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No. 90

Iš 2600 balsavusiųjų 
SLA. rinkimuose, arti 
1400 už F. J. Bagočių
65 balsavusios kuopos davė Gugiui 1538 

balsus—60% visų balsų už iždininkus;
Bronušui—1244

PAŽANGIEJI KANDIDATAI Į IŽDO GLOBĖJUS PRIEŠAKYJ, 
STUNGIS SU 1135 BALSAIS, BAKANAS—1194

CHICAGO, ILL., bal. 14. — Paskiausiu laiku į “Naujienas” 
atėjo pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus iš šių 

'kuopų: 173 (Lowell, Mass.), 128 (Carnegie, Pa.), 139 (Roseland, 
I1L), ir 343 (Indiana Harbor, Ind.)

Jų rezultatai ir bendri ikišiol “Naujienoms” priduoti bendri 
balsų skaičiai iš 65 kuopų yra tokie:

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez. Viso 

BAGOČIUS ........................................ 1303..................88.........1391
Gegužis ....................................   518................... 6...........524
Bachunas ...............................................  720...............10...........730

Į Vice-Prezidentus:
Mikalauskas ............   ,.......... 1444................86..........1533
Vokietaitis .......................... ................. 453................ 9..............462
Mockevičius ...................................... 426................12............438

| Sekretorius:
Jurgeliutv ............ ................................ 823................ 90............913,
Miliauskas ....... ......... ..... . ..... .  . 516............ 7............523
Čekanauskas ......................................... 877........... 5........... 882

| Iždininkus: 
GUGIS ..............................   1445..................93.........1538
Tareila ................................................... 675.................... 8...........683
Mažeika ..... ........................................... 356................... 2...........358

Į Iždo Globėjus:
Januškevičius ....—..... ........ 1087.................. 11... . 1098
©AKANASL.......... ..........................  1109.......... 85..........1194
stungis .... .......... 1049.. :...86........ 1135
Raginskas ........................___ _______ 560 .................7. .......567

.Mockus .................................................. 602..................8.......... 610
Sekys .............................. ....... ...’.......... 262...................6...... 268

Į Daktarus-kvotėjus:
BRONUŠAS .........  1157................ 87......... 1244
Klimas ....... .................................... ....... 688................10..........698
Staneslow ......................... -................  469...................5............475
Pažangieji kandidatai yra F. J. Bagočius—į prezidentus; K.

G ugi s—j iždininkus; Bakanas ir Stungis — i iždo globėjus 
ir Dr, Bronušas —į daktarus kvotėjus

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

Lietuvos Naujienos

Darrow gina kalti
namuosius Massie 

byloje
Honolulu, bal. 14.—šiandien, i

prokuratoriui užbaigus savo ap
kaltinimus prieš keturius as
menis Mrs. G.ranville Forstecue, 
laivyno leitenantą Massie, ir 
jurininkus Kord ir Jonės kal
tinamus nužudžius havajieti, 
Kahahawai, garsus Chicagos
kriminalinis advokatas Clarence
Darrow išėjo juos ginti. Byla 
pasižymi nepaprastu visuome
nės susidomėjimu.

Altoona, Pa., bal. 14. — Ne
toliese, Hensheytovvn miestely, 
gyvenamų namų gaisre žuvo 
septyni kūdikiai ir jų motina.

Tėmykite jog
NAUJIENŲ 

R A D I O 
PROGRAMAS

Sekmadieny, 
Balandžio 17 dieną
* Bus iŠ kitos Stoties

WEDC 
1210 kilocykles 

,.7:00 iki 7:30 vakare

Ispanijos respublika 
švenčia pirmas 

sukaktuves
Madridas, bal. 14. —Ispanijos 

respublika labai iškilmingai 
švenčia pirmas sukaktuves. So
stinėje Madride iškilmėse daly
vavo didžiulės minios ispanų, 
kurie džiaugsmingai ' išreiškė 
pasitenkinimą, kad karalius me
tai atgal buvo nuverstus nuo 
sosto.

Madridas, bal. 14. — Valdžia 
kreipėsi i gyventojus 500,000,- 
000 pesetų paskolos subalansuo
ti- 1932 metų biudžetą. Išpirkta 
bonų už 600,000,000/ 100,000,- 
000 daugiau negu buvo numa
tyta.

Vokietijoj pirmoje vie
toje — biudžetas, ant

roj — bedarbiai
Berlynas, bal. 14. — Darbo 

ministeris paskelbė, kad pir
miausiai Vokietija subalansuos 
biudžetą ir tuomet pradės tęsti 
darbą bedarbių klausimu ir 
stengsis aprūpinti nedirbančius 
darbais.

Manila, Fil. Salos, bal. 14. — 
Tarp Farmozos ir Luzon Pa- 
cifiko vandenyne paskendę lai
vas. Žuvo 1,9.

Chilc, Santiago sostinė. Dėl ugniakalnio veikiipo to miesto gyventojai buvo apimti didžiausios 
baimės.

Suomija paskelbs 
amnestija fašistu 

maišto dalyviams
--------------------•“ . •

Atsakomybėn trauks vadus;
agitatorius ir lėmėjus

Helsinki, Suomija, bal. 14.— 
Planavusi nubausti visus lapu 
jieėių-fašistų sukilimo dalyvius,' 
Suomijos nusistatymą pakeitė 
ir paruošė amnestijos projek
tą, kuriame numatoma dovano- 
ti bausmė visiems dalyviams, ’ 
išskyrus miįitarięrfis ir ei vi-j 
liams sukilime vadams, agi ta į 
toriams, fašistu štabo nariams!

4 I

ir rėmėjams, kurie pr|e sukili-! 
mo prisidėjo finansine pagal
ba. Greitu laiku Įvyks jų teis 
mas. z

I

Apart jų, atsakomybėn bus į 
patraukti visi valdininkai, ku- | 
“ie ryšy su sukilimu, pasirodė 
valdžiai neištikimi.

Lapua ūkininkams— kurie 
išimtinai sudarė sukilėlių bū
rius, bausmė dovanota, nes val
džia buvo Įsitikinusi, jog jie 
nežinojo, kad sukilimas buvo 
ruoštas jų nuversti ir aklai 
jekė paskui sąvo vadus, Koso- 
o, Wallenius ir didelį skaičių 
menkesnių, kurie dabartiniu 
laiku įkalinti, laukia teismo.

»isam pasaulyje 25,000,- 
000 bedarbių

Geifeva, bal. 14.—-Tarp. darbo 
biuro konferencijoje paaiškėjo, 
kad pasaulyje dabar, yra 25,- 
000,000 b'edarbių, kurių šeimy
nos siekia 50,000,000 ypatų. To
kiu budu, nuo nedarbo dabarti
niu laiku kenčia 75,000,000- 
80,000,000 žmonių. Konferenci
jos svarbiausias tikslas yra tą 
bedarbių skaičių sumažinti.

Siūlo konferenciją Ang- 
lijos-Airijos ginčą 

išrišti
London, Anglija, bal. 14. — 

Anglijos darbo partija perser
gėjo Airiją ir Angliją ginče ne
nustoti lygsvaros ir mėginti 
konfliktą dėl priesaikos panai
kinimo išrišti apskrito stalo 
konferencijoje.

London, bal. 14.—Po karštos 
kovos Anglijos parliamentas 
praleido įstatymą, kuris leis ki- 
nonjatografams ir kitoms vie
šoms įstaigoms veikti sekma
dienyje.

Prohibicijos klausimas 
vėl kongrese

YVashington, D. C., bal. 14.— 
Senatorius Bingham (Conn. 
rep.( irxMillard (Md. dem.) į- 
teikė senatui naujį projektą 
atiduoti prohibicijos klausimą 
“vietinei nuožiūrai” ir palikti 
valstijoms nutarti ar jos nęri 
būti “sausos” ar “šlapios” ir 
atatinkamai tvarkytis. k' 

v" - -"
Atsinaujino Illinois 
angliakasių ir savi

ninkui derybos
Chicago,, III., bal. 14. — Bal. 

1 d. nutrukusios, trečiadienyje 
atsinaujino Illinois angliakasių 
unijos ir kasyklų savininkų de
rybos dėl naujos algų sutarties. 
Savininkams paskelbus lokautą, 
40,000 kasėjų nustojo darbo.

& —------------r-------

Iš Sovietą “piatilet- 
kos” niekas neišeina,

Maskva, bal. 14. -r— Sovietų 
piatiletka p’asirodo vis labiau 
neįvykinima ir Maskvos Izves- 
tija straipsnyje pati tai patvir
tina. Trys svarbiausios “pen
kių metų plano” pramonės ša
kos: transportacija ,metalurgi- 
;a, ir anglių produkcija išpildė 
tik 86% kvotos, kuri plane bu
vo numatoma. 

1

Tarptautinio teismo 
klausimas ir vėl pa
gintas Washingtone
Washington, bal. 14. — Sena

to užsienių reikalų komisija at
sisakė pareikalauti Hooverio 
kreiptis j signatares dėl Ame
rikos įstojimo 1 Į Tarptautini 
Haagos teismą. Pittman’o re
zoliucija, kuri to reikalauja bu
vo atmesta.

Havana, Kuba, bal: 114. —Dr. 
Jose elemente Vivanco, buvęs 
Kubos užsienių reikalų minis
teris paskirtas aukščiausio teis
mo teisėju. 1

Chiestgai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ,temperatūroj jokios 
permainos; lengvas šiaurryčių 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 30- 
43. bi'

Saulė teka 5:11; leidžiasi 6:-, 
30. *

“Balandžio 24-ta d. 
bus keršto diena!”

grūmoja Hitleris
Parlaimėjęs prezidentūrą, mė
gins Įgyti didžiumas seimuose

— • • w» — • ■ ■■ •

Berlynas, bal. 14. — Vokieti
jos valdžiai išskirsčius Hitle- 
r’io gaujų “armiją”, uždarinę 
jų lizdus ir konfiskavus vėlia
vas, pats vadas Adolf Hitler’is 
paskelbė atsišaukimą į fašistus, 
pasmerkdamas valdžios elgesį ir 
šaukdamas, kad balandžio 24 d. 
—bus atkeršinimo diena. Ta 
diena įvyks Prūsų ir kitų Vo
kietijos valstijų seimų rinki-- 

zmai. Pralaimėję prezidento rin
kimus, hitlerininkai' mėgins 
gauti didžiumas seimuose.

Policija padarė kratas ir už
darė Hitlerio lizdus visuose di
desniuose Vokietijos miestuose, 
Frankfurt-am-Main, Karaliau
čiuje, Koelne, Sttutgarte ir ei
lėj kitų. Darmstadte suėmė 
daug hitlerininkų amunicijos, 
karo pabūklų ,automobilių, mo- 
tociklių, vieną orlaivi ir daug 
inkriminuojančių dokumetų.

Išskirstyti fašistai, Hinden- 
burg’ą, kuris išskirstymo dekre
tą pasirašė užpylė protesto re
zoliucijomis, kuriose nurodo, 
kai jų “armija” buvo išskirsty
ta neteisėtai, nes kitos milita- 
lės organizacijos, kaip “Gele
žinis Frontas*’ dar tebeveikia.

Čekoslovakijoje žuvo 7 
angliakasiai

/ ; • —  ----------------- • ' j

Praga, Čekoslovakija, bal. 14. 
—Bohemijos .kasyklose eina 
streikas. Tarp streikuojančių 
angliakasių ir policijoms Įvyko 
susirėmimas, kuriame 7 kasė
jai buvo nušauti ir didelis skai
čius sužalota.

Kariuomenė į streikie- 
rių distriktą 

, , .„—j,—„v
Columbus, Ohio., bal. 14. — 

Harrison county, kur vyksta 
angliakasių streikas, pasiųsta 
kariuomenė. Kai kuriose vieto
se Įvyko riaušės, dėl kurių kal
tinami streikieriai.

• ' V i

30 darbininkų žuvo katastrofoje
Columbus, 0., bal. 14, —Co- 

lumbus dėl nežinomų priežas
čių išlėkė Į orą naujai stato
mi $10,000,00Q vertės valstijos 
rupiai. Katastrofoje žuvo 30 
darbininkų ir 50 sužeista. Visi 
palaidoti griuvėsiuose. Manoma, 
kad buvo padėtos bombos.

Suomių spauda paminė
jo prof. Matulionies » -------
Helsinkis.—Beveik visi Hel

sinkio laikraščiai plačiai pami
nėjo prof. Matulionies mirtį, 
pabrėždami ,kad velionis buvo 
iš žymiausių Lietuvos moksli
ninkų ir turėjo ypač glaudžius 
santykius su Suomija, kur jis 
1906 m. dirbo, o 1922 m. atliko 
ekskursiją su Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos studentais. 
sjieoaammiQuaysb oird oin oin

Amerikos nusigink
lavimo planas randa 

daugiau pritarimo
Gencva, baV. 14.—Amerikos 

delegato Gibsono pasiūlymas 
Nusiginklavimo konferencijoje 
randa daugiau pritarimo., Nors 
Francija griežtai prieš j Į nusi
stačiusi, Vokietija, Anglija ir 
dalinai IJalija jį remia. Ame
rikos pusėn linksta Ispanija ir 
netgi Lenkija.

Paskutiniu laiku, konferen
cija beveik nieko nesiėmė, nes 
laukia Stimsono atvykstant.

— --- r— ----

Al Smith išėjo viešai 
prieš Roosevelt’ą
Washington, l). C.,, bal. 14.— 

Alfred E. Smith demokratas, 
kandidatuojąs į Amerikos 'pre
zidentus viešai išėjo prieš New. 
Yorko gųbęrųf torių Franklin 
D. Roosevelt, kuris irąi ieško de
mokratų nominacijos preziden
tūrai. Kalboje pasakyti)]e Wa- 
shingtene, pasmerkė “BooseveL 
t’o demagogiją ir pastangas 
Amerikoje sukelti klasinę ko- 
Yą”.

—W" .. II. !|l«|. - I *»> H*);, ..,

Japonijos-Rusijos 
santykiai aštrėja

Tokio, Japonija, bal. 14. —- 
Del dabartinio padėjimo Sibiro- 
Mandžprijos pasienyje ir pačio
je Mandžurijoje plintančio su
kilimo prieš japonų surėdymą, 
Japonijoje pasireiškė didelis ne
ramumas ir galimas daiktas, 
kad iš įtęmptų Rusų-Japonų 
santykių gali išsivystyti gink
luotas konfliktas. Japonai tvir
tina, kdd sovietai sukilėlius kir
šina ir remia.

Studentai į ;pagelbą 
Kentucky angliaka

siams ,
' Chicago, III., bal. ,14. — Chi- 

cagoje ir kituose miestuose or
ganizuojami studentai į grupes 
teikti pagalbą Kentucky anglia
kasiams. Jie renka rubus ir 
maistą ir juos gabens j Ken
tucky kasyklų distriktus birže
lio menesyje.

Degtukų sindikatas 
Lietuvoj

Neigiami sindikato veikimo 
rezultatai

Kaip žinorria nuo 1930 m. ge
gužės m. 12 d. valstybinis deg
tukų monopolis perleistas 35 
metams švedų degtukų sindi
katui, kuris Lietuvoje pasiva
dinęs Lietuvos degtukų akcine 
bendrove.

Pagal sudarytą su vyriausy
be sutartį, sindikatas Įsigijo 
visus esamus Lietuvoj degtukų 
fabrikus: “Etną”, “Balkau”, 
“Eelktrą”, “Uran”, Michalina- 
vos f (šalę Vilijampolės), “El
nias” Klaipėdoj ir degtukų šiau - 
dėlių fabrikus Mažeikiuose ir 
Klaipėdoj.

Sindikatas apsiėmė laikyti tik 
du fabrikus

Sindikatas per visa sutarties 
galiojimo laiką apsiėmė laikyti 
tiktai du degtukų fabrikus 
Michalinavoj ir Jonavoj ir deg
tukų šiaudelių fabriką Mažei
kiuose, o visus kitus fabrikus 
likvidavo. Be aprūpinimo rin
kos vietoje pagamintais geros 
rūšies degtukais sindikatas su
tartyje pasižadėjo dar kasmet 
eksportuotix ne mažiau, kaip 
dvylika milijonų dėžučių degtu
kų ir tūkstantį tonų degtukų 
ŠiRtidelių.

Prieš monopolio įvedimą vi
si degtukų fabrikai turėjo la
bai gražaus pelno, gamindavo 
daug daugiau degtukų, šiek tiek 
jų ir eksportuodavo, be to vi
suose fabrikuose turėjo darbo 
apie 500—600 darbininkų. Pa
gal statistikos biuleteno oficia
lius duomenis 1929 m. (prieš 
monopolio Įvedimą) visuose 
fabrikuose pagaminta 64,1 mi- 
lionų dėžučių degtukų ,1930 m. 
—dar 59,9 mil., o 1931 m. jau 
tiktai 45,9 mil., nepaisant, kad 
sutartimi visai suvaržytas ki
tokiu ugnies įžiebimo prietaisų 
vartojimas. Mažeikių degtukų 
šiaudelių fabriką sindikatas vi
sai likvidavęs, o vieton jo Šiau
delius gamina pertvarkytame 
fabrike Klaipėdoj .Tame pat 
statist. biuletenyje nematyti, 
kad sindikatas eksportuotų iš 
Lietuvos degtukus, bet vieton 
jų kiek eksportuoja degtukų 
šiaudelių. Likusiuose dviejuo
se degtukų fabrikuose dirba 
tiktai apie 160 darbininkų, bet 
esamomis žiniomis, sindikatas 
šiuo metu rupniasi visai sustab
dyti ri Jonavo degtukų fabri
ką “Uran” . Be to, spaudoje 
dažnai rašoma apie nelaimingus 
įvykius su sindikato gamina
mais degtukais,
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Carnegie, Pa.
SLA. 128 kuopi balsavimuose 
laimėjo pažangieji kandidatai

Balandžio 10 d. įvyko SLA. 
128 kuopa susirinkimas, kuria
me buvo SLA. Piki. Tarybos 
balsavimai. Kandidatai balsų 
gavo sekamai:

| prezidentus: Bagočius 10, 
Gegužis 0, Bačiunas 0;

į viee-prezidentus: Mikalaus
kas 10, Vokietaitis 0, Mockevi
čius 0;

i sekretorius: Jurgeliutė 8, 
Miliauskas 2, Čekanauskas 0;

į iždininkus: (ingis 8, Tareila 
1, Mažeika 0;

į iždo globėjus: Januškevi- 
čia 0, Bakanas 8, Stungis 8, Ha- 
ginskas 1, Mockus 1, Sekys 0;

į daktarus kvotėjus: Dr. BrO- 
nušas 7, Klimas 2, Str.neslovas 
0.

Kuopa taipjau išrinko delega
tą į SLA. busiamą 37— Seimą, 
(jaunuolę) Joscfiną šiurmaPy- 
tę.

SLA. 128 kuopa Fin. Sek r;
—E. K. šiurmaitiertč.

darumo šventės apvaikščiojimą. 
Tai ir viskas. O vyčiai, šventi 
Antanai, smetoniški arkliukai ir 
Vytauto minėjimai yra niekas 
daugiau, kaip tik koresponden
to ilgo liežuvio padaras.
D. L. D. Tarybos Valdyba:

—F. Motuzas, pirm.
— Jenas Šimanskis, sekr.
—P. šiupis, ižd.

Hartford, Conn.
/.<• SLA. 121 kuopos susi

rinkimo

Loweif, Mass.
SLA. 173 kuopos balsavimas.

SLA. 173 kuopa balandžio 7 
d. laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo Pildomosios 
Tarybos balsavimai. Balsavimo 
pasėkos buvo tokios:

į prezidentus: Bagočius 5, Ge
gužis 6, Bačiunas 2;

į vice-prezidentus: Mikalaus
kas H, Mockevičius 1;

i sekretorius: Jurgeliutė 10, 
Miliauskas 1, Čekanauskas 2;

j iždininkus: Gugis 10, Tarei
la 4;

į iždo globojus: Januškevičia 
6, Bakanas 6. Stungis 2, Ka
minskas 2. Mockui 3, Sek^s^l;

i daktarus kvotėjus: Bronti
sas L Klimas 8.

Kai kurie nariai labai pasi
piktino tais Pildomosios Tary
ba; nariais, kurie baldavo už tai, 
kad Dr. Vinikas nebūtų padėtas 
ant baloto.

—Narys.

Detroit, xMich.
DLD. Tarybas pareiškimas.

“Naujienų” No. 75 tilpo neva 
atsakymas DLD. Tarybai į jos 
pakvietimą pasiųstą “Ateities” 
chorui, kad pagelbėtų išpildyti 
programą rengiamame 1 gegu
žės vakare. Pasirašo kažkoks 
Svečias.

Mes per tris . savaites laukė
me iš “Ateities” choro atsaky
mo, bet jo nesulaukėme. Kada 
“Naujienose” pasirodė ^inutė, 
tai supratome, jog tai “oficia
lia” Tarybai atsakymas.

Kad choras nenori Detroito 
Lietuvių Draugijų Tarybai dai
nuoti, tai jo reikalas. Tačiau 
taip reikėjo ir atsakyti į pakvie- 

, timą, o ne rašyti į laikraštį me
lus ir visokias nesąmones apie 
Tarybą. Tai labai negražu. Tas 
biednas choristas prirašė prie 
Tarybos jai nepriklausančias 
draugijas, o priklausančias iš
braukė; primetė jai nerengtus 
parengimus, o rengtus užslėpė. 
Iš to galima spręsti, kiek tam 
Svečiui rupi teisybė.

Detroito Lietuvių Draugijų 
Taryba susitvėrė 1931 metų ba
landžio mėnesyj. Jai ligi šiol pri- 

. klauso sekančios draugijos: 
SLA. 200, 352 bei 364 kuopos, 
DLK. Gedimino Kliltbas, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros 29 kuopa ir LSS. 116 kuopa. 
Taryba ligi šiol yra surengusi 
prof. Mykolui Biržiškai priėmi
mo vakarienę ir prakalbas, per
eitą vasarą didžiulį pikniką ir 
dabar Lietuvių Svetainėj rengia 
gegužės 1 d. didelį programą, 
kaipo pasaulio darbininkų soli

Balandžio 10 dieną SLA. 121 
kuopos susirinkime buvo bal
savimai Pild. Tarybos ir rin
kiniai delegatą į Seimą. Kuo
pa turi apie 160 narių, turin
čių teisę balsuoti. Susirinkime 
dalyvavo 78 nariai, bet balsa- 

• vo tik 71. Gi nominacijų laike 
nariu dalyvavo 103 ir balsavo 
97. Pasirodo, kad balsavimuo
se nariai jau ne taip žingekla- 
vo SLA. Pild. Tarybos sąstatu, 
nors Bachuno ir Gegužio šali
ninkai dirbo išsijuosę (Bago- 
čiaus frakcijos agitacijos ne
simatė). Be to, šešt., bal. 9 d. 
visus narius užplūdo “bači li
niukų” literatūra (paštu iš 
VVaterburio ir Chicagos).

Balsavimų pasekmės jau bu
vo paskelbtos.

Delegatų i Seimą nutarta 
siųsti vienas ir juwmi išrink
tas J. Sekys. Čekanauskas 
ir .Januškevičius pasipra
šė narių ar juos negalėtų leis
ti i Seimą savo lėšomis ir kad 
kuopa suteiktų mandatus.

Ginčų iškilo dėlei atstovo 
lėšų. Vieni pasiūlė $50, kiti 
$25, o Januškevičiui $20. Pirm. 
V. M. Čekanauskas pranešė, 
kad gelžkclio lėšos “rou nd 
trip” $39.75, bet Januškevičiui, 
kurių sūnūs yra iždo globėju ir 
gauna iš Centro už “keliones 
ir sugaištis” kas mėnesis apie 
$100. (žr. “Tėv.” atskaitas užj 
paskutinį 1931 m. bertainį) no
rėjo “sumažinti” atstovo kelio
nės išlaidas, kad “nenukentė
tų” kuopos iždas. Bet balsuo
jant 36 balsais prieš 7 (1 kad 
$25 ir 3 $20) nutarta atstovui 
atlyginti $50.

Nariai suteikė kelioliką Sei
mui įnešimų ir juos sutvarkyti 
išrinko komisiją iš A. Galicko, 
P. Labanausko ir J. Januškevi
čiaus.

Veikiančioji kuopos komisi
ja (be valdybos dar yra išrili
kta tam tikra komisija, kuri 
rūpinasi kuopos veikimu, pa
rengimais, vakarais, teatrais ir 
kitais dalykais) pranešė, kad 
vasaros ir rudens sezonui nu
matyta surengti pora piknikų 
ir į rudenį pora teatrų bei ba
lių.

—V. Kiaušas.

Detroit, Mieli.
Areštavo “deputy chielf” klerką 
Julius Deutelbaumą;. jį gina 

lietuvis advokatas.

[Acme-P. « A. Photo]

Los Angeles, Cal. — Naujos rųšies kanuolė šaudymui į aeroplanus.

c paskui persikėlė gyventi į 
Detroitą, kur neužilgo pradėjo 
dirbti teisme. Per trumpą lai-

Pasveikinkime savo 
prie te ii

prie laivo su draugais ir drau
ge su imigracijos valdininku 
nuėjo į “Registro Civil”, kur

ką jis redagavo “Detroit La- 
bor Netvs”.

’193O m. buvo pakeltas klau
simas, ar Deutelbaum gali bal
suoti. Pastarasis esą pristatęs 
savo dėdės pilietybės popierius 
kaipo savo tėvo. Tikrumoj gi jo 
tėvas „šioj šalyj išgyvenęs tik 3 
metus ir pilietiškų popierių ne
turėjęs.

Deutelbaum
roito žydų rateliuose jis yra pla
čiai žinomas. Tačiau "įdomu bus 
pestebėti tas laktas, kad jis pa
sirinko šapo
Jos. P. Uvicką. Deutelbaum sako, 
jog jis galėsiąs įrodyti, kad vi
si tie kaltinimai yra be pagrin- is .yra daug gero padaręs lietu- 
do.

Tauta paprastai išreiškia dė
kingumą ir pagerbia tokį žmo
gų, kuris dirba jos labui. Lie
tuviams ypač turi būti brangus 
tie žmonės, kurie būdami sve
timtaučiai su pasišventimu dir
ba musų labui. Prie tokių žmo
nių tenka priskaityti Harold H. 
Benderi, Princeton universiteto

yra žydas. Dėt- profesorių.
Balandžio 20 d. prof. Bender’- 

iui sukanka lygiai 50 metų am
žiaus. Vadinasi, tai bus jo gimi
mo diena. Tą „dieną mes turė
tume savo prietelį atsiminti. 
Reikia žinoti, kad prof. Benderi-

advokatu lietuvi

viams. Jis dirbo, kad Lietuva 
gfeutų iš Amerikos de juro pri- 

jis visuo-sali pažinimą. Lietuviams ji 
bu- met rodo didžiausi prielankumą.
ni- Ačiū jo pastangoms, ne vienas 
čia

—o —
Prie progos bus ne pro 

perspėti lietuvius, kfid jie 
tų atsargus su naudojimu 
lietybės popierių. Nesenai
buvo toks atsitikimas: vienas 
žymus lietuvis nuvyko į Kana
dą. Grįžtant jis tapo sulaiky
tas.' Lietuvis parodė pilietybei 
popierius, kuriuos jis buvo iš 
draugo pasiskolinęs. Valdininkai 
klastą pastebėjo ir lietuvi su
areštavo. Gynė jį advokatas U- 
vick, kuriam pasisekė dėl tech
nišku dalykų išmesti bylą. La
bai gerai, kad taip laimingai 
byla užsibaigė, nes lietuvis ga
lėjo būti labai skaudžiai nubaus
tas už klastingą svetimų pilie
tybės popierių naudojimą.

* —Detroitietis.

lietuvis studentas yra gavęs 
stipendiją bei phramą.

Prof. Bendęi( pažįsta lietuvių 
kalbą ir teikia amerikonams tei
singas \kžinjąs; ‘’aįjie. Ifetuvius jr 
apgina muS'ų tautą; žodžiu, .jis 
yra didelis musų prictelis sve
timtaučių tarpe: Todėl mes pri
valėtume asmeniškai arba nuo 
draugijos vardo jį pasveikinti 
sąryšyj su 50 metų amžiaus su
kaktuvėmis. .icj? adresas: įProf. 
H. II. Bende,r, 120 Fitz Rajn- 
dolph Road, Pri'/ceton, N. J.

; —Mokinys.

f

Toronto, Kanada

Julius Deutelbaum, “deputy 
chief” klerkas rekorderio teis
me, tapo apkaltintas natūrali
zacijos įstatymų laužymu. Jį 
tuoj areštavo Jungtinių Valsti
jų “deputy” maršalai. Jam pri
metama trejopas prasikaltimas: 
1. naudejimas dėdės pilietybės 
popierių įrodymui to, kad jis 
turi teisę balsuoti ir yra Ame
rikos pilietis (dėdės pilietybės 
popierius esą jis pristatęs kaipo 
ąąvo tėvo); 2T. klastingas persis- 
tatymas Amerikos piliečiu, ir 3, 
nelegališkas balsavimas Detroi
te. /

Už tuos prasikaltimus jis ga
li gauti 10 metų kalėjimo ir 
$3,000 pinigiškos bausmės.

Deutelbaum tapo' apkaltintas♦ 
po to, kai natūralizacijos de
partamentas užbaigė savo dvie
jų mėnesiui tyrinėjimą. Pasiro
dė, kad Deutelbaum atvyko iš 
Austro-Vengrijos 1901 m. Iki 
1916 metų jis gyveno Chieagoj,

[Acme-P. 13 A. Photo]

Senhtorius Pat Harrison, ku
ris sako, jog prezidentas Hoo- 
ver dabar labai daug kalba apie 
ekonomijos įvedimą. Bet 
prezidentas daugiau kalba, 
mažiau tegalima 
jis mano daryti,

suprasti

j u o 
tuo

konsulato vardu važinėjo poli
ai jon gelbėt Jokūbaitį ir skandyt 
Pavilonienę, kaip kad dabar pa
rode savo rolę Stanių byloje.

Ir kada ta Lietuva atsiųs to
kius žmones, kurie bešališkai 
ištirtų misterijas Argentinoje? 
Paliukas ir Miščikas, užvaldę 
“P. A. Naujienas” už tam tik
ras kompensacijas nuėmė boiko
tą nuo Jokūbaičio ir nesigėdino 

I aiškinti visuomenei, kad jo bijo 
net ir konsulas, netik jie, — da
bar slapukiškai šmeižiasi “Lie
tuvos žiniose'”, terliodami var
dą to, kuris pirmas pakėlė pro
testo balsą prieš Jokūbaitį ir jo 
klerikalinius1 bendradarbius, ku
rie jį ir subankrutijo, kitus nuo 
jo atmušę ir tatai kunigo Jani- 
licnio plunksna pakartotinai 
konstatavę. Istorija apie tai tu
rės kalbėti faktais: vardais ir 
datomis, šiandien Argentina nė
ra jokia tierra incognitb ir jau 
laikas dalykus aiškiai matyti.

—B. K. Algimantas.
kalba meilius žodelius ir sako, 
kad tik atsiųsk laivakorte, aš 
atvažiuosiu ir ištekėsiu už ta-

ir surašo jų apsivėęlimo aktą. 
Abu jaunieji laimingai gyveno, 
kol prie jos nepidsiplakė kuni
gai BumŠa su JanilioniU. Vie
ną kartą Stanislavą pakvietė į 
klerikalinį emigrantų globos 
komitetą ir ten jai pradėjo 
pust durnus į akis. Girdi,, tu 
esi katalikė ir turėsi pekloj 
čirškėti, jeigu gyvensi su tuom 
bedieviu be bažnytinio sliubo. 
(Prisiekdino Stanislavą, kad ji 
arba priverstų savo vyrą ateit 
bažnyčion, arba kad jį pames
tų. Klerikalų agentai Steponai- 
tukas, Rimavičius ir VilutisĮ

vęs. • ■ • •
Bylą ėjo per tribunolo fiska- 

lą Dr. Barberis ir teisėją Dr. 
Melbran ir šio kovo menesio 9 
dieną Argentinos teismas pripa
žino, kad vedybos atliktos- su- 
lyg įstatymų, kad visa tiesa yra 
Stanio pulsėje ir kad lietuviški 
klerikalai norėjo pagarsint mur
ziną savo krūmelį lietuviškos 
šeimynos griovimu.

Reikia Patyrinėt ir kitus 
Atsitikimus.

Prie progos reikalinga pri
minti, kad butų labai reikalin-

(visi gaun^iti algas iš Lietuvos kad kas pasirūpintų paty-
iždo) įmokino Stasę sakyti, buk 
ji nesupratusi, kad ją galėjo 
jėga apženyti, nes ji savo kraš
te pripratusi matyti, kad žmo
nės vedasi pas kunigus, o ne 
pas teisėjus. Sutarta padaryta. 
Stanislava pabėga nuo savo vy
ro ir apsigyvena pąs kunigus. 
Kunigai jau jai surado naują 
vyrą, kuris sutinka ir bažnyčion 
eiti ir prĮe$Jy 
neprotestuoja^

Lietuvių radio programa

Kanados Lietuvių, “Kultū
ros” Dr-jos choras balandžio 
17 dieną, 6:30 vai..iš stoties C. 
F.C.A., Daily Star, 1120 k. ant
ru kart išpildys programą iš 
kelių gražių liaudies dainelių. 
Taigi, kas mėgstate pasiklau
syti minimo choro programų, 
nepamirškite nusistatyti savo 
adio. —T.

JANUŠAUSKAITĖS 
AVANTURA AR

GENTINOJE
Klerikalinis “Globos Komitetai” 

griauni lietuvių šeimynas.
Kunigai atmušė Stanio žmo
ną. Teismo sprendinius.

Bs. As.
Kovas, 19Š2.

New York
Iš Chicago

I VIENĄ 
PUSĘ
I ABI 
PUSES 

Tikietai geri tiktai 
Coaches vagonuose 
kada priduodami 
kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.

$23-50
47
SHIP«

gi£ką “globą”- 
fffigai ir kon

sulato bernai griaudami šeimy
ną nepąsidrovėjo daryt sau iš to 
reklamą: nufotografavo “Hogar 
Lituano” ir save perstatė ispa
nų spaudoj kaip imigrantų tei
sių gynėjus, pripeckiojo kvailys
čių apie poną Stanį, kad tik tas 
atneštų 25 pezus už šliubą. Bet 
Stanys pareiškė spaudai, kad jis 
vįsuomet elgiasi tik teisingai ir 
piktinasi kunigais ir jų bernais, 
kad jie tokiu negražiu budu 
medžioja klijentus klerikaliniam 
kromeliui. '

Klerikalai išplitę spaudoj 
milžinišką sensaciją su fotogra
fijomis, buk jie susekė, kad Sta
nys apgavo Stanislavą, o jie ją 
išgelbėjo.

Dalykas atsidūrė teisme. Lie
tuviški klerikalai dėjo visas pas
tangas atmušt Stanio žmoną jr 
sugriaut šeimyną, Bet Stanys 
atnešė teismąn visus Stanisla
vos laiškus išverstus* ispanų 
kalbon, o taipgi bendrą jų fo
tografiją. Laiškuose Stanislava

rinėt ir kitus atsitikimus meilės 
avantiūrų dirvoje. Dabar yra 
daugiau laisvės Argentinoje už
tat reikėtų, kad kas iškeltų Pa- 
vilonienės bylą, kurią konsulato 
sekretorius Steponaitis taip 
stengėsi numarinti ir siūlė pi
nigus Pavilonienei, kad ji taip 
sakytų, kaip jis nori, o ne taip 
kaip ištikrujų yra. Pavilonienės 
ękąn.dajas įvy.ko ,tądą, kada Jo
kūbaitis .drauge su Steponaičiu 
n konsulu Mačiuliu čia sudarė 
lietuvišką “eilitė”; Steponaitis

kiniai išeina iš Dėarborn stoties, 
Chicago. kasdien 11.:00 vai. ry
te, 8:4 5 v. v. ir 10:20 v. vak.

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Dėl _ tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofis^ ar 
prie '

H. T. HARLOW, 
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago 
Telefonas HARRISON 4160

ERIE RAILROAD

Garsinkitės “N-nose”

Skalbėjas ir
Prasytoj 5 DOWN

Ironer tvas $49~

Jūsų pasiskirimas 

iš 2 skalbėjų 

Balloon Roti g r į 

žėjais.

Kaip pašaukti jūsų ku
DIKIO ŠALTI

Washer 
• was

B4Q

Fedtlco Spetdwasher (pa
radytas viriuj su prašy
tojų). Ketvirtainis por
celiano kubilas. Atitna- 

t mas gręžėjas (kairėj).
Fedelco Specialis skalbė
jas kairėj apačioj. Aps
kritas porceliano kubilas.

ITanciškus Stanys, gyvenda
mas Lietuvoje, turėjo malonią 
sužiedotinę, Stanislavą. Janušau
skaitę. Prie kelis metus Fran- 
cįškus išvyko Argentinon. Sun
kiai dirbo Argentinoje ir vis 
galvojo apie savo Stasytę. Abu 
dažnai keitėsi maloniais meilės 
laiškais. Franciškus net padidi
no ir pagražino iš Lietuvos at
sivežtą fotografiją, kur Prane
lis su Stasyte nusifotografavo 
jam su savo sužadetiiię skirian- 
ties: išvažiuojant Argentinon.

Vargais* negalais Rranelis už
dirbo pinigų ir , išsiuntė f savo 
Stasytei laivakortę. 1931 me
tuose Stanislava atvyko į Bue
nos Aires. •Pranas sutiko ją

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne- 
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
nerapiitis kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai jį 
pašalina paprastus negaliavi- 
ftius, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipacij'ą, viduriavimą ir ttA Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletchęr parašąs yra ant; kiek
vienos bonkutčs tikros Casto
ria.

Wnhi 
was 

*109

.■įi DIENŲ 
į DYKAI 

BANDYMAS

Bargeno kombinacijos pa
siūlymas — skalbėjas, gręžėjas 

ir elektrikinis prašytojas, viskas už $99. 
Mokėkit kas mėnesį prie jūsų šviesos bi- 
los. Jūsų pasiskirimui vienas iš dviejų 

skalbėjų, kiekvienas pilnai su nustatomu 

į įvairias pozicijas, reversible. sukinėji- 
muK gręžėju su ballon rolėmis. Fedtko 

kilnojamas prašytojas tinka į gręžėjo vic- 
ų; jį operuoja skalbėjo motoras. Visi 
įtaisai yra nauji ir pilnai garantuoti.

Dėt Demonstracijos Telefortuokit RAbhdo’.ph 1200, Local 66

a COMMOVttEALTH gDISOtf

ELECTRIC SHOPS /
^į . * * * r * ■ ’ V' * * K, $4 ’ ' • <

Viducmiesty — 72 tV. Adamt St. 112 S. Delrrbotn Sr.

AVIELINKIV SANKROVOS ATDAROS SVUĄĮO^ VAIRAIS |k| y:3O «VAL. 
Attiiltuiil—4#34.Špuib Adiluiid Are. 
South South Stątc St.
Knzlew<XMH-4&!J W. (Ml-d St.

jt« pridėdamas eun^big chargre

Broathvuy—1562 Broudwuy
IrviiiK Vark—1833 Irving Pnęlt UlviJ,
Logaii Sųiiiirr—Milwayl«'e Avė.
MiMUs»H>-CraU,fur<i-~<231 St.
aiiivuhi—!l'<lft Lincoln Avė.

. Prie vIhij pirkinių ant liuiok||linų' Ė E D E R A L KUPONAI DU O D A M I
4 J
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Penktadienis, bal. 15, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuviii

8:15 vai. vakaro susi- 
nedidelį kokios tai pri
mokytos kambarį, ad-

Karas anglies ka 
syklose

(Iš Amerikos jaunų socialistų 
darbuotės)

^Pradžioj praeitos savaitės 
praeidamas pro vieną high 
school pastebėjau porą jaunų 
merginų mokyklos uniformose 
dalinančių praeiviams kokius 
tai lapelius. Paėmiau vieną ir 
aš.

Pačiame lapelio viršuj didelė
mis raidėmis užrašyta “Karas” 
ir žemiau, kiek mažesnėmis rai
dėmis: “Amerikos anglies ka
syklose”.

Apačioj parašas ir antspau
das: “Jaunų Socialistų Lygos 
4-as Apskritys”. Toliau iš to 
lapelio patyriau, kad penktadie
ny, 8 d. balandžio, Jaunų So
cialistų Lygos 4 Apskritys ren
gia prakalbas, kur bus geras ir 
angliakasyklų distrikto kalbė
tojas, Arthur McDowell.

Sulaukęs penktadienio. 8-os 
balandžio vakaro, nuėjau į nu
rodytą vietą, nes buvo įdomu 
pamatyti jaunus Amerikos so
cialistus ir išgirsti iš kovos

lauko darbo su kapitalu prane
šimus.

Apie 
rinko į 
vačios
resu 4804 N. Kedzie avė., apie 
50 ypatų. Iš jų gal kokie 5—6 
suaugę, o kiti visi jaunuoliai 
vidurinės ir aukštosios mokyk
los amžiaus. Bet kas įdomiau
sia, tai kad visas veikiantis 
štabas susideda iš jaunų 17-18 
metų merginų; tai yra — pir
mininkės, raštininkės, maršal
kos ir organizatorių.

Pirmiau negu pasirodė kalbė
tojas A. McDovvell, .kelios mer
ginos ir vienas jaunas vyrukas 
pasakė po trumpą kalbą.

Iš jų kalbų buvo matyt,,kad 
jau jie ne šiandie pradėję tą 
darbą. Visi kalbėjo laisvai ir 
nuoširdžiai apie organizuotą 
klasių kovos reikalingumą ir 
kvietė jaunimą stoti į Socialis-

Savo kalbomis jie primiminė 
tas aistrias jaunuomenės idė
jas Europoj. Kuomet tenykšte 
jaųnųpmenS papuola į vidurines 
ir aukštąsias mokyklas, jai 
prieš akis atsiveria visai kitas 
pasaulis, negu jį mato vargo 
prislėgta liaudis ir fanatizme 
paskendę valdininkai.

Apie devintą valandą buvo 
perstatytas vakaro kalbėtojas, 
Arthur McDowell.

Jis nurodė kelias kasyklas, 
kuriose, begyj 18 mėnesių, nors 
ir dirbdami, angliakasiai visai 
negavo algų, nes jie turėjo vis
ką pirkti iš kompanijų krautu
vių, o pasibaigus mėnesiui jiems 
buvo parodytos knygos, kur 
prie jų uždarbio buvo pastaty
ti kryžiukai pavydale raidės 
“X”. Kalbėtojas sako, kad ang
liakasiai tuos kryžiukus prami
nė “bučkiais”, tai buvo kartus 
ir skaudus judošių bučkiai, už 
kuriuos' angliakasiai . turėjo 
dirbti pusiau badaudami.

Galų gale jie metė darbą ir 
išėjo j žūtbūtinę kovą ir dabar 
jų padėtis yra 
Kompanijos apsistatę 
samdytų ■raizbaininkų 
leidžia nieko ateiti 
kasyklų ir suteikti 
badu mirštantiems 
siams ir jų šeimynoms. Kalbė
tojas, nurodo tčkį atsitikimą, 
kad jau nekalbant apie sumu
šimą ir išvijimą iš anglies ka
syklų sričių laikraštininkų ; ir 
studentų, kurie buvo nuvykę 
patirti dalykų stovio, idant su
teikti pagelbą badaujantiems 
angliakasiams, bet buvo dar) ir

desperatiška, 
gaujomis 
ir nepri- 
apžiurėti 
pagelbos 
angliaka-
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da per pypkę, kad ta beveik su 
dantimis išlėkė lauk.

Ir, sake kalbėtojas, taip bu* 
vo pasielgta su gubernatoriaus 
pasiuntiniu, o šiaip piliečiui 
tai butų drožę tiesiai per galvą.

Kalbėtojas, užbaigdamas kal
bą, kvietė Amerikos jaunimą ir 
suaugusius stoti j Amerikos 
Socialistų Partijos eiles ir vi
siems kartu organizuotai panai
kinti tą biaurų kapitalizmo 
prieš darbininkus terorą.

!Po prakalbų buvo užduoti ke
li klausimai, į kuriuos kalbėto
jas dfvVė tinkamus atsakymus.

Pasibaigus prakalboms, jauna 
susirinkimo pirmininkė pranešė, 
kad Jaunų Socialistų 4-to Ap
skričio nariai ir norintys pri
sirašyti pasiliktų mitingui. Se
nesni ir apie 3—4 jaunuoliai iš
ėjo, o visi kiti pasiliko.

Kadangi jau buvo gana vėlu, 
tai išėjau ir aš, palikdamas jau
nuomenę bemitinguojančią.

Pasirodo, kad mes klystame 
manydami, jog Amerikos jau-

nuomonė visai nesidomi politi
ka ir klasių kova. Iš ^pirm pra
kalbų organizatorių .pranešimų 
pasirodė, kad jaunų socialistų 
kuopomis yra apsėtas visas Su
vienytų Valstijų kontinentas, 
nuo Atlantiko iki Pacifiko ir 
kad ateinantis gegužės mėnuo 
yra visas paskirtas agitacijai 
ir gavimui naujų narių į JSocia- 
listų Partiją. Kad yra šimtai 
mokyklų, kur yra rengiami kal
bėtojai ir organizatoriai, kaip 
jaunuomenei, taip ir suaugu
siems. Taip pat buvo pranešta, 
kad sekmadieny, 17 balandžio, 
bus prakalbos adresu 3036 
Rooscvelt Rd., kur tarpe kitų 
gerų kalbėtojų kalbės vienas 
Chicagos universiteto profeso
rius. Jžanga. 25 centai ypatai.

šiose prakalbose ne tik bus 
galima arčiau susipažinti su 
Amerikos pažangiąja jaunuo
mene ir Socialistų Partijos vei
kimu, bet ir išgirsti daug svar
bių ir Įdom.ų dalykų. —J. A-la.

*............... , - - —

Bridgeportas
Mirė Jonas Norvaišas, Lietuvių 

Tautinių Kapinių seniausias 
trustisas.

balariTrečiadienio vakarą, 
džio 13 d., 5:45 vai. popiet mi
rė ligoninėje Jonas Norvaišas. 
3318 So. Auburn avenuc

Jonas Norvaišas yra dalyva
vęs organizavime Lietuvių Tau
tinių Kapinių ir buvęs jų trus- 
tisu nuo pat kapinių užsidėji- 
mo Iki paskutinių dienų.

Jisai mirė ligoninėje deliai 
širdies ligos. Paliko sūnų ir duk
terį.

Laidotuvės 
džio 18 d., į 
Kapines, kur 
jo žmona.

pirmadienį, balan- 
Lictuvių Tautines 
jau yra palaidota

—Re p.

TRINERI0
KARTUS VYNAS 
nuo konMipncijoii. prasto apetito, 

KhIvom nkauclfjimo, bemlegta.
VjHone apliekoMC.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Ceptas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

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

■\ Atsilankykit Ypatitkai Arba Prisiųskite Per Paštą.

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

i

Ar jus Įstojote Į $37, 
500 pinigų prizų 

kontestą?
Pradžioj šios savaitės P. Lorillard 

Company paskelbė šio laikraščio skai
tytojams. kad ji mokės už geriausį at
sakymą į klausimą: “Kas padaro Old 
Gold cigaretus taip populiariais?” 
$20.000 grynais pinigais. Antras pri
zas yra $5.000, po $500 už sekamus 
penkis geriausius atsakymus ir po $100 
už 100 sekamų geriausių atsakymų.

Atsakymai jau plaukia desėtkais tuks- 
taučių. Ar jus jau parašėt savo atsa
kymą? Čia yra jums proga būti vie
kam iš laimingųjų.

Jus matėt šiame laikraštyje laikas nuo 
laiko įvairius Old Gold cigaretų apgar-

Šio kontesto taisyklės yra labai leng
vos. Viskas kas reikia, tai kad jus pa
rašytumėt angliškai kas padaro Old Gold 
cigaretus taip populiariškais.

Jūsų atsakymas neturi turėti daugiau 
150 žodžių ir nemažiau 20 žodžių. Jū
sų atsakymas bus sprendžiamas trijų 
garsių amerikiečių: Anne Morgan. Irvin 
S. Cobb ir Grantland Rice.

Šis kontestas užsibaigia 
gegužės 15 d. ir 
kelbti apie liepos 1 d.

Galbūt , jus nesate 
rūkote Old Gold cigaretus.

vidurnakty, 
laimėtojai bus pas-

vienas rų. kurie 
Tokiame 

atsitikime, mes pasiūlome, kad jus nu
sipirktumėt pakelį Old Golds ir patys 
jsittkiritumet kodėl Old Golds yra po- 
puliariškiausi cigaretai.

Kada jus rūkote Old Golds, jus rū
kote ne tik šviežius cigaretus. bet taip
jau tyro tabako cigaretus. liuesus nuo 
dirbtinių prieskonių.

Old Golds yra kaip medus jūsų ger
klei. Jie yra įvinioti. į Collephane ir 
visuomet yra švieži ir kvapsnųs.

Bandykit laimėti vieną šių prizų. Nu
sipirkite pakelį Šiandie, surūkykite jį ir 
patys nuspręsite kodėl Old Golds yra 
taip populiarus. Tada parašykit savo 
atsakymą angliškai ir pasiųskite Old 
Gold, 119 W. 40th St., New York City.

Tai jaunas ir energingas laik
raštininkas, kuriam daug laiko 
teko pragyventi angliakaąyklų 
apielinkėse, kur dar eina kova 
tarpe Šimtų tūkstančių badau
jančių angliakasių ir kelių mi- 
lionierių kasyklų savininkų.

Kalbėtojas pradėjo nuo pra
eito pilietinio karo Amerikoj, 
pietų su šiaure, ir nurodė, kad 
ir dabar anglies kasyklų srity
se, keturiuose apskričiuose, yra 
tikras pilietinis karas. Jis sako, 
kad toli nuo kasyklų miestuo
se gyvenanti žmonės nieko ne
gali sužinoti tikro/ kas dedasi 
tamsiose ir vargo prispaustose 
anglies kasyklų apielinkėse. Mi- 
lionieriai, kaip Rockefelleris ir 
kiti, per savo samdytus laik
raščių agentus užslėpė nuo 
Amerikos gyventojų tikrą da
lykų stovį. Jie aukoja milionus 
dolerių universitetams ir ligoni
nėms, kad pasirodyti kokie jie 
yra dideli labdariai ir geradė- 
jai, kuomet jų valdomose ang
lies kasyklose tūkstančiai be
mokslių, kiti tūkstančiai inva
lidų praradusių savo sveikata 
ir sąnarius bekraudami kitiems 
tuos milionus, o desėtkai ir net 
šimtai tūkstančių kasyklų dar
bininkų su savo šeimynomis ba
dauja. <

Pennsylvanijos gubernatorius 
Pinchot buvo. į kasyklų distrik- 
tą pasiuntęs savo .reprezentan
tą, kuris turėjo pranešti guber
natoriui apie kasyklose esamą 
padėtį. Kuomet gubernatoriaus 
pasiuntinys perėjo paskirtą “ka
ro” zoną, jam buvo prisakyta 
neštis lauk. Bet jam nepasisku
binus; jis buvo areštuotas. Ir 
kuomet mušeikos, vedami areš
tuotą gubernatoriaus pasiunti
nį patėmijo,' kad jis rūke pyp
kę, tai vienas' iš jų smogė laz-

APLAIKO
LAIMĖJIMUS

NAMUOS
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Budroeiser
MALT

GEVERYKAMEIMYNAI
Nupirkit visai Šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
ryku^ ir turime didelį pasirinki
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai ’

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

IN OUR OFFICE

GERAS MAISTAS
TEIKIA GERĄ SVEIKATĄ!

PIRKITE GERĄ MAISTĄ UŽ ŽEMESNES KAINAS

“Midwest Stores” Sankrovose
IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, BALANDŽIO 15 ir 16

niIZDIIC PUIKIAUSIAS 4 f* A4lUKnUd GRANULIUOTAS 1 U »v.41 C
A C °m/dw£ST”

M V IIjm 1 ^ats GeriaiĄias Kalėse

T AI TIf AI Tyri “Cudfahy’s’i AURAI kartonuose
“MIDVVEST” 

E va poruotas

“De Luxe” KAVA “Midwest”

SV

MILKAS
2.13c

3“BiU 1 q« 
kenai | w v

. nepraleidžiantis
orb kenas

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŠJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą^ gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyčVyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 Wejt 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5575

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Te!. Kedzie 8902 Ii

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
teredomis iki 7 ▼. v.

LAŠINIAI “Ltncolnshire” į Cellophane 1 flf*
įvynioti .....................................  svaro pak. I VV

“JELL-O” Visų skonių .
RYŽIAI “Comet” Baltieji

3 pak. 20c
svaro 1 7f* 
keliai I I W

“BLUE RIBBON” ^AALPTYNE,XATRACT s t, 41C
“WHEATIES” Pc,kint v£’1£k"i pakelis

OfYT T TTTA AATC! “Midvvėst” Greitosios ar 4
VAI b Reguliarčs. Did. pakeliai fc už I

TYRI PREZERVAĮ "Mi%,£il,Virolli< 2?'29C
BLACKBARRIES“Sunburst” No. 2 kenas .. 23c
RAUDONOS AVIETĖS “Midwest” 8 unc. kenai 2 už 25c
T2'/^TY'|Vr Ą T “Golden-A-Brand“, gražus Goldcn 

"■KINAI Bantam No. 2 kenai ...... .........

’‘Midwest” Sijoti ankstyvieji
ZIKINIAI______birželip1 No. 2 kenai ............

VAŠKUOTA POPIERA “Safe-T-RoU” ....

2 už 23c 
2UŽ 29c

2 rolės 9c
COOKIES “Paul Schulze” šokoladų dengti ’/z sv. 10c 

\ ■■ ■ ....... • ■ ....... ................................ .................... . ......... .................................. . .................I r . ..................... ... .........................................................

.... 4SV. 19cOBUOLIAI ‘'W1NT^J

LEMONAI “Sunkist” Tuz. 19c
NAPHTHA Muilas “Midwest” 5 šmotai 22c
DYKAI 
“SUNBRITE”
CLEANSER'

‘ “QUICK ARROW” 

SOAP FLAKES Didelis pakelis 1 9C
PASTABA — Dauguma "Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą! mėsą, paukštieną ir tt. ui žemiausias kainas!

“BUY AT THE IHiPWE_________ FOR LESS*

MIDWESTQD STORES
KRIGHHORHOOI) STORUS280 INOBrBNbBN,'

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

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

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , \ '
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati* 
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams:* lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams —- baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teojogai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima**.

II.

III.

IV.

VI.
VII.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X.; Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit money orderį

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

SUMAIŠYTA MALEVA

.............. $1.40
Fiat Paint, vertes $2.40. 4
Galionas už ...............  I aOU

Vamisbis, vertės $2.50 {P 4 J|Q
Galionas už  ................. I

Enamel Maleva. Galio- C O E A 
nas už .........  ZpC.OU

PURE LINCEED OIL O H f*
Galionas už . .... O U U

HARDWARE AND
WĄLL PAPER

J. S. Ramančianis
3147 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 7261
i Jfani.. »T.' i iii' n i?.'
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Cditor P. GRIGAITIS

i Metama ............. ........... ..
' Pusei metų ... ...................

..... 88.00
____ 4.00

Trinia minėdama __ __  2.00
Dviem mineaiam ........ 1.50
Vienam mtaesiui ___ ___  .75

Chičagoj per Hneiiotojua:
Viena kopija .................. _____8c
Savaitei _____ -1- ___ 18c

..T„w_ 75c
Suvienytose Valstijose, o* Chlcaroj,

paltu.
Metam* .. ..... . 57 00
Pumii metų ....... 8.60
Trinia mėnesiam* 1.75
Dvt**m mėnesiamt* 1.25
Vienam mėnesiui ......... .............. 75

Lietuvon ir kitur uteienluoae 
IA toiKinta i

Metama .................... ...... ...... ’ 58.00
Pusei metų ............. „............  4.00
Trim* mėnesiam* ________ ... 2.50
Puntfu* reikia amati oaite Monev

Orderiu kartu «u uteakymu

Naujienų* eina kasdien. įtekinant 
jekmadiemua Leidiia Naujienų Ben- 
drvvt, 1789 S HmImUmI St.. Chicaffo. 
t II Telefoną* Rooaeveh 85U0

SMITHO ATAKA PRIEŠ “DEMAGOGUS”

Dideliame demokratų partijos vadų bankiete, Wa- 
shingtone, buvęs New Yorko gubernatorius Alfred 
Smith pasakė ilgą kalbų, kurioje jisai griežtai pasmer
kė “demagogus”, kurstančius beturčius prieš turtuolius 
ir turtuolius prieš beturčius (!).

Smitho klausytojai, jų tarpe ir spaudos atstovai, 
suprato tuos žodžius, kaipo atakų prieš stambiausiąjį 
demokratų kandidatų j Jungtinių Valstijų prezidentus, 
dabartinį New Yorko gubernatorių Franklinų D. Roose- 
veltų. Mat, Rocseveltas neseniai viešoje kalboje kritika
vo prezidento Hooverio sumanymus kovai su ekonomi
ne depresija, kaipo naudingus turtingiemsiems ir ne
naudingus biedniems darbo žmonėms.

Galima sutikti su Smithu, kad Roosevelto pasaky
mas apie Hooverio nesirūpinimų beturčiais buvo dema
gogija, nes New Yorko gubernatorius nėra nuoširdus 
beturčių draugas. Bet Smithas,- matyt, atvirai ieško 
simpatijų tarpe milionierių, tikėdamasis, kad jie šiemet 
nusigręš nuo Hooverio, kuris pasidarė nepopuleriškas 
miniose, ir rems demokratų partijų.

Ar bus išlaikyta tokia pat proporcija galutinuose 
daviniuose, mes nežinome, bet galime pasakyti tiek, kad 
“Naujienos” yra paskelbusios visas skaitlines, kurios 
tik buvo iš kuopų priduotos spaudai, neatsižvelgiant, 
kupė kandidatai yra jose laimėję. “Naujienos” šituo at
žvilgiu yra vienintelis laikraštis, kuris skelbia balsavi
mų rezultatus, nepasirinkdamas tik tų, kas yra palanku 
jo nusistatymui. '

Nominacijose, lapkričio ir gruodžio mėnesiuose, da
lyvavo 262 kuopos ir apie 90 kuopų nedalyvavo. Rinki
muose dalyvaus gal 3p0 kuopų su viršum. Taigi tas, kas 
iki šiol buvo paskelbta* “Naujienose”, sudaro tik gal 
kokį penktadalį balsavusių kuopų. Bet sulig paduotų 
balsų skaičium, Šitos kuopos sudaro, be abejonės, žy
mesnę dalį, negu penktadalį. z

Nominacijose buvo paduota apie 6,700 balsų. Dabar 
gal balsavo koki 7,500 narių. Kadangi “Naujienose” pa
skelbta daugiau, kaip 2,600 balsų, tai reikia manyti, jo- 
gei ši skaitlinė bus geras trečdalys viso balsavusiųjų 
skaičiaus. Pagal tai, kaip šitie 2,600 balsų pasidalino 
tarpe įvairių kandidatų, galima jau pusėtinai gerai nu
manyti, kas šiuose rinkimuose bus laimėjęs ir kas pra
laimėjęs.

Apie Bagočiaus ir Gugio laimėjimų, kaip atrodo, 
nėra jokios abejonės. Juodu gali net gauti, daugiau, kaip 
pusę visų balsu*. Vienas laikraštis, piktai savo špaltose 
šmeižęs adv. Bago.čių, pora kartų pareiškė, kad Bago
čiaus išrinkimas “butų stebuklas”. Bet pasirodo, kad
tas “stebuklas” pildosi. 

................................ ........

Apžvalga
KAIP LIETUVIAI KOMUNIS
TAI “KUHIA SOCIALIZMĄ*’

Arkliai blogi. Komunarai kor
tomis lošia. Komjaunuoliai 
bėga iš kolektyvų. Buožės 
“sabotuoja”.

Kam skelbti netiesą?
‘'Draugo” numeryj iš kovo 

12 d. š. m. skelbiama, kad 
“Draugo” dvi ekskursijos 
plauks stačiai i Klaipėdą-, vie
na gegužes 28 laivu Fredcrik, 
o kita birželio 16 laivu France. 
Gi tuo tarpu visiems žinomu, 
kad laivas Fredcrik VIII plau
kia ne į Klaipėdą, o tik į Da
nijos miestą Kopenhagą. Gi 
laivas “France”, 25,000 tonų 
didumo, niekados į Klaipėdą 
neįplauks nors ir norėtų I Tai 
Francijos laivas plaukiojantis 
tarp Ncw Yorko ir Havre.

Žinant, kad ateinančią va
sarą plauks tiesiai į Klaipėdą 
tik vienas laivas “Lancastria”, 
išeinantis iš New Yorko birže
lio 1, o iš Bostono 2 dieną, 
tikrai reikia stebėtis, kodėl

* Didž. Kunigaįkštytės seimo nu
tarimu buvo skirtas žemes tei
smui rinktis ir teismo archy- 
laikyti. Vieną pavasarį Neris 
paplovė krantą ir tas bokštas 
nuvirto į upę. Todėl 1638 me
tais seimo nutarimu kunigaik
štis Stanislovas Radvila atnau
jino antrąjį pilies bokštą (tur 
būt tą bokštą, kurio griuvė
siai ir dabar tebėra) ir pasky
rė žemės teisino ir pilies ar
chyvui.

švedų karo metu (1655 me
tais) pilis buvo išgriauta ir 

i nuo do laiko jau neberemon- 
tuojama ir apleista. XIX am
žiaus pradžioje pilies aplinki
nės žemės 9.223 ktv. mtr. buvo 
išparceliuotos ir išnuomotos 
ne(ennininėn "nuomon gyvena
mų namų statybai.

Pagaliau, atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, visuomenės 
veikėjai kėlė šios pilies, kaip 
istorinės liekanos, apsaugoji
mo ir pagražinimo reikalą. 
Tačiau tik užpernai — Vyta li

to Didžiojo metais, miesto sa
vivaldybė, norėdama pagerbi i 
musų didvyrio atmintį, nutarė 
išpirkti iš privačių asmenų 
miesto nuosavybėn ten esantį 
turtą ir pilies vietoj įrengti ai- 
kštę-sodą, o pačius pilies griu
vėsius kiek galint apsaugoti 
nuo visiško sugriuvimo.

Teisybe, jau tais pat melais, 
švenčiant Vytauto Didžiojo 
karūnavimo 5(X) metų jubilie
jaus iškilmes pilies aplinka 
buvo nuvalyta ir nugriautos 
visos bakūžės, be to daryta ar
cheologinių kasinėjimų.

Žinoma, pačios pilies murai- 
griuvėsiai maža ką tesutvarky- 
ti: lietus, sniegas vėjas, kaip 
ir anksčiau, varo savo pragaiš
tingą darbą, arba ir naikina 
po truputį šią brangią lietuvio 
širdžiai atmintį. Tačiau, atei
ty, tenka manyti, bus surasta 
lėšų piliai, jei ne restauruoti, 
tai nors apsaugoti nuo išnyki
mo. —J. K-a.

SIŪLO ATSPAUSDINTI DAUGIAU PINIGŲ

Radikališkaš republikonų senatorius Brookhart 
siūlo Jungtinių Valstijų valdžiai pavartoti spausdina
mųjų mašinų kovai su biznio depresija. Jisai pataria 
atspausdinti daugiau pinigų, idant valdžia turėtų kuo 
užmokėti savo išlaidas, neljsdama į skolų, idant apyvar
toje butų daugiau pinigų ir pakiltų prekių kainos.

Atrodo, kad šis sumanymas yra praktiškas. Iš tie
sų, visi bankai šiandie skundžiasi, kad žmonės laiko 
paslėpę daugiau, kaip bilionų dolerių, kurie yra išimti 
iš cirkuliacijos. Jeigu valdžia atspausdintų bilionų do
lerių naujų popierinių pinigų, tai jie galėtų būt paleisti 
apyvarton, ir pinigų trukumas butų pašalintas.

Be to, tuo bilionų dolerių naujų pinigų valdžia ga
lėtų padengti deficitų savo ižde ir kongresui nereikėtų 
galvoti apie įvedimų naujų taksų arba kėlimų senųjų 
taksų. Pagaliaus, padaugėjimas pinigų apyvartoje au
tomatiškai kelia kainas. Šiandie biznis daugiausia yra 
nusmukęs dėlto, kad yra labai atpigusios pamatinės 
prekės, kaip tai kviečiai, geležis, medvilnė, statybos 
medžiagos ir t. t. Kuomet kainos vėl imtų kilti, tai biz
nis atsigriebtų.

žodžiu, iš kurios pusės tik žiuri, atrodo, kad sena
toriaus Brookharto sumanymas yra priimtinas. Bet 
jam, žinoma, visomis jėgomis priešinasi tie, kurie turi 
pinigų, nes išleidus daugiau pinigų, dabartiniai, pinigai 
atpigtų. Brookhartas siūlo padaryti infliacijų. ■

Neturintiems pinigų infliacija tiesioginiu budu nė
ra kenksminga, nes kas neturi pinigų, tam juk yra vis- 
tiek, ar pinigai daug verti, ar mažai. Bet netiesioginiu 
budu infliacija kenkia visiems. Ji pabrangina visas pre
kes, taigi ir gyvenimo reikmenas, be kurių negali apsi
eiti nė biedniausias žmogus.

Pavojus dar yra su infliacija tas, kad jų nelengva 
sustabdyti, kuomet ji prasideda. Antai, Vokietija ir so
vietų Rusija pergyveno tokių padėtį, kad jų pinigai bu
vo visai netekę vertės.

Einųs Minske lietuvių komu
nistų organas “Raudonasis Ar
tojus” (Nr. 14) šitaip piešia 
musų tautiečių “socialistišką 
kūrybą”.

Maskvos kolektyvas “Raudo
nasis Traktorius” išvalė sėklas*4, 
avižų — 138 ctn., grikių — 27 
centu., kviečių — 40 ctn., mie
žių — 28 cent., vikių — 22 ctn., 
sėmenų — 34 ctn., ir kanapių 
—> 5 cent. Kai k’dVių sėklų ko
lektyvui dar neužtenka, valdy
ba privalo su krust, kad grei
čiau jas papildyt.

Pavasario sėjai atremontuo
ta: plūgų — 52, “Sako” firmos, 
nereikalaujančių remonto yra 
— 15, vežėčių gerų yra — 34. 
Kas dar nepadaryta? Mėšlo rei
kia žiemą išvežti 1,118 vežimų, 
dar neišvežta. Mineralinės 'trą
šos iš Mscislavlio dar nepradė
ta vežt. Arkliai blogi, ir nuga
ros ir pečiai nugadinti. čia di
delis nedateklius, tokiais ark
liais 700 ha neužarsi.

Sofeisko Giedrio vardo kolek
tyve darbo disciplinos klausi
mas stovi labai aštriai. Kada 
kolektyvas visomis jėgomis 
stengias laiku pasiruoši pava
sario sėjai, tai jo priešai kaip 
galėdami stengias darbą nu
traukti.

Kovo 3 kolektyvas visuotinam

savo susirinkime pradėjo svar
styt išdirbimo normas, nebaigė 
atidėjo ryt vakarui. Kovo 4 su
sirinko tiktai 25 žmonės. Kodėl 
taip mažai. Todėl, kad susidarė 
grupė, kuri stengėsi nutraukti 
susirinkimą, šarakauskas, Am- 
b/ažas, Beleckas Stasys ir ša
kalys Antanas suorganizavo pas 
Petrą Palioką t kortų lošimą iš 
pinigų ir tenai nutraukė nesu
sipratusius kolektyviečius. Toks 
iš pinigų lošimas Sofeiske eina 
beveik kasdien ir kasnakt.

Aktyvas prieš tok j kortų lo
šimą nekovoja. Komjaunimo 
sekretorius drg. ^Paliokas Vin
cas irgi kai kada padeda kor
tomis lošti. Jis kolektyvo susi
rinkimuose retai lankosi. Jis 
nesirūpina organizaciniai-ukiš- 
ko kolektyvo sustiprinimu, ne
sistengia sumušt kenksmingą 
buožių elemehttj agitaciją, ne
sistengia griežtai kovoti už ge
resnį pasiruošimą pavasario so
jai. Paliokas Vincas žiemą pa
sidirbęs 8(W dokumentus buvo 
pabėgęs iš kolektyvo j Maskvą, 
paskui sekretorių pabėgo ir 
kaikurie. komjaunuoliai: Januš
kevičius Jonas, Januškevičius 
Juozas.

Visi tie bėgtinai ir kortąunin- 
kai ‘sąmoningai stengias nu
traukt pavasario sėją.

Kolektyvas vesdamas smar
kią kovą su buožiniais elemen
tais, kurie visokiais budais sten
giasi nutraukt pavasario sėją; 
neina i darbą, veda agitaciją 
už išėjimą iš kolektyvo ir t. p.

J 
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“Draugas” taip smarkiai po 
keletą kartų skelbia tokius lai
vus, kurie į Klaipėdą visiškai 
neplaukia.

Dabar tie skelbimai jau pa
keisti. Vienok atsirado naujas 
“Eik šian pas mus!” štai ba
landžio 9 dienos “Draugas”, 
rašydamas apie Skandinavų 
ekskursijas, sako: “Jungtinių 
Amerikoj Valstybių piliečiai
už daugkartinę vizą ligi 1 me
tų turės mokėti 1 dolerį.”

O “Vyriausybės Žinių” Nr. 
378, kuriomis remiantis tasai 
straipsnis rašomas, aiškiai sa
ko: “Užsienio pasų ir vizų tai
syklės. Str. 46, sk. 1. Amerikos 
Jungtinių Valstybių piliečiai 
(moka) už daugkartinę ar 
vienkartinę vizą iki 1 metų — 
šimtą litų (dešimtį dol.)...”

Skaitant tokius viliojančius 
ir su teisybe apsilenkiančius 
skelbimus, norisi manyti, kad 
“Draugas” tą daro tokiais su
metimais: Štai kokia musų 
agentūra gera! Ir didžiulius 
laivus stačiai Klaipėdon siun
čia, ir vizas už vieną dolerį 
gauna. -^ Keleivis.

ĮVAIRENYBES
* i1 - -rr**-*

Mirusiųjų akys 
neregiams

Vienas Vienos universiteto 
profesorius išėmė vieno žmo- 
gauą, tuojau po mirties, akis 
su svarbiomis arterijomis. I 
arterijas įleido tam tikro che
minio junginio — skystimo. 
Nuo to sHystiiąo akys pradėjo 
blizgėti ir rodyti gyvybės žy
mių: akių vyzdžiai pradėjo 
jausti šviesą, jei šviesa silp
nesnė — vyzdžiai išsiplėsda-/ 
vo, o jei stipresnė —susitrauk
davo. Vadinasi, gali aklieji 
praregėti svetimomis akimis, 
jei ilgainiui pavyks įstatyti 
mirusiųjų akys neregiams.

“Ten aptetatos pilys 
griūva...”

BRAM STOKER

GRAFAS
A. Vaivada

■ DRAKULA

r*-

(Tąsa) z
Buvęs viduj, jis tikriausiai 

žinojo ką kalbėjo; bet jeigu 
butų žinojęs viską ką aš žinau, 
greičiausiai butų padauginęs 
tabokos vežimų skaičių ma
žiausiai į puskapį.

Bent vieno dalyko buvau 
tikras: laivo Dcmetro atga
bentos iš Varnos į Whitby vi
sos dėžės buvo tikrai pristaty
tos į apgriuvusią koplyčią Kar- 
faxe. Jos visos — penkiasde
šimts—turėtų ten būti, nebent 
dalis jau buvo iš ten išvežta. 
Bijau, kad taip yra, kaip spė
ju iš Sevardo dienyno.

Mėginsiu susižinoti su vežė
ju, kuris greičiausiai dėžę, kitą^ 
iš“koplyčios išvežė ir buvę 
Renfieldo taip' atkakliai už
pultas. Kiek paėjęs ta krypti
mi daug ką galėsiu patirti.

Vėliaus — Mina dirbo kartu 
su manįmi per ištisą dieną ir 
visus raštus pagaliau sutvar
kėme.

Minos Harkerienės Vžrašai
Rugsėjo 30 d. — Aš esu liek 

linksma, kad vargu žinau, ką 
ir bedaryti. Manau, lai reak
cija tos begalinės baimės, ku
ri taip ilgai buvo mane užgu
lusi, kad net atidaryta apgiju
si Jonalano žaizda gali į jį la
bai blogai atsiliepti. Išlydė
dama jį į Wliitby mėginau už
silaikyti kuo ramiausiai, nepa
kenčiamas nujautimas mane 
tiesiog sargdino. Bet kaip tik 
priešingai, Visas darbas lyg ir 
atnaujino jame pražuvusį gy- 
vymą. Niekuomet dai* nebuvau

PAVOJINGA PROFESIJA

Buvęs Meksikos respublikos prezidentas' Emilio 
Portės Gil pareiškė visiškai pasitraukiąs iš politikos.

Jisai, matyt, nori ramiai pabaigti savo gyvenimų. 
Meksikos politika yra pavojinga profesija. Juo kuris 
asmuo politikoje žymesnis, juo daugiaus yra pavojaus, 
kad jį koks nor<? priešingos, partijos fanatikas nušaus.

Kas nori Meksikoje ilgai gyventi, tas į politikų ne
sikiša.

ŽINIOS APIE SLA. RINKIMUS

Su šios dienos numeriu “Naujienose”, yra paskelbta 
balsavimų rezultatai iš 65 SLA. kuopų, Jie rodo didelę 
persvarų Bagočiaus, Gugio ir kitų pažangių demokra
tinio nusistatymo kandidatų pusėje. Du pirmuoju kan
didatu, sulig tomis žiniomis, yra gavę daugiau'balsų, 
negu jų oponentai, sudėti j daiktą.

Už ką balsuoti
SLA. Vakarą Veikėją Komitetu ir taip pat Pittsburgho, 

BrooklypQf M»suchw«tt9 ir CoauMtkat SLA. ,ve.*'
kčjai pataria, balauojapt, d|ti ant Baloto kryželius tfyp> kaip 
nurodyta žemiau* —- ris* Bagofaiu, RdMoo, 
ir Bcomdo trarM.

Nu. t 
Aat Pre- 

aMmt*

F. J. Btypčtei. 4į* Boaon, Mm*. — 
S. Gegužis, Mahanoy City Pa. — 
J. J. Bachuos, Sodus. Mkh. .........

n a II

■ 4 į ■

A' » V. Į, ,

No. 2 
Am Vita-i

IrTtZe

. ....... 1 ,""1 ..................................
A. Mikalauskas, Btooklyn, N. Y. ....
M. J Vokietinus, New
M. Mockevičius, Maltby, Pa.

No. 3 

ttaoriau

P. Jurgtliutė, New York, N. X........
J, Milispskas, McKsss Rocta Pa. «...
y, M. Čekanauskas. Hartford* Conu. L_________

|

No. 4 
Aat Hdi- 

■Į^lylr^

P. Gugis. Chicago, III. ------
J. Tartjla, Wateri?ury, Co*M*»
P. Mafeika. Wiik«s Bart*. Pa------ -

No. 54
J, JanuIksyRia. HajrtfoM Copa.
8. Bakenas, Pfcąšmrgh, Pa.
G. J. Itungis, Chicago, Bl. r-
M. A. Raginakai. Plymouth, Pa.
S. Mockus. So, Bųstpa, Maw<
J. Sekys, Hartford, Conp.■
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No, 7 
Ant $ak-

Dr. I. ||. Bronujas,! Baltit^ore, Md, ...
Dr. E, G. KliiiaįPhiiadelphia,, Pa. 
Dr. J. 5. StancsioF/ V^abrfeury, Ct.
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(Kauno išlies praeitis)
Ties Nemuno ir Ne»ies san

taka, prie Kauno, tuno smar
kiai suųykę griuvėsiai, — tai 
yra Kauno pilis, seniausia mie
sto istorinė liekana.

Yra žinių, kad pilis Kaune 
buvo jau 1317 metais.f Vėliau,' 
1362’metais, toji pilis buvo iš
griauta ir po to ją atstatinėjo 
ir kryžiuočių ordinas ir lietu
viui. Vytauto Didžiojo laikais, 
pilis buvo atremontuota ir, 
kaip flamandų keliauninkas, 
Gjlbert dc Lannoy sųvo keĮio- 
nėš per Lietuvą, aprašymuose 
mini, — Kaunas bu^ęs gražus 
miestas, apsuptas muro sienos 
iš turėjęs gražią pilį, IŠ to ga
lima spręsti, kad vėlesniais lai-1 
kais pati pilis buvusi nustoju
si strategines reikšmės ir buyu: 
si Skirta gyventi, čia Vytautas 
Didysis atvykdamas į Kųuną 
sustodavo, darydavo susirinki
mus, pasų’ašyclavo su ordino 
vyi^sniaisįais įvairias sutartis 
ir keldavo puotas. 1611 metais 
pilies bokštas prie Neries upės

jo mačiusi taip pasiryžusį, pil
ną lyg n esu valdom os energi
jos ir noro dirbti. Išėjo taip, 
kaip senelįs profesorius Van 
Helsingas buvo sakęs: tvirtas 
jo būdas bdvo tik labiau už
grūdintas tų baisių pergyveni
mų, kurie jau seniai butų pa- 
kirtę silpnesni žmogų. Grįžo iš 
Wbitby kupinas vilties, pasiti- 
kėjiiiio ir pasiryžęs eiti iki ga
lo. Pati jaučiausi visa sujau
dinta ir nustojusi lygsvaros. 
Tikrai, sutvėrimas taip ieško
mas ir persekiojamas, kaip 
Grafas Drakula yra vertas pa
sigailėjimo. Taip sutvėrimas: 
Grafas nėra žmpgus — netgi 
žvėris, Perskaičius Dr. Sevar
do Locijos mirties aprašymą, 
Žrnogaįis širdyje negali palikt} 
jam nej krislelis pasigailėji
mo. ‘ '

Vėliau: — Lordas Godai- 
mingas ir Kvintas Morris at
vyko anksčiaįi, negu musų bu
vo tikėtasi. į)r. Sevardas bu
vo išvykęs sij reikalais ir kar
tu su savimi paėmė ir Joną- 
taną,'todėl aš turėjau juos pri
imti. Man tai buvo labai skau
dus susitikimas, nes jis vėl 
grąžino visus atsiminimus apie

praėjusių kelių mėnesių Luci
jus viltį. Žinoma, jiems Luci- 
ja buvo prisiminusi apie ma
ne, ir atrodė, kad ir daktaras 
Van Helsingas apie mane “tri
mitavo,” anot Kvinto išsitari
mo. Vargšas, nei vienas jų ne
numano, kad aš viską žinau 
apie jų piršimas! Locijai. Jie 
jautėsi labai nejaukiai, nes 
pirmu kartu su manimi suėję, 
negalėjo nuvokti kiek aš apie 
visą dalyką žinau ir bijojo be
reikalingai prasitarti; lodei 
kalbėjome apie paprastus, kas
dieninius reikalus.

Bet apsvarčius viską pla
čiau, priėjau išvados, kad ge
riausiai padarysiu painfor
muodama juos kaip ikišiol da
lykai Stovi. Iš Dr. SeVnrdo die
nyno sužinojau, kad jie buvo 
prie Locijos mirties patalo, — 
tikro mirties patalo — todėl 
negalėjo būti jokios baimės iš
sitarti apie ką nors perdaug 
anksti. Kuo trumpiausiai ir ai
škiausiai papasakojau, kaip ir 
kodėl perskaičiau visus raštus 
ir dienynus, ir kad mano vy
ras jr aš visus juos perrašėme 
mašinėle ir sutvarkėme paei
liui, Knygyne abiem daviau po 
kopiją perskąityti. Tai buvo 
didokas pluoštas raštų ir lor
das Godalmingas juos pasiė
męs, pastebėjo:

“Ar tąmsta viską parašei, 
ponia Harkeriene?”

Atsakiau galvos linkterėji
mu ir jis tęsė :

“Man dalykas nelabai aiš
kus. bet jus visi esate tokie ge
ri ir nuoširdus, ir taip rūpes
tingai ir uoliai dirbate, kad 
man nelieka kas daugiau, tik 
aklai sutikti su jūsų nuomo
nėmis ir nuo savęs mėginti 
kuo daugiausiai jums padėti. 
Man jau buvo duota viena pa
moka įtikėti į faktus ir ma
nau, kad jos man iižteks vi
sam amžiui. Be to, žinau, kad 
ir tamsta labai mylėjote mano 
Lucijų —” Atsisuko uždengęs 
veidų rankomis. Jo balsas dre
bėjo ir buvo lyg ašaromis per
sisunkęs. Kvintas, savo įgimtu 
švelnumu, uždėjo jam ant pe
čių rankų ir tyliai išėjo iš 
kambario. Jei neklystu, mote
ries prigimtyje yra kokia tai/ 
gyslelė, kuri daleidžia vyrui 
prie jos susijaudinti ir išreikš
ti visus savo jautrius prigim
ties jausmus ir pergyvenimus 
ir neskaityti tai už įžeidimų 
savo vyriškumui; kambaryje 
palikęs pats vienas su manimi.

(Bus daugiau)

< ■’

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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



Penktadienis, bal. 15, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ketina atidėti taksų 
bausmę iki bal. 23 d.

Lietuviai GydytojaiLietuviai Gydytojai

:*

m:

Graboviei

!wi
naujų .nesusipratimų tarp dar
bininkų ir jų samdytojų.

kauntės 
posėdis, 
susirin-

Vakar įvyko Cook 
komisionierių tarybos 
Vienas sumanymų tam 
kimui patiekti buvo toks: ati
dėti laiką galutinam sumokėji
mui 1930 m. taksų iki 23 die
nos balandžio mėnesio, ir tik po 
to jau dėti bausmes tiems, ku
rie neužsimokės jų.

Atmintis ir munšainė
Kunigas Dr. John R. Oliver, 

žinomas John Hopkins univer* 
siteto profesorius, kalbėdamas 
Chicagoj studentams pareiškė, 
kad susirgimų netekimu atmin
ties svarbiausioji priežastis 
esanti munšainė arba butlege- 
rių viskė. Pasak Oliverio, ne
tekimas atminties esąs vienas 
nemaloniausių prohibicijos da
vinių.

i.

f

♦ i

Politikieriai paleisti 
džėlos

Nominacijų dieną, t. y. ant
radienį, bal. 12, buvo areštuo
ta keliolika politikierių deliai 
betvarkes kėlimo. Trečiadienį 
jie tapo paliudsuoti iš džėlų už
simokėję smulkias pabaudas ar
ba ir nieko nemokėję. Jų poli
tinis karštis jau buvęs visai nu
slūgęs.

Pr e numeruoto j ai laikraščių ir 
žurnalų, kai persikelia kiton 
vieton gyventi, turi tuojau pra
nešti apie tai leidėjams, kad 
galėtų gauti savo laikraštį ar 
žurnalą be pertraukos. Senas 
ir naujas adresai turi būti pa
duoti kiekviename atsitikime.

Tokį prašymą reiškia Chica- 
gos pašto viršininkas Arthur 
C. Luedėr.

S. Zinkevičius randa 
si Northsidėje

Vajus darbams gauti
Kaip žinoma, Amerikos Dar

bo Federacija ir Amerikos Le
gionas varo vajų, kad gauti dal
bų bedarbiams. Kaip vakar 
500 moterų, iš Amerikos Le
giono pagelbinių grupių, kan- 
vasavo vidurmiesčio krautuves 
ir ofisus solicituodamos (rink
damos) prižadus duoti laikino 
ar pastovaus darbo bedarbiams.

Užmušė turtingą senį
Trečiadienį rastas užmuštas 

\Villiam Hancock, 80 metų, pa
sitraukęs iš biznio turtingas 
kontraktorius. Jo lavonas už
tikta namuose, kuriuose gyvo-

v A '
? >' > $> , .

Anglekasių ir samdyto 
jų sutarties nematyti 

gretai

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTO.IAS 
Didelė ir graži toplvčia dvkat

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chicago.
demokratų kandidatas į Illinois 
gubernatorius. “Primary” rin
kimuose. jis gavo dauguma bal
su.

Henry Horner,

no, Antioch miestely. Vyriau
sybe mano, kad jį užmušė plė
šikai.

Laukiama rimtų darbi
ninkų ir samdytojų 

nesusipratimų
Neseniai statybos darbininkų 

unijų ir samdytojų asociacijų 
buvo paadryta sutartis, kuria 
einant nukapotos darbininkų al
gos 20 nuošimčių. Viena staty
bos unijų, būtent elektrikai, 
betgi padare sutartį su savo 
samdytojais, kad algos butų nu
kapotos tik 10 nuošimčių. Da
bar ir kai kurios kitos unijos 
reikalauja, kad algos jų na
riams butų nukapotos ne 20 
nuošimčių, kaip kad pirmiau 
nužiūrėta, o tik 10 nuošimčių 
Deliai to abejojama, ar nekils

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

Tel. Calumet 3294 
Nao 9 iki 12 vai dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakftre

Phone Ce.nal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220! Wps1 22nd sUrw,i

Valandom I I it J k 
Servdomt* " nedėliomis pagal «utarr| 
Re/tdenctja 66 28 So Rubmond Str^er

Telefonai Republn

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkau Ketvergai* ir Subaromi 
24 20 IV Marųuettt Rd arti Mestern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliats. Seredomis ir Pėtnyčto U 

1821 So Halsted Street

' (’honr Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Drntistas

• >i'» So Ashland
,rri <7tb Streei

Praėjusį trečiadienį Illinois 
anglies kasėjų unijos ir sam
dytojų asociacijos atstovų de
rybos vėl atnaujintos. Bet de
rybos eina povai ir sutarties 
atnaujinimo sunku tikėtis pirm 
keleto savaičių.

Patėmijau Naujienose, kad 
yra paieškomas S. Zinkevičius. 
Tai pranešu, kad S. Zinkevičius 
randasi Northsfdėj, Jis atlan
ko ir kai kuriuos lietuvius.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skeibins' 
N a u j i e n o s e

IGN. J ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius fhieacroi

1646 W ♦ 6tb St llif

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Dėmesiui, persike- 
liančių kiton vie

ton gyventi
Pašto viršininko prašymas

Jeigu jus persikeliate gyven
ki ton vieton, tai praneškite 

apie tai paštui, paduddami sa
vo seną ir naują adresą.

Blanka šiam tikslui galima 
gauti iš laišknešio arba galima 
panaudoti ir paprasta atvirute.

Renduotojai kambarių (roo- 
mers) turi pažymėti vardą tų 
asmenų, kurių butuose jie gy
vena ir kurių vardai pažymėti 
dėžutėse pašto siuntiniams pa
dėti.

ti

Graboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, Ilb
Tel Cicero 5927

1439

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724
f

B;

DR. MARGERIS
Valandos nuo 10 rvro iki 2 po pteru 

it nuo 6-10 iki 8-30 vakare Sek 
madieniais nuo 10 iki 12

<121 So Hnlstcd St
Pbon> Koulev4fd

Dantistas 
4180 Archer Avenue

l'dirųi* Gydytojai

Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reiks 

lams. Kaina prieinama

3319» Auburn Avenue
CHlCA'Gb. ILL,

Lietuvės Akušeres
Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAJ.
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

LEONAS DAUSINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 13 dieną. 7 vai. ryte 19 32 
m. sulaukęs 61 metus amžiaus, 
gimęs Rietavo parap.. Mernaitų 
vienkiemy. Telšių apskr. Ameri
koj iigyve.no apie 35 metus.

Paliko 
pusbroliu 
Dausinus. 
seres 
ir Oną Račkauskienę 
rius, dėdę ir dėdyną 
rauskius ir gimines, 
votas randasi 1. J. 
čioj. 1 646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 18 dieną. 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Sv. Juozapo parapijos 
bažnyčią. So. Chicago. kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
fionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į $v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Dausino gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbroliai, Pusseserės, 
Svogerkos. Svogeriai, 
Dėdė, Dėdyna ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

ANTANAS BANIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu , ba
landžio 12 dieną, 5:20 valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs 67 me
tų amžiaus, gimęs Utenos apskr., 
Skcmonių parap.. Geležynės 
me. Amerikoj išgyveno 25 
tus.

Paliko dideliame nuliudime 
terį Juzefiną po tėvais Mišinaitę. 
sūnų Juozapą, anūkę Uršulę Ma-, 
tekonaitę, žentą Antaną Matekonį 
ir gimines.

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

Laidotuv/s įvyks subatoj, ba
landžio 16 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Visų Šventų par. bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
pines.

Vist a .a. Antano Baniuno 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
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.

DOMININKAS MIKUŽIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 14 dieną, 2:45 valandą po 
piet 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lelėnų kaime, Ve- 
viržėnų parap., Kretingos apskr. 
Amerikoj išgyveno arti 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną. 4 dukteris -—,Eufra-( 
žiną. Anastaziją, Aldoną ir 
Oną Juozaitienę, žentą Joną Juo
zaitį. du brolius Joną ir Juozapą, 
seserį Barborą Naujokicnę ir gi
mines. Buvo narys Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi. 2121 
N. Western Avc.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
bal. 18 dieną. Smulkmenos bus 
paskelbtos vėliau.

Visi a. a. Doniininko Mikužio 
gimini, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-' 

Ainį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,..

Moteris, Dukterys, Žentas, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų P^arnayimas lai
dotuvėse if kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. . ;

3307 Auburn Avė
CHICAGty ILL

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

atsitaiso
Prirengia

Ofiso it Rez Tel Boulevard 591 1

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

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

Nedėldientais pagal šutant

Ofiso tr Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį

D L HERZMAN
- 18 RUSIJOS -

Getai lietuviam* žinoma* per 25 me 
c u* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgą* 
ir akušeri*

Gydo staigia* tr chroniškas liga* vy
rų. moterų tr vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-R]»y tr kitokiu* elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W I8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 
Nedėliomis nuo 10 iki
3343 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1401

7 iki 
12.

9

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v <i»na 

Pbone Mtdway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
9

Ofiso valandos: 
iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 

4608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St. Chicago

9:30 v

111

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avęnue

Valandos I I ryto iki I pc pietų 
♦ ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai diena ir naktį Virginia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 I st Street 
CHICAGO ILL

Valandos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet 
7'tki 9 vakaro. Nedėliomis .r 

šventadieniais 10-12 dieną

2 
10

iki

0016

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarainke 
1-4. Petnyčioj i-7 <

Rer. 6600 South Artesian Avenut 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL

Advokatai
mo-

r

8 Lafayette 4146

ryto

pa- 
ten 
ka-

Jenčiauskienę 
ir du švoge- 
Adomą Mu- 

Kunas paiar- 
Zolp koply-

kai- 
mc-

BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 <$. Ashland Avė 
Tel Boulevard 6487

gi- 
esat 

dalyvauti

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

dideliame nuliudime du 
— Julijonu if Petrą 
dvi švogerkas. dvi pus- 
Stanislavą

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

- _ .. . 1
Ketvirtadienį vakarais pagal aasitariuią.

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku būdu

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovchill 2242

Lietuviai Gydytojai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju gctiąu< ir. pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklaUaau . prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
tl Teh Canal’ 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel’. Victory 4088

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

2400 W Madison St 
Va).: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel Wesi 2860
Namų telefonai Brunswick 059'

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
I27 N. Dearborn St.. Room 1113 

Telefonas Centrai 4411 
Valandos- nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
H23 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1310 
Valandos; nuo 6 iki 8 vai kiekviena 

vakarą išskyrus ketvergi 
Medėlioj nuo 9 iki 12 ryto

■■■ ......... ....

Seniausia ir Didžiausia

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

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

« vai. vak. NedClioinl* pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

GRABORIM IŠTAIGA
EUDEIKIS ir nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukžtėš rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogaus kurto j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiliui atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- . 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai Uieko nereikės moRfiti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksit©, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambUiance patarnavimą su ekspertu lįetąylu pia- 
tarrtautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. PašAiikite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

eiinifflicic 
BIhhi I: I

! JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisae >

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

»

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35 th St.

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

Nedėliomis nuo 10' iki 12

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR. JOHN SMETANA
, OPTOMETRIST AS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:}0 vaka
ro!; Room 8. Phone Canal 0523.

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leaviti St.

reletonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 pp pietų

Vakarais: Utarn., Kett. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel, Hyde Park 3395

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovchill 1595

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

nedėliotos pagal susitarime

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4tb Stteet, 

CIGERO. ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Niryaiickas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maręuette Road

Valąnjos; 9 12/ 7—9, Antudlenį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727

Ve Atarai* 2151 IV Z2nd St. nao 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryte Tel. Republii 9600

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RockweU St.
Tel. RtpubUc 9723

CHAS. A. PEPPEK
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213

iigyve.no


MMMMI

Elzės draugės nesulaukda
mos, sumyšta jos ieškoti. Vie
ton Elzės, sutinka vaikinus be
einant į laukus ir pusiau pasi
žada

A’;' '•fĮi™

...

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Šiandie LSS. kuopos 
susirinkimas

Roseland ir visi nusimena, kad ro-
Ame- 
nepa-

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 139 kuopa laikė 
prastų susirinkimą trečiadienį, 
balandžio 13 d., Palmer Parko 
didžiojoj svetainėje. Tarpe svar
biausių šio susirinkimo uždavi
nių buvo balsavimas Pildomo
sios Tarybos narių ir rinkimas 
delegatų SLA. 37 Seimui.

Kandidatai į (Pildomąją Tary
bą gavo balsų tiek:

Į prozidefltus —F. J. Bago- 
čius 45, St. Gegužis 0, J. J. Ba
chu nas 8;

į viče-prez. —A. Mikalauskas 
40, M. J. Vokietaitis 8, M. Moc
kevičius 5;

į sekretorius —P.
47, J. Miliauskas 4, 
kanauskas 2;

į iždininkus —K.
48, J. Tareila 3, P. Mažeika 2;

j iždo globėjus -—J. Januške- 
čia 5, S. Bakanaš 43, G. J. 
Stungis 48, M. A. Raginskas 4 
S. Mockus 4, J. Sekys 2;

į dakdarus kvotėjus —Dr. I. 
B. Bronušas 48, L)r. E. G. Kli
mas 0, Dr. J. S. Stanes!ow 5.

Delegatai SLA. 37 Seimui iš
rinkti A. Narbutas ir J. Gu- 
muliauskas.

“Palaukti jų už tvoros, kuomet 
jie sugryš iš lankos"

t

Bet dangus pasidaro debesuo
tas
dos tuojau bus lietaus, tačiaus, 
jeigu nebus, tai jau jie tikrai 
pasilinksmins gerai.

Ir štai įeina, Princas Tobby- 
tum, “ponas didelės svarbos“. 
Merginos apipuola jį su klau
symais apie orę. Rūstybės pil
nas, jisai pareiškia joms kuom

Primenu draugams, kad šian
die vakare, Naujienose, įvyks 
labai svarbus LSS. Ohicagos 
centralinės kuopos susirinki
mas. Yra labai svarbus rei
kalas, todėl visi draugai prašo
mi dalyvauti susirinkime ir 
sivėhioli.—Narys.

North Side

ne

Mirė Domininkas Mikužis

Jurgeliutė
V. M. če-

P. Gugis

—Narys.

Birutė prašo susipa 
žinti su Silvija

Per—NORĄ

Daugumai iš musų operetė 
Silvija, kurią Birutė parodys 
Chicagos Lietuvių Auditoriume 
sekantį sekmadienį, 17 d. ba
landžio, 7:30 valandą vakaro, 
nebe naujiena? Būdama links
mo ūpo dalyku, Silvija yra po
puliari tarp operečių rengėjų ir 
jų lankytojų, todėl sekma^ifipįp 
parengimas duos nekuriems 
progos atnaujinti senas pažin
tis, ir kad tie, kurie neturėjo 
progos matyti ir pažinti Silvi
ją galėtų pasinaudoti pilniau
siai josios gražumų, tai imu šį 
budę supažinti su jos eiga, nors 
prisipažįstu, kad paliksiu neku
rtuos siurprizus sekmadienio 
vakarui.

Pirmas veiksmas. Lankose. 
Pavasario rytas, šienpjuviai be
dirbdami dainuoja, kad reikia

“Skubinti dirbt, kolei veša lengva
šienaut...

Po piet, kada karštis užeis, tad 
pailsėt sau visi eis...

Todėl dabar reikia skubėt, kupe
tose šienų sudėt...”

Silvija, kuriai sužiedotinis 
ponas Bertram deLacey jau 
truputį nusibodo, atsiranda lan
kose. Ji gėrisi paprastu gyve
nimu šių prie darbo bedainuo
jančių kaimiečių. Pono deLacey 
poezijos jai visiškai nusibodo. 
Ji butų linksmesne, jeigu jos 
sužiedotinis butų paprastas 
ūkės darbininkas, ne kad poe
tas.

Jai taip besvajojant pasigirs
ta merginų balsai. Ji mato 
didelį būrį merginų atlydinčių. . -
ir erzinančių vieną gražią mer- 16 
gaitę, ant kurios galvos jos už
dėjo vainiką. Silvija pasislepia 
ir klausosi kaip Elzė apgailes
tauja savo likimą ir jos troš* 
kima būti sužiedotine pono vie
ton teisingo, gera-širdžio Vin
co. čia seka daina, kurioje 
merginų choras, kartu su Elze, 
prašo ramunėlės išburimo kokia 
Elzei lemta ateitis.

Pasirodo Silvija ir pasako 
Elzei, kadangi juodvi* pavydi 
viena-kitos likimui, tai kodėl 
nepasimainyti vietomis šiai die
nai. Silvija maskaraduos kaip 
ūkininko duktė, kaimietė ,o El
ze kaip panelė. Elzei tas pati
ko. Ji dar pasako žinanti to
kią gėlę, vadinamą “kupido 
akis“, kuri padarytų, kad nė 
deLacey, nė Vincas nematys 
permainos, ir jos abi išeina ieš
koti tos gėlės ir apsimainyti 
parSdais.

“Ministrų pirmininkas, jūrių ka
pitonas, 1 ' . ’

Karės pulkininkas, daug dvaru 
valdonas,

Valstjios patarėjas, atstovas seime, 
Ir tvarkos vedėjas, valdiškam 

rūme“...
Merginos “labai“ atsiprašo. At
siprašymas priimtas ir pavely
ta joms pabučiuoti jo skruostą. 
Jos buk tai sutinka, bet vieton 
to, šokinėja aplink jį, mčtyda- 
mos gėlėmis, pakol jisai nepa
bėga.

Silvija ir Elzė sugryšta apsi
mainiusios parodais ir suradu- 
sios tę stebuklingą gėlę. Elzė 
apgauna deLacey. Silvija irgi 
pasekmingai apgauna Vincą.

deLacey dainuoja meiles dai
nę Elzei, o Vincas nusiveda Sil
viją pirmiaus bulvių kasti, vė
liaus L rugių laukus ,pask u i kar
ves namon parvaryti...

Girdisi rago balsas. Pietų lai
kas. Veiksmas užsibaigia su 
viso ansamblio dainavimu gra
žios dainos—
“Eime mes pailsėti, tarp žydinčių 

gėlių.
Tarp šlamančių medelių, kvepiančių 

žolių,
Eime ten, kur gegutė medžiuos 

pakukuos,
Ir volungė iš gojaus saldžiai 

paulbuos.
Eime kur laukia pietus ant 

minkštos žolelės,
Kiekvienas gardžiai pavalgęs 

pailsėt galės,
O per pietus pramigęs kiekvie

nas vėl dirbt turės.
Negaus jau pailsėti iki pava

karės.
Eime tad pailsėti, tarp žydinčių 

gėlių...”
(Bus daugiau)

Garfield Park
Is Garfield Parko Lietuvių Vy

rų ir Moterų Pašalpinio Kliu- 
bo darbuotės

Balandžio 10. dienų įvyko 
Garfield Parko Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpinio Kliubo su
sirinkimas.

Narių susirinkime buvo daug. 
Pirmininkas G. Medelinskas 
atidarė susirinkimą. Raštinin
kas perskaitė protokolą, kuris 
buvo priimtas vienu balsu.

Priėjo klausimas apie ligo
nius. Ligonių lankytojai išda
vė raportufe, kad serga du na
riai. Vienas ligonis, būtent V. 
Bernotas, prašė pasiųsti 20 do
lerių pašalpos. Nubalsuota pa
siųsti prašomi pinigai.

Vienas narys, t. y. Gauba, 
miręs. Nubalsuota išmokėti 
Mrs. Gaubienei $50 iš kasos ir 
iš kiekvieno nario surinkti po 
$1 pomirtinės.

Biznio komisija rengia balių, 
kuris įvyks šeštadienį, baland- 

L, MeEnery Hali, 4039 
West Madison street. Pradžia 
6:30 vaL vakaro.

Baliui buvo išilnkti darbi
ninkai, leurie parūpins Viską, 
kas bus pageidaujama, ir- prie 
geros muzikos atsilankiusieji ir 
atsilankiusios galės šauniai pa
silinksmint, pasišokti, su seniai 
nematytais draugais pasimaty
ti, d ir daugiau pažinčių įsi
gyti.

Kliubas dar nubalsavo pri
imti į savo tarpą be jokios 
įstojimo mokesties, nuo 16 iki 
20 metų jaunuomenę, kuri bus 
šiame parengime. O asmenis 
amžiuje nuo 20 iki 40 metų, ku
rie bus baliuje, nutarta priim
ti tik už $1 įstojimo mokes
ties. .• ‘

Įžanga į balių 50 centų asme
niui. Kviečia visus draugus ir 
pąžįstajpus

NAUJIENOS, Chlcago, m,...J. -.. ... .lĮfH. ..... < n. .

lių, jie neina namo paniurę, 
lig iš dvokiančio miesto fabri
ko, arba nuolat įtemptais ner
vais iš biznio įstaigos darbi- 
’ninkai. Jie grįšta namo links
mi, o jų skambios ir melodin 
gos dainos užlieja visą apielin-

Ketvirtadienį, balandžio 14 
dieną, 2:45 valandą popiet mi
rė savo namuose Domininkas 
Mikužis, 2121 North Western 
avenue.—Rep.

Redakcijos atsaky 
mai

A Daily I^cacler. — Ateivių 
vaikai, kuri 
koj 
piliečiai, nežiūrint į tai, ar jų 
tėvai turi pilietybes popieras, 
ar ne. Tiemk vaikams jokių pi
lietybės popierių nebereikia iš
siimti; sulaukę 21 metų, jie tu
ri pilnę teisę balsuoti. .

epti gimę Ameri- 
yra skaitomi šios šalies

“Birutė”-“Silvija”!
Sekmadienį, balandžio 17 d.t 

“Birutė“, dainos ir dramos drau
gija, baigdama savo 25-ių metų 
jubiliejinį sezoną pastatys sce
noj, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted st., operetę “Sil- • • • « ) ' Kviją“.

Apie pačią operetę galima 
pasakyti tiek, kad nupiešti žo
džiais jos scenų ir melodijų gro
žį, yra negalimas daiktas. Tą 
gali atlikti vien muzika ir ge
rai lavintas choras ir artistai. 
Kas jau 
tai tuos 
nereikės, 
pačių ne 
žavėtina) 
dainos 1

Kuomi 
ma amer 
biletų kaina siekia nuo $2.50 iki 
$6.00, ir 
norintier

kartę matė “Silvija“, 
į šį koncertę kviesti 
nes juos pakvips 

ras ir pasiklausyti 
gražaus muzikos 

urinio.
et “Silvija“ yra statd- 
ikonų teatruose, tai jos

jy 
šio 
ir

nebūna vietos visiems 
s ją pamatyti dide- 

iesto teatruose.
žinomh, mes lietuviai esame 

persilpni finansiniai, kad duo
ti tokią muziką ir dekoracijas 
ir mokėti tokius pinigus už i- 
žangą, kaip kad moka amerikp- 
nai. Mes norime pamatyti “Sil
viją“ už $1.00' o gal net pi
giau, tad ir turime pasitenkin
ti paprastesnėmis svetainėmis, 
dekoracijomis ir mažesnėmis 
niuzikąlėmis jėgomis.

Musų meno draugijos, norė
damos mums suteikti kuopi- 
giausiai gražius ir turtingus 
koncertus, tankiausia pačios 
lenda į skyles ir dėlto reikia 
dėti dideles pastangas, kad 
šias dailės draugijas palaikyti 
tinkamoj aukštumoj.

“Birutė“ per savp 25 metų 
darbuotę suteikė mums ne vie
ną gražų ir turtingą koncertą, 
bet kad pastatyti gerą koncer
tą, tai reikia didelių išlaidų, ir 
“Birutė“ išgyvavo ir išaugo į 
tikrą dainos ir dramos draugi
ją tik ačiū rėmėjų ir darbščių 
birutiečių pagelbai.

“Birutė“ buvo ne pirma dai
nos iri muzikos draugija, kurią 
sukure lietuviai muzikos ir dai
nos mėgėjai čia ijž jūrių, bet 
ačiū tam, kad prie “Birutės“ 
susispietė žmonės negailėję sa
vo darbo, ji išgyveno per tuos 
25 metus be didelių permainų. 
Už tai( tenka garbė netik “Bi
rutės“ darbuotojams, artistams- 
dainininkams, bet ii’ visiems 
lietuviams, kurie rėmė ir remia 
menę.

“Birutė“, atsilygindama savo 
rėmėjams ir auklėtojams ir pa
statydama tšiQ gražią operetę, 
suteiks mums daug malonumo.

“Silvijos“ scenose pamatysi
me Lietuvos jaunimą grįžtantį 
iš laukų darbo su dalgiais ir 
grėbliais. Bet kaip matysime, 
nors ir nuvarginti ilgo dienos 
darbo ir karštų saulės spindii-

Balandžio 17 dieną “Birute“, 
suvaidindama Lietuvių Audito
rijoj operetę “Silviją“, primins 
mums, kad ne visur ir ne vi
suomet žmonės gyvena vien do
leriu; kad yra šalis, kur žmo
nės, o ypač jaunimas, savo kil
niais jausmais ir«gražiomis dai
nomis nustelbia aukso dievai
čius.

'Gerasis Parnaso dievaitis lai
ko juos savo globoj ir padeda 
jiems užmiršti vipus jaunystės 
sunkumos ir nuovargį. ;

Visi “Birutės“ nariai ir drau
gai smarkiai dirba, kad šis pas
kutinis šių metų sezono kon
certas butų pasekmingas iš vi
sų atžvilgių. Jau tikietai 
siduoda ir daugelis mano, 
reiks atvažiuoti anksčiau, 
nereikėtų paskiau stovėti,
gi “Birutė“ užkviečia visus lie
tuvius į Lietuvių Auditoriją 17 
d. balandžio, kad pamat/ti “Sil
viją“ ir pasigėrėti jos gražio
mis dainomis.—-J. L. A.

dazzling bcyond bolicf.
So niuch for so little — 

Tverionns.
Ncver kecpš an appointmenl

—Vannie. /
No longer vvishcs to o\vn a 

Ford — Gedvill.
Rcx Svveethearis — Patsy 

and Ėst eile 
Chuckic’s 

nette.
Sėlis the

don.
Connoisseur of hcarts

Mariau.
The best ever-Birųtė.

— Macį Mouk.

-Tony

Markus. 
vveakncss —Antoi-

tiekets ‘ Al Bag-

Laiškai Pašte

*

Pavasario Maistas
Po ilgos žiemos, kada galima gauti 

tik tam tikrą maistą, pavasaris yra vi
siems smagus, nes namuose pasirodys 
nauji valgiai. Kasdie tūkstančiai vagonų 
šviežių vaisių ir daržovių ateina į Cbi- 
cago iš visų Jungt. Valstijų. “Midvvest 
Stores” sandelis irgi dirba su paskubu- 
mu, krauna vagoną po vagono šviežio 
maisto ir kuogreičiausia jį gabena į Mid- 
west Stores, kur juos pardavinėja pub
likai.

Kadangi prekės yra perkamos dide
lėmis kokybėmis, paprastai vagonais, jas 
perkama daug pigibu. O kad perkama 
pigiau, tai pigiau ir pardavinėjama, nes 
sutaupos atiduodamos publikai formo
je žemesnių kainų. Šitoks nusistatymas da
lintis sutaupomis su kostumeriais, tūkstan
čius tūkstančių naujų kostumėrių atvcė į 
Midwest Stores, Nors Šios sankrovos 
yra tik biskj virš metų laiko biznyje, 
Midvvest organizacija užaugo iki tre
čios didžiausios Chicagoje.

Šeimininkėms yra parankiausia pirk
liauti Midwest Stores sankrovoje, nes 
čia gali jos rasti pilną pasirinkimą gro- 
serių ir šviežjų vaisių ir visuomet už 
žemiausias kainas.
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Financial
J Finansai-Pąskolos

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

Business Service
Biznio Patarnavimaa______

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

par- 
jog 
kad 
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Į The English Column
“Birutė”

Who is Sylvia?

to
it

Šie laiškai yra atėję Iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina ’ 
vvriausj.ii paštu (Clark ir Adam* 
statvių) atsiimi Reikia klausti prie 
indelio; kur fadėta iškaba ‘‘Adver 
»M»d Wind «•’’ lohėj nuo Adam*- erat 
ps. DHsak nt laiško NUMERI. ka»t 

%ad šiame surašė pažymėta Laišku* 
naštas laiko tam 
kui sunaikina.
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Yes Sir I We’re all going 
the opera. Tradition wills 
that the Birutė stage at least 
one superb performance per 
scason. And now that the ban- 
ner of Birute has flow on 
high for night unto twenty- 
five ycar, ’tis būt proper that 
they bring this, thcir Silver 
Jubilee, to a fitting conclusion 
with a super performance. It 
cair’t be otherwise. The princ 
ipals have worked too hard 
they’ve verily įtrayed foę in 
spiration, and fftte can’t be so 
cruel as to ihtervene now. 
Your approval is the only re- 
ward they ask. *

They seek a higher culture 
in the vvorks of the masters, 
for after all the popular music 
of to-day is naught būt an em- 
pty void of which we got būt 
a passing glimpse and1 soon 
forget. On the other band wc 
have with us compositions 
which have lived for centuries.

For sheer beauty and simp- 
licity of plot, the operetta has 
no peer. And that is the pre* 
cise work the Birutė has se- 
lected for its finai presenta- 
tion. A 1 seleetioh, on which I •
you’ll sūrely ęommend them 
when the orchestra winds into 
the finai strains of the over- 
ture and the eurtain goes up 
for the first act.

The Birute annoųnce. their 
finai presėntation for the year 
1932 the pperetta SYLVIA,, 
Sunday, April the 17th, at the 
Chicago Lithuanian Audito
rium. Curtain 7:30 P. M. Bub- x 
lic dancing to Michael Yozavi- 
tas Orchestra immediately fol- 
lowing the performance. Yours 
for a delightful evening, and 
once more I bęg of yoų. (Be 
Loyal To The Birutėm ’ t

j LOŠT CHORDį
At Įast Diręctępr Michael Yo- 

zavitas and Dramatic Director 
Jurgelionis see the realiziition 
of their fondest dreams upon 
the horizon. >

Twenty-five years is a 
mighty long time. Ask your 
mother. . •** t

Here’s whcre we see dapper 
Ade Azukas in all his glory.

Wonder if / Schnukas will 
again don the glamorous ar- 
mor of the warrior. None būt 
t^e brave, you know, sliall 
eurry favor of the fair lady.

I warn ye 'dear ręaders. 
Procure the glasses 6f tirited 
Ihre lest ye peri! thinc vision.

Ye fair maidens shall blos- 
forth, attired in rąįnment,

tikra laika, o na*-

PRANEŠIMAI

Bruknis
Dikselis
Gudate^
Jeskienei
Karpaviciene Arikos

M
Anna
Mrs Anna

Ka-

Kuras Bronislaw 
Lenkszus Frank 
Maukus Auna 2 
Mosiulis Jozapas 
Naujokene Elsbeta 
Mosiulis Jozapas 
Pleikis Ursula 
Randis John 
Rodzewiceni Mis Ewa 
Sungail Mrs J R 
Sveikauskis Kazymeras 
Virbickas Paul 
Venalinas Švento Kazi- 

Seserų

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų PaŠeipinio Kliubo metinis balius 
įvyks šeštadieny, Balandžio (April) 16, 
1932, McEnery Hali, 4039 W. Madison 
St. Pradžia 6:30 vai. vakare. Visi ma
lonėkit 'būtinai atsilankyti, bus vienas 
iš smagiausių balių, kur linksmai laikų 
galėsime praleisti ir smagiai 
prie geros muzikos, 
kit atsivesti savo 
prisirašyti į Kliubą, 
gintas 
dyką.

---------o---------
KODĖL NEPASITISYT DABAR 

savo lietaus rynas ir .stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, vamišių ir 
hardwar< už žemiausias kainas.
BRJDGEPORT TIN SHOP « PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

įstojimas.
0

Kviečia

pasišokti
Taipgi nepamirš- 

draugus ir drauges 
nes dabar bus nupi- 

Jaunuoliams už

visus Komitetas.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS. lie- 
tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Wasbtenaw 
Tel. Lafayette 1329.

Automobiles

M. X. MOCKUS

Chicagos Centralinės kuopos su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio 15 
d., Naujienose. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes yra labai svarbus reikalas.

— Valdyba.
■ I >1... IM.

Lietuvių Tautiikų 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-rną vai. dieną. Būtinai 
atsilankykite j 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 s ve t., 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. 
laiku.

Draugijos "Lietuvos Ūkininkas mėn. 
susirinkimas įvyks balandžio 17 d., 1 
vai., Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
Place. Valdyba prašo užsimokėti pasi
likusias mene, mokestis.

S. Lenkauskienė.

LSS.

Narės malonėkite pribūti 
— Sekretorė.

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

Furniture & Fixtures

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

Furnished Rooms
RENDON du atskiri, šviesus moder

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

RENDON 1 ar 2 įrengti kamba
riai.

1 7021 So. Fairfield Avė.

For Rent

KUN.

Kalbės temoj: “Ar be Praliejimo 
Kraujo, negalima tikėtis geresnės atei
ties?“. Ir kiti neatsakyti klausimai 
bus apkalbėti ir išalkinti. Akyva girdė
ti ir suprasti. * Įvyks Bridgeporte. Lietu
vių Auditorijoj, žemutinėj svet., pėtny
čioj, balandžio 15 d., 7:30 vai. va
kare. Kviečia visus atsilankyti.

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.

PASIRENDUOJA Brighon parke, 6 
kambarių flatas. 2-ro$ lubos. Karštu 
vandeniu šildomąs. Kampinis namas, 
tinkamas profesionalui — daktarui, 
advokatui, ar pasiturinčiai šeimynai.

4457 So. Talman Avė.
Virginia 0508 arba 

Lafayette 0455.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1835 S. Halsted St.

Visiems geras pata
rimas

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme^ taisyme ir naujų dra
bužių daryme.
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi- 
«ia»-

PARDAVIMUI groserne ir delicatessen 
krautuvė cash. Pigiai. Turime du 
bizniu. 4244 S. Ashland Avė.

•1

C. C. Hali, prezidentas United Ame- 
can Trust 8 Savings Bank, kalbėdama* 
savo .banko darbininkams pareiškė, kad 
šiuo5* laiku yra daug ženklų, kurie rodo, 
jog biznis pradeda gryšti į normales vė
žės. '

“Galbūt šiuo laiku geriausia primin
ti“, sakė p. C. C. Hali, “ką nesenai 
yra pasakęs buvęs prezidentas Calvin 
Coolidge: ‘Geriausia ką galima padaryti, 
yra pristatyti prie darbo pinigus. Žmo
nės tą gali padaryti, jei tik nori. Jeigu 
jie patys nesįgelbės, niekas jų neišgelbės. 
Atėjo laikas, kada žmonės turi pasiimti 
tvarkyti savo reikalus. Jie turi panau
doti savo pinigus savo pačių naudai^ 
paleisdami juos j cirkuliaciją'.

“Slėpimas pinigų, ar. tai didelėmis ar 
mažomis sumomis, yra kenksmingas 
įprotis ir gali atnešti tiktai liūdnas ir 
blogas pasekmes. Pinigai uždaryti vaul- 
tuose, ar kur nors paslėpti, neturi’ ver
tės nė apielinkei, nė visai šaliai. Jie 
trukdo gryžimą geroves ir mažina au
gimą ir progresą musų šalies.

“Mes turime suprasti, kad ant tiek, 
kiek mes prisidedame prie,' naudos vi
siems, ant tiėk mes patys pasinaudoja
me. Tai yra darbas kiekvieno Vyro ir 

* moteries. Tad eikim pirmyn!

Darbas yra garantuotas, 

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 augšč.

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

šalę Ramova teatro (
Valymas. Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

KAINOS: 35c 11 v. r. iki 1 v. d. 
50c 1 v. d. iki 11 v. v. 

Didžiausia Sovietų Tonfilma 

‘Golden Mountains” 
(Angliški parašai)A m ■ Labiau dramatiš- I 

PIIH|OUkas, sujudinantis 
H Vlv WH >r artistiškas ne

gu “Road to Life” 

&JUDYVan Buren pHe 
w ■ Michigan Avė.

į GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Educational

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: *

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madišon Sckett

PARDAVIMUI wholesale ir retai 
b’kernt* lietuvių ir lenkų apgyvento] 
anielinkėi. Su namu ar be namo. 1527 
N. Ashland Avė. Tel. Brunswick 2476.

PARDAVIMUI su vėliausiais įtaisy- , 
mais Meat Markct. labai pigiai, prie
žastis, liga. Geroj vietoj. 86O7Mr S. 
Ashland Avė. šaukite Beverly 3350 ar
ba Lafayette 4287.

PARDAVIMUI pioiai viena iš dvie
jų bučinių ir groserniu. Priežastis —— 
negalėjimas dviejų prižiūrėti. Atsišaukit.

6002 So. Ratine Avė.

Help WRhted—Malė 
'Dnrl'i'nfnk.u R«*iki»

FLAT janitorius perleis savo darių ir 
rakandus už $250.00 Rašykite. Box 
1414, 1739 So. Iplsted St.

Real Estą te For Sale
111,1

PARDUODAM IR MAINOM far
mas. nartus, 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

PAUL M. SMITH « CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir bizhius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store,* gasoline 
station, bučemių ir groserniu. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI biznio praperfė kartu 
su čevcrykų taisymo šapa, visokių tau
tų apgyventa, geram žmogui geras biz
nis. Atsišaukite

4840 S'. Ashland Avė.

som
atsilapkyti.

—J. Waskis.
PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 

cottage, furnace šildomas. Pigiai. 
7227 S. Rockwell St. •




