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Cal. gubernatorius 
atsisakė dovanoti
T. Mooney bausmę

“MOONEY ESĄS KALTAS’* SEIME YRA 450 VIETŲ

Mooney pareiškė negalįs tikėtis 
teisingo nuosprendžio iš kapi- 
t talistų kontroliuojamos 

valdžios

Sacramento, Cal., bal. 21.— 
California valstijos gubernato
rius James Rolph Jr. atsisakė 
dovanoti bausmę Tom Mooney, 
pareikšdamas, kad jis buvo tei
sėtai nubaustas už San Fran- 
cisco mieste įvykusį bombos 
sprogimų laike karinio prisiruo
šimo iškilmių, 1916 metais.,

Mooney nuo pat įkalinimo 
tvirtino, kad jis buvo įkalintas 
neteisėtai, nes nieko bendro su 
bombos padėjimu neturėjęs. Bet 
gubernatorius jau ketvirtu kar
tu atsisakė į Mooney nurody
mus kreipti domės ir jo nepa
leidžia.

Mooney buvęs iškilmėms 
. priešingas

Gubernatorius pateisino sa
vo sprendimą sekančiomis prie
žastimis: Mooney su kitais ra
dikalais buvęs iškilmėms prie
šingas; turėjęs neapykantą 
prieš dabartinę valdžios formą 
ir “norėjęs Amerikos žvaigždė
tą vėliavą pakeisti raudona vė
liava.”

Tuo tikslu jis su Billings ir 
kitais nutarė teronžuoti miesto 
gyventojus ir išsprogdino bom
bą miesto dalyje, kur tuo lai
ku buvo susirinkusios minios 
žmonių.

“Teisybės nėra ko tikėtis”
Išgirdęs apie gubernatoriaus 

nuosprendį, Mooney pareiškė, 
kad jis neturi nei mažiausios 
progos gauti teisingą nuospren
dį nuo teismo ar valdžios įstai
gų, kurias kontroliuoja kapita
listai.

Kiek anksčiau paaiškėjo, kad 
liudininkai, kurie liudijo prieš 
Mooney 1917 metais buvo pa
pirkti. Netgi pats teisėjas ir 
prisiegdintieji (jury) Mooney 
pasmerkę, prisipažino buvę su
klaidinti, bet gubernatorius j 
tai neatkreipė domės.

Senatas pašaukė 20 bro- 
. kerių pasiaiškinti

' VVashington, D. C., bal. 21.— 
Pradėjusi tardyti New Yorko 
biržos tranzakcijas senato ko
misija pareikalavo 20 brokeriu 
ir stambių firmų atvykti pasi
aiškinti.

Australija sukėlė $11, 
000,000 bedarbiams

Melbaurne, Australija, bal. 
21.—Keturios Australijos vals
tijos Ųueensland, Vakarinė 
Australija, P. Australija ir 
Tasmanija sukėlė $111,000,000 
bedarbiams šelpti.
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Sekmadieny, 
Balandžio 24 dieną 

Bus iš Stoties
WEDC 

1210 kilocykles 
7:00 iki 7:30 vakare

Hitleris pasiryžęs. 
laimėti didžiuma v
Prūsų rinkimuose

Demokratiniai kandidatai iki- 
šiol turėję didžiumą tiki gauti 

13,000,000 iš 20,000,000 
Prūsijos balsų

Berlynas, bal. 21. —Užporyt, 
sekmadienyje, bal. 24 d., Vokie
tijoje įvyksta Prušijos seimo 
rinkimai. Pralaimėjęs preziden
tūrą, fašistų vadas Adolf Hit- 
ler yra pasiryžęs seime laimėti 
daugumą.

Bet laimėjimas Hitleriui bus 
labai’ sunkus, nes valdžia' kiek 
ląiko atgal paskelbė jo “kovos 
burius” nelegaliais ir jis var
gu turės tą paramą, kurios su
silaukė Prūsijoje laike prezi 
dento rinkimų, bal. 10 d.
Demokratiniai kandidatai tikisi 

13,000,000 balsų
Vietų Prūsijos seime yra 450 

ir anot Ilitler’io, -jis laimėsiąs 
170—180. Ikišiol daugumą tu
rėjo demokratinio nusistatymo 
atstovai, kurių pusėje dauguma 
balsuotojų ir tebestovi. Jie bal
savimuose tikisi gauti apie 12,- 
000,000—13,000,000 iš visų 20,- 
000,000 Prūsijos balsi].

Sekmadienyje seimų rinki
mai be Prūsijos įvyks ir sekan
čiose valstijose Bavarijoje, Wu- 
ertenberge, Hamburge ir An- 
halt. Visų svarbiausią rolę 
Vokietijoje lošia Prūsijos sei
mas, todėl ten Ir ėis smarkiau
sia kova tarp dalyvaujančių 
jartijų.

Panešė nuostolius Kru- 
egerio monopolyje; 

nusišovė
Berlynas, bal. 21. — Bran- 

nenburge, Bavarijoje nusišovė 
žymus pramonininkas Ford i- 
nand Steinbeis. Nusižudymo 
priežastis, dideli nuostoliai 
Krueger'io degtukų monopolyj.

Turėjo “mirti” norėda
mas išvažiuoti iš 

Amerikos
Charlero, Pa., bal. 21. — J. 

Ledai r nutarė važiuoti iš Ame
rikos atgal į Belgiją, bet ne
turėjo pinigų. Pašalpinė drau
gija, prie kurios jis priklausė, 
vienbalsiai nutarė, kad Leclair 
jau “miręs” ir jam išmokėjo 
$200 kelionei.

Bolivijoje pasirodė gel
tonasis drugys

Buenos Aires, Argentina, 
bal. 21.—Iš Salta, Argentinos 
praneša, kad pasienyje buvo į- 
steigta kvarantina, nes Bolivi
joje pasirodė geltonasis drugys. 
Visi pereiną iš Bolivijos į Ar
gentiną kvarantinoje turi pra
leisti 7 dienas.

Vokietijos bedarbiams 
2,000,000 akrų žemė

‘ , i

Berlynas, bal. 21. ■— Rytų 
Prūsijoje valdžia paskyrė 2,- 
000,000 akrus žemes bedarbiams 
ir jų šeimynoms.

Riaušės ( Philadelphijoje
Philadelphia, Pa., bal. 21. — 

Philadelphijoje prie City Hali 
įvyko riaušės, kuriose datfg da
lyvių buvo sužeista. 23 agitato
riai, jų tarpe šešios moterys, 
buvo areštuota.

[Acme-P. K A. Photo]

George. S. Leisure (po kairei) ir Clarence S. Dąrrow, kurie 
dabar Honolulii mieste veda Massie bylą.

Lindbergh’ų vaiko 
sugrąžinimo viltis 
jau pradeda mažėt

Po 51 dienos, policija ir Lind- 
bergh’as nieko neatsiekė

Hopewell, N. J., bal. 21. — 
51 diena atgal, iš Hopewcll, N. 
J., kįdnaperiai pavogė 21 me
nesio arpžiaus Lindbergh’o kū
dikį. Nors nuo pavogimo, iki 
dabartinio laiko Lindbergh’o 
atstovai vedė derybas su kid- 
n spėriais ir policija juos sekę 
ir ieškojo, kūdikio sugrąžinimo 
vilties tėra tiek pat miglota, 
kaip ir anksčiau.

Naujesnių įvykių nebuvo. Kid- 
naperiams Linęlbergh’ą apgavus, 
ieškančius apėmė apatija ir jei
gu anksčiau buvo viltis, dabar 
ji sumažėjo. Dr. Condonui ne
siseka užmegsti ryšiai su pa- 
grobikais. Trys virginiečiai 
dar viliasi kūdikį atgauti, bet 
ikišiol pastangos nedavė jokių 
vaisių.

Ohio kasyklose neramu
mai tebesitęsia

Cadiz, O., bal. 21. — Somers 
ir Adeną apylinkių apglių ka
syklose neramumai vis tęsiasi. 
Nuolat girdėti šūviai. Distrik- 
tan prisiųsta kariuomenės tva'r- 
kai prižiūrėti.

Italai rengiasi skristi 
Amerikon

Rymas, Italija, bal. 21. — 
Italijos oro ministeris Italo 
Balbo pasiuntė komisiją į Gren
landiją ištirti galimybes susto
ti toj saloj pakelyj į šiaurinę 
Amerika. Skris visa lėktuvu *■ J \ , *
eskadrilė.

D. A. R. siūlo deportuok 
ti bedarbius imigrantus

Washington, D. C., bal. 21.— 
D. A. R. (Daughters of the. Re- 
volution) moterų organizacija 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
reiškė, kad visi svėtimšaliąi, ku
rie dabartiniu laiku neturi dar
bo, turėtų būti deportuoti iš 
Amerikos.

Mandžurijos kinų 
armijos atsisako 
malšint sukilėlius

Kareivius sudemoralizavo bu
vęs gubernatorius

Amoy, Kinija, bal. 21. —Iš 
Amoy miesto d pasitraukė val
džios kariuomenės garnizonas, 
nes tikimasi, kad jį bet kuriuo 
laiku užims kinų komunistai, 
vedami gen. Sun Liang-chen. Iš 
miesto pasitraukė ir gyventojai, 
norėdami išvengti kraujo pra
liejimo. Netoliese stovi anglų 
karo laivas, kuris teiks protek
ciją anglų piliečiams,

Shanghai, bal. 21. — Iš Ja
ponijos atėjo pranešimas, kad 
Mandžurijos kariuomenė, kuri 
daugumoje susidaro iš kiniečių, 
nerodo jokio veiklumo ir nuolat 
traukiasi prieš kinų sukilėlių 
puolimus. Kareivių eilės yra 
visai sudemoralizuotos ir japo
nai kaltina buvusį Mandžurijos 
gubfernatorių Chang Hstieh- 
liang varius tarp jų propagan
dą.

'Shanghai, bal. 21. — Prie 
Ratingo tarp japonų žvalgybi
ninkų ir kinų įvyko susišaudy
mas. Vienas žuvo, keli sužeis
ti.

Tacoma, Wash., bal. 21. —11 
metų berniukas bežaisdamas ir 
įsivaizduodamas esąs korikas 
pakorė savo 2 metų sesutę. Ji 
mirė.

Belgradas, Jugoslaviją, bal'. 
21. — Jugoslavijoje užsidarė du 
dideli bankai, Dona'usave ban
kas ir Zagrebu kroatų bankas. 
Taupytojams atmokės 50c. už 
kiekvieną dolerį.

Ch'icft^ai ir ap'elinkei federa 
lis oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
pietryčių vėjas;

Saulė teka 5; leidžiasi 6:37.

Bedarbės karo darbų 
skaičius pakilo iki 

550,950
Karas pasibaigs gegužės 1 dieną

New York, bal. 21. — Ame
rikos darbo federacijos, Ameri
kos legijono ir kitų organizaci
jų vedamas karas prieš bedar
bę ikišiol parūpino’ 550,950 
naujus darbus bedarbiams į- 
vairiose krašto dalyse. Iki ge-. 
gūžės 1 d. tikėjosi gražinti, at
gal į darbus 1,000,000 bedar
bių.

MacDonaldas rezig
nuos?

London, Anglija, bal. 21. — 
Londono spaudoje pasirodė pra
nešimai, kad premjeras Mac
Donaldas bus priverstas rezig
nuoti, nes turįs sunkumų su 
akimis.

Lenkijoje suimtas opiu
mo kontrabandinin

ką vadas
Częstochoiva, bal. 21.— Częs- 

tochowoje suimtas turtingas 
chemikalų dirbtuvės savininkas 
Dr. Wladyslaw Sachs, kuris va
dovavo opiumo kontrabandi
ninkų gaujai. Pasinaudoda- 
maš suklastuotais leidimais, į- 
veže į kraštą 300,000 svarų 
opiumo ir kitų nuodingų nar
kotikų.

Dempsey išrinktas dele
gatu i republikonų 

konvenciją,
Reno, Nev., bal. 21. — Bu

vęs pasaulinis sunkaus svorio 
boksininkų čempijonas Jack 
Dempsey išrinktas Nevadavals
tijos delegatu į republikonų 
konvenciją, kuri įvyks birželio 
mėnesyje, Chica'goje.

Sukilusius kiniečius 
Mandžiurijoje veda 

moteriške
Harbin, Mandžurija, bal. 21. 

— Kinijoje atsirado nauja 
Žana D’Ars. Kirino provin
cijoje, Mandžurijoje kinų suki
lėlius veda jauna 20 metų mer
gaitė ir visuose mūšiuose ji 
laimėjo. Mergaitė veda virš 
1,000 sukilėlių. I ’

Dawes priešingas bonų 
išmokėjimui ■U •

Washington, D. C., bal. 21.— 
Kalbėdamas į atstovų rūmų 
ways and means komisiją Char
ites G. Dawes, rekonstrukcijos 
korporacijos pirmininkas griež
tai pasisakė prieš pilną vetera
nų bonų išmokėjimą.

Už Anglijos-Amerikos 
bendradarbiavimą

London, Anglija, bal. 21. — 
Laike naujo Anglijos biudžeto 
debatų parliamente, buvęs iždo 
ministeris Chųrchill ( pareiškė, 
kad Amerika ir Anglija eida
mos iš vieno galėtų išrišti pa
saulio finansinius sunkumus.

Nužudė mokytoją už 
sunaus nubaudimą ’

Stockton, Cal., bal. 21.—^Už
pykęs, kad mokytoja nubaudė 

J jb sūnų tūlas tėvas ją nužudė. 
Mokytoja' tuo laiku dėste pamo
kas vaikams. Tėvas į ją palei

do šūvį. •

Lietuvos Naujienos
Atidėti socialinio 
draudimo įstaigos 
valdybos rinkimai
Klaipėda. Krašto direktorija 

atidėjo socialinio draudimo į- 
staigos valdybų rinkimus, ku
rie turėjo įvykti balandžio 11 
d. Rinkimus atidėti prašė kraš
to ūkininkai, nes rinkimams 
juvo paskirtas nepatogus lai
bas. Taip pat jie atidėti dar 
ir dėl to, kad buvo nėrėta juos 
pravesti senuoju socialinio drau
dimo įstatymu, kuris numato, 
kad valdybą sudaro pusė darb
davių ir pusė darbininkų. Tuo 
tarpu naujuoju įstatymu, kuris 
priimtas pereitų metų pabai
goj, valdybas sudaro 3/5 darb
davių ir 2/5 darbininkų.

Skubiai svarstomas 1932 
m. valst. biudžetas

Kaunas. Pagal įstatymus 
valst. biudžetas turi būti galu
tinoj formoj priimtas ligi ba
landžio 15 d., o valst. biudžetas 
tebėra nepriimtas. Teko suži
noti, kad dabar veik kasdien 
esti minisetrių kabineto posė
džiai ir skubiai svrstomas 1932 
m. valstybės biudžetas.

Taip pat teko sužinoti, kad 
kaikurios išlaidų pozicijos įvai
rioms ministerijoms braukia
mos arba mažinamos.

Valstybes saugumo įsta
tymas atidėtas

Iš oficialių šaltinių teko su
žinoti, wkad valstybės saugumo 
Įstatymas atidėtas neribotam 
laikui. Saugumo įstatymas dėl 
netikro padėjimo Vakaruose ir 
hitlerininkų judėjinŠo.

Dabar pirmoj eilėj busią lei
džiama’ susirinkimų ir viešų 
pramogų įstatymas, o vėliau 
spaudos įstatymas.

Areštuotas ketvirtas 
asmuo ryšy su Krue- 

gerio aferomis
Stockholm, Švedija, bal. 21. 

— Auditoriams betyrinėjant 
Kruegerio degtukų monopolio 
trahzakcijas, aikštėn iškilo.nau
jos jo aferos ir dabar areštuo
tas jau ketvirtas asmuo Wend* 
ler, kuris buk su nusižudžusiu 
monopolio viršininku įvarti 
Kruegeriu dirbo išvieno. 

_____ ___ *___
Irake tebevyksta suki

limas
Bagdad, Irakas, bal. 21. —- 

Anglijos orlaiviai užpuolė kur
dų sukilėlius, kurie siautė jau 
ilgoką laiką. Kurdai atsitrau
kė krašto. gilumon, panešdami 
didelius nuostolius.

Lietuvos Latvijos 
prekybos santykiai 

darosi painesni
Kaip jau buvo rašyta, Lat

vijoj esant devizų judėjimo su
varžymams, Lietuvos eksportas 
Latvijon mažėja, o Latvių eks
portas Lietuvon didėja. Bet de
vizų suvaržymų, Latvijos im
portas yra kontingentuotas.

Taigi, jei Latvija prekybinio 
balanso su Lietuva nesistengs 
išlyginti, tai, kaip iš oficialių 
šaltinių teko sužinoti, Lietuva 
nuo š. m. liepos 15 d. prekybos 
sutartį su Latvija nutrauktų, 
bet tikimasi, kad galima bus 
susitarti.

Del Klaipėdos krašto 
seimelio rinkimuose 

balsų likučių
Ministerių kabinetas pakeitė 

Klapiėdos seimelio rinkimų įsta
tymo tą paragrafą, kuris kalba 
apie likučių dalinimąsi.

Dabar įstatymas išaiškintas 
ta prasme, kad visi sąrašai li
kučių dalinime dalyvauja.

Iš i Lietuvos ištremtas 
italų antifašistas

/‘Segodnia” praneša, kad šio
mis dienomis Šiauliuose buvo 
Sulaikytas italų pilietis Molus, 
nelegaliai atvykęs*'' Lietuvon. 
Molus pareiškęs, kad pabėgęs 
iš Italijos, gelbėdamasis nuo fa
šistų. Molus turėjęs būti iš
tremtas į tėvynę per Vokietiją, 
bet Vokiečiai jo nepraleido.

Ispanų vyriausybė pa
kvietė Lietuvos ka

riuomenę
dalyvauti 8-tam tarptautiniame 
karo medicinos ir sanitarijos 
kongrese, kuris įvyks Madride 
šių metų gegužės mėnesyj.

Klaipėdoj išėjo lietuviš
kas savaitraštis

.Klaipėdoj pradėjo eiti naujas 
lietuvių savaitraštis “Klaipėdiš
kis”.

•
Smarkiau baus už per

žengimą rubežiaus
Ministerių kabinetas priėmė 

įstatymą, kuriuo už peržengi
mą rubežiaus be vizos, už padė
jimą nelegaliai peržengti sie
ną, už pasilikimą, ilgesnį laiką 
krašte negu viza leidžia, už 
peržengimą pasienio zonos etc. 
pasienio, policijos vadas arba 
apskrities viršininkas baudžia 
1,000 lt. arba 2 mėn. arešto, o 
svetimšaliai tuojau ištremiami 
iš Lietuvos.
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Indiana Harbor, Ind.
SLA. 185 kuopos balius

Tai jau ir praėjo koncertas, 
prie kurio buvo taip stropiai 
rengtasi. Programą išpildė Chi- 
cagos Lietuvių Pirmyn Choras 
po vadovyste p. K. Steponavi
čiaus. Publikos į koncertą at
silankė gana skaitlingai. Ir rei
kia pasakyti, kad visi buvo pa
tenkinti. Tačiau daug ką apie 
tą koncertą aš nerašysiu, ka
dangi tąi jau padarė kitas ko
respondentas.

(Prie progos čia noriu primin
ti štai ką: nedėlioj SLA. 185 
kuopa rengia balių ir šokius T. 
Yvanovo svetainėj. Tai bene 
bus čia pirmas pavasarinis ba
lius. Girdėjau, kad Rengimo 
Komitetas smarkiai dirba ir ti
kisi susilaukti daug publikos. 
Bus dedama pastangos, kad 
publika butų patenkinta.

Harboriečiai, manau, tikrai 
parems kuopos parengimą. Įžan
ga visiems prieinama, - tik 25 
centai. Tad prie geros muzikos 
galėsime pasišokti ir šiaip links
mai laiką praleisti. Neužmirš
kite, kad kuopos balius įvyks 
nedėlioj, balandžio 24 d.

Kvieslys.

daugiau balsų, negu Gegužis, 
tad jie dabar ir pradėjo aukš
tyn galvas kelti. Bet atrodo, 
kad visokiems pedliorįams grei
tai užsibaigs “geri laikai”. Ma
žai vilties, kad savo fašistišką 
tavorą jie galės įpiršti Susivie
nijimui. —Fordo Muliakas.

Detroit, Mich
Pranešimas

Detroit, Mich
Klingos misija

\ė-

Detroito Lietuvių ;Draugijų 
Taryba, kuriai priklauso demo
kratinio nusistatymo draugijos, 
būtent, SLA. 200, 352 ir 364 
kuopos, DLK, Gedimino Pilie
čių Kliubas, ALTS. 29 kuopa ir 
LSS. 110 kuopa rengia didelį 
programą su šokiais gegužės 1 
d. Lietuvių Svetainėj. Progra
mas susidės iš prakalbų, dainų, 
muzikos ir vaidinimo dviejų 
veiksmų komedijos “žentai iš 
Amerikos”. Po programo buą 
Šokiai abejose svetainėse. Kal
bės Povilas Daniušis, kuris ne
senai atvyko iš Lietuvos (tapo 
paleistas iš Varnių).

(Programe dalyvaus dvi ehi- 
cagietės, panelės Amelija Tata- 
roniutė ir Paulina šarkaitė. Iš 
vietinių dalyvaus p-lė Sofija 
Žukauskaitė ir kiti, šokiams 
gros lietuvių taip vadinamai 
Meadow Lark orkestras.

Kviečiame visus Tarybai pri
klausančių draugijų narius, o 
taip pat ir visus Detroito lietu
vius, atvykti į didžiausį ir pa
skutini šio sezono parengimą.

DLD. Tarybos Rengimo 
Komisija.

Indiana Harbor, Ind
šis tas iš musų kolonijos.

Lėti atvirai. Klinga 
r. esi varžė

ir raukosi
— kuris velnias tą 

tokiomis

Pas mus papūtė naujas 
jas. Broliams sandariečiams 
pradėjo lipti ant korno fašis
tai. Atrodo, jog jiems teks 
pergyventi dar sunkesnius de
presijos laikus, kol užsibaigs 
seimas.

‘Prieš kiek laiko pas mus bu
vo atsibaladojęs buvęs Garduer, 
Mass., pedliorius. Jis ten ped- 
liavodavo laikrodėlius, žiedus ir 
panašius dalykus. Dabar sako
si esąs “Vienybės” redaktorius. 
Jo misijos tikslas, — tai išrink
ti fašistams prezidentą. Ne 
Lietuvai, bet SLA. nariams. Jis 
kiša pagalius j Gegužio ir Ba- 
gočiaus vežimus ir tikisi su
stabdyti ratus. Tada fašistų 
traicė važiuotų tiesiai pas Sme
toną gauti ordeną.

Guvusis pedliorius D. Klinga 
atvyko i Detroitą ir atsireko- 
mendavo, kad esąs “Vienybės” 
redaktorius. Pirmiausiai pada
lė vizitą vienam advokatui, ku
ris ji nusivedė pas istorijos 
rkaitytoją. Klingai buvę duota 
pirma suprasti, jog jis gali kal- 

žinoma, ir
jis aiškiai pasa

kė savo misijos tikslą. Sanda- 
riečiai tik klausosi 
bei galvoja,

„ p'uJIiorių atnešė su 
oracijomis. O Klinga juo tolyn, 
tuo daugiau: duoda vejų “San
darai”, Gegužiui ir'Bagočiui. 
Girdi, tik vienas Bačiunas 
vyras, o visi kiti — tai tik 
ingę kleckai.

Šeimininkui tos oracijos 
įgrįso, k 
siliko klausyti tik burdingie- 
lius. Klinga suprato, kad patai
kė ne ten, kur reikėjo, ir spru
ko lauk. Mat, jis manė, kad 
turi reikalą su bačiuniniais, o 
pasirodė, kad pataikė pas san- 
dariečius. Išeidamas jis dar pa
reiškęs, jog gegužiniams neuž
simoka važiuoti j seimą, nes 
jie visvien nebusią priimti.

šeštadienį jis išdūmė į Ghi- 
cagą, pasižadėdamas ir vėl į 
Detroitą sugrįžti. Tikras sor- 
kes krečia tie fašistai. Sanda- 
riečiams dabar bus • nemažai 
galvosūkio.

SLA. nariams butų gana įdo
mu patirti, kas apmoka pedlio- 
riaus Klingos kelionės išlaidas. 
Jis švaistosi po Detroitą, Chica- 
gą ir kitas kolonijas, — tai juk 
pusėtinai kainuoja. Vadinasi, 
fašistai skverbiasi į Susivieni
jimą ant žut-but. Komunistų

esąs 
pra-

tiek
1 jis nuėjo gulti. Pa

klausyti

Pas mus visai nekokios nau
jienos. Darbų mažai ir tie pa
tys juo tolyn, tuo labiau maži
nusi. tPrieš kiek laiko visiškai 
užsidarė cemento fabrikas, ku
riame dirbo nemažai ir lietuvių. 
Vidinasi, bedarbių skaičius dar 
labiau padidėjo. Atleidžiamiems 
darbininkams bosai pasako: 
“Kai reikės, tai pašauksime”. 
Bet darbininkai gerai žino, ką 
reiškia tas “pašauksime”. Kai 
kurie laukia po metus ir dau
giau, o kaip niekas jų nešaukia, 
taip nešaukia.

—o -
Dabar porą žodžių apie musų 

biznierius, šį kartą rašysiu tik 
apie p. p. Antaną Tugaudį ir 
J. Pivariuną. Abu i jie yra ne 
tik geri biznieriai, bet ir geri 
golfminkai. Prie Kankakce upės 
jie turi labai gražų vasarnamį. 
Vieta nepaprastai puiki. Kas tik 
ten apsilanko, tas negali atsi
gerėti nepaprastai gražiomis 
apielinkėmis. Prie vasarnamio 
yra ir 400 akrų farma. Farma 
moderniškai įrengta. Visi gyvu
liai gražus. Farmą prižiūri ir 
tvarko Aleksandras Tugaudis, 
kuris turi labai gerą patyrimą 
farmeriauti. t

Antanas Tugaudis laiko 
gomų daiktų krautuvę ir 
labai sėkmingas biznierius, 
me biznyj jis jau yra per 
roką laiką, P-as Pivariunas
stambus biznierius, “Garden” 
teatro- savininkas. Tame teatre 
žmonių telpa 1,000 su viršum. 
Tai rodo, kad ir musų koloni
joj tarp lietuvių yra gabių biz
nierių.

Abu jie yra naujieniečiai ir 
mėgsta “Naujienas” skaityti.

—Teisybė.

val
yva 
Ta- 
ge- 
yra

VARUOSE GYSLOS
*■ ■

Užlydomos Niauju Metodu

numovė į vakarus. Mėginsiu jį(Tąsa)
.Įteikiau inspektoriui didoką 

sumą pinigų padengti bėgan
čias išlaidas ir atsisėdau lauk
ti žinių. Tikėjomės pradėti 
gauti telegramas, dabar, bet 
kurinio laiku. Tuo tarpu sėdė
damas, ^perskaičiau visą laik
raščių opinijas apie prasižen
gimą ir inspektoriaus surašy
tą aplinkraštį ir pastebėjau, 
kad $25,000 atlyginimas buvo 
siūlomas tik detektyvams. Pa
stebėjau, kad mano nuomone, 
atlyginimas turėtų būti sumo
kėtas — bet kuriam žmogui, 
kuris dramblį suras. Inspekto
rius atsakė:

“Pagaliau, juk detektyvai 
suras dramblį, ne kas kitas, 
lodei jie turi gauti ir atlygini
mą. Jeigu kas kitas dramblį ir 
užtiks, jis lai padarys tik pa
sinaudodamas detęktvvo radi
niais, užtiktais pėdsakais ir į- 
rodymais. Tas parodo, kad ir 
tame atvejyje detektyvai turi 
teisę sau reikalauti skirtų pini
gų. Vienintelis atlyginimo tik
slas yra-paskatinti žmones, ku
rie, pašvenčia savo laiką ir įgy
tus patyrimus šiam darbui, ne 
praturtinti paprastą pilietį, 
kuris beklaidžiodamas užtinka 
grobį nepaaukojęs tam tikslui 
ne truputį laiko ir savo detek
tyvinių gabumų.”
- Žinoma, jo buvo liesa,, ne-

ir pirmas pranešimas buvo 
lokio turinio:

“Flower Station, N. Y.: 
7:30 rvlo.

Užtikau pėdsakus. Netolie-

jau. eilę įdubimų. Sekiau juos 
dvi mylias į rytus, beį jiasek- 
inių jokių; inana^ ^dramblys

“ I )a r 1 ey, Del e kly ims. ’ ’ 
“Darley vienas goriausių vy

rų tarnyboje,” pastebėjo ins
pektorius. ‘‘Netrukus ir vėl 
nuo jo išgirsime.”

Atėjo'telegrama Nr. 2. —
?D.ahar tik .atvykau. Ndktį 

užpuolė . vietinį stiklo fabriką 
ašluonius šimtus bu

Hilų. Viertinlėlė klausimi van- 
tfeninga Vkta yra .už penkių 
rtiylių. Traukiu IDramb- 
lys bus rUtrošMs. «HtiteMai bu
vo tušti.

“Baker, IteMlyvas.”
“Ir iš to galima šį tą tikėlis”, 

tarė inspektorius. “Aš tamstai 
sakiau, kad dramblio apetitai 
palengvins jo suieškojimą.”

‘Taylorville, Long Island

“Nakties dulku pranyko šie 
no ik upe ta. {Greičiausiai buv 
suėsta. Užtikau gerus jpėdsu 
kus ir ■ traukiu daliau.

“Habbard, (Ddtdktyuas.
(Bus draugiau)

. 1. .

S- 4MI

I>a vogėr šimtus

Specialistas iš 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT Kaip UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydb ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūsles, užnuodijim) krau
jo, odos, ligasf, žaizdas, reumatizmą, galvos .siausmus, 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 nučf, 5-8 valaųdai vakre. Nedaliomis nuo 10 , rytib iki' I va!. 
4200 West 26'^St. L. kampas Keeler AvCt Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VJSAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
žiūrint Kaip užsisenejusios ir neiš'

Spcciališkai gydb ligas pilvo, plaučiu 
jo, odos, ligas^, žaizdas, reumatizm

Rusiška ir Turkiška Mis i 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 V/. ROOSE VELT RQAD, 
arti St.-Lonis Avc. Tel. Keęizic 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvinimirig pool. 

Rusiška ir tnrkiška pirtis moterims 
iki 7 ▼, v.

f

^gendradarbiavimas tarp Malto ir vartotojų yna bū
tinai reikalingas, kad gauti pasekme^.'Kadangi 

ir DĖL ekspertų, BUD- 
kad jie visuomet gali pa-

X. '

'4?, ....

svarai .Dideliame 
i Raudoname K o n e 
ŠVIESUS urTAMSUSBudweiser

MALT
BM-.3 LIVES UP TO ITS FAMOUS NAME

A J

Bendradarbiavimas

jum

*

*

*

- '■

Penktadienis, bal. 22, 1932

V artėjamas visame pasau
ly begaliniem vartojimam
Ką Old Dutch padaro su purvais, tiį žino visas pasaulis. Eikite kur 
jus norite. Old Dutch padaro dalykus švarius ir sveikus — ir šei
mininkės giria jo greitesnį valymo būdą.

Yra begalinių būdų vartoti šį moderninį valytoją. Jis yra geriausias 
būdąs valyti porcelianą, cnamclį. jrile. malevotas sienas, medžio dar
bus ir daugelį kitų paviršių, išvardytų ant Old Dutch pakelio. Old 
Dutch Cleanscr yra pagarsėjęs, deki jo apsaugos puikiems paviršiams, 
išlaiko juos gražius, kadangi jis neturi šiurkščių žvirgždų ir nebrai
žo. Taipgi švelnus rankoms.

Kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau moterų pradeda vartoti Old 
Dutch išimtinai, kadangi jis valo daugiau dalykų...valo greičiau... 
nebraižo... mažiau kaštuoja jį vartoti, kadangi jo ilgiau ištenka... yra 
visuomet švelnus rankoms. Daugiausia parduodamas valytojas pa
saulyje.

Klausykitės Old Dutch Mergaitės kiekvieną panedėlio, seredos ir pėt- 
nyčios rytą visu Columbia Broadcasting System tinklu. Klausykitės 
iš \VBBM stoties 7:45 v. iryle.

to. seredos ir pėt- 
roadeasting System tinklu. Klausykitės 

stoties 7:45 v. ir y te.

. . . . OLD »VT< II nOLDERLM SPALVUOTI - - - • 
PrlMiųbklt 10c Ir imduiio punMl H Old Dutch leibelio už
OLD DUTCH OLE/
Rasite pridėtum 
prlsiųskile man 
1VORY I—I

kiekvieni) hohier| 
3ANSEK. Deni. F-1H0. 
111 Wcfit Moitroc st., Chicaro. BL 

. . Centų ir . ., leibclių, už buriuoti 
..OI<1 Dutch Holdcrlt). Spalvų: 

ŽALIOS -- MĖLYNOS

Vardas
Gaivu
Miestas

4K3>

RJEJf 
Jianįi 
LYČ

LABAI 0—y I AIIIC SAUGVS 
STIPRUS H Ei A' LMJUd PAKELIAI

ATIDARO UŽSIKIMŠUSIAS NUOVADAS. 
PALAIKO NUOVADAS ATDARAS.

Pas Visus Groscrninkus.

Valst.___ .......

į m

R.ĘA

KOKYBES PREKES
MAŽIAU KAINUOJA 

“Midvvest Stores” Sankrovose
SPECIALIS 2 DIENŲ IŠPARDAVIMAS

Pčtnyeioj ir Subatoj, Balandžio 22 ir 23

Bučhveiser
MALT KAVA Midvvest” Fancy 

Goldcn Santos 1 S 19 c
IHT¥T m A T “Midvvest” Garantuoti C svar. i K aMILTAI Geriausi & maiš.lOCg4 Vz svar. 49c
MILKAS “Carnaiioii'

Euaporuotas 3 augiu , Q 
kenai 1 v v

aREDCROSS” spm®M 3 pak 20 c
-T..... .............. ........ .......... ............ .....g dideli iVe. qPY® “Midvvest” Puikiosios

Californijos

W 
1

Hm O
> Y b M. K ii

PUIKIOS U. S. No. 1 
IDAHO RUSSET

LIMA BEANS
BULVĖS pekas 27C

“JELL-O” Visų skonių
RAUG. KOPŪSTAI

2 „ 15c
3 pak,20C

“Midvvest” Gerieji Q n
______Reg 15 kenajfc kenai ■

GRAHAM KREKĖS sv. 16 C
“SNIDER’S” CATSUP 1ŪC Didelė 4 £ a 

bonka I

SRIUBA
”SAL|TE$EA” 

ŽIRNIŲ SRIUBA

CLAM CHOWDER

tinai reikalingas, kad 
jis yra pagamintas PER 
WEISER vartotojai žino, 
sitikėti šiuo Maltu. Tokias vienodas ■pasekmes gali
ma išaiškinti tik vienu dalyku—patyrimu. BUD- 
WEJSER gi turi 75 metus patyrimo. Tegul jūsų 
pardavėjas pristato BUDVVEISER—ir žiūrėkit kaip 
BUDVVĖISER atliks savo darbą.

V L j/ *
1

asm

3 „k:; 25c 
2 nkL 27c

SURIS CREABM°CHEESE -31>ak. 25c 
American ar Brick ............. sv. pąk. 14c
DAŽYMO KRAKMOLAS 2 pak. 17c 
ŠUNIMŠ~MAI~ŠTAS “ĖvrRedy” 2 kenii T9c 
ŠLUOTOS Ėxtra stiprios........ .....  kieky. 29c
Minkšta SALAMI Dešra “Cudąhy’s” sv. 19c 
KEPIMUlTjBUOLIAI ' 5”sv?19č
“WINEŠAP” OBUOLIAI TZ T sv. 19c
“GOLD DUST” Washing Povvder did.pk. 19c 
“SUPER SUbS” Šoap Povvder 8 ^kė 23c

Visa Amerika už. Buchveiset!

IIIHinHįlĮĮl J r I"- H.IIHlĮI IIpadedamas, jų fjaiiuuas gMMia /jy'“- •£J8SgSJ{&*

.t• «>. HKsSK •• ( u-G. i ., 't.

■IH1 J1’"!11"1........

Be upcrneijoH ar (čirški m ij. Uis priverstino 
Sojinio, ėin oiipruHliu, KydyinnniH ilinnln li-id- 

|a j m dm atlikti buvo reiknluH kaip plipruR- 
tai—-Žinoma. Jei nvniitv tiek paliegę, kad 
(■Bale priversti gulsti lovoje. Tokiame atgul
kime. Bmerald OU veikia taip greitai. km,! 
uigydytl Judu hpių žaizdas, sumažinti Hiitt- 
uimus ir pabalinti vIhuh skausmus. kad Jub 
I trumpa laikų valdui te atsikelti. Tiktai lai- 

yRiti's lėngvij nui’odymų ir jums tikrai pu- 
relbf*8. Jm»ų aptiphhtinkHH nepairi laikys jūsų

— Dauguma "Midu>est Stores” turi /r mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą,t paukįtjeną ir {t. ui faemiai/isias kainas!
—1^—1« linui III.... .... .................. III

*BUY'AT THE iMiD ŠTl FOR ■ LESS“

MIDWESTCDSTORES
ti’KlGHHU/iHOOh STUKES280 INpbPBNDENT
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BUKITE ČIA KADA DURYS ATSIDARYS LYGIAI 10 VAL. RYTO

Išpardavimas Prasideda Subatoj, Balandžio-April 23 d
PUIKIAUSIU RAKANDU, RADIOS, KAURU, LEMPU, PEČIU už 40% iki 60% Pigiau gamybos Kainos

EXTRAEXTRASEKLYČIŲ SETAI PIGIAU KAIP Už URMO KAINĄ

$19.95

KAURAI Smokeriai Valgomųjų Setų
KAINA

rMiMnwr« Mes Duodame ir Išmainome Mėlynas Stempas9x12 CONGOLEUM

Miegamieji Setai už Cash Kainas
PUSRYČIŲ SETAI

Spalvų

VEŽIMĖLIAI ir
Trijų šmotų MIEGAMASIS SETAS $119.00P ARK STROLLERS

Tiktai nuo

$12.98 Taupinkite Mėlynas Stempas. Išmainykite Mėlynas Stempas Čia,

CENTRAL DISTRICT FURN. CO

$49.50
$59.50

MĖLYNOS
STEMPOS
DYKAI

numušta 
ant

Reikalaukite 
ir taupykite 
Mėlynas 
Stempas.

—Junior
Rridgc i

Stalo

1OO LOVŲ VISOKIO
DIDUMO ...................

7 DIDELI
Al GŠTAI 

urs
p A Al KO'l'l

double coii
SPRINGSAI ....

GRYNO RIEŠUTO 
END

TABLE J

PASTABA
Mokyklų 

r Script,' Taksų 
Wa rrant’ai, 

Šerai ir Bonai 
priimami apmo
kėjimui už visas 

prekes. ® ,

pas laike šio 
vėliau. Mėlynos 
mainomos visų 
krovų Halsted 
rios yra nariais Central Dis 
trict Business Men’s As- 
sociation.

3621-23-25 SOUTH HALSTED STREET
v Mes Duodame ir Išmainome Mėlynas Stempas

1 0 v. v. Nedė 

j nuo 9 iki

Mes esame susitarę su Ce 
Dislrict Business Men’s / 
sociation duoti ir išmainyti jų 
populiares Mėlynas Taupu
mo Stempas. Mes dalinsime 
mainysime Mėlynas Stem- m 
išpardavimo kaip ir Jr

Stempos yra 
geriausių sau- Jr A
gatvėj, ku- , J

Sankrova atdara 

kasdie nuo 9 v. r.

f AtSllB,nKll< 
f tiktai cash.

Nebus apDiainy mų 
ir grųžinimų laike 

šio
IŠPARDAVIMO

39 c
SANKROVOS SEMPELIAI

$14.95
šmotų BIEŠUTO VALGOMASIS SETAS $59.00 vertes .... $29.50

$39.50
$49.50

VALUE

I MILL

\Z J -»’* <■ t,
\rt <1
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year 
rear ,

K Chicago

Penktadienis, bal. 22, 1932

Entered aa 
March 7th 1914 at 
of Chicago, I1L u 
March 8ld 1879.

Post

os eina kasdien, ilaldriant 
ua. Leidila Naujieną Bendrovė, i.„ a Habted sS^Cficago, 

iii Telefonas Roosevelt 8500.

. Na

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50.75-

18c
75c

Uiatakymo kalnai
Chicagoj* —. paltui

Metams ---------------------- --
Pusei metą ____ __ ___
Trims rafinadam* 
Dviem mfineaįam .
Vienam mflbeslui ... .........

Chicago) per iine&iotojua-.
Viena kopiją _ __________

I Savaitė . !! : ;
Mfinesiui.

Suvienytose Valstijose, na CWa<oj, 
paltu:

Metama —___ S7.00
Pusei metą ____________ 8.50
Trims tifinesianm _________ J.75
Dviem mėnesiams_____ 1.25
Vienam mfinesiui _ __________ .75

Lietuvon ir kitur ufoienluoM 
(Atpiginta)

Metama. ...........................  $8.00
Pusei metą 4.00

-  2.50
palto Money 

atsakymu.

■
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KANADOS PIGESNE

Jungtinėse Valstijose elektriką kaštuoja vidiutiiniš- 
kai 6.03 centai už kilowatt ir valandą, o, Kanadoje — 
2.29 centai. Didelis skirtumas, ar ne? Kanadįįečiai, ku
rie gauna elektriką iš centralinių stočių, moka už ją 
apie tris kartus pigiau, negu amerikiečiai. O provinci
joje Ontarijoje elektrikos kainos yra dar žemesnės — 
tik 1.75 centai už kilowattą ir valandą.

Kodėl tenai elektriką taip pigi? Ar dėlto, kad Ka
nadoje ją vartoja daug didesnis skaičius žmonių ir to
dėl proporcionaliai yra žemesnės išlaidos? Ne.

Kanados provincija Ontario, kuri duoda tokių pi
gią elektriką savo gyventojams, yra paėmus elektrikos 
biznį į sąvo rankas. Jį tvarko valdiška Hydroelectric 
Power komisija. Valdžia nepaiso pelno, bet rūpinusį 
kad* žmonės gautų kaip galint geresni ir pigesnį patar
navimą.

Tuo gi tarpu Amerikoje elektrikos jėgą gamina 
ir pardavinėja žmonėms Insull’o ir kitų kapitalistų kom
panijos, kurių tikslas, žinoma, yra daryti kaip galint 
daugiau. pelno, kad kompanijų šėrininkai gautų aukš
tus dividendus.

RIMTAS KLAUSIMAS

Anglijos liberalų “Manchester Guardian”” aprašo 
nežmonišką žiaurumą Hitlerio “karinių” gaujų (kovos 
burių), kurios siaučia Vokietijos valstybėlėje Braun- 
schweige, kur valdžia yra nacionalistų ir fašistų ran
kose. Ir klausia:

“Ar bus panąšiai Prūsuose ir visoje šalyje?. Ar 
bus visa tauta, viena didžiausiųjų ir labiausia civi
lizuotų tautų pasaulyje, atiduota tiems žvėrims, 
jųodašimčiams ir šarlatanams?”
Atsakymą i šitą klausimą Prūsų ir dar keturių ki

tų Vokietijos valstybių gyventojai turės duoti sekma- 
dieny, rinkdami naujus seimus.

tokia surūgusių patriočių organi- 
“Amerikos Revoliucijos Dukteri- 
the American Revoliution). Savo 

kad

Yra Amerikoje 
zacija, pasivadinusi 
mis” (Daughters of 
konvencijoje Washingtone ji nutarė reikalauti,
valdžia tuojaua išdeportuotų iš Amerikos visus ateivius, 
kurie neturi darbo. Ji reįkalauja taip pat, kąd valdžia 
didintų/ karo laivyną tiek, kiek leidžia tarptautinės $Ur 
tartys.

Karingos bobelės, ką ir bekalbėti!
1 jl'L ■■ .1 !«■!■«■

KOMUNIZMAS REN&IA IMRY^ FAšJįZMUIVA

------------------------------------------------    — •-—,—;— x*..—----- —t—— 
riose profesinėse sąjungoše ir kooperacijose (kurių 
daugumą jie paskui sugriovė).

Šito kojnunistų užkąriavimo pasėkoj,e darbininkų 
organizacijįos minėtuose distriktupse pairo ir ant jų 
griuvėsių išbujojo hiiblierw& “nacionalizmas”. Šio mė
nesio 10 d., renkant respublikos prezidentą, komunistų 
kandidatas Thaelmann Halle-Merseburg distrikte gavo 
iš 822,000 balsų tik 165,000, t. y. apie 20 nuošimčių, kuo-- 

dvigubai dau-met Hitleriu tenai gavo 351,000 balsų
giau už komunistų kandidatą! ChemnitZrZmiekau dis
trikte iš 1,180,000 visų paduotų balsų Thaelmaųnas ga
vo 178,000, arba 15 nuošimčių, kuomet Hitleris gavo 
557,000 balsus — tris kartus daugiau už komunistų 
kandidatą! . ,

Vadinasi^ visas komunistų 10 metų “darbas”, jų be
protiška kova prieš socialdemokratus nedavė! nieko dau
giau, kaip tik praskynė kelią fašizmui.

-i--—

Skaitytojų Balsai
..... ......... ■nl«rn^niiam)M ....................

*

-----------w I ■If iį i

Kenksmingas komu 
nistų darbas dar

bininkams

Vakar “Naujienose” buvo paduoti faktai, iš kurtų 
matyt, ka4 per Vokietijos prezidento, rinkimus šimtai 
tūkstančių komunistų persimetė į hitlerininkų (fašis
tų) pusę. Komunistai savo demoralizuojančia agitacija 
gamina medžiagą fašizmuį

Atidžiau įsigilinus į Vokietijos rinkimų rezultatus, 
krinta į akį tas faktas, kad tuose distriktuose, kuriuose 
pirma komunistai buvo labai stiprus, šiandie daugiau
sia pasekėjų turi Hitleris. Šituo atžvilgiu ypatingai pa
sižymi du pramonės distriktu: HaĮlerMerseburg ir 
Chemiutz-Zwickau.

Vokietijos pramonės distriktuose, kur yva susikon
centravusios industrinio proletariato masės, fašistai 
bendrai neturi daug pasisekimo. Bet dviejuose aukš
čiais paminėtuose distriktuose Hitleris balandžio 10 d. 
gavo daugiau balsų už kitus kandidatus. Halle-Merse
burg distrikte už fašistų kandidatą buvo paduota 351,- 
000 balsų, o už Hindenburgą 304,000; Chemnitz-Ziwi- 
ckau distrikte Hitleris gavo 557,000 prieš Hįndenburgo 
445,000- baisų. Tuodu distriktu nuo. seniai buvo žinomi, 
kaipo, “komunizmo tvirtovės” Vokietijoje!

Iš Ci^Bmnifc^Zwickąu distrįkto buvo, išrinkti (dar 
1920, m.j pirmieji komunistų atstovai į reichstagą. 
Halle buvo centras didžioj? komunjstų “pučo” 192Į m- 
Tuose abiejuose distriktuose k<mwfetmns pavyko Pa
traukti į savo partiją daugiau narių, negu k^d tupėjo, 
socialdemokratai. Begėdišku teroru komunistai tenai'

pašalpos. Tai ar ne kenksmin- 
’gas tų mekliorią bimbininkų 
darbas ?

Laikas darbininkams protaut 
ir nesiduot save išnaudot viso
kiems meklioriąms. —Mirgą.

pradedą apleist tą naujų susi
vienijimą.

Tame pruseikinių pasakyme 
yra daug tiesos. Kas iš to išei
na? O štai kas: Darbininkai, 
dėl kenksmingos bijnbinių dar
buotes, mokėję per daug metų, 
apleido senąjį Susivienijimą, o 
dabar pradeda apleisti ir nau* 
jįjį. Daugelis .iš tų darbininkų 
yra jau seni įstot į kitokias 
pašalpos organizacijas, ypač be
darbes laiku. Jie susirgę ir tiek 
daug sunkiai' uždirbtų pinigų 
išmokėję negales gaut jokios

ls daug, koaiuijistų darbų, 
kenkenčių darbininkams, yra 
ir tas kupį jjįe ątliko Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje 
apie metai atgąk, 

: Kada lietuviai; fosteriniai
Komunistai užsispyrė šimtiniu- ' 
gai išvest (b? išvedėk dalį der
bi n inkų iš Susj.vieuijibųj° Lie
tuvių Amerikoje, tada Apšvies 
liečių: “Aide”, No. 7, 1930 m. 
tilpo'straipsnis pe antgalviu: 
“Su didžiuma ir milionu”. Ta
me straipsnyje, tarp kitko, bu
vo pasakyta:

“Mes būdami Susivienijime 
turime rūpintis darbininkų 
reikalais. Teisingai stodami, 
už darbininkų reikalus, tąjį 
nors musų bus ir nedaug, bet: 
darbininkai bus sų mumis, W- 
padės mums dirbt už d«M?bii}'- 
ninkų reikalus, nes Sirsjvleųjjlb'! 
me yra didžiuma, darbininkų”- 
Pabaigoj to straipsnio pasaky.-;| 
ta: “Todėl patariau! darbume--( 
kains, geriau bųt su niilioųųi 
(Susivienijime. — M.) ir su di
džiuma darbininkų i® dirbt 
darbininkišką darbą, negu iš
eit iš Susivienijimo su daba 
darbininkų ir tuščiomis rąn-a 
komis”.

Už tokį pasakymą bimbiniai- 
ir pruseikipiai komunistai ant 
apšvietiečių šunis korė — nie
kino apšvietiečius kaip įmany
dami. Bet dabar jie sųvo dar
bu ir spaudoj nenorėilami prie 
pažįsta, kad /apšvietiečių takti
ka buvo gera. “Vilnjes” No. 
89 jie rašo:

“Per sekančius du metui 
mums gerai padirbėjus CSi^i- 
vienijime Lietuvių, Amerikoje 
— M.), kitame seime vėl1 ir* 
bendrai susidėję socialfašistai 
su fašistais negales sudaryt tei-. 
sėtos (įaugui#9fl>” žemiau sako
ma: “Tik blogą, Kąd. tūlose vie
tose darbas eina senu tempu.”

Visai neseniai, komunistai rė
kė, kadi darbininkai turį apleis
ti fašistų Susįvieni-jimą, o da
bar, lyg išsipagirioję, pradėjo 
kalbėt apie darbuotę tame, su*-; 
sivienijime ir apgailestauja, kad 
tas darbas teinąs tik “senu. 
tempu”. Tai kaip darbininkai 
(komunistams pritariantys) ga
li dirbt prie tokio mulkinimo?

Iš bimbininkų naujo, susivie
nijimo kol kas taipgi; i^ęJtąs 
neišeina. Nespėjus jį su^gą^i 
zuot, jau jame skilimo djogak 
dygsta. Pruseikiniai sako; k:ą$ 
Darbininkų Susivienijimas esąsj 
bimbiniij 
Tam įrodyt “Naujojoje Gady
nėje” rašoma, kad už spaudo^ 
darbus Darbininkų Susivieniją)- 
mo Pildomoji Taryyba mokanti* 
bimbiniams daugiau, negu jie- 
verti; kad bimbiniai tą karvu
tę galėtą milžt ir apie tai ne- 
žinotų to susivienijimo nariai, 

nogima ^šąUnt Bacevičių 
iš prezidento vietos; jis, kaip 
prezidentas, neturįs teisės išsi-* 
reikšti organe '‘-Tįsoj<i”;; j(ąmi 
limbiniai Ifenkią su prakalbom 
•važmėt po Luow dėl to 
vienijimo gerovės. Tai dėl tų 
ir tam panašių, priežasčių pądMP,

BRAM STOKER

GRAFAS 3
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ir 
pra-

Atgyjo ma#i vabaliukai 
saulės spindulius gerti 
dėjo:

' maisto ir pastogės jiems ne
trūksta, nes nereikia nė nuo
mos mokėti, nė duonos pirktis.

Deimanluotų moterų auto
mobiliai ir-gi saulės spindįur 
liuosc sužibo.

Atsidarė vasarnamiai, gol
fas, tenis, arklių lenktynes— 
turtingųjų akys nušvito.

Algas nukapoję jie dabar 
saulės spindulius geria ir link
sminasi.

Pulkai bedarbių marškinius 
padžiovę uteles rinko...

.Jiems, saulė visai ne vietoj— 
tuščiu pilvu kur tu čia saules 
spindulbose besiinaudysi,..

Nereikia jiems saulės, kardo 
jiems reikią ir didžiųjų ka
li uolių, ir didžiosios audros, 
kuri viską kojom Aukštyn už
vertusi, duos jjems progos ir 
pavalgytij, ir saulės spinduliais

“Aš atsakau už Miną ir sa
ve/* tarė.

“Įskaityt ir mane, profeso
riau,” Kvintas Morris tarė, 
kaip visuomet, lakoniškai;

“Ir aš neatsilieku nuo jūsų,” 
pridėjo lordas Godalniingas. 
“Jeigu ne dėl kitos priežasties, 
t a i dėl Lucijus labo.”

Pjl Scvardas tik tyliai link
terėjo galva; Profesorius atsi
stojo ir paguldys ant stalo auk- 
sot kryželį ištiesė į abi puses

savo rankas. Aš paėmiau deši
nę, o lordas Godahningas kai
riąją; Jonatanas paėmė mano 
ranką ir savo dešinę ištiesė 
Kvintai. Taip visi susijungėme 
rankomis tyliai pasiryžę eiti 
iš vieno iki galo.

(Bus daugiau)

GARSIN 
NAUJIENOSE

Kur jus nė eisite, jąs rasite šį maltą 
pardavime viršijantį visus 

kitus

DRAKULA
Permhsion Doubleday, Dora n K Co.

Verti A. Vaivada

(Tąsa)
.minusieji prie kurių
Įj. prieiti yra jo vald

žioje-; yra žvėris, ne, dau
giau negu Žyčris;; jo kūne, ku
ris netiuri širšes) įsikūnijęs

Visi.

nclabasi?*:; s,U/ Ūmai Uksais apru-

’jfibjc yietiojje fa- bet kokiame 
*pavbMo». kuomet tik jis* pano
rės., (: ’’;

“Savo, srįtyjo jis gali, ųuudiUr 
lis ir gąttiitios ęlcnieuitąis». and>-

'valdyti žemxWlm su
tvėrimus;: žįm’kes, i® peledes, 
k šikšnosparnius — kaj^dis, ki

vos augti, ar spiti'uinpirdii* sąr 
vo ūgį; tam tikru laidfcu* ga
li pranykti ar pasęBQdy*i» Tor. 
dėl, kaip ir kokiu bųd|U prąde- 
sųpe prieš jį kovoti?? Ęjąįp sųr 
rasime kur jjs slepjasių ir su
radę, kokiu budti jį pribaigsi/-, 
me? Drąugai, tai kibai didelį 
užsimojimas; mes, pradedame! 
neįsivaizdiiojaniąi baisą dar
bą, kurio pasekmės gaji ir mū
šų drąsiausi išvesti iš lygsva- 
iros» Jeigu mes šio mūšio- nelai
mėsimo, jo pusėje pasiliks 
pergalė; o; tuomet, kas atsi
tiks su mumis? Gyvenimas yrą 
menkniekis; aš nebijau iš jo 
pasitraukti. Bet suklupti šia- 
ąie dąrbc nėra vien gyvybes ar 
mirties klausimas. Mes palik
site jo. sujungiu pikais; mes 
-virsime, kaip ir ji$> biauriais 
nakties sdtverimais — be šir
dies* be sąžineš — ir sotinsime

»IC u •

LENA

Bluo Ribbon Malt vi
suomet buvo vado- 
vrh kokybėje. Ir 
auK&ta kokybė yra 
pilnai įvertinta, nes 
šiandien • pardavimo 
jin inilionulH virftija 
vinim kitan ri|Mn. Vi- 
Hiioinel supakuoti pil
ni 3 svarai.

nes kits juos mėgins minus ati
daryti? Per amžius mes mer- 
dčsime, visų neapkenčiami, vi
sų niekinami; neišdildoma dė
me skaistaus Visągalio veido 
spindėjime; iešmas krutinėję 
To, kuris dėl; musų mirė. Bet 
dabar mes stovime veidąs vei
dan su musų visų pareiga; ir 
tokiame atvejyje, ar mes gali
me trauktis atgal? Nuo savęs 
sakau, niekuomet; bet aš jau 
pąsenau ir gyvenimas su skai
sčia saule, paukščių dainomis, 

jgrožiu, muzika ir meile ųuo 
manęs jau atsitolino. Jus visi 
esąte jauni. Kai kurie jąu. liu- 

jote; bet linksmos džiąųgs-
! iąo dienos jįusų dar laukia. Ką 
įsakote ?”
i Jiąm bekalbant, .Jonatanas 
ipąėiąė mąup ranką.- Pabūgau, 
jkaip labąii kad ištie
sęs ranką jis prą<įljėjp baidytis 
tę begalinio, pąvojaus, kuris 
buvo, suriši W musų pąsiry- 

;žąąni. Jį praėjo [veikte; bet 
tos. rwko& palietimas — stip,- 
rios drąsios pa^iryžusios rąakoS' 
suspaudimąs; pridavė mąnj 
daugiau, jjttgą.; Drąsuolio, vyro 
ranka dąųg ką gaji pasakyti,;, 
nereikią ųei, moteries meiites. 
iš jos išgauti (bdvynškmw>i 
balsą.

į Profesoriui i>a,baigus, Jona- 
tąuas pažiūrėję, j rmmo akH; 
aš į jo; mums nebuvo reikąipj 
tartv nei žodis.

ky$WW wwis> kurie m(ąąis t

.... LIU ".HĮI"G " 1 IUUL.I4UIW.1J4,... 1 ..F1’' 1

New York;
J' \ : _ A.,'- '• ' ’ ,

Iš Chięago

$^^.50
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PAVYZDŽIUI:
’ 1 General Elec- J|
, trio Hi-Boy I d 4

2 General Elce- $ 4 O J| .50 < 
Iri c Hi-Boy | įjnr

BLUE RIBBON MALT
AMERICA'S BIGGEST SELLĖR

*   T- > - t   

t

Pliilco 
Grandė 
Philco 
G ra n d

VISI 1932 IŠDIRBYSTĖS RADIOS 
Durys atsidaro 9 vai. ryte.

5101 SOUTH ASHLAND AVĖ.
LIETUVIŠKA SANKROVA 

Telefonai BOULEVARD 1700-01

GOOD HOUSEKEEPIN G RADIO CO.

PAVYZDŽIUI:
Baby ^^jįQ*95
Baby f^Q’95

Niekad Pirmiau Nebuvo
CHICAGOJE

DU RADIOS UŽ KAINĄ VIENO RADIO 
VIENĄ DIENĄ TIKTAI, 

šeštadieny, Balandžio 23 d

Dabar dvi Šeimy
nos Gali Nusipirk
ti du Radioa už 
Kainą Vieno Rą- 

dįo

BOSTON SHOE STORE
I 3435 SOUTH HALSTED SU.

melžiama - karA^tė-?'

inw$ ta mitinai uždaryti;

i“"“ -' ......... ....
.MĖTOTAS "R nega.

9pį kūdikio sJsJjema nepaken- 
atjaus ar stiprią 
W štai yra vąjs-

Į VIENĄ 
PUSĘ
l Al#
PUSES

Tikietai geri tiktai 
» coaches vagonuose i 
kada priduodami 
kartu su Trans-At
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesų/s Erie Traui- 

kiniai išeina iš Dearbom statęs, 
Chicago. kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 y. vak.

’ •' -I - •
Erie ųa.ukiniąi yra greitus ir pa
togiai įrengti, Valgfo įpUsų. val
gomuosiuose vagonuose yr;a puikus 

i ir nebrajngusj $rie vaizdai yra n«- 
paptas^ai, gražiu.

[m tikintų visą; žinią? hąipki-. 
tčs į bile kurį Erie tikintą ofisu ar 
prie

tf. T. HARLOW, 
į^ngec Agent,

327 oo. La Šalie St.» Chicago 
Telefonas HARRISON 4160

ERIE _ RAILROAD

2347 •

4aip švelniai, kad: kūdikis nė ne- 
pająąčią. Fletcher’s Cą^toria 

piktus, neramius vaB 
kuą ijr juos užmigdo, o. turine 
ftup konstų>A«W “■ 
pakrikimą padaro sveikais ir 
iipkspiais miHęnuosę naują šiąn- 
dje. C^firia JJM ą^- 
1ą, nekenksminga ir patariama 

besijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
ng,mša.s TeiŠldĄ tikrą Ca&toria.

Moterių. įcvtrykai Grynos 
Ddos, visų paiternip visokio- 

t mis kųlui- QE ir 
mią ‘ augs,

i 

•i ■

pasiūlo naujus
BOSTON’S

Pavasarinius
Ceverykus

už žemiausias kainas
Vėliausių patlernų Moterų, 
Vyrųk Berniukų 

Čeveęyk

Ateikite ir niisjpįrkitc porų Š1ANDII

ver
ir 

au^š
Vyrų, Ce- $ 
veiiykai ....
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Taksu reikalu

Mokėti ar nemokėti 1930 me
tų taksas?

Tuo klausimu daug kalbėta, 
buvo nemažai rašyta. Tuo klau
simu laikyta taksų mokėtojų su
sirinkimai. Jų tarpe šaukta su
sirinkimas ir • Bridgeporte, Lie
tuvių Auditorijoj.

Tuoj po* šio susirinkimo spau
doj pasirodė žinia, kad Illinois 
Sųpreme Court išnešė Bis torio 
byloj nuosprendi, jogci 1930 
metų taksos buvo teisėtai pa
skirstytos; reiškia, kad jos 
reikia mokėti.

Pirm poros dienų tas. pats 
teismas—būtent Illinois Supre- 
mc Court— išnešė nuosprendi 
taksų klausimu kitoj byloj, I. 
y. p-nios Cisar. šioj byloj 
Cook kauntės teisėjas Jarecki

siųs .'atidėtas iki liepos 1 die
nos.

Galintieji taksas mokėti, at
rodo, padarys gerai, jei sumo
kės jas laiku, nes po 1 dienos 
mėnesio prasidės bausmės dėji
mas už nemokėjimų, o nuo lie
pos 1 dienos vyriausybė turės 
teisę parduoti savastį.

Kauntės teisėjas Jarecki pa
reiškė, kad jis neskaitys pro
testų taksų biloms rimtais (in 
good faith), jeigu protestuo
jantys nesumokės nors žymios 
pripuolančių jiems taksų dalies. 
Kitaip sakant, taksų mokėtojas 
turįs sutikti, kad bent dalis pa
skirtų jam taksų yra teisėta. O 
jeigu taksų mokėtojas šiam rei
kalavimui nesutiks, tai teisė
jas Jarecki leido suprasti, kad 
jis negrąžinsiąs nė jokios da
lies iš bausmės paskirtos už ne
mokėjimų taksų. '

Taksų Mokėtojų Asdtiacija.
John Pratt, Taksų Mokėtojų 

Asociacijos prezidentas, pareiš
kė, kad jo vadovaujama asocia
cija laikysis pirmesnės savo

Melrosė Parko bankas Lietuviai 'Gydytojai

buvo išsprendęs, jogei 1928 ir 
1929 metų taksos buvusios ne
teisėtai paskirstytos. Dabar te- 
Čiau vyresnis teismas atmetė 
teisėjo Jareckio sprendimą.
Reikia sumokėti iki gegužės 1 

dienos

taktikos laukdama nuosprendžio 
dėl apeliacijos. Mat, kalbama 
asociacija ruošianti apeliacijų 
dėl Bistorio bylos, kurioj Su- 
preme Court of Illinois pirm 
savaitės laiko pareiškė, kad 
1930 m. taksos buvo teisėtai 
paskirstytos.

Vakar dienos didlapiai pra
nešė, kad valstijos legislatura 
nušiurinti paskirti paskutini lai
ka sumokėjimui 1930 metų tak
sų iki gegužės mėnesio 1 die
nos, jei taksų mokėtojai nori 
išvengti bausmės už užvilkima. 
Be to, išreikšta pasitikėjimas, 
kad laikas pardavimui savas
ties už taksų nesumokėjima bu-

AUTOMOBIL1AUS NELAIMĖJ Į 

ŽUVO TIES 42nd ST.. IR 
ARCHER AVĖ.

JUOZAPAS GEDEM1NSKAS
balandžio 20 dieną. 5:30 valan- . 
dą vakare 19 >2 m.. sulaukęs 8 
metų amžiaus. gimęs Chicago. :
Illinois.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Juozapą, brolį Albertą, dvi se
seris — Oną ir Juzefą ir švogerį 
Joną Khkner ir gimines. Ve- į 
lionis gyveno po num. 3035 W. j- 
42 St.

Kūnas pašarvotas randasi Ma- ; 
salsbio koplyčioj, 3307 Auburn , 
Avė.

Šioj koplyčioj ketvirtadieny ir i 
penktadieny, balandžio 21 ir 22 j 
d. 7:30 vai. vak. Šv. Rašto Ty- | 
rinėtojai atlaikys prakalbas ir 
krikščioniškas apeigas.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj į 
balandžio 23 dięną. 2:00 vai. po f 
po piet iŠ koplyčios bus nulydė- ‘ 
tas į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame.

Tėuos, Brolis, Seserys,
Švogeris ir Giminės.

i

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. ■ Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Valstijos auditorius Oscar 
Nelson paskelbė žnių ,apie, pa
dėtį užsidariusio Melrose Bark 
State Ban^o. 1J0 žiniomis, kal
bamas bankas turi $83,457 gry
nais pinigais, banko tūžtąs sie
kius $1,869,822, o balanso kre- 

, ditoriams priklauso iš jo $827,- 
065. 

r-rr---————
(Deliai pikčerių .nušauta 

,' . . —------ I
Alexander Marino nušovė sa^ 

vo pačių, • 39 pietų, motinų šešių 
vaikų, pasėkoj barnio, kuris 
tęsėsi visą naktį deliai to, kad 
moteris norėjusi eiti krutamu jų 
paveikslų pažiūrėti iviena. Ma
rino gyvena adresu 808 So. 

! Winchester avė.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840 
■....................... ' -■ '»■"

Grabo*fai

S.M.SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

[AcmcrP. B A. Photo] v

Springfield, III. — John M. 
.Picco, Italijos konsulai, kuris 
šiomis dienomis tapo nušautas. 
Prieš keletą metų į jo namus 
buvo mesta bomba.

Areštavo 6,000 automo
bilistų

Chicagos policija areštavo 
daugiau kaip 6,000 automobi
listų, kurie pasirodė gatvėse ne
turėdami 1932 metų miesto ir 
valstijos laisnių. Municipalio 
teisino vyriausias teisėjas Son- 
steby pareiškė, kad šiems auto
mobilistams teksiu užsimokėti, 
daug maž po $6.50 teismo lėšų 
ir dar sumokėti laisniams kaš
tus.

Sukčiai šienauja
Plačiai paskleisti buvo bilie

tai pikninkui, kurį neva rengė 
“The American Veterans’ Shel- 
ter” organizacija. Už tikietus 
chicagiečiai ir clucagietės mo
kėjo po $1, $2 ir po $3. i Pasi
rodo, kad jokio pikniko nema
nyta rengti ir kad tuos tikie
tus pardavinėjo sukčiai tikslu 
pasipnigauti iš geraširdžių chi- 
cagiečų. Keletas tikintų parda
vėjų areštuota.

Spikyzės savininkas nu
šautas

Nežinomi piktadariai nušovė 
Samų Mule, savininkų eilės 
spikyzių. Jisai buvo nušautas 
prie įvažiavimo į kiemų namų,1 
kuriuose gyveno. (

Badavo; apalpo prie val
gyklos durų - ■

Seymour Berman, 23 metų j 
neseniai dar buvęs medicinos

studentas Californijos universi
tete, atvyko Chicagon ieškoda
mas darbo. Bet darbo čia ne
rado ir teko jam badauti. Tre
čiadienį jisai apalpo prie SteL 
zerio valgyklos, 2752 West Di- 
vision st.

,Į ■ 1 l.ill'N" .llll'RRr’INil.iMm11 Ir—,., — ., .I..., 

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

N a u j i e uos e. r............. —..........  . ,„e
Graborjai

Lacliavkh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosev,elt 2515 arba 2516 į

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 iŠ. Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138
4 ' ■ ■ *. • ♦

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Telefonai

Boulevard 52Q3

’ Boulevard 18413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724 .

Lietuves Akušerės

Vaikas užmuštas
Trokas užmušė Joseph Gede- 

minska, 8 metų vaikų, 3035 W7 
42 st. šoferis, Lawrence Game- 
ford, 4929 Komensky avė., • su
laikytas.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWĮPB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Pbone Onai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis Jr nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic ,7868

~DR.MARGERIS ’
Valandos! nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
- Phone Boulevard *8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St !

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

Nedčldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 >W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso-valandos: nuo 2-4, nuo ./• 

Nedėldieniais pagal sutarti
9

Lietaviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarmnkais Kecvergais ir Subatomi 
2420 W Marųuette Rd. arti Western As> 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis rr Pėtnyčio i* 

1821 So Haleted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas • 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W \&th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

V aisti jos demokratų 
konvencija

. ' ' -I .

šiandie susirenka Springfieb 
de Illinois demokratai valstijos 
konvencijai. Vakar būrys Chi
cagos žymiųjų demokratų iš
važiavo Springfieldųn su meru 
Cermaku ir teisėju Ilornęriu 
priešaky. Kaip šiandie ruošėsi 
vykti kitas daug didesiiįs bū
rys, būtent apie porų tūkstan
čių, taipj.au iš Chicagos. Be abe-i 
jonės, atvyks konvencijon poli-, 
tikicriai ir iš kitų vietų, o.ne 
tik iš Chicagos.

Maręįuette Park bankas
Valstijos auditorio Oscaro 

Nelsono paskelbtomis žiniomis 
apie Marųuette Bark--State Ban-i 
ko padėtį, resyveris turi cash 
pinigų <$21,’312, banko turtas 
siekias $1,355,164. Balanso kre^ 
ditoriams iš banko priklauso 
$94,9,495.,Marųuette Park ^tata 
Bank randasi adresu 6314 -So.1 
Western avenue.

..................  — - ......................— •• ..... .  -I' '

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina ; prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v, 
Nedėliomis nuo 14),iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė ^Moterų it Vaikų Ligą

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietn ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Ueną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 i|ci 8 vai. Nedėl. • nuo 1.0 iki 12 
Rez. TeUphone Plaza 3200

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS
- ■ . .1 • •'

* Musų '* Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus • to
dėl, jkad neturime Iš
laidų južjaikymui aky-

,3307 Auburn Avė. 1
CliiCAGO.<IU..

AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo ii Lietuvos

; Pąlengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi. galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą' 

, akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliręgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
djin^ią mažiausias klaidas. $pedajė ątyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
npo»10 ,iki 8. .y.! Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS. AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

lūkimų. Rainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

'Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai 'dieną ir naktj Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drextl ?9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31st Street 
CHICAGO. ILL.

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

šventadieniais 10-12 dieną

>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 
įHirtr...... Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėly 3 iki .8, Utarninke 

1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

. GltABORIUS CHIGAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
..-geriau ir .pigiau 

<i-cgu tąde1, 
priklausau prie (gra- 

bų išdirbyatėš 
* - OFISAS:

-668 įV. 18tb Street 
Ganai 6174 i

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St, 

TeL Victory '4088 *

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. IBLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST , 

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

DR. KARL NURKAT
(NURKĄITIS) .

■ ‘ f

'Akiniai s pritaikomi
I mokslišku hudu ,

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR.S ER NER
LIETUVIS

,i.m» ..Jifcr,..j..    ................ .—. 1 '

SenjausiairDidžiausia
GRABO R11| ĮSTAIGA

EUPEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto- 
■mis kainomis »nž aukštos rųšies palaidojimą. Mes .nieko 
nerokuojame ųž atvežimą mirusio žmogaus kuno į musų 
įstaigą išjbile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atvešJ musų* įstaigą, >kur galėsite pamatyti di- 

Jftžiapsį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai-nieko nereikės mokėti, nežiūrint, 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

dEUDBIKIS ^yra .vienatinis lietuvių graborius, kuris
- teikia ambulance ipatarpavjmų su ekspertu lietuviu pa- j 
įtariau toju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl ’ 
-šeymenų. Pašaukite EUDEIKI,pirm negu<kreipsitės kur ! 
kitur, 

—

i ' , ■ '

•JŪSŲ GRABORIUS
r f l I

Didysis Ofisas

4605-07 Sojith Hermitage-Avenue
Vi?i lW?nai: YARDS1741; ir ,1742

. ■ ' ■ • - • , r.- • . t 1 • ' ’ *

AKIŲ SPECIALISTAS

. Patyrimas
1^ Komplikuotuose

Atsitikimuose

-Ofisas ir Akinių'Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 yal. dienos ir 
nuo 6 iki 9 wlwdQi vakare

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 
Nataų telefonas Brunswick >0597

M. ISBIK0L1S
. GYDYTOJAS IR UJHgRURGAS 

4645-S. Ashland Avė., 
.Qf ho , vtllupilos ,,nno 2 iki 4 ir, nuo O, iki

8 vai. vak. NeMUoihis porai untartl 
Ofiso Tel, s Boulevard 7820 
Namų Tel.:,Prospęct 1.930

Ą. -K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sputh Western Avenue

Tel. Lafayętte 4146

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

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C.
Tel. Prospect. i 028

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

’Nedėlioj pagal aųtajtti

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 iy. Deazbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nio 9.ryto iki>4 po pietų 

Syvenimo vieta 
guth Halsted Street 

fTel..Bot»Uyaxd U10
Valandos: nuo 6 ,iVi 8 vai. kiekvieną 

vakarą, t^Węyru» - ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John &n<fhinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

*.ralefnnas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakarę.

Serędoj ir Petnyčioj nuo *9 ilti*6

A. A. SI A K4 S
ADVOKATAS

U testo Ofisas 77 W. Wasbington įSt
Ropm 1502 Tel. Central 29*78 

'Valandos: 9 ryto iki-4 po pietų

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
. ■ ....... ........................ ' ■■ lu'l . ......... ..........  i..... .. . .............J... '4

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188

-.JUje, T>1. -Hemlock 2615

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 St. !
kampas Wcstern Avė. -
Tel. Republic Ž266

įDR. ,A. L. YUSKA
^2422 . W. i Mafųuette rRd. 

kampas 67th jr Artesian Avė.
'Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSŠEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
aedėlipmis pagal sutartį. 
4847 iVret I4th Street, 

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

- - .........—........ "—-i i .................. ................... . ............. .. ........

Hemlock 151
DR. V. S. NARES 

GYDYTOJĄ?<iR'fiHIRŲR<JAS 

/2420 Mazųu/etfe Road

Valandą: <^—*1’2, ,7—^?, Antradienį it 
Ketvirtadieni vakatąis pagal eusitaribtą 
—1 ■' '".'•■—y '<' ■ ■ 1 ——

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas ‘

4645 So. Ashland Avė.
-arti 47th- Street

Vakarais: Ųtarn., Kely, u $ubatot 
— d Ui 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL ‘Lafayette 7337

Namų Tri. Hyde'Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžhmas Borden) 
LIETUVIS 'ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 21 *7 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8*9 ryte Ttl. -Republic 9600
— ..ii n... .m „i „n .e i

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 $o- Ashlapd Avė, 
Tri Bęųlfvatd 2600

Rez. 6515 So. Rocktvett St 
,Ttl. Republk 9723

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

William C. Mitchell
LIETUVIS -ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephojne Hemlock 1323 

Valandos: >9 i ryto i iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį

CHAS. A. P.EPPER
I LIETUVIS .'ADVOKATAS

155 N. vlatk St., Room 909
, ’Telephone, FranŲin $745

Namai: 3117 S. Union Avė., 7-ėRi 5 v.
Telephone Victory .2213

taipj.au


Penktadienis, ba1. 22, 1932
-u-i.9-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

turiu pasakyti, kad jos daina'vi 
mas frnan labai patinku.

—Wm.*Waldous.

Roseland

Pirmosios Gegužes 
. koncertas

Belaukiant Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn koncerto ba
landžio 21 d., Strumila sve
tainėj.

Dainuos Anelė Salaveičikiutė- 
Stcponavičienė

Kaip jau buvo pranešta, LSS. 
Chicagos Centralinė* kuopa ap
vaikščios tai-ptautinę darbinin
kų švontį Pirmųjų Gegužės di
deliu koncertu ir balium Lietu
vių Auditorijoj, sekmadieny, 
gegužės 1 d. Malonu pranešti, 
kad tarp pirmųjų maloniai su
tikusių dainuoti šiame koncerte 
yra garsioji dainininkė Anelė 
Salavaičikiutė - Steponavičienė. 
Jau vien jos dalyvavimas už
tikrina; kad Pirmosios Gegužės 
koncertas bus nepaprastai ge
ras. Be to bus ir daugiau so
listų ir chorų. O kur dar šo
kiai? įžanga gi tik 35c, kad tik 
pasidengtų rengimo lėšos ir 
kad kiekvienas lietuvis darbi- 
ninkas-ė galėtų dalyvauti šios 
svarbios tarptautinio darbinin
kų solidarumo šventės apvaikš- 
čiojimo. Ši yra visų darbinin
kų visų tautų ir visų šalių,\ 
šventė ir visi joje dalyvaukime!

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programų
Gerb. Naujienos,—
Aš valgiau vakarienę 

Wabash avenue ir 18 gatvės 
Raklios valgykloj (balandžio 17 
d.), tai ir ten išgirdau Naujie
nų radio 
valgęs ir 
siaus viso 
sibaigė.

Man labai patiko viskas, o 
labiau s i-a' musų šaunios daini
ninkės, p-lės Paškevičaitės, dai
navimas. Esu taipgi girdėjęs 
jų dainuojant koncertuose ir

prie

programą. Sustojau 
pakreipęs ausį klau- 
programo iki jis pa-

Sunkius laikus dabar pergy
vena Roselandas. Bedarbe 
kuodidžiausia. .Veik visos ma
žos ir dideles dirbtuves visoje 
apielinkėje stovi uždarytos, o 
jei kur ir dirba tai lik po ke
lis darbininkus.

Delei bedarbės visas draugi
jų ir kultūrinis veikimas apsi
stojęs. Vakarų irgi niekas ne
rengia, nes visi bijosi prakišti. 
Tik Golden Star kliubas ir dar 
viena kita draugija bando 
kiek veikti, bet ir tai nelabai 
drąsiai. Žmonės nusiminę ir 
bevilčiai žiuri i rytojų.

Kad neduoti visiškai apmirti 
lietuvių judėjimui ir kad nors 
šiek tiek palinksminti nusimi
nusius žiponcs ir patiekti jiems 
kų nors gražaus, keliančio 
dvasių, vietos draugijų ir me
no darbuotojai susiėjo ir suta
rė surengti didelį koncertą 
ir balių. Programų tam kon
certui pildyti pakvietė vienų 
didžiausių ir geriausių Chica
gos lietuvių chorų — Pirmyn 
ir jo solistus. Šis koncertas ir 
balius įvyks ateinantį sekma
dienį, balandžio 21 <1., Slrumi- 
lo svetainėj. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Kadangi vakaras rengiamas 
ne pelno tikslu, bet tik dvasi
niai naudai vietos lietuvių, tai 
tapo nustatyta kuožemiausia 
įžanga, kad galėtų atsilankyti 
kuodidžiausias skaičius vietos 
lietuvių ir kad tik pasidengtų 
rengimo iškaščiai. Taigi įžan
ga į šitokį nepaprastų koncer
tų bus tik 35c.

Šitokio koncerto ir už tokių 
maža įžanga negalėtų duoti nė 
viena draugija. Bet visas Ro
selandas, visų savo darbuotojų 
pajėgomis, gali tų padaryti.

tai gera muzika, Stephens 
Revelcrs, vedama Jurgio Ste
ponavičiaus, Naujosios Gady
nes choro vedėjo, šis orkest
ras irgi dar pirmą kartą Rosc- 
lande pasirodys, bet jis, reikia 
tikėtis, pilniausia patenkins 
kiekvienų šokėjų.

Tokio koncerto ir už tokių 
negirdėtai žemų įžangų, Rose
landas niekad nėra turėjęs. Ir 
jis yra galimas tik visų rose- 
landiečių pastangomis. Todėl 
kviečiami į jį atsilankyti ne tik 
visi, rosolandicčiai, bot ir visi 
apielinkės lietuviai ■— Kcnsing- 
tono, West Pulhnano, Harvey, 
Doltono ir t. t. Tegul jis kiek
vienam suteikia smagių valan
dėlę šiais sunkiais, niūriais lai
kais. — Roselandietis.

“Birutei” 25 metų ju 
biliejų užbaigus

t

Gencvicve Zelnis ir fin. rast, 
p-lės Veros Stradomskis, ižd. p. 
Šukys ir iždo globėjų p-ios No
vos Gugis ir p. Varkalos. Dar 
prie šio skaičiaus reikia pridėti 
choro vedėją, kuris yra pačios 
Birutes išauklėtas, Mikų Joza- 
vitą ir režisierių Kl. Jurgfejio- 
nį. Tai susidaro gražus būrys 
veikėjų. Ir reikia tikėtis, kad 
Birutė nenuilstamai varys šį 
gražų kultūros darbą ir įžen
gus į antrų bertainį šimtmečio 
ir susilauks dar malonesnio 
auksinio 50 ni. jubilėjauSk

šiemet Birutė, žengdama į 
savo 26 gyvavimo1 metus ren
gia gražų piknikų, kuris atsi
bus birželio 5 dienų Birutes dar
že, prie 79th ir Archer avė. čia, 
be abejo, visi Birutės choro 
mylėtojai susirinks pasilinks
minti ir pasigerėti musų meno 
draugijos surengtu pikniku. 

I Y T A

keliauti, nenori ųuo jo atsilikti.
Naujienų laivakorčių: skyrius 

velija Vargužiams laimingos 
kelionės.

Atvyko Amerikon

SUMAIŠYTA MALEVA

S11“"“............. $1.40
Fiat Paint, vertės $2.40. «f O£ 
Galionas už ........... .........

Vamisbis, vertės $2.50 4
Galionas už .. ...

Enamel Maleva. Galio- C O 
nas už ............. -.......

PURE LINCEED OIL
Galionas už ......................... OvU

HARDWARE AND 
WALL PAPER

J. S. narnančioms
3147 So. Halsted St

Tel, VICTORY 7261

Kas bus koncerte
Kaip minėta, programų pil

dys Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn. Tai vienas didžiau
sių ir pačių geriausių lietuvių 
chorų visoje Amerikoje. Ro- 
sclandc jis dainuos dar pirmų 
kartų. Chorų veda roselandie- 
čiams pažystamas K. Stepona
vičius, kuris apie septyni me
tai atgal yra vedęs Roselando 
“Aido” chorų. Tada Steponą-' 
vičius buvo visai jaunas, dar 
neužtektinai patyręs chorų ve
dime. Bus įdomu patiems jo. 
buvusiems mokiniams pamaty- 
lį kokį didelį progresų jų mo
kytojas yra padaręs per perei
tus septynius metus.

Be choro bus dar ir eilė so
listų. Paminėtina yra Anelė 
Salaveičikiutė - Steponavičie
nė. Tai yra viena pačių ge
riausių lietuvių dainininkių 
Amerikoje. Ji dainuos liau
dies ir operines dainas.: . .Ki
tas solistas bus F. Jakavičius, 
baritonas. Tai yra šaunus 
dainininkas ir labai geras ko
mikas. Negalima nepriminti, 
kad bus ir mergaičių trio —r 
“Trys Rožytės nuo Žeimės” — 
Onuks, Elenuks ir Antonetė. 
Tai gražus trio, išpildantis dai
nas su vaidinimu.

šokiams grieš irgi nepaprašą
* : . -- - > Y *

......... . ............ ... ...............* ..........  ,

Ceverykai-Šeimynai
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki* 
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
• ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Visiems, kas tik myli ir se
ka meno įvykius, buvo žinoma, 
kad Birutė, dainos ir dramos 
draugija, šiemet švente savo 
sidabrines 25 metų sukaktuves.

Birutė per šių metų sezonų, 
neskaitant kitų koncertų, pa
statė dvi gražias operetes. Kiek 
anksčiau “Birutę” M. Petraus
ko ir sekmadienį, 17 balandžio, 
“Silvijų”, W. R. Harbcrto. šios 
dvi operetės kaip tik ir buvo 
pritaikytos prie 25 metų jubi- 
lėjaus, nes pirma, tai yra “Bi
rutė”, ne tik buvo surišta su 
draugijos vardu, bet ir parašy
ta ir sukompanuota pirmo Bi
rutės choro vedėjo, komp. Miko 
Petrausko. O operetė “Silvija” 
kaip1 tik ir tiko sezono užbaigi
mui, nes ir pati operetė baigia
si su kaimo vasaros Užbaigtų 
darbų dainomis.

Operete “Silvija” buvo pasta
tyta taip, kad geriau ir negali
ma norėti. Jos dainos tikrai pa
darė gilaus įspūdžio publikoj, 
kų liudijo tie triukšmingi aplo
dismentai, kurie kuone po kiek
vienos dainos privertė pasirody
ti pavienius ir kartais višą cho
rų ir nekurias driin&s pakartoti 
iš naujo. Aprašyti kiekvieno 
lošėjo vaidinimą užimtų daug 
vietos ir laiko. Manau, užteks 
tik paminėti lošėjų vardus, kad 
susidarytų paties lošimo įspū
dis mintyse tų, kurie šiame 
koncerte negalėjo dalyvauti. 
Štai jie: pats Birutės choro 
pirmininkas Dr. C. K. Kliauga, 
Stasys Rimkus, Adolph Ažukas, 
Antanas ir Bernice Tverionai, 
Julė Gapshis, Marta Yocius, 
Vera Stradamskaitė, Vanda Mi- 
sevičiutė, Petronėlė Miller, Bęr- 
nice Tumas, Irena Juozaitis ir 
visas Birutės choras.

šias visas y patas jau publikai 
teko matyti koncertuose arba 
girdėti per radio ctesėtkus kar
tų ir delto jorps komplimentai 
nereikalingi.

Surengimui ir perstatymui 
šios gražios operetės daugiau
sia dirbo choro vedėjas, Mikas 
Jozavitas, režisierius KL Jurge
lionis ir Birutės vice-pirminin- 
kas J. ČPuishis?

P-no J. Puishio pastangomis 
ne, tik buvo tikrai kaip Lietu
voj parūpinti įrankiai laukų 
darbo, — kaip dalgiai ir grieb
imai, bet ir (šviesų kombinacijos, 
ypač ta puiki mėnesienos švie
sa, kuri gal padarė gražiausi 
vaizdų visoj operetėj, šiame 
darbe daugįatfsia J. Puishiui pa
dėjo Adam , Maskalunaa, Jos. 
Aseila ir kiti darbštus Birutės 
nariai.

Birutė, veikdama per tuos 25 
metus, ne tik sugebėjo patrauk
ti čia gimusį, ir augusį jauni
mų prie savo darbo, bet taip 
pat įgijo simpatijų, visos kultū
ringos Chicagos lietuvių visuo
menės. tr šį kartų auditorįj ų 
užpildė rinktinė Chicagos lietu
vių visuomenė.

Už šį visų darbų daug garbės 
priklauso veikliai Birutės val
dybai, kuri susideda beveik per 
pusę iš ateivių ir čia gimusių 
gabių veikėjų, kaip tai pirmi
ninko Dr. C. K. Kliaugos, dvie
jų vice-pirm. pp. J. A. (Puishio 
ir J. Sharelio, užrašų rašt. p-lės

Rožių žeme
Ateinančių savaitę apielinkės 

vakarinės mokykla bus uždary
ta, nes mokytojos ir šiaip tu
rintys pinigų keliaus ekskursi
ja į Washingtonų, D. C. Busais 
kelionė ten ir atgal ir pragy
venimas kaštuos tiktai $37.

Jeigu geresniais laikais kas 
nors butų pranešęs apie tokius 
nupigintus kelionės kaštus, tai 
butų buvę daug norinčių va
žiuoti. Bet dabar, kuomet dar
bininkai nedirba po porą metų 
ir dar kai kurių sutaupyti pi
nigai žuvo bankuose, tai jau 
apie vakari jas netenka svajo
ti.

žinoma, yra dar ir. pasiturin
čių. Tie galės pasivažinėti.

Kada mokyklos užveizda pra
nešė, jogei galima nupiginta 
kaina' važiuoti į Washingtonų, 
tai nekurie mokįnjai sako: gir
di, važiuokite, tję, kurie turite 
pinigų, ir nuvąžiavę pasakyki
te šalies tėtušius. Jei prastieji 
laikai ir toliau nusitęs, tai dar 
gali ir pėstiems priseiti į Wa- 
shingtoną keliauti.. Matyti, kad 
laikai prie to ir|: eina.

Pavasaris jau. išaušo. Jeigu 
gražus oras palaikys, tai už 
mėnesio laiko galėsime ežeruo
se maudytis. Manau» kad ir 
šiemet nebus nieko daugiau 
veikti, kaip vartytis saulės pir
ty ežerų pakrantėse. O norėtų 
žmonėms dirbti, norėtų!

Praėjusius metus Petronis su 
šarkiunu buvo artimai draugiš
ki, vienai partijai priklausė, ir 
net atostogoms kartu važiavo. 
Bet šiemet Petronis virto bim- 
biniu, o šarkiunas pradžioje 
buvo palinkęs prie sklokininkų. 
Kalbama, kad Petronio užduotis 
dabar esanti visai šarkiunąprie 
šventos Bimbos-Andrulio vie- 
ros atversti.

Aido choro parengime šar- 
kiunui leista kalbėti, bet Pet- 
roniui buvę įsakyta daboti šar- 
kiuną, kad jis neužsimintų apie 
“Naująją Gadynę”, 
gšas sklokininkas
agituoja už bimbinius, bet bijo 
užminti apie Naująją Gadynę;

Toks didėlis vyras, o štai 
pateko po Petronio diktatūra!

Ir tąs var- 
pasakoja,

SPORTAS
Mickey Walker-King Levinsky 

rungtynės

šios savaites pabaigoj j Chi- 
cagą atvyksta boksininkas Mic- 
key VValker, • kuris prieš keletą 
menesių turėjo rungtynes su 
Jack Sharkey ir išėjo lygiomis. 
Walker yra skaitomas vienas 
geriausių pasaulio boksininkų. 
Nežiūrint į tai, kad jis sveria 
tik apie 170 svarų, per pasku
tinius kelis mėnesius jis nuga
lėjo pagarsėjusius sunkiojo svo
rio boksininkus.

Laivu Frederick VIII, kuris 
atplaukė New Yorka'n baland
žio 19 dieną, atvyko šie lietu
viai :

Juozas Mažiuką ir žmona, 
Chicago, III.

Domininkas Steponovicz, 
New York, N. Y.

Vladislovas Balzhas, Boston, 
Ma'ss.

Motiejus Skrebisz, Hartford, 
Conn. i

Juozas Paleckis, Pittsburgh, 
Pa.

I CLASSIFIED ADS.
Financial 

Pinansai-PaskoloD

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Snite 1227

188 W. Randolpb St.

i

Automobiles
FORDAS coupe, su rumble sėdyne — 

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

NAUJOS NAUJIE 
1NŲ STOTYS

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

King Levinsky tebėra jaunas 
boksininkas, kuris juo tolyn, 
tuo labiau pradeda pasižymėti. 
Apie jį daug pradėta kalbėti 
nuo to laiko, kai jis prieš kiek 
laiko keturių raundų rungtynė
se nugalėjo buvusį pasaulio 
čempiomį Jack Dempsey.

Walkerio-Levinskio rungtynės 
įvyks balandžio 29 d. Chicagos 
Stadiume. Susidomėjimas to
mis rungtynėmis yra labai di
delis. Daugelis pranašauja, jog 
Walker bus laimėtojas. Tačiau 
gali visko atsitikti, kadangi 
Levinsky yra keleriais metais 
jaunesnis ir turi smarkia ran-

šiandien Bancevičius risis 
Chiscago Heights i

šiandien Chicago Heights į- 
vyks ristynės. Svarbiausioj po
ro risis chicagietis J. Bancevi
čius su vietos ristiku. Bisis 
taip pat ir Aukštaitis, kuris per
nai padarė neblogo įspūdžio chi- 
cagiečiams. Ristynės įvyks 
Carpenter’s Hali, 1717 Halsted 
St.

Paskutinės didelės ristynės 
svetainėj 
i ,i. •

šiandien Rąįnbo fYonton sve
tainėj, Clark ir Lawrence, j- 
vyks paskutinės šio sezono di
delės ristynės svetainėj. Vyriau
sioj poroj susikibs gerai žino
mas chicagiečiams Kola Kwa- 
riani su vokiečiu Hans Kamp- 
fer.

Per paskutinius kelis mėne
sius Kampfer gana dažnai pa
sirodė Chicagoj ir padarė ne
blogų rekordą. Pralaimėjo ris- 
tynęs tik vienam Londos’ui, o 
visus kitus savo oponentus jis 
nugalėjo.—N.

Publikos aptarnavi 
mas

Jau 
ina

anksti iš ryto dabar gali- 
Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose t

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-ltaisai

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios

Ant Stando ant 63čios gatves 
prie Sacramento avenue.

P-no Benošiaus Aptickoje, 
2612 W. 71 st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2151 W. 
69th strcct.

NAUJIENŲ ADM.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS 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. Rypkevičia, 
sekretorius.

NAUJIENŲ SPULKA 
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

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

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

T .Rypkevičia,
• Naujienų Spulkos Sekr.

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

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

Tel, Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

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

PIGIAI pardavimui 13 kambarių ra
kandai. sykiu arba dalimis. Turi būt 
parduota iki gegužio 1. Atsišaukic 
nuo 10 ryto iki 5 vakaro. Mr. Snider, 
4015 W. Washington Blvd.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

Furnished Rooms
RENDAI du kambariai, pavieniui ar

ba mažai šeimynai, 2ros lubos.
946 W. 31st Place

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

PARDAVIMUI grosernė ir meat mar
kei. Biznis geroj vietoj. Renda pi
gi. Parduosiu pigiai, i Jei trūksta pi
nigų — palauksiu arba mainysiu ant 
loto. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

Šaukit telefonu bite kada 
Roosevelt 1794

PARDAVIMUI biznis su namu ir lo
tu. Prie šalies garadžius ir vištinin- 
kas. Biznis išdirbtas per 8 metus. 8 
kambariai, cementuotas beismantas. Se
na našlė priversta parduoti.

4605 So. Wasbtenaw Avė.

PARSIDUODA bučerne ir grosernė, 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Pardavimo priežasti patirsite agt vietos.

. 2201 W. 21st Place

Išvažiuoja Lietuvon
Juozas; Dargužis, *savininkas 

žinopio lietuvių viešbučio,, -kuris 
randasi adresų 160$ S. Halsted 
st., kartu su žmona išvažiuoja 
Lietuvon per vasarą paviešėti. 
Naujienų laivakorčių skyrius 
parinko jo kelionei, didžiausią 
laivą Leviathan, kuris išplauks 
birželio 7 d. Ponas Dargužis 
apleidžia Chicagą 6 d. birželio, 
ir jeigu nesuspės ypatiškai at
sisveikinti su savo gerais drau
gais ir pažystamais, tai malonė
site jam už tai atleisti, nes 
prieš išvažiavimą jis turės daug 
darbo sutvarkyti savo reikalus,

Su juo išvažiuoja dar keletas 
lietuvių. \P-nas Dargužis keliau
ja jau antru kariu j labai trum
pą laiką, tai jo pažįstami, ku
rie šiais metais buvo sumanę

Kad biznis galėtų pasisekti, jis turi 
tarnauti publikai, taip, kad jis teiktų 
publikai to, ko ji pageidauja.

Šiandie pirkėjas peržiūri garsinimus, 
kad žinoti kur yra pasiūlomi bargenai. 
Dabar nebereikia kostumieriui vaikščioti 
iš sankrovos į sankrovą kad pasirinkti 
ką jis nori pirkti. Jis tik pasiima 
laikraštį ar cirkuliorių ir viską nuspren
džia prieš išeisiant iš namų.

Be to kostumierįs išmoko pasitikėt^ 
kokybe iš vardo tų prekių. Jis iš pa
tyrimo žino, kad tos išdirbystės prekės 
yra geros ir kad jos parsidavinŲa už 
teisingą kainą.

“Midwest Stores” visuomet atsižvel
gia į šiuos faktus ir todėl publika patro- 
nizuoja tas sankrovas. Šios organizaci
jos nariai stengiasi patenkinti publiką ir 
teikti jai tą, ko publika pageidauja. 
”Midwest Stores” visuomet parduoda 
kokybės prekes gerai žinomų išdirbėjų. 
Kainos gi, delei milžiniško bendro pir
kimo, yra žemos.

Kad padaryti kostumieriąms patogiu 
pirkliavimą “Midvvest Stores”, jie gar
sinas;, kas savaitę šešiuose laikraščiuose. 
Be to tūkstančiai cirkuliorių yra išdali
namai kad pranešti publikai apie “Mid- 
west Stores”’ , išpardavimus. Ir šiandie 
jus rasite 4‘Midivest Stores” apgarsinimą 
šiame dienraštyje.

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. šimtaii 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

KRIAUČIAUS ir Cleaning štoras par
siduoda pigiai iš priežasties ligos; ran
da pigi, darbo pilnai per visus metus.

6435 Harper Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

VATENTS

DYKAI 
KNYGELIS

Laikai* daug reilkla 
prie patento. Nerizl- 
kuoklt vilkindami eu 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukeiJo, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
gutCs “How to Ob-
taln a Patent" Ir “Record of In- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
už informacijas kt> daryti. Susl- 
raSinžJImal laikomi paslaptyje. 
Greitos, atsargus, rūpestinga* pa
tarnavimas.

CLĄRENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Beenrity Savinti A*Comnerclal 
Bank Bullding

(Dlrectly aeroo BJreet from Patent Ofliea) 

Wa8HINGT0N, p._c.

ICLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBHRYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba tašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Real Estate For Sale
Nąmai-gemŽ Pardavimui

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

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue

Business Service
-u, .

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų ^aviniukams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais Maža narystės mo
kestis. Expertq patarimai visais reika
lais dykai. 'Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

»

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

Perkami parduodam ir mainome ųa- 
tnus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kurnyra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvvare store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpitmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI biznio prapertė — 
štoras ir flatas. Pigiai. Kreipkitės
2616 W. 63 St., viršuj.

AR JŪSŲ • RENDAUNINKAI 
MOKASI ?

Namų savininkai, jei jus turite fi
nansinių keblumų su savo rendauninkais. 
ateikite pas mus. Musų patarnavimas 
yra pigus ir geras. Mes įteikiame pen
kių dienų pranešimus dykai. Valan
dos 2 iki 5 ir 7 iki 9 v. vak.

CENTRAL LANDLORD 
SERVICE

2532 S. Kedzie Avė. • 
Tel. Rockwell 6688

TURIU PAAUKOTI
Lotas —- 6751 S. Western Avė., 

25x125, gatvė ir elė ištaisytos, vertas 
$14,000.00, už $6,500 cash; 2 lotai 
6635-6637 S. Washtenav Avė., abu lo
tai po 29x125 pėdas, gatvė ištaisyta: 
arų bažnyčios ir mokyklos. Abu už 
$3,500 cash. J. Carr, 7044 S. Loomis 
Blvd., telefonuokit Stewart 34 67 po 
6 vai. vak.

PARDAVIMUI medinis 6 kambarių 
namas su rakandais. Pigiai. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

4543 So. Paulina St.

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 

3218 So. Halsted St.
Tėl. Vfctory 4965

$15,500 N. E. kampinė bungalov- 
bus paaukauta už $1 1,850, kad sutvar
kyti palikimą. 2247 So. Highland Avė. 
Bcnvyn. 1111. Tiktai vakarais.

PAINT PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, 5 po 4 kambarius, su grosernės 
bizniu. 3320 S. Fisk St.




