį, dvi seseris— 
Marijoną ir Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas. randasi 
1 224 5 S. Emerald Avė.. Wcst 
Pullman. /

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ba
landžio 15 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanley Kungio gimi
nes, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauji laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Draugai ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich. Telefonas 
Roosevelt 2515.

SM

[Acme-P. U A. Photo]

Amerikiete Jlelen Hovvėll, ku
ri pėsčia eina iš Bosporus į 
Baltikę, šis paveikslas buvo 
nuimtas Budapešte, Vengrijoj.

Užmušė moterį
Automobilis užmušė p-ią Ma

ry Ostrowski, 31 metų, 4727 S.. 
Elisabeth1 st. Du vyrui, važia
vusieji automobiliu, pabėgo, bet 
pavažiavę porą blokų jie paliko 
karą gatvėj. Velilau policija su
rado, kad automobilis buvo 
vogtas.

Pirštų žymės išdavė 
galvažudį

Sekmadienio rytą rasta pa
smaugta 12 metų mergaitė, Su
są n Alberta Knight, Whitinge, 
Indiana, namuose, kuriuos jos 
motina rendavo norintiems sam
dytis kambarius.

PETRAS BENDIKS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ba

landžio 12 dieną. 12:45 valandą 
po pietų 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr.. 
Kvėdarnos parap.. Rubiškių kai
me. Priklausė prie Simano Dau
kanto dr-tės ir Šv. Izidoriaus 
dr-tės iš So. Chicago. Paliko di
deliame nuliudimė moterį Aleksan
drą. 2 dukterie —- Aleksandrą Ga- 
lalis ir Eleną, žentą Kazimierą, 3 
šunus — Wiiliamą. Petrą ir Leo
ną. seserį Rozaliją ■ Raudonienę, 
sesers dukterį Julijoną Rožinienę 
ir giminės. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 821 W. 3 3 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj balan
džio I 6 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Benedikto gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentas, Sesuo, Sesers 
Duktė it Giminės.

Laidotuvėse . patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138

Seniausia ir Didžiausia 
. • ' • > 5 .

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus .kūno j musų 
jstaigą iš bilė kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios ModėrniškOš Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

linFIBCIQ
JŪSŲ GRABORIUS i

Didysis Ofisas • ».

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

Paliktos piktadario pirštų žyg
inės išdavė tūlą Glenn Shust- 
rom, kuris gyveno kitame na
me, greta to, kur mergaite bu
vo pasmaugta. Shustrom prisi
pažino papildęs galvažudystę. 
Jisai dirbo Standard Oil kompa
nijai, Whiting, Ind.

Gal jau ir namus pra 
dės vogti

(Policija ieško banditų, kurie 
išsivežė seifą iš Devon-Western 
Food Market. Seifas sveria 
2,000 svarų. Kad ko, tai gal ne
toli tas laikas, kada banditai 
pradės ir visus namus nusivež
ti. Išvežtame banditų seife bu
vo $2,523 cash ir $462 čekiais.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie1 nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėl dieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Čraboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba* 2516

2314 W. 23rd PI., Čhicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamudtojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aūburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

' negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Strdet 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

*

Peter Conrad 
FOTOGRAFAS 

Fotografuoja jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englevvood 5840

GraboHai
S. M. SKUDAS

Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T<1. Roouvdt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49tb Ct

Telefonai

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lietuvės Akušerės

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

U MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sųgryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr* A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
S 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 Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 1.0—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRIST AS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 

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

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

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Crna! 6122

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

Valandos! 1—3 ir 7—8
S e rėdo m h ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. MARGĘRIS 
Valandos: nno 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Phonr Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai, pagal sutartį

Ofiso ir Rez.^Tel Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Čor of 35tb ® Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldicniais pagal eutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėlioipis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

0 iki 12- I 'ki 3 d ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St. Chicągo. III

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos I 1 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak./Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0^57

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

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 sutarti

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo į-< 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9xvakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West 14tb Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray....Pbon< Cicero 1260

Hemlock 8151 i

DR. V. S. NARES
(Naryauckfts) " 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valaudps: 9—12, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais Kervergaia ir Subarama
24 20 W. Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomia ir PėtnyČio ii 

1821 So- Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1615 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Dr* Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vy
rų. moterų ir vaikų pagal uaujausiut 
metodus X-Ray ir kitokius elektroi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W I8tb St., netoli Morgan St- 

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

Tel. Canal 3110 »
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė. 2 lubo> 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir .Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4 631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie«

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 3 Ist Street

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet. 

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

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS ' 
N. Dearbotn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvis Advokatas 
2221 Wesl 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisą* 77 W7. Washihgton St
Room 1502 TeL Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4|45 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namu Tel Hyde Parį 3395

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

it)5 W Adams St.,.Room 11.7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W I2nd St. nuo 4-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namu 8-9 ryte Tel- Republic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ade. 
Tek Boulevard 2800'

Rez. 6515 So. RocktveU St.
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St*, Room 909 
Telephone Fraųklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė,
Telephone Victory 2213
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18 gatvės apielinkė
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Susivienijimo Lietuvių .Ame
rikoje 129 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą balandžio 10 d. 
Geo. Chemausko svetainėje. 
Narių susirinko nemažai, ka
dangi jie buvo kviesti atviru
tėmis. Buvo rinkimas Pildo
mosios Tarybos ir išrinkti trys 
delegatai į SLA. 37 seimą. De
legatai yra F. M. Valaitis, Ju
lė Andrulienė ir V. F. Andru
lis.

Susirinkimas nutarė, kad ba
liui rengti komisija imtų mu
zikantus savo kuopos narius— 
jaunuolių orkestrą.

Balius įvyksta balandžio 23 
dienų, 7 valandą vakaro Geo. 
M. Chemausko svetainėje, 1900 
So. Union avenue.

Patariama Kuopos nariams 
tikietų stepsus priduoti kaip 
galima anksčiau nutarimų raš
tininkui ar kitam valdybos na
riui.

Balius bus linksmas ir sma
gus. Kviečiame jaunus ir se
nus atsilankyti. Kurie atsilan
kys, bus užganėdinti.

Įžanga 25c. —su laimėjimu 
astuonių puikių daiktų.

Kviečia Baliaus Renginio 
Komisija.

SLA. 129 kuopos balsavimai
M

Balandžio 10 d. buvo ir SLA. 
129 kuopos balsavimas kandi
datų į Pildomąją Tarybą. Kan
didatai gavo balsų tiek:

i prezidentus—F. J. Bagočius 
11, S, Gegužis 9, J .J. Bachu- 
nas 7 ;

j vice-prez. A. Mikalauskas 
8, M. J. Vokietaitis 5, M. Moc
kevičius 12;

į sekretorius—P. Jurgeliutė 
6, J. Miliauskas 9, V. M. Če
kanauskas 11;

j iždininkus—K, P. Gugis 13, 
J. Tareila 4, P. Mažeika 9;

i iždo globėjus—J. Januške- 
vičia 11, S. Bakanas 9, G. J. 
Stungis 10, M. A. Raginskas 3, 
S. Mockus 8, J. Sekys 6;

į daktarus kvotėjus—Dr. I. 
B. Bronušas 13, Dr. E. G. Kli
mas 6, Dr. J. S. Staneslow 5.

Pr. Janušaitis, sekr.
850 West 18 St.

Melrose Park. III.
1S SLA. 125 kuopos susirinkimo.

^Praėjusi sekmadieni, balan
džio 10 d., įvyko SLA. 125-tos 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo balsuojama SLA. Pildo
moji Taryba. Nariai buvo pa
raginti dalyvauti susirinkime 
per atvirutes. Viso narių atsi
lankė į susirinkimą 20. Galin
čių balsuoti buvo 17. Balsai pa
sidalino sekančiai:

J prezidentus:— Bagočius 14, 
Gegužis 0, Račiūnas 2;

į vice-prezidentus— Mikalaus
kas 9, Vokietaitis 3, Mockevi
čius 4;

i sekretorius :—Jurgeliutė 3, 
Miliauskas 6, Čekanauskas 8;

j iždininkus— Gugis 14, Ta
reila 0, Mažeika 3;

i iždo globėjus - Januškevi
čius 0, Bakanas 13, Stungis 16, 
Raginskas 1, Mockus 1, Sekys 0;

j daktarus kvotėjus — Bronu
šas 15, Klimas 2, Stanislovai- 
tis 0.

Suskaitymui toalsų komisija 
susidėjo iš šių narių: J. Narsu
tis, F. Rajunčius ir A. Tamelis.

Susirinkimas buvo ramus, po
litikavimų jokių nebuvo. Kadan
gi musų kuopos nariai myli 
draugiškumą ir žuri savo orga
nizacijos reikalų, tai jokiems 
politikavimams ar užsigaulioji- 
mams nėra vietos.

Pasibaigus balsavimams, buvo 
kalbama apie rinkimą delegato 
j SLA. Seimą. Bet kad kuopos 
ižde pinigų nėra, tai nieks 
nenorėjo savo kaštais važiuoti. 
Todėl delegato nerinka. Turė
sim pasitekint kitų kuopų de
legatais, nes musų kuopos vei
kėjus skaudžiai užgavo depresi
ja-

—M. šeštokas.

Washington Heights
Susižeidė Aldona Narbutaitė

Brighton Park

Aldona Narbutaitė (Antano 
Narbuto duktė), 11 metų, 1013 
West 103 Street, praėjusio pir
madienio vakarą žaidė šalygat- 
vyj prie namų su draugėmis. Ji 
ėjo atžagari ,užkliuvo už tvoros 
stulpo ir pagriuvo ant rankos. 
Nusilaužė ranką per riešą.

Daktaras ranką sutvarkė. 
Mergaitė jauna ir sveika, tad 
nėra abejonės, kad greitai pa
sveiks. Vienok tėvams rupes
nio, bent pirmadienio vakarą, 
buvo daug daugiau, ne kad 
jie pageidauja arba kad sveika 
butų.—Rep.

Taksų mokėtojų susirinkimas

Pereitą ketvergą įvyko taksų 
mokėtojų susirinkimas bažnyti
nėj svetainėj. Įvyko ir nesu
sipratimų prie svetainės durų 
ir pačioj svetainėj.

Kadangi susirinkimas buvo 
šauktas per laikraščius ir apie 
įžangą nebuvo nieko minėta, tai 
visi mane, kad įžanga bus vel
tui. Kurie atėjo anksčiau į 
svetainę, tai sau ramiai sėdėjo. 
Apie įžangą nė nesvajojo, kad 
reiktų mokėtu

Vėlesnieji sutiko kolektorius 
prie durų, kurie kolektavo po 
10 centų. Nekurie atsisakė mo
kėti. Kunigas ėjo per svetainę 
ir kolektavo iš svetainėj buvu
sių žmonių. Susirinkusieji pra
dėjo protestuoti, kad tai yra 
parapijos svetainė ir parapijo
nai susirinkę. Tai kam, girdi, 
tas kolektavimas ?

Ginčai tarpe kunigo ir su
sirinkusiųjų darės vis garses
ni, bet kunigas liovėsi kolekta- 
vęs.

Susirinkime kalbėjo J. J. 
Elias, Universal Banko prezi
dentas, ir kiti kalbėtojai. Nu
tarta prisidėti prie Taxpayerš 
organizacijos.—Pašalinis.

Aukavo biedniems
P-nas F. Lucius, aptiekorius, 

aukavo bedarbiams pAltą ir 
avalų. Ačiū jam.

—Kun. S. Linkus.

Roseland
Nepaprastas SLA. 139 kuopos 
susirinkimas. Bus balsuojama 
Pildomoji Taryba ir renkami 
delegatai Seimui. Visi narai 

privalo dalyvauti.

šiandie, balandžio 13 dieną, 
įvyksta nepaprastas SLA. 139 
kuopos susirinkimas Palmer 
Parko didžiojoj svetainėje. Su
sirinkimo pradžia 7 valandą va
karo.

šio susirinkimo svarba yra 
ta, kad jame bus balsavimas 
kandidatų į SLA. Pildomąją Ta
rybą ir rinkimas delegatų į 37 
Seimą.

Ėjo pastaruosius keletą mė
nesių griežta kampanija už tai, 
kad pravesti į Pildomąją Tary
bą ' tuos ar kitus ’ kandidatus. 
Paskutinis betgi žodis priklau
so tarti patiems kuopų nariams. 
Ir 139 kuopos nariai galės tar
ti tą savo žodį šio vakaro susi
rinkime.

Tai yra jų privilegija ir pri
valumas.

Taipjau svarbu išrinkti tin
kamus kandidatus į SLA. Sei
mą. Atskiros kuopos tvarko 
vietinius savo reikalus.’ Kai ka
da jos pareiškia balsą rezoliu
cijomis ar protestais klausimuo
se, kurie liečia Pildomosios Ta
rybos darbuotę. Tai yra gan ap
ribota kuopų darbuotės sritis. 
Pildomosios Tarybos darbuotės 
plotas ir galia, kurią suteikia

spondavimą ir prieš išbrauki
mą narius reikia paraginti už
simokėti mokestis. Raštininkui 
yra nemažai darbo, bet ir na
riams gerai, jų nosuspenduoja 
jiems nežinant.

Išvažiavimo komisija dar ne
surado patogios vietos išvažia
vimui. Kelis kartus buvo išva
žiavusi ieškoti vietos, tada dar 
buvo šalta ir nesurado tinka
mos. Manoma, kad šį 
suras ir paduos serijas

mėnesį 
į spau-

pavesta 
nariais, 
praneš-

lėtą metų kaip užbaigė medici
nos mokslą ir praktikavo Vil
kaviškio paviete kaipo apskri
čio daktaras. Kada jį pašaukė 
prie ligon«o, kuris sirgo šiltine, 
jis turėjo prie jo būti ir jį gel
bėti be atsitraukimo, žinoma, 
nuovargis ir nedamiga nusilp
nino patį daktarą ir jis, apsir
gęs, neužilgo mirė. Ligonis gi 
pasveiko.

D-ras Butchasz buvo tik 35 
metų amžiaus.

Antanas Butchas labai apgai
lestauja savo jauno brolio, ;ne- 
tiliėtai išsiskyrusio iš šio pa
saulio. —G-•si.

_____ Trečiadienis, balan. 13, 1932
Sciioenwalls laikraščių pa- < 

statas, lllth ir Michigan Avė, Į
Haustmnn laikraščių pasta

tas, 103rd ir l^fichigan Avė.
Newman laikraščių pastatas, 

737 E. 91st Placc.

CLASSIFIED ADS,
Educational 

Mokyklos

PRANEŠIMAI

[Acme-P. M A. Photo]

Kane, Pa. — Dr. O’Neill Kane, 
žymus chirurgas. Jis ypač pa
garsėjo 1921 m., kuomet pats 
sau padarė 
apendiksą, 
jis padarė 
Balandžio 1 
mirė, 
žiaus.

operacija ir išėmė 
šių metų pradžioj 
sau kitą operaciją, 
d. Dr. Kane pasi-

budamas 72 metų am-

Nutarta ir valdybai 
pasirūpinti mirusiais 
Kuomet narys miršta, 
kitę kuogroičiau raštininkui;
jis su valdyba* parūpins grab- 
nešius ir sargus.

Daug narių -kritiškoj padėty
je yra, negali užsimokėti mo
kestis į Susivienijimą. Jie per 
ekretorių prašė, kad juos pa

laikytų Susivięnijime neiš
brauktus. Tas klausimas buvo 
apkalbamas, bet prie galutino 
sprendimo neprieita. Jeigu ku
ris narys negali užsimokėti mo
kestis, jis pats' turi kreiptis į 
nisirinkimą.

Sekretorius dar gavo iš Ge
dmino Draugijos raštininko 
kelis šimtus atviručių su Gedi
mino- antgalviu. Kurie nariai 
gausite paraginimą lankyti li
gonį, tai Gedimino Draugijos 
antraštė bus perbraukta, o už
dėta Susivienijimo antrašte. At
siminkite, kad Gedimino Drau
gija pasinaikino.

Susirinkimas buvo ramus, iš
kelti klausimai rimtai apsvars
tyti. —Korespondentas.

Town of Lake
Namų savininkas šioj apie

linkčj yra svarbu žinoti, kad 
atgaivinome Namų Savininkų ir 
Arnerikos Piliečių Kliubą, kurį 
turėjome, seniau.

Tas kliubas buvo užmirštas. 
Dabar jis betgi likosi atsteig- 
tas ir jo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 14 d., 
8 valandą vakaro bažnytinėje 
svetainėje, prie 46 gatvės ir So. 
Wood st.

Kviečiami susirinkti vis namų 
savininkai. Bus svarbus mitin
gas, 
kalų

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkeviiia,
Naujienų Spulkos Sekr.

LSS. Chicagos Ceųtralinės kuopos su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio’1 5 
d., Naujienose. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes yra labai svarbus reikalas.

— Valdyba.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visuotinas su
sirinkimas įvyko septintadieny, balandžio 
(April) 17 d., Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3132. "So. Halsted St., ant 
pirmų* lubų, 1-mą vai. dieną. Būtinai 
atsilankykite į susirinkimą, nes bus ren
kami darbininkai dėl busiančio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo die
noje. Kapinių Valdyba.

Kun. M. X. Mockus Kalbės temoj: 
“Ar be praliejimo kraujo, nėra geres
nės ateities?“ Ir kiti neatsakyti klausi
mai bus apkalbėti ir išaiškinti. Daug 
akyvumo, įvyks Bridgeporte, Lietuvių 
Auditorijoj, žemutinėj svet., penktadieny, 
balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare. Kvie
čia visus atsilankyti. Komitetas.

MOKYKIS BARBERYSTfiS
’AMATO

dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suirę 1227

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

SKOLINAM 'PINIGUS
Ant pagyvenamu namų iki $2500, 

ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės į

HALSTED BLDG. L. SPULKA 
3241 S. Halsted St.

Automobiles
PARDAVIMUI pigiai Hudson sedan 

automobilis 1928 metų. 2 lubos. 
3401 So. Auburn Avė.

Kur

turėsime daug svarbių rei- 
ap tarti.

Bridgeport — Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks balandžio 
13 d., 8 vii. vak., Lietuvių Auditorijoj.

i —— Valdyba.
Valdyba. ..

Roseland
galima "Naujienas” gauti 

Roselando apielinkčj.

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS* X-Ray
800 IV. Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-|tai8ai

PAAUKOSIU gražius. moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325. 
4 šm. miegamasis setas $75. vertės $350. 
9x12 American Oriental Kaurai $30. 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $Į75 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2.000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887

konstitucija, 
nei pavienių

Tarybą bal-

jai Susivienijimo 
yra daug didesni, 
kuopų.

Bet Pildomąją
suoja kuopos. Ir todėl ant jų 
gula atsakomybė už Pildomąją 
Tarybą, O\kartu ir ant kiekvie
no kuopos nario. Taigi kiekvie
no kuopos nario pareiga yra 
pareikšti savo valią, kai yra 
balsuojami kandįęįą^ąi į Pildo
mąją Taryba. Ir šiandie kiek
vienas 139 kuopos narys pri
valo tą valią pareikšti.

Taigi bukite visi kuopos na
rai susirinkime, nes tik kartą 
per porą metų tokios svarbos 
susirinkimas tepasitaiko.

—Kuopos narys.

Roseland
penktadienį Strumilo 

įvyko Kliubų ir 
Susivienijimo susi- 
sušauktas atvirutė-

Pereita 
svetainėje 
Draugijų 
rinkimas,
mis. Narių atsilankė daug.

Mirė Povilas Kinčius, palai
dotas kovo 18 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Serga Žebrauskas,. Jankaus
kas, Gudaitis ir Kliviekas. Žeb
rauskas yra kareivių ligoninė
je, kiti ligoniai ant vietos ser
ga. Kuriems laikas pavelija, ap
lankykite.

Kadangi Gedimino draugija 
prisidėjo, tai pasidarė daugiau 
narių ir raštininkui yra dau
giau darbo. Nutarta atspaus
dinti atviručių pakvietimui na
rių užsimokėti mokestis. O Su
sivienijime yra tankiai kviečia
mi nariai užsimokėti į ,mokestis, 
nes įstatai rodo, kad'prieš , su-

Brighton Park
žinomas biznierius, A. But

chas, 4414 So. Rockwell St., už
laiko maliavų ir geležinių daik
tų krautuvę per keletą jau me
tų.

Neseniai jis gavo iš Lietuvos 
laišką, kuriame pranešama apie 
jo brolio mirtį, ’ Brolis tik ke-

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jos kaina tik 10 
Galima gauti Naujienose, 1739 
Ha!?ced St., Cbįęago, III,

centų. 
South

Buchinski, bučernė, 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, grosernė, 
Kensington Avė.

C. Kiser, barbernė, 
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių
113-th and Michigan

Zidor laikraščių
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Front St.

-----------ii....... -f—--- .------------- Į---------------------------

11853

10504 S.

pastatas, 
Avė.
pastatas,

MADOS MADOS MADOS

»i ta

A

■m!

2749 x

2749—Labai elegantiška pavasarinė suknele. Lenkvai pasiuvama ir gražiai 
rodanti. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių .per krutinę.. . . v

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem ifept., 1789 
Šo. rIąlBted St., Chloro;. UlvŠo

at

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, III.

Čia įdeda 15 centų ir prašauat- 

siųsti man pavyzdi No
• f ■

Mieros ............... per krutinę

(Miestai ir va Irt.) .

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patams* 
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra* 
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar išmainymui labai 
gera bučernė ir grosernė. lietuvių apgy
vento] vietoj, biznis išdirbtas.

1835 S. Halsted St.

tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777 
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

PARDAVIMUI groseris ir mėsos mar- 
ketas su mažu namu.

Tel. Lafayettc 8780
----------o —.. —

PARDAVIMUI grosernė ir deticaressen 
krautuvė casb 
bizniu. 4244 S. Ashland Avė.

igiai. Turime du

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.

PARDAVIMUI čeerykų taisymo ma
šinos, 
meriais 
zing ir guzikams siūti mašinomis, 
genas.

Landis No. I Finisher, su tri- 
Champion Nailer, Roller. Ski-

Bar-

J. HENDRICKS
336 Central Blvd., Vilią Park, III. 
Telefonas Vilią Park 1501, Shoe Store

Furnished Rooms

GREITAI IR PIGIAI
RENDON du atskiri, šviesus moder

niški, apšildomi kambariai, su visais pa- 
rankumais. vaikinams ar vedusiems. 
prie 69 ir Artesian. Šaukite tarp 5— 
7 vakare. Tel. Hemlock 8764.

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

- Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokyto jas 
3106 So. Halsted St.

„ CHICAGO, ILL.

RENDON kambarys dėl vaikinų su 
valgiu ir drabužius išplausiu, 75 centai 
į dieną. Antras aukštas.

3111 So. Halsted St.

Personai 
Ašmeną Ieško

PAIEŠKAU Jono Kiršgalvio, paeina 
iš Vaičiūnų kaimo. Šilalės vai., Taura
gės ap. Taipgi Teklės ir Onos Kiršgal- 
viutės. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas žinote atsišaukite. Jonas Kui
zinas, iš Pabremėnės kaimo. 15 25 So. 
49 Ct., Cicero, III.

RUSIJOS 

Pertvarkymas

PASKUTINĖS KE
LIOS DIENOS 
RUSIJA 

TEIKIA PAMOKĄ 
PASAULIUI 

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

PUNCH 
&JUDY

Van Buren prie Micb.

YEAR
PLAN”

Kalba
Angliškai

i Ateina didžiausia rusiška tonfiltna 
' - “AUKSO KALNAI“

CLASSIFIED ADS
Business Service
 Biznio Patarnavimas________
NAMŲ SAVININKAMS

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

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

KODEL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT

< 3218 So. Halsted 'St.
Tel. Victory 4965

Partnere Wanted
 Pupiri^hųRcilda

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

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNA lietuvaite ieškau darbo prie 
namų, ar kitoniško. Atsišaukite, Julia 
Balsis, 3462 Auburn Avė.

Exchange—Mainai
MAINAU $10,000 pirmą morgičių 

ant buČemės — grosernės su namu, ar- 
bo kitokio biznio. Moka 7 nuošim
tį, geras kaip auksas. J. P., 2920
Warsaw Avė., Keystone 0473.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma, su 
triobomis ir padargais, taipgi su pase* 
tais žieminiais javais. Rašykite Frank 
Cipas, R. R. 4, Winamac, Ind.

Real Estate For Sale
_ Namai-žgroB PĄ'Įjyyly11!

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

PARSIDUODA Marųuette Parke 2 
pagyvenimų namas. $3000 pigiau.' ne
gu butų[alow. 6602 S. Fairfield Avė.

*




