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Senatorius Borah 
išėjo prieš karo 
skolų panaikinimą

Administracija pasakė morato
riumas nebus prailgintas

Washington, D. C., Naujas 
Anglijos biudžetas, kuriame ne
buvo numatytas išlaidos karo 
skoloms padengti, šukele smar
kių audrą Washinglone skolų 
panaikinimo klausimu.

Amerikos senato užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas se
natorius Borah aštriai užsipuo
lė i prieš Hoover’io moratoriu
mą, kuris pasibaigs birželio 
mėn. šiais metais ir persergė
jo Europos valstybes nesikreip
ti j Jungtines Valstijas ir rei
kalauti skolų palengvinimų, 
nes jų pastangos bus bergž
džios iki jos pilnai nenusigink
luos, neišriš reparacijų klausi-1 
mą ir nepadarys Versalles 
traktato reviziją.

Nuo administracijos senato
rius Reed pareiškė, kad mora
toriumas karo skoloms nebus 
prailgintas.

De Valera tikisi priesai
ką panaikinti

Dublin, Airija, bal. 20.—Dail 
Eireann’e. Airijos parliamente, 
prasidėjo debatai dėl Airijos 
priesaikos Anglijai panaikini
mo. Nežiūrint visų persergė
jimų iš pramonininkų ir darbo 
partijos pusių, De Valera pasi
ryžęs ir kitis'i priėšTukį "panai
kinti.

Lakūnas skrenda iš An
glijos į Australiją

Brindisi, Italija, bal. 20. — 
W. S. Scott, anglų lakūnas 
skrenda iš Anglijos į Australi
ją. Tikisi 13,187 mylių kelio
ne padaryti į devynias dienas.

Iš kalėjimo pabėgo 11 
galvažudžių

Meksikos Miestas, bal. 20. — 
Kalėjimo sargams besilinksmi
nant, pabėgo 11 kalinių, kurie 
buvo kaltinami žmogžudystė
mis. Visų jų laukė mirties 
bausmė.

Monte Carlo nemoka di- 
* videndų

Monte Carlo, bal. 19. — Fi
nansiniai sunkumai palietė ir 
garsiuosius pinigų lošimo na
mus— “casino”— Monte Carlo 
mieste. Pirmu kartu nuo įstei
gimo casino bendrovė paskel
bė nemokėsianti dividendų.

Vėsula Centralinėje 
Amerikoje

Tegucigalapą, Hondūras, bal. 
20. — Antradienyje Olanchito 
miesto apylinkėse siautė baisi 
vėsula. Sunaikintos ištisos ba
nanų plantacijos ir gyventojų 
namai 9/10 žmonių be pastogės.

Chica?ai ir ap’elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našaipt*’

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 45- 
60 laip.

Saulė teka* 5:02; leidžiasi 
6:36. s

Ispanijos karalius 
Alfonsas įsivėlęs į

Kruegerio aferas
■ 111 >111 #

Monopolis Lietuvai dar nesumo
kėjo $2,000,000 .'i*/.

Stockholm, Švedija, bal. 20. 
—Iš New Yorko atėjo žinia, kad 
subankrutavo švedų degtukų 
bendrovės kontroliuojama In
ternational Match Co., Ameri
koje.

Valdžios paskirta komisija te- 
tiria Kruegerio bendrovės tran- 
zakcijas ir visus radinius laiko 
paslaptyje. Į Stockholmą iš 
viso pasaulio susispietė finan- 
sieriai, kurie su nepaprastu su 
sidomėjimu seka įvykius ir pri
sibijo, kad jeigu iškiltų nau 
jos Krueger’io aferos, gali įvyk
ti pasaulinė finansinė katastro
fa.

Paskutiniu laiku pasklido ži
nios, kad į Krueger’io reikalus 
buvo įsivėlęs ir nuverstas -nuo 
sosto Ispanijos karalius Alfon
sas.

Kaunas.—Iš Kauno praneša, 
kad ikišiol Krueger’io bendro
vė nesumokėjo Lietuvai $2,000.- 
000 už degtukų monopolio tei
ses. Pinigai turėjo būti sufno- 
kėti bal. 1 d.

Lindbergh’o agentas iš
virto iš valties

Hopevvell, N. J., bal. 20.— Dr. 
Condon, Lindbergh’o atstovas, 
kuris kiek anksčiau kidnapc- 
riams sumokėjo' $50,000, įrėši 
Pelham įlankoje, New Yorke ir 
išvirto iš valties. Vėliau pareiš
kė, kad su kidnaperiais visgi 
susižinojęs.

Vicekaralitis atidarė In
dijos legislaturą

Peshavvar, Indija, bal. 20.— 
Indijos vice-karalius lord Well- 
ington formaliai atidarė šiau
rinės Indijos legisla'turą. Kalbo
je pareiškė, kad nuo šiaurinės 
Indijos priklauso ir visos Indi
jos likimas.

Mendoza, Argentina, bal. 20. 
—Visame pasaulyje pagarseju 
si “transandinė traukinių lini
ja” buvo uždaryta. Muitų ka
ras tarp Argentinos ir čili tiek 
sumažino krovinių transportą, 
kad liniją neapsimokėjo palai
kyti.

Tardieu ir MacDonaldo 
pasitarimas

Paryžius, bal. 20. — Į Pary
žių atvyko Anglijos premjeras 
MacDonald ir tarėsi su Fran
cuos premjeru Tardieu nusi
ginklavimo reikalais. Abu kartu 
išvyksta į Genevos konferenci
jų.

Sako, Amerikoje nėra turtuolių 
< *

New York, bal. 20. — Chas. 
M. Schwab, Bethlehem plieno 
korporacijos direktorių pirmi 
ninkas pareiškė, kad turtuolių 
Amerikoje daugiau nebėra. Tie 
kurie buvo turtingi dabar ne
drįsta pažiūrėti savo sąskaitų 
ir patirti ar jie dar šiek tiek 
turi ar ne.

Vięna, Austrija, bal. ‘20. — 
Austri j iečiai yra darbščiauši 
laiškų rašytojai pasaulyje. Per 
metus kiekvienas austrijietis 
parašo 23 laiškus, olandai 20, 
anglai—12 ir franeuzai devy
nios. . ,

[Acme-P. B A. Photo)
Helsinkis, Suomija. — Kai tapo panaikinta prohibicija, tai minios žmonių pradėjo rinktis prie t 

tų vietų, kur pardavinėjama svaigalai. Raitoji policija turėjo palaikyti tvarką.
■ ■ V

Vokietijoje pradėjo 
veikti “Raudono 
Fronto” armija

Berlynas, Vokietija, bal. 20. 
—Vidaus reikalų ministeris W. 
Groener patyrė,, kad Vokietijo
je vėl pradėjo veikti komunis
tų “raudonas frontas”, paskelb
tas nelegaliu septynius metus 
atgal. Ėmėsi žinksnių ‘armija 
panaikinti.

Bedarbis drožė guber- 
nątoriui per galvą

Seville, Ispanija, bal. 20. — 
F. Jiminez, bedarbis su kuju 
smarkiai, drožlė gubernatoriui 
Sol per galvą. Suimtas prisi
pažino norėjęs užmušti Ispani
jos vidaus reikalų ministerį Ca- 
sares Quiroga, bet padaręs klai
dą.

Mirė bemėgzdžiodamas 
šunį

Šalinas, Cal., bal. 20. —T. 
D. Martin mėgino pamėgdžioti 
šunį, todėl persiskyrė su. šiuo 
pasauliu. Privažiavęs prie ga
zolino, stoties pradėjo loti, o 
stoties savininkas pasigriebė 
revolverį ir jį nušovė.

Ohio kasyklose įvyko 
sprogimas

Čadiz, O., bal. 20. — Ohio 
kasyklų distrikte įvyko smar
kus sprogimas, kuris sudrebi
no visą Jewett miestelį. Sprogi
mas buk įvykęs ryšy su ang
liakasių streiku. Kaltininkai ne
žinomi.

Ir Japonijoje įsisteigė 
fašistų partija

Tokio, Japonija, bal. 20. — 
Baronas Kiichiro Hiranuma, Ja
ponijos tarybos vice-pirminin- 
k*as įsteigė fašistų partiją “Ko- 
kuhonsha”. Tarp naujos par
tijos vadų yra didelis skaičius 
Japonijos didžiūnų. /

Viena, Austrija, bal. 20. — 
Pra'lošę visus pinigus casino, 
nusižudė žymus Vienos dakta
ras ir jo žmona. Ryšy su j- 
vykiu suimti du baronai, kurie 
buvo nuolatiniai tų lošimo liz
dų lankytojai. ' '
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Washington, D. C., bal. 20. 
—Atstovų rūmų komisija re
komendavo valdžiai išimti iš 
tarnybos dirižablį Los Ange
les. Mano tuo budu sutaupyti 
$270,000 į metus:

Mandžurija tebėra 
integrale Kinijos 
dalimi: Stimsonas

Amerikos poziciją remia Fran- 
cija ir Rusija

Geneva, bal. 20. — Į Gfinevą 
atvykus Amerikos užsienių sek
retoriui Stimsonui, nusiginkla
vimo konferencija pasidarė 
daug veiklesnė. Privatiniuose 
pasikalbėjimuose su ‘atskirų ša
lių delegatais, Stimsonui pasi
sekė susitarti*, su Anglija ir’ 

iFrancija. Shanghajaus klausi
niu ir apkalbėjo budus kinų-j'a- 
ponų ginčui likviduoti.

Mandžurijos. klausimu susi
tarimas kiek ! sunkesnis, nes 
Anglija nenori aiškiai pasisa
kyti. Stimsonas žiuri į Mand- 
žuriją kaipo Kinijos dalį ir no
ri į savo pusę atkreipti ir Eu
ropos valstybes, ypatingai 
Franci ją ir Angliją. Franci j a 
Amerikos poziciją turbut rems. 
Tuo klausimu, Amerikos pusė
je stovi ir 'Rusija, aiškindama, 
kad ji Japonija negalinti dau
giau pasitikėti, už Ameriką.

Atrado 5,200 metų se
numo moteriškių kunus

Kairas, Egiptas, bal. 20. — 
Egipto universiteto ekspedici
ja netoli piramidų Egipte atra
do kelias moteriškių mumijas, 
kurios, spėja, yra 5j,200 metų 
senumo.

Rinkimai Nevvfound- 
lande

St. Johns, N. F., bal. 20. — 
Newfoundland ministerių pirmi
ninkas Sir. R. Sųuircs paskel
bė, kad Newfoundlande įvyks 
rinkimai gegužės ar birželio 
men.

Ott‘a'wa, bal, 20. — R, Arm- 
strong, buvusio bankierio na
mus mirtis šią savaitę aplankė 
tris kartus. Mirė trys šeimynos 
nariai. z.

Chicago, III., bal. 20.— Pas
kutiniais metais penkiasdešimts 
kūdikių, prarijo špilkas, ir anot 
Dr. J. Case N0rthwestern uni
versiteto profesoriaus, tik vie
nam reikėjo padaryti operaci
jų.

/ .... . ......    I

Denver, Colo., bal. 20. —Gi
męs aklas, Jesse Roach dabar 
sulaukęs 8 metų praregėjo. 
Daktarai padarė jaip operaci
jų.

Senatoriai tikisi at
gaivinti “pardavi

mo mokesčius”
Washington, D. C., bal. 20.— 

Kai kurie republikonų partijos 
senatoriai tikisi atgaivinti at
stovų rūmų atmestą “pardavi
mo mokestį” (sales tax). Ma
no mokesčiu apdėti • ne vieną 
kurią pramonės šaką, bet visas. 
Tuo budu tiki padengti valdžios 
deficitą.

Kuboje svetimšaliai tu
rės Tižsiinalduoti

Havana, Kuba, bal. 20. —Vi
si svetimšaliai, gyveną Kubo
je, nauju prezidento Machado 
patvarkymu, turės užsimelduo- 
ti policijos biuruose. Naujas į- 
statymas neliečia turistų. »

Universiteto rektorius
4 studentus traukia 

garbės teisman
Kaunas.— Univr. rektorius 

Čepinskis parašė universiteto 
garbės teismo pirmininkui prof. 
Stankevičiui prašydamas susi
pažinti su medžiaga ir patrauk
ti garbės teisman 4 studentus 
—Pr. Šveikauską, Totoraitį, 
Klimką ir Tavorą, t. y. tuos, 
kuriuos buvo t nubaudęs Karo 
komendantas. »

Smulkių pirklių memo
randumas valdžiai

Kaunas.—Smulkių pirklių są
junga įteikė memorandumą mo
kesčių departamento direktoriui, 
skųsdamiesi, kad esąs nepake
liamas verslo pelno mokestis; 
ą-ga prašo lengvatų.

Geležinkelių konferenci- 
cija Rygoj

Ryga.—Rygoj (įvyko Lietu
vos, Latvijos ir Estijos gele- 
žinkejlių konferencija. Konfe
rencija užtruko apie 10 die- 
ir svarstė tiesioginio geležinke
lių susisiekimo tarifų klausimą.

Belgradas, Jugoslavija, bal. 
19.—Jugoslavijoje nusižudę bu
vęs viešųjų darbų* ministeris 
Vladas Todorovitch.

- --------- <------ >
Washington, D. C., bal. 20.— 

širdies liga mirė Amerikos lai
vyno admirolas Albert M. D. 
McCormick.
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Londoii, Anglija', bal. 20.— 
Per metus Londone, Anglijos 
sostinėje, pavogė 5,086 auto
mobilius. 4,800 buvo atgauti.

Lietuvos Naujienos
Kaune prasidėjo 

potvynis
Didelių nuostolių iki šiol

nepadarė
i^. .į.i—i.ii>      i*

Bal. 5 d. Nemunas pasijudi
no ties Kaunu ir per trumpą 
laiką išėjo ligi žemųjų Veršų-. 
Pyplių. Ten, kaip paprastai, le
das susigrūdo ir užspringo.

Nespėjus ledui ties Veršvais 
sustoti, kai tuojau ėmė vanduo 
kilti. Apie 9:30 vai. kai kurie 
kiemai Kęstučio gavtej jau bu
vo pilni vandens ,be to, aptvi- 
nus Vytauto bažnyčia.

Potvynio komisija išvažiavo 
prie Veršvų susigrudusio ledo 
apžiūrėti ir rengiasi pradėti le
dą sprogdinti, žemiau Nemu
nas tarp Kauno ir Jurbarko kai 
kur yra pasijudinęs, ledas po 
kelias dešimtis metrų paslinkęs, 
bet dar laikęsi.

Nery ties Jonava šįryt irgi 
100 metrų ledas paslinkęs že
myn.

Paskutinėmis žiniomis van
dens aukštis 5.20 et. Vanduo, 
įsiveržė į Kalvių, Jonavos, Mu
ziejaus gatves. Marvianka ap
semta ligi langų.

Iš apatinių aukštų ir rusių, 
apsemimo vietose, jau kraus
tomi gyventojai.

Nors Kaunui šiemet potvy
nis praėjo gana laimingai, ta
čiau Neris žemupy ir Neries 
•aukštupy vanduo išsiveržęs išįpėdos buvo sulaikytas Vokieti-
krantų labai smarkavo. Jau 
ties Plokščiais pAkilęy vanduo 
•apsėmė trobas ir miškų dep. 
popiermalkių sandelį..

Miškų dep. žinomis ties Plo
kščiais vanduo departamentui ’ 
didelių nuostolių nepridirbęs, 
nes girininkai greit suorganiza
vę pagalbą popiermalkiams su
laikyti ir suklikę.

Reikės mokėti prieška
rines skolas

Valstybės tarybos sudaryta 
komisija, kurion įėjo ir valst. 
kontrolės ir finansų ministeri
jos atstovai parašė įstatymo 
projektą prieškarinėms skoloms 
išieškoti. Pasirodo, kad dauge
lis Kauno piliečių buvo įsisko
linę rusų valdžiai ir šiaip kre
dito bankais, o Did. karui ki
lus tos skolos ir paliko neišieš
kotos. Valstybės iždui labai 
reikiant pidfįų, vyriausybėje ir 
kilo sumanymas tas prieškari
nes skolas išiekoti.

Tas skolas reikės mokėti že
mės bankui.

Pasirašys sutartį su 
Portugalija

........... .. ■ .....................T"

Lietuvos prekybinės sutarties 
su Portugalija projektas jau 
išdirbtas ir šiomis dienomis 
vyks sutarties pasirąšymas.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

su >
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJĄ, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti. r
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais fiuo s iki i val.

“Prof. Voldemaras 
pabėgo Vilniun”

Tai paskutine sovietų radio 
sensacija

Kaunas.—SSSR radio prane
šė, kad (Vilniaus “Stovo” 5—IV 
rašo, esą prof. Voldemaras pa
bėgęs į Vilnių. Esą pabėgimas 
buvęs organizuotas iš anksto, 
nes prie administracijos lini
jos laukęs automobilis su dviem 
žmonėmis.

Vilniuj Voldemarą pasitikusi 
minia žmonių, o pietų pakvie
tęs Laik. Lietuvių komiteto 
pirm. p. Stašys.

šią žinią lietuviškai praneš
damas Sovietų radio visai rim
tai pastebėjo, kad, girdi, mes 
visuomet buvome nuomonės, 
kad Voldemaras lenkų atžvilgiu 
nėra nuoširdus.

“L. ž.” redakcija’ patikrino 
šią žipią ir pasirodė, kad tai 
yra balandžio 1 dienos antis, 
kurią Sovietų radio perdavė 
kaip tikrą faktą.

Klaipėdoj sulaikytas 
slaptas vokiečių 

agentas
Klaipėda.— Kovo 25 d. Klai 

jos pilieti#), atvykęs,iš Berlyno 
ir Klaipėdoj pasivadinęs Ričar
du Bekertu. Jis sakosis esąs 
durų dirbimo fabriko “Donar 
Tuhren” atstovas. Klaipėdoj 
jis turėjo ilgų pasitarimų su 
Irai kuriais buvusio seimelio 
daugumos partijų nariais, ku
rie neturi nieko bendro su du
rų dirbimu ar prekiavimu. Pas 
suimtąjį rasta kompromituoja
mos medžiagos, iš kurios maty
ti, kad Bekeris yra’ atvykęs 
šnipinėti ir rengti Klaipėdoj 
kažkokią akciją. Bekeris per
duotas ypatingai, svarbių bylų 
teismo tardytojui.

Bat’a steigs Lietuvoj 
didelį batų fabrikų

Čekų Bat’a yra nutaręs Lie
tuvoj įsteigti didelio masto ba
tų fabriką. šiomis dienomis 
laukiama iš Čekoslovakijos at
vykstant komisijos, kuri tarsis 
su vyriausybe dėl fabriko sta 
tybos ir. eksploatacijos, Lietu
vos vyriausybė Bat’ai fabriką 
statyti leisianti, bet pastaty 
sianti sąlygą, kad fabriko sta- * 
tybos darbus atliktų Lietuvos 
piliečiai (technikai ir darbinin
kai), o ir vėliau fabrike dirbtų 
darbininkai tik Lietuvos pilie
čiai.

Fabrikas busiąs statomas ne
toli Kauno.
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KORESP<3NDENCI.JOS
Brooklyn, N. Y.

Sklokininkų suvaižavimas ir 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos įkūrimas.

Balandžio 2 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo svetainėj įvyko sklo
kininkų seimas, kuris suorgani
zavo Lietuvių Darbininkų Drau
giją-

Suvažiavimų ar seimą atidarė 
Butkus apie 3 valandą po pietų. 
Savo įžanginėj kalboj jis trum
pai paaiškino suvažiavimo tiks
lą ir tvarką. Delegatų be man
datų buvo apie šimtas. Pirmi
ninku tapo išrinktas Senas Vin
cas, o sekretorium Kuodis.

Centro raportas
Leonas Pruseika išdavė savo 

raportą. Daugiausiai laiko jis 
pašventė apibudinimui kovos su 
bimbiniais. Girdi, Limbinių tak
tika jau baigia komunistus iš
naikinti. Esą po suskilimo ko
munistai turėjo apie 6,000 na
rių. šiandien gal nėra pilnai nei 
400. Amerikoj komunistų par
tija turėjo 70,000 narių, o da
bar beliko tik 10,000. Net 
Maskvos draugai susirūpino A- 
merikes komunistų likimu.

“\Vc vker’is” ir Anglijos ko
munistų laikraštis pasuko at
gal, nes pamatė, jog naujų uni
jų organizavimas yra didelė 
klaida. Tad dabar laikomasi tos 
nuomonės, kad reikia dirbti se
nose unijose. Vėliau prisiminė 
ir apie ALDU). Girdi, bimbi- 
i.iai mus išmetė iš draugijos ir 
vis dar daugiau meta. Nieko ne
bus stebėtino, jeigu • trumpoj 
ateityj jie ir draugiją likvi
duos. Esą bimbiniai sako, jog 
visos draugijos išleistos knygos 
esančios durnos.

Apie taiką su bimbiniais ne
gali būti nei kalbos. TaUbuvo 
bandoma padaryti ir su jais 
sueiti į vienybę. Tačiau jie su
degino visus tiltus, kuriais dar 
buvo galima į vienybę sueiti. 
Jie, girdi, mus išvadino Fish’o 
agentais, judesiais ir dar kito
kiais. Po to, žinoma, kalbėti 
apie susitaikymą jau nebegali
ma.

Po Pruseikos raporto nutar
ia įsteigti naują draugiją.

Butkus skaito programą
P. ogi amo teziai gana riebus. 

Daugiausiai vis kalbamą apie 
revoliucinius ir klasiniai susi
pratusius darbininkus. Vieto
mis buvo ir frainizmu dvokian
čių spirgų. Tačiau atsirado ir 
tekių, kuriems programas pasi
rodė nepakankamai revoliuci
nis. Ypač buvo nepatenkintas 
tūlas Juslus. Jis su dideliu pa
sipiktinimu pareiškė, kad nei 
draugijos vardas, nei pats pro
gramas nesiderina su bolševi
kiškais ir marksistiškais (1 — 
Red.) principais. Tačiau rimtes
niems sklokininkams pasisekė 
Jusiu nuraminti. Jie paprašė 
taip pat, kad ir tie negeistini 
“spirgai” butų iš prograhio iš
mesti. Girdi, esmė ne varde ir 
stipriuose žodžiuose, o darbuo
se. Tdks paaiškinimas visus pa
tenkino. Nusiramino ir Juslus.

Butkus nepamiršo pasigirti, 
kaip jis sumaniai “Naujojoj 
Gadynėj” užvažiavęs Grigaičiui 
valdžios klausimu. Esą Grigai
tis nori taisyti seną, o mes no- 
rime viską išgriauti ir ant nau
jų pamatų statyti naują val
džią. Vienok Butkaus tas dide
lis pasididžiavimas, nesukėlė jo
kio entuziazmo.

Kaip ten nebūtų, bet reikia 
pripažinti, kad Butkus yra di- 

* delis “kovotojas”. Tik pagalvo
kite: jis buvo net Rusijoj. Nu
važiavo ir parvažiavo. Vadinasi, 
darbininkų rojus jam yra žino* 
mas. Jis išsižadėjo visų “raskar 
žiu” sovietijoj ir vėl sugrįžo j 
Ameriką, kad čia steigti sovie
tų respubliką. Kovą jis dabar 
veda ne tik su visais buržujais,

bet ir su bimbiniais. Tai tikrai 
didelis “pasišventimas”.

| sklokininkų suvažiavimą bu
vo atvykę ir keli bimbiniai. Ta
čiau jie sėdėjo, kaip avinėliai 
nekalčiausi.

Ant rytojaus, t. y. balandžio 
3 dieną, “Naujoji Gadynė” 
turėjo suvažiavimą. Daly- 
vado* apie 150 žmonių. 
.'Parduota nemažai šėrų ir 
surinkta pusėtinai aukų. Kentu- 
cky streikininkams tapo nutarta 
pasiųsti $25. Kai užsibaigė su
sirinkimas, tai visi svečiai nu
ėjo žemyn užkąsti, o paskui į 
koncertą.

Koncertas buvo gana didelis 
ir įvairus. žmonių susirinko 
apie 1,000,— tai gražus būrelis. 
Matėsi daug pažangių žmonių. 
Daugelis jų pirma rėmė bimbi- 
nius, bet kai pastarieji juo to
lyn, tuo labiau pradėjo lįsti į 
visokių nesąmonių klampyną, 
tai ir rėmėjai nuo jų pasitraukė. 
I koncertą atvyko ir kai kurie 
socialistai. Nesimatė tik fašistų 
ir bimbinių. Bimbiniai, mato
mai, kur nors į skiepą buvo su
lindę,. nes šiaip jokio parengi
mo neturėjo.

Laike pertraukų kalbėjo Se
nas Vincas ir Butkus. Butkus 
pranešė publikai, kad jų <lau-, 
giau nebevadintų sklokininkais, 
nes jie dabar turi savo organi-, 
zaciją.

Per tas dvi dienas sklokinili
kai padarė apie $1,000 dėl 
“Naujosios Gadynės”. Visi jie 
linksmi, o labiausiai Pruseika, 
nes jis mato, kad jam sekasi 
bimbiniams ragus laužti.

—Ilgu nelis.

p. Jarus nuėjo “Dirvos” štabui 
bernauti, tai jis norį, kad ir 
visi kiti taip darytų. }

Kitiems nepastovumų ir viso
kius kitus grlekus labai lengva 
primesti. Bet kaip yra su ponu 
Jaru? Prie kelintos partijos 
jis dabar jau priklauso? Visai 
dar nesenai jis viešai pareiškė, 
kad esąs socialistas. Bet kas su 
juo atsitiko dabar?

Vos tik prasidėjo Pildomosios 
Tarybos nominacijos ir p. Ja
rus tuoj pradėjo plaktis prie 
dirvinių ir stoti už Račiūną. 
Kaip tai galima suderinti su 
socitflistišku nusistatymu?, Tie
sa, Susivienijimas nėra politinė 
organizacija. Tačiau ji yra pa
remta demokratiniais principais. 
Na, o kokie elementai remia 
Bačiuno kandidatūrą? Nugi fa^ 
šistinės diktatūros garbintojai. 
Kai kurie jų net atvirai sako, 
jog reikia socialistus šluoti lauk 
iš Susivienijimo. Kur gi popo 
Jaro nuosakumas dirbti su jais 
kartu?

Tiesiog darosi juokinga, kuo-, 
met p. Jarus kitiems primeta 
nepastovumą ir nemokėjimą už
silaikyti susirinkimuose. Ir įdo- 
miaiiisa tai, kad jis tų ydų ne
guli pastebėti pas savo draugu- 
čius.

Kas gi SLA. 14 kuopos pas
kutiniame susirinkime karščia
vosi ir lermavojo? Nugi “Dir
vos” žvaigždės. P. žuris tiek i- 
sikarščiavo, jog negalėjo nei su
sivaldyti, kuomet nariai neno
rėjo sutikti, kad delegatams bu
tų keliones išlaidos apmokamos. 
Tie dirviniai ponai vadina' save 
džentelmonais, bet dažnai
giasi, kaip tikri chamai. Ir tai 
daroma dėl kuopos labo!

Kuomet p. Jarus, sukaupęs 
visą savo išmintį, pareiškė: “Vi
sa, ką mes turime daryti, tai 
atmesti raportą tų delegatų, ant 
kurių yra paduotas skundas.” 
Del to pareiškimo visos “Dir
vos” davatkos turėjo skanaus 
juoko.

Išvadą iš viso to noriu pa
daryti štai kokiį: p. Jarus pri- 
valo pats pasihusiTOtr^nuo po
litikavimo, o tada sakyti pa
mokslus kitiems.

—Vienas iš senesnių.

el-

yra labai tikintys žmonės 
nria darbininkus ei

Maspeth, N. Y.
SLA. 250 kuopos balsavimo 

pasekmes.

Balandžio 4 d. SLA. 250 kp. 
laikė susirinkimą, kuriame bu
vo balsuojama už Pildomąją 
Tarybą. Balsuota sekamai:

į prezidentus: Bagočius 12, 
Gegužis 2, Bachunas 18;

į vice prezidentus: Mikalau
skas 1, Vokietaitis 27, Mocke
vičius 3;

į sekretorius: P. Jurgeliute 
11, Miliauskas 0, Čekanauskas 
18;

į iždininkus: Gugis 29, ‘Ta
rei la 1, Mažeika 1;

į iždo globėjus: Januškevi
čius 25, Bakenas 30, Stungis 3, 
Raginskas 1, Mockus 1, Sekys 
1 balsą;

į daktarus kvotėjus: Dr. 
Bronušas 29, Dr. Klimas 2, Dr. 
Staneslow 0.

Delegatais į seimą išrinkta 
N. Kakašinskas ir D. Valange- 
vičius. —SLA. Narys.

CIeveland, Ohio '
» ■■ ■

žodis apie politiką ir 
politikavimą

Detroit, Mich
Kokių “farmerių” pasitaiko.

“Naujienų” No. 89 p. J. Ja
rus rašo apie politiką. Tai labai 
gerai. Bloga tik tai, kad jis 
visai nedaug ką apie politiką 
pasako, o tuo tarpu bando kan
džioti tuos žmones, kurie ne
pritaria fašistiškai politikai.

Vienuolį aš paliksiu nuošaliai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad asmeniškai aš jį nepažįstu. 
O kuomet žmogų nepažįsti, tai 
nieko daug apie jį negalima ir 
pasakyti. P-as Jarus sakosi 
geraf pažįstąs Vienuolį ir žinąs 
jo biografiją. Atrodo, jog abu 
yra geri bičiuliai.

P-as Jarus labai neprielankiai 
kalba apie jauną vyruką, kuris 
neva kuopos susirinkime tį|< 
priekabių ieškąs. Aš galiu pa
sakyti tik tiek, jog tas jaunas 
vyrukas kur kas seniau pri
klauso Susivienijimui, negu p. 
Jarus.

• Kiek galima spręsti, tas jau
nas vyrukas nepatinka p. Ja
rui vien tik todėl, kad jis už
stoja kelią fašistams. Kadangi

i Prieš keletą dienų vienas be
darbis |dėjo i laikraštį apgarsi
nimą, kad nori gauti darbą ant 
farmos. Nereikėjo ilgai laukti: 
atvažiavo farmerys ir nuėjo pas 
kaimynus pasiteirauti, kaip ieš
kantis darbo žmogus gyvena. 
Jam buvo paaiškinta, jog jis 
verčiasi gana neblogai.

Tiesa, mes detroitiečiai gerai 
pažįstame tą žmogų: jis turi 
trejus namus. Viename name 
pats gyvena, * o du nuomoja. 
Priegtam jis dar laiko kelis biir- 
dingierius, iš kurių turi įplaukų. 
Bet tuo pačiu laiku jis teikia 
visokiausią paramą bedarbiams, 
žodžiu, tai yra labai geros šir
dies žmogus, kuris visuomet at
jaučia artimą. Kalbu čia apie 
seną “Naujienų” skaitytoją p. J. 
Besusparį.

Pagalios, atvyko pas p. J. 
Besusparį ir farmerys, kai‘su
rinko iš kaimynų visas informa
cijas. Apsirengęs gana gražiai, 
— visai i farmerį nepanašus. 
Bet juk ir tarp farmerių yra 
visokių “profesorių”.’ Farmerys 
mandagiai paklausė, kuris iš 
vyrų ieško darbo, žinoma, kal
tininkas atsilieps. Prasidėjo de
rybos dėl algos. Farmerys pa
reiškė, kad pernai jis mokėjęs 
darbininkui ligi šimto dolerių 
per menesį, šiais metais tiek 
mokėti jis negalėsiąs, nes blogi 
laikai. Tačiau geram darbinin
kui visgi sutiksiąs mokėti $60 
per mėnesį.

Prie dabartinių aplinkybių pa
siūlymas tikrai viliojantis. Tad 
bedarbis mielai sutiko už t<^kį 
atlyginimą dirbti. Farmerys 
pradėjo daugiau kvosti: girdi, 
ar esi gerai susipažinęs su far
mos darbu, ar esi katalikas'ir 
eini j bažnyčią? Esą mano tė-

ir spiria darbiiifokua eiti j baž
nyčią. Bedarbis atsakė, joę pil
nai galĮs fermoj visokius dar
bus atlikti,— na, o sii bažnyčia, 
tai irgi bėdos nebusią.

Reikia pasakyti, kad p. Be- 
susparis seniau užsiimdavo 
kontraktoriavimu. Vadinasi, 
statydavo namus. Su statybos 
darbu tad jis yra gerai susipa
žinęs. Kai dabar statyba visiš
kai sustojo, tai žmogui nieko ki
to nebeliko daryti, kaip tik ieš
koti darbo ant farmos.

Kad* viskas tapo apkalbėta ir 
padaryta sutartis, tai farmerys 
tuoj pakvietė savo naują darbi
ninką kartu su juo važiuoti į 
farmą. Pasiėmęs, kas peikia, p. 
Besuspari's išėjo iš namų, Prie 
progos paklausė farmerio, kur 
jo automobilius. Pastarasis pa
aiškino, kad palikęs vidurmies- 
tyj/ nes ten tur|s visokių rei
kalų atlikti,— nusipirkti reika
lingų formai įrankių.

Į vidurmiestĮ nuvažiavo gat- 
vekariu. Farmerys apmokėjo 
“karferį”. Užėjo abu į krautu
vę. Savo darpininką farmerys 
pasodino į krėslą, o pats pradė
jo “pirkti” visokius farmai įran
kius. Po kiek laiko jis priėjo 
prie Besuspario ir prašo pasko
linti pinigų. Girdi, kai parva
žiuosime namo,‘tai aš tuoj ati
duosiu. Besusparis ištraukė, iš 
kišenės du doleriu ir parodė, 
sakydamas, jog į tik tiek tetu- 
rįs. Farmerys Ijzg nustebęs pak
lausė: “Ar tai viskas?” Gavęs 
teigiamą atsakymą, jis pasakė, 
jog turįs į kitą vietą užeit! ir 
paprašė savo “darbininko” pa
laukti.

Besusparis išlaukė apie valan
dą.
kaip 
galo, 
krautuvę, 
Tada jis suprato, kas per paukšt 
tis buvo tas “farmerys”. Tapo 
pranešta dedėktyvams, bet 
“farmerys” j^u buvo dingęs, 
kaip akmuo vandenyj. , ;t

Beje, “farmerys” prieš eisiant 
į krautuvę buvo kartu su savo 
naujuoju darbininku užėjęs ir 
į bažnyčią. Mat,,, norėjo paro
dyti, kad jis yra labai dievo
baimingas ir geras žmogus.

Patartina bedarbiams būti 
atsargiems su tokiais dievobai
mingais “farmeriaiš”, nes jie 
gali susilaukti daug nemalonu
mų.

Šelpimui kokio vertingo atudęA- 
to Kauno univemitdte. Sumany
mas tapo užgirtas ir nutarta 
rengti New Britain, Conn., kon
certą su šokiais. IP-lė Blažaus- 
kiutė ir Dr. Tutliutė, kaipo to 
miesto gyventojos, apsiėmė įeiti 
į rengimo komitetą. Koncertas 
įvyks gegužės 14 d.

Kadangi dabartinis musų 
mininkas J. Ramavičiu& neužil
go išvažiuoju į Lietuvą studi
juoti lietuvių kalbą Iš filolo
giško atžvilgio, tai į jo vietą 
tapo išrinktas Vincas Eudaco, 
Yale universiteto teisių sky
riaus studentas.

Tapo užglrta rezoliucija pa
siųsti prof. H. Bender’iui iŠ 
Princeton universiteto pasveiki
nimą su 50 metų amžiaus su
kaktuvėmis. Prof, Bender yra 
kalbų žinovas. Jis pažįsta ir lie
tuvių kalbą. Lietuviams jis yra 
prielankus ir daug gero jiems 
yra padaręs. Ačiū jo pastan
goms, p. RimaviČius gavo sti
pendiją vykti j Lietuvą,

Sekamas sąjungos .susirinki- 
ma» įvyks Dr. Stanislovaieio 
ukyj, Prospeeto, netoli nuo Wa- 
terbury. 
lio 5 d.

Nauji 
sąjungą, 
Marjorie Poscavice iš Ansonia, 
Paulina Blažauskaš ir Dr. Ame
ba Tutliutė iš New Britain, 
p-le Milda Baravykiutė ir Kazys 
Chaponis iš Waterburio, Edith 
Pilvelis ir Vincas Eudaco iš 
New Haven. Dabar viso turime 
22 nariu.

—K. Stanislovaitienė.

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 

re rengti šiais metais sekančias

Laikas paskirta birže-

nariai, kurie įsirašė 
yra sekami: panelės

EKSKURSIJAS:
• A ( • ’■ , V

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 514 dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ Jarba KAUNĄ

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

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

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

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

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

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

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kilu laivu į KLAIPĖDĄ

laiko, o “farmerio” 
nėra, taip nėra. Ant 

pradėjo ieškoti po 
bet ‘ niekur nieko.

VVaterbury, Conn.
Lietuvių Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos susirinkimas.

Lietuvių Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos susirinkimąs .įvy
ko balandžio 3 d. Dr. Jono Sta- 
nislovaičio ofiso kambariuose, 
95 N. Main St. Mso atvyko .18 
asmenų, iš kurių,6 buvo nauji. 
Ūpas buvo visų geras. Kiekvie
nas dalyvavo diskusijose ir gy
vai svarstė organizacijos reika
lus. Tikrai malonu, kad musų 
jaunimas taip rantai interesuo
jasi gyvenimo klausimais.

įPirmiauSiai buvo perskaity
tas ir priimtas protokolas. Pas
kui eita prie svarstymo įsteigti 
periodinį leidinį. Nutarta dau
giau apie tą reikalą patirinėti, 
ypač sužinoti, kiek butų galima 
gauti skaitytojų.

Pranas Zdanis, vice-pirminin- 
kas, jnešė, kad musų organiza
cija palaikytų artimesnius ry
šius su Lietuvos studentais ir 
surengtų vakarėlį. Parengimo 
pelnas turėtų būti paskirtas sii-

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kuru iš ėionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bile kurio Lietuvių Laivakorčių są
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesius laiko.

kenas “GARDEN CITY 
I<U C F L 0 0 R DRESSING” 

šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. Šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį clastišką paviršių, ne
gu varnišis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS .................................... $3.00
% GALIONO ............................... 1.15
% GALIONO ............................... 7Oo

Parsiduotai visose bardware ir malevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

25-TH ANŲ TROY 8TREETS 
Chlcauo. UI. Tel. CRAWFOBU 1810

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

Vėliausi ir geriausi, 
' gydymai išgydymui1 

A įvairių kraujo ligų.J 
A reumatizmo, inkš-' 
BL tp, pūslės, urina-^ 
O nq ir visų užkrt- 
w čiamųjų ligų. Tai-, 

,P«i speciali gyįdy- 
mat sugrąžinimui 
energijos ir stipru-, 
pio jbe laiko nu-į 
silpusiems, asine-, 
nims ir lytiniai, 

j silpniems vyrams. 1 
yra kviečiami;

• .silpniems vyrams.
Sergantys žmonės yra kviečiam 

i ateiti Jei sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be' 

1,jokių pareigų. \
,‘h Dr. Rpss kainos yra žemos ir vi-< 
'• sienų prieinamos. Galima susitarti dėl < 
/lengvų išmokėjimy, kad kiekvienam/ 
/nesveikam žmogui duoti progos išsi-' 
/gydyti ir tapti sveiku.

? DR. K M, ROSS ; 
\ U2TIKIMAS- SPECIALISTAS < 
! 35 South Dearborn Street | 
“ I kampas MontOe Street, Chicago, UI. 
J Imkite elevatorių iki penkto angšto. < 

Priėmimo kamb- 506 dėl vyrų ir 508' 
dėl moterų. Valandos? 10 >a. m. iki 
5 p. m. Nedaliomis 10 a. m. iki I; 
p. m. PanedrJiais. Scrrdomis ir Suba-< 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.i 
Ofisas 30 metų tame pačiame name J

mmmh

Naują s Oscar Amenntfer
buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
.Kovingas Datbąiiiik.ų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $L arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiamu

,, THE AMERICAN GUARDIAN
POST-OFFICB B0X 777 OKLAHOMA CITY, OKLA. ■

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

V. W. AMBROZE 
178 Ferry Sr., Newark, N. J.

P. P. BALTUTIS 
3327 S. Halsted St., Chicago, UI.

.P .'BARTKBVIČIUS 
678 N. Main St., Montello Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., CIeveland, O. I

K. A. MAKAREVJČIUS 
62 Jackson St., Ansonia, Cofln.

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

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

J. RAŲKTYTĖ
123 Millbury St., Worcester, Mass.

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

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

A. S. TREČIOKAS 
197 Adams St., Newark, N. J. >.

J. J. URBŠAS’ ‘ ' 
187 Oak St., Lawrence, Mass.

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

J. VASILIAUSKAS
Bank St., Waterbury, Conn.

VIENYBĖ
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS 
502 South Avė., Bridgeport, Conn.

J. J. ZOLP ' 
4559 S. Paulina St., Chicago, III.

S. 12
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1 JCJ XI 0 . XV U * * AK A f
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtųji kraštų Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabaf stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

, GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikrašti*

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas. 

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos 'Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. ‘

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 6 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo,

Kadangi 60 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pailstam! ir kartu visi apdovanokite savo gimines.,

UŽ 50'centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne viens lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio I

Dar prieš Naujus metus siųskite j Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunąs Gedimino gat 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašvti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

y' --- 1 ..." l...... ------------------------------- į----------------------1

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
DD A ’7TT TTAT

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

2doleriai
zszzsssssęzinzzsEsss

yĮM»iĮ.y,.

GARSINKITŠS “NAUJIENOSE”
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Pavogtas Baltas Dramblys
(Tąsa)

“Jeigu bus užtikti kokie pėd
sakai, pačio gyvulio ar ko ki
to, lai praneša man tuojau ir 
apie tai.”

“Taip, inspektoriau.”
“Įteik pajūrio policijai įsa

kymą stropiai patruliuoti vi
sus pakraščius.”

“Taip, inspektoriau.”
“Pasiųsk detektyvus civiliuo

se rūbuose į visas geležinkelių 
linijas,
vakaruose
se iki Washingtono.”

“Ta i p, i nspek tor i a u.”
“Pasiųsk ekspertus i visas 

telegrafų stotis .klausyti visų 
pranešimų; pareikalauk, kad 
visi pranešimai jiems butų iš
šifruoti ir išversti.”

* Taip, inspektoriau.”
“Užlaikyk visus šiuos įsaky

mus paslaptyje — atsimink,

šiaurėje iki Kanados,
iki Ohio, pictiio-

“Raportuok į raštinę pripra
stu laiku.”

“Taip, inspektoriau.”
“Tai viskas.”
Kapitonas pranyko.
Valandėlė inspektorius Pū

kis sėdėjo tylėdamas giliai pa
skendęs mintyse, ir spindin
čios kibirkštys jo akyse pama
žu pradėjo temti ir užgeso. 
Tuomet atsigręžė į mane ir 
tarė ramiu balsu:

“Aš nemėgstu girtis, tai nė
ra mano paprotys; bet—dram
blį mes atrasime.”

Karštai suspaudžiau jo ran
ką ir padėkojau; padėkojau 
tikrai nuoširdžiai. Kuo dau
giau žiurėjau į tą vyrą, tuo la
biau jis man patiko ir tuo la
biau stebėjausi ir įvertinau 
misteriškus jo profesijos ste
buklus. Netrukus atsisveikino
me ir nuėjau namo pasijutęs 

!<laug linksmesnis ir ne tiek 
nuslugusia širdimi, kiek ji bu
vo kuomet nuėjau į jo raštinę.

II.
Sekantį rytą viskas buvo 

laikraščiuose, su visomis 
smulkmenomis ir paslaptimis. 
Buvo pridėti netgi priedai — 
susideda ir detektyvo Tokio, 
detektyvo šiokio ir detektyvo 
Kitokio teorijos, kaip prasi
žengimas buvo padarytas, kas 
jį padarė ir kur vagys pabėgo 
su grobiu. Buvo vienuolika te
orijų ir jos padengė visas ga
limybes; vienas šis faktas pa
rodo kaip savotiškai kiekvie
nas detektyvas galvoja. Nei 
viena teorija nebuvo panaši 
kitai ar bent dalinai vieną ki
tai afatiko,. išskyrus vienu y- 
patingu atžvilgiu. Tame visų

teori jų autoriai' prisilajkė tos 
pačios nuomonės. Nors visą 
užpakalinė namo siena buvo 
išversta ir vieninteles durys 
tebebuvo užrakintos, dramblis 
anot jų, nebuvo išvestas per 
spragą, bet per kokį nors, dar 
nesurastą išėjimą. Visi sutiko, 
kad vagys išgriovė sieną, norė
dami suklaidinti detektyvus. 
Aš ar kitas paprastas pilietis, 
to visai nebūtų supratęs, bet- 
detektyvai momentaliai per
matė piktadarių klastą. Tokiu 
budu, vieninteliame dalyke, 
apie kurį mano nuomone, ne
buvo galima abejoti ir nebuvo 
jokios paslapties, skaudžiai 
suklydau. Visos vienuolika te
orijų išvardino galimus vagis, 
nebuvo nei dviejų teorijų, ku
rios butų pakartojusios tuos 
pačius vardus,; viso, įtariamų 
žmonių buvo trisdešimts septy
ni. Visų laikraščių straipsniai 
be išimties buvo išbaigti itin 
svarbiu pareiškimu — Vyriau
sio I inspektoriaus Bukio teo
rija. Jo pareiškimo ištrauka 
skambėjo štai kaip:

“Inspektorius žino kurie du 
piktadariai yra svarbiausi kal
tininkai, būtent “Brick”’ Duffy 
ir “Red” McFaddcn. Dešimts 
dienų prieš dramblio pavogi
mą jis žinojo, kad jie jau 

tai padaryti, ir slap- 
vis.us žingsnius; bet

nelaimei, įvykio 
metė pėdsakus 
juos vėl surasti, 
buvo pasprukę 
drambliu.

“Duffy ir McFaddcn yra 
drąsiausi jam žinomi vagys; 
inspektorius turi įrodymų ir 
tiki, kad jie vieną šaltą perei
tos žiemos naktį iš nuovados 
raštinės pavogė pečiuką ir dėl 
tos priežasties jis pats su vi
sais detektyvais dar neiššaušus 
atsirado daktarų rankose, vie
ni su sušalusiomis kojomis, 
kiti su sušalusiais pirštais, au
simis ir kitomis kūno dali
mis.”

Perskaitęs pirmą pareiškimo 
dalį buvau begaliniai nustebin
tas to nepaprasto žmogaus su
manumu ir uoslumu. Jis ne- 
vien kuo aiškiausiai permatė 
praeities įvykius, bet negalė-

kėsinosi 
lai sekė

nakti, jis pą- 
ir iki spėjo

— kartu su

THIS 
WEEK

tvirtas ir 
argumen-

nedaleisti

jai nuo jo nuslėpti ir ateities. 
Galvatrukčionris nubėgau į 
jo raštinę ir pareiškiau, kad 
nesuprantu kodėl jis piktada
rių noareštuoja ir išvengia vi
sų tų nuostolių ir vargo; liet 
jo atsakymas buvo 
nesugriaudinamas 
tas:

“Ne musų dalykas
kriminalinius prasižengimus, 
mes kaltininkus baudžiamo. Ii* 
jų negalime bausti iki prasi
žengimas nėra padarytas.”

Padariau pastabą, kad laik
raščiai sudarkė slaptybę, kurią 
mes norėjome palaikyti; jie 
paskelbė ne vien faktus, įiet ir 
visus musų planus ir kelius, 
kuriais ketinome piktadarius 
susekti; buvo paskelbti net vi
sų įtariamų asmenų vardai; 
dabar tikriausiai jie kur nors 
pasislėps ar pabėgs.

labai gerai žino, kad kuomet 
aš prisiruošiu, mano ranka 
neklaidinga, kaip likimo ran
ka, užklups juos slaptose lan
dynėse. O dėl laikraščių, mes 
turime su jais eiti iš vieno. 
Gnybė, reputacija, visuomenės 
susidomėjimas — tai kiekvie
no detektyvo sviestas ir duona. 
Jis turi skelbti savo faktus, nes 
kitaip žmonės spręs, kad jis 
jų visai neturi; jis turi skelbti 
savo teoriją, nes nėra kito taip 
stebinančio ir nepaprasto da
lyko, kaip detektyvo teorija; 
niekas neatneša jam tiek daug 
sužavėtos visuomenes pagar
bos; savo planus irgi turime 
skelbti, nes spauda to reika-

t i jos prieš save nesukiršinę. 
Nuolat, be pertraukos, turime 
parodyti visuomenei ką mes 
darome, nes kitaip ji įgys nuo
monę, kad mes laiką leidžia
me tinginiaudami. Daug malo
niau yra skaityti, kad “inspek
toriaus Bukio bukli ir nepap
rasta teorija yra štai kokia...”, 
negu skaityti šiurkščius ar ko
kius sarkastiškus spaudos pa
reiškimus.”

“Labai gerai suprantu, kaip 
stiprus yVa 'ląlYfštOs ‘"Hrgihnen-

iriuose laikraščiuose savo pa
stabose tamsia atsisakei išreik
šti nuomonę vienu nereikš
mingu klausimu.”

“Taip, mes paprastai taip 
darome; tas padaro labai 
stiną įspūdį. Kas daugiau, 
reikalu aš jokios opinijos 
nesudariau.

(Bus daugiau)

gei- 
tuo 
dar

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Cicero

Nauji valdininkai užėmė vietas

Praėjusio pirmadienio vakarą 
išrinkti Ciceros tetušiai-demo- 
kratai užėmė valdiškas vietas.

Bepublikonų išėjimo ir demo
kratų įėjimo į/ofisus iškilmėse 
miesto salėj buvo ą'pie 500 asi 
menų. Kili pora tūkstančių as
menų stovėjo oro pusėj prie sa
lės.

• Vaišinta publika senvičiais. 
Salę puošė gėlės, kurių buvo 
prisiųsta vertes poros tūkstan
čiu dolerių.

Kaip ir paprastai kad daro
ma, naujas miestelio preziden
tas, Joseph G. Cerny, pažadė
jo pastatyti valdžios bizni ant 
ekonominio pamato.

Pasitraukiantys valdininkai 
pasakė atsisveikinimo kalbas. 
Kai kurie karštesniųjų piliečių 
mėgino baubti buvusius tėtu
šius. Well, nieko naujo tame. 
Gal būt už keleto metų jie 
džiaugsmu pasitiks gepubliko-

nūs, kaip dabar pasitiko demo- 
ktatus. Nes skirtumas tarp 
demokratų ir republikonų yra 
toks, kaip savo laiku .nurodė 
nabašninkas Dobs: kai vieni iš
eina iš ofiso, tai kiti įeina i jį.

—Vietinis.

Cicero
Taksai

.Lietuvių Improvement Klin- 
bas šaukia susirinkimą šiandie 
vakąre, bal. 21 d., šv. Antano 
parap. svet. Komisija, kuri bu
vo išrinkta, pasiteirauti apie 
taksus, išduos .savo raportą.

Komisija: ~ ,Mockus, A. -Po
cius, F. Markūnas.

Roseland
Hard Times Dance

• The Roseland Beverage Com- 
pany praneša visoms .apielinkčs 
organizacijoms, kad ji rengia 
gegužės 8 dieną Hard Times 
Dance ir prašo apielinkės kliu- 
bus ir draugijas nerengti tą 
dieną jokių parengimų, kad ne
užkenktų vieni kitiems,

Balius įvyks Strumilo sve
tainėje, prie 107 gatvės ir In- 
daina. avė. šokiai prasidės 2

Niekad Pirmiau Nebuvo 
CHICAGOJE 

$10 DIENA 
DU RADIOS Už KAINĄ VIENO RADIO 

VIENĄ DIENĄ TIKTAI. 
Šeštadieny, Balandžio 23 d. .

Dabar dvi Šeimy
nos Gali Nusipirk-J 
ti du Radios už 
Kainą Vieno Ra- ' 

dio

PAVYZDŽIUI:
Philco Baby $ J|
Grand ..........
Philco Baby $IĮQ«95
Grand ....... ...

PAVYZDŽIUI:
1 General Elec- .50

tric Hi-Boy |
2 General Elec- $ ųfl jį .50

tric Hi-Boy |
VISI 1 932 IŠDIRBYSTĖS RADIOS 

Durys atsidaro 9 vai. ryte.

GOODHOUSEKEEPINGRAŪIOCO
5101 SOUTH ASHLAND AVĖ.

LIETUVIŠKA SANKROVA 
Telefonai BOULEVARD 1700-01

valandą popiet ir tręšia iki 12 
valandos nakties. Bus išdalin
ta 10 dovanų turintiems gilinki 
už tuos pačius įžangos bilietus.

Užkandžių bus duodama vel
tui. Bilietus galima iš anksto 
įsigyti pas Roseland Beverage 
Co. (11515 Prairie avė.), pas 
A. Balčuną, (107 ir Indiana 
avė.), J. Grigaliumi, 12318 So.

Halsted street ir pas J. Dalieną, 
315 Kenslngton avė.

Kviečiu, kad visi ir visos, se
ni ir jauni, rengtumetės 8 die 
na gegužės būti Strimulio sve
tainėje.* Muzika bus gera, gros 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius.—A. J. *

Garsinkites “N-nose”

SPAUDOS 
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

I

LAIVAS "LANCASTRIA”

“LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo

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

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

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą.

ESM

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

>514 16 W ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Td. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

DIDELIS \ ----
PASIRINKIMAS -----

ĮVAIRIŲ STYLIŲ RĖMŲ, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

SAUGU SIUSTI 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

Atšilankykit Ypatlškai Arba Pcisiųskite Per Paštą.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIC
Specialistas iš 

Rusijos

f PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP DŽSISENĖJUSIOS ir NEIS’ 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crasvford 5573

SUMAIŠYTA MALEVA

....... $1.40
Fiat Paini, vertės $2.40. d* 4 O E
Galionas už ............. . V ■ ■
Vamisbis, vertės $2.50 C? A Q
Galionas už ....... I •“v
Enamel Maleva. Galio- EO EA
nas už ........................ JC.UU
PURE LINCEED OIL QOA
Galionas už .......   OUv

HARDWARE AND 
WALL PAPER

IN OUR OFFICE

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

T«L VICTORY 72«1

■rs*
tooop Oouiam

PK3HT AUSINE R 
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SubscriptiOD Ratas: 
per year in Canada 
per year outaide of Chicago

Smered as Second Clau Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilt onder the act oi 
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Naujienos eina kasdien, iialririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Habted SL, Chicago, 
UI Telefoną* Reoeevelt 8509.

Uiatakyaio kaina:
Chicagoje *— paltu:

Metams _____ ___ ______
Pusei metu ___ _
Trims mlnesiams
Dviem mtaeaiam
Vienam mtoesiui ..... .

Chfoagoj per ifaetiotojua:
Viena kopija
Savaitei .....____-__ _
Mėnesiui -u-r___________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams ________________ 17.00
Pusei metu ___   8.50
Trims mtaeaiams 1.75
Dviem minusiam* __ ____ 1.25
Vienam mėnesiui ..._______ .75

Lietuvon ir kitur uirieniuosa
(Atpiginta)

Metams Į—***** •** 38.00
Pusei metu 4.00
Trims minėsiama 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu

88.00 
.. 4.00 

2.00 
1.50 

. .75

ko Hitleriui, Tai yra tikra ge
da. Komunistai Visą laiką rėkia, 
kad jie esą vieninteliai kovoto^ 
jai prieš fašizmą, o pasirodo, 
kad jie stačiai rengia fašistams 
rekrutus!

KOMUNISTŲ “AUGIMAS”
BERLYNE

mūsiškių bimbinin- 
ir agitatoriais, tai 
komunistų jėgos 

auga, darbininkai

Apžvalga
SANDAROS” PROVO

KACIJOS

(Pereitos savaitės “Sandaroje” 
tilpo keletas tiesiog provokuo
jančio turinio rašinių prieš de
mokratinio nusistatymo SLA. 
narius ir veikėjus. Vienoje vie
toje jos nuolatinis “Bruožų” ra
šytojas pasakoja, buk Vakarų 
Komitetas apkaltinęs p. Gegu
žį už nupuolimą vertes bonų, į 
kuriuos yra Įvestuoti SLA. pi
nigai. Negana to, kad šitokio 
paiko kaltinimo p. Gegužiui nie
kas nėra kėlęs, bet -tas “S.” pa
sakorius šitaip kabinėjasi prie 
kai kurių jam nepatinkamų as
menų:

“Bet kada Stungiui pirmi
ninkaujant žuvo pusė SLA. 
6-to apskričio turto, tai jie 
to nepasako. Taipgi tyli, kad 
dabartinis iždininkas morgi- 
čių transakcijose prikišęs, 
kaip sako (! — “N.” Red.), 
arti dešimties tūkstančių sa
vų pinigų.”
Ką visas šitas “Sandaros” 

rašytojo plepalas turi bendro 
su klausimu apie SLA. invest- 
mentus? Jeigu adv. Gugis, sa
kysime, butų netekęs savo 
transakcijose ir šimto tūkstan
čių dolerių (o iš tiesų jisai nė
ra nieko prakišęs), tai juk ta
tai butų grynai jo, o ne Susi
vienijimo arba sandariečių rei
kalas.

Kodėl SLA. nariai kritikuo
ja p. Gegužį ir jo senuosius 
bendradarbius už nuostolius, pa
sidariusius Susivienijimui 
investmentų, tą yra seniai 
čiame SLA. organe nurodęs 
M.^J. Vinikas, kuris rašė:

“Besivaduojant ‘papročiu’ 
buvo taipgi atiduota $25,000, 
kaipo paskola ant namo, to
kiam žmogui, kuris visai tuo 
laiku to namo neturėjo (A- 
žunario paskola). Toliaus, be
sivaduojant ‘papročiu’ Pildo
moji Taryba įvestavo apie 
$830,000 didžiumoje j tokius 
bonus, į kuriuos SLA. kon
stitucija releidtia įvestuoti 
Susivienijimo pinigų (musų 
pabraukta. — “N.” Red.). 
Depresijai atėjus, šie bonai 
nukrito vertėje ir šiandie Su
sivienijimas turi tiktai dėl 
šio vieno ‘papročio’ tokius 
nuostolius, apie, kuriuos 
jauku ir prisiminti.”

dėl 
pa- 
Dr.

ne-

IMITUOJA FAŠISTUS

savo už daugumą tų kandidatų 
į delegatus, kuriuos rėmė ir 
sandariečiai; socialistai, vado
vaudamiesi bepartyviškumu, bal
savo ir už patį “Sandaros” re
daktorių p. Vaidylą, kitaip ji
sai vargiai butų buvęs išrink
tas. Atsilygindama už tai, “San
dara” dabar sako, kad tie dele
gatai esą “sugraibyti pakam
piuose” !
Vaidyla 
igatų.

O kai

Jei tikėti 
kų spauda 
Vokietijoje 
nepaprastai
masėmis bėga nuo socialistų ir 
stoja ix)' Maskvos vėliava. Bet 
kaip yra iš tiesų?

ĮPer Vokietijos prezidento rin
kimus antruose balsavimuose, 
bal. 10 d. šių metų, komunistų 
kandidatas neteko apie 25%

balsų, kurie buvo paduoti už jį 
pirmam balsavime, kovo 13 "d. 
šių metų. Atatinkamą nuostolį 
jisai turėjo ir sostinėje Berly
ne. Bal. 10 d. už Thaelmanną 
balsavo 575,638 žmonės, kuo- 4 
met kovo 13 d. buvo balsavę 
685,411. ,

Mažiau kaip prieš dvej us me
tus laiko, 1980 m. rugsėjo mė
nesį, Vokietijoje buvo reichsta
go (visos šalies parlamento): 
rinkimai. Tuomet komunistai 
surinko Berlyne 739,235 balsus. 
Vadinasi, pėr pusantrų metų 
maskviniai balsai Vokietijos 
sostinėje ėjo žemyn šitaip: 
739,235 — 685,411 — 575,638. 
Viso per tą laiką pražudyta 
163,597 balsai, arba 22 nuošim
čiu!

Iš SL A. ISTORIJOS
Dauguma balsų išrinktas

Jeigu taip, tai ir p, 
yra vienas tokių dele,-

dėl “S.” plūdimo so
cialistų “neprašytais ir kenks
mingais svečiais”, tai Bridge- 
porto savaitraštis čia tik pa
mėgdžioja Brooklyno ir Cleve- 
lando fašistiškus rėksniųkus. 
Jau seniai tie nusišpicavę san
dariečių politikieriai bando su
siblokuoti į “tautišką visuome
nę” su smetonlaižiais. Juo grei
čiau jie tai atliks, tuo bus ge
riau — tuo mažiau jie galės 
mulkinti savo veidmainingu 
“demokratiškumu” publiką. '

KOMUNISTŲ “ARMIJA” NU
DARDĖJO PAS HITLERĮ

Tam pačiam “Sandaros” 
ineryje pasakojama, kad “socia
listinės grupės graibo visus pa
kampius, kad rasti prielankų 
sau delegatą”, nes, girdi, kan
didatų likimas busiąs nuspręs
tas SLA. seime. Ir “S.” šitaip 
grūmoja toms “socialistinėms 
grupėms”:

“Kadangi socialistų grupe 
laužiasi į SLA. yadovybę or-; 
ganizuotu bodu, tai tautiš
kai visuomenei pasilieka vie
nas išėjimas — bendromis1 
spėkomis apginti tą organi
zaciją nuo neprašytų ir kenk
smingų svečių.”
Pirmiausia apie “graibymą po; 

pakampius”, ieškant prielankių 
kandidatų. Chicagos SLA. 36-je 
kuopoje “socialistų grupė” bal-

nu-

Tik-ką atėję iš Vokietijos 
laikraščiai paduoda smulkius 
prezidento rinkimų rezultatus. 
Iš jų galima padaryti vieną ki
tą labai įdomią išvadą.

Jau pirmutinėse telegramose 
po balandžio 24 d. balsavimų 
buvo sakoma, kad j Hitlerio 
pusę persimetė šimtai tūkstan
čių komunistų. Skaitlinės iš 
Įvairių distriktų tatai patvirti
na. štai, pav. Hesseno distrik- 
tas. Antram balsavime Hitlerio 
balsų skaičius padidėjo 33,000. 
Iš kur tas priaugimas atsira
do? Hitleris negalėjo paveržti 
balsų Hindenburgui, nes bal. 10 
d. pastarasis gavo 7,000 balsų 
daugiau, negu kovo 13 d.

Dali savo balsų priaugimo 
Hitleris laimėjo iš nacionalistų, 
kurie pirmam balsavime statė 
kandidatu pulk. Duesterbergą, 
o antram balsavime savo kan
didato neturėjo ir agitavo už 
Hitlerį. Bet nacionalistų balsų 
Hessene buvo viso tik 16,000, o 
Hitleris antram balsavime pa
daugino savo balsų skaičių 
33,000. Taigi 17,000 balsų jisai 
turėjo gauti iš kur nors kitur. 
Aišku, iš kur jisai juos gavo: 
iš komunistų. Nes bal. 10 d. 
komunistų kandidatas surinko 
tik 112,539 bal., kuomet kovo 
13 d. už jį buvo paduota 166,- 
745 b.

Tą pat rodo ir skaitlinės iš 
daugelio didmiesčių. Taip, Han- 
nover’e Hitlerio balsai padau
gėjo 16,000. Nacionalistų balsy 
buvo tik 9,500. Taigi 6,000 su: 
viršum balsų Hitleris turėjo 
gauti iš komunistų, nes pasta
rųjų balsai sumažėjo: vietoje 
23,300, Thaelmann’as gavo ant
ram balsavime tik 17,200.

Frankfurte prie, Maino Hit
lerio balsų skaičius padidėjo 
12,000. Kadangi nacionalistų 
balsų kovo 13 d. buvo paduota 
viso tik 5,600, tai daugiau kaip 
6,000 balsų jisai turėjo gauti iš 
komunistų. Ir iš ties#, komu
nistų balsai nupuolė 20,000.

Daugybė komunistų balsuoto
jų persimetė j fašistų pusę- ir 
Berlyne.

Visoje Vokietijoje komunis* 
tai balandžio 10 d. prakišo jau
giau kaip milioną ir šimtą tūk
stančių balsų. Didžiausioji da
lis šito komunistų nuostolio te-

SLA. Reikalai
TAREILA PRALAIMI NET 

CONNECTICUTE

Lenktynėse tarpe kandidatų 
SLA. iždininkus adv. K. Gu

gis lengvai apsidirbs su abiem 
savo oponentais, tautininku Ta
reila Jr bolševiku Mažeika.

Tareila, ant kurio fašistai dė
jo daugiausia vilčių, pralaimi 
beveik visur. Skaudžiausias 
smūgis jam yra tas, kad jo “gu
bernijoje,”, Connecticut valsti
joje, didelė dauguma SLA. na
rių balsuoja prieš jį. Tareila 
pralaimėjo Bridgeport’o, Conn., 
kuopoje. Jisai pralaimėjo Hart
forde. Dabar pranešama rinki
mų rezultatai iš New Britain’o. 
Jie toki: į iždininkus Gugis ga
vo 54 b., Tareila 4, Mažeika 11.

Tareila buvo sumuštas Phila- 
delphijoje, nežiūrint į tai, kad 
jisai tenai važinėjo juoiliejinę 
prakalbą sakyti (toks fs jo kal
bėtojas!). Jisai prakišo ir /Pau
lausko kuopoje South Bostone, 
ir įkyraus fašisto ir denuncijan- 
to Jaro kuopoje Baltimorėje.

Iš PITTSBURGHO , 
APIELINKĖS

i

Baisų smuiką turi p. Virbic
kas, negavęs Mandato į seimą. 
Nors jisai ir jo klika dirbo iš
sijuosę Pittsbm’gho ir apielįn- 
kių kuopose, bet IPild. Tarybos, 
rinkimuose antri balsavimai iš
ėjo jų “sleitų” nenaudai taip 
pat, kaip ir nominacijos. O de
legatų rinkimas jiems buvo dar 
skaudesnis.

Neišrinkta delegatais nei Vir
bickas, nei Pikšris, nei Pivorii- 
nas. Dabar jie,-perpykę, rašinė-’ 
ja šmeižiančias koresjJbndenci- 
jas į fašistų “Vienybę” ir “Dir
vą”. ■ ‘

Su Virbicku nedyvai. Jisai vi-! 
suomet buvo labai ambitiškas' 
politikierėlis, kuris įsivaizduo
davo save esant dideliu “veikė
ju” ir “rašytojų”. Jo pilni tul
žies rašinėjimai laikraščiuose* 
apie Bakaną, Mažiukną ir kitus 
rimtesniuosius Pittsburgho dar-' 
buotojus yra žinomi skaitančiai 
publikai. Bet reikia stebėtis ne-' 
padoriais p. ĮPivoruno išsišoki-- 
mais. „ i

Jisai yra biznierius, kuriam 
turėtų rūpėti žmonių prielan
kumas. O tuo tarpu jisai pleški
na į Brooklyno smetonininkų or
ganą straipsnius, begėdiškai, 
juodindamas jaunį moksleivį, 
kuris nepritaria jo fašistiškai 
politikai. Drapstytis tokiais 
šlykščiais žodžiais, kaip “Išga
mos dėmė” ir pau., yra sarma
ta suaugusiam žmogui!

“VIENYBES”. ĄN^IS '
Brooklyno tautininkų laikraš

tis skelbia, 1 kad Tareila smai> 
kįai vejasi SLA. iždiųinko rin
kimuose, adv. K. Gųgj ir jį 
“greit pralenks”. O apie Bačiu-. 
ną jisai rąšo, kad šis taųltinin-* 
kų kandidatas “iki šiol pralenkė 
visus kitus kandidatus”.

“Vienybė” giriasi, kad josi 
korespondentai “iŠ įvairių A-1 
naerikos dalių pranešiinėja”, jo-' 
gei balsavo jau 52 nuošimčiai;

balsų. Tais, “pranešinėjimais” 
remiantis, girdi, jai tekę patir
ti, kad “prezidento pareigoms 
visųdaugiausiai balsų turi Juo
zas Bačiunas, antras socialistų 
kandidatas ir trečias Gegužis.”

Jeigu “Vienybės” korespon
dentai jai pranešinėja tokius 
dalykus, tai • jos korespondentai 
yra “bunčius” melagių, kuriais 
pati “V-bė” netiki. Nes kodėl ji 
nepaduoda tas skaitlines iš kuo
pų balsavimų, kurios rodytų, 
kad Bačiunas su Tareila “pra
lenkia” arba “pralenkė” kitus, 
kandidatus.

Iki šiol Brooklyno fašistų or
ganas paskelbė balsy skaičius 
tik iš kokių dviejų dešimčių* 
kuopų, ar mažiau. Tų visų kuo-! 
pų balsavimų rezultatai, išimant 
dviejų paskutinių, buvo paskelb
ti ir “Naujienose”. Jie nesuda
ro ne 800 balsų. Tai kur gi ki
ti du tūkstančiai su viršum bal- 
sų?

“Naujienos” paskelbė rezulta
tus iš 78 kuopų, kuriose buvo 
paduota kartu 2946 balsai, ir 
juose Bagočius1 yra gavęs 15&3 
balsus (daugiau kaip pusę), o 
Gugis — 1664 baisus (63%).

FAŠISTŲ WYMAS”
/

Fašistai jau .žino aiškiai, kad 
visuotinuose balsavimuose jų 
kandidatai yra sumušti, šituo 
keliu laimėti jiems nebėra men
kiausio^ vilties. Bet jie. dabar 
“skymuoja” sudaryti bloką su‘ 
dešiniaisiais sandariečiais ir sei
me sulaužyti visuotino balsavi
mo pasekmes. ’

Šios politiškos kombinacijos 
vykinimui važinėja apmokamas 
agentas Klinga, kuris laiko 
slaptus pasikalbėjimus su “tau
tiečiais”. Kai kurie jų, matyt, 
jau sutiko tą fašistų “skymą” 
remti, nes iš įvairių kolonijų 
ėmė įvairus “veikėjai” rašinėti 
į fašistų ir sandariečių laikraš
čius, kaip juodmarškinių užsuk- . . * M • ’d

Bėda betgi tiems “skyme- 
riams” yra ta,i kad didelė dau
guma SLA. najęių gerbia demo- 
jkratybės principą ir nieku bu- 
•du nesutiks, kad mažiausiai ga
vę balsų kandidatai butų ap
gaulės arba sniurto keliu įsta
tyti j viršininkų vietas.1 šitam 
narių nusistatymui planuojamą 
užbėgti už akiį, pervarius sei
me naują konstituciją, kuri pa- 
■naikins visuotiną balsavimą.

Jstatų komisija savo konsti
tucijos projektą iki šiol slėpė 
nuo narių, kad jie neturėtų pro
gos jį išd-iskūsuoti ir pareikšti 
aavo nuomones. Tuo budu ma
noma, kad seimas “prarys” pa
tiektą jam projektą (ypač, jei
gu fašistų ir sandariečių lyde
riai Į^ds .iš ank«W susitarę), o 
po priėmimo naujos konstituci- 
j os bus, renkama Pildomo j i Ta
ryba sulig nauja tvarka.

les metų atstovauja darbinin
kų-1 uniją — Pennsylvanijos 
mainįerįus. Jis ten turi dar
bą per daugelį metų: lai jei
gu jis nebūtų darbininkų drau
gas, tai mainieriai jo nelaikytų 
tam ofise”.

Tiesa, apie 16 metų tam at
gal Peimsylvanijos U. M. W. of 
A. unijos 9-to Distrikto maL 
nieriai vieną kartą buvo išrin
kę S. Gegužį 9-to Distrikto 
Veikiančiojo Komiteto vietai. 
Kai pasibaigė jo dviejų metų 
tarnystė, tai vėliau jis gavo 
keliaujančio revizoriaus dar
belį. Jis turi kas 3 mėnesiai 
vieną sykį pervažiuoti per tam 
tikrą skaičių U. M. W. of A. 
unijos lokalų ir peržiūrėti sek
retorių knygas, — kiek mainie- 
rių moka mėnesines duokles 
unijai.

Patys mainieriai tokius re
vizorius iš savo tarpo nerenka 
ir juos negali prašalinti, kad 
ir labai norėtų. Juos skiria 
Ir gali prašalint U. M. W. of 
A Orto Distrikto Veikiantysis 
Komitetas.

Na, o Vydutis visliek sap
nuoja, buk Pennsylvanijos; 
mainieriai išsirinko sau už va
dą "S. Gegužį.

Kuris pigesnis ir geresnis?
Sandariečiai, agituodami už 

Joną Tareilą SLA. iždininko 
vietai pasakoja: “Adv. K. Gu
gis gyvena toli nuo centro. Jo 
keliųnes į SLA. centrą brangiai 
kainuoja. Tad rinkime Joną 
Tarcjlą SLA. iždininko vielai. 
Jis gyvena arti centro. Jo ke
lionės mažai kainuos ir sutau
pysime įimtus dolerių Susi
vienijimui” ir tt.

.Dabar pamatysime, kad ir 
toli nuo centro gjrvenantis 
SLA. Pildomosios Tarybos na
rys yra pigesnis, negu tas, ku
ris gyvena arti prie SLA. cen
tro.

Pavyzdžiui, SLA. preziden
tas St. Gegužis gyvena tik apie 
200 mylių nuo SLA. centro. Jis 
nuo gegužės mėn. 1929 ni. iki 
lapkričio mėn. 1931 metų pa
darė 10 kelionių — sugaiščių, 
ir už tai jam SLA. turėjo už
mokėti $2,167,20.

SLA. iždininkas adv. K. Gu- 
gis gyvena apie 1,000 mylių 
tolumo nuo SLA. centro. Tai 
yra apie 800 mylių toliau, ne
gu St. Gegužis. Jis per tą patį 
laiką turėjo padaryti 12 kelio
nių — sugaiščių. Jam SLA. 
užmokėjo tiktai $1,843.97, 
yra $326.26 mažiau, negu 
Gegužiui.

St. Gegužio advokatui 
Lopatto per tą patį laiką
lionių — sugaiščių SLA. turėjo 
sumokėti $1,760.76, ir da jiedu 

i SLA. pridirbo įvairių nemalo
numų. Dabar aiškiai matom, 
kad arti SLA. centro gyvenan
tis SLA. Pildomosios Tarybos 
narys, su savo patarėju per tą 
patį laikotarpį SLA. kainavo 
$2,083.99 daugiau, negu 
kuris toli gyvena, bet turi 
kianias kvalifikacijas.

Na, o jeigu šiemet SLA.
išsirinktų kitą tokį arti centro 
gyvenantį nekvalifikuotą Joną 
Tareilą iždininko vietai, tai 
kiek jo išlaikymas SLA. kai
nuotų? Juk jis be advokato 
nė žingsnio negalėtų žengti,

“Sandaros” pisoriai bando 
svietui įkalbėti, buk 1907-8 
metais F. J. Bagočius buvo ne
teisėtai įsiskverbęs į SLA. pre
zidento vietą. Bet SLA. istori
ja ve ką mums sako: Nomina
cijose į SLA. centro viršinin
kus prezidento vietai buvo 3 
kandidatai. F. J. Bagočius ga
vo 699 baisų, Jonas Tareila ga
vo 317 balsų, V. S. Jokubynas 
gavo 211 balsų.

Per '•tikruosius centro virši
ninkų rinkimus F. J. BagoČiuą 
gavo 2150 balsų, Jonas Tarei-: 
ia gavo 1402 balsų, A. Kund
rotą gavo 346 balsų (per tik-i 
ruoši us rinkimus V. S. Joku
bynas savo kandidatūrą iš
traukė). 23-čio Seimo delega
tai galutinai išrinko-patvirtino, 
F. J. Bagočių SLA. prezidento, 
vietai. (Tame seime dalyvavo 
106 delegatai). 

/ -f ■

Na, o sandariečių “profeso
riai” yistiek mums tvirtina, 
buk F. J. Bagočius buvo “ne-: 
teisėtai” įsiskverbęs į SLA. pre
zidento vietą ir tiek.

Sandarirtis meluoja.
“Sandaroj” R. J. Paulauskas 

meluoja rašydamas, buk 1908 
melais buvo sušaukus netikė
tas SLA. seimas tuo tikslu, kad 
F. .1. Bagočių išmesti iš SLA. 
prezidento vietos ir išrinkti ki-; 
tą prezidentą;

SLA. istorijoj štai ką randa
me apie tą Seimą 1908 melatsr 
Spalių 21 d. WįlkcsrBaiTe, Pa.; 
(4 mėnesius ir 20 dienų vė-: 
liau po 23-čio Seimo) buvo su
šauktas netikėtas seimas. De
legatų pribuvo vos tik 46. (60 
delegatų mažiau, negu kad 
buvo 23-čiam Seime) ir SLA. 
prezidentas F. J. Bagočius Sci-, 
mą atidarydamas paaiškino,: 
kad šis netikėtas SLA. Seimas 
sušauktas SLA. čarlerio palai-, 
syniui ir pats foribališkai alsi-i 
sakė nuo prezidento vielos, pa
vesdamas ją vice-pirmininkui. 
Jonui Tarailai. Apie F. J., 
Bagočiaus išmetimą iš SLA., 
visai nieko nesakoma. Tai 
kur to sąndariečio (eisingu-j 
mas?

“Istorikas” nesislcaito su 
f aidais

“Sandaroj” F. Motuzas štai 
ką sako: “dėl Bagočiaus SLA. 
turėjo šaukti extra Seimą, ku-: 
ris Bagočių rado kaltu ir ant 
visados jį iš SLA. išbraukė-*.

Bet SLA. Istorija sako visai 
ką kitą. 1909 metais birželio 
1 d. Worccster, Mass; įvyko 
SLA. 24-tas Seimas. Delegatų 
atvyko 92, ir tame Seime F. J. 
Bagočius buvo išbrauktas išj 
SLA. narystės. Tai buvo 7 mėr 
nėšiai vėliau po ekstra Seimo,

Nors F. Motuzas svietui pa-! 
•sigyrė, kad jis SLA. istoriją 
gerai žino ir ją skaitė iš vir
šaus ir iš apačios, bet vistick 
su tos istorijos faktais jis ne
siskaito.

» ■ , j

Pomu tiuę išmokėjo Seunfits ,
Sandariečiai ir fašistai vis1 

bando svietui įkalbėti, buk F. 
J. Bagočius neteisėtai išgavo iš’ 
SLA. J. Staškuno pomirtinę jo: 
broliui Ig. Staškuuui.

Bet SLA. įstorija mums sa
ko, kad F. J. Bagočius paprašė’ 
SLA. 23-čio Seimo, kuriame' 
dalyvavo 10,6 delegatai, J. Staš
kuno pomirtinę išmokėti jo 
broliui Ig. Staškunui. Seimas, 
Sutįko ir liępė ją išmokėti,' 
įjors J, Žeinantauskas nurodė,! 
kad J. Staškuuas jau buvo su-l 
speiuluotąs.

Tai ;natomc, kad to išmo
kėjimo kaUipinku buvo 23-ias> 
Seimas, o ne Bagočius. 
kam į kraipyti faktus?

i s j. i rt

Sapnuoja
?3andąpoj” Jz. Vy^iųlįs, agi

tuodamas už /St. Gegužį SLA.! 
prezidento vietai, pasakoją: 
“Naujienos” 4ądg kalba ąpię 
savo kan^i^įą, Jtįį jis/®sąą 
darbininkų draugas, o kas 
trūksta Gegužiui, katbapt apįe 
darbininkus? Gegužis nėr ei-

!

praUirhėję ; kuopose;'^ dar' nesi
liauja agitavę už savo kandida
tus ir jų ą^entai zuja po kolo
nijas 
daug pinigų.

Pažiūrėsimo, kas iš tų “sky- 
uiu” išeis. —Apžvalgininkas.

nors tai kaštuoja gana

(ai

ke-

tas,

sau

S LA.t Narys.

BRAM STOKER
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‘ <Tąsa) ;
Vai) Helsingas raštą perskai

tė labai atydžįai ir atiduoda
mas jį atgąl Harkcrienei pa
stebėjo: *

: “Jeigu tamsta nematote tam 
reikalo, jis gaji būti ir nepri
durtas prie kilų dokumentų; 
nuo savęs aš labai prašyčiau 
tai padaryti. Jopatane jis tik 
sukeįs lamstai daugiau meilės, 
o mes visi, tamstos draugai,! 
tuo daugiau tamstą gerbsime-— 
mylėsime ir įvertinsime tams-; 
tos darbus.” Ji paėmė raštą i 
atgal vėl paraudonavusi, bet: 
tuo pačiu laiku linksmai nusi-i 
šypsodama. i

Todėl dabar, iki paskutinės' 
valandos, visi musų dokumen
tai yra »utyajrkyti ir pilni. Pa-i 
vąlgęs pietus, daktaras Van 
Helsingas paėmė vieną kopiją 
norėdamas su turimu susipa
žinti prieš ateidamas į “susi
rinkimą,” kuris įvyks devintą 
valandą vakare. Mes visi rąž
ius jau perskaitėme jr suslin
kę studijoje busime gerai susi
pažinę ,su faktais ir galėsime 
nuodugniai išdirbti planą ko
vai tuo baisiu ir paslaptin
gu priešti.
Jfįnns Uarkcrienes užrakai.

Hugseįb 30 d. — Kuomet 
vjsi susirinkome Dr. Sevardo 
studijoje dvi valandas po pie
tų, kurie įvyko apie‘ šeštą va
kare, nejučiomis susitvarkėme! 
kaip ir į koųiisiją. Profesorius' 
Van Helsingąs^atsisėdo pirmo-' 
jp vietoje prie stalo, kurią jam 
įėjps į kambarį nurodė Dr. 
Scvardas. Profesorius mane 
papąrašė atsisėsti dešinėje' 
pusėje prie jo ir būti jo sek
retore; Jonatanas atsisėdo gre
ta manęs. Prieš mus buvo lor
das Gd^imįngas, Dr. Sevar- 
das ir Kvinį'as Morris — lor
das Godalmiugas prie profe- 
soriaus, o Dr. Sevardas vidu
ryje. Profesorius pradėjo:

“Mąnau, neklystu, tikėda- 
imts, JĮiad jpes visi esame susi- 
pąžmę su šio rašto turiniu?’/

kad buvome. Profesorius tęsė:
“Tame atvejyje, tikiu, nebus 

pro šalį supažindinti jus su 
priešu, su kuriuo mes turėsime 
susidurti. Aš jums pasakysiu 
šį tą iš to sutvėrimo praeities, 
ir kad tie faktai yra tikri, ne
abejoju, nes jie buvo patikrin
ti. Po to mes aptarsime ko
kiais keliais eidami galėsime 
pradėti darbą ir išdirbti ata
tinkamą planą.

“Pasaulyje yra sutvėrimai 
vadinami vampirais, krauge
riais; Ijeveik visi musų turėjo 
progos tai patirti. Jeigu musų 
pergyventos nelaimės nėra ga
nėtinas įrodymas, praeities 
mokslininkų patyrimai ir raš
tai turėtų būti ganėtini įtikin
ti kiekvieną sveiko proto 
žmogų. Prisipažinsiu, kad pra
džioje ir aš skeptiškai į tai

^Girdit/

t

tikos metus nebūčiau įpratęs 
į viską žiūrėti atviromis aki
mis ir kiekvieną apsireiški
mą skaisti galimu, nebūčiau 
tam įtikėjęs iki pats faktas 
nebūtų manęs užgulęs visu 
savo sunkumu.
dit! Aš įrodau, aš tikiu.” Deja, 
Jeigu pradžioj bučiau žinojęs, 
tai, ką dabar žinau, — jeigu 
bučiau beut^ nuspčjęs — bu
čiau išgelbėjęs tą gj’vybę, ku
rią mes visi taip labai brangi
nome. Bet tas jau praėjo; tu
rime dirbti, kad išgelbėjus ir 
kitas gyvybes, pakol mes ga
lime tai padaryti. Nosferata— 
nemiršta kaip bitė, įgėlusi tik 
vieną kartą. Jis yra daug stip
resnis; ir būdamas daug stip
resnis jis yra tuo pavojinges
nis ir galingesnis kankinti 
Žmones ir skleisti 'tarp jų ne
laime^. Tas vampiras, kuris 
siaučia musų tarpe yra tiek 
stiprus, kiek dvidešimts vyrų; 
jo gudrunijas nėra paprasto
mirtingo žmogaus gudrumas, 
nes jis buvo išvystytas per
ainžių amžius; bet tuo labiau, 
jo pagalimu 
manei j a kuri 
gijos reiškia 
nystč.

(Bus

ateina ir n’ckro- 
anot jo etiniolo- 

mirtingųjų /.y-

daugiau)



BKetvirtadienis, Kai. Žl, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS
Holdapas ofise

Pavarys laikrodžių ro
dykles Viena valandų 

pirmyn
Ateinantį sekmadienį 1 va

landą nakties laikrodžių rodyk
lės Chicagoj e bus pavarytos 
vieną valandą pirmyn.

Trys banditai padarė holdą- 
pą Household Finance Compa- 
ny ofise, 1951 Irving Park bou
levard. Piktadariai pasipelnė 
$300.

Planuoja auginti bedar
biams daržoves

Nužiūrėta ištisa programa 
daržovėms auginti tuščiuose lo
tuose ir aikštėse Chicagoj ir 
jos priemiesčiuose. Norima tuo 
budu užsodinti 25,000 akrų. Ti
kimasi, kad pavyks išauginti 
daržovių vertės $5,000,000. Au
ginimų mano pavesti bedar
biams, kad jie ir produktais ga
lėtų naudotis.

Dar reikia $20,000,000 
bedarbiams šelpti

Illinois komitetas bedarbiams 
šelpti išdavė raportą iš savo 
darbuotės gubernatoriui Em- 
mersonui ir valstijos legislatu- 
rai. Nužiūrima, kad pašalpos 
reikėsią dar $20,000,000 visoj 
valstijoj .

Senatorius Barr įnešė legis- 
laturon bilių, kad .paskyrus šiam 
tikslui reikalaujamą sumą.

Astuoni sužeisti gazui 
ekspliodavus

Atėmė unijos pinigus
Du piktadaraii įsibriovė į na

mus George A. Kcller, 1752 N. 
Carlov avė. Namuose užtiko 
p-nią Karlov ir jos vyro tėvą, 
senį 90 metų. Grūmodami 
kankinimu, piktadariai atėmė 
$229.70 pinigais ir gražnų ver
tės $500.

Pats Karlov yra gelžkelio lo
komotyvo inžinierius ir sekreto
rius savo unijos lokalo. Iš va
karo pirm plėšimo jisai surin
ko narių mokesnių $227, ir ne
turėdamas dėl vėlyvo laiko kur 
padėti, pinigus parsinešė namo.

Edward Gelp, 40 metų, nusi
žudė savo kambary adresu 2136 
North Clark Street. Jisai pa
leido gazą, o paskui persišovė.

Apie įvykį duota žinoti poli
cijai. ši pribuvo ir įėjo į Gelpo 
kambarį, paskui ją įėjo kam
barin ir kiti namo gyventojai.

Mėginta uždegti elektros švie
sa. Kai ji degta, kilo ekspliozi- 
ja, o iš jo gaisras. Ekspliozijoj 
sužeisti astuoni asmens, šeši jų 
sunkiai. Manoma, kad degant 
elektrų kilusi žiežirba ir užde
gusi prisirinkusį kambary ga
zą.

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Policija areštuoja auto
mobilistus

šimtai automobilistų areštuo
ti Chicagoj trečiadienį deliai to, 
kad neturėjo 1932 metų vals
tijos ir miesto laisnių. Policija 
pradėjo intensyvų , vajų, kad 
priversti Įsigyti kalbamų metų 
laisnius apie 200,000 automobi
listų, kurie važinėja mieste ne
turėdami reikalingų laisnių.

Nužiūri daugiau nesusi
pratimų tarp Kinijos 

ir Japonijos
Pro Chicagą pravažiavo 

Frank Lee, Kinijos užsienio rei
kalų ministerio padėjėjas. Tarp 
kitko jis pranešė reporteriams, 
kad grumtinės tarp Kinijos ir 
Japonijos gali atsinaujinti,nors 
jam išvažiuojant iŠ Kinijos bu
vo sutikta karo paliauboms.

Išteisino kaltintus riau
šėmis

Prisaikintųjų teismas išteisi
no 11 asmenų nužiūrėtų komu
nistais esant ir kaltintų kėli
mu riaušių Michigan gatvėje 
ties “Tribūne” trobesiu. Tose 
riaušėse trys policininkai ir po
ra žiūrėtojų buvo sužeista.

Teisėjas išbarė prisaikintuo- 
sius už tokį nuosprendį.

Stephen Chuck, 27 metų, kal
tinamas tuo, kad jis pašovęs 
policininkus, bus teisiamas vė
liau.

Lietuvių Tautiniu Kapinių 
lotų savininkų susirinkimas į- 
vyko sekmadienį, balandžio 17 
<L, Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Tvarkos vedėju tai die
nai buvo išrinktas kapinių pirm- 
sėdūs A. Tamkevičia.

Jisai pranešė, kad miręs Jo- 
nos Norvaišas, vienas seniausių 
kapinių darbuotojų, kuris buvo 
vienas jų organizuotojų ir visą 
laiką ėjo Irustiso pareigas. Pa
prašė lotų savininkus sustoti ir 
tuo budu išreikšti pagarbą ve
lioniui už jo rūpestingą ir tei
singą pasidarbavimą Lietuvių 
Tautinėms Kapinėms. Tai ir 
buvo padaryta.

Trustisų raportas pranešė, 
kad yra prirengiama nauja sek
cija pavienių duobėms, sulig 
kuria bus duodama daugiau že
mės.

Taipjau pranešta, kad padary
tas trustisų tarimas, jogei lotų 
savininkai, kurie yra pirkę lo
tus pirm dešimties metų ir dar 
nėra išmokėję jų, nustoja tei
sės mirusį laidoti tame lote, 
kolei neužmokės pilnai už lotą. 
Tas nutarimas priimtas.

Išdavė raportą komitetas su-

rengimui programo gegužės 80 
dienai. Pivarunas pasakė, kad 
jisai nori kviesti kalbėti jP. 
Grigaitį, daktarą Zimontą ir 
daktarą A. Montvidą ir 
giedoti chorus Birutės ir Pir
myn.

J. Skutas, ažuot išduoti ra
portą, užsipuolė ant trustisų, 
išvadindamas juos diktatoriais 
ir cenzoriais. Trustisas Bpbl- 
nas atsakė, kad trustisai komi
tetai nedarė jokio diktavimo ir 
nevarė jo per cenzūrą, bet pa
sakė, kad jeigu nėra sutikimo 
tarpe komiteto, tai tegul lotų 
savininkai išriša tą klausimą, o 
trustisai čia nekalti. Vėliau 
paaiškino, kad Skutas turi lo
tą pirkęs 18 metų atgal ir dar 
nėra baigęs mokėti. Trustisai, 
eidami savo pareigas, vertė jį 
užsimokėti už lotą ir užtai su
silaukė “diktatorių” ir “cenzo
rių” vardo.

Toliau išdavė raportą Rim
kus. Jo nužiūrėti kalbėtojai 
buvo P. Grigaitis, Dr. Zimon- 
tas ir Baccvičia, o chorai — 
Kanklių, Birutės ir Pirmyn.

B. Liubinas davė įnešimą 
priimti abejų raportus, o tai 
sudarė pasiūlymą kviesti tris 
chorus ir keturius kalbėtojus. 
Tatai ir buvo nubalsuota.

Dar pasiūlyta įnešimas įtai
syti kapinėse minėtai dienai 
garsiakalbius, kad publika ge
riau galėtų girdėti programą. 
Bet šis įnešimas tapo atmestas.

Nutarta sumažinti per pusę 
darbininkų algos, kurie dirbs 
kapinių puošimo dieną.

M. Lubinas, buvęs kapinių 
trustisas ir pirmininkas, norė
jo įtikinti lotų savininkus, kad 
trustisai neturi teisės atimti lo
to savininko privilegiją laidotis 
savo lote, jeigu toks savinin
kas nėra užsimokėjęs už lotą 
per dešimtį metų laiko. Man pa
sirodė, kad M. Lubino tikslas 
buvo apginti Skutą.

Teko patemyti, kad dvi bol
ševikiškos dvasios mamos kėlė 
nemažai betvarkės susirinkime, 
kai Pivarunas skaitė savo ra
portą; jos, priešaky sėdėdamos, 
garsiai kalbėjo, rankomis sklai
dė, kad tik patriukšmauti. Iš 
šalies žiūrint atrodė, lyg jos 
butų sėdėjusios ant karštų pe
lenų.

Tiesą B. Lubinas rašė, kad 
moters pilnos energijos, bet 
tenka nurodyti, kad kai kurios
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jų (kaip šios dvi) vartoja sa
vo energiją metvarkiai. Už tai 
duodu joms papeikimą.

Daubaras skaitė B. Lubino 
rtraipsnj, rašytą “Vilnies” No. 
89, ir išreiškė papeikimą. Į tai

B. Lubinas nieko neatsakė.
Skundų ant dabartinio kapi

nių užveizdos V. Schultzo ne
buvo, tiktai girdėjosi pagirimo 
žodžių, kad kapinės prižiūrimos 
kuo geriausiai.—Ig. D.

Lietuviai Gydytojai

W"*H!

Nusižudė biržos ver
telga

Adolph Dauber, 55 metų, 
7529 Ęsses avė., iššoko iš 20 
aukšto Continental Illinois 
Bank and Trust kompanijos 

bu- 
fir-

trobesio ir užsimušė. Jisai 
vo galva veri eigų biržoj 
mos, žinomos jo vardu.

Pavogė automobilių 
kietus

ti-

Policija ieško gengės rakie- 
tierių, kurie pardavinėja fal- 
šyvus tikietus (stickerius) pri
klijuojamus prie automobilių 
priešakinio lango. Kiek laiko 
•atgal tie tikietai buvo pavogti 

... iš spaustuvės, kurioj jie buvo 
spausdinti.

AUTOMOBILIAUS NELAIMĖJ 
ŽUVO TIES ,42nd ST. IR 

ARCHER AVĖ.

JUOZAPAI GEDEMINSKA8 

balandžio 20 dietų, 5:30 valan
dą vakare 19 32 m., sulaukus 8 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime tė- 
vą Juozapą, brolį Albertą, dvi se
seris —- Oną ir Juzefą ir švogerį 
Joną Klikner ir gimines. Ve
lionis gyveno po num. 303 5 W. 
42 St.

Kuna3 pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avė.

Šioj koplyčioj ketvirtadieny ir 
penktadieny, balandžio 21 ir 22 
d. 7:30 vai. vak. Šv. Rašto TV’ 
rinėtojai atlaikys prakalbas ir 
krikščioniškas apeigas.

Laidotuvės įvyks šeštadieny] 
balandžio 2 3 dieną, 2:00 vai. po 
po piet iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Gedcmins- 
kio giminės, draugai ir pąžystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliud? Ikkame* *

Tėvas, Brolis, Seserys, 
Svoyeris ir Giminės.

* Laidotuvėse patarnauja grabo- 
j-ijus A. Melskis, TH- Bęų^vįird 
4139.

0

r Don’t 
neglect 
Colds
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Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
T^el. Englewood 5840

GraboHai
Šalčiai krutinėjo ai1 gerklčjo gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
Juos į 6 minutes su '‘Musterolo”, 
— "counter-irrltant" I Uždedamas 
karta | valandą, jis turi sutelkti 
pagolbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų Ir slaugių.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamiiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubuyi Avenue
CHICAGO, ILL.

t

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai-
' dotuvėse ir kokiame rei

kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. \

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILt.

. S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. RooMvelt 7932

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.MW^8

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th,Ct

Telefonas

Cicero 3724

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 1294 
Nuo 9 ikį 12 vai. dienoe ir 
nno 6 iki 9 valandos vakare

Uetuyiai gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao 

.Phone Hemlock 7828
' Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street

Phone Cy.nal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Pbon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
ąrti 47tb Street

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Lietuves Akušeres

Akių Gydytojai

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

W MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą 

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
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POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
■r... ■
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Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

• . »

JEUDĘIKIS ir yėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios ^miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikiu ambylance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. •

EUDEIKIS
' JŪSŲ GRABUČIUS <

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
i Visi Telefonai: YĄRDS ^741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

. Sugtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tęl. Yards 1829

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS*

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th $t.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
R|tz. Te J. Jflejtplęck 2615

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 Si
kajnpas Węstcpi Ąve.
Tel. Republic 2266

Telefonas Boulevard 1939

DR- S«A™AI Din: a/roth
9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonaį dieną ir naktį Virginia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 3 Ist Street

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

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis <r 
šventadieniais 10-12 dieną

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Advokatai

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal Nutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek; Prospect 1930

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayctte 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliojus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagąl sutartį. 
4847 West 14th Stteet, 

CICERO, JLL.
X-Ray....Phope Cicero 1260

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

. (Naryauckas) 
GYDYTOJAS ĮR‘CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Valandos: 9-r-12, 7—9, AntradienįValandos: 9-r-12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal insitarimą.

t

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt ’St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KI S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VJashington St
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais i Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ava. TeL Lafagette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 yV, Adams St., Room 21.7 
Tclephonc Rąndolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo if-9 
Tęlepboae Roosevelt 9090 

Nąmit 8-9 ryte Tel. Republic 9000
' —1,1 ..... i ■^YF’ — ■ i ,s ii

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

463! So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. S5l5 So. Rockmell St. 
Tel. Republici 9723

I 11   —ną"p  iiiįiii ■ i

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N, Clark St, Room 909 
Tdephone Franklin 5745 

Namai: 3117 S. t/nion Ąvc., 7 iki 9 v.
Tekphone Victory 2213
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ar girdėjote? Kon
certas ir šokiai už 35c
Tiek kainuos Įžanga Į Pirmo
sios Gegužės koncertų ir balių

kuopos ko 
rengimui Pirmosios Ge- 

sa-

tyta pasitikint, kad į koncertų 
galės atsilankyti kuodidžiau- 
sias skaičius žmonių, net ir tie, 
kurie delei bedarbes negali mo
kėti reguliarės įžangos. O per 
daugumų apsimokės ir rengimo 
lėšos. Taigi už 35c bns galima 
ir Pirmųjų Gegužes apvaikščio
ti, ir išgirsti gerų koncertų, ir 
pasiklausyti goriausių kalbėto
jų, ir, pagalios, pasišokti ir šu 
draugais sueiti, pasikalbėti, pa
sidalinti savo mintimis ir savo 
vargais pasiguosti. Tad visi 
lietuviai-ės kviečiami rengtis 
būti Pirmosios Gegužės iškil
mėse ir pakviesti jon savo drau
gus, pažystamus ir kaimynus.

—Narys.

tuo pačiu laiku ir iš tos pačios 
stoties', kaip ir praėjusį kartą, 
Makalai tęs šeimyninius pasi
kalbėjimus. Lauksime jų.

—Klausytojas.
Bridgeportas

kinu. Tad patartina visiems 
taupyti, o taupyti geriausia lie
tuvių spulkoje. Bile ketvirta
dienio vakarų atsilankykite j 
spulkos raštinę adresu 4917 VV. 
14 st.

senų

Kelios dienos atgal LSS. (’.hi- 
cagos Centralinės 
misija 
gūžės apvaikščiojimo laikė 
vo susirinkimų, kuriame nusta
tė viso šio apvaikščiojimo pro
gramų. Nutarta pakviesti vie
na žymesniųjų chorų ir visų 
būrį geriausių solistų ir šokėjų. 
Taipgi 
tojai, 
kiai. 
ninku 
koncertas ir balius įvyks Pir
mųjų Gegužės, sekmadieny, Lie
tuvių Auditorijoje. Pradžia 6 
vai. vakare, kad ankščiau bai
gti ir kad daugiau laiko liktų 
šokiams ir pasimatymams su 
draugais. Kaip tik bus gautas 
galutinas sutikimas nuo kvie
čiamųjų artistų, tuoj bus pa
skelbtas smulkmeniškas progra
mas.

Daug buvo svarstoma apie į- 
žangų į šj apvaikščiojimų-kon- 
certų. Tai Tbus pirmaeilis kon
certas ir šokiai, kokių retai bū
na. Bet kad artistai, patys bū
dami darbininkai ir pritardami 
darbininkiškai idėjai, noriai da
lyvauja Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojime be atlyginimo, o( 
ir atsižvelgiant į tai, kad dabar 
yra sunkus laikai ir ne kiekvie
nas išsigali mokėti kad ir ne
didelę musų koncertų regulias 
rę įžangų, ir dar be to kadangi 
šis koncertas nėra rengiamas 
pelnui, bet kad.bendrai visiems 
lietuviams darbininkams sueiti 
ir kuoiškilmingiausia apvaikš
čioti šių viso pasaulio darbinin
kų solidarumo šventę, tai tupu 
nutarta nustatyti mažiausių 
galima įžangų, bile tik padeng
tų rengimo išlaidas, būtent tik 
tai 35c asmeniui. Tai dar ne
girdėta įžanga į koncertų ir ba
lių! Tokia žema įžanga nusta-

bus du žymiausi kalbė- 
Po programo gi bus še
šios tarptautinės darbi 
š ven tės a p va>kšč io j imo

Graži radio progra
ma

■........

Praeito antradienio vakare iš 
stoties WGES Peoples Furniture 
krautuvės ir vėl oro bangomis 
leido gražių dainų ir muzikos 
per orą.

Dainininkai F. Jakavičius ir 
J. Gudas ypatingai pasižymėjo 
gerai sudainuodami keletą gra
žių dainelių. Taipgi Dr. J. J. 
Kovarskis pasakė įdomią kal
bą apie sveikatą. Prie to, buvo 
graži muzika rinktinų dainelių, 
įdomių kalbų ir pranešimų, kas 
labai užinteresuoja klausytojus 
ir paskatina juos įvertinti gra
žias programas leidžiamas Pco- 
ples Furniture Kompanijos 
krautuvių kiekvieno antradie
nio vakarą.—N.

Bridgeporte susitikau 
Naujienų draugų, V. Bagdonų, 
kuris turi Moving & Expressing 
biznį adresu 3139 S. Halsted 
gatve.

Paklausiau: “Kaip viskas?“ 
Biskį nuliūdęs jis atsake:

“Ne geriausiai, nes 4Į/2 metų 
sūnūs sunkiai serga jau savai
te laiko. Turėjau apie desėtkų 
daktarų manydamas, kad gal 
vienas ar kitas greičiau numal- 
šips vaiko skausmus. Vėliausiai 
nuspręsta, kad vaikas serga dėl 
tonsilų, ir kaip gavo vaistų 
nuo tos ligos, tai netrukus pa
gerėjo“.

Vaikas dabar jau geresnis ir 
manoma, kad už keleto dienų 
Bagdonukas bus OK.—.L Z.

šiomis dienomis ištiko nelai
mė P. Pupelį jo name, 1337 S.< 
49 avė. Jisai susižeidė pavojin
gai rankų. Pirmų pagelbą su
teikė Dr. Montvidas. Bet ant 
rytojaus Pupelis turėjo važiuo
ti į ligoninę ir imti X-spindu- 
lius. Tikimais, kad neužilgo 
jis bus O. K.

Pirmadienio popietį teko už
sukti į Dr. Gusseno ofisų. Ra
dau pilna pacientų,
nieko naujo, nes daktaras 
gerų praktikų.

Ir tame
turi

Taksų reikale komisija 
jau visos informacijas, tįk

Bridgeportas
Lietuviu Vaisbos Buto 

susirinkimas

Svarbu taksų mokė 
tojams

Nepaprastas Ben
Bernie iškilimas

Illinois Supreme Court at
mainė svarbų žemesnio teismo 
nuosprendį 1 taksų mokėjimo 
klausimu.

Cook kauntės teisėjas Jerec- 
ki gruodžio mėnesio 31 diena 
1931 metų išnešė nuosprendį 
tūlos moteriškės, p-nios Cisar 
(iš Oak Park), byloje,.kad 1928 
ir 1929 m. taksos buvusios ne
teisėtai paskirstytos.

Dabar Supreme Court vy
riausias teisėjas Stone pareiš
kė, kad teisėjo Jareckio nuo
sprendis atmainytas. Rašyta 
Supreme Court opinija bus pa
skelbta vėliau.

Advokatai ir užinteresuoti as
mens bei taksų mokėtojų aso
ciacijos laukia Supreme Court 
spausdintos opinijos, kad jų 
tinkamai išstudijuoti.

Remiantis minėtu aukščiau 
teisėjo Jarecki sprendimu tikė
tasi, kad ir 1930 metų taksos 
gal bus pripažintos neteisėto
mis. Vienok tas pats Supreme 
Court pirm keleto dienų pa
reiškė, kad ir 1930 taksos esan
čios teisėtai paskirstytos ir jas 
veikių mokėti, šių metų tak
soms sumokėti laikas išsibaigia 
balandžio 23 d.

Antradienio vakarų, balandžio 
19 d., Lithuanian Chamber Of 
Commercc (Lietuvių Vaisbos 
Butas) turėjo susirinkimų Uni- 
versal JCliube.

Tarp kitų susirinkimo reika
lų buvo išrinkta Buto valdyba 
einamiesiems metams.

Pirmininku išrinktas J. J. 
Elias, Universal State Banko 
prezidentas (senasis), pirmu vi- 
ce-pirmininku S. B. Kamaiko; 
antru vice-pirm. adv. Fr. B. 
Bradchulis; trečįu vice-pirm. 
J. W. Zacharewicz; ketvirtu 
vice-pirm. adv. J. J. Grish; sek
retoriumi ir biznio vedėju J. P. 
Varkala; iždininku M. J. Kiras.

Be to, išrinkta įvairios ko
misijos.

Susirinkimas pasiuntė Prin- 
cetono universiteto profesoriui 
H. II. Bender telegramų svei
kindamas jį su 50 metų sukak
tuvėmis. Profesorius Bender 
yra lietuvių draugas ir pasidar
bavęs pripažinimui - Lietuvos 
kaip nepriklausomos respubli
kos.—Rep.

Cicero
bu-sekmadienį čia 

iškilmės vispj kolo- 
paminėti 200 metų

pat-

turi 
rei

kia šaukti susirinkimas ’ir vi
siems susirašyti. Tad bukite ga
tavi. Momentas svarbus.

—Koresp.

serijas ir galėsite jas išplatin
ti.

Blogi laikai, daugumas iš na
rių “ nedirba. Bet susivienimo 
nariai darbuojas savo organiza
cijos labui. Per narių pasidar
bavimų ir pritarimų pasisekė 
pritraukti prie, Susivienijimo 
Gedimino draugija. Kuomet dvi 
draugijos susidėjo į krūvų, tai 
pųsidarė didesnė spėka, galėsi
mo dabar daugiau nuveikti.

šiuo laiku keli nariai serga, 
jiems reikia teikti pašalpųl Bet 
sveiki būdami darbuokimės Su
sivienijimo labui.

Į ateinantį Susivienijimo su
sirinkimų, kuris įvyks gegužės 
13 dienų, turėtų kiekvienas na
rys atsilankyti. Jis bus svar- 
biaus susirinkimas iš visų.

Korespondentas.
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Roseland
Lithuanian Univers 

ity Club

still a good sized group of 
young people gathered to- 
gether for a bit of diversion 
by vvay of vočalizing.

The progress of Ihcse 
“gleers“ has been amazing. 
Having mot only twicc, these 
young people have already 
memorized two songs and are 
well on their way on a third. 
Their collection consįsts of 
the club song of which both 
the words and . inusic have 
been *written 
meinbers, 
cs 
Šimkus.

The next meeting of the glee 
club will be April 30th at Al 
Neckrash’s home, 6623 So. 
Francisco Avė.

Attention! The next regular 
meeting of the Lithuanian 
University Club will be May 
Ist a t the Universal Club, 33rd 
and Halsted Sis. Important 
matters relating lo the feųtival 
to be held on May 21 st a t the 
Lithuanian Auditorium are to 
be discusscd. Ali members are 
urged to comc out. —Kazys.

CLASSIFIED APS.
Business Service 
BlznioPatamavimaa

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

/

by onc of 'the 
“Evening ’ Brccz- 

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

3218 So. Halsted St.
' Tel. Victory 4965

Furniture & Fixtures
Rakandai-paisai

PAAUKOSIU gražius modemiškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325, . 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt.,.tel. Rogers Park 4887

s*

Ateinantį sekmadienį K. Stru- 
milo svetainėje bus daug publi
kos, nes tą dienų yra rengia
mas koncertas. Lietuvių Choras 
Pirmyn žada atvažiuoti visu 
skaičiumi ir išpildyti koncertų, 
žada būti nemažai publikos iš 
Chicagos, o iš Roselando ir jo 
apielinkės, tai bus daugiausiai.

Jeigu taip išsipildys, kaip 
man pasakoja žmonės, nežinau 
ar beužteks ir vietos Strumilos 
svetainėj.

Kadangi man patinka Lietu
vių Choro Pirmyn pildomi prog
ramai ir aš noriu juos pamaty
ti, tai busiu pirmas ateinančia
me sekmadienyje K. Strumilos 
svetainėj. Patariu ir kitiems at
silankyti. Užtikrinu iš anksto, 
kad progran^as' bus geras už 
prieinamų kaina ir visi busite 
užganėdinti. Pradžia 6 v. v.

and

thc

Glce clubs have comc 
gone. Thęrc are glee clubs in 
the proccss of formation and 
there are glee clubs dcad and 
buried. Būt was there ever a 
glee club fornied under the 
šame lines as that of 
Lithuanian students?

Lašt Saturday afternoon, af- 
ter finishing my regular 
xhores, I journeyed to attend 
thc meeting of the Lithuanian 
University Glee Club. Al- 
though the day was bright and 
wann and thc call of thc out- 
doors was in everyone’s heart,

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO• IR

BUDAVO.TIMO BENDRO
VES NARIAMS

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

T. Rypkevitia, 
sekretorius.

PARDAVIMUI 4 . kambarių rakan
dai. labai pigiai turi būti parduoti šian
dien. 4332 S. Talman Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vyro virš 40 
metų arba pusininko ant mano namo. 
Man vienai per sunku gyvent.

Rašykite 
Box 1418. 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO Į sand- 
wich shop. vienai persunku.

10805 So. Michigan Avė.

- v A* .

Lietuvių valanda

Ben Bernie, ”Old Maestro”, kuris 
duoda radio programus dėl Blue Ribbpn 
Malt visu Columbia Broadcasting System 
tinklu kas kiekvieną antradinenio vaka
rą, 9 vai., Eastern Standard Time, yra 
dar vienas pavyzdis kaip Amerikoje, kad 
ir neturtingas, bet dėka savo sugabumu 
ir energija, gali augštai iškilti.

Gimė jis New Yorko East Sidėj. di
delėj šeimynoje ir dar vaiku būdamas 
turėjo išmokti pats manytis ir dar savo 
šeimynai pagelbėti. Tėvai jį pamokino 
muzikos, prie kurios jis parodė didelio 
palinkimo ir būdamas 14 m. amžiaus jis 
jau davė koncertą Carnegie Hali. Te- 
čiaus Ben Bernie nusitarė būti kasyklų 
inžinierium ir baigęs High School įsto
jo Į College of the City of New York. 
Bet turėdamas teikti pagelbą šeimynai, 
jis gavo vietą už smuikininką pirmame 
Marcus Loew krut. paveikslų teatre New 
Yorko West Sidėj. Bubantis teatrų 
magnatą* greitai pastebėjo jo komiškus 
gabumus ir pagelbėjo įstoti į vodevilių. 
Vis dar norėdamas patapti inžinierium, 
Bernie Įstojo į Cooper Institutą, bet 
greit pamatė, kad juokavimas scenoje ir 
inžinieriavimas nelabai tesusitaiko, ir jis 
mokyklą apleido.

Pirmos jo pastangos teatre nesusilau
kė didelio pasisekimo. Daug metų turė
jo skursti iki jis ėmė garsėti. Pra
džioje jis su kitu sudarė muzikos ir 
juokų škicą. Paskui susidėjo su ar- 
monistu. Pagalios susidėjo su savo jau
nystės draugu Phil Baker ir jiems 
ėmėsi gerai sektis. Abu buvo geri 
juokdariai, Baker grojo armoniką, o 
Bernie smuiką. Sulaukę didelio pasise
kimo jie betgi išsikirė ir abu patapo mo- 
nologistais ir abu ir Šioj srity paskilbo 
ir yra sėkmingi publikos linksmintojai.

Ben Bernie juokai, kurie iškėlė jĮ tiek 
augštai vodeviliuose, ir jo Blue Ribbon 
Malt orkestrą, neabejotinai padarys Blue 
Ribbon Malt programus populiariškiau-i 

ploflcamaĮ* oęęt fasiklau^ykitę jų Į

Naujienų Radio 
programas

Praėjusį sekmadienį Naujie
nos ir vėl davė programų iš ra
dio stoties WEDC, 1210 kilo- 
cycles, nuo 7 iki 7:30 vai. va
karo. '

Porgramas susidėjo iš dainų 
ir pasakos.

Dainavo p-le Sofija Paškevi- 
čaitč. Ji sudainavo tik dvi dai
neles, bet jos buvo vertos viso 
tuzino, nes skambėjo nepapras
tai gražiai. x ‘ ,

Esu girdėjęs ar skaitęs, kad 
kai kurie veidai fotografuojasi 
ypatingai gerai. Klausantis 
p-lės Paškevičaitėš dainų atro
dė, kad jos ’balsas fotografa
vosi oro bangomis kuo puikiau
siai. Taip, Jos dainos buvo 
malonumas klausytojams.

Makalų šeimynos nebuvo na
mie. Ji dalyvavo, jei neklysiu, 
Birutės parengime, kuriame vai
dinta operetė “Silvija“. Vietoj 
Makalų p-nia Nora Gugienė ir 
p. Kl. Jurgelionis patiekė pa
sakų iš lietuvių mitologijos.

Praėjusį 
vo didelės 
nijoj, kad 
Jurgio Washingtono mirties su
kaktuves. Pasakyta daug 
riotinių kalbų.

Ceremonijos pradėta iŠ 
9:30 valandų. Baigtų jos 
popiet, žinoma, pietums buvo 
pora valandų.

Po pietų iškilmės teko lie
tuvių kolonijoj apvaikščioti ir 
visi pripažįsta, kad lietuviai pa
sirodė skaitlingiausia, šiaip gi 
parengimais geriausia pasirodė 
čekai, nes jie ir sumanytojai 
buvo ir turi kuo pasirodyti: le- 
gionerių skyrius 96 jų vienų, 
Morton High School jų kontro
lėj, ir 1.1.

Lietuvių buvo du kalbėtojai 
—J. J. Mockus ir kun. Vaiču- 
nas. Nė vienas lietuviškai ne
pratarė nė žodžio .O čekai sa
vęs neaplenkė, vadinasi, pasi
rodė, kad yra čekai, gi lietuvių 
dagi neįdėjo j programų ir at
siprašė, jogei 'padarę klaidų.

ryto
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Malonu -,buyo klausytis per
eitam sekmadieųyj lietuvių ra
dio programo iš stoties WCFL. 
nuo 1 iki 2 vai, po pietų, ku:ęį 
davė Jos. F. Budriko krautuvė, 
3417 So. Halsted st.

(Programas susidėjo iš gražių 
dainų ir muzikos, žavė j ančiai 
dainavo ponia Marijona Schultz 
—Ivanauskaitė, Stasys Rimkus 
ir Budrikas sudainavo senobinę 
dainelę “Ant marių krašto“, o 
Budriko radio orkestrą links
mai -griežė įvairius šokius. Taip
gi reikia pastebėti, kad ir perei
tam ketverge Budriko krautu
vės 
ties WHFC buvo gražus, įvai
rus ir tikrai geras.

Jau greit sueis tris metai, 
kaip Budriko. krautuvė savo, lė
šomis be sustojimo leidžia du 
syk į savaitę gražius lietuvių 
dainų ir muzikos radio progra
mos.

radio programas 4š sto-

Roseland

, Su balandžio pradžia prasi
dėjo nauja, lietuvių ^pulkos se
rija; Tai j parankiausias’; laikas 
pradėti taupyti pinigus. Nors 
dabar depresija ir yra daug be
darbių j bet visi žino, kad esa
ma žmonių, kurie turi paslėpę 
savo turtų ir neleidžia jo apy
varton. O tai galų gale užgau
na visus.

Jau pavasaris, saule šildo 
švelniau, darbai atrodo pradedu 
krutėti—namų valymas, taisy
mas, ir malioriai, karpenteriai 
ir plumberiai suranda; užsiėmi
mo, ypač gi P. Varpočenskas— 
jis prastų laikų neturi, dirba 

Man ta pasaka' pasirodė labai dieną ir naktį.
Su pradžia pavasario ir tie'įdomi.

Pereitų šeštadienį K. ir D. Su
sivienijimo komisija, iždininkas 
ir vice-pirmininkas, važiavo ieš
koti vietos išvažiavimui, Daug 
vietų apvažiavo, bet jos yra to
li ir brangiai kainoj a. Paran
kiausių,; vietų ir v paėmė Grlpbef 
Illinois, prie 159 gatvės. Išva
žiavimas įvyks liepos 17 dienų.

,Pasižymėkite tų dienų, niekur 
kitur nepasižadėkite, nes tų die
nų bus iškilmingiausias Susivie
nijimo 'išvažjavįmas. Susivieni
jimo narių ir pritarančios pub- 
kikos smagus pasilinksminimas.

Serijos jau atiduotos į spau
dų. šių savaitę jos bus 'atspaus
dintos. Ateinančių savaitę ko
misija .turės susirinkimų, kad 
prirengti plahus išvažiavimui ir 
sutvarkyti serijas išdalinimui 
uariatns. >

Nuo ateinančios savaitės, ku
rie nariai nedirbate, kreipkįtės

Chevrolet vyrauja 
pardavyboj

Pardavimui naujų ir vartotų Chevrolet 
kas kflrŲį didėja

Dabar kada užsibaigė parodos trijų 
automobilių kompanijų. kurios varžosi 
pigiųjų autofttobilių srity, būtent General 
Motors, Ford ir Chfyslęę, Įdomu pažiū
rėti ką kiekviena jų yra atsiekusi.

Chevrolet, General Motors pigus au
tomobilius, per pirmas 10 dienų balandy, 
pardavė 17,452 naujų karų ir 26,573 
vartoti karai. Tai. yra 5,000 karų dau
giau negu parduota per paskutines 10 
dienų kovo mėn. ir 89% geriau, negu 
pirmos 10 dienų kovo m.

Pavasarinės parodos buvo,tiek sėkmin
gos dėl Chevrolet daugiausia todėl, kad 
jis turėjo prekes ir karai buvo ne tik 
parduoti, bet ir tuojaus pristatyti. Iš
rodo, kad ir visas mėnuo bus labai ge
ras dėl Chevrolet kompanijos.

Plymouth taipgi gerai pasižymėjo ir 
nors jis toli nepardavė tiek karų, kiek 
Chevrolet, bet Chrysler parodos rūmai 
buvo skaitlingai lankomi. Naujas pasi
rinkimas Plymouth body, taipgi naujos 
žemos kainos patraukė tiek daug pirkė
jų, kiek ši kompanija niekad nebuvo 
turėjusi nuo laiko kaip Plymouth pasi
rodė matkete. Reikia dąr pastebėti, kad 
ir Plymouth galima pirkti ant vietos, 

’ Iš kitos pusės, Fordas, kaip išrodo, 
pelnė tiktai ant popieros. Nors kompa
nija skelbia, kad ji gavo labai daug de
pozitų tolimesniam pristatymui, bet tai 
nereiškia aktuolo pardavimo,, nes šiandie 
— po dviejų savaičių po paskelbimo 
naujo 8 — dar nėra pristatytas nf vie
nas to modelio karas privatiniam kostu- 
mieriui. , v ,

Net ir tie keli karai, kurie buvo pri
statyti pardavėjams, jie yra tiktai kom
panijos paskolinti kaipo sempeliai ir par
davėjai vėliau turės juos grąžinti kom
panijai . • (

Tas rodytų, kad Fordas dar neištobu
lino ?avo naujo modelio tiek, kad drįs
tų tą karą (į Įteikti į publikos rankas. 
Daugiau to, naujasis Fbrd 8 dagi ir ne
buvo niekur viešai demonstruotąs. .

Balandžio 15 d. plieno industrija pa
skelbė, kad ji' nėra gavusi iš Fordo to
kio užsakymo, kuris rodytų rengimąsi 
tuojaus pradėti dirbti didelėj skalėj.

Prie šitokitį «Qlyg»b galima manyti, 
Jcad daugelis Ford pirkėjų, kurie padėjo 
depozitus tolimesniam pristatymui, atsi- 
mes ir nueis prie kitų išdirbysčių karų 
kaip tik galutinai paaiškės, kad jie ne
sulauks pristatymo ankščiau vidurio va
saros.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkeviiia,
Naujienų Spulko? Sekt.

Brighton Park. — Law Civic Ass. su
sirinkimas Įvyks balandžio 21 kd., 7:30 
v. v., McKinley Park svet., 39 ir West- 
ern Avė. Susirinkimas vienų lietuvių 
namų savininkų, kad išrinkti valdybą ir 
išklausyti delegacijos važiavimui Į 
Springfieldą ir pasitarti dėl taksų. Ku
rie dar turite taksų bilas, atsineškite. 
Visi kviečiami ateiti. — Jos. Janusas.

Northside. —- Humboldt Parko Liet. 
Politiško Kliubo mėn. susirinkimas Įvyks 
balandžio 21 d., Almira Simons svet., 
1640 N. Hancock St., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti skaitlingai, nes po 
rinkimų randasi svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. J. A. Jankus.

“Birutės" Choro repeticija Įvyks šj 
vakar.) lygiai 8 vai., Gage Park Svetai
nėje. Choro nariai yra kviečiami atsi
lankyti. Valdyba.

Jus sutaupinsite 50% ant! viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotą*. 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 

^ale Ramova teatro 
Taisymas ir Prosinimas moterųValymas, 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

Į CL ASSIFIED APS,
Educational 

Mokyklos

Buy gloves wlth what 
it savos

• moK4U 60ę •»
teariau kad teutirerą 
kolei* , Uitertne Tootb Pa«te, 
didelis tubae parsiduoda ai 
«So. Ji valo ir apšauto daa- 
tis. Be to raute sutaupiau 
S8. u| kurtuos rsMte auslpirk*, 
u plrlUnaites ar kl kita 
Lambert Pharssaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

MOKYKIS BARBHRYSTfiS
AMATO (

Dienomis ar vakarai*. Del informacijų 
Šauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
■■ COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Pinan**i“Pą».kolo5 

PINIGAI SKOLINAMI 

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

ne* 
mė-

Automobiles
FORDAS coupe, su rumble sėdyne — 

1929 1 modelis — kaip naujas, tiktai 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

0 ateinantį sekmadienį vėl slydųs doleriai ima rodytis tan-prie komisijos, iš jo$ gaųsitę Garsinkite^ “N-nose”
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lic- 

tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na- 
m tfose, pigiai. 4357 So. 
Avė. Td. Lafayette 1329.

K
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Help Wanted—Malė 
. DnrMnlnku Reikia

REIKALINGAS darbininkas ant ūkės, 
apie 50 metų senumo. Duosiu burdą, 
drabužius ir tabaką. Rašykite Tony 
Vajlionis, R. 7, Box 126, Dowagiac, 
Micb.

Situation Wanted
Darbo

REIKALAUJU darbo ant farmų arba 
šapo j prie kokių žmonių. Esu karęen- 
deris. Kam reikalingas toks žmogus, 
orašau atsišaukti, John Mikalunas, 1621 
So. Halsted St., Tel. Canal 6799, 
Chicago. III.

Furnis^
RENDAI du kambariai, pavieniui ar

ba mažai šeimynai. 2 to s lubos.
I 946 W. 3 Ist Place

Business Chances
Pardavimui Bizniai_________

PARDAVIMUI soft drink parlor. Pi- ' 
giai. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 4125 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučerpė ir gro- 
sernė, lietuvių apielinkėj. kartu ir 4 
kambarių stubos rakandai. Savininkas 
važiuoja Į Lietuvą. 939 W. 33 St.

PARDAVIMUI ar išmainimui gro- 
sernė, labai gera vieta, biznis išdirbtas 
per daug metų, su namu arba atskirai.

1904 Canalport Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su ar 
be namo. Geras išdirbtas biznis. Jei
gu be namo, renda bus pigi. Ant leng
vų išmokėjimų.

3356 So. Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

10 AKRŲ farma $12,000 vertės 16 
mylių nuo Chicagos prie McCarthy 
Road (123 kelias), elektra, gazas, mai
nysiu į namą Chicago je. W. Kondrat, 
R. 1, Lemont, III.

PARDAVIMUI 126 akerių farma Illi 
nojaus valstijoj, prie cimentinio kelio 
B. Belunski, R. 1. Momente, III.

SENA* našlė parduoda 160 akrų tar
nų: bargenas. priims mažą išmokėtą 
cottage. Copeland, 4839 W. Iowa St.

Real Estate For Sale 
yąinaį-^ętĮi.i, Pąnląyimni 

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue

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

t 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, bučernių 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

PARDAVIMUI
Washtenaw i stotas ir flatas.

2616 W. 63 St.,

- -----------------------u.
biznio p ra pert ė —
Pigiai, Kreipkitės

viršuj.

$
ii.




