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SLA. rink, rezultatai 
iš 61 kuopos duoda 
daugumą pažangiem
Bagočius turi 1303 balsus; Gugis gavo 1445, 

pralenkdamas Tareilą 770 balsais 
ir Mažeiką 1089-iais

BRONUšAS GAV6 1157—50% VISŲ BALSŲ UŽ DAKTARUS 
KVOTĖJUS; BAKANAS—1109; STUNGIS—1049

Lietuvos Naujienos

CHICAGO, ILL., bal. 13.—Vakar j “Naujienas” atėjo pra
nešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš sekančių
kuopų: 124, 103 ir 66. Tų kuopų rezultatai ir bendri ikišiol
gauti daviniai iš 61 kuopos yra tokie:

< Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez. Viro

BAGOČIUS ....... ................................ 1259........ ........44..... ...1303
Gegužis ........ ..... .................................. 477........ ........41..... .....518
Bachunas ............ .................................. 680........ ........40..... .....720

I Vice-Prezidentus:
Mikalauskas ...... ............................... 1380........ ..... ...67..... ...1447
Vokietaitis ......... ................................. 423........ ........30...... .....453
Mockevičius........ ...... .......................... 400........ ........26..... ...426

I Sekretorius:
Jurgeliutė ........ . ...................  778....... . ....... 45...... .....823
Miliauskas ......... ................................  503........ ........13...... .....516
Čekanauskas1...... ................................. 810........ ...... ‘.67...... .....877

1 Iždininkus:
GUGIS ............... ................    1376........ ........69..... ...1445
Tareila ................ ................................. 642........ ........33..... .....675
Mažeiką ............ ............................. 338.... . ..... ’...18..... .....356

Į Iždo Globėjus:
Januškevičius .... ...... ........................ 1029.... ... ........58..... ...1087
BAKANAS ....... *........t......  1072. ....... .......37...... ...1109
STUNGIS ....... ...... . ..............     .; 1036::. .13 r. 1049
Raginskas .... ...... ....... ... ......................519........ ....... 41...... .....560
Mockus ............... .....................   572....... ........30..... .....602
Sekys .................. .... ............................ 205........ ........57...... . ...262

1 Daktarus-kvotėjus:
BRONUŠAS ....... ............................  1133........ ........24...... ...1157
Klimas .......... . .........................  652........ ........36..... .....688
Staneslow ........... ..... .............  408......... .......61...... .....469
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—j prezidentus; K. 

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

Redakcija prašo kuopas, kurių balsavimų pasėkos dar nebu
vo paskelbtos “Naujienose”, tuo jaus jas mums pranešti. Nau
jienos” deda VISUS rinkimų rezultatus, neatsižvelgiant į tai, kas 
juose laimi.

Francijoje prasidės 
rinkimų kampanija

Paryžius, bal. 13. — Fran- 
cijos parliamento rinkimai į- 
vyks gegužės 1 d. Kandidatus 
stato 8 partijos. Tarp jų eina 
karštą kova. Kandidatai, ku
rie gaus absoliučias didžiumas 
pirmuose rinkimuose bus iš
rinkti, kiti turės būti perinkti 
antruose rinkimuose, kurie į- 
vyks už savaitės laiko po pir
mųjų. f

Llloyd George už karo 
skolų panaikinimą

New York, bal. 13. —Lloyd 
George, karo laikų Anglijos, 
prenŲeras pareiškė naujai iš
leistoje knygoje, kad pasaulis 
gali būti išgelbėtas nuo galu
tinos finansinės suirutės panai
kinus karo skolas.

Chicasrai ir apylinkei Tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai pra- 

, našauja:
Debesuota, kiek šilčiau; leng

vi kintą vėjai.
Vakar temperatūra buvo 30- 

43 laip.
Saule teka%:12; leidžiasi 6:>

28. s a . •

Indianoj suėmė 20 ang
liakasių

Terre Kalite, Ind., bal. 12. — 
Prokuroras apkaltino 92 kasė
jus už riaušes prie Dixie Be 
kasyklų ,ties Pimente. 20 kal
tinamųjų areštuota. Suimti 
unijistai, kurie buk nerejo ne- 
daleisti dirbti neunijistams. 
Biaušėso buvo daug sužeistų.

Alabamoje j darbų grįž
ta 1200 darbininkų

Birmingham ,Ala., bal. 12.— 
Alabamoje vėl pradėjo veikti 
uždarytos Tennessee Coal Iron 
& Railroad kompanijos dirbtu
vės. Į darbą grįžš 1,200 at
leistų darbininkų.

Kongrese svarsto bonų 
klausimą

Washington ,D. C., bal. 12. 
—Kongreso Ways and Means 
komisija pradėjo svarstyti karo 
veteranų bonų išmokėjimo 
klausimą. Bonams padengti 
reikės $2,400,0000,000.

Pilsudskis apleido 
Egiptą

f „ ".II....’

Cairo, Egiptas ,bal; 12. — 
Praleidęs Egipte kelias savai
tes atostogų ,Lenki jos diktato
rius išvyko iš Aleksandrijos 
uosto. Kur važiuoja nežinia.

[Acme-P. H A. Photo)

Hopevvell, N. J. — Ugniagesiai gesina degančią žolę prie Lindberghų namo.

Lietuvos policija 
irgi ieško lakūno
Lindbergh’o vaiko

Amerikos policija pakvietė ją 
pagalbon ,

Kaunas.—Lietuvos kriminale Vokietija 1F Anglija 
policija gavo Amerikos Jung- v ’ J J \\U
tinių Valstybių policijos kvie
timą padėti surasti piktadarius, i

už Gibsono pasiu 
lymą

pagrobusius pasaulinio lakūno 
Lindbergh’o sūnų. Tuo tikslu 
kriminalinėj policijoj gauta pa- spaU(|a ]ltbai palankiai" atsiliė- 

iroil.-z, ■fzvė.rkzvvo-Fi izAi! . s r, 1 , , s>G’ LTpic-apie Amerikos delegato Nu
siginklavimo konferencijoj G,ib- 
■sono padarytą pasiūlymą panai- 
I trinti sunkiąją artileriją, tan- 
:kus ir nuodingas dujas. Tuo 
[pačiu laiku, pasmerkė Tardieu 
• žinksnius ir tiki, kad jo išreikš- 

mėnesių, sveria j įos nuomones nėra galutinas 
Francijos nusistatymas.

Berlynas, bal. 13. — Vokieti
joje Gibsono pasiūlymas 
buvo priimtas palankiai.

grobto vaiko fotografijos, . 
aprašymai bei nurodymai, kuo i 
galėtų Lietuvos kriminalinė po- i 
licija prisidėti. Vaikas buvo' 
pagrobtas antradieny, kovo 1.' 
vakare tarp 8—10 vai. iš savo 
namų.

Vaikui 20
27—39 svarų, ūgis 29 coliai, 
plaukai gelsvi, garbiniuoti, akys 
tamsiai mėlynos — dangiškos, 
veidas šviesus, veiduose gilios 
duobutės.

London, bal. ,13. — Anglijos’

irgi

Scotland Yard detektyvų biu
ras paskelbė, kad ten buvo su
sekta kelios banknotos, kurias 
Lindbergh’as sumokėjo kūdikio 
kidnaperiams.

Hopewell, N. J., bal. 13. —■ 
Dr. F. Condon, Lindbergho at
stovas pareiškė vėl pradėjęs de- 
vvbas su kidnaperiais.

Amerikos laivynas pasi
liks Ramiajame van

denyne
Washington, D,. C., bal. 13.— 

Laivyno departamente pasireiš
kė nuomonė, kad greičiausiai 
visas Amerikos laivynas pasi
liks Ramią jame vandenyne, iki 
nebus galutinai užbaigtas Kini
jos-Japonijos konfliktas.

Detroit apdeda mokes
čiais saliunus

Detroit, Mich., bal. 12. — 
Miesto taryba nutarė apdėti 
$200 mokesčiu saliunus, kuriuo
se parduodamas alus. Nors lei
dimus turi tik 55 saliunai, viso 
jų mieste virš 700* Kai kurie 
tarybos nariai tuos saliunus pa
vadino tiesiog “spikizėmis”. ,

Graikija negali mokėti 
.. •’ skolų

Ą tenai, Graikija ,bal. 13. — 
Graikija formaliai paskelbė, kad 
ji %kiu budu negalėsianti mo
kėti skolų, kurių terminas pa
sibaigia gegužės 1 d., jeigu ji 
negaus naujos paskolos iš už
sienio; ''

New Yorkas ieško pas
kolos

Ne\v York, bal. .13. — New 
! Yorko atstovas tariasi su ban- 
! kiečiais ieškodamas $10,000,- 
000 paskolos viešiems darbams 
tęsti. , I

London, bal. 13. Anglijos

Anglija'reikalai!ja Airi
jos mokėti žemės 

mokesčius
Dub-'.n, Airija, bal. 13.—Ang

lijos kolonijų ministeris Tho- 
mas prisiuntė De Valerai notą, 
kurioje nurodo, kad Anglijos 
valdžia reikalauja Airijos mo
kėti žemės mokesčius, pasirem
dama slapta sutartimi, kuri bu
vo padaryta Dubline, 1923 me
tais.

Detroit’as priėmė biu- 
.. džetą

Detroit, Mich. ,bal. 13. — 
Detroito miesto taryba priėmė 
biudžetą naujiem^ fiskaliams 
metams. Pajamų numato $61,- 
000,000. Išlaidų— $72,000,000. 
Nors biudžetas hebuvo subalan
suotas ,bet taryba nutarė nu
mušti 18,000 valdininkų algas 
33%%.

Ispanijoje tebesitęsia
' riaušės

Madrid, Ispanija, bal. 13. — 
Sindikalištų ir policijos riaušė
se EI Puente mieste žuvo 6 me
tų mergaitė. Granadoje riau
šėse buvo sužeisti penki komu
nistai. Tarhč mieste rasta ir 
kelios pamestos bambos. 
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Tokios Japonija, bal. 13. — 
Iš Tokio praneša, kad audros 
apgadintas japonų laivas TąW 
maru. 950 keleivių gyvybes 
pavojuje, neš jierhs negalihia 
suteikti. pagalba .

Vokieti jos valdžia 
uždraudė Hitleriui 
organizuot armiją

Uždarė jo susirinkimų vietas ir 
konfiskavo vėliavas

Berlynas, bal. 13. — Valdžia 
išleido dekretą, kuriame pa
skelbė, kad fašistų vado Hitlc- 
r’io “armija” yra nelegali ir tu
ri išsiskirstyti.

Hitleris turėjo suorganizavęs 
apie 400,000 savo rėmėjų į gau
jas įvairiose Vokietijos dalyse. 
Policijos žiniomis, fašistų šta
buose padarytos kratos paro
dė, kad pralaimėjęs Vokietijos 
rinkimus ir pasinaudodamas to
mis gaujomis, Hitleris planavo 
išeiti prieš valdžią ir ją nu
versti.

Tuojau po dekreto paskelbi
mo, policija visose krašto da 
lyse uždarė “armijos” susirin
kimų vietas, konfiskavo visas 
vėliavas* įrankius ir ginklus.

Po dekretu pasirašo Vokie
tijos prezidentas Paul von Hin- 
denburg.

Kentucky angliakasiai 
šaukiasi pagalbos

Pineville, Ky., bal. 13.—Pine- 
ville miestelio angliakasiai krei
pėsi į visą šalį prašydami mais
to, ir pašaplos. Vargo prispaus
ti neturi kuo maitintis.

Argentina , nori preky
bos sutarties su An- 

glija
London, Anglija, bal. 12. — 

Atvyko buvęs Argentinos pre
zidentas Marcelo Alvear tartis 
su Anglija dėl prekybos sutar
ties.

Kruegerio bankui Len
kijoje nekaip einasi
Varšuva, bal. 13. — Krizio 

prispausti Lenkijos bankai- už 
1931 nemokės dividendų. Ypa
tingai sunkiai einasi Kruege
rio sindikato kontroliuojamam 
American bankui, kuris mažina 
operacijas ir nuolat iš darbo at
leidžia tarnautojus.

’»■ r
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Beirutu Sirija, bal. 13. •—Po
litiniai priešai užpuolė Sirijos 
prezidentą Sbubhi Barakai, Sun
kiai sužeidė du jo adjutantus. 
Prezidentui žalos nepadare.

.....———r--.;.. ...... .

Budapeštas, Rumunija, bM. 
13.—Visam pasaulyje pagarsė
jęs vyno produkcijos miestas 
Tokay visas užlietas patvjnUsios 
upės. Daug žuvo. ,

Atvažiavo pacifistų vei
kėjai

Kaunan atvažiavo įžymi pa
cifistų veikėja Elza* Keru. Ji 
rašanti plačią monografiją apie 
Lietuvą ir Vilnių, tai dabar va
žinėjanti rinkdama medžiagą. 
Kcrn Vokietijos pilietė, i   e!■■■ W——» ■ I— *

Išsprogdintas japo
nų armijos traukinys

Harbin, Mandžurija, bal. 13. 
—Ties Haolaichao, prie rytų Ki
nijos traukinių linijos japonų 
kariuomene nugalėjo kinų su
kilėlius. 300 kinų užmušta, 150 
sužeista.

Tokio, Japonija, bal. 13. — 
Rytų Kinijos traukinių linijoje 
buvo išsprogdintas japonų ka
riuomenės traukinys .14 žuvo. 
50 sužalotų.

Harbin, Mandžurija, bal. 13. 
Traukinio išsprogdinimas labai 
įtempė rusų-japonų santykius.

Vengrija suėmė šešius 
komunistus

Budapeštas, Vengrija, bal. 13. 
—Budapešto policija suėmė še
šius komunistų agitatorius, ku
rie varė propagandą tarp vai
ku.

Ispanijos ministerjų pir- 
. mininkas—autorius

Madrid, Ispanija, bal. 13.“ 
Ispanijoš respublikos premje
ras yra ne vien diplomatas, bet 
ir dramaturgas. Madride įvy
ko jo pirmo veikalo “La Coro- 
na” premjerą.

Suomija suteiks ir ūki
ninkams moratoriumą (
. Helsinki, Suomija, bal. 13.— 

Parliam e n tu i įteiktas naujas 
įstatymų projektas, kuris su
teiks moratorimą iki vasario 
1933 m., ūkininkams, negalin
tiems užsimolTeti skolų.

Neleidžia 3 valstijoms pertvar
kyti kongresinius distriktus

Washington, D. C., bal. 12. 
—New Yorko, Minnesota ir 
Missouri valstijos norėjo pa
keisti kongresinių distriktų ri
bas, bet Amerikos aukščiausias 
teismas nusprendė, kad tai ne
legalu.

Washington, D. C., bal. 13.— 
Washingtone, iškritęs iš šešto 
aukšto lango, užsimušė garsus 
fizikas ir magnetizmo eksper
tas Louis A. Bauer.

Rockford, III., bal. 12. — Ap
leistoje dirbtuvėje rastas pasi
koręs keturių vaikų tėvas CĮe- 
ment Andrew. Priežastis—blo
ga sveikata.

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

Laivų kompanijos siūlo ir kitai dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
Užeikite pasiteirauti į

Ai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

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

z

Vokiečių radio “in
formuoja” apie 

Lietuvą
Vokiečių radio kovo 21 d. 

pranešė, kad, esą, įvyko “nepa
prastas” Lietuvos ministerių ka
bineto posėdis, kuriame, girdi,
dalyvavę valstybės tarybos pir
mininkas (!) ir vyriausybės tei
siniai patarėjai. t Remdamasis 
“patikimais” šaltiniais, vokiečių 
radio toliau poškino, jog “po 
ilgų svarstymų”, esą, buvę nu
tarta nesipriešinti signatarinių 
valstybių norui pateikti princi
pinius klausimus, susijungs su 
Klaipėdos kraštu, Hagai, kad, 
esą, visas tas reikalas butų vie
ną kartą visam laikui išspręs
tas ir nekeltų daugiąu sunku
mų. Visa ta žinia, kaip ir kitos 
panašios soviečių spaudos ir ra
dio “informacijos”, yra ištisai 
iš piršto išlaužta ir gryna ne
sąmonė.

Už “Kovą” ir “Darbi- 
ninkų Balsą” bau

džia kalėjimu
Lapkričio 17 d. Saločių mies

tely, Biržų ap. pas pil. B. Rat- 
kų du jauni vyrukai paprašė 
nakvynės. Ratkui pasirodę į- 
tartini ir jis įdavė policijai. 
Policija išaiškino, kad jie yra 
parėję slapta iš Latvijos, kur 
paskutiniu laiku gyvenę. Vie
nas—Petras Ladyga, antras — 
Kazys Zapusta. Jų ryšuliuose 
rasta 800 egzempliorių “Kovos” 
ir “Darbininko” Balso”.

Bevežant suimtuosius į Bir
žus, K. Zapusta pabėgo, bet P. 
Ladygai teko atsisėsti į kalti
namųjų suolą. Kovo 18 d. jį 
teisė kariuomenės teismas Šiau
liuose.

Teismas pasmerkė jį kalėti 
2 metus ir 8 mėn. paprastojo 
kalėjimo, •v . t !

Brangsta žemės ūkio 
gaminiai ir produktai
Kupiškis.—Linai pas mus la

bai pigus ir beveik niekas jų 
neperka, bet dabar kiek pa
brango ir pradėjo juos pirkti. 
Geriems linams mokęta 12 li
tų pudui, o dabar mokama iki 
17 litų. Pašaras ir sviestas 
taipogi pabrango. Geroms avi
žoms vietoje 2,50 lt. mokama 
iki 4 litų, dobilams^— vietoje 
1,25 lt. mokama iki 2 litų. 
Sviestui mokama 3,75—4 lt. 
Turgai kažkodėl maži ir maisto 
produktų privežama irgi ma
ža.

Chattanooga, Tenn., bal. 13. 
—Frank Button, agentas, su
sirgo žaksėjimo liga ir žaksi 
jau vienuoliktą dieną. Gydytojai 
mano, kad jis greit mirs.
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Bridgeville, Pa.
SLA 90 kuopos balsavimo 

pasekmės

Balandžio 10 d. SLA 90 kuo
pa laikė susirinkimą, .kuriam? 
buvo balsuojama Pildomoji Ta
rybą. Balsavimo pasekmės bu
vo tokios:

į prezidentus: Bagočius 20. 
Gegužis 9; Bachunas 1;

į vįce-prezįdentus: Mikalaus
kas 19i Vokietaitis 1:

j sekretorius; P. Jurgcliutė 
24, Miliauskas 6, Čekanauskas 
1;

i iždininkus: G ūgis 23, Tarci- 
la 4, Mažeika 4;

j iždo globėjus: Januškevičius 
11, Bakanas 16, Stungis 17, Tla- 
ginskas 10, Mockus 2. Sekys 1;

į daktarus, kvotėjus: Dr. Bro
li ušas 18, Dr. Klimas 12.

Delegatų rinkimas ir Įnešimai 
Seimui atidėta iki sekamo su
sirinkimo.

—Narys.

11 balsavo už Pildomąją Tarybą 
sekapiai:

l prezidentus P. J. Bagočius 
gavo 12 balsų;

Už sekretorius ir vice-prezi- 
denta visai nebalsavo;

Į iždininkus K. P. Gugis gavo
12 balsų;

j iždų, globėjus S. Bakanas ga
vo 12 balsų, G. J. Stungis 12 
balsų, ir į daktarus kvotėjus 
už Dr. Bronušą paduota 12 bal
su.

—rSLA. Narys.

[Acm.c-P. % S. Pbo.io]

New Kensington, Pa.
Neprašyti svečiai ir jaunao’ių 
SLA. 363 kuopos baisa virio 

pasekmės.

Balandžio 9 d. atsilankė pu 
mus į New Kensingtoną nepra
šyti svečiai. Būtent, p. ’P. Piva- 
riunas, p. J. Virbickas ir da vie
nas vyras, kurio aš nepažįstu* 
Visi žymus tautininkai iš Pitts- 
Lurgho. Atlankė musų kolonijų, 
ieškodami balsų Gegužiui. Ta- 
icilai ir visam tautiškai— fa
šistiškam šleitui.

Mat, pas mus New Kensing- 
tone randasi 2 SLA. kuopos. — 
jaunuolių 363 kuopa ir suaugu
sių arba, kaip paprastai vadina, 
senių 192 kuopa, šios abidvi 
kuopos rengėsi prie Pildomosios 
karybos balsavimų balandžio 10 
d. Tcdol Pittsburgho tautinin
kams parupo musų SLA. kuopos 
ir jie atvažiavo patarti, ka'p 
mes turime baisuoti,— lyg mes 
tokie žiopliai botumėme ir ne
žinotumėme, kaip balsuoti.

Tie neprašyti svečiai buvo ap
sistoję pas jaunuolių kuopos 
ekretorę, p-lę ’P. Karaliuniutę 
r apdovanojo ją lapeliais bei 

. tariniais, kaip jaunuoliai turi 
balsuoti. Prižadėjo visokių da
lykų jaunuoliams, kad tik 
balsuotų už jų peršamus 
kandidatus, Gegužį, Ta- 
icib ir kitus jų sleito 
žmones, žinoma, tie ponai, nena- 
miršo “panakinti” Bagočių, Ba- 
kaną, Gugi ir kitus ne jų plau
ko žmones.

Vienas stebėtinas dalykas, 
’ad tokie ponai, kaip P: Pi Va
liūnas ir J. Virbickas “susipra
to" atvažiuoti į Ne\v Kensing- 
toną tik tada, kada ją bičiu
liams, norintiems patekti i Pil
domąją Tarybą, yra reikalingi 
musų balsai. Jei np balsą rei
kalas, tai tie ponai vargiai ir 
žinotų, kur tas Nevv Kensing- 
tonas randasi.

Jaunuolių kuopa geresnius lai
kais dažnai rengdavo visokius 
parengimus, kaip tai: balius, 
piknikus ir kviesdavo Pittsbur- 
ghiečiųs, kad juos paremtų ir 
priduotų daugiau energijos mu
sų jaunuoliams darbuotis. Tokie 
ponai, kaip Pivariunas ir Vir
bickas, niekada nėra parodę sa
vo nosies ant musų parengimų 
Mat, musų parengimai būdavo 
perprasti dėl tokių didelių ponų 
biznierių. O kaip balsų reikia,^ 
tai jie atranda, kur mes gyve
name.

Kiti Pittsburgho SLA. dar
buotojai, kaip Bakanas ir kiti, 
paremdavo musų parengimus.

Aš esu tikras, kad tię IPitta- 
burgho tautininkai pas mus 
New Kensingtone tiek laimėjo, 
kiek Zablockis ant muilo.

Jaunuolių SLA, 363 kuopa tu. 
rūjo susirinkimą balandžio 10 d.

N. S. Pittsburgho Pa,
Balsavimo pasekmės.

Balandžio 10 d. SLA. 86 kuo
pa balsavo už. Pildomąją Tary
bą ir rinko delegatus i seimą, 
ĮP. Pivariunas delegatystę pra
laimėjo.

Balsavimo pasekmės saka? 
mos:

Į prczidęntus: Bagočius 16; 
Gegužis 8, Bachunas 1;

į vice-prezidentus: Mikalaus
kas 18, Vokietaitis 3, Mockevi
čius 3;
• į sekretorius: Jurgcliutė 12, 
Miliruskas 1, Čekanauskas 11;

i iždininkus: Gugis 11, Tarci- 
; la 8, Mažeika 2;

i iždo globėjus: Januškevičius 
14, Bakanas 16, Stungis 11, Ra- 
ginskas 3, Mockus 4, Sekys 2;

j daktarus kvotėjus: Dr. Bro
li u šas 15, Dr. Klimas 7, Dr. Str.- 
nislovaitis 4.

Delegatais išrinkta J. K. Ma- 
žukna ir J. Pabarčius. P. Piva
riunas gavo tik 7 balsus iš 25 
ar daugiau balsuotojų ir pra
laimėjo delegatystę.

—Narys.

Johnston City, UI.
SLA. balsavimai.

SLA. 1(13 kuopos mėnesinia
me susirinkime buvo Pildomo
sios Tarybos balsavimai. Bal
savimo rezultatai tokie:

į prezidentus: Bagočius 12, 
Gegužis ,3, Bačiunas 3;

i vice-prezidentus: Mikalau
skas 13, Vokietaitis 3, Mockc- 
čius 2;

į sekretorius: Jurgcliutė 11,' 
Miliauskas 5, Čekanauskas 2;

į iždininkus: Gugis 11, Ta- 
rpila 3, Mažeika 1;

į iždo globėjus: Januškevičia 
5, Bakanas 11, Stungis 8, Ra- 

. ginskas I, Mockus 2, Sekys 1;
į daktarus kvotėjus: Bronu- 

šas 13, Klimas 2, Staneslovv 1.
J. //. A H kailis, seki'.

Hartford, Conn.
1$ SLA. 124 kuopos susirinkimo.

SLA. .124 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 10 d. rPo 
apsvarstymo kuopos reikalų eita 
pęie Pildomosios Tarybos balsa
vimo. Balsavimo pasekmės bu
vo tokios; ,

| prezidentus: Bągočius. 24, 
Gegužis 28, Račiūnas 21;

j vice-prezidentus: Mikalaus
kas 45, Vokietaitis 21, Mockevi
čius 4;

Į sekretorius: Jurgeliutė 32, 
Miliauskas 5, Čekanauskas 37 ;

Į iždininkus: Gugis 42, Tarei- 
la 18, Mažeika 7;

j iždo globėjus: Januškevičia 
28, Bakanas 22, Stungis 4, Ra- 
ginskas 28, Mockus 19, Sekys 
44;

į 'daktarus kvotėjus: Bronu- 
šas 10, Klimas 33, Stanislo.vai- 
tis 27i

Delegatu Į seimą tapo išrink
tas Jonas Sekys. Liuosnoriais, 
apsiėmė V. Čekanauskas ir se
nis. Jąąuškevičįus.

—SLA. narys.

Joaeph Kahahawąi, ha\vaietis, 
dėl kurio, nužudymo dabar Ho- 
nolulu mieste prasidėjo byla* 
Kalbinamuosius gina garsus 
Chicagos advokatas Clarence. 
Da|row.
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Brooklyn, N. Y.
LSS. 19 kuopos balius.

LSS. 19 kuopa turėjo pirmą sa
vo balių nuo to laiko, kai įvy
ko bolševikiškas perversmas. 
Balius buvo laikomas balandžio 
2 d. Our Civic Hali. Pub
likos atsilankė vidutiniškai. Vi
si susirinkusieji gana smagiai 
laiką praleido. Nors dabar ir 
blogi laikai, tačiau kuopai liko 
šiek tiek ir pelno.

Kai buvo svarstomas baliaus 
rengimo klausimas, tai pas nu
lius kilo abejonių, ar tai verta 
daryti. Daugelis buvo tos nuo
monės, jog tokiais blogais lai
kais nebus jokio pasisekimo. Ki
ti prisibijojo atakų iš bolševi
kų pusės. Tačiau visgi buvo nu
tarta balių, rengti ir komisija 
tapo išrinkta trijų veiklių 
nariu. Būtent, J. 'Glavecko, P. 
Tiškevičiaus ir A. Sandros.

Komisijos nariai pradėjo 
energingai dirbti ir iš kalno par
davė 100 su viršum tikietų. Ki
ti* kuopos nariai irgi pasirūpino 
šiek tiek išplatinti tikintų. Bol
ševikai ši kartą nekliudė, nes 
jie perdaug užimti tarpusavi
nėmis “revoliucijomis“.

Parengimas suteikė musų 
draugams daug drąsos ir ant 
toliau ką nors veikti. Nuo bol
ševikiškos pavietrės atsiradimo 
čia nebuvo galima visai veikti. 
Mat, Brcoklyne yra susispietęs 
didžiausias bolševikų lizdas Pu
sėtinai. taip pat yra įsigalėję ir 
fašistai. ‘Pirmiau, jei mes ir 
rengdavome kokias prakalbas, 
tai turėdavome sukoncentruoti 
visas jėgas, kad atsiginti nuo 
bolševikiškų chulinganų. Nebu
vo nei vienų prakalbų, kad ko
munistai nebūtų bandę jas iš
ardyti. Visuomet jų lyderiai at
sivesdavo būrį triukšmadarių, 
kurie puldavo ne tik kalbėtojus, 
bet ir rengėjus.

Tie susirėmimai su bolševi
kais tiek nuvargino musų drau
gus, kad pas juos visai nebe
liko energijos ką nors veikti. 
Jie nutarė palaukti, kada pas 
tuos narsius “kovotojus“ išeis 
“štymas“ ir jie pradės aprimti.

Ilgai nereikėjo laukti, šian
dien jau mes matome jų darbo 
vaisius. Po skilimo maskviniai 
nusivedė su savimi apie 6,000 
žmonių. Bet ką jie turi dabar? 
Tarp lietuvių komunistų parti
ja vos bepriskaito 400 narių. 
Tikrumoj tų narių gal nei tiek 
ąėrn. Ir. tie patys riejasi tarp 
savęs, kaip šunes,—• tiesiog ne
begali susikalbėti. Komunistų 
vadams rupi ne kokios nors idė
jos, ale tik šiltos, vietelės, prie 
kurių jie visais galimais budais 
nori prisigrūsti.

' Labai gaila, kad pas lietuvius 
darbininkus įvyko .tokia demo
ralizacija., Nors dabar tie dar
bininkai, kurie, tapo suvedžioti, 
turėtų susiprasti ir vėl grįžti 
į socialistų eiles.

—llgunčlis.

Grand Raęids, Mich.
’ y Sic pakastas s.oci.alisliz 

audimas.

Vos lik motai tepraėjo kaip 
alsisleigė LSS. 51 kuopa, ir 
pradėjo kiek gyvesnį veikimą 
tarpe darbo žmonių, ypalim 
gai tarpe anglui. Bei tas darbas 
nenuėjo be vaisių. LSS. 51 kp. 
padarė pusėtiną progresą ne 
lik tarp lietuvių,j reiigdama 
prakalbas, diskusijas ir kito?, 
kius parengimus* bet ir tarp., 
pačių amerikonų. Jau biuvo. 
“Naujienose” minėta net kele
tą kartų; kad; LSS. 51 kuopa 
pačiame miesto centre surengė > 
prakalbas ir pasikvietė gerus. 
anglus kalJjėlojąs* Tai-'daryta 
tuo tikslu, kad mes lietuviai* 
socialistaii nors ir kažin- kaip, 
stipriai busini susiorganizavę, 
bet didelės rolės šios šalies po? 
litikoj, kaipo/ svetimtaučiai^ 
visvien negalėsime sulošti. To
dėl pirmiausiai męs. pąšventūm. 
visas savo, jėgas* kad suorga
nizuoti anglą lokalų.

Nors musų mieste anglų so
cialistų ir bUv0 lięniužas skai
čius, bet po skilimui jie lietu? 
vėjo savo lokalu ir prie parti? 
jos prigulėjo tik kaipo atskiri 
nariai, o kiti visai ilk prie par
tijos nepriklausė. Bet ačiū mu
sų LSS. 51 kuopos kaip ku
riems gabesniems nariams, 
kaip lai: \Volter Marcinkevi
čiui, M. Aleksynięnei, T. Alek
synui ir kitiems anglų lokalus 
tapo suorganizuotas. Ir reikia 
pasakyti; kad anglų lokalus 
vos tik antras m ė nešis kaip 
susiorganizavęs, bet turi nepa
prastai geras pasekmes. Man 
gyvenant šiame' mieste per 18 
metu da niekad neteko maty
li, kad darbininkai taip gau
siai rašytųsi į socialistų parti
ją, kaip jie dabar rašosi. Ir ra
šosi gana žymių žmonių.

Anglų socialistų lokalus lai
ko savo susirinkimus kas dvi 
savaitės NVorkęys. Girele Tem
ple. Vienas susirinkimas lai
komas kaipo mėnesinis, o kitas 
kaipo biznio mitingas. Bet po 
kiekvieno susirinkimo turi 
tam tikras paskaitas arba dis
kusijas, kur suteikiama na
riams neniažai supratimo iš 
politikos srities. Patartina 
kiekvienam lietuviui darbinin
kui lankyli jų susirinkimus, 
nes gana daug galima prasi
lavinti. *

Anglų socialistų lokalus šia
me mieste labai tampriai ko
operuoja su šiomis svelimkal- 
bių kuopomis, — lietuviais, 
suomiais ir žydais, šitos kuo
pos bendrai rengiasi ir pirmą 
dieną gegužės apvaikščioti. 
Apvaikščiojimas įvyks viršmi- 
nėtoj svetainėje, tik pusė blo
ko už Briges St. ant Turner 
Avė. Programas bus geras. 
Bus keturių tautų kalbėtojai*— 
anglų, žydų, suomių ir lietu
vių. Apvaikščiojimas įvyks ge
gužės 1 d., 7:30; v. • vakare. 
Programas susidės iš muzikos, 
dainų ir prakalbų* Įžanga vi
siems veltui. Tai bus piiauąs. 
bendras parengimas po skili
mui ir pirmas susipažinimas 
su naujais musų draugais. Rei
kia pasakyti* kad \Vorkers 
(arčio visa organizacija,, kum 
turi savo gražią svetainę, žada 
prisidėti, prie lokalu. Tai bus. 
didele jėgą.

Suomiai jau pasįsakū, kad. 
jie savo kuopą panaikms,,o vi? 
si nariai stos prie anghp..loka-( 
lo. Jau eina kalbos ir tarp 
LSS. 51 kuopęs narių, kad irgi 
taip padaryti. Bet tūli (Irpugai 
da prašo palaukti porą mėne
sių, nes pora draugų, gerų vei? 
kojų, yra išvažiavę ir grįš tik 
šį menesį. Sakysime, draugas 
T. Aleksynas dabar lankosi 
Lietuvoje, o W. Marcinkevi
čius, kiirio tėvas mirė Penn- 
sylvanijoj, turėjo išvažiuoti 
tūlam laikui. Kai tie- draugai 
grįš, tai viršminėtas klausimas 
bus išdiskusuolaš. Be ty, dar 
tųli ’musųdraugai mano, kad 
gal LSS; susitvarkys ir tada 
butų geriau pasilikti taip, kaip 
ir pirmiau buvome.

Bet Šiaip ar taip,.galina kal

[Acme-P; A. Photo]

Vera Verunina, žymi rusų 
artistė, kuri atsisakė iš Pary
žiaus grįžti j Maskvą. Vadina
si, įsirašė į “negrįžėlių“ skai
čių.

kalai. Ot, norisi jam parėkauti, 
tai ir viskas. Nusistatymo pas 
jį jokio nėra: pirma jis plakė
si prie bolševikų, paskui nuėjo- 
pas tautininkus, o dabar bando 
prisigerinti socialistams. Kaip 
sau norite, bet su tokiais vėjo 
botagais sunku kas nors veikti.

Balandžio 6 d. SLA. 14 kuo
pos susirinkime buvo perskaity
tas laiškas nuo centro sekreto
res p-lės Jurgeliutės. Laiške pa
aiškinama, kad nariams nėra 
reikalo rūpintis. Tie nariai, ku
rių knygutės rodo, jog jie savo 
duokles užsimokėjo, yra gerame 
stovy j. Jiems, nėra jokio pavo
jaus, kad bus išbraukti iš Su-i 
sivienijimo.

Kuopa su buvusiu finansų 
sekretorium Banioniu sąskaitas 
kaip ir suvedė. Ji surado visus 
trukumus ir pridavė centrui 
bei bondsų kompanijai. Tos įs
taigos dabar ir turės reikalą su 
Banioniu.' O kuopa vėl galės ra? 
miai tvarkyti savo reikalus.

—Jonai: Jarus,

Toronto, Kanada
-'Į H111'!: .■■T-*"1,1""11

Smulkios žinutes.

šiem dviem parengimam. Ti
kimasi, kad jų tas prisirengi
mas bus dar geresnis už visus 
buvusius.

—Ko respen de n tas.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
{vairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, puslėa, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų- Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems 
n ims ir 
silpniems 

Sergantys žmonės yra 
ateiti, dėl sveikatai naudingų 
cijų, kurios bus suteiktos 
jokių pareigų.

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

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
, kampas Monroe Street, Cbicago, III.
> linkite elevatorių iki penkto augšto. 
'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
'dcl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
Į 5 p. m, Nedėliomis 10 a. m. iki l 
(p, m. Panedėliais, Sercdomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
> Ofisas 30 metų tame pačiame name.

t

asme- 
lyciniai 

vyrama, 
kviečiami 
informa- 
dykai be

bėt, o visgi reikia pripažinti, 
jog dabartiniu laiku darbo 
žmones kur kas prielankiau 
žiuri į socialistinį judėjimą, 
negu kada nors pirma. Kiek 
man žinoma, per metų eiles 
Grand Rapids buvo atsilikęs 
nuo darbininkų judėjimo. Ta
čiau dabartiniu laiku ir jis ro
do nepaprastą progresą. Ir 
jeigu toliau taip seksis socia
listams, tai visi tie reksneliai, 
kurie šukavo iki šiol, sutirps 
susipratusių darbininkų eilė-

• | » » s *se.

Balandžio 17 d. 6:30 vak. 
(sekmadieny) iš stoties CFCA. 
1120 K. Tronte, K. L. Kultūros 
choras antru kart duos Kana
doje radio programą per pusę 

| valandos. Mylintieji lietuviškas 
dainas, nustatykite radio virš 
nurodytu Įaiku.

— Q_—
K. L. Kultūros d-ja balandžio 

23 d. lietuvių par. salėje rengia 
kcncertinį vakarą. Bus suvai
dinta vieno veiksmo komedija 
“Piršlybos“. Dainuos Kuituros 
choras. Gros havvaiian gitarų 
būrelis, išpildydamas kelis mu
zikos dalykėlius. Vėliau seks 
šokiai grojant geram orkestrui. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

—o— #
Dabartinu laiku Kultūros cho

ras gana sėkmingai ruošiasi

PATEKINI
(Miką. dali*, reitkia 
Srlc patentu- Nerlei- 

uoklt vilkindami su 
ap.auRojiniu n » v o 
nu manymu- Prisiu»* 
kitę braižini ar mo
deli dėl in.trukciiu,
arba rašykite dėl DYKAI
NEMOKAMOM kny- KNYQEI.fi
KutC-e “How to Ob- 
tahi a l’atent” ir "Reeord of 1b- 
vention” formos. Nieko neimam 
už informacija, ką daryti. Susi- 
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
RegisUred Patent Attorney 

43-A Security Ssringt & Corameretal 
Bank Bulldlng

(Directiy aeross Street from Patent oacei 

VVASHINOTON. D. Cr

GARSINKITE^7 
NAUJIENOSE

/-NV. 51' kuopos 
koresDomleiilas.

Cieveland, Ohio
žodis .apie politiką.

Pas mus atsirado naujas po
litikierius, kuris pasirašo po sa
vo korespondencijomis Vienuo
liu. Jis išdygo, kaip grybas po. 
lietaus. Bet visi žino, kaip ilgas 
yra grybo gyvenimas.

SLA. 14 kuopoj pasirodė fi
nansinė betvarkė. Ir štai tuoj 
atsirado gerų prietelių, kuriems 
rupi ne dalykus išaiškinti, bet 
juos dar labiau supąinioti. Kad 
kuopoj yra trukumas, to niekas 
nebandys užginti. Bet triukšma- 
vimu jokiu budu dalykų padė
ties negalima -atitaisyti. Buvu- 
sis finansų sekretorius yra pa
duotas bondsų kompanijai ir 
centras stengiasi visą reikalą 
sutvarkyti. Su. Banioniu bus pa
sielgta, kaip.įstatymai rodo.

Nieko kito dabartiniu laiku 
ir negalima, veikti. Organizaci
jos nariai privalo klaidas taisy
ti, o nebąudyti viską griauti. 
Tik sutartinai veilMami, mes 
galėsime a.tsteigli tvarką ir lik
viduoti visus nemalonumtis.

Turiu pasakyti, kad Vicnuo- 
Us, pas mus yra gerai žinomas 
ir su savo, nevykusia politika 
jis. nedaug, ką. tegali nuveikti. 
Musų kuopoj bolšcvikėliai jau 
.buvo., kaip žuvę. Tačiau kai at- 
’ėjp. nominacijos, tai jie ir vėl 
pradėjo shvo burbulą pusti, ži
noma, burbulas truks, ir vėl 
vis|<ąs aprims^

Vienuolis nepasitenkina vien 
tik SųsivieJiijinio . reikalais,•— 
jis kandžioja ir šmeižia kai ku
riuos asmenis. Tų.politikierių aš 
tiesiog negaliu, suprasti: jie ne
turi jokio nusistatymo. Šian
dien jie gali kalbėti vienaip, o 
rytoj visai kitaip. Pavyzdžiui, 
pieš savo kuopoj turime .vffeną 
jauną vyruką, kuris susirinki
muose labai karščiuojasi. Į susi
rinkimus jis eina ne todėl/kad 
jam rūpėtų mi-anizaciįUs •i'ei--

t

SPAUDOS 
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ
1

.M‘M

<?»■

LAIVAS “LANCAŠTRIA”

LANCASTRIĄ
Be Jokio Persėdimo

Birželio 1 d., 1932
Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris.- 
plauks.šiais metais i Klaipėdą.

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

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą.

■į f

I

KNYQEI.fi


Ketvirtadienis, bal. 14, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III. .....

Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman

darni savo reikalus, bet nesisar- 
matijo paimti po $20.

Korespondentas.

Del ko žmonės žudosi

Pereitą sekmadienį Wcst Pull
man Park svetainėje įvyko 
S LA. 55 kuopos skaitlingas su
sirinkimas, sušauktas atvirutė
mis.

Mirė Jurgis Festerlingis. Pa
gerbimui mirusio pirmininkas 
paprašė nerius sustoti valandė
lei.

Serga G. Kvngis, randasi li
goninėj kritiškoj padėtyje. Iš 
pradžios nebuvo įleidžiami ir 
lankytojai. Praėjus kelioms sa
vaitėms, kai ligonis atsipeikė
jo, buvo Įleidžiami lankytojai. 
Lankytojai ir finansų sekreto
rius aplankė jį: sakė, kad ligo
nis truputi geresnis.

Perskaitytas iš Centro oficia- 
lis pranešimas, kuriame nuro
doma, kaip balsuoti ir kokių 
taisyklių prisilaikyti. Pirminin
kas paskyrė du komisijos na
riu, kurie suskaitė narius, da
lyvavusius susirinkime. Išdali
no baliotus; nariai juos išpildė 
ir paskui komisija juos surinko 
ir suskaite balsuš.

Kiek kandidatai gavo balsų, 
neminėsiu, nes jau tilpo “Nau
jienose”. Musų kuopos nariai 
balsavo už pažangiuosius kan
didatus. Jiems nereikėjo nė 
agitacijos varyti susirinkime, 
ba nariai turėjo progos patirti 
iš spaudos. Pažangieji kandida
tai gavo didžiumą balsų.

Musų kuopos nariai nevarė 
jokios agitacijos susirinkime, 
bet svetimais reikalais musų 
kuopoje varė agitaciją raudono
jo sojuzo viršilos. Sakoma, vir
šilos per savaitę laiko nemiego
jo, ėjo per stubas ir agitavo, 
kad balsuotų už jų kandidatą. 
Ta jų agitacija nenuėjo niekais. 
Jie gavo kelis balsus. Jeigu tie 
viršilos butų musų kuopoje 
šiuo laiku, jie butų turėję ge
resnes pasekmes, negu tada, 
kuomet triukšmavo bereikalin
gai, be jokių pasekmių.

Trys delegatai išrinkti i bu
siantį Susivienijimo seimą. Vi
si trys delegatai vietiniai ir 
rimti, pastovus nariai. Jiems 
kuopa davė instrukcijas, nes 
kuomet pereitame seime dele
gatai buvo pasiųsti be instruk
cijų, tai jie kuopą apvylė. Nuo 
apsivylimo kuopa dabar apsi- 
saugoja.

Nors blogi laikai, bet musų 
kuopa rūpinasi organizacijos 
reikalais. Ižde nedaug pinigų, 
tad delegatams paskyrė po $25, 
kuomet pereitame seime, čia 
pat vietoj, gavo po $20. Komu
nistai nebuvo nė seime, svarsty-

Praė/dsj pirmadienį vienoj 
didžiųjų lietuvių kolonijų jau
nas vaikinas išgėrė iodino, mė
gindamas nusižudyti. Ji plakta-

motinai, 
Buvo 7

darbo ir

Kodėl jis mėgino žudytis?
Well, jis yra 22 metų. Jis no

ri apsivesti, o motina draudžia. 
Tai ir atsako į klausimą.

Vaikas pagrūmojo 
kad jis nusižudysiąs. 
valanda vakaro.

Motina, parėjusi iš
pavargusi, nes tur būt ji vai
kams ir duoną uždirba, pasakė: 
“žudykis”. Kada prisieina duo
ną uždirbti ir dUr parėjus iš 
darbo pavalgidinti vaikus ir 
namų luošą atlikti, tai sunku 
tokią moters pastabą perdaug 
smerkti.

Išgirdęs motinos atsakymą, 
vyrukas įėjo toiletan ir išgėrė 
iodino. ‘Po to jisai suklupo ant 
grindų.

Išgirdusi bildesį, motina įbė- 
go į toiletą ir pamatė kas at
sitiko. Skubiai buvo pašauktas 
gydytojas, kuris išpumpavo 
sunaus vidurius.

Kol iodinas degino, vyrukas 
vaitojo ir šaukė šventuosius ir 
prakeiktuosius. Kada aštrusis 
skausmas praėjo, jis vėl ėmė 
kalbėti apie saužudystę.

Kaip negalima jo motinos 
smerkti už tai, kad ji šaltai 
žiuri į sunaus norą, ba jai rei
kia duoną pilvui uždirbti, taip 
negalima smerkti nė jos su
naus, kad jis ženytis nori. Mat, 
pavalgyti ir veistis, pasakysiu, 
impulsai yra stipriausi ne tik 
žmoguj, bet ir kituose gyviuo
se, kaip galvijuose,
šunyse, katėse, vištose, 
liuose,

arkliuose, 
žvirb- 

etc. —Senas Petras.

Cicero
Apie viską po truputį

pra-

SUMAIŠYTA MALEVA

Galionas 
ai' ___ $1.40
Fiat Paint, vertės $2.40.
Galionas už .................... $1.85
Varniškis, vertės $2.50
Galionas už .................... J ■ V

Enamel Maleva. Galio- Ert 
nas už ..............................  U>£.-WU

PURE LINCEED OIL 
Galionas už ................ ........ 80c

HARDWARE AND , 
WALL PAPER '

\Vhiting, Ind — Alberta. Knight, 12 metų mergaite, kuri tapo 
’ . . pasmaugta savo motinos namuose.

tautietį. Bet prižado jie nesilai- 
kėį ir tai aiškiai parodo, kad 
dar musų tarpe viešpatauja pa
vydas.

Teisybė, kai kurie patenkin
ti, jogei lietuvis, Dr. Daujotas, 
įėjo vyriausybėn kaip knygyno 
tarybos narys.

politikoj visai nenusiminę; jų 
tarpo ir lietuvių kandidatas 
Kimbarkas. Jis*?i pareiškia ačiū,

Tas susirinkimas buvo gan 
gyvas ir svarbus. Visi pareiš
kė pasiryžimą laikykis vieny
bės, dalyvauti balsavimuose.

Kilo klausimas apie taksas ir 
šiaip miesto reikalus. Kimbar- 

davėkas h‘ adv. L. W. K ižas 
įvairius atsakymus.

—o—
šeštadienio pavakarę, 

Lukštienės svetainės, t. y. prie 
15 gatvės ir 49 avenne, papso 
trekas smogė j automobilį ir 
apvirto. Bet pats daug nenu
kentėjo. Papsu tik nuplovė vi
są kampą, ir išdykę vaikai tu
rėjo progos pasipelnyti, vadina
si, vogti.

—O. -
Cicero lietuvių jaunuolių 

kliubag “Bulis” davė šaunų va
karą. Vakaran susirinko aps
čiai jaunuomenės ir visi gra
žiai linksminosi erdvioj Lino- 
sybės svetainėje. Gražiai pasi
rodė R. R. kliubo nariai, kurie 
dalyvavo kaip grupė, vadovau
jant F. JasuČiui.

N. Rašė jas.

Rožių žemė

ganiznvorne partiją ir pagel- 
binos draugijas, o dabar sklo- 
kininkai ėmė ir pradėjo ardy
ti visas musų organizacijas. 
Dabar, kad ir norėtumėm, tai 
jau negalėtumėm sukelti kapi
talistams revoliuciją, ba ne
bėra iš ko.

Biinbinis pyksta ant skloki-

ninku, kad šie ardo jo ir jo 
bendrų organizacijas. Bet jis 
parniršta, kad neseniai ir pats 
buvo toks jau ardytojas, kaip 
kad sklokininkai. Jis pats pa
dėjo ardyti socialistų organi
zacijas. Bimbinis, kaip ir gir
tas žmogus, pamiršta ką da-

* B.ręs.

CHICAGO MA1L ORDER COMPANY
1c SKRYBĖLIŲ IŠPARDAVIMAS 

gražiai 
Sryliai 
Vertės

2.000 skrybėlių. 07 '.tylių. šiaudinių ir kombinacijų, 
(rimuotų. Naujų pavasarinių spalvų, daug ir juodų, 
dėl 
iki

paneliu ir moterų. Daugelis dėl 
$1.95.

PIRMA SKRYBĖLĖ ........

ANTRA SKRYBĖLĖ ___

didelių galvų.

HARRISON&PAULINASTS.^.marshfieldl
OP.EN 8.AM*«6 P.M.-TH0R.SDAYd^SAT.URDAyĄ.8Rb1.

Balsavimai, rinkimai jau 
ėjo. Ir kiek triukšmo *ir triūso 
buvo! Ypatingai lietuvių tarpe. 
Mat, lietuviai turėjo savo tau
tietį kandidatą į miesto trusti- 
sus, tai p. Kimbarką, čia augu
sį ir visiems pažįstamą iš jau
nų dienų. Vyras švarus, kalbąs 
atvirai, iš širdies, pasisakė už 
savo tautos žmones; iš pat pra
džios pasirodė, kad geriau būti 
ir nereikia.

Atėjo rinkimai, ir kas pasi
rodė? Tag musų gerasis tautie
tis pasiliko toli užpakaly nepa
žįstamo holando, nors jo tau
tos žmonių čia visai mažai yra. 
Pažiūrėkime į antrą presinktą: 
Kimbarkas gavo 161 balsą, o 
jo oponentas 282. Gi 11 pre- 
sinktas tai pati lietuvių širdis, 
bet balsai čia pasidalino taip: 
lietuvis gavo 160, o holandas 
259. 13-me, presinkte taipgi lie
tuvių didžiuma, o jų balsai pa
sidalino sekamai: už Kimbar
ką 139, o už jo oponentą 265. 
Ir taip toliau. Balsavimo davi
niai apskričiuose, kur kitų tau
tų žmonės gyvena, parodo, kad 
musų tautietis .surinko balsų 
ten daugiau.

Lietuvių, galima sakyti, visų 
buvo nusistatymas remti savo

Po rinkimų per visą naktį ne
buvo galima ramiai miegoti. 
Gatvės pilnos žmonių, šaudy
mas, termas. Jau savaitė laiko 
po to viso, o gandai eina viso
kie. Ypač tiems karšta, kurie 
turi politinius darbus.

Tai paprastas dalykas. Persi
maino valdančioji , partija, mai
nosi ir žmones, kurie politinius 
darbus turi. Gi pašaliniams pi
liečiams, tai nė šilta, nė šalta.

—o— , ,
Trečiadienio vakarą p. Lukš- 

tienės svetainėje įvyko Lietu
vių Improvement Kliubo pa
prastas’ susirinkimas.’ Dalyvavo 
narių nemažai. Visų karštas

ūpas. Kurie ėjo su demokra
tais, tie išėjo laimėtojais, jau
čiasi gerai, kitus kritikuoja. O 
ta kritika — kaip tvirtą pama
tą ji turi? Juk tarpe republiko- 
nų ir demokratų jokio ypatingo 
skirtumo nėra. Gaila tik to 
musų lietuviško darbo už Kim- 
bąrko kandidatūrą, kurią patys 
lietuviai pastatė pajuokai.

Aną vakarą einu gatve ir su
tinku bimbinį komunistą. Jis 
pilnas pyktumo. Užklausiau 
kodėl taip įtūžęs.

Atsakė: Kaip nebusi įtū
žęs, kad per keletą metų or-

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisinga^ Patarnavimas 

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

Atsilankykit Y patrikai Arba Prisiųskite Per Paltą.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvitnming pool.

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

ssSOastsąs] ■teršta
FofAlI 
floors

O A kenas “GARDEN CITY 
<■11Q F L O O R DRESSING” 
VVV šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvienu, pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos, 
keno. Šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį elastišką paviršių, ne
gu varniŠis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS ............................... $54.00 
% GALIONO .......     1.15
% GALIONO , .........     70c

Parsiduoda visose hardvvąre ir malevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

25-TH AND TROY STRKETS 
Chicago, III.. Tel. CRAWFORD 1810

IN OIJR OFFICE

look. 'ROynp
FOR. OUR 

5PURRE

< t!
WAT CAM X
D O

—o-—-
Penktadienio vakare susirin

kimas lietuvių republikonų. Kai 
kurių ūpas nupuolęs. Bet se
nesni, labiau patyrę veikejąi

YouoyES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free aEye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S^9 E. Ohio St., Chicago

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W1SSIG, |
Specialistas iŠ 

Rusijos

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paraše UNTULIS

■■į , i

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

c ' parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad
jie neapsikrikštytų. , ’

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! , Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
.. VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. v 

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI. 
■ <#

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit nioney orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILŲ.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

. valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cratvford 5573

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmų kartų, įsigijom tikrai kulturiŠkų “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamų dvisavaitini spalvuotų jumoro žurnalų
< < X7 A D a ir A 9 9

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sustato: A. Vartas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

, 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

IS SOUfe. B* 
IM y 1 AhA ' X THAT

-TNPe'Ntt.VTER. KERE 
FOUR HONTHS y
< AGO

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 7261
* --- ■ ' --
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N4UBtrHOS
Hie Lithuanlan Daib fciew* 

fublished Daily Ebccept Sunday by 
The Liihuantan News Pub. Co.. Ine.

THalgalnrwm kaina t i - it ? •mrr
Chicagoje — Daitu:

Metama ............    S8.00
Pusei metu ______     4.00
Trims oą&nesiamji ______ 2.00
Dviem mlpesiam 1,50
Vienam mAnesiui ____   .75

r' • - .. .» I. f, . ..

SMŪGIS HITMO

~ K ffifar P. GRIGAITIS 1

Subacription RatM; 
I8.U0 per year tn Canada 
47 UU oer year outsid* of Chicago 
.lė-<K» i** wmn tu

’***——l,l"—*'**'*l*ę^*““■mi«TW 11-, 
Lnterud *a Second Clasa Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI onder the act oi 
March 8rd 1879

Chicagoj per iineiiotojus
Viena kopija
Savaitei ........... ......... ........
Mėnesiui

18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicajroj, 
paltu;

Vokietijos valdžia išleido M-
draudžiami Hitlerio “kovos W fe”
šistiškų gaujų turtas, vėliavos ir ginklai -yra kantftįĮtųa- 
jami, nes valdžia turi įrodymų, įka<J Fę^gėsi p.rįe 
ginkluok sukilimo.

Seniai Vokietijos valdžia

W>.V0 ® .(įstatai, 
‘ ' - ^0.

\Tai yra ąkąųdųs smūgis ra- 
U’ jP yl^nmin- 

.čj^ips, V^įoyavo
Dąrbo Pąr.tijai.

o .prieš

W^WW9 RAMSTAI 
išmetė sww>4

Naujienos eipa kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 8. Halated SU. Chicago, 
111 Teietonas Rooaevelt 8oV0.

DEJA, PERĄNKSTYBAS NEKROLOGAS

Metama -------   17.00
Pusei metu ...........—8.50
Tnms mėnesiams -------------- 1.75
Dviem mėnesiams ------  1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
(AtDiffinta)

Metame ----------  18.00
Pusei metų ......—- ------------------4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

NABĄšNINKAS FILIPPO
TURATI

iw s«e.
W!« H-
S|WM o jutome

Uęlegftty
>r ;iM ’t^iPe ijgięfefegp .ftt- 
sfefti <sfel-

Illinois valstijos ir Cook kauntės nominacijose už
vakar laimėjo republikonų pusėje buv. gubernatorius 
Len Small kandidatūrą į gubernatorius. Ši Small’o per
galė ant kitų repųblikonų frakcijų padarė tokį įspūdi 
daugumai partijos vadų ir spaudai, kaip bombos spro
gimas. Didžiulis Chicagos dienraštis “Daily News” pir
mam puslapyje rašo, kad Illinois valstijos repųblikonų 
pąi’tija yra “jnęgyva negarbės lauke”, ir sako:

“čia guli Dodo, ironiškai vadinamas Illinois 
Repųblikonų partija.

“Jis mirė dėl stokos smegepų ir teisingumo.
“1932 n. balandžio 12 d.”

Kuomet rejAiblikonai yra nusiminę, tąi demokratai 
sukinėja iš džiąųgsmo, nes jie tikisi, kad jiems bus leng
va Small’ą sumušti rinkimuose.

“Daily News” pasakyme, kąd Illinois repųblikonų 
partija “mirė dėl stokos smegenų ir teisiųgumo”, yra, 
be abejonės, daug tiesos. Teisingumo toje partijoje 
niekuomet nebuvo, o smegenų buvo nedaug, gi pasta
ruoju laiku ji ir tą truputį savo smegenų pražudė, kąi 
įvairios klikos partijos viduje ėųiė pjautis dėl šiltų 
vietų.

Tačiau mes nesame taip optimistiški, kad imtume 
už gryną pinigą “Daily News;> pranešimą apie i;ep.ub- 
likonų ^Dodov mirti. Nežiūrint, kad smegenų ir teisin
gumo repųblikonų partiją nebeturi, bet, deja, ji dar nė
ra mirus. Nes dar ji, arba jęs rėmėjai, turi pinigų! Su 
pinigais Amerikos politikoje galima turėti pasisekimą, 
kad ir visai neturint smegenų. O teisingumo iš politi
kierių kolkas publika nereikalauja.

Paryžiuje kovo 3.0 d. pire 
Italijos socialistų vadas, Filippo 
-Turati, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Jisai buvo išgyvenęs še
šerius metus ištrėmime, pasi
šalinęs nuo Mussolinio persekio
jimų.

Trirati buvo vienas socialisti
nio Internacionalo veteranų, 
pradėjęs veikti socialistų judė
jime dar tuo laiku, kai buvo 
gyvas Fr. Engelsas. Jisai vado
vavo dešiniamjąm Italijos so
cialistų partijos sparnui. Di
džiojo karo pradžioje jisai ko
vojo prieš Benito Mussolini, 
kuris agitavo ųž tąi, kad Ita
lija stotų į karų Santarvės pu
sėje, Mussolini, galų gale,. bu- 
y,o išlįstas' iš p^tįjos.A

fe karo Turąti priešinosi 
tiems subolševikėjusiepis eįe- 
mentąms, kurie stojo už dirb
tuvių užgrosimus. Bet daugu
ma Italijos darbininkų tuomet 

ir
pralaimėjo. Dirbtuvių užgrobi
mas, kurį, beje, ;Įižgyr{ė ir Mus
solini, nugąsdino ir suerzino 
Italijos buržuaziją, ir pri,rungė 
dirva fašizmui.

Po to, kai fašistai nugalabi
jo socialistų atstovą parlamen
te Giacomo Matteptti, teroras 
prieš socialistus vis labiau aš- 
nėjp, ir Turati .buvo priverstas 
Italiją apleisti.

iš Mafelfis jPMiflai*5 ,tr^.. 
fes JW yeiktoB? ifep-

APgĮifes
fe jRąnįjįjjgs Jfefe-
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(Pabąiga.)
Bruno su savo skelbiamu 

.pirksią pąsjdare .baisus ,dyąsi- 
nįpkaiųs. Bruno buvo apskelb
tas eretiku. Jis buvo stumtas ir

nepaklausė socialistų .vądo

ATLEISTA 20 VOKIEČIŲ MO
KYTOJŲ KLAIPĖDOJE

MAISTO RIAUŠĖS R USU O/E

Vokietijos spąų^a praneša, kąd paskutinėse kovo 
mėnesio dienose kilo didelis sumišimas ties maisto 
krautuvėmis Leningrade (Petrapilyje). Dalis krautu
vių buvo sudaužyta ir išplėšta. Buvo užpuolimų ant 
daugelio “Torgsino^ krautuvių, kurios pardavinėja pre
kes tik už aukso valiutą.

Pranešama taip pat, kad sąryšyje su plėšiniais cuk
raus ir sviesto sandėliuose Maskvoje, OGPU (politikė 
žvalgyba) pądarė |50 areštų.

Nors yra sunkų tas žinias patikrinti (kadangi spąu- 
laisvės Rusijoje nėra), bet tąm tiki;i sovietų yal- 

{džip§ pąrejškimai leidžia niąnyti, kąd jos nėra prama
nytos. Taip, vįenam oficialiam pranešime iš Maskvoj 
sakoma, kad Leningrądo p!rokųfratura suėmė visą eilę 
•žmonių, kurie ties trusto “Skotovod” sankrovomis ir 
sviesto dalinimo punktais buvusiam Ne vos prospekte ir 
Liepos 5-os gįitvėįe ner^o^nų metu supirkinėjo spe
kuliacijos tikslais sviestą.

Kitas sovietų valdžios pranešimas yra toks:
“Sovietų vyjriaųsylįės ir Komunistų Partijos 

vącįovybės nutarimu (buyo pakaukta teismo atsako
mybėn daugiau kaip 30 valstybinių gyvulinkystės, 
pienininkystės, kiaulių ir avių auginimo dvarų 
rektoriai. Kiti 100 direktorių tapo pašalinti iš jų_ 
vietų, peisai metais l?ųvo išpildytą, tik 69
nuošimčiai plano ir tuo budu susidarė žymių keb
lumų aprūpinti miestus ir darbininkų distriktus. 
Vyriausybės nutarimu įsakyta įki rugsėjo mėnesio 
įvykinti visų gyvulininkystės dv^rų r,QQ,r.g.aniza- 
ciją.” .
šitos dvi viidiškęs ym rejk^miiįgps. y jenoj e 

pripažįstama, kad Leningrade buyo antro
je sakoma, kad dėl gyvulininkystės pįąno neįvyki$$np 
yald^ turi keblus sų maisto pristpįtymu mie^ta^ 
įr di^^ms. •

Tiįtffį tenka n^yti, darbininkų &es
jLeųingjKujlę ir Maskvą

Klaipėdos iki’g^o dircktorjją, 
kurios priešakyje stovi Šimai
tis, atleido iš tarnybos 20 mo
kytojų, kurie yra Vokietijos 
piliečiai arba pasisakė už Vo
kietijos pilietybę.

Vdkietijos spauda kelia pro
testus ir reikalauja atkeršijimo 
“didlietuviams”.

SKALDYTOJAI SUSKILO

Kalėjime jis buvo išlaikytas 
vįrŠ 7 metų, baisiai kankina
mas ir verčiamas atsisakyti 
nuo klaidingo mokslo, besu
tinkančio su šv. raštu. Bet 
Bruno ir kankinamas nepasi
davė ir skelbiamų mokslo ne
atsižadėjo. Tuomet jis .buvo 
nuteistas sudeginti ant laužo. 
Išklausęs mirties spręndimo, 
Džiordano Bruno teisėj ąips 
ramiai atsakė: “Jus turėjome 
daugiau baimės šilą sprendi
mą skaitydami^ negu aš jį 
klausydamas.” Dar kartą ban
dė atkalbėti nuo eretiško mok
slo Bruųo, bet ,vėl veltui. “Aš 
pairsiu įąisyo kapkųiio mjr- 
tipi” — Jniyo pąskųtiniai (o 
šviesaus mokslininko žodžįąi. 
Ir 16O.Q melais vasario mėn. 17 
d. Romoje, Campo dei Fiori 
aikštėje jis buvo siulegintąs. 
Taip nuo inkvizitorių ran^ų, 
žuvo šventos'Miesos žodžių 
skelbėjas.

įdegino žiųo- 
gų, bet nęspdęgino skelbiaųių, 
jo idėjų. Koperniko pasaųle-; 
vaįzdžib teisingųnm vis dąų.-: 
gįaų įr daųgigu lųoksŲnipkų; 
ėmė tik.ęli. Nors inkviziloripij 
iš .kąilįo ngrėsį, bet užgniaųž-j 
ti plintančio pąsaulgvaizdžioj 
jau nebepavyko. Bet visgi nej 
vienas inokslįninkąs už tai dari 
padėjo savo galvą, l’apuo.lęs 
buvo į ųikyįzitųrių rankas {di-l 
dysįs tų iąįk.ų mokslininkąsi 
Galileo Gal/lei. J

Galilėjus yra pirmas žiųp-?

■ "' 1 ,?4 T'f111?1^....I ■

ACRįs bpyo pakaukiąs į Roiųą 
pasiaiškinti. Romoj uždarytas 
į inkvizicijos kalėjimą. Per 4 
mėnesius čia jį tardė ir kan
kino inkvizitoriai. Ir Galilėjui 
buvo pastatyta viena iš dviejų : 
arba atšaukti savo mokslą, ar
ba Ųus sudegintas ant laužo. 
Ųąlilėjųs buvo seniukas, silp
nas žmogelis, todėl pabijojo 
baisių inkvįzilųrių kankinimų 
ir... sutiko savo mokslą atšau
kti. Iki musų laikų yra užsili
kęs dokumentas, kuriuo 1633 
mt. birželio mėn. 22 d. Romo
je, šv. MflHjos bažnyčioje Ga
lilėjus “pripažino” savo moks
lą esant klaidingą. Tas raštas 
buvo sustatytas inkvizitorių ir 
dvasininkų. Kadangi lai yra 
gana įdomus dokumentas, lai 
ipcs čia jį nurašome:

“Aš, Gplileo Gaidei, nąbaš- 
ninko Vinčcnco Galilei sūnūs, 
iš Florencijos, 70 metų am
žiaus, ąsipeniškai būdamas 
prieš teismą čia ant kelių 
prieš Jūsų šviesenybės pasau
linės krikščioniškosios bend
ruomenes kardinolus, genera- 
lius inkvizitorius, priešingos 
visokiam eretiškam ištvirki
mui, prie Evangelijos, kurią 
pavo ąkiinis nįatau ir kurią 
savo rankomis Ijęčiu, prisie
kiu, kad as visuomet tikėjau 
ir, Dievo padedąipąs, tikėsiu 
visa ką Šventoji Katalikų ir 
Apaštališkoji Romos Ųažny- 
čia laiko teisinga, ką skelbia 
ir ko moko. Bet kadangi 
Šventasis Teismas įsakė man 
visiškai atmesti klaidingą 
nuomonę, esą Saulė yra pa
saulio centras, o Žemė ne 
centras ir sukasi, ir uždraudė 
visais atžvilgiais laikytis, ginti 
ir skleisti sakytąjį klaidingą 
mokslą; aš gi, kai man buvo 
.paaiškinta, kad šis mokslas 
yra priešingas šventam Raštui, 
parašiau ir išspausdinau kny
gą, kurioj dėstąu .pasmerktąjį
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yjąą progos įtąrii piane erezi
joj, t. y. tame, .k.a<l laikaus ir 
tikiu, kąd Saulė yra pasaulio 
centras ir nejuda, o Žemė ne 
centras ir sukąsi. Norėdamas 
dabar panaikinti jūsų šviese- 
nybių ir kiekvieno krikščionies 
sukilusį įtarimą prieš mane, 
aš su gryna širdim ir neklys
tančiu tikėjimu atsisakau nuo 
sakytų klaidų ir erezijų, ne
kenčiu jų ir prakeikiu, bend
rai, visus paklydimus ir nuo
mones, priešingas sakytai šven 
tai Bažnyčiai. Prisiekiu, kad 
ateity nei žodžiu nei raštu ne
pratarsiu nieko, kas galėtų su-

Pernai metais nuo Vokietijos 
socialdemokratų partijos atski
lo radikališka grupė, vadovauja
ma Seydewitz’o, ir pąsiyadino 
“Socialistų Darbininkų Parti
ja”. Tarp kitų prie jos prisidė
jo ir šeši reichstago atstovai. 
Prėzidepto rinkimuose ta atski
lėlių partija ėjo kartu su ko
munistais.

Bet, vos išgyvenus apie pusę 
metų laiko, ji jau sukilo. Pjr- gu?, kuris pro teleskopą pą^įp

Ųž ką balsuoti
SLA. yakam Y#įįų Kapo ji! t^ip '^itoburghę. 

Btookly^p, M«Mc^weJrt3 h CoflS|wųcftt P*Zf>ng»cj» SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taip, kaip 
i“Bro&o^&~ ^o> &atW°' Stungio

No. 1

No. 1 
A«FVk«-’

F. J. Bagočias, S. Botton, Mau. . 
.S. w Ę* -T
J. J. ’Bachanaa, Sodu*. Mich.

A. Mikalauilut, Brooklyn, N. Y. .
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J. Miūuukas. Mry*»« J?nrk« Pa. ... 
■V. Mi l5elaoau»|^, ^r^ford, Conn
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skąfeiį&fei yrą jnjįįęto pr/jdvK^ — ypftč mės^ą 
įr svieto — ka4 jie TOtfelifej.a krautuves įr
plėšia <?a^:!

Tai, mat, kokį “rojų” žmonėms davė Stalino “piati- 
Ketka’-’.

Įf i* iflim’ ji*
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No. 7 
Ant Dak-

Dr. G. Klimas Philaddphia, Pa,
Dr. J. S. Scanejlow, Waterbury, Ct
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Tėjo į .pįąčjįąsi.ąs ęlanįįpps yvd- 
vęs. Noi;s pjripįeji žiūronai bu
vo išrasti Olandijoj, bet Gali
lėjus pirmas juos pritaikė 
praktiškįepis tikslapLs. 1609 
metais p.įnpą kartą žmogaus 
akys pažvelgė į dapgftW erd
ves ir pamatė tenai iki tęj ,pe- 
ipatytų dalykų. JĮr šįąi ^mo- 
gąųs ąkys pamate, ;kad žyaig- 
/.dčs nėra loki mažąčiąi spip- 
duleliai a4‘ kgkjps dangaus 
akutes, bet clięleli šviesuliai 
pasaulio ęrd.y,eje; ipčpplyję 
iPAMUlė kąlnjus ir sM- 
d/,įųs ir lygtipias, J<uriųqs iŲi 
tol žpiopes Imkė Kainu įr Ą- 
^cįiu, ąr ^uogaus figūra ir u. 
Galilėjus su savo žipronu at
rado daug naujų žvaigždžių, 
atrado Jupiterio bęndrakcku- 
.yius ir k. Žiprčdaniąs į Aušri
nę (Venerą), Ųalilėjus matė 
jau ne mažą šviesos taškelį, 
bet piautuvo pavidalo šviesulį, 
tai įdubusiuoju kraštu atsisu
kusį’ į vakarus, tai į rytus. Il
siai Galilėjaus tyrinėjimai aiš
kiausiai įrodė Koperniko par 
saulėvaizdžio tikrumą.

Ir štai inkvizitoriai pakelė 
rankas ir prieš -Galilėjų. Jr Gan 
lilėjų paskelbė eretiku, skleid
žiančiu ir pį^tmančiu klaidin
gą mokslą. (įaįįl^jus ^ąžydą- 
vo mokytųjų inkvizitorių ,pą- 
žiūrėti pptiw ’ I 
ves pro telęskopij įr iP^tif^ 
įsitikinti, bęt v^i nuo 4ę ątfp- 
sąkydavo. Ųer vįsps yjiįprąm- 
žįps vicšpataA'.ęs ąępąąis pą.- 
saulėvaizdis jįem^ įmvo iįei^iį- 
gas, ir jie (įaugmu mqį.o ^119- 
rėję prijpąžįpti. Š.tpi vjįęjms ^Ga
lilėjaus priešininkas, kata^- 
4fc$kps p^ręnomąs Siqi ^epąpį 
pasaulėvaizdį šitaip gilia-:

• ‘PyYiiUo gftlvęįe yrp fse#ty-- 
m langai, prę -kuriuos ęras g.- 
eina į ;kiino y^lų, tk&d 
Ardytų ir maMiblįJ, kuteni: xtyįi’ 
šnęryės, dvi ausys, dvi pjcys įįr 
snukis. Lyginai taip yrą įr 
(lWllIc.: yra p.aįę^lįm^ žyaicr 
ŽA^S Jup^-Ls įr 
nepalankios — Mąr^as įr Sa
turnas, dvi šviesius ~~ ’Sauįę 
ir Mėnulis ir vieną .aį>eiotina — 
Merkiu-Jius. Kas i^žįno, 
ir metalų yra septynetas.

Ar Almįg kitų reiškinių, 
kuriuos suskaityti butų sunku, 
jąųts ytaia ^F-y^ ^vadą, Kad. 
ptynpių tm’i septynių 
$ydų ir J<^os W<>^s 
palipa S.U^ąįftę.j ąęptynjas cįie- 
ųąs ^iderin(įąmi plan^o 
ipįs. Jeigu ^įąiielą skaičius ftą 
(į<|lėlų, viąa šita sistema spJ 
gįrįulų...”

rfurėdanias 70 metų amžiatisl 
Galilėjus paaiškino visuome
nei apie ntaJą rašiniu: “Pą- 
^Įiękesitu ,^c gyi Paulio 
.tyąius:. Kojpeįpni.ijko u- 
7,pęjiius”. Rį^Į, fer

,<Vętišku, sMfeftiA&V JsfeUfe- 
gą mokslą, nesatį.nkmMi fei 
įjąštu. Ir Galilėjus papuolė į 
J^idkVj/Jlorių..jaukus*. 74Liuotų mmsirdžlai* Jie suieškojo tran-

Jeigu gi sužinočiau apie kuri 
nors eretiką, ar įtartiną ere
zijoje žmogų — tuojau tai 
pranešiu šiam šventam Teis
mui, ar inkvizitoriui, ar vys
kupui to apskrities, kur tuo
met busiu. Be to, prisiekiu ir 
pasižadu, kad išpildysiu ir vi
sai atliksiu visas bausmes, ku
rios man yra uždėtos ar bus 
uždėtos. Jeigu gi, saugok ma
ne Dieve, padaryčiau ką nors 
priešinga šiems pažadams, įsi
tikinimams ir priesaikai, — te
būnie pavartotos man 
bausmės ir kankinimai, 
yra' kanonais ir kitais 
bendrais, taip atskirais
jdyj^mis nustatyti ir paskelbti 
tokius rųšics paklydėliams 
bausti. Tąd lępadcda man 
Pievas ir šventasis Rastųs, ku
rį liečiu savo rankomis.” 

(“Kultūra” 1929 m.).
Tokią tai priesaiką turėjo 

žodis žodin pakartoti Galilė
jus ąlsikląupęs ąnt k,elių prieš 
kardinolus jr vyskupus. Pa- 
kantojęs priesaiką ir tuo iš
gelbėjęs sąvo gvyy^ę, Galilėjus 
yisgi tpa^ąkęs: “Pct visgi žemė

visos 
kurie

pare-

Yra ir daugiau mokslininkų, 
kurie inkvizitorių buvo žiau
riausiai kankinti ir ant laužų 

nieksią, ir duodu to mokslo sudeginti. Taigi, mokslinin- 
naudai įrodymų, nieko vienok k a ms Viduramžiais buvo tik- 
nespręsdamas — tad šiuo da-. rąi riesta. “L. U.”

BRAM STOKER

fiBAFAS

i r
įkerti /t. Vaivada

DRAKULA

(Tąsa)
J ' >

kąd $įė^ės buvo ‘‘(įįd.cjės į r 
ųžįektįųai sĮmkįęs,” įr jų kil
nojimas buvo gana yąrgįuąu-

Pcrmipion £>out)l'day, Doun B Co.

^ąkcijys eigą knygose ir lųo- 
j.ąu pątelefoųavo į savo Kings 
(įrųss skyrių dėl smulkmenų- 
?4^no įamieį, y^rai, kurie de-
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,tis, gerklę sausinantis '(jambas. ^es1I? s1tMt!cs ?*““> lalliu 
Vienas netgi prikergė, tuo lauįe darbo(,r skJnays 
IniU. „rip w „ohnvn JllOS atSlųOtCJ

centi-ą, įduędapias visus doku- 
p.iepįus ir nuorašus apie dėžių 

aFmokėdgmaš i Karfax«. Jr aįa
• ’ t)radau, .kąd visos npin jąu zi-

• nęipps informacijos pasitvirti
no; atidyodąpti rd?įps į mayo 

... , - j , rankas, vvrai pridūrė dar kele-vo taip begalimai didelis, kad . v J. v . 4 . 4 v ( ąar ir\iab!r įis yis<d neprany- E.^u ,ka,Au
•&. «ėra reikalo daugiau kas !"an >’ar°dc.’ kad d“,.,Į k",T 
sakyti, atsisveikindamas nepa-’Jln,a.s J,UW » "-ds <d.‘ 
įniršau būti tokiu *vdžentelnio- • » • • 4 • i • • • >• - ♦ . ■ ■ »
nn”, kurio neteko matyti anuo 
laiku ir pampinau įįems rei
kalingų lašų taip begaliniam 
troškuliui maiši ui i.

l^iffsėjo 30 d. — Stoties vir
šininkas buvo užtektinai geras 
parašyti trumpą rokmuendaci- 
.uį laiškelį savo sipiupi drau
gui, Kings Cross, Londono sto
ties .vii-smiukui ir pas jį atv.yr 
kęs, nesivaržydamas galėjau 
apie dėžių- pristatymą paklaus-: 
•ti. ..U jis, tkąip pirmasis virsi- 

<WStindi.no mane su 
.dui'bįniųįįais, kurie kroviniais 
^^mąsi.jJų,pasakojimai atiti- 
& mano gau-
jįpiųs. įnf<įrniącij oms. Ir jie 
ąįjąindėsi didefiu troškuliu, k u-, 
.riti1, sausino jų gerkles, bet jis 
MVĮlp #£buvQ Ws didelis kaip 

dagininkų, bet aš iš 
$$k jgavau žinių, todėl 

yęl priverstas užbaigti 
post taktiš- 

H'WW^aluus ir juos rci'

Al -PUėjau į centralinį 
Masono biurą, kur 

buvau priimtas nepaprastai

Vienąs netgi prikergė, kml tuo 
laiku prįe jų nebiprę tokįo 
dženlelmono kad tu po
nuli/’ kurį5 Vutll galėjęs įver
tinti jų darbą, i 
sausai gerklei reikalingu skys
timu; kįtas pridėjo, kad troš
kulys, kurį (įarbaš sukėlė, bu-

* r* * z>t * ' • •tįar įr .dabar įis visai neprany-

bas ir f^kulys ir
juos k,įp)kmęs. Panaudoda
mas prę^ą, .visus apdalinau 
pinigais, kąd jje gajė^i taip ar- 
t i m a i su Ųraf o k1111 °j' ’
mu surj^ troškuli numalšin
ti. PateųkmttM> vjcįiias darbi- 
ninku pri&u&p |»įek daugiau:

“Ans nanų, ^<w#J,i, tai np- 
vatniausias kolų £$ k,ada noęs 
matiau. Pa šimts vėl..., ten gy
va dūšia nebūva nuo mana dė
duką laikų. Dujkįų kiek ti*k 
nori, nots voliokis ar miegqk 
^tsįigidęs, kaip į patalą; įėjęs 
į vidų, griebkis už nosį, Jeru- 
ząįįo nąbašninkais atsiduoda ir 
tiek. Bcf apei koplyčią ir ue-

WWWji^\<la,|bininkų, bet aš iš 
jįO -$$k įgavau žinių, todėl

ve, mano draugas, manėm kiyl 
įš ^en gyvi neišeisimi. Už vedi
mų tabokos nebuč ten pasie
kęs, -kaip sutema.”

GAUTA »“Kultįira” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujas No. 22 “Kovos1' 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
tetekite Naujienose.

WStindi.no
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CHICAGOS
ŽINIOS

Valstijos sekretoriaus vietai ’ nų sąrašu

Iš politiško lauko

—Arnold 12,456, Link 22,934. 
Stratton 313,121;

generalio prokuroro vietai— 
Northup 159,160, Gentzel 120,- 
711, Hadely 47,856;

valstybės gynėjo vietai — 
Swanson 241,591, Feinbeig 
116,725, Lyei 78,630.

adv.. Mastauskas. 
Kaip ‘'Tribūne” trečiadienio ry
tą pranešė, jisai labai artimai 
kovojęs su kitų kandidatu tuo 
pačiu sųrašu. “Daily News” 
oetgi praneša, vėlesnėje laidoj, 
kad republikonų sųrašu 15 war- 
doj į komltimanus patekęs Ar- 
thur F. Golk.-

Radio programas 
šį vakarą

Džimidas, iždininkas J. Gudas.
Mokesnių bus mokama vie

nas dešimtukas menesiui. Są
junga rūpinsis visais reikalais, 
kurie paliečia gyventojus kaip 
namų savininkus. ‘

Patarčiau visiems namų sa-

Lietuviai Gydytojai

Vakar iki pietų suskaityta 
balsų* paduotų už kandidatus no
minacijose įvykusiose antradie
nį Chicagoj ir Illinois valsti
joj tiek—

Lietuviai kandidatai

155,065,

vietai-
29,326

demokratų partijoj:
gubernatoriaus vietai 

Horner 297,406, Igoe 
Campbell' 5,079;

generalio prokuroro
Kemcr 218,780, Suell

apeliacijų teismo klerko vie 
tai—Govier 229,685, 
sias jo konkurentas 
650;

valstybės gynėjo
Courtney 268,171,
76,130;

Supęrior teismo
tai—Zintak 225,728, Egan 26,- 
102;

koronerio vietai—AValsh 268,- 
640, artimiausias jo konkuren
tas Convvay 50,803.

artimiau-
Ryan 42,-

vietai — 
Ilartingan

klerko vie-

republikonų partijoj:
gubernatoriaus vietai—Small 

174,853, Custer 121, 244, Carls- 
trom 102,052, Brundage 26,837, 
Malone 58,429;

STANLEY KUNGIS
*4*

x Persiskyrė su šiuo, pasauliu ba-. 
} landžio 12 dieną. 10:45 valandų 
s* ryte 1932 m., sulaukęs 48 metų 
~ amžiaus, gimęs* Kretingos apskr.. 
i Grūšlaukio parap. Amerikoj išgy

veno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 

draugus ir pažįstamus Amerikoj, o 
Lietuvoj brolį Jutgj. dvi seseris—• 

,- Marijoną ir Oną ir gimines.
Kūnas pašarvotas. randasi

* 12245 S. Emerald Avė., West
Pullman. 7

n Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, La- 
’ landžio 15 dieną. 8.: 30 vai. ryte 

iš namų. į Sv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią. kurioje atsibus

* gedulingos pamaldos už velionio
sielą. o iš ten bus nulydėtas į Šv.

* Kazimiero ‘kapines.
Visi a. a. Stanley Kungio gimi

nės. draugai ir pažįstami esat nuor 
širdžiai, kviečiami, dalyvauti laido- 
tuvese ir suteikti jam paskutinį 

"* patarnavimą ir atsisveikinimą.

kj- Nubudę liekame.
Draugai ir Pažįstami

Mjr

Laidotuvėse patarnauja, grabo
rius S. D. LachaVich, Telefonas 

Į, Roosevclt 25'15.

Į| 

*

Valstijos, sekretoriaus vietai 
kandidatavo lietuvis, p. Link. 
Jisai surinko (republikonų są
rašu) 22,934 balsus; nomina
cijų betgi laimėjo Stratton, ku
ris surinko 313,121 balsų.

Municipalio teisėjo vietai kan
didatavo lietuvis roselandietis, 
adv. VVaitches. Jisai surinko 
24,698 balsus. Negavo numina* 
cijos.

Kai kurių kandidatų 
balsų skaičius dar nėra 
nas kaip čia paduotas.

P-nas Link statė

Neperšaujami bruslotai 
policininkams

Wabash avenue stoties poli
cininkams tapo išdalinti neper
šaujami kulkų bruslotaL Brus- 
lotus vežiosis policijos skvadai 
po porų kiekvienas, o vienas 
bruslotas bus laikomas polici
jos stoty.

• .. . . j... - j •

šį vakarų bus transliuoja
mas gražus lietuvių* radio pro
gramas iš stoties WHFC, 1420 
kilocycles, nuo 7 iki 8 vai. va- viiiinkaiiis - stoti Į tų sąjungų, 
karo.

Programe dalyvauja: Sudri
ko radio trio, Sauris, Neterš, 
Victoras; sugrieš gražių šokių. 
Taipgi bus sudainuota naujų 
dainų. Programas duodamas 
lėšomis Jos* F. Budriko krau
tuvės, 3417 S. Halsted St.

Mokestis maža, o priklausyti 
tokiai organizacijai naudinga, 
ir mums, namų savininkams, 
ši organizacija bus didele pa
galba. Savininkas.

gautas 
galuti-

Garsinkites Naujienose

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

TeL Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nao 6 iki 9‘valandos vakare

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Uraminkai* Kervergai* ir Subarom* 
24 20 W Marųuette Rd. arti Western At> 

Pbone Hemlock 7828 
PanedHiais, Seredomi* ir Pėtnyčio w 

1821 So Halsted Street

taipjau 
savo kandidatūrų komitįmano 

i vietaii republikonų sąrašų 11 
wardoje. Jisai gavo balsų 386, 
o išrinktas tapo Finucanę, ku
ris surinko balsų 4,231.

Kiti komitimanai demokratų 
sąrašu: 12. wardoj—Zintak, 9 
wardoj Govier, 14 wardoj Mc- 
Dermott, 11 wardoj McDo- 
nough.

Republikonų sąrašu komiti. 
manai: 11 wardoj Finucanę, 12 
wardoj (rodosi) Kucbarski.

Regis 15 vvardoj kandidata
vo komitimano vietai republiko-

ANTANAS BANIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 12 dieną. 5:20 valandą 
. vakare 1932 m., sulaukęs 67 me- 
r tų amžiaus, gimęs Utenos apskr.. 
į Skemonių parap., Geležynės kair. 
,me. Amerikoj išgyveno 25 me
tus.

£ Paliko dideliame, nuliūdima mo.- 
Į, terį Jujefiną po tėvais Mišinaicę, 
ę sūnų Juozapą# anūkę Uršulę Ma- 

tekonaitę. žentą Antaną Matckonį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 227 
W. 107th St.. Roseland.

f. Laidotuvės įvyks subatoj. ba- 
' landžio 16 dieną, 8 vai. ryte iš 

namų į Visų šventų pąr, bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi, a .a. Antano Baniutiji, gi- 
y minės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse< ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sūnūs, Žentas, 
Anūkė ir Giminės.

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

!♦

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

A. Ak J uozapas Brazdeikis
Velionis Juozapas žuvo baisioje tunelio katastrofoje, 

r balandžio 13 d., 1931 m. Velionis Juozapas buvo 42 metų 
amžiaus, paėjo iš Kalvarijos parapijos, Galvydžių sodos, 
Mažeikių apskričio. A. a. Juozapas buvo palaidotas balau-> 

’ džio 17 d. Lietuvių Tautiškose kapinėse.i
■?’ paliko Juozapas nuliudusių moterį* Domicėlę, taipgi 

Lietuvoje 4 seseris ir senų, tėvelį.
Mano mielas vyrą Juozapai, aš litidžiu tavęs netekusi, 

mano gyvenime esi vaizdas sieloje, ar saule teka ar saule 
leidžiasi, ar dienos šviesa, ar nakties tamsa,— mano šir
dies jausmas giliai prisimena, tave.. Aš suprantu, kad kas 

‘ gimė, tas turi ir mirti, bet tu mano mielas Juozapai, bu- 
ž, vai iš gyvųjų tarpo išpieštas nelaiku ir pačiame, savo am

žiaus žydėjime. Skausmas širdį veria pamislijus apie tų 
laikų, kada motina žeme tave, Juozapai, atskyrė nuo ma
nęs. Bet žemė motina glaudžia visus po savo sunkiu spar
nu — vėliau ar ankščiau ji priglaus ir mane pas tavo, taip 

- kaip kad motina žemė glaudžia milijonus kitų.
Esu nubudusi

Domicėlė Brazdeikienė.

PERKĖLIMAS KŪNO

ANTANAS; SKUKAUSKAS
Persiskyrė* su šiuo pasauliu, vasario 

25 dieną, 1932 m., sulaukęs pusam- 
žiaus. Paliko dideliame huliudime mo
terį ir-gimines, Jo kuna$> bus perkeltas 
j nuosavą lotą šeštadieny,' balandžio. 16 
d., 1932. 1 vai. po piet, Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Prašome gimines, draugus ir 
tarnus dalyvauti iškilmėse.

Marijona Skuhduskienė, 
2826 Archer Avc.

Brighton Park ‘
Susitvėrė naujas kliubas. 

Turėjo jau ir susirinkimų ba
landžio 11 d. Tas kliubas taip 
pasivadino: Brighton Park 
Lietuvių Namų Savininkų Są
junga.

Kliubo' pirmininkas yra J. 
K. Encheris, sekretorius J. A. 
Pakeltis; 2 sekretorius F. J.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Bnglew^)od 5840

Phone Onai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Pbonr Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

pažys-

PETRAS BENDIKS 
Pcrsisky 

landžio 1 
po pietų 
amžiaus^ 
Kvėdarnos 

; me. Ptil| 
kanto c 
dr-tės iš

t, deliame nuliūdime moterį. Aleksan- 
drą. 2 du 
lalis ir E 
sūnūs —

T n*
i ir gimines
|,d,ui 821 W. 3 3 PI.

Laidotu^" - 
T džio 1 6 d

, rė su šiuo pasauliu ba- 
l dieną, 12:45 valandą 
1 932 m., sulaukęs pusės 
gimęs Tauragės, apskr., 

parap., Rubiškių kai- 
įtląusė prie Sirnano Dau- 
:jlr-tės ir Šv. Izidoriaus 
So. Chicago. Paliko di-

eteris — Aleksandrą Ga-' 1; 
cną. žentą Kazimierą, 3 I; 
Williamą, Petrą ir Leo- ■ 

t seserį, Rozaliją, Raudonienę^ ■ 
sesers dukterį .Julijoną Rožinienę.

4 —:--3i Kūnas pašarvotas, ran- I

vės įvyks subatoj balan-. 
ieną, 8-vai. ryto iš namų1

...į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vė 
nulydėtas 
nes.

Visi a. 
minės, c 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinį patar uvimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sanai, 
Žept is, Sesuo, Sesers 
Duktė ir Giminei’ , 

Laidotuvėse <patarnauja 
rius S. F 
1 138.

lionio sielą, o iš ten bus 
į Šv. Kazimiero kapi-

ai Petro Benedikto gi- 
raugai ir pažįstami esat > 

kviečiami dalyvauti/ 
ir suteikti jam pasku-

grabą-:
'. Mažeika, Tel. Yards

GraboHni

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Dn Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

Lachavieh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS’

Patarnauja laidotuvėse ■ kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: '

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

Telefonas Yards 1138

Stanley ,P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

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, ?i užlaikymui sky- 
fiųt;1.

330T Auburn Avė.
CHJCACO. ILL.

IXW£IKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS- KVIETKDS
Pristatome į Visas MieBtoi Dališ .

Vestuvėms,., Bankietatns W Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halstedr St. Tėl. Boulevard 7314
1 1 ''‘i-.'

i iPiwnaw U' .*w <».■*. nu y
. į- j

; . . . .___________ .

Seniausia ir Biriausia
LIETUVIŲ

GRASOMU l&TAIGA
EUDEIKIS ii) vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Męs nieko/ 

j nerokuojame už ^atvežimų mirusio žmogaus kUnp j mysu« 
.įstaigų iš bile>kokios miesto dalies. *

Reikalui esant, musų automobilius atvaduos j 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti* db‘ 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ūž tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus kų ; pirkaite, ar. ne.į

’ EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių,. gijaborius, kuris 
i teikia ambulance. patarnavimų su ekspertu lietuviu pa- 

tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu? kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Dkfyait Ofisai

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

S; M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. Rooimlt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniau pagal sutarei

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct 

T elefonai 

Cicero 3724.

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v-.

Pbone
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591*

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nėdėldiėniait pagal sutartį

D R. HERZMAN
- Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
rus kaipo patyrę* gydytojas ‘ chirurgai 
ir akušeri*. *

Gydo staigia* ir chroniškas liga* vy
rų. moterų ir vaikų pagal oaujaustui 
metodu* X-Ray ir kitokiu* elekuo* 
prietaisu*.

OfiJas ir Laboratorija:
1025 W I8tb St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7t30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedrliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland A Ve., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS t 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų irt nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v.< ‘ieną 

Pbone Midway 2880

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Siigryžo ' U Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi ‘ galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktai atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystęj Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas, daromas su elektra, paro
dančią. mažiausias klaidas. Speciali < atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo JO iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard - 7589

Dilo kitę savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

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

DR. KARĖ NURKAT 
(NURK4ITIS7 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th‘ St. 
Td. Grovehill 2242

TeLf Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS1 AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose,^

Ofisas ir Akinių Dlrbtuv?
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki t 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDpS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
* GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS

3243 S6. Halsted. Street
v .*

Ofisą Te!. Victory 7188 
Rcz. Td.' Hemlock 2615

Dr. Siizana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MALRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plžza 3200

Telefonas Boulevard 1939

DR S; A. BRENZA
Ofiso valandos: 

O iki 12 I iki 3 d ir 6:30 iki- 9-30 v 

1608 South Ashland Avė 
Netoli 46tb St. Chicago. UI

DR. T; DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1» po pietų. 2 ik 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virpinta 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drerel 9191 

DR. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Ofisas: Z 
3102 So. Halsted St.

arti 3 Ut Street 
CHICAGO ILL

VlUndos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet 
7 iki 9 vakaro. Nedėliotnis .r 

šventadieniais 10-12 dieną

Rez 6.600 South Artesian Avenue. 
Pbone Prospea 6659 

Ofiso Ttl. Canal 0157

DR; P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street’ 
CHICAGO.. ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1 JI 3-0241 

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

Advokatai

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

2400 IV. Madison St.
Vai.) 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Teli Wėst 2860
Namų telefonas. Brunssvicb 0597

DBM.T.STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

O E I S A S:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo *4 iki 4 Ir nuo O iki

8 vai. vak. NcdfHoinls pagal HUtartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

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

Lafayette 4146Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J; J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2403 W. 63rd* St., Suite C 
TeL Prospect 1028>

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

.kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
, nedėliomt pagal susitarimą .

DR. A; J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nua 9 ryto iki' 9 vakaro, 
nedėliotnis pagal sutartį, 
4847 IVėsf 14th Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray....Pbone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR; V. S. NARES
(Naryauckas)'

GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
2420 Maręuette Road

Valandos.: 9—12„ 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį ^vakarais pagal susitarimą.
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K. G U G1S
ADVOKATAS . 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St.. Room 1113 

Telefonas* Centrai? 4411
Valandos: nuo. 9 ryto iki 4 po pietį).

Gyvenimo vietą 
3323: South Halsted. Street 

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

vakarą;, išskyros ke t vergą .
Nedalioj nuo 9 iki- 12 ' ryto

John KuchinskaS'
Lietuvis Advokatas, 

2221 ‘ West 22nd Street 
Arti Lėantt St.

Velifonase-Canal. 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir- Pėtnyėioj nuo- 9 ikr 6

ADVOKATAS
Miesto Ofisas. 77 W'. Washington St
Room’ 1502 Tėl. Cėntral 2978

Valandos:* 9 ryto ik* 4^ po pietą

Vakarais: Utarn.i Kttv. ir Sribąto* 
— 6 rikė. 9 vak> 

4145 Archer Avė.* Tek Lafayette 7337

Namų,i Ttl. Hyde Patfr 3595 >

J0HN< B. BORDEN 
(John ■ Bagdžiunas Bbrden) 
LIETUVIS ADVOKATAS.

105 V7. Adams St.i Room 21.7 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 Wv 22nd 'St.. nuo .4-9 
Telepbone Roosevelt 9090 *

N am ir 8-9 ryte Tel* Republic 9600

JOSEPH JI GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RbckueU St 
TA Republic 9723

CHAS. Aj PEPPERt
LIETUVIO ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 909
Telepbone Franklin .5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Vktory 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

Praėjusio sekmadienio vaka
rą, balandžio 10 d., klausėmės 
Naujienų radio programo iš 
naujos stoties, būtent WEDG.

Buvo labai aiškiai girdėti, 
tik man nepatiko, kad anausse- 
ris pasakė “Lithuanian Daily 
News”, o nepaskke “Naujienos”. 
Gal aš nenugirdau, bet pirmes
nėj stoty būdavo malonu išgirs
ti aiškiai pasakytą žodi “Nau
jienos”.

Vrcgramo klausėmės mano 
šeimyna ir aš, ir dar turėjome 
porą svečių.

Buvo perstatyta p-nia Nora 
Gugienė. Ji pasižymėjusi lietu
vių dainininke, tad rie stebėti
na, kad ir gražiai padainavo.

Pirma jps dainelė pavadinta 
“Laivyne”. Linksma buvo klau
sytis, kaip p-nia Gugienė dai
navo maloniu balsu gražią dai
nelę. Padėkavųju Naujienoms 
už tok j gražų programą. Ir pra
šyčiau p-ios Gugienės, kai da
bar pavasaris, kad ji dar mus 
palinksmintų savo gražiomis 
dainelėmis ir kaip gegutė už
kukuotų pavasario dainas.

Toliau, Makalų šeimynos la
bai buvo įdomu pasiklausyti. 
Makalas žada važiuoti su duk
teria Aldona į Pittsburghą Su
sivienijimo Seiman kaip delega
tas. Ir ketina pasiimti automo
bilį iš savo Juozuko. Bet kažin 
ar pasiseks automobilis gauti, 
nes gal Malė neduos.

Pamatysime ateinantį sekma
dienį.

Ačiū Naujienoms už gražius 
programus.

Kaip klausta, ar norėtų Nau
jienų programų klausytojai, kad 
tie programai butų duodami tuo 
pačiu laiku, ar kad butų laikas 
pakeistas, tai turiu pasakyti, 

* kad man patinka tas pats lai
kas, būtent nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakaro. Tai yra geriausias lai
kas— ne peranksti ir ne per- 
vėlai. •
—James B. Jucius, Chicago.

North Side
Iš Bijūnėlio pastoges

Depresijos laikams užėjus ir 
pas mus northsidiečius ji žy
miai atsiliepia. Būdavo se
niau, per žiemos sezoną čia 
įvairių organizacijų veikimas 
tik kibždedavo; koncertai, te
atrai, baliai, šokiai ir panašus 
parengimai kuone kiekvieną 
savaitę atsibūdavo. Bet šį ze- 
zoną viskas aprimo, tik musų 
jaunuolių Bijūnėlis dar vis lai
kosi ir depresijai nenori galu
tinai pasiduoti, nors ir tas jau 
nėra liek skaitlingas ir veik
lus.

Orui pradėjus sušilti, Bijū
nėlis rengiasi prie užbaigos 
savo sezoninės darbuotės, 
šiuoini tarpu stropiai rengiasi 
prie paskutinio arba baigtuvių 
vakaro, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį Almira Simons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St.; 
pradžia kaip 7:30 vai. vakaro. 
Žlida patiekti puikų muzikali 
veikalėlį “Linksmos Dienos”, 
kuris yra pilnas gražių daine
lių ir žaismių. Be to, dar žada 
sudaryti ir koncertinę progra- 
mo dalį iŠ choro dainų ir pa
vienių muzikos gabalėlių. Mat, 
norima padaryti kaipo egzami
nas prieš publiką iš savo dar
bų. Užpildymui programo pri
sideda keletas ir buvusi jų Bi
jūnėlio narių, kaip tai pane
les Valiuliutės ir broliai Frei- 
ziukai. Po programo bus šo
kiai. Tokioj erdvioj svetainėj 
jaunimas turės progos pui
kiai pasilinksminti.

Beje, ketvergo vakarą visas 
choras turės susirinkti specia- 
lei praktikai pp. Smalelių bu

te, 2335 W. Carver St., pirma 
gatvė į Norh nuo Armitage 
avė., arti Western avo. Susi- 
rihks kaip'6:00 vai. vakaro. 
Nes mokytoja, p-ia Steponavi
čienė, yra pasiryžusi prirengti 
dalyvius kuo tinkamiausiai iš
pildyti programą.

Northsidiečiai turėsime pro
gą linksmai praleisti sekma
dienio vakarą ir sykiu parem- 
sime Bijūnėlio chorą medžia
giniai. Northsidiętis.

. . 4  i. ■ ■■

Lietuvis apgavo po- 
licistus 
%

Vieną vakarą anglių jarde 
išgirdo sargas plėšiant tvoros 
lentas ir lendant žmogų į jar 
dą. Sargas patelefonavo poli
cijai. Policija atvažiavo ir at
sistojusi prie tos skylės laukė 
žmogaus išlendant.
| Mat, vienas biednas lietuvis 
nuėjo pasirinkti anglių, nes jau 
namuose neturėjo jų. Kada lie
tuvis išlindo su maišeliu anglių, 
tai policistai pasiėmė tą žmo
gelį, įsisodino į mašiną ir už
klausė, ar jis turi pinigų. Ka
dangi tas žmogus neturėjo pi
nigų, tai nebuvo nė biznio.

Važiuojant keliu policistai 
klausė jo, ar jis nežinąs kur 
galima gaut degtinės išsigerti, 
nes šalta.

Musų tautietis pasakė, kad 
žino. Policininkai davė jam.50 
centų ir liepė atnešti puspantę. 
Tad prie vienos spykyzės pri
važiavo, ir lietuvis įėjęs vidun 
pasakė, kad policistai nori juos 
areštuoti, o pats išnėrė per už
pakalines duris į jėlą su 50 cen
tų.—žvalgas.

Brighton Park
Svarbus susirinkimas

Property Owners Association 
labai svarbus susirinkimas į- 
vyks šiandie, balandžio 14-tą 
dieną, Wrobels svetainėje, kam
pas W. 39th PI. ir So. Kedzic 
Avė. Pradžia susirinkimo ly
giai 8-tą vai. vakaro.

Visi, kurie jau esate pasiža
dėję būti šios organizacijos na
riais, taipgi visi nekilnojamų 
nuosavybių valdytojai šioj apie- 
linkėj gyvenantys yra prašomi 
atsilankyti ^usirinkiman. Tarp 
kitų svarbių dalykų bus ir kal
bėtojas, būtent J. A. Ziemba, 
Chief Glerk iš taksų prailgini
mo departamento, kuris gerai 
žino ir mokės kaip reikia išaiš
kinti dabartinį taksų klausimą. 
O tas klausimas paliečia kiek
vieną taksų mokėtoją. Be to, 
bus viešai per valdybą paro
dytas kątik gautas iš Spring- 
fieldo naujas minėtai organiza
cijai čarterfe.

Taigi Brighton parkiečiai 
nuosavybių valdytojai, nepa
mirškite būti susirinkime. Tai 
išeis jūsų naudai.—A. J. S.

Iš Birutes darbuotės
• Rašo NORA ’

Su sekančio sekmadienio/(ba
landžio 17 d.) vaidinimu ope
retės “Silvijos” BIRUTĖS Drau
gija užbaigia dar vieną savo 
darbuotės sezoną. Tačiau šis 
sezonas jau turi ypatingos rei
kšmės ir svarbos musų kultū
riniam veikime, kadangi, kaip 
jau visięms turi būti žinoma, 
šiemet BIRUTĖ apvaikščioja 25 
metus savo nenuilstančio dar
bavimosi dailės dirvoje. Pana
šus įvykiai kitataučių tarpe 
iššaukia daug entuziazmo, 
džiaugsmo ir atsiliepimų iš vi
suomenės.

BIRUTĖ yra pasekmė idealiz
mo tyro ir nuoširdaus, idealiz
mo, kuris svajoja ką nors au- 
kščiaus ordinariško ir tiki, kad 
žmogus, idant atlikti savo už
duotį tinkamiausia ir gyventi 
geriausia, turi būti maitina
mas tuo, kas yra estetiška ir 
intelektuališka, kartu su tuo, 
kas yra tikrai medegiška. Dai
lė kaip tik ir yra tuo tarpinin
ku, kuris yra reikalingas pa
daryti musų gyvenimą dau
giau vertu gyventi. .

Bėgyje savo 25 metų gyvavi
mo BIRUTĖ visuomet dėjo di
džiausias pastangas, kad tinka
miausia suvaidinti to tarpininko 
rolę, visuomet rimtai atsi? 
žvelgdama i žmones, kurie sto
vėjo prie jos vairo, ir į viską, 
kas buvo jos Įstaigoje veikia
ma iv teikiama žmonių įverti
nimui, jų malonumui ir ge
ro,vei.

• Užrašiusi muzikališko veiki
mo istorijoj bertainio šimtme
tį BIRUTĖ* pradeda savo 26- 
tus metus jau beveik išimtinai 
su Amerikoje gimusiu lietuvių 
jaunimu—jaunimu, kuris be to, 
kad domisi darbu, BIRUTĖS 
dirbamu kultūros dirvoje, ima 
los vadovystę daug geriau pri
rengti, ])rie geresnių aplinkybių 
dirbti ir didesnėmis kvalifikaci 
jomis vesti tą lietuviams taip 
labai reikalingą darbą tpliau.

Tikiuosi, kad sekmadienio va
karą Lietuvių Auditorija bus 
pilnutėlė žmonių, kurie domisi 
gražesniais dalykais gyvenime, 
supranta ir įvertina pasišven
timą BIRUTĖS DRAUGIJOS, 
per dvidešimt penkis metus 
nešusius tą dailės žibintuvą, ku
rio spindulėliai, aš esu daugiau 
negu tikra, puošė iki šiam lai
kui jau nesuskaitomus momen
tus musų gyvenime.

“Viskas kitas praeis, bet dai
lė gyvens visuomet.”

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį vėl toko 

klausytis gražaus lietuvių dai
nų ir muzikos radio programo 
iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų. Panelė Jad- 
vigą Gricaitė turi malonų so
prano balsą, tad jos dainos gra
žiai skambėjo. Ji irgi sudaina
vo keletą duetų su Chas. Šim
kum. Beje, laike programo bu
vo graži deklamacija, kuri pa
darė gilų įspūdį. Apie Budri- 
ko radio orkestrą galima tiek 
pasakyti, kad tai šaunus muzi
kantai, kurių visada yra tikrai 
malonu pasiklausyti. Leidėjai 
šių gražių programų—Jos. F. 
Budriko krautuvė yra pilnai už
sitarnavę lietuvių paramos rei
kalais radių ,rakandų ir kito
kių daiktų.—Geras draugais.

Bedarbiams vakaras
Teatras “Genovaite” ir ba

lius rengiamas sekmadienį, ba
landžio 17 d., M. Meldažio sve
tainėje, 2244 West 23 place.

Vaidins Dundulienės aktorių 
grupė, kuri skaito sau už par
eigą ,sezono uždarymui, sureng
ti vakarą kokiam labdaringam 
tiksuli.

Praėjusį pavasarį p. Dundu
lienės trupė uždarė sezoną taip
gi surengdama vakarą bedar
bių naudai, apie kurį buvo Nau
jienose plačiai parašyta, o at
skaita iš buvusio vakaro ir li
kęs pelnas priduota Bedarbiam 
Šelpti Komisijai. Atskaita bus 
išduota ir iš šio parengimo.
'Iš to matyti, kad p. Dundu

lienės aktorių grupė ne vien 
vaidina, bei ir pasižymi pas
tangomis sušelpti žmogų nelai
mėje. Tai yra būrelis labda
rių, kurie tankiai patarnauja 
kliubams, draugijoms ir kuo
poms puikiai suderintu vaidini
mu, . .

Mums reikia lankyti šios gru-

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jps kaina tik 10 centų. 

I Galima gauti Naujienose, 1739 South
Sto Chicago, 111;

NAUJIENOS, CKlcagO, IT!.
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pės vaidinimus, priduoti jai 
daugiau energijos ir toliau dar
buotis.

Nepamirškime, kad balandžio 
-april 17 dieną M. Meldažio’ 
svetinėje teatras ir balius bus 
su dovanomis laimėti už tą pa
tį įžangos tikietą.

Yra dvi dovanos už šokį “No
riu miego” apie 9 valandą. O 
paskiau šokiai.

Jžanga tiktai 35 centai asme
niui.—Magdutės Duktė, n - - j į '' -

“Birutės” Rėmėjų 
domei
— — — —— M

. “Birutės” rėmėjai ;sezono 
pradžioje gavo tikietus dėl vi
sų šio sezono parengimų. Todėl 
primename —nepamirškite pa
sinaudoti ta proga ir balandžio 
17 d., nes Lietuvių Auditorijoj 
bus^ perstatoma operete “Syl- 
via”. Tikimės, kad atsilankę tu
rėsite daug malonumo ir pasi
gerėjimo gražiu, išpildymu gra
žios muzikos if atitinkama in
terpretacija komiško turinio 
operetės “Sylvia“.

—Kvie’čia “Birutė”.
• ■ -f <

. Linksma radio 
valanda

Praeito, antradienio vakare 
pastangomis Peopels Fnrniture 
Go. krautuvių iš stoties WGES 
linksmino radio klausytojus 
graži lietuvių dainų ir muzikos 
programa.

šį sykį dainininkai, kaip K. 
Sabonis, A. Ančiute, L. Sabo- 
nienė, A. čiapas, A. Jankus ir 
pagarsėjęs “Peoples” radio due
tas ir kvartetas iš tikrųjų šau
niai pasirodė, sudainuodami ke
letą rinktinių gražių ir mažai 
kam girdėtų musų dainelių.

Dr. A. J. Jovaišas pasakė kal
bą, liečiančią žmogaus sveika
tą, o juokdarys čalis Kepurė

MADOS MADOS MADOS
* ' t

J

27^9

82622—Jaunutei panelei suknelė. Sukirptos mieros 
amžiaus.

2749

10(> 12, ir 14 metų 
■ Z ,; * ' . k'-; •

Vasarinis modelis, pasiūtos Iš margos vasarinės materijos su baltu kal- 
nierium. Sukirptos mierds. 16, 18 taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2739—Spurto suknelė, su balta bliuzka ir trumpu žaketėliu. Labai praktiš- 
tiškas ir pavasaryj patogus dėvėti rūbas. Sukirptos mieros 16, 16, 18, 20, taipgi 
36, 38 ir 40 colit| per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blahr 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti pavp vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, Gali
ma/prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos. Pattern Dept.. 1739

’ląlated :5t.v, Chiceflo, III.

juokino klausytojus. Prie to vi
so buvo labai gražių ir gyvų 
muzikos gabalėlių, naudingų ir 
įdomių pranešimų klausytojam. 
Taip kad klausydamas šį pro
gramą gali pripažinti jį pilnai 
pavykusiu. Todėl lauksime dau
giau*.—Kr.1

Roseiand
I ... - -

Kur galima "Naujienas” gauti 
Rose lando apielinkej.

Buclnnski, bučernė, 11853
Michigan Avenue,

Ivanauskas, grosernė, 122
Kensington Avė.

G. Kiser, barberne, 10504 S.
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių pastatas.
113-th and Michigan Avė.

Zidor laikraščių pastatas,
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Front St. »

Schoenwalls laikraščių pa 
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haūstman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

iNewman. laikraščių pastatas,
737 E. 91st Place. i

TheEnglishColumn
Lithuanian Univers- 

ity Club
Do! Mi! Sol! Well, that start- 

ed it. Started what? Why, a 
glee club composed of Lithu
anian sttidcnts!
Lašt Saturday, a small group 

of University Club members 
asęembled1; together to form a 
glee club. After sevcral hours 
of struggling under the capab- 
le leadership of Miss Valeria 
Ghap, signs of success bccame

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

»

čia įdedu 15 centų ir prašau at
; ■ ■ •

siųsti man pavyzdį No

Mitros .................. ........... per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

. (Miestas ir vata.)

* Ketvirtadienis, bal. 14, 1932
■y...... '... . m................. . —------ - ---------------—

very much apparcnl. The stu
dentą bccame so enrapl in 
Hicir nnisic that only the pangs 
of hunger and the smėli of cof- 
fce wero able to capt tire them 
awh’y from the piano. The 
meeting finally broke up after 
Severai demonstrations of 
crooning and yodeling by some 
of Our spccinlly talentcd mu- 
sicians.

The purpose of organizing a 
glee club of this sort has been 
to ptovide a source of diver- 
sion for our members. To add

PRANEŠIMAI
Žinotina visiems Brighton Parko Lie

tuvių Namų savininkų sąjungos nariams 
ir kitiems taksų mokėtojams, kad 15 d. 
balandžio yra paskutinė diena užprotes
tuoti jūsų taksus pavieto teisme per 
Real Estate Tax Payers Association. 
39 S. La Saite St. Nors šita associa
tion priims ir toliaus jūsų taksų bitas, 
bet tik su išlyga, kad jeigu legislatura' 
neprailgins laiko baudžiamos dienos, tai1 
ši asociacija gražins jūsų bilas ir pini-1 
gus jums atgal. Taigi kad būti tikru 
reikia paduoti iki 15 balandžio.

— J. K- Encheris, pirm.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkeviiia, 
Naujienų Spulkos Sekr.

LSS. Chicagos Centralinės kuopos su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio 15 
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.

North West Lietuvių Moterų Kliubas 
laikys mėn. susirinkimą, balandžio 15 d.,
8 v. v.. Almiro Simons svet.. 1640 N. 
Hancock St. Narės malonėkite pribūti 
laiku. — Sekretorė.

Lietuvių Tautos Ka
talikų Parapija

Rengia

LINKSMĄ BALIŲ
Su dovanomis,

Nedėlioj, Balandžio- 
Apr. 17 d., 1932

Pradžia 7 vai. vakare

Tautiškoj svetainėj
3501 So. Union Avė.

Kviečia visus-sas.
Komitetas.

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop 

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

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė. » 

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO.

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

M
šalę Ramova teatro 4

Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 
ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

RUSIJOS

Pertvarkymas

PASKUTINĖ DIE
NA 

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
Ateina didžiausia rusiška tonfilma 

“AUKSO KALNAI”

color and spiri! to the organi- 
zation, a song with college 
pep has been composed by 
Miss Ghap. I( is with these 
vvordrf and this tune that wc 
hope to fling our colors far 
and widc.

Therc will be another meet
ing of a similar nature Satur- 
day, April 16th at Miss Adeline 
Giinson’s home, 8121 South 
Drexel Avė. The time is sėt 
for 2:30 P. M. sharp. —Kazys.

“Auksų Kalnai”
Rytoj Punčh W Judy teatre pradės 

rodyti didelį sovietų kalbant j ji paveiks
lą “Aukso Kalnai“. Jį parašė Putilo- 
vo darbininkai, nurodymais Maksimo 
Gorkio. Sakoma, kad šis veikalas savo 
artistiškumu ir dramatiškumu viršijąs 
net “Kelią į Gyvenimą”.

CLASSIFiED ADS.
.1 ■’ ■ ■

Educationai
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

< -*enomis at vakarais. Del tnformactpi 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolpb St.

Business Service 
Biznio Pątąrnayimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. . Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą m a levų, varnišių ir 
bardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP « PAINT 

3218 So. Halsted St.
« Tel. Victory 4965

• Automobiles
PARDAVIMUI pigiai Hudson sedan 

automobilis 1928 metų, 2 lubos. 
3401 So. Aubum Avė.

FORDAS, coupe, su rumble sėdyne — 
1929 modelis — kaip nauja, tiktai 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

Furniture & Fixtures 
Rnkandąi-įtnĮĮBai -

PAAUKOSIU gražius modemiškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65. vertės $325. 
4 šm. miegamasis setas $75. vertės $350. 
9x12 Ątnerican Oriental Kaurai $30. 
daug 'kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2.000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė.. 1 Ant., tel. Rogers Park 4887

Business Čhances
___ Pardavimui Bizniai

PĄRDAVIMUI ar išmainymui labai 
gera bučernė ir grosernė. lietuvių apgy
ventoje ieto i. biznis išdirbtas.

1835 S. Halsted St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško.. 

IEŠKAU darbo pas flat janitortus, 
kurie turite taisyti langų ir durų skry- 
nus, žolę sėti, medukus karpyti, atlie
ku tą visą darbą. Unijistas. Šau
kit Belmont 1463, klauskit Tony.
■ ..... ____________ ____ ___________ , ----

MERGINA paieško namų darbo, ar
ba kotely prie lovų taisypio.

3559 So. Union Avė.

REIKALINGA patyrusi mergina abel- 
nam namų darbui. Pastovus darbas. M. 
Langer, 2644 Le Moyne Avė., apt. 2.

Exchange—Mainai
MAINAU $10,000 pirmą morgičių 

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

Real Estate For Sale 
Namai-ftemS Pardavimui

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue

PARDAVIMUI 5 kambarių naujai 
išremontuotas cottage, nauji fixtures ir 
plumbingas, 2 karų garadžius. didelis 
basementas arba isrenduosiu nebrangiai.

'• — 1437 So. 48 Ct., Cicero.
.




