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Pažangių kandidatų į 
SL A. Pildomą Tary bą 
balsų dauguma auga
I išiol balsavo 69 kuopos; 48-iose daugumu 

gavo F. J. Dagočius; Bachunas laimėjo 
12 kuopų, o Gegužis 9-iose

K. GUGIS JAU TURI 1586 BALSUS, DR. BRONUŠAS—1299.
STUNGIS —- 1190 ir BACHUNAS 1250

CHIC?CO. ILL„ ba1. 17. —Paskutinėmis dienomis “Naujie
nos” gavo pranešimus apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimu 
iš šių kuopų: 223 ir 18. Jų rezultatai ir bendri ikišiol “Naujie
noms” priduoti balsų skaičiai iš 69 kuopų yra paduoti lentelėje. 
Iš tų balsavusių kuopų, F. J. Bagočius gavo daugumą 48-iose, 
Bachunas—12 ir Gegužis 9iose.

BAGOCIUS ......
Gegužis ............
Bachunas ..........

| Prezidentus:
Buvo paskelbta 
.... 1413..........
.... . 524..... .
...... 744..........

Nauji rez. Viso
......46.........1459 
........2..... .......526 
......19............763

Mikalauskas .....
Vokietaitis .......
Mockevičius......

Į Vice-Prezidentus: 
................................. 1544.’........  
.................................... 467........... 
................................ 458..........

......39...

......10...

......12...

.... .1583
........477

.....470

Jurgeliutč .........
Miliauskas .......
Čekanauskas .....

GUGIS .........
Tareila ...............
Mažeika ............

Į Sekretorius:
..... 919..........
...... 543..........

893

..... 33...

......23. .
9

.....952
......566
....902

.. ...1586
......705

..... 391

f Iždininkus:
.... 1553..........

692..... .....
369..........

.33.....
......13..
..... 22. .

Januškevičius ...
BAKANAS .. ...

Į Iždo Globėjus:
. ...... .. .1105..........

. 1215...........
.... 15.. ....1120

STUNGIS'....... .
Raginskas .........
Mockus ..............

." 1'153...........
569

....S7...
13

.....1190
582

618 .....17. ........635
Sekys ......... ....... ...........-................. ..... 272...'....... ...... 6... .........278

BRONUŠAS ......
Klimas .............
Staneslow ..........

| Daktarus-kvotėjus- 
................................ 1259  
................... ...698... ..... .....  
.........   492........ .

....40....
.....14....
......9....

..... 1299

....... 712

.......501

Kongrese vis dau
giau už dolerio 

nupiginimą
Washington, D. C., bal. 17. 

—Šen Brookhart pasiūlymas at
spausdinti daugiau pinigųir nu
piginti dolerio vertę kongrese 
randa vis daugiau pritarėjų. 
Ypatingai už tai stovi skolinin
kai, kurie skundžiasi, kad jiems 
reikia sumokėti skolos daug 
didesnės vertės doleriais, negu 
jie buvo lauke skolos užtrauki
mo.

Vilniuje teisiamas žydas 
už studento nužudymą

-------- -r
Vilnius, bal. 17. — Vilniuje 

prasidėjo žydo Zalbino Oguzo 
byla. Jis kaltinamas nužudęs 
Vilniaus univeristeto studentą 
Wactewskj laike riaušių, kurios 
įvyko tarp pačių studentų.

San Juan, Porto Rįco, bal. 17. 
—Jose L. Pesųuera paskirtas 
nauju Porto Rico komisijonie- 
riu VVashingtone.

Chicajrai ir apylinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek šilčiau; leng
vas rytų vėjas;

Vakar temperatūra buvo 39- 
50 laip.

Saulė teką 5:06; leidžiasi 6:- 
33.

Stalinas kviečia 
Trockį atgal

Į Rusiją?
Istahbulas, Turkija, bal. 17. 

—Vietine spauda pranešė, kad 
asmeniniai ginčai tarp Stalino 
ir Trockio užsibaigė ir Stalinas 
ji pakvietęs grįžti atgal ] Ru
siją.

Airijos pramonininkai 
prieš priesaikos pa

naikinimą
Dublin, Airija, bal. 17.— Di

desnieji Airijos pramonininkai 
perspėjo Airijos valdžią nepa
naikinti priesaikos Anglijai, nes 
tas per pus sumažintų Airijos 
eksportus ir skaudžiai atsiliep
tų j biznį.

Anglija duos Indijai 
legislaturą

Delhi, Indija, bal. 17. — 
Šiaurinės Indijos valdžios siste
moje bus padarytos kelios Re
formos. Teritorijai bus suteik
ta legislatura ir gubernatorius.

Massie prisipažino nu
žudęs havajietj 

---------- I
Honolulu, bal. 17. — Dabar 

einančioje byloje Honolulu prieš 
Mrs. FOrtescue, Massie ir du 
Amerikos laivyno jurininkus, 
Massie prisipažino nužudęs h'a- 
vajietį J. Kahahavvai, kuris su 
trimis kitais vietiniais gyvento
jais užpuolė ir išgėdino jo žmo
ną.

[Acme-P. 0 A. Photo]

' Geneva, Šveicarija. — Hugh 
A. Gibson, Amerikos delegaci
jos narys nusiginklavimo kon
ferencijai.

Rusija persergėjo 
Japoniją ryšy su 

įvykiais rytuose
Sako, ji turėsianti kentėti pa

sekmes už savo žingsnius

Shanghai, bal. 17. -— Kinų 
šaltiniai pranešė, kad jų kariuo
menė atmušė japonų pėstinin
kų puolimą prie Yangling mies
telio, and Yangtze upės kranto. 
Dvidešimts jųpopų žuvo. Keli 
susidūrimai buk įvykę ir prie 
Nanziango.

Peiping, Lai. 17. — Mandžuri- 
joje dabar važinėja Tautų Są
jungos paskirta komisija pa
dėtį ištirti. Joje yra kinietis 
Dr. Wellington Koo, prieš ku
rio gyvybę buvo padaryti keli 
pasikėsinimai.

Maskva, bal. 17. — “Pravdo- 
jo” tilpo aštrus straipsnis 
prieš japonus, pavadintas “Per- 
sarga provokatoriams’’. Jame 
sakoma, kad Sovietai nori pri
silaikyti neutrališkumo Mandžu- 
rijos klausime, bet jeigu japo
nų imperialistai imsis žingsnių 
prieš Sovietus, paėmė tokį jų 
nusistatymą už silpnumą, lai 
jie kenčia pasėkmes”.

G(eneva, bal. 17. — Į Gene- 
vos nusiginklavimo konferenci- 
’ą atvyko Amerikos užsienių 
reikalų sekretorius Stimsonas. 
Tarp jo ir Anglijos ir Franci- 
jos užsienių ministerių įvyko 
pasitarimas.

Portugalijoje atsirado 
“Jėzus”

Lisabona, Portugalija, bal. 17. 
—Portugalijoje gyventojus su
domėjo “Jėzus”, iš kurio ran
kų, kojų, krutinės ir galvos te
ka kraujas. Kraujas tekąs kiek
vieną antradienį ir penktadie
nį. “Jėzų” studijuoja dakta
rai.

New Zealand bedarbių 
riaušės tebesitęsia

Auckland, New Zeland, bal. 
17.—Jau per kelias dienas 
Aucklande tęsiasi bedarbių riau
šės. Miestas yra tikrame ap
gulos stovyje. Visur policija 
ir kareiviai saugo krautuves ir 
turtingųjų namus. Riaušėse la
bai daug sužeistų.

London, bal. 17. — Anglijoje 
piktadariai apvogė italo grafo 
Spetia Di Radione namus. Pa
grobė brangenybių fr meno ku
rinių virš $125,000 vertės. f

Republikonų šulai 
remia prohibicijos. 
įstat. referendumą

S ' . ' .

Sekretorius Hyde ir senatoriai 
už visuotiną balsavimą

Washington, D. C., bal. 17.— 
Arthur M. Hyde, Amerikos ūkio 
sekretorius viekai pareiškė, kad 
nemainydamas savo nusistaty
mo už prohibicijos įstatymą, 
jis nesipriešins jo atidavimui 
pačių valstijų nuožiūrai ar vi
suotinam gyventojų balsavimui. 
Hyde per ilgą laiką buvo žino
mas kaipo sausas ir toks jo pa
reiškimas sukėlė daug džiaugs
mo “šlapiųjų” tarpe Kongrese.

Per paskutines savaites tuo 
pačiu klausimu į Hooverį buvo 
daromas didelis spaudimas. Nu
žiūrima, kad Hooveris jau lin
ksta i slapiųjų republikonų pu
sę, nes tiki kad nepamainius 
nusistatymo, repubilkonai pra
laimės rinkimus.

Už klausimo atidavimą visuo
tinam balsavimui pasisakė ir du 
pirmiau “sausi” VVyomįng vals
tijos senatoriai Kendrick ir Ca- 
rey ir pirmiau karšta prohibi
cijos rėmėja Virginia valstjos 
ant-saloon league.

“Degtukų karalius” 
Krueger’is buvęsO', c

genijus aferistas
Sufalsifikavo $100,000,000 

. įtaigos bonų

Stockholm, Švedija, bal. 17. 
—Pereitą mėnesį Paryžiuje nu
sižudė “degtukų karalius” Ivar 
Krueger’is. Švedijos valdžia' 
paskyrė komisiją ištirti jo ben
drovės padėjimą ir tranzakcijas. 
Tš komisijos raporto pasirodė, 
kad Krueger’is, į kurį buvo 
žiūrima, kaipo finansierių-die- 
vaitį yra pirmos rųšies, genia
li ngas aferistas. Komisija at
rado, kad Krueger’is padirbinė
jo bonus, fabrikavo parašus, 
skelbė fiktyvius turtus ir “kon
troliavo” bendroves, kurių iš- 
tikrųjų visai nebuvo.

Darydama tyrinėjimus, ko
misija patyrė, kad be to, Krue
ger’is pats vienas sufabrikavo 
$100,000,000 Italijos bonų.

Suareštavus tris Krueger’io 
bendradarbius Carl Lange, Sven 
Huldt ir Victor Holm, paaiškė
jo, kad Krueger’is pradėjo savo 
aferas varyti 1925 metais, kuo
met Švedijos degtukų bendrovė 
atsirado sunkioje finansinėje 
padėtyje.

Švedija ir visas pasaulis bu
vo labai nustebintas, kuomet 
tie Krueger’io darbai iškilo 
•aikštėn. Pasirodo, kad Krue
ger’is sugebėjo auganti ne vien 
Lietuvą ir kitas mažas šalis, bet 
ir viso pasaulio finasierius.

Užmokėjo žmogžudžiui 
, kad jj užmuštų

Budapeštas, Vengrija, bal. 17. 
—Vengrijoje didelę sensaciją 
sukėlė teismas žmogžudžio, nu- 
žudžiusio R. Steihherz, dekti- 
nės pirklį. Teisme paaiškėjo, 
kad Steinherz, žmogžudžiui už
mokėjo, kad jį nužudytų. Jei
gu butų pats nusižudęs, jo šei
myna nebųtų galėjusi gauti ap- 
draudos pinigų, todėl pasisam
dė žmogžudį darbą atlikti.

----- 1 r

New York., bal. 17. -—Prasi
skolinęs apie $2,000,00S0,QQO, 
New Yorko miestas atsiradę fi
nansiniuose sunkumuose ir yra 
arti bankroto.

[Acme-P. B A. Photo]

Willesby Mills, Mass. — Ga- 
maliel Bradford, garsus Ame
rikos rašytojas, kuris mirė bal 
11 d.

Naujos kidnaperių 
aukos, 2 mergaitės: 

vieną rado negyvą
Lindbergh’o atstovas dar nesu

sižinojo su pagrobikais

New York,' bal. 17. — Dr. 
Condon, Lindbergho atstovas, 
kuris derėjosi su kūdikio kid- 
naperiais ir sumokėjo jiems 
$50,000 ikišiol nepajėgė vėl su 
jais susižinoti. Gengsteris Sąl- 
vatore Spitale ir trys vįrginie- 
čiai Curtis, Dobson admirolas 
Guy Burragc irgi deda pastan
gas užmegsti ryšius, bet arkas 
iš jų išeis nežinia’.

Colby, Kan., bal. 17.— šieno 
kupetoje rasta nužudyta 8 me
tų mergaitė, kuri kelias dienas 
atgal buvo pavogta. Suimtas 
R. Read, 53 metų buvęs kali
nys, kuris prisipažino mergaitę 
nužudęs.

VVilmington, Del., bal. 17.— 
Wilmingtone kidnaperiai pagro
bė 9 metų mergaitę Hilda Bro- 
dsky ,kuomet ji ėjo į mokyklą. 
Tėvui, kuris yra turtingas pirk
lys, prisiųsta raštelis nepraneš
ti policijai, nes kitaip jo duktė, 
busianti užmušta. Kiek kidnape- 
riai reikalauja už mergaitės su
grąžinimą, nežinia, bet tėvas 
Harry Broodsky su jų reikala
vimais sutikęs.

Komunistai paskelbė 2 
dienų streikų Ispa

nijoje
Madridas, Ispanija, bal. 17. 

—--Komunistų partija paskelbė 
4Š valandų streiką gegužės 1 ir 
2 dienai, prieš °bado, bedarbes 
ir reakcijos valdžią Ispanijoje.

Young prieš bonų iš
mokėjimą

Washington, D. C., bal. 17.-j- 
Opoziciją prieš karo *'bonų iš
mokėjimą veda karo vetera
nas R. S. Johnson. Prieš išmo
kėjimą pasisakė ir finansierius 
Owen Young. Bonams padeng
ti reikėtų $2,400,000.

800 angliakasių grįžta i 
darbą

■ Shenandoah, Pa., bal,1 17.— 
Philądelphia & Reading anglių 
kompanija paskelbė .priimsianti 
atgal į darbą 800 angliakasių, 
kurie jau per keturius mėnesius 
neturėjo darbo.

Hindenburg užgynė 
Partijoms organizuot 
“armijas” Vokietijoje
Be Hitlerio “kovos burių”, veikė “geležinių 

šalmų” karo veteranų organizacija 
ir “Reichsbanner”

HITLERIS, NEGALĖDAMAS VEIKTI VOKIETIJOJE, SU VISU 
ŠTABU RENGIASI PERSIKELTI J DANCIGĄ

Berlynas, bal. 17.— Vokieti
jos prezidentas Hindenburg 
kiek anksčiau paskelbęs fašisto 
Hitlerio “armiją” nelegalia, už
draudė ir kitoms panašioms 
partijų karo organizacijoms vei
kti. Be Hitler’io “kovos burių”, 
Vokietijoje buvo suorganizuo
tos “Geležinių šalmų”—naciona
listų—karo veteranų org., “Ge
ležiniai Frontininkai” ir “Reich
sbanner” kariuomenė. Septyni 
metai atgal buvo pradėjęs or
ganizuotis ir komunistų “rau
donas frontas”, bet valdžia tuo
jau uždraudė jo veikimą.

Hitleris su štabu į Dancigą
Varšuva'; bal. 17.— Į Varšu

vą atvyko tartis Lenkijos ko- 
misijonierius Dancigo uoste, 
Dr. K. Pappe. Lenkijos valdžia 
pareikalaus Vokictijo ; uždraus
ti Hitler’io armijai veikti Dan
cige. Kadangi Dancigas yra 
laisvas miestas ir negalėdami

n..... m r ■'

Nušovė Italijos ( Suomijoje girtuok- 
konsulą liavimas mažėja

Springfield, Iii., bal. 17. — 
Springfielde keli vyrai su kul
kosvaidžiu apšaudė Italijos kon
sulą J. M. 'Picco. Gabenamas į 
ligoninę Picco mirė. Suimti trys 
įtariami asmenys.

Šen. Dickinson republi
konų konvencijos pir

mininkas
Washington, D. C., bal. J.7. 

—Iowos senatoi’ius L. J. Dick
inson, žymus Hooverio rėmėjas, 
išrinktas republikonų partijos 
konvencijos pirmininku. Kon
vencija įvyks birželio mėnesyje, 
Chicagoje. 

. .._ .
Rymas, Italija, bal. 17. — 

Per vasario mėn. Italijos be
darbių skaičius sumažėjo 94,- 
000. Dabar jų yra 1,053,000.

/
Washington, D. C., bal. 17.— 

Washingtone pražydo garsus 
Japonijos Amerikoje padovanoti 
vyšnių medžiai. *

Budapeštas, Vengrija', vai. 17. 
—Vengrijos biudžetas ateinan
tiems metams siekia $141,000,- 
000. Skųlų Vengrija turi $700,- lį, Meksikoje. 
000,000, linius.

T

veikti Vokietijoje, Hitleris ir jo 
armijos viršininkai rengia per
kelti ir savo štabą iš Muenche- 
no, Bavarijos. Tuo labiau hit
lerininkai jausis saugiai Dan
cige, nes jų partijos nariai tu
ri daugumą senate.

Hitlerininkai sumušė redaktorių 
•

Viena, bal. 17. — Sonnund- 
Montagzeitung laikraščio savi
ninkas buvo užpultas trijų hit
lerininkų ir skaudžiai sumuštas. 
Jo laikraštyje kiek ankščiau til
po straipsnis prieš Hitlerį.

Vokietija mokės skolas
Berlynas, bal. 17. —Dr. Hjal- 

mar Schacht, buvęs Vokietijos 
reichsbanko -prezidentas kalbė
damas į Ameriką per radio pa
reiškė, kad Vokietija atmokė’ 
sianti visas privatiškas skolas, 
nors laikinas moratoriumas ir 
gali būti paskelbtas.

Helsinki, Suomija, bal. 17.— 
Pasibaigus “sausros gadynei” 
ir prohibicijos įstatymui išėjus 
iš galios, Suomijoje žymiai su
mažėjo girtuokliavimas. Nors 
degtinės galima dabar viešai nu
sipirkti, girtų skaičius yra kul
kas* mažesnis.

Philadelphijoje pradėjo 
veikti rakietieriai

Philadelphia, Pa., bal. 17. — 
Philadelphijoje pradėjo veikti 
‘rakieterių gengė”, kuri iš rū
bų valytojų reikalauja mokes
čių už “apsaugą”. Kelioms įstai
goms atsisakius mokėti pini
gus, jos buvo padegtos. Vienas 
darbininkas mirtinai sudegė.

Havana, Cuba', bal. 17. —Jau 
kelintu kartu šiais metais San
tjago mieste, Guboje, drebėjo že
me. žmonės panikoje. Pirmas 
drebėjimas įvyko vas. 3. d., ku
ris padarė 3,000,000 nuostolių.

Eagle Pass, Tex., bal. 15. — 
15 banditų užpuolė ir pradėjo 
terorizuoti visą Nava mieste-

Paleido visus ka-
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Westville, III
Balsavimas SLA. 18 kuopoj
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[Acme-P. 8 A. Photo |

Bronx, N. Y. — Namas, kuliamo gyvena John F. Condon. Cdhčtdn išmokėjo neVa' tindberghų
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ra i šauniai. Pirmyjp. chorui ir 
jo vedėjui p. K. Steponavi
čiui ačiū už gerų programų iš
pildymų, o kliubui už koncerto 
surengimų. — Žilas Senelis.
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čius 11, Bakanųs 27, Siuiigls
29, Raginskas 12, Mockus 16.
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Pirmadienis, 'Eal. 18, 193Ž

Balandžio 3 d. įvyko SLA. 
18 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo balsuojama už 
Pildomųjų Tarybų. Kandidatai 
balsų gavo sekamai:

į prezidentus: Bagočius 35, 
Gegužis 0, Račiūnas 17;

į vice prezidentus: Mikalau
skas 29, Vokietaitis 9, Mocke
vičius 11;

į sokrėtorius:, .Turgeliutė 21, 
^iiliauskas 19, Čekanauskas 6;

į iždininku^: Gugis 27, Ta- 
rėila 12, Mažeika 12;

ftldhftia’ Harbor, Ind
Kaip papyko koncertas.

Balandžio 10 d. LPD. Kliu- 
ba.s surengė šaunų koncertų. 
Programą išpildė Chicagos 
Pirmyn Choras po vadovyste

Kadan- 
narvs irgi aš esu to kliubo 

mėgstu pasiklausyti 
dainų, tai nepraleidau progos 
nuvykti į koncertų. Mat, norė
jau būtinai išgirsti tų pagar
sėjusi chorų dainuojant. Žfho- 
ma, gailėtis neteko. Tai buvo 
vienas gražiausių koncertų, 
kokis man kada nors girdėti 
teko. Musų kolonijoj tokio 
koncerto dar nebuvo buvę.

Mes nuėjome 'gana anksti, 
bet jau svetainė buvo beveik 
pilna. O prie kasos langelio 
stovėjo didelis būrys žmonių, 
kad nusipirkti tikietus. Rinko
si, galima sakyti, rinktine pub
lika tiek iš musų kolonijos, 

iš E. ('.hieagos bei Gary. 
'kliubo komitetas aplankė 
kolonijas ir asmeniškai 

kvietė žmones atvykti i kon
certų. .Jo pastangos nenuėjo 
veltui, iš aplankytų koloni
jų pusėtinai atvyko žmonių.

Prieš koncertų kliul)rt pirmi
ninkas p. Jonas Sidauga pra
tarė keletą žodžių ir paprašė 
komisijos pirmininko, p. SlaJ
sio Barzdzio, vesti tvarkų. Va, 
prasidėjo ir programas. Sce
noj pasirodė Pirmyn choras. 
Publika pasitiko chorų gail

esiais aplodismentais.. Pir
miausiai tapo sudainuota /ke
lios liaudies dainos, 
bai gerai pavyko, 
lyn, tuo dainavimas 
Kai scenoj pasirodė

kurios la- 
Ir juo te
ėjo geryn. 
F. Jakavi-

čius, tai publika vėl suūžė. Jis

P ASTA B,4 MOTU 
W

Motuzas “Sandaros” iiuine- 
riuose 13 ir 14 niekina Ragu
čių už tai, kad tasai reikala
vęs $75 kelionės išlaidų, už pa- 
sakymų prakalbos Detroite. 
Ar tai ne baisus dalykas?

Tegul p. Motuzas pabando 
nuvykti į Bostonų iš Detroito 
ir sugrįžti atgal, tai pamatys, 
jog už kelis dolerius to negali
ma padaryti. Žinoma, jeigu ne 
Bagočius, o koks tautininkas 
liek butų pareikalavęs, lai 
toks Motuzas tylėtų, kaip ois- 
teris. O dabar jis už tiek me
lų atsiminė ir prie progos dar 
žmogų išniekino.

Tegul Motuzas 
m. “Lietuvos” No 
piislapyj, 1-toj špaltoj jiį> pa-' 
matvs tautiško fondo atškai-

-A

paima 1917
18. Ten 6

*

mėta. l)r. J. šliupui* .už

bos išmokėta -$87.05. Dabar ar 
nebus p. Motuzas tiek geras, 
kad pasakyti, kas yra toliau, 
— Bostonas nuo Detroito, ar

D r. Šlipui buvo galima pa
imti tiek pinigų, bet kada Ra
gučius už nepalyginamai toli
mesnę kelionę paėmė mažiau 
pinigų, — tai jau didžiausias 
nusidėjimas. Tai tiesiog stebė
tina logika.

Tai dar nėra viskas. Tegul 
p. Motuzas prisimena “viso la
bo mokytojų’’ šalčių. Kiek 
kartų jam buvo iš Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo išmokėta pu 
25 
patentuoti tautininkai

50 ir 175 dolerius. Visokie 
tada 

mokėjo švaistyti iš žmonių šil
ti erinktus pinigus. Ir 

“patriotai” tylėjo, ir v 
v o gerai.

(iesiog nenorėjo jį nuo scenos 
nuleisti. Didžiausias kreditas 
lenką p. Steponavičiui, kuris 
taip gražiai dainininkus sumo
ki no dainuoti.

Programai pasibaigus, p. 
Barzdvs pasakė gražių kalbų,( 
ačiuodamas chorui ir jo vedė
jui už gražų koncertų. Jis pa
dėkojo ir publikai už gausingų 
atsilankymų ir tvarkų užsilai
kymų laike koncerto. t

Vėliau prasidėjo šokiai. O 
tu mano dievuli, tai bent .mu
zika! Aš nors ir senukas, bet 
negalėjau nusėdėti, — kojas, 
lyg kas kelte kelia; Šoko, kas 
tik gy vas, ir davė “šiušioms”

Motuzas sako, kad Bagočių 
į Detroitą siuntė prakalbų pa- 
sakvti atstovas Vileišis. Kodėl 
jis pasirinko Bagočių, o ne ko
kį nors tautininkų? Dėl tps 
paprastos priežasties, kad tarp 
tautininku nebuvo nei vieno 
tokio gabaus žmogaus, kaip 
Bagočius. šalčiui buvo išmokė
ta iš fondo šimtai dolerių, 
nors jis nei dešimtosios dalies 
nenuveikė tiek, kaip Bagočius. 
Tegul Motuzas pavarto 1917 
Yn. “Lietuvos” numerius 16, 
17, 18 ir 19, jam tikrai “slab- 
na” pasidarys nuo to, kaip 
‘‘geri patriotai,” lyg kokios dė
lės, čiulpė fondų.

Apie juos Motuzas nenori 
prisiminti, kadangi tai “savo 
žmones”. Bagočips reikalavo 
tokio atlyginimo, kurio jis pil
nai užsitarnavo. Bet kaip su 
lais žmonėmis, kurie nedirbo, 
o vienok ėmė didelį atlygini
mą? —Frdnk Lapinskas.

LIETUVIAI DEMO
KRATAI, VEIKIME!

sur girdėjosi, — na, fai bent 
muzikantai!

Man labai paliko jaunimas ./ /Si . C s .is Chicagos 
Nors 
v ra

choro nariai, 
jaunuoliai ’ ir jaunuolės 

gimę šioj šalyj, bet jie tik
ri lietuviai. Lietuviškliš- šokluš 
jie.su didžiausiu pamėgimu šo
ka. Lictuvišlcumu jie toli gra
žu pralenkia musų kolonijos 
jaunimų. Gaila, kad neatvyko 
vietos vyčiai,-—jie daug ko bu
tų galėję pasimokyti iš Chiea- 
gps jaunimo. / ’ * ( t

KflMbo koncertai pynėjo tik-

kimesniuose straipsneliuose 
maldavau, kad męs, demokratai, 
budefume, Organizuotiimčš ir tt. 
Dabar atėjo valanda sutartinam 
darbui dirbti. Musų tautos gar
bės apgynimo priešakije stovin
čios “Naujięjos” No. 85, 1932, 
bal. 9 dienos laidoje, cituoja vo
kiečių fašistų “Aussenpoli’tik” 
pasikėsinimus prieš Lietuvą ir 
kitas Pabaltijos Valstybes. Ly
giai taip japonai grąsino Kini
jos valdžiai pirm užėmimo $Ian- 
džiurijos ir Shanghai’aus. Pers
pėjimas yra lygus 'apginklavi
mui. Kryžiūokiniu budu vokie
čiai ir dvidešimtame amžiuje . . . ; . . . 
mus Vadina “azijatais”, ir pasi- 
velija mus “kultūrinti” kad ir 
kardu, jei to vokietukai užšima^ 
nytų. Musų pareiga parodyti pa- 
smrthii, kad mes 
turų platiname

................■■■■■■i.." ■■■■—--—y  — 'T

hėgu kad Į barbarus virtę vo
kiečiai —Rasistai pačią Vokieti
ją diskredituoju.

' Adv. Šleževičiaus ir Bistro 
pas Tabelį lankymasis rodo, kad 
ir musų fašistai vokiečių fašis
tų darbais piktinasi, “šviesiau
si kunigaikščiai” ir “ekšceienci- 
jos” užsienin išsidangins pir
mam pavojui pagrasinus, bot 
musų liaudis ištinkimai gins sa
vo tėviškės žemę nuo visokių

fašistai pačiii Vokiėti-

subarbare- 
■fašistus. Su- 
radio irteat- 
keliau jaučių 

Rytuo-
žemę” mes

vaiko kidna pečiams $50,000.
.... —.; • ' ■■ izratrr ?• ,r,y,r,  

kitur atsijai. Dabar, vienur 
randa Bųrbankai Edisonai, ln- 
gersolai, Kudirkos, Biržiškos, 
Kaščiuskos ar Linkoln’ai bet tie 
žmonijos geradariai vienokiu ar 
kitokiu būdavo nuo liaudies ats
kirti, gi-liaudžiai vadovavo reli
giniai, politiniai ir ekonominiai 
fanatikai ir veidmainiai, žmones 
j tranus ir tarnus skirstydami. 
Prigimties atžvilgiu visų žmo-
niu reikalai vienodi. Mokslo ir 
žmeniškumo šalininkai tikrina, 
kad gamta ir musų žemė gali 
aplaiminti Visus, kas tik žmo
gumi yra -gimęs. Pertekliui vi
siems užtikrinamas, jeigu žmo
nių gaminiais Jįr. gamtos turtais 
visi lygiai naudosis. Kaip saulės 
spinduliai, oras, taip ir vande
nynai ir žeme turi būti ne vie- 
uos kurios galingos tautos “sa
vastis”, bet tarptautinėm mo- 
derninem, mokslo pagrindais 
tvarkomom, teisėm, visos žmo-■ .: i rujos savastis.

Tik laisvi piliečiai, valstybi
nių organų padedami, gali sve
timus gaivalus suvaldyti ir kul
tūroje su vokiečiais susilyginti, 
žemdirbių tarpe ’ ekonominį 
gerbūvį ir apšvietų platindami. 
Iš užsienių Smetonos pargaben
ta “aristokratija” šitą sumany
mų pasmerks. Lietuvos liaudis 
nieko iš “aristokratų” nelaimė
jo senovėje, taiį u* musų laikais 
nieko gorb 9eg<9f*iš jų sulauk
ti. J Lietuvos nuo vokiečių ap
gynimo klausimų musų “aristo
kratai” neįeina. Išimant Uracho 
kvietėjus, visos kitos musų sro
vės ir partijos sutartinai veiks, 
kad ekonominiu ir apšvietus bil
du mes pralenktume 
jusius vokiečius - 
tartinai veikdami 
rų bei liaudies
“universitetų” pagalba, 
se dirvonuojančią 
pasauliui parodysime, kad Lie
tuvoje kaip Danijoje ar Švedi
joje apšvieta ir agrikultūra 
aukščiausiame laipsnyje stovi. 
Musų artojai nepaprastai darbš
tus, tiktai iš mokytų brolių pa
vyzdžių reikalingi. Lai prasmen
ga Lietuvoje įsigalėjęs obalsis: 
“mes mokinomės tam, kad ne
dirbti”. Man šituose žodžius į 
akis drėbė Dr. Rokas Šliupas 
1920 metais. Jam lygių “ponų” 
Lietuvoje ir- nūnai nestinga. To
kie gaivalai, tai savųjų ir sveti
mųjų fašistų palaikytojai. To< 
kie gaivalai Urachą Lietuvon 
kvietė...

Tautų “apsisprendimo teisė” 
tiek išgarbinta visą pasaulį pa
žadino darban. 'Per amžius pai 
vergtosios tautos įgavo naujas 
vilties; 20-to amžinus' išradi
mais ir visiems pasiekiamu 
mokslu ir oru susisiėkimu žmo
nija susibičiuliavo. Pasaiiliš, 
sumažėjo, .tai’yfum į jvrovinciją 
pavirto, žmonijos reikalai pasi
darė vienodi. Tautų bcndradarJ 
biavimas ir savitos kultūros ga4 
miniais tarpusavę pašidalininias 
virto kasdieniniu reikalų.

Suprantame, kad žmoni ia (it 
želvė savo kevalo), savųjų prieki 
tarų, fanatizmų,* religijų puiky
bių ir iki absurdo išaukštinto 
militarizmo negali bė laiko nusi
kratyti.

Gamtos jėgų pakinkymas 
darban vos -vos tepradėtas. 
Žmonija, it kūdikiu lopšį aplei* 
dęs, vos pradeda pažinti pasau
lį. Iki šiol, žmonijai vadovavo 
BlAUDTEŠ dvasios ir proto pa^ 
vergėjai, anaip-tol ne auklėto-

1 >1 ak d a m i, ims, it Petras Jėzaus, 
užsiginti. Su šituo gaivalu de
mokratijos šalininkai žinos kaip 
elgtis. Mes jų nešaudysime, 
kaip šhietčhiniai ko d darė su 
Lietuvos Seimo ir Lietuvos 
Konstitucijos gynėjais, bet jie, 
kol . gyvi, bus jiems tinkamu 
vardu vadinami.

Broliai ir seserys, žmonišku
mo, kultūros ir bendros apšvie- 
tos šalininkai, pradėkime nuo
širdžiai Lietuvos liaudies ap- 
švieta ir ekonominio gerbūvio 
pagerinimu rūpintis. Lietuvos 

“šviesiausi kuni- 
yra mokinęsl tam, 
’ —Tylintis.

Kaip viena moteris j Sa
vaitę prarado 10 svarų

Mm. Betty Luedeko ii Dayton raio: “Aft 
vartoju Kruiu’hen.kąd mmaUnti svarumą— 
ai netekau 10 svarų | vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti'*.

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę iaukiite- 
Ito Kruschen stikle karite vandens ryte prie* 
pusryčius — tai yra ąąuffua būdas netekti 
neirraŽaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas blle aptiekininką Amerikoje. 
Joiąu Ai pirma bouka neįUkina jus, kad tai 
yra sausiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Žiūrėkite, kad gautumei Kruschen Balis
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

PROBAK
diktatoriai ir 
gaikščiai”... “ 
kad ‘ ncdirb’tį.’

Skelbimai N£u 
duoda naudą 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ujiencse
dėlto, I

aujienoB i Ir

sateikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 
'namie

( PROBAK BLAO»:)

“MelPraraslas Vilnius”
parašė UNTULIS

C]

nlokslo. vėdini ir (rtiušų "lAikais 
geresnių būdų netufed^fni), de
mokratiniu būdu, per' atstovus, 
bet ne per valdininkus, visus 
žmonijos reikalus žmoniškai ap
rūpins.

Malonu pažymėti, kad ir “sos 
cial-dcmokratų kovotoja” “San
dara” No. 15, bal. 8, 1932 lai
doje, edįtoriale sako: “Tik Ko
alicine Valdžia Apsaugos Lietu
vą”. Musų srovių sutartinam 
darbui ji, matomai pritaria. Tai’ 
didelis 'žingsnis' priekyn sanda- 
rieČių pažangoje. IPirlniau san-i 
dariečių “veikėjai” atsižymėda
vo vien social-demokratų “ko
vojimu”. Geriau vėlai, negu nie-

Mokslu lenktyniavimas mu
sų srovių tarpe yra musų tau
tos garbingiausia pažanga, Vie
ton “kovojimo” lenktyniavimų 
vartodami, įmes lietuviai suge
bėsime ’ ir daugelyje atvejų 
bendrai veikti. Lai Lietuvos 
katalikai kiekvienoje vyskupi
joje po “Katalikų Universitetą” 
įsikuria. Lai Lietuvos žydai ir
gi savo universitetą, pasirūpina, 
Lai Lietuvos pro tos tonai, refor
matai ar liuteronai irgi po uni
versitetą įsisteigia. Juo daugiau 
aukštesnio mokslo įstaigų bus 
Lietuvoje, tuo sukalbamesnis 
bus musų srovės, o krašto kul
tūra žydėte pražydės.

Per pastaruosius penkis me
tus mūsų tauta, tai yra demo
kratine visuomenė, apsivalė 
nuo karjeristų.' Musų demokra
tinėse partijose liko ištikimi 
Lietuvos piliečių bičiuliai; jiėmg 
musų liaudis gali užšitikėti; 
Nūn karjeristais virtę smeton- 
.IM^iai, pamatę kad negudriai

Kad 20- to ?/".'.umis žmonijai 
netinka Mozės, Konfucijaus ar 
Budos, net tūli ir Jėzaus moki
nimai, tai visiems aišku, bot 
įgimtas ir jaunuose metuose 
įkalbėtas fanatizmas, it hipno
tizmas, verčia žmones ne savo
mis mintimis naudotis, bet kal
ba pirma tūkstančių metų su
galvotas maldas, burtus ir gar
bina militarizmą, šovinizmą ir 
“Dievo valia skirtus dvasios va
dus”, karalius, diktatorius ir 
‘/žemes savininkus”. Taip kūip 
daugelio dievų garbinimas pasi
keitė vieno Dievo (Didžiosios 
Dvasios) garbinimu, taip bus 
ir su nūn garbinamais žemes, 
vandenynų ir žmonių valdonais. 
Jie žus, it stabmeldystes sta-! 
bai kad žuvo. Žmonės tyrojo pasielgė prie, “panstvos” prisi

-—yr )
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~ TOLIMAS TAUttĖfl! P
Naujiems Melams prasidedant neužimirš sau užsišakylį 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume-” 
ruoli plačiai žinomų Liėtiivojc laisvos’ minties mėnesinį i

« v i A . . . a . 1 .* •’ V Vmokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų** * A **•’

KULTORĄ i
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj melams — 3 
dol.J pusei hietų —1Į/L dol.; Lietuvoj melams — 2 dol.į 

( ptisci metų 1 dolž, ketvirčiui — 1/y dol.
: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros”Adresas 

ž. admin.

XI
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Visi, kas’ kovoja prieš ' juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

v

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina melams 2 dol., pusei melų 1 dol.
f- Adresas laiškahis ir pinigams: /

Gerniany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
_____ , S'ii 'T'-S.

,5 i

Kiekvienas kas įddriiduja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų pėrskaityii šią labai įdomią ir gabiai 

* parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
i’ie ncapsikrikšlytų. , 

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

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

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

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

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

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit monėy orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

< CHICAGO, ILL.

...... . 49.50
. už $4?,00
• už S49.00

RADIOS

FHlL'CO 9 tūbų 1932 metų modelio . $39.50
MAJESTIČ 9 tūbų Sčreen Grid .......... 39.50
BOSCH 1932 ^ietų, riešuto medžio kabinetas ...........   39.50
FADA, 1932 m., riešuto medžio kabinetas .....
7 tūbų Sčtefen Gfld BABY GRAND ...............
RADIO “Šhort and Long Wave” ......................

Pasiekiantis Europos Stotis
Būdriko milžiniškas užpirkimas iš Finance kompanijos, 

padato galimu parduoti už tokias žemas kainą s, naują au
tomobilio radio vertės $60.00 ........... .... ............. už $29.00

su visit įdėjimu į automobilių.

Jos.F.Budrik,l!Į:
M17-21So. HMsted^et

Tel. Boulevar d8167-W05
x Nąuji PigUusj ir Geriaūsi Aūtomobiliai

DODGE ir PIiYMOUTH
Išštntyti dėl I’ūrdavimo

BUDRIK AUTO SAllĖS
'907 We'st 35th St.

T<XĄRDS,0405 *

Radio programai lietuvių muzikos ir damų dūūdKhli 
BtfdHko KčŪiYtuvės du kartu f savaitę.

WC1?L 970 k. nėdėliomis nuo 1 iki 2 vai. po j)ietų
WHFC 1420 k. ketvertais Ūuo 7 iki 8^’al; Vakūrc.

i

t

savųjų tarpe,

jie.su


Pirmadienis, bal. 18, 1932

Mark Tumi n.

NAUJIENOS, Chicaco, III.

j

jo “balto dramblio“, kurs ir
gi, kaip Lindbergho kūdikis, 
buvo pavogtas.

Valentas, nutarimų raštininku 
A. Petrukas, finansų raštininku 
Valančius ir iždininku Ambra
zevičius.

Bimba-Andrulis ne juokais 
nervuojasi ir keikia sklokininkų 
vadus diena iš dienos per “Vi! 
nį” ir “Laisvę“. Atrodo, kad 
Andrulis, bent Chicagoj, turės

organizuoti didesnį “defense 
corps“ -skaičių, kad užrėkti Nau
josios Gadynės Chorą, kai šis 
pasirodys scenoje.

—Senas Petras.

neglect'
'M

rerkir-jo rali 
l'aleiiifvmkii

B()WMAX
DAIR.Y COMPANY

MILK

antrą. Viskas turi būti užlai
kyta paslaptyje — gilioj, kuo 
didžiausioj paslaptyje. Niekam 
netark nei žodžio — net laik
raščių* reporteriams. • Aš su

buvau numatvtas

Anlctat krūtinėje ar 
partldHryIi nulius. ______
juos j 5 minute. mi “Musierole", 
— •'oounU-r-irritant" I Uždedama, 
kurtą | vuluniia. jis turi sutelkti 
pagalbą. Milium) vartojamus per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų tr slaugių.

[Actnc-P. U A. Photo]

Sir Richard Suviręs, Newfoundlando premjeras, su savo 
žmona. Minia žmonių susirinko prie valdžios trobesių ir pra
dėjo reikalauti, kad premjeras atsistatydintų. Laike riaušių 
Squires tapo sumuštas. '

B0WMAN PIENAS paeina tiktai iš 
švarių, sveikų karvių, kurios yra 

maitinamos, užlaikomos ir prižiūrimos 
sulig vėliausiais mokslinais patyrimais. 
Tas užtikrina pienų, kuris yra pilno rie
bumo smetona, ir turtingas visais vita
minais kurie padaro pienų žmonijos to
buliausiu maistu.

Extra rūpestingumas ant farmos ir ant 
kiekvieno žingsnio pristatant jums pienų 
iš ūkio, pilniausia užtikrina, kad nė bis- 
kučio Bovvman* Pieno riebumo, gerumo 
ir jo puikaus skonio nėra prarandama.

Pavaišinkit šiandie save ir savo šei
mynų bonka šio riebaus, skanaus pieno. 
Pamatykit kaip ištikrujų geras jis yra.

* Telefonas SUPcrior 6800
Rūpės-

E *

J t

Ger4

Pavogtas Baltas Dramblys
Kovo 1 d. prie Hopewell, siųsti 

N. J., pavogtas lakūno Char
les A. Lindbergh'o sūnūs. 
Sujudo New Jersey, New 
Yorko ir kelių kitų valstijų 
policijos, federaliai slaptieji 
agentai, detektyvai, gengste- 
riai, kariuomenės dalys, or
laiviai, laivai, traukiniai, au
tomobiliai jo ieškoti. Laik
raščiuose tilpo ilgiausi išve
džiojimai, kur, kas, kaip iri 
kodėl kūdikį pavogė. įvairus 
pranešimai tuo pačiu laiku 
tvirtino, kad kūdikis Meksi
koje, Čekoslovakijoje, Ang
lį joję, Vokietijoje, New Yor- 
ke, Pbiladelphijoj, Virgini
joje, Bostone ir puskapyje' 
kitų vietų. O kūdikio 
nėra, taip nėra.

Dabar pažiūrėkime, kaip kui kelionę prieš vykstant tu
sioje garsaus Amerikos jumo- linu nutraukti ir duoti progą 
risto Mark Tvvain satyroje, gyvulini atsįgriebti sveikatoje.

Viskas buvo tvarkoje per sa
vaitę, antrą ir tuomet .mano 
vargai prasidėjo. Baltas dram
blys buvo pavogtas! Ištraukė 
mane iš lovos nakties vidury
je ir pranešė apie baisią nelai
mę. Kurį laiką negalėjau susi-

Karalienei dovaną — 
vienintelis būdas, rytiečiu su
pratimu, permaldauti savo 
priešą. Dovana turi Imti ne 
vien puiki, bet itin šauni ir 
karališka. Todėl, kokia dova
na galėjo būti tinkamesnė už 
baltą dramblį? Mano laipsnis

paskirtas dovaną nuvežti Jos 
Didenybei. Man buvo priruoš
tas laivas su tarnais ir oficie- 
riais ir dramblio prižiūrėto
jais ir už kiek laiko atvykau 
į New Yorko uostą. Man pa
vesta karališką dramblį patal
pinau labai patogiuose Jersey

kaip City policijos nuovados na
muose. Reikėjo trumpam lai-

šį nepaprastą atsitikimą pa
pasakojo man bendrakeleivis gaudyti, apimtas baimės ir su- 
traukinyje. Jis buvo virš sep- sirupinimo; buvau bejėgis. Bet 
tynių dešimčių metų vyras, ir greitai nusiraminau ir pradė
jo perdėm gera, maloni veido jau galvoti kas daryti. Mačiau 
išraiška ir nuoširdus, bet rim
tas užsilaikymas pridėjo ne
abejojamo teisingumo atnspau- 
dą prie kiekvieno iš jo lupų 
ištrukusio žodžio. Jis pradėjo:

Tamsta žinai, kokioj dide
lėj pagarboj gyventojai laiko 
karališką Siamo baltą dramb
lį. Žinai, kad karaliams jis yra 
šventas ir karaliai tegali jį už
laikyti ir kad dalinai jis yra 
reikšmingesnis, aukštesnis už 
karalius, nes jis yra ne Vien 
garbinamas, bet įę dievinamas. 
Labai gerai; peniai metai at
gal kuomet tarp "Anglijos ir 
Siamo kilo kivirčas dėl sienų, 
netrukus paaiškėjo, kad Sia
mas buvo kaltininkas. Siamas 
greitai savo klaidą atitaisė ir 
Anglijos atstovas ’ pareiškė 
esąs patenkintas ir praeitis tu
ri būti užmiršta. Toks pareiš
kimas nuramino labai susirū
pinusį Siamo karalių, ir, dali
nai norėdamas išreikšti savo 
dėkingumą ir dalinai norėda
mas prašalinti visus Anglijoje 
prieš jį užsilikusius nepasiten
kinimo likučius — nutarė pa-

tik viena išeitį — nes iŠtikro 
toji viena išeitis ir tebuvo, ku
ria žmogus su protu galėjo pa
sinaudoti. Nors buvo vidur
naktis, nuskubėjau į New Yor- 
ką ir pasigavęs policininką 
priverčiau jį mane nuvesti į 
detektyvų biurą. Laimei atvy
kau laiku, nes garsusis Inspek
torius Bukis, biuro viršininkas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tolimoj ateity jis dar padidės.
Tenka dar priminti,’ kad visi 

geresnieji dainininkai apleidžia 
komunistinius Kanklių ii’ Aido 
(Roselande) chorus ir eina i 
pruseikinių sklokininkų chorą.

Naujo choro valdybon išrink
ti šie asmens: pirmininku J. 
Verbickas, vice-pirmininku A.

eta
Extra Rūpestingumas Užtikrina

Geresnį Skonį

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik morneutaliail 
užmuša turinčias bendrumol 
su paprastais šalčiais bakteri-H 
jasl Tas. palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos jų su-' 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus) 
studijavimas 102 žmonių lai-, 
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už > tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co.. Sr. 
Louis, Mo.

manęs sužinos, kiek bus nau
dinga mano tikslams,“ Pa
skambino skambutį; pasirodė 
jaunas vyrukas. “Alavike pra
nešti reporteriams tuo Jarpu 
dar palaukti.“ Vyrukas vėl 
pranyko. “O dabar mes eikime 
prie dalyko tik sistematiškai. 
Musų pofesijoje nieko negali
ma atsiekti stropiai ir smulk
meniškai neprisilaikant tam kuoja' spaudoje arba žodžiu me
tikuos metodės.“ . I gina nurodyti Bimbos-Andrulio

Sklokininkai sutvėrė 
chorą

padttr°
*• i

Eacti-a

Komunistų tarpe eina frak 
cine kova. Yra kairieji komu
nistai, kurie seka aklai Bimbos- 
Andrulio pėdomis. Kas kriti-

mo. Jis buvo vidutinio ūgio, 
tvirto sudėjimo ir giliai galvo
damas turėjo įprotį megzti an
takius ir užsimąstęs baksnoti 
pirštu į- kaktą. Tas kiekvieną 
įtikino, kad turėjo reikalą su 
tikrai nepaprastu žmogumi. 
Vien žvilgterėjęs į jį atgavau 
pasitikėjimą savimi ir pradė
jau nujausti, kad jis padės 
man išbristi iš nelaimės. Pa
pasakojau ko atvykau. Bet 
mano žodžiai jo visai nesu
jaudino, jis užsilaikė kuo ra
miausiai, lyg bučiau jam pra
nešęs, kad kas tai pavogė ma
no šuniuką. Jis parodė man 
kėdę ir ramiai tarė:

“Prašau leisti man valandėlę 
pagalvoti.“

Tai tardamas atsisėdo prie 
rašomojo stalo ir parėmė gal
vą rankomis. Keli raštininkai 
dirbo kitame kambario gale; 
per šešias ar septynes minutes 
girdėjo tik jų plunksnų bruoži- 
masį į popierį. Tuo tarpu in
spektorius buvo paskendęs 
mintyse. Pagaliau pakėlė galvą 
ir griežti jo veido bruožai 
man aiškiai parodė, kad jo 
protas savo jau atleto ir pla
nas buvo pabaigtas. Jis tarė— 
ir jo balsas buvo žemas ir įs
pūdingas:

“čia nepaprastas dalykas. 
Kiekvienas musų žingsnis tu
ri būti gerai apgalvotas; turi
me būti atsargus ir tikri, apie 
pirmą žingsnį prieš žengdami

Reduces COLDS

Pasiėmė lakštą popierio ir 
plunksną. “Dabar — dramblio 
vardas?’’

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas

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

At šilan kykit Y pat iš kai Arba Prisiųskite Per Paštį.

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

66%
klaidas, tą jie pasmerkia amži
nai kaip komunizmo priešą ir 
meta lauk iš komunistų parti
jos ir komunistinių organiza
cijų.

Yra dešinieji komunistai ar
ba skloka'. Jie, ujami bimbi- 
nių-andrulinių, pradėjo orga
nizuotis į savo draugijas ir iš
leido savo laikrašti “Naują Ga
dynę“.

Iš karto Limbiniai mane sklo- 
kininkus nugalėti labai greitai, 
Bet vėliau pasirodė, kad Pru- 
seikos, Butkaus ir Strazdo se
kėjų skaičius vis auga ir sklo
ka didėja.

Ir štai kovo menes j Chicagoj 
susiorganizavo net naujas cho
ras, kurį sklokininkai pavadi
no Naujosios Gadynės Choru. 
Mokytojauti šiam chorui pa
kviesta Jurgis Steponavičius, 
brolis C. A. Steponavičiaus, 
Chicagos Pirmyn Choro moky
tojo.

Pirmose naujo choro pamoko
se įstojo. 25 dainininkai ir dai
nininkės. šiandie jau Naujosios 
Gadynės Choras turi apie 40 
dainininkų ir manoma, kad ne

asmilk 
itself!

i Į* daugiau

vienintelis

tiems klau

IN OTJR OFFICE

Kapitonas 
Pasauliniame kare

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Bcn Ali Ben Selini 
Mohammcd Maiše 
Džiamsetdžcdžceb-

“Hassan
Abdaliah
Albuminai 
hoi Dhulup Sultonas fchu BIui- 
dpoor.”

OiOkj' ,*......uOlBVO

KRAFT 
Velveeta

“Dži umbo.’’ 
“Gerai. Kur gimė?
“Siamo sostinėje.’
“Tėvai gyvena?“
“Ne—mirė!“
“Ar jie turėjo

“Ne—jis buvo 
kudijkis!“’

“Gerai. To užteks 
simams. Dabar prašau pasaky
ti kaip dramblys atrodo ir 
nepraleisti jokių smulkmenų, 
nežiūrint kaip nereikšminguos 
jos gali atrodyti — lai yra ne
reikšmingos tamstos nuomone. 
Mano profesijoje nereikšmingų 
smulkmcnių nėra; jos neeg
zistuoja.“

Kiek žinojau, tiek pasakiau. 
Man pabaigus inspektorius ta
rė:

“Dabar klausyk. Jeigu pada
riau klaidų, prašau mane 

(Bus daugiau)
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

M1MB IS A
DIAMOND

WA'T ‘TUG B0S?S

Daktaras wissig
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 

į gulėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie rtuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgiui Mėsos,i žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tvras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.
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Trims minesianu 
Dviem mėnesiam 
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Chicagęj per iineiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei------------------ ------
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NAUJIENOS m, Pirmadienis, ba). IŠ, 1932

Vienas Brįąndo buvęs drau
gas sęcialiątąs ėmė kartą išme
tinėti Briandui, kad jis pada
ręs karjerą tik keisdamas savo 
įsitikimams. Mat, Briandas, 
buvęs pradžioj socialistu, pas
kiau nuo'“ socialistų pasitraukė. 
Į tai Briandas rainiui atsake: 
“Daryk ir tu taip!”

1922vm. per konferenciją 
Kanuose. Llpyd Džpržas taip 
taip išsitarė apie prancūzus: 
“Prancūzai save laiko kilnia 
tauta, bet nuo kilnumo lig 
jųpkingumo yra Jik vienas žin
gsnis.” Briandas dirstelėjo į 
LJoyd Džęržą ir atsakė: “Taip, 
tik vienas. žingsnis per Kalę/’ 
Čia Briandas pasinaudojo 
prancūzų ; žodžių žaismu. Ju
ros sąsiaurį tarp Prancuzijofv 
ir Anglijos prancūziškai vadi
nasi, “Pas.de Galais”, kas pa
žodžiui išvertus reiškia “žings
ni#.]>ęr Kale.” O anapus są
siaurio gy vena; augiai...

Su Klemenso, Briandas nesu- 
gyveno.,, ir t jię buvo , priešinin
kai. Karįą Klemenso neiškentė 
ir, pąkjlausė: “Pasakyk, p. 
Briande, ar yra nors viena mo
teris, su. kuria tamsa nebūtum 

i tupėjęs- santykių* įr, nors vienas

- .... ............. —M,., . . , ,,.

nieko bendi’0 sų šių dienų sociąjj^ 
gai j su marksizmu,.

Naivus komunistinės usklokos” teoretikas klausia: 
“Kas gi yra girdėjęs, kad Marksas ar Engelsas kuomet 
nors butų mokinę ‘ne panaikinti valdžias, bet jąs patą^ 
syti arba pastatyti geresnes valdžias, paliekant kapita
lizmą ramybėje?” Mes tikime^ kad,Butkus tokių daly
kų nėra girdėjęs, bet jeigu jisai bent, truputį pastudi-i 
juotų darbininkų judėjimo-ir socializmo istorįją;19-amę 
šimtmetyje, tai jisai surastų, kad jo; t klausimas yra 
jupk^igąs.

Yra faktas, kad Marksas ir Engęlsas visą,savo .gy* 
venjjBą. dirbo, stengdamieji “pataisyti valdžias” arba 
pakęisti jas geresnėmis ir mokindami darbininkus^ kaip 

;tatai i reikia padaryti. O kopitalizmo juodu: juk., nesu* 
grioyė,;'. kapitalizmas jų gyvenimo, laikotarpiu ♦ ėjo, vis 
stipryn ir stipryn.

Maksas su Engelsu labai aktmgąk ėmė dąlyvumą 
Vokietijos 1848 m. revoliucijoje. Pirmasis toje-revoli^ 
ei jo jex pražudė net visą savo turtą ir paskui turėjo* < iki 
gyvos'galvos kęsti vargą ištrėmime svetimose., šalyse,, 
Engelsas mušėsi ir ant barikadų;su monarchijos gynėr- 
jais. Bet kas šiandię nežino, kad ta 1848 metų revoliun 
cija buvo tik buržuazinė, kad jos objektyvus tikslas^ 
buvo ne nuversti kapitalizmą, o greičiaus panaikinti 
kliūtis, kurios trukdė kapitalizmo, plėtojimąsi ?•

Bet gal kas nors pasakys, kad Marksas su Engelsu 
tuomet dar buvo jaunuoliai, kurie , patys nesižinojo ką 
darą (nors juodu jau tuomet buvo parašę, garsųjį į “Ko-, 
munistų Manifestą”) jr vėlesniam savo amžiuje “susi
prato”, kad yra bergždžias., darbas “taisyt valdžias” ar
ba statyti jų vietoje “geresnes”, negriaų j ant. kapitaliz
mo. Tačiau neperseniai “Naujienose” buvo paduota. iš-, 
traukos iš-. Engelsp .laiškų, rašytų beveik už 40 metų po 
minėtęs revoliucijos, ir tenai aįškiai buvo sakomą, kad 
respublika, yra didelis žinksnis prieky n. politikoje, pa
lyginant su monarchija. O j pakeitimas monarchįškps 
valdžios respublikine valdžią (kaip. pavv kad! neseniai 
įvyko Ispanijoje) juk dar nereiškia kapitalizmo panąį- 
kinimo. ‘

Mes kartą jau pastebėjome, kad “sklpkos” organo 
redaktoriai išmano apie marksizmą ne daugiau, kaip 
apie. Einšteino, teoriją. Bet, kadangi jie dar vis nesiliau
ja mus gąsdinę savo, “marksizmu”, tai mes esame pri
versti pareikšti, jogei jie elgiasi tiesiog nesąžiningai.- 
Ar bent vienas jų yra skaitęs vyriausiąjį Markso vei
kalą “Kapitalą”? Kas tenai,yrą dėstoma? Tenai,.aiški
nama, kokiu budu kapitalistai. įdaro pelną iš darbininkų 
darbo, ir parodoma, kaip darbininkai gali ■apginti save 
kapitalizmo sistemoje, kaipo savo darbo jėgos pardavė
jai. Ištisi- “Kapitalo” skyriai yra pašvęsti aprašymui 
darbininkų laimėjimo Anglijoje, įvedus fabrikų inspek
ciją ir įstatymišką 10 valandų darbo dieną., v

Kaip gi tad galima pasakoti, kad Marksas jokių 
politiškų pataisymų valstybėje, esant kapitąliztno sister 
mai, nenorėjęs;ir- už tai neągįtąyęą?

Ir kaip galįma šiandiet niekinti tokius viso pasaulio 
darbininkų (net ir Rusijos bolševikų!) pripažintus prinr 
cipus, kaip tautų apsisprendimas arba silpnesnės tautos 
apsigynimas nuo. stipresniųjų? Jeigu tai nėra, idėjinė 
kapituliacija prieš imperiąlištusr tai yra bukaprotiškų 
anarchizmo nesąmonių kąrtojimąs!

Žędžiu,. tam^ pąęįamę.*sklękįninkų. organo numery
je mes matome vienam puslapyje demonstruojant fą- 
šizmą, kitame, „puslapyje —r anarchizmą. Tarp šitų* dvie^ 
jų kraštutinybių oppzicinjąi komunistai ir klaidžioja.

į { ........ .................................. -

politikas, prieš kurį nebūtum 
intrigavęs?”

Briandas 11 kartų buvo mi- 
nisteriu pirmininku, bet visi jo 
kabinetai neilgai laikydavosi, 
kaip paprastai Prancūzijoj, 
nes yra sunku vyriausybei tu
rėti parlamente pastovią dau
gumą dėl daugybės partijų. 
Kai kartą jam teko vėl atsi
statyti,, jis pasikvietė kelis 
draugus ir automobiliu išvyko 
iš Paryžiaus pamedžjoti į savo 
ūkį.; Vienoj vietoj , automobi
liui,, kelią pastojo pulkas avių, 
kjurios jokiu budu nenorėjo 
išsikirslyti ir duoti pravažiuo
ti,, nepaisydamos automobilio 
birbimo. Briandas šyptelėjo,

Brlandasanekdotuose.
rJ" ' ’ "■ 1 ’ . I

Kaip;;irrapįe, visusžymius 
vyrus, taip ir apie mirusį .pran 
euzų poljįikę Ąrįstldą?! Bijian- 
dą,. yrą pasakojamą daugybė 
anekdotų^; Čia paduędam kelis 
clmrakteringęsniusf kurie Vaiz
duoja Bi?ią p dą- kaipo? žmogų i r 
politiką.
i ■. I • I

Briandas labai jaunas,, vos 
2D metų, jąu, pradėjo aiįvoka- 
tauti. Bet jaunuoliui iš prad
žių,, kaip paprastai,i nesisekė, 
neą dąr neturėjo ..vardo*. Ejartą 
a.tęing,. pąs jį t ūkininkasir iš- 
dėsto Sąyo..bylą,t. Brinudąs, iš- 
•kJmjfięst paąižąda bylą, lajine? 
ti,! bet; prašo bopęrąr^ T)00 
frankų,, UkinmkUL kaina , pasi
rodė per. didęĮė ir, j ią. nujodę 
Briandui, kad(1 antroj - pusėj 
gąįyės gyvenąs adyokątaSi ap
siimąs bylą vesti, t už, pųąę to 
atlygįnimę., Briandui pinigai 
buvo, baisiai, reikąlmgi*; o, tuo 
tarpų nebuvo, kaip, ,ūkininko į- 
tikintL Staiga, Briando, žvilgs
nis kritę, į pąyeikąlą,,kftįantį 
sienoj. Payeikąlę, buvo vaiz
duojamas Robespięras, kurs su 
pliku kaklu, budelio lydimas, 
lipo į giliotinę, kur jį turėjo 
nužudyti. Briandas parodė u- 
kininkui tą paveiksią irt tane: 
“štai, čia lųatai , žųipgų, kurs 
'taip pat .turėjo gynėju priešais 
mane gyvenantį advokatą.” 
Ūkininkas išsigando ir- pavedė 
Briandui’Vesti savo.,bylą.

* Politinę karjerą Briandas 
pradėjo, būdamas socialistu.. 
Kartą jam teko kalbėti įirieš- 
innkįminiam susirinkinie, agi
tuojant už socialistus. Nors 
Briandas buvo geras kalbėto^ 
jas,, bet kiaušy tojai kažin ko?, 
dėl jo kalbą sutiko labai šal
tai ir net pasigirdo keli pror.

t

Mttam* ,........... ....
Pusti metu-------
Trima. mftpeeianis _________
Pinigus reikia siusti oaito Maney 

Orderiu kartu su oiaakymu.
LI... ... ; .:,,L.'!!!L I./T." '

ARTINASI PIRMOJI GEGUŽĖS

Naujiena* eina kaadien. (ištiriant 
•ekmadisniua. Lsidšia Naujienų Ban-
drovi. IT
UI Tatai

1 M."

Mažiaukaip už dviejų savaičių bus gegužės mėner 
šio 1 d., kurią viso pasaulio darbininkai švenčia, kaipo 
darbo ir tarptautinio solidarumo šventę. Kai kuriose 
šalyse Pirmoji Gegužės yra pripažinta net oficiale val
stybes švente. Taip buvo ir pirmaisiais nepriklausomos 
Lįetuvos respublikos metais, bet vėliaus darbininkų 
priešai tą šventę, panaikino ir uždraudė.

Lietuviai darbininkai Amerikoje, kur nėra fašistiš
kos diktatūros, gali laisvai rengti gegužines iškilmes, 
vięni arba susidedam! su kitų tautybių darbininkais. 
Šiemet, tos šventės parengimai bus ypatingai patogu da
ryti* kadangi ji supuola su sekmadieniu...

Chieagoje didelis lietuvių parengimas — prakalbos 
ir koncertas 
je, vadovaujant LSS. Centralinei kuopai.

1-ą Gegužės įvyks Lietuvių Auditorijo-

MILŽINIŠKA KORPORACIJA RECEIVERIO 
RANKOSE

■ ■■ •*. . į>

Federalis teisėjas Walter C. Lindley atidavė į re- 
ceiverio rankas milžinišką InsulPo korporaciją — Middle 
West Utilities Co., kuri kontroliuoja pustrečio biliono 
dolerių kapitalo. Ši korporacija, vadinasi,, tapo pripa
žinta teismo “subankrotavusia”, ir reeeiveriai dabar 
jos. turtą, likviduos.

Bet receiverių paskyrimas jai buyo, taip sakant, 
“draugiškas”, su kompanijos viršininkų pritarimu. Kai
po, priekabė buvo pavartota korporacijos “nesugebėji
mas” užmokėti vienai spaustuvei $8,000.}/ Tarpe trijų 
paskirtųjų receiverių vienas yra Samuel Insull, kom
panijos/galva.

Ta milžiniška korporacija valdė, daugybę gazo, 
elektros, gatvekarių, bus’ų, elevatorių, vandens ir ledo 
kompanijų įvairiose vidujinėse, rytinėse ir pietinėse 
valstijose. Pačios Middle West Utilities kompanijos ka
pitalas buvo $600,000.-

Reeeiveriai tapo paskirti tikslu kompaniją “reor
ganizuoti”. Smulkesnieji šėrininkai prisibijo, kad tos 
reorganizacijos eigoje jų Šerai sutirps, nors Insullas 
tvirtina, kad ne.

TARP FAŠIZMO IR ANARCHIZMO

Mums jau ne kartą teko nurodyti, kad šių dienų 
vadinamas “komunizmas” arba bolševizmas daugelyje 
klausimų yra beveik neatskiriamas nuo fašizmo* Bet 
bendra komunizmo filosofija labai dažnai skamba, kaip 
grynas anarchizmas. Tikrumoje komunizmas ir yra nę 
kas kita, kaip nuolatinis klaidžiojimas tarpe fašizmo ir 
anarchizmo,

Štai turime ndiiją gerą šitos tiesos patvirtinimą. 
“Sklokipinkų” organo 15-ame numeryje pirmam pusla
pyje rašo ,jų vadas Pruseika:

“Demokratija- tai s tik politinis sijonas, kuris 
pridengia visas kdpitalizmo nečystatas.”
Po šitokiu, pareiškimu galėtų abiem rankom pasii 

rašyti ir Italijos 'Mussolinj, ir Vokietijos . Hitleris, ir 
Suęmįjos “lapujiętiškų” baųrų tėvas Kosola.

Toks demokratijos pasmerkimas, kokį aukšęiaųs 
paduotoje citatoje išreiškė Pruseika, yra šimto nuošim^ 
čių fašizmas.

Bet dabar atsiverskime to “sklokininkų” organo 4 
pusi. Tenai kalbamą..apię valstybę,^Stilius ne pruseikiš- 
kas. Atrodo, lyg straipsnį butų parašęs kitas opozįęįr 
ninku šulas, Ę, Butkus*. Ką jisai tenai sako apie vaistys 
bę? O-gi tą, kad šių dienų valstybė tai toks padaras, 
kuris nieko daugiau nėra vertas, kaip} tik sudaužyt, ir, 
išmest į sąšiayyną! .

Autorius;tos nęv^^reyolįucinės filosofijos! (kurią,,ji
sai Hvaizdgoįa. esant “marksizmu”!) įrodinėja, kįd 
pątaiąyt;bet kurią vadžią, arba pakeikti Ją geresne vairi 
daia negąlimay kol; gyvuoja , kapitalizmas, Jisąi; tvirtiną* 
kad žmoniškumo jstaiyuiai, kurių turėtų; , laikytis .tautos 
tarpusaviniuose santykiuose, tai — “kapitalistų, advo? 
katu:i ir kapitalistų, vaMgfcu. išmįslas.: PagąMąuą, jisąį 
sako* kad pavergtų taų&fc Ji^avimo. idėja, y^ą tik prier 
dangą-; labiau pavergti. ir išnaudoti dąrbininkus..•<.

Tai yra grynas anąjch&iųą&.kuris*.žinomąK.n^uri

SLA. Reikalai
Laiškas “Naujieną’’ 

Redakcijai
Gerb. “Naujienų” 
Redaktoriau:

“Naujienų” No, 87 bal.
yra įdėta SLA. 4-to, apskr. ko
misijos raportas apie žuvuąį 
iždą, ir 5-inc. to sU\ skirsnyj 
yra pasakyta, kad > aš užsigy- 
nęs Actnai ar kam kitam, jog 
neturėjau SLA. 4-to apskr. pi
nigų*. Šis* komisijos, .pasą kymas 
yra neteisingas ir dar pasaky
čiau, kad besąžiningas,' nes aš 
niekad ir t niekam nesu sakęs* 
arj rašęs, kad aš apskrįtiies pi
nigų neturėjau, Aš seiųąu^sa- 
kiau , (galėjo; ,tą išgirstu komi
sija nu? manęs-ir kitų) ir da- 
Wįvię$aį sakau,, kąd aš, tupė
jau apskrities pinigųp, tik sim- 
kiems la^ahis atėjuą, ir maųp 
npiudęmam.)tųrtų^žJųgĮią,. ge}- 
bftjaiią t kiekį, galėdam as ir bu
vau į skolas įd’ęjęs apskrities 
pinigus, vią. tikčdamaąią, kąd 
turtą• išgąlbSmuU.yol ant kP' 
jų tvirtai atsistosiu, bątjnega*- 
Įėjau ir bankrutuį atsitikus,, 
žlugo, .mano .ir. apskrities pini?

<lraugan)>s: “štai, žiūrėkit, ko
kią. puiki daugiyna!” Taip jis 
pajuokė, jį nuvertusią parla
mento daugumą.

Yra pagarsėjęs Briando po
litini# pasikalbėjimas su štrez- 
imiiiUA Thairy kaimely, netoli 
Ženęyos. Po pietų Štrczcjnanas 
norėję .sumokėti sąskaitą, bet 
Briandas jau buvo padėjęs pi
nigus ant stalo, sakydamas: 
.“Vyną , ir pietus apmoku aš, o 
tamsta sumokėsi reparacijas!”

r

BRAM STOKĘRv
ir;

Verti A. Vaivada

Pcppiuįon Doublcdįy.' Dopn B Co.

DRAKULA

(Tąsa);,

SkyriusuKVIUi
<. ; Se vardo < .dfenyn^»

R.Vg£ęjOr 30 d. — Atgal namo 
grįžau, apie penktąj valandą ir 

............... .  ___  ...... x vadink kad.,ę.Qdą)jųįngas ir.Mę- 
testo bąlsaį., Bijiąndas pajuto,! n*s no k.at^;^uMO atvažiavę,
kad jis gali pralaįniėti., Bckal- bet jau susipažino u; su visų 
bųnt, jam atėjo į galvą gudri užrašų, ir laiškų nuorašu> kurį 
mintis. Iš tribūnos jis įsižiurę-. ,Harkeris:ir jo geroji, žmona pa- 
jo klausytojų tarpe kvailiau? U^tęngę padaryti.. Harkęris dar

žodžių į matyti sut, tais vežėjais, apie, 
kuriuos ,man vįenamę. laiške ra- 
šė.DiJrHenąessęyvPonia Harkęr 

^rięnė^ parų ošė ( stiklinę arbatos 
Lii ; atvirai v galiu pasakyti, kad 
| šiandien?, pirmą kantą po ilgų 

šios. senės <mUroi, sienos

gai. Bet galite visi suprasti, 
kad šią gądyuę darbįrtjnkaį 
vargingai gyvena, vidurinę 
klaąe žmonių nustoja viso .sa
vo turto, net ir stambus kapita
listai (Kruegcri^), bet niekas 
iš svetimųjų žmonių taip neiš
drįstą niekinti tų, nukentėju
sių kaip lietuviai. sąyug.* lietu-, 
viuą ii; kalbose, ir spaudoje. 
Aš viešai pareiškiu, kad aš 
turėjau apskr. pinigus ir dar 
tikiuosi, kad visada nebus to* 
.kį blogi laikai ir, nors dalimis, 
a|\kąip kitaip, ateityje su SLA. 
4-to apskrities žmonėmis atsi- 
tcįąįu. x v J

’> — Jojias Mikalauskas,
110 High SU
Hartford,-Conn.

mas. Jeigu p. J. Mikalauskas 
ncužąigynė luręj.^Š Apskričio 
pjpiguą,. tąk, kpdeV Apskritys 
U^riveįė Aętun;i kompanijos 
,padengįi.į nuostolį ? Antra t ver- 
;tuą„ ii. Mįkąlapskas prisipažįs
ta -/‘į skpjąą įdėjęs , apskritį 

. fiinigus^” o betgi jisai smerkį.a 
,. tuos, kurie surądo jį įkaltu 

^-Redakcija

šios išvaizdos jaunuolį, kurs|,ąebuvp, grįžęs. Iš važią vo.pasį 
atrodė negalįs dviejų 
pasakyti.. Jaunuolis sėdėjo vi-, 
sausainiai ir žiovavo,, visąi, ne
sidomėdamas , oratoriaus kal
ba. Bet Briandas metę kalbėti, 
skubiai nulipo nuo tribūnos,- 
prišoko prie jaunuolio ir sųš,u?.|imetą>.
ko: “Ko čia tamstą man kliu-, buvozanaųr tikrinamai,. Užbair 
dąį kalbėti.” “Aš?” — nustebęs gus man arbatą,, Harkerienė 
paklausė jaunuolis, nieko ne- pradėjo> 
suprasdamas. “Tąįp,, tamsta,’’ ..
—dar garsiau suriko Briąpdas^l . Br. Sęyarde, ,aj» sątįiksjtę<is? 
— “.Jei tamstą esi atyiras prie-.[pildytu vieną manę ,. PfaąynĮit? 
šininkas, tai lipk kalbėti vie- Aš noriu . pąąimątyti su, jūsų 
šai.” Ir Islandas bęveib ap-Neateis  ̂
kvaišus; vaikiną. užstumę ant py^^6 leisti man su juQ;pakąlr 
tribūnos,, kur. tas liko stovėti bėti. Tamstoj pastabos apie jį 
išsižiojęs, nieko ncgąJėdąmasĮdlėnyne manę labai suįdomino.” 
pąsąkyti. Valandėlę, palaukęs, I Jp žiurėju J manę taip labai 
Briandas nustūmė ątgą\.vyru-j Maldaujančiomis ir gražiomis 
ką, įspėdamąs daugiau jam akimis, ka^ nebūčiau galėjęs 
nekliudyti. Sugėdintas vyrukasIątsisąkyti, nors ir,norėčiau taip 
spruko pro duris. Susirįnkįmąspadaryti.' Bet: nemačiąu, tani 
pasilęįdo juokąįs, o Briandui jokių, kliūčių, tędel nusiyedžiap 
vėl pradėjus kalbėti, visi jo ’ ‘ fA<- »*-• - - 
klausė, išpūtę ausis. Susirinki-; 
mas pasibąige Briando ląįmč- 
įuįiu,

Streikai Prancūzijoj yra daž
nas dalykas. Klemenso mmis- 
tęrjaująnt, kilo, Prhųcuzijęs 
įlietuose vynininkų , streiką?, 
kurio malšinti Klemenso pa
siuntė kariuomenę. Nąrppifęs 
mieste, šaudydami gatvėj, ką- 
i’civiai iš,netyčių užmušė bė-“ 
gančią mažą* mergaitę. Visanf 
krašte kilo didžiausias pasi- 
pikHnimas i ir j visą kaltė buvo 
verčiąma ant memento,. kųr§ 
netrukus turėjo,!: atąiątalydbltf- 
Po 'Klemenso .naują ministerių 
kabinetą sudarė Briandąs* Bet 
ir jam valdąnt kilo' stręįkąs, 
šį kartą geležinkeliečių.,Brian- 
dąs griežįtonijifs ppienionėmia 
streiką, liikyidąyo, į tačiau be 
kraujo prąliejimo. ParUmeiį- 
luij jis.tai įpranešė tokiu budm 
Išėjęs- tribpnon kalbėti, jis pa- 
kė|ėt abi rankas, pasuko del
nais! laukąja puse į parlamen
to jiarius ir sušuko:, “žiūrėkit^ 
popai, ant mano rankų 11 Sra 
ncį mažiausio lašelių kraujo!” 
Parląinenlas Trįukšmingu įčl- 
nų; plojimų suliko tuos žod- 
žiusu. ....

kur galėjau- lengvai jį sugrieb
ti. Harkcricne įėjo į kambarį 
lengvai žengdama, su grakštu- 
mti, kuri ir pamišėlis galėjo 
lengvai. įvertinti. Grakštumas 
— yra viena žmogaus ypatybių, 
kurią pamišėliai paprastai la
biausiai įvertina. Maloniai šyp- 
sodąmoSi ji prie Renfieldo pri
ėjo ir ištiesė jam ranką.

“Gerą vakarą, ponas Ręnfięl- 
de/’ tarė. “Matai, aš. tamstą 
jau, pažįstu,? nes, Du. Sevardas 
man apie tamstą pasakojo.” Jis 
tylėjo, nieko, neatsakydamas, 
bet žiurėjo į ją atydžiai, susi
raukęs. Jo, veide pasirodė žin- 

• geidumas, kurį netrukus pa
mainė abejojimas; tuomet, di
džiausiam mano nustebimui, jis 
pradėjo:

“Tanįsta nosį margaitė, ku
rią daktaras norėję, vesti, ar 
ne? Taj. megali būti tamsta nes 
anoji,; jauvmirėf” Harkericnč 
saldžiai .nusišypsojo ir atsakė: 
* “Nę, tai (negali būti, nes aš 
turiu, savo vyrą, su kuriuo ap
sivedžiau Dr. Sevardo visai ne
mačiusi. Aš esu Harkerienė.”

“Tai ko tamsta čia atėjai?” 
“Mano vyras ir aš atvažiavo

me. aplankyti ,Dr. Sąvardą.”
“Važiuok atgal namo.”

(Bus daugiau)

Hą ,j .li^ųjrtę. JėjęsJ Reąfieldo, 
Ikąmbąrj, pasakitųį jam, kad. 
mptęriškė^ nprĮ su juo. pąsimah, 
tytį; bet,J is.. ti<k\ trlųnpąi. pa- 
kją.psė:, “lię,?’ -
į “Ji. ląuĮįo... mąnęv įstąig# ir 
hori visus pažinti,” atęąkUų, “Q 
tąfijlaį)aų...gęęaU’* Upė J^nfiel-į 
daąj. “žmęimu.laį j i.. įeiną,tik. 
pą^elykj .mą^A kąmbai-i 
aptvarkyti.’’ Jo . tvarkyąio . bu- 
d^A,buyo> labaįzkęistesA neda-( 
vęs maj) progos nei žodžio iš-t 
tarti, surijo visas muses ir vo^ 
rus, kuriuos turėjo sudėjęs dq- 
intąspr Buyp ..labai aišku, kad, 
Ji^ bijojo. ar pavydėjo, kad kaą; 
jipm gali jįąi^rąjuti ir pasisavinu 
4i jo “gyvUljp|us”. Sukramtęs 
paskųtųif'vabzdį,. nusišypsodą-t 
mftą, linksmai į;ax’fc: “Lai motę- 
W įeina”, atsisėdo ant lq-d 

krašto palenkęs galvą, bet 
akis, Kad pamatyti ką1 

įe|nąn^j Vąįą^dėlei pamaniau,- 
kaįd i jis gaįįJ i būti pasiryžęs ją 
užpulti irv pąsiĮiėsinti prieš jos 
.gyvybę1?,, atpimjniau, kaip ra-į 
musj ir tylus jį buvo prieš pą-; 
sikė^inimą.;'pi’ięš mano gyvybę, 
studijoje?. Getai suprasdamas^ 
kad iš-Jo,,galįpia visko tikėtis, 
atsistojau., tokioje pozicijoje.

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

r

“Kovos* 
tina 10c.

ir

NaiHttuNek 
gautaąvšiantHe< ----------
Klauski4»t:,N«wtiw«pse.

“NAHJOHBANGA”
Atėjo.. Pįmnw> numeris 

Uruguay. pctiANiviu Ketu- 
vių leidžiama^ laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centaju

BOSTONIEČIŲ AT YDAI
Naujienas galimu, gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andęlman, 284 Trenwnt; St., 
Boston, Mass.

Reikalaukite “NAŲ- 
JIENAS’‘ ant bile kaiu- 
P0*,kur parkuodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščitj. gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenaį stovi ne savp srna- 
gumui, bet Justi' Pata
lu mo delei.

Garsinkitės“N>nose
\

%25e2%2580%259cPas.de


s Lietuviai Gydytojai

Grabiniai

įvairus Gydytojai

* W
Biis išmokėtos altfos

Ghlbolriai

h

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Janu- 
pirm. 
’allacc 
3144

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dvkai 

718 W. 18 St. 
T«l. Rooi.v.k 7532

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

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

3421 So. Halsted St 
Phon» Boulevard ^8483

Pbone Onai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

jobčjai 
naršal- 

lurctdjas K. 

feną ’ mene*
1. 'dienos.

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

Tel. Calumet 3294
! Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Pėter (’oftrad 
'PdW6fcAFAS

Fotografuoju ^'įusų na
muose arba studijoj

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaio Kervergaii ir Subatom* 
2420 W. Maręuette Rd. arti Western Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomia ir Pėtnyčio ia 

1821 So. Halsted Street

S. Rockvell St.,'nut. tašt. Joe Ūa- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rast. 
A. Ambbtas. 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, Ilk, kasierius Ą. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai S. 
Skndutiėnii ir Jadv. Kačinškiėnč, du
rų sargas P. Tiškevičia.
Laiko susirinkimu? kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį. 1 vai. po 
pietų, Antano Cčsnos svttaincj, 4501 
S. Paulina St.

Vaizdelis iš rusiško kalbančiojo paveikslo “Aukso Kalnai . kuris dabar yra 
rodomas Punch W Judy teatre. Van Buren gatvėj, arti Michigan Avė 

...  n

PirniUdienis, Bat *18, 1932
-MM . - *

CHICAGOS 
ŽINIOS

'Naiujos valstijos taksos 
• neteisėtos

111-

Su-

ci-

Illinois valstijos pajamų taksų 
(Illinois inconic tax) įstatymas, 
priimtas praėjusios specialėj 
legislaturos sesijoj Springfiel- 
de, tapo pripažintas neteisėtas. 
Tokį nusprendi išnešė Sariga- 
mon kauntes Circuit teismo 
teisėjas Jessc R. Brown.

Bet byla tuo neužsibaigė. Ji 
bus perkelta į aukštesnę 
stanciją, būtent į Illinois 
prenie Court.

Apskaičiuojama, kad
nant pajamų taksų įstatymu, 
kaip kad jį priėmė legislatura, 
šios rūšies taksomis vyriausy
bė tikėjosi sukolcktuoti apie 
$30,000,600 metams. Iš tos su
mos $21,000,000 numatyta gau
ti Cook kaunteje, o likusius 
$(>,(XM),(XX) visose kitose valstijos 
kauntėse. Aišku, kad pajamų 
taksų našta, sulig kalbamu 
įstatymu, buvo sukrauta ant 
Cook kaulės ir Chicagos.

Teisėjas Brown savo nuos- 
prčndį pamatavo tokiais sume
timais: —- 1 kad valstijos kon
stitucija neautorizuoja tokių 
(t. y. pajamų) taksų, o 2 
taksos turinčios būti vienodos, 
o ne laipsniškos.

Pora žodžių dėl antrojo su
metimo. Pasak teisėjo, paja
mos esanti savastis. O jeigu 
taip, lai valstijos konstitucija 
reikalauja vienodumo jų pa
skirstyme. Tuo gi tafpu nau
jasis įstatymas numato jas 
laipsniškas, kitaip sakant, ant 
didesnių pajamų norima užde-

Kalbamas 
įeiti galios liepos 1 d. 
lėčiau jis neįeis iki dėl jo 
tars savo žodžio valstijos 
premc teismas.

įstatymas turėjo 
Dabar 

he-

Apgavo banditą
Jaunas vyras prisiartino prie 

Monroe teatro budelės bilie
tams pardavinėti:

Kašierė, p-lč Sylvia Klien”, 
paklausė: “Kiek?”

jaunas vyras ir parodė mergi
nai revolverį.

Mergina atidavė $50 ir išė
jo iš budelės. Jaunas vyras 
susimaišė su Ininia. Mergina 
sugrįžo atgal. O kasoj dar bu
vo likę $200.
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tik proporcionaliai iškolek- 
tuoti didesnę sumą.

Holdaperis nušovė 
tiekorip

aj)-

Al’ :4
ONA BRANAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba-j. 
landžio 16 dieną. 1:15 valandą: 
ryto. 1 932 m. sulaukus 3 9 metų, 
amžiaus, gimus Sakių apskr.. Nau-f 
miešė i o parap.. Valių kaime. Ame-f 
rikoj išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nubudime vy-| 
ra Stanislovą, sūnų Stanisloyą 6į 
metų. 4 pusbrolius -— Joną Ka-i 
siūlaitį. Joną Valaitį. Antaną Va-| 
laitį. Justiną Valaitį, pusseserę Pe-į 
tronę Klubaitę Amerikoj, o Lietu-} 
voj tėvą Joną, motiną Eleną. bro-Į 
lį Antaną, seserį Petronę ir giini-į 
nes. Buvo narė Keistučio Paš.l 

, Kliubo iš Brighton Park. Lietuvoj’ 
Ūkininko Dr-jos ir Vinco Kudir- r 
kos draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 663 1 
So. Fairfield Avė. ,

Laidotuvės įvyks* utarninke. ba
landžio 19 d.. 8:30 vai. ryto iš 
barnų į Gimimo Panelės šv. para-i 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus hulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Branauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esatf 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. • ' 

Nubudę liekame.
Vyras, Sūnūs ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grabo-į 
, tius S. D. Lachavich. Telefonas 

Roose*dU,25 lS.., *

Banditas darė holdapą Wil- 
liam J.Stinson Aptickoj, Brook- 
fielde. Aptickorius mėgino 
pasipriešinti. Banditas mir
tinai pašovė jį. Tuo laiku ap
tiektų buvo tik Stimson ir jo 
žmona.

Divorsu teisėjas sveik-

pa- 
Jo-vojingai susirgęs teisėjas 

septh Sabath, vadinamas 
vorsų teismų dėkomis, kadan
gi per jo rankas tokių bylų tur 
būt daugiau perėjo, nei per 
kurio kito. Dabar pranešama.

zį ir jau taisosi.

Šviesos taupinidias 
savaitės

Pradedant 2 valandų

UŽ

ryto 
ateinančio sekmadienio Chica- 
goj bus įvertas dienos šviesai 
taupinti laikas. Kitaip sakant, 
laikradžių rodyklės bus pava
rytos viena valanda pirmyn 
arba anksčiau.

>r
.w v '

,4

MARIJONA ’ LEVICKIENĖ
PO TĖVAIS (iiltSKAlTĖ

IPersiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 dieną, 8 ;30 
vai. vakare 1032 m., sulaukus apie 44 metus amžiaus; gi
mus žygaičių parap., Viluščių kaime,mus Žygaičių parap., Viluščiy kaime, Tauragės apskr.) 
Amerikoj išgyveno apie 20 metų. Paliko dideliame nuliu-' 
dime dvi dukteris — Juzefą ir Oną, sūnų Joną, brolį Vin
centą Girski, seserį Oną Kliušienę, švogerį Juozapą Kliu-, 
šą, tris pusbrolius — Vincentą ir Antaną Mainius ir Mi-į 
libdbmą Gužau'skj, o Lietuvoj — tėvą Antaną, broli Joną,. 
'tris'seseris -- Cetjillją, Juzefą, Anastaziją ir gimines. Ku-; 
nas pašarvotas randasi 4510 S. Paulina St. f

Laidotuvės įvyks ketverge, lapkr. 21 d., 8 vai. ryte j 
iš nafiių į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi-J 

‘ bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten biisj 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.- . - ... . -

<

fi

Visi a. Marijonos Levickienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse, 
ir sutelkti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nliliudr liekame t
Diiktcrys, Sielis, /Brolis, Sesuo, švtfgeris,

Piisbrdliai ir Giminės.
. Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, telefonas; 

..Įibujęyaril ,52,9?.. , ........ ______________ i

• J. Betaorlus; 364\E. T55 ‘Su Har
vey; iždo globėjai.Kl. Šlepetis, R. 1., 
Box 69. Homevvopd, III., P. Stonis. 
15 725 Vincennes Rd., Pląoenix, UI.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas 
K. Vaidilauskis. <
Susirinkimai laikomi kas' paikutinį 

sekmadienį Įk.'iekvi<no mėnesio, 2 vai. po 
piet. Piekarskio šVet)iinčj.

S1MXNO DAUKANTO* bRAtfclJOS 
1932' metų valdyba: pirm, J.' J— • 
lis. 3430 So. Morgąn St.. vficę-j 

",K. Demeęeękis,, 1333,1 So.
St., hut, rašt..P^ Rillb, 
Ąuburn Avė., im. rast. A. Kąulakis, 
3842 So. Union Ave„ kasierius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St.,/kontr. 
rišt. Jonas Stanaitį?- i?d 
J. Krįksciunaš ir' I?. Masr:‘ 

’ ka A. Vilkis, ligonių prii 
Valaitis. ,v, :
Snsįrin^imųs , talko klek’ 

(sio pirmą sekmadienį, J 2. vąl 
Chitagos Lietuvių Auditorijos'

I _ . 1   ■ —J        .. ...... ■

draugyste. tife^UV^s, Vėliava 
AMfeRIKOJ No. ,1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
4 6 ‘PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204

' GARSINKITE?
mMJJTENOSP

IGN. J ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicasroi

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland 'Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vinėent C. Steele
Dęntistae

4180 Archer Avenue
t. .į n. nr "ir ‘ _ ■

20,000 Chicagos miesto SAin- 
dinių 'bus išmokėtos algos už^ 
pirmas praėjusio kovo mėne
sio dvi savaites. Algų lėčiau 
negaus mokytojai, nei kiti mo
kyklų tarybos samdiniai
gos bus išmokėtos šianric ar 
ba rytoj.

Lačhavičh ir Simus
AL

Holdapas spulkos ofise
Pęnki banditai padarė liol- 

dapą Citizen’s Loan Association 
ofise, 630(> S. Halsted st., šeš
tadienio vakare. Jie pasipel
nė $1,500.

LIETUVIS GRABORIUS
' a S C .*

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti,, o tuuso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Coiirt, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

I

Areštavo įrengimų ver
tės $30,000

Sausieji agentai konfiskavo 
įrengimų (fikčerių) vertės $30,- 
000 ir vyno vertės $1,000, pa
darę kratą kavinėj C.‘& O., 
509 North Clark st.

Surasta paslaptis jau
nystei palaikyti

Chicagos universiteto du pro
fesoriai, D-rai Gari II. Moore 
ir Dorothy Price, padaro senas 
židrkes jaunoiYiis. G.ab.but, kad 
tokios veikmės jų eksperimen
tai parodytų ir žmonėse. Bet 
D/. Moore pareiškė, kad ban
dymų atjauninti žmones bent 
artimoj * ateity nebus daroma.

Chicagos Draugijų, 
’ Kliųbų Valdybos 

1932 Metams
HARVEY. ILL. tlĖTUVlŲ AMERI

KOS Kliubo valdyba dėl 193 2 m.: 
pirm. J. Rąįkus, 1 5423 Vincėhnes 
Rd,. Harvey, III.; pirm. pag. K. Te|- 
ijckas, 43 2 — 152 St., Harvey; niit. 
rast. A. L. ’Skirmontas, 1 572l .Lath- 
rop Avė., Harvey; turtų rast. J.’ Mąsi- 
kas, 524 — 154* PI., harvey; ižd.

f. . .i

I

• f

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Co: of 3 5tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos ouo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaii pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59H

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti 
.................... .............. ....... —

D R. HERZMAN
- RUSLJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25' <n» 
.us kaipo patyręs gydytojas chirurgą* 
ir (kutens

Gvdo rtaigias ir chroniška* ligas vy 
rq. moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W ISth St., netoli Morgan St 

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydf Park 6755 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika;
Grabbriiis ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiįius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. , ?

Phone Boulevard ‘4139 
A. MASALSKIS 

Mūsų : thVarnaviinas lai

dotuvėse^ ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas. ir * nebrangus to
dėl, kad t neturime iš
laidų užlaikymui* sky
rių.

3307 Auburn Avė.
' ČUlcAGo! ILL.

’ t

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

. į.. Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ▼.
4608 South Ashland Ąve.

Netoli 46tb St. Chicago. III.

o

■**^7
į.
KŠ r* B

Mirs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDU/IFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

• . ■ 
Ufri i  I

Akių Gydytojai

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Aoe. I lubo* 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOJ 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo J iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 jki 8:30 »al 
vakaro Nedėk nuo 10 iki 12 v Keną 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
463 1 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2' iki 3 po pief

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

J. F. RADZU S
Llit^lptuViėse.' patarnau
ju geriau ir pigiau i”’ku1.kiti .3od.el m 

pnkhtjsąu prie gra
bų . tiŠ’difbystės 

. . OFISAS: 
’ fl68 W. Ifetb Street 

Tel. C&nąl 6174 
:us: 
alsted St.

DR. VAITUSH, OPT.
'Lietuvis ' akių specialistas

Sugryžo iš Lietuvos
, Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotUmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitąiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai įkibius. Visuose atsitikimuose 
ęgzaminavimaš chromas su elektra^ paro
dančią mažiausias klaidas. , Speciale atfda 
atkreipiami į mokyklos vilkus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ'SU NAUJU IŠRADIMU. 
Vaagely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių, Kainos pigiau kaip kitur 

4712 j South Ashland Avė.
Pbone BoūleVard 7589

DR. T. DUNDULIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue-

Valandos 11 ryto1 iki 1 po pietų; 2 i
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną. , 
Telephonai dieną ir naktį Virgihia 0036

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS

Ofisas:
3102 So. Haisrtfed St

arti 31 st Street 
CHICAGO. ILL

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet. 
j* 7 iki 9 vakaro. Nedėlibmis tt 

šventadieniais 10-12 dieną

iki

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Ptospect '6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182J, So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

..............   ------- _—\................... .. ...» 

' Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A.’ R. BLŪMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja Virš 20 m. 
'4649' S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

Ir

f,

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

W. tladuon St.
Vai.: l 'Aki 3 'p6' pietų, 6‘iki 8 Atak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brujisvrick 0597

SKYM
■ 3238 S. ________

Tel. Victory 4088 ’

T

SeniausiairDidžiatisia
LIETUVI V

GRABORIll IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo Nupiginto
mis kainomis už aukštos pušies palaidojimą. Mes bhleko 
nerokuojame už atvežimą įnirusio žmogaus kūno j mūsų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų Automobilius atvažiuos i ’ jįfeų 
namus ir atvėš Į įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabiį’ir kitų reikmenų ir už ’tį' įia- 
IdrttaVimą jtiihs visai nieko nereikės riiokėti, nėžiiifint 
j tai, tu' jVM'

EUDEIKIS A-a vlstiitinis1- lietuvių graborius, Kiltis 
teikia alnHiilancė patarnaViiųų su' tevertu'litliii'iu ‘ pa
tarnautoju. Dykai' Kė'turios Moderniškos Koplyčios DčH 
šermenų. Pašaukite ĘUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

i
11

■ I Ah*
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

r

— •H* T*

i>R. karl nurkat
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

Įf

Tel.' Yards 1829

DR. G. SERNER 
lietuvis Akių specialistas 

patyrimas 
komplikuotuose 

Atsitikimuose
Ofisas ir Aku/q Dirbtuve 

756 Wiest 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis kuo 10 iki 12

Licttiviai •Gydytojai ..

A. L Davidonis, M.D. 
4910 So. Mičftighn AVeiftūe 

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tytė: 
nuo 6 ' iki 8 valandai vakare 

r 'apart šventadienio ir ketvirtadienio

p

>

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso TelLVictory 7188 
Rez. Tel. Uemlock 2615

DR.K. fiSANGEtlS
"DENTISTAS

■ 2403 W?63St.
\ Rąinpas W«t«n Avc.
' 1 Tcl.'Rcpdblic 2266

v. X: .i',U.tfA/c A'JMIl A

DR. M. T. STKIKOLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F I S A S:
4645 S. Ashland Aye., 

(Mino valandos nuo 2 iki 4 ir nuo O iki 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

A. K; Rutkauskas, M. D.
44'42 South VJestern Avenue

Tel. Tafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. CUiJlfer,1M. D.
CHIRURGAS 

Odkley it 24 gdtbės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS , 4 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Cfritral 4411 
Valandos; nno 9 ryto iki 4 po pietų 

'Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

... Tel. Bo u Ieva rd 1310, i 
Valąndos: nno 6 iki 8 vaL! ttiekiltni 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

J6hn Kuchinskas
Lietuvis 'Advokatas 
2221 VVest 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
telefohas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 Vikaro. 
Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

ryto

DR. J. J.KdVVARSKAS 
, ,ČYOYTOJA$' IR ČHIkURGAS 

2403 5V. ;63td St., Suflė C 
Tei; Prčspect 1028

Req. 2359 So, Ledvįtt St. Cdnal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj' pagal iutartj

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS . , . v 

Miesto Ofisas 77 W. Vashtngtorf Si 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utltn., Ketv. if'Subatoa 
6 iki, 9 vai. ..

414 5 Archer Avė. tek Lafdyėtte ti37

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
'2422' W. Mdrtį'uette Rd. 

kampąs 67tlą ir Ąrtešian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos* ėuo 9 iki. 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 p6 piktų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą 
—__—;—1_— --------- -————-s--------

, ; LIETUVIS DENTISTAS 
iŠ 

nedaliomis pagal sutartį,
''4847 14th ^tfeet, 

xo iteo
-U-.

loHhnTock 8151

DR.V. S.NARES>

J-

■B

JOHN B. BORDĖN
(Jobn’ BagdŽiunąs , Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV f Adams St.. Room 21.7 
Telepljone Randolpb 6727 . 

Vakarais 2151 ,W. 22nd St. nuo 4-0
Telepfcor&‘ft<ioVeivelt 9090 , 

Namie 8-9 ryte Tai. Aėpttbbf *600

JOSEPH J. «IHSĘ
* Lietuvis Advokatas

4631 Sp. Aihland “Ava 
Tel ftbulevard 2800

’ "Rez. Šilimo. RrOfudett^St. >■ 
Tel. kepublic 9733

**!% . F " . ..... *•
-lU-

■M'l
9—12, 7—9r Antradienį ir 

ihį vakarais £agal: saškifiLą.

CHAS. A.‘ PEP^ĖĖ
. LIETU VIS ADVOKATAS j

155 N. Clarli St, Room 909
Teiepboųe Fraųklin 5745

Namai: 3117 S. Uhfon Ave.
' Telephone Victory 2113

»



NATOTENOS, CMcago, m Pirmadienis, bal. 18, 1932
T

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Velionio tėvams, broliams, 
seserims ir giminėms tariu už
uojautos žodį: skaudus smūgis, 
koks ištiko jus, žmonių yra su
prantamas, kaip paseka sunkių, 
nepakenčiamų gyvenimo apys- 
tovų.—Kaimynas.

Apvaikščios Pirmo
sios Gegužės šventę Mt. Greenwood

Chicagos lietuviai darbininkai 
tarptautinę darbininkų šven
tę apvaikščios gražiu kon
certu Lietuvių Auditorijoj.

šis tas iš musų kolonijos

. Musų koloniją spaudžia ne
darbas kaip ir kitas. Spaudžia 
taip biznierius ,kaip ir papras
tus darbininkus.

Namų savininkams tenka mo
kėti didelės taksos, visokios bi- 
los—vandens ir kitokios. Be 

Kadangi neužmokant tų bilų grūmoja 
netekimas savasties. Valdžia 

J nežiūri, kad namo savininke;, 
nedirba ai’ dirba dvi-tris dienas 
savaitėj. Mokėk ir gana!

Tuo tarpu ir su išnuomavi- 
šis apvaikščiojimas-kon- ^į11 namų bėda. Yla tokių sa- 

. • ... . . ... . ii i iUzi i l.’iii’in tmrrminn i*ntirln<s

tingiems bedarbiams. įsigy
kite tikielus iškalno, tai pirk
aite dar pigiau. Ir ncsivehio- 
kito ateiti, nes koncertas prasi
dės anksti, kad liktų daugiau 
laiko pasišokti prie nepapras
tai gero jaunojo Jurgio Stepo
navičiaus šokių orkestro.

Roselando jaunimas kviečia
mas atvykti į koncertų susipa
žinti su Chicagos jaunimu ir 
kartu gražiai pasilinksminti.

Tad atsiminkite balandžio 
24 <1. - • Ros.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet susipratę Chicagos lie
tuviai darbininkai apvaikščios 
tarptautinę darbininkų šventę 
Pirmųjų Gegužės. 1 
šiemet Pirmoji Gegužes pri-, 
puola sekmadieny, tai ši šven
tė bus apvaikščiojama ne vien 
masiniu susirinkimu, bet prie 
progos bus ir didelis koncer-| 
tas. _ 
certas Įvyks Lietuvių Amlitori- vininkų, kurie negauna raudos

Rengti šį apvaikščiojimų nu
tarė Chicagos Lietuvių Socia
listų Sąjungos Chicagos cent- 
ralinė kuopa savo pereitų 
penktadienį laikytame 'susi
rinkime. i-------  -------
tikra rengimo komisija 
kys savo susirinkimų ir 
dirbs visa šio apvaiksčiojimo 
smulkmeniškų programų, ku
ris bus paskelbtas kiek vėliau.

Lietuviai darbininkai - ės 
kviečiami jau dabar rengtis 
prie šio Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimo-koncerto.

— Darbinihkas.

iš nuomininkų po pusę metų. 
Vieni rendauninkų, be abejo
nė'. neturi iš ko mokėti, o gal

• l. - o ;r V’į\ įnirtę

Akuric neuiib:, tai vuni-kia 
šiandie vakare laml^auna pašalpos iš vyriausybės

lai

Atvyko Chicagon
Praėjusį penktadieni, bal. 15 

d.,j atvyko Chicagon iš Bostono 
p. Vincas Ambrose (Ambrozai-

Bostone p. Ambroze buvę real 
estate bizny daugiau kaip 12 
metų. Pirm to jis dirbo kaip 
selsmonas įvairioms amerikonų 
kompanijoms. >

P-nas Ambroze, jei neklystu, 
atvežtas buvo Amerikon visai 
jaunas. Tad jis, sakyčiau, pil
nai yra tięk lietuvis, kiek ame
rikonas. Ir inteligentas žmo
gus, baigęs Bostone kolegijų.

Jei nužiuręs tinkamų progų 
gyvenimui, tai gal ir apsigy
vens Chicagoj. Ir tenka iš
reikšti pageidavimas, kad apsi
gyventų, nes jo asmeny turėtu
mėm^ stambių jėgų musų lietu
viškam visuomeniniam gyveni
mui.—Rep.

Bridgeportas
Antano Matjošaičio laidotuvės

mirtis

įvyki, 
daini-

Roseland
Iš politikos lauko

. I Pn-

ir dar rendai užsimokėti. Ir ot 
pasitaiko, kad rendauninkas 
tuos pinigus pasilaiko, ažuot 
sumokėti kaip nuomų.

Musų kolonijoj apie tuzinas 
rendauninkų jau' tapo išmesti į 
gatvę. Keletas smarkesnių 
amerikonų rendauninkų net 
grūmojo namų savininkams sa
kydami: “Jus, luganai, neturi
te amerikoniškų popierų, tai 
važiuokite ten, iš kur atvažia
vote, o mes ,amerikonai, jums 
rendos nemokėsime”.

Bet jie apsiriko. Nors ir at
vykę iš kitų šalių, bet savinin
kai laimėjo bylas ir pašalino 
iš savo namų nepageidaujamus 
rendauninkus,—Prapertieris.

Išvažiuoja Lietuvon
šiandie, 11 vai. ryto, iš Dear- 

bon stoties išvažiuoja Lietu
von :

Ramonldas Bieliūnas — ap
sigyventi,

Walter Dcmovec — atlanky
ti gimines,

St. Entakaris — atlankyti gi
mines,

Jonas Alijošius — apsigy
venti.

Balandžio 
si išplauks 
Bremenu iš 
Klaipėdą.

Visiems keliaujanaiems 
kime geriausio pasisekimo 
lionėje.

20 anksti ryto vi- 
laivu “Europa” į 
ten gelžkeliu į

Roseland
Laukiame svečių

lin- 
kc-

Balandžio 13 d. buvo laido
tuvės Antano Matjošaičio 1 v. 
po piet. Susirinko daug žmo
nių. Matomai, netikėta 
žmones sujudino.

Kad sušvelnint skaudų 
p. J. Badžius pakvietė
ninku St. Rimkų ir muzikan
tus, J. Grušą ir St. Bortkevičių. 
Giminėms suėjus, St. Rimkus, 
muzikantams pritariant, sudai
navo dvi laidotuvėms pritaiky
tas daineles.

Daug važiavo j kapines. Nu
vykus į Liet. Tautiškas Kapi
nes, atidarius grabą ,kad pas- 
kutiirį kartą pažiuręti j velio
nio veidą, p. Rimkus pritariant 
muzikantams sudainavo dvi 
daineles.

Leidžiant duobėn grabą, Gru
šas sugrojo “Taps”. P-as Ru
džius Matjošaičių vardu padė
kojo publikai už prijautimų 
žmonių nelaimei ir užkvietė į 
Matjošaičių namus pietums Vi
sus.

Laidotuvių apeigos, kokias su
rengė graborius p; J. Kadžius, 
žmonėms labai patiko, ir iš tik
rųjų, tokiose liūdnose valando
se, kas gi gali geriau sušvelnint 
liūdnų įvykį kaip daina, muzika 
ir nuosekli kalba?

Atsisveikinimui J. Grušas 
parašė muzikų keliems instru
mentams. Kai Rimkus uždai
nuoja, visiems patinka, nes vi
si supranta.

Roselandas nekantriai 
kia svečių. Svečių, kurie dar 
pirmų sykį Roselandų lankys. 
Svečių, kurie neatvažiuoja 
vien pasisvečiuoti, bet ir duoti 
mums tai, ko mes jau senai 
nesame turėję ir kas ilgai pa
siliks musų atmintyje.

Pastangomis Roselando dar
buotojų, kurie dirba įvairiose 
draugijose ir kurie vadovauja 
visai Roselando lietuvių dar
buotei, į Roselandų atvažiuoja 
didysis Chicagos Lietuvių Cho
ras VRiripyn” su visu buriu 
solistų ir duos čia koncertų 
ateinantį > sekmadienį baland
žio 24 d., 6 vhl. vakare, Stru- 
milo svetainėj. Koncertas nė
ra rengiamas pelno- tikslu, bet 
vien kad duoti Roselando ir 
apielinkės lietuviams ką nors 
gražaus, atmintino, kas pa
linksmintų kiekvienų ir kad 
visus dvasiniai sustiprintų 
šiais sunkiais, dvasių ir pasi
ryžimų puldančiais laikais. 
Kadangi ir choras sutiko pa
gelbėti rengėjams ir duoti kon
certų nereikalaudamas kito
kio atlyginimo, vien tik iškaš- 
čių padengimų, tai galima bu
vot nustatyti tokių įžangų, už 
kokių nerengiama net ir pap
rastų balių, kad koncertas 
butų prieinamas net ir netur

lau-

Sma. kiai rengtasi prie 
mary Elections — nominacijų 
balsavimų. Dvi partijos — re

ti Iki konų ir demokratų — ko
vojo tarp savęs, žinoma, ne dėl, 
principų, o tik dėl patraukimo 
piliečių į savo pusę, kad gauti 
daugiau balsų. Taipgi tose par- 
' jose 1 uvo frakcijos, ku io 

i markiai tarp savęs, kovo
r. a ibiu: str.irinki- 

us, ..gitaLorlai gerai p.isiruo 
šę vieni kitus atakavo, niekino, 
o pagalios vieni laimėjo, gi ki
ti pralaimėjo nominacijas.

Lietuvių Greater Pullman 
Better Government IPolitical 
Club arba Hetuviškai — Lietu
vių Geresnės Valdžios Kliubas 
taipgi neatsiliko. Jis turėjo ir 
savo kandidatą į municipalius 
teisėjus. Tai buvo adv. J. P. 
Waitcheš, o kitus rėme šitaip: 
gubernatoriaus vietai Hornerį, 
apeliacijos teismo klerko vietai 
Sheldon Govierų, 9 wardos ko- 
mitimano vietai taipjau Govie- 
rą ir kitus to sąrašo kandida
tus, kurie visi laimėjo, išimant 
p. 'Waitches.

Kodėl musų kandidatas nega
vo nominacijos municipalio tei
sėjo vietai? Pirmiausia todėl, 
kad jis dar tik pirmų kartų 
statė savo kandidatūrą. Antra 
dėlto, kad žmogus perdaug ty
kus, lėtas, niekur jokių skan
dalų nėra pridaręs, tai mažai 
kam ir žinomas yra. Nors 9 war- 
doje jis gavo daugumą balsų, 
bet kitos wardos, matyt, buvo 
jam priešingos. Svarbiausia gi, 
kad neįstengė patekti į didįjį 
demokratų partijos sleitą. Mat, 
tiktai tokie gali būti nominuoti 
arba išrinkti, kurie turi galimy
bės patekti j jų mašinų. O to
kiai mašinai reikia kapitalo ir 
būt pridirbusiam visokių skan
dalų, reiškia, pagarsėjusiam. 
Dar viena priežastis, kuri ne
duoda lietuviams būti išrink
tiems, tai trukumas vienybės. 
Vieni demokratai, kiti republi- 
konai. Na, o bimbiniai ir pru- 
seikiniai, tai tikri republikonai. 
Mat, kurie didesni reakcionie
riai, tie jiems geresni.

šioje šalyje lietuvių esama, 
rodosi, netoli miliono. Tik vie
noj Chicagoj jų priškaitoma 
apie šimtą tūkstančių, daugu
moj piliečių. O ką lietuviai tu
ri iškovoję politikoj ? Aišku, 
kad nieko. Kodėl lietuviams ne
paimti pavyzdį nors' ir iš savo 
priešų lenkų? Lenkai jau turi 
daug ir net aukštų vietų, kaip 
teisėjų Jareckį ir kitus — le- 
gislaturoj, kongrese it tt. Ar 
jie atsiekė tai būdami J taip su
siskaldę, kaip lietuviai?

Ne, jie atsiekė tai tify vieny
be, supratimu svarbos vienybės 
politinėj dirvoj. Ne,, broliai lie
tuviai, mums trūksta apšvietos, 
dar musų kraujas nenustojęs 
vergijos įtakos. Dar mes vis 
norime, kad kiti mus valdytų 
ir norime kitiems tarnauti.

Republikonai ir demokratai 
principe niekuo nesiskiria, nes 
ir vienų ir kitų uždavinys yra 
tarnauti Wallstričio turčiams ir 
jų interesus ginti. Aš principu 
esu lygiai priešingas abejiems. 
Bet kąda musų brolis lietuvis 
statė ar- statys savo kandida
tūrą kokiai valdiškai vietai, tai 
aš visuomet ją .remsiu, ypač 
kai

LAcme-P. o A. fiioiu,

Worcester, Mass. — Kapitonas Frank H. Hawks, pagarsė
jęs lakūnas, kuris sunkiai tapo sužeistas, kuomet jo aeropla
nas sugedo.

gerbiamiems lankytojams.
Jonas Rusteika, institution, 

Wnrd 52, Oak Forest, III.

Oak Forest

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEO ADS
Educational 

Mokyklos   

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
RUDAVOJIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namų, 
kviečiami atsilankyti i Naujie
nų ofisų — suteiksime paskolų.

T. Rypkevičia,
• sekretorius.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Wcst Madison Street

b ; •
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Noriu pranešti, kad baland
žio 14 d. atlankė mus, Oak 
Forest prieglaudos lietuvius j- 
namius, gerb. kunigas Linkus, 
Lietuvių Tautinės Parapijos 
klebonas.

Su juo atvažiavę kartu buvo 
Dr. Karalius, Dr. Zmuidzinas ir 
aptiekorius Raslavičius. Jie at
vežė mums gausių dovanų-—; ta
bako, cigarų, tris poras čeve-

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekr.

Bridgeportas. D. L. K. Vytauto 
, Dr-ja laikys bertaininį susirinkimą ant
radieny. balandžio 19 d., 7:30 v. v. 
Ch. Liet, Auditorijos svet. Nariai būti
nai pribukite, nes turime naujų reikalų 
apsvarstyti. Taipgi kurie esate dar ne
mokėję mokesčių už šiuos metus, tai bu
dinai privalote apsimokėti.

— P. K. nut. rast.

rykų, tris poras kelinių ir tris 
paltus. Vis tai pastangos ku
nigo St. Linkaus ir lietuvių biz
nierių aukos.

Aukavo aptiekorius Laucius 
drabužius, aptiekorius Tūlis — 
tabako ir biznierius Maskaliu- 
na's—cigarų.

Visas tas dovanas jie paliko 
pas Jonų Rusteikų. Jos bus iš
dalintos pagal numatoma rei
kalų.

Mes, prieglaudos įnamiai lie
tuviai, tariame širdingų ačiū

Financial
 . Finansai -Pyk oto*

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 Si

Fu milu re & Fixluro- 
Pakannai-ltaimM y * -

PAAUKOSIU gražius modernišku* • 
'• .imb rakandus vartotus tiktai * men 
? šm seklyčios setas $6 5 vertės $3 2 5 
4 šm. mi gamasis setas $75 vertės $35D 
9x12 American Oriental Kaurai $10 
hug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
irskirai. verti $2.000 6318 N. Fran 
•tsco Avė.. I Ant., tel Rogers Park 4887

Town of Lake
Biblijos Studentų Prakalbos 

Su paveikslais
Temoje

"Ar Biblija yra Dievo įkvėpta,\ 
Jeigu taip, lai kaip galima

sužinoti?"
PANEDĖLY, BALANDŽIO 18, 

7:45 vai. vak.
DAVIS SQUARE PARKO SV. 

Paveikslus aiškins
S. BENECKAS

Rus daug įdomių dąlykų. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Rengia ir kviečia

Jehovos Liudininkai.
Įžanga liuosa, nebus rink

liavos.

GREITAI IR PIGIAI

MADOS MADOS MADOS

2596
žake-Paskiausis Paryžiaus2715- trumpaus 

atrodys. Sukirp-
2715—-Paskiausis Paryžiaus modelis. Galima dėvėti su ar be 

teito. Suknelė reikia pąsiųti iš vienos spalvos materijos, gražiaus 
tos mieros 16, 18, taipgi 36, 3 8, 40 ir 42 colių per krutipę.

2734—Augesnei moteęei pavasarinė suknelė. Tinka iš byle margos, lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46, 48 colių per krutinę.

2596-—Mergaitei mokyklon eiti suknelė, su baitu kalnieriuku ir manzetelįais. 
Sukirptos mieros, 6, 8, ,10 ir 12 metų amžiaus.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 VV.Rooseue/t Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

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 teatrų 
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

2715 KAINOS: 35c 11 v. r. iki 1 v. d. 
50c Iv. d. iki 11 v. v. 

Didžiausia Sovietų Tonfilmą 

“Golden Mountains” 
(Angliški parašai)M g JkaB Labiau dramatiš- U11 UI IĮ U kas, sujudinantis ■ UI w W H ir artistiškas ne

gu “Road to Life” 

&JUDYVan Buren prie ■ Michigan Avė.

A ut^ ob l"s
FORDAS, coupe, su rumble sėdyne - 

1929 modelis — kaip nauja, tiktai 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių bun- 

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

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU J. Mikuchonis, pirmiau 
gyveno Michtgano valstijoj, o dabar gir
dėjau kad gyvena Wisconsine. 
note apie jį praneškite, yra 
reikalas. Atsišaukite, busiu

Rašykite 
Box 1416 
Naujienos 

1739 S. Halsted St., 
------ o ... -

Kas ži- 
labai svarbus 
dėkinga.

Chicago. III.

PA1EŠKAU pusbrolio Stepono Agen
to, paeinančio iš Spyčių kaimo, Nau
miesčio parap., Tauragės apskričio. 
Jis pats, ar kas žinote praneškite.

ANTANUI AGENTUI 
4447 S. California Avė. 

Chicago, Iii.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA shearmanų dėl gele
žies atkarpų yardo. Turi būti patyrę. 
Apex Iron 8 Metai Co., 4000 Went- 
worth Avė.

Help Wanted—Female
REIKALINGA moteris dirbti į ręsto- 

rantą, patirimas nereikalingas, valgis it 
kambarys ant vietos. Kreipkitės 

506 W. 39 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI who1esale ir retai 
bekernė lietuvių ir lenkų apgyventoj 
apielinkėj. Su namu ar be namo. 1527 N. Ashland Avė. Tel. Brunswick 2476.

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

PARDAVIMUI su vėliausiais Įtaisy
mais Meat Market, labai pigiai, prie
žastis, liga. Geroj vietoj, 8607*4 S. 
Ashland Avė. šaukite Beverly 3350 ar
ba Lafayette 4287.

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

PARDAVIMUI BEKERNĖ
Geras wbolesale ir retail biznis. Lie

tuvių ir lenkų apielinkėj. Parduodu 
biznį su namu ar be namo. Delei se
natvės turiu pasitraukti iš biznio.

Kreipkitės
1527 N. Ashland Avė.. Chicago 

Tel. Brunswick 2476
- .o......- -

GROSERNĖ ir bučernė, ice cteam 
saldainių ir smulkmenų sankrova, 4 
kambariai pagyvenimui, karštu vandeniu 
šildomas, pigiai. Turiu parduoti iš 
priežasties ligos. 4533 S. Laflin St.

Norint gauti vieną ar dau- 
giau virS nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą t blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti, mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš- 
jto ženkleliais kartu sų užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,

NAUJIENOS Patirtų Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdi No

Mitros

at

Įclassified APS?)
Business Service 
Biznio PątarnavimaB

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na* 

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Real Estate For Sale

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

PAUL M. SMITH 8 CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. 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 0455per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

jis turės gerą, nusistatymą 
Kliubo korespondentas.

(Miestas ir vata.)

KODĖL, NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas.
BRIDGEPORT T1N SHOP 8 PAINT 

"218 So. Halsted St. 
Tel, Victory 4965

Telephone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS CO
STATYBOS KONTRAKTORIAI

Statom įvairius namus, senus pe misom
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant.

6504 So. Washtenaw Avė.
CHICAŲO, ILL.




