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Nepasisekė atimti 
didžiumos nuo 
koalicijos partijų

Koalicija gavo—8,000,000 bal
sų, Hitlerininkai—7,444,000

Smalininkuose tarpe 
lietuvių ir vokiečių 
įvyko susišaudymas
Septyni sunkiai sužeisti, kiti 

lengviau

Berlynas, bal. 25. —Negaluti
ni Prūsų seimo rinkimų balsų 
skaičiai parodo, kad fašistui 
Hitleriui, kuris pralaimėjęs pre
zidento rinkimus, buvo pasiry
žęs laimėti didžiumą Prūsų sei
me, nepasisekė sukirsti koalici
ja-

Iš 20,300,000 balsų Prūsų rin
kimuose, koalicija gavo 8,000, 
000 balsų (social-demokratai 
4,500,000 balsų ir centralistai 
3,500,000). Hitlerio partija tuo 
tarpu gavo 7,444,000 balsų.

Smalininkai, b. 24.—A. P. te
legrafinė agentūra praneša, kad 
Smalininkuose tarp Klaipėdos 
krašto vokiečių ir lietuvių par
tijos narių įvyko susišaudymas. 
Setpyni buvo sunkiai sužeisti 
ir keli kiti sužeisti kiek leng
viau. . •

Anot pranešimo, vokiečių 
volkspartei laikė masinį prieš
rinkiminį mitingą ir ten pasiro
džius Klaipėdos krašto lietu
vių buriui, prasidėjo riaušės.

Klaipėdos seimelio rinkimai
Balsai tarp visų partijų pa

sidalino sekančiai:
Hitlerininkai (naconal-socia- 

lista i)—7,444,000.
Social-demokratai —4,500,000
Centralistai-dem. — 3,500,- 

000.
Komunistai—2,620,000.
Nacionalistai—1,427,000.
Kitos menkesnės partijos 1,- 

074,000.
Berlynas, bal. 25.— Jš Bavari

jos praneša, kad "seimo rinki
muose bavariečių partija—gavo 
1,272,000 balsų, hitlerininkai— 
1,271,000, social-demokratai — 
604,000, komunistai—259,000.

Berlynas, bal. 25. — VVuert- 
tembergo seimo rinkimuose bal
sai pasidalino: hitlerininkai — 
328,000; social-demokratai — 
206,000, centralistai —254,000. 
Komunistai—116,000.

Įvyks gegužės 4 d.

Švedija turi $60,000,000 
nuostolių dėl Krue- 

gerio aferų
Stockholm, Švedija, bal. 24. 

—Iškilus aikštėn Kruegerio 
suktybėms Švedija panešė $60,- 
000,000 nuostolių. Tiki, kad 
nuostoliai pakils iki $90,000,- 
000, nes be Krueger’io šėrų, vi
sos kitos vertybės irgi smar
kiai puolė.-

Lenkų politikieriai Į 
sivelę Į Kruegerio 

suktybes

Nicaragoje žuvo trys 
. amerikiečiai

Managua, Nicaraga, bal. 24. 
—-Nicaragos sukilėliai užpuolė 
valdžios kariuomenės stovyklą 
ir nužudė penkiolika kareivių, 
jų tarpe tris Jung. Valst. ju
rininkus.

Varšuva, bal. 24. —Pcržiu- 
rinėjant Kruegerio dokumentus 
pasirodė, kad eilė žymių lenkų 
politikierių buvo įsivėlę į jo 
aferas. Krueger'is tuos politi
kierius papirkęs, kad suteiktų 
jam degtukų monopolio teises 
Lenkijoje.

.. Vera Cruz sukilėliai .. 
nužudė 20

Meksika uždraudė 
kunigams mokyto- 

, jauti

Negales, Arizona, bal. 24 
Insurgentai Vera Cruz 
Meksikoje, nužudė 20, 
no kelias mokyklas ir 
krautuves.

mieste, 
sudegi- 
užpuolė

Meksikos Miestas, bal. 24. — 
Prezidentas paskelbė dekretą, 
kuris uždraudžia kunigams ir 
kitiems religinių organizacijų 
nariams mokytojauti privatinė
se ar liaudies pradinėse mo
kyklose.

Nori autorizuoti Hoove- 
rj perorganizuoti biurus Graikija panaikins auk

so pamata valiutai
Washington, D. C., bal. 24.— 

Atstovų rūmų ekonominė komi
sija nubalsavo suteikti prezi
dentui Hooveriui privilegiją per
organizuoti valdžios biurus.

London, Anglija, bal. 24. — 
Iš Atėnų praneša, kad ministe- 
rių kabinetas nutarė panaikinti 
aukso 
tai.

pamatą Graikijos valiu-

Ncw York, bal. 24. —Edwin 
Markham garsus ir myli nuau
stas J. V. poetas sulaukė 80 
metų. Universitetai ir tam tik
ras New Yorke sudarytas ko
mitetas rengia iškilmes jo pa
gerbimui.

Ohio neramumai 
baigė

pasi-

Kurį

ORHS.

Cadiz, O., bal. 24.
laiką nusitęsę neramumai Ohio 
valstijos minkštų anglių kasyk
lų distriktuose pasibaigė. Iš 
srities buvo ištraukta ir ka
riuomenė. Tiki, kad operato
riai ir streikieriai susitars.

; fe

Chicagai ir apylinkei federa- 
. lis oro biuras šiai dienai pra

našauja:
Debesuota, galimas lietus; 

lengvas rytų vėjas.
Vakar temperatūra buvo 35- 

50 taip.

Bombay, Indija, bal. 24. — 
Vietiniai indusai labai pasipik
tino, kuomet jų vadas mahome
tonas 60 metų Shatikart Ali ap
sivedė su krikščione. Apeigoms 
atlikti reikėjo policijos, 
gynė naujavodžius 
stos minios.

nuo
kuri 

jtužu-

t-A

(Acme-P. b A. Photo]

Vatikano, miniaturinio geležinkelio stotis.

Japonai nugalėjo 
3,000 Mandžurijos 

sukilėlių armiją

Reikalauja atšaukti ka
riuomenę iš Nicaraguos

Barbinę japonai areštavo 
Rusijos piliečius

Iš nusiginklavimo 
konferencijos maža 

kas iki šiol teišėjo
Prašo spaudės būti “daugiau 

tolemntiškai”

Teisėjai, nuteisę
T. Mooney, smerkia
Rolpho nuosprendį

Mooney dar turįs progos gauti 
susimylėjimo /

Geneva, bal. 24. — Po visos 
savaitės diskusijų nusiginklavi
mo konferencija nieko tikro 
nenutarė ir nieko svarbaus grei
čiausiai nenutars iki neįvyks 
Francijos rinkimai. Svarbesnie
ji konferencijos delegatai spau
dai pareiškė, kad ‘konferencija 
eina puikiai”, kad kas nors iš
eis, tik spauda turinti būti 
“daugiau tolerantiška”.

Italija statosi karo laivus
Rymas, Italija, bal. 24. —-Ita

lijos laivyno ministeris Giusep- 
pe Giviani pareiškė, kad atei
nančiais metais Italija statys 
kelius karo laivus virš 10,000 
tonų įtalpos. Dabar statomi du 
7,000 tonų laivai ir du torpe
diniai laivsi.

I^ondon, Anglija, bal. 24. — 
Anglijos amunicijos fabrikai 
turi tiek daug užsakymų, kad 
dirba viršlaikį. Dirbamos sun
kiosios artilerijos dalys ir leng
vesnes ginklų rūšys. Sako, Už* 
sakymai atėję iš Azijos kraštų.

Sacramento, Cal., bal. 24.— 
Californijos gubernatorius Ja

mes Rolph Jr., kuris penktadie
nyje atsisakė dovanoti bausmę 
neteisėtai įkalintam Tom Moo
ney, vėliau pareiškė, “kad jo 
nuosprendis buvo pamatuotas 
įkalintojo prašymu besąlyginiai 
dovanoti jam bausmę (uncon- 
ditional pardon). Negaliu pa
sakyti koks butų buvęs mano, 
nuosprendis, jeigu tai butų bu
vęs prašymas bausmę pakeisti. 
Mooney dar turi progos prašyti 
susimylėjimo.”'

San Francisco, Cal., bal. 24. 
—Teisėjai ir kiti urediiunkai, 
dalyvavę Tom Mooney teisme 
1917 metais if prisidėję prie jo 
pasmerkimo, pareiškė savo di
delį apsivylimą gub. Rolph nuo
sprendžiu.
“Mocney—bjauriausio suklasto

jimo auka”
_ Jaisėjas Franklin A. Griffin, 
kuris darbininkų vadą buvo pa
smerkęs pakarti ir vėliau užti
kęs Įrordymų, kad Mooney bu
vo nekaltas, pareiškė:

“Jokiu budu negaliu suprasti, 
kaip žmogus gali atsisakyti 
Mooney bausmę dovanoti, kuo
met aišku kaip dieną, kad liu
dijimai prieš Mooney buvo be 
vertės ir įrodymai rodo jį esant 
nekaltu. Aš jį teisiau ir dabar 
tikiu, kad Mooney yra auka 
bjauriausio man žinomo suklas
tojimo.
“Dėmė cnt Colifornia vardo”

Kapitonas Duncan Matheson, 
San Francisco miesto iždininkas 
—gi, kuris irgi prisidėjo prie 
Mooney pasmerkimo, pareiškė, 
kad Mooney pasmerkimas ir 
atsisakymas dovanoti jam baus- 
pię- palieka biaurę dėmę ant 
Californijos valstijos vardo.

Pilsudskį rengiasi 
reformuot valdžią

■ * 4

VVashington, • D. C., bal. 24. 
—Illinois vai. senatorius Levvis 

. įkalbėjo senate reikalaudamas, 
• 'kad valdžia atšauktų iš Nica- 

L ragos kariuomenę. Sako, ten J.
V. piliečių supus žudomi apgin
ti Amerikos bankų interesus.

Praleido šešias savaites 
ir Ęumunijoje

Egipte

Mukden, Mandžurijp., ba.l 
—Smarkiame mušyj japonų ka-; 
riuomenc nugalėjo 3,000 kinų 
sukilėlių šiaurinėje Mandžuri- 
jos dalyje, žuvo 44 kiniečių 
kareiviai ir labai daug liko su
žeistų. Kinai kiek laiko anks
čiau susprogdino Šiaurinės Ki
nijos geležinkelio dalį.

Nakties laiku kinai užpuolė 
japonų garnizoną Tungliao, bet 
ir ten jie buvo nugalėti.

Peiping, Kinija, bal. 24. —Iš 
Barbino praneša, kad Rytų Ki
nijos geležinkelio linijoj nu
trauktas susisiekimas tarp 
Imienpo ir VVeishaha. Toje da- rodamas, kainas nupuldinti; bu- 
lyje kinai išsprogdino bėgės.

J. V. su binariniai Amoje
Amoy, Kinija, bal. 24. — Į 

Amoy miestą, kuriam gręsia 
komunistų užėmimų pavojus at
vyko keturi Amerikos subm'a- 
rinai. Komunistai vis labiau 
artinasi prie miesto.

Shanghai, bal. 24.
areštavo 51 sovietų piliečių. Jie 
buk prigulėję prie teroristų orL 
ganizacijos. Vienos suimtosios 
namuose užtikta daug amunici
jos.

24

; Politikieriai įsimaišę 
i New Yorko biržos

7 spekuliacijas
VVashington, D. C., bal. 24. 

— Amerikos senato komisija, 
paskirta ištirti New Yorko bir
žos reikalus, ir “lokių” ir “bulių” 
darbuotę, patyrė, kad spekulia
vime dalyvavo ir žymus J. V. 
asmenys, jų tarpe J. Raskob, 
demokratų partijos šulas.

(Lokis—spekuliantas, kuris iš 
karto parduoda daug šėrų, no-

liūs—spekuliantas, kuris daug 
perka, norėdamas kainas iškel-

Princeton universiteto 
rektorius atakuoja 

prihibiciją

Varšuva, bal. 24. — Pralei
dęs šešias savaites atostogų Ru
munijoje ir Egipte, į Varšuvą 
grįžo Lenkijos diktatorius mar
šalas J. Pilsudskį.

Varšuva, bal. 24. — Marša
lui Pilsudskiui grįžus atgal j 
Lenkiją, pasklido gandai, kad 
valdžioje įvyks skaitlingos re
formos. ■ i

Netrukus įvyks antra konfe
rencija visų valdžios narių, ku
rie buvo užėmę premjerų vie
tas laike šešių Pilsudskio dik
tatūros metų. Pirmoji konfe
rencija įvyko apie mėn. atgal, 
kurioje dalyvavo prezidentas 
Moscicki, tuo laiku įgijęs dik
tatoriaus teises nuo seimo. Ant
roje 
tomi 
mos

konferencijoje bus svarą- 
svarbųs minimosios refor- 
klausimai.

Rusijoje tūkstančiai 
areštuota už aukso 

slėpimą
Ryga, Latvija, bal. 24. —Iš 

Rygos praneša', kad Maskvoje 
ir kituose miestuose areštuoti 
keli tūkstančiai gyventojų už 
aukso pinigų slėpimą.

20 hitlerininkų už
puolė socialistą Wels

Kulnas, Vokietija', bal. 24. — 
Reichstago narys ir dvidešimts 
fašistų užuole socialistų parti
jos vadą Otto Wels ir policijos 
viršininką Bauknecht. Visi bu
vo areštuoti ir įkalinti.

- Japonai

Austrijoje du žuvo nuo 
bombos

Princeton, N. J., bal. 24. —. 
Princeton universiteto rektorius 
J. Grier Hibbcn kalbėdamas per 
radio* smarkiai atakavo prohi- 
biciją užmesdamas, kad dau
giausiai dėl to įstatymo Ameri
koje taip įsigalėjo kriminaliz- 
mas.

Jimmy Walker ir Al 
Smith prieš Roose- 

velt’ą

Viena, Austrija, bal. 24. — 
Prie Andritz majoro namų 
sprogo bomba. Užmušė majorą 
ir jo draugą. Tai įvyko ryšy 
su Austrijos rinkimais, kurie 
įvyko vakar.

Anglija pagerbė 
espeare 1

Shak-

Anglija, 
iškilmė- 
svetimų

Susirgo Nevijle
berlain

Cham-

Edinburgh, Škotija 
—Įteikęs parliamentui 
biudžeto projektą, sunkiai su
sirgo Anglijos iždo ministeris 
Neville Chamberlaiii. Liga — 
podagra.

,bal. 24. 
Anglijos

Bombay, Indijai, bal. 24.
Sarojini Naidu, Indijos poetė ir 
vadovė Mahatmos Gandh’i tau
tininkų, buvo policijos areštuo
ta. . . '

t

New York, bal. 24. — New 
Yorko majoras Jimmy Walker 
ir Al Smith, demokratų pre
tendentas į prezidentus eis prieš 
Roosevelt’ą, New Yorko valsti
jos gubernatorių, kuris irgi ieš
ko demokratų nominacijos į 
prezidentus.

Detroit nekapos valdi
ninkams algų

Detroit, Mich., bal. 24. — 
Miesto taryba nepraleido valdi
ninkų algų mažinimo projektą, 
kurį vetavo majoras Murphy.

Sovietu filmų pramonės vadai i 
kalėjimą

Strattford-on-Avon, 
bal. 24. — Didelėmis 
mis, kuriose dalyvavo 
šalių diplomatai, Anglija, suka
kus 368 metams nuo jo užgi
mimo pagerbė Shakespeare’ą 
Hamleto, Makbeto ir kitų pla
čiai žinomų tragedijų autorių. 
Stratforde jo vardu atidarė te
atrą. ■ '

Capone byla aukščiau
siame J. V. teisme

30,000 kenčia nuo potvy
nio Jugoslavijoje

Belgradas, Jugoslavija, bal. 
24.-—Drina apylinkėje smarkiai 
išsiliejo upes ir 30,000 kalnie
čių su 60,000 galvijų turėjo ap
leisti kaimus ir gelbėti gyvy
bes.

Nicaraguos sukilėliai 
nužudė 2 kareivius

Maskva, bal. 24. — Leoni- 
dov, -Ignatenko ir Koonin, so
vietų kinomatografo filmų in
dustrijos vadai buvo pasmerkti

Minneapolis, Minn., bal. 24. 
—Laike 'studentų rinkimų Min
nesota un. tarp studentų įvyko 
riaušės. Keturiz buvo smarkiai 
apdeginti rukštimi.

St. Louis, Ma., bal. 24. — 
Ed. Matheson bemiegant, va
gys pavogė jo, po pagalve pa - 
slėptus, $9,900.

Karachi, Indija, bak 24. — 
C. Scott anglų lakūnas skren
dąs į Australiją iš Anglijos pa
gerino dabartinį rekordą, grei-

Washington, D. Q., bal. 24. 
—Chicagos apskričio federalio 
teismo pasmerktas | kalėjimą, 
gengsteris Al Capone stengiasi 
apeliuoti į Aukščiausi J. V. teis
mą. Jo likimas bus žinomas ge
gužes 2 d..

Mąnagua, Nicaraga, bal. 24. 
—Užpuolę Kislaya garnizoną 
Nicaragos sukilėliai nužudė du 
valdžios kareivius.

Thorshaven, Faroe Salos, bal. 
24.—-šiaurinėje Atlantiko van. 
dalyje įvyko smarkios audros 
ir včsulos.' žuvo 80 žvejų.

amžinam kalėjimui už sabotažą, čiau atskrisdamas į Indiją.
T
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Pittsburgh, Pa.
Viešas padėkos žodis Lietuvių 

Mokslo Draugystei ir Pitts
burgho Lietuvių Radio 

Kliubui.

Lietuvių Dainos Choras ta- 
* ria širdingų ačiū Lietuvių 

Mokslo Draugijai ir Pittsbur- 
gho Lietuvių, Radio Kliubui už 
suteiktų nuoširdžių paramų 
musų jaunučiui Lietuvių Dai
nos Chorui.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviu jaunimas, neturėdamas 
tokios jaunimo dailės organi
zacijos, prie kurios jis galėtų 
spiestis ir lavintis dailėje, 
ėmėsi pats organizavimo sun
kaus darbo. Padarinyje susi
kūrė Lietuvių Dainos Choras.

Tame sunkiame organizavi
mo darbe mes radome šir
dingos paramos. Lietuvių Mo
kslo Draugijoj ir Pittsburgho 
Lietuvių Radio Klitibe. .Jie su
prato ir atjautė musų prakil
nius siekius ir troškimus.

Lietuvių Mokslo Draugija 
davė mums dovanai savo gra
žia svetainę susirinkimams, 
organizuojant Lietuvių Dainos 
Chorų, Susiorganizavus chorui 
duoda svetainę ir pianų dėl 
choro pamokų. Davė taip pat 
dovanai svetainę dėl musų pir
mo parengimo-baliaus, kad 
mes galėtumėm finansiškai su
stiprėti: kad galėtumėm mo
kėti musų mokytojui už pa
mokas. įsigyti dainas ir muzi
kų. Musų pirmas parcngimas- 
balius įvyko balandžio 20 die
nų ir kuo geriausiai pasisekė 
visais atžvilgiais. Mus labai 
džiugina, kad mes turime lo
kio nuoširdaus pritarimo tarp 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių visuomenės. - >•

Pittsburgho Lietuvių 'JįadiO; 
Kliubui didelį ačiū už gelbėji
mų mums organizuojant Lie
tuvių Dainos Chorų. Būtent, 
už garsinimų per radio musų 
steigiamojo susirinkimo, garsi
nimų musų pirmasiųs pamo
kas ir mus pirmąjį parengimų 
balių, Radio garsinimas davė 
gerų pasekmių. Su radio pa
galba mes pasiekėm tų jauni
mų, kuris yra įsimetęs įvairio
se miesto ir apylinkes ’ dalyse 
ir pritraukem prie Lietuvių 
Dainos ('.boro.

| musų Lietuvių Dainos 
Chorų jau yra susirašę 53 dai
nininkai ir daininkės. Chorui 
vadovauja gerbiamas Jonas L. 
Senulis. Mes pono Senulio 
vadovavimu jaučiamės pil
niausiai patenkinti. Trumpoj 
ateityj mes tikimės, kad galė
sim pasirodyti prieš Pitts
burgho ir apylinkės Lietuvių 
publikų, pasirodyti, kiek jau 
mes esame prasilavinę daina
vime. Lietuvių Dainos Choras 
laiko savo pamokas kas ket
vergi), X vai. vakaro, Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetainėje, 
1 12 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Norintieji prisirašyti,, prie Cho
ro yra kviečiami atsilankyti į; 
Choro pamokas.

Lietuvių Dainos Choro Vai. 
dyba:
Prezidentas B. Sabalauskytė 
Vice-prez. Stanley Antanąitisę 
Užrašų rast. Alinu, Milan^k.iųtė 
'Turto rast. B* Martiniutė 
Iždininkas Mį C, Green.

Brooklyn, N. Y.
. ~ * u-j unr #«mir

Atsakymas p. llyuneliui.

joras prakaituoja, nęr,ėdamas 
pasitarnauti kokiems lai fašis
tams ir įrodyti, kad “IJevyne” 
netinkamai aprašiusi, tūla S. 
L. A. 5-to apskričio nutarimų. 
Del to nutarimo aš neišliejau 
nė mažiausiodašo prakaito; vi
sa, kų, aš padariau, tai kuomet 
apie to nutarimo interpretaci
jų kilo dvi nuomones — laiš
ku atsikreipiau į patį, tp, nutu
rimo įnešeja, prašydamas, kad 
jis savo įnešimų pakartotų 
taip, kaip jį, yra suvažiavimui 
patiekęs. (įpęšimas, mat, bu
vo sųvažaayipHii pątiyktąs žo
džiu ir lodei jį užsirašė kaip 
kas norėjo). Gavęs įneščjp pa
reiškimų, drauge su SLA, 5-tp 
apskričio protokolu, paskel
biau SLA. organe “Tėvynėje”. 
Tai dariau nė vienos pusės ne
užtardamas, nei gi kam nors 
pataikaudamas, o vien tuo su
metimu, kad aš to suvažiavi
mo buvau sekretorių' ir, neno
rėjau, kad kas nors ir ipai^ ga
lėtų primesti, buk aš ta įneši
mų. iškraipiau. Kiek aįl tume 
reikale bent kam “pąįąįka- 
vau” — galima rasti “Tėvy
nės” No. 15, kur tilpo mini
mas apskričio suvažiavimo 
protokolas.

P-as Ilgunėlis sako, buk ta
me pačiame suvažiavime aš 
balsavęs už įnešimų papeikti 
“Tcvvnės” redaktorių “už ne
tinkamų “Tėvynės” redagavi
mų.” Tai neliesa! U t šilų įne
šimų aš nebalsavau! Nebalsa
vo už jį, kiek pastebėjau ir 
du SLA. Centro darbininkai,, 
kurie suvažiavime SLA. 126 
atstovavo. Šitai gali paliudyti 
visi sąžiningi to suvažiavimo 
dalyviai. Todėl ir p. Ilgunėlis 
bereikalingai apsidžiaugia, 
kad numaskavo mane, kaipo 
fašistų, kaipo į savo lizdų 
dergiantį paukštelį ir kaipo 
žmogų, kuris kanda tų rankų, 
kuri jį peni. Broli Ilgunėli, 
vien pasakyti, kad tūlas žmo
gus (sakysime, kad ir tamsta) 
taip ar kitaip elgėsi, tokių ar 
kitokių įsitikinimų, vieniem 
ar kitiems pritaria — neužten
ka: čia reikia faktų, o ne pra
simanymų, kurių, matyt, tam
stai netrūksta. Kokių aš poli
tiškų įsitikinimų — tai ne p. 
Ilgunėliui spręsti ir aš nepri
valau jam apie tai aiškintis; 
apie tai žino mano idėjų drau
gai, su kuriais jau nuo 1917 
metų prie tos pačios politiškos 
organizacijos priklausau. To 
ir užtenka. 0 kas liečia SLA. 
narius — man nedaro skirtu
mo, kas ir kokių politinių įsi
tikinimų bei pažvalgų. Kada 
aš einu į SLA. susirinkimus, 
tai savo politiškų įsitikinimų 
juose nedemonstruoju, juos 
palikdamas už durų, o su SLA. 
nariais kalbuos tik organizaci
jos reikalais ir tai darau ne 
kaipo su politiniais baubais, 
bet kaipo su lygiais fraterna- 
lės organizacijos nariais. Taip 
elgdamasis, aš dar nė vienam 
SLA. nariui (savo duondaviui, 
anot p. llgunelio) rankos ne- 
įkandau ir savo lizdo nepri- 
teršiau. Be reikalo tad p. Ilgu- 
nčlis mane tuo ypatingu pauk
šteliu išvadina. Tiesa, yra 
žmonių, kurie, nežinau kodėl, 
norėtų mane - na, kad ir 
bolševikams — atiduoti ir ieš
ko visokių priekabių, lead 
man bent kokį fašistinį “pra
sikalamą” prilipintų, bet kol 
kas jiems tai nevyksta ir gar 
na...

Neteisybę p. Ilgunėlis kalba 
ir apie SLA. 126 kp. susirim 
kimų, laikytų balandžio 8 d.

[Acme-P. K A. Photo]

Chicago. — Joseph Leiter, sportsmanas ir milionierius, kuris 
pasimirė, turėdamas 63 metus amžiaus.

si rink ima SLA. Centre baland
žio. 6d, vakare buvusi konfe
rencija, kurių vadovavo p. Va
laitis, Ginkus ir kurioje aš ir 
p-lė Jurgeliutė dalyvavome. 
Esu, ta konferencija sudariusi 
planus, kų susirinkimas turi 
nutarti; svarbiausia, žinoma, 
delegatų rinkimas ir SLA. Pil
domosios Tarybos įjominaei-

konferencijoje ir jų suko Bajo
ras su Jurgeiiųlc. Delegatais 
ėsų, išrinkta (išskyrus p. Stri
maitį) prielankus fašistams 
žmonės. Noininuojant SLA. 
Pildomųjų Tarybų irgi dau
giausiai balsų už fašistuojan- 
čius kandidatus paduota. O 
pirmipinkas yių žiurėjo į, Ba-

fašistų užgaidų. Bet, atsipra
šau, p. Ilgunėli — tamsta lame 
susirinkime nebuvote ir jus, 
matyt, koks lai “sakė-pasakė” 
labai neteisingai informavo. 
Apie tamstos, minimą.^konfe
rencijų aš nieko nežinau ir to
kioje konferencijoje nedahjva- 10 balsų

Aš taipgi esu įsitikinęs, galams čia turėję kuopos pir-

šinu sukti ir kaip viskų fašis
tiškai padaryti-.*. . Bet, deja, 
p. Ilgupėlis čia ima ir pats sa
ve sukompromituoja. Juk jei 
mašina buvo užsukta, tai kam 
ji išrinko p. Strimaitį, kuris 
gavo 29 balsus, .o ne fašistuo- 
janlį. Klcnauskų, už kurį tik 

atiduota? Kokiems
vau.
kad tokios konferencijos ir 
nebuvo. Perskaitęs jūsų rašinį 
“Naujienose”, atsiklausiau 
tamstos įtariamus buk los 
“konferencijos dalyvius” ir jie 
man atsakė, kad “turbūt tas 
žmogus apie kokių lai konfe
rencijų sapnavo ar. gal pats 
kokioje tai konferencijoje (la

susirinkimas, kuris įvyko ba
landžio 8 dienų, tai, sulig p.

kos mašinos sukosi, nes ta 
mašina sudaryta minimoje

mininkas į Bajorų ir Jurgeliu- 
tę žvalgytis? Juk reikia žinoti, 
kad jei p. lįgunėlio išrasta ne
buvusi mašina . Jnitų užsukta, 
tai viskas sulig los mašinos ir 

ir visi fašistuojanti 
ui išrinkta, ir pir

mininkas but buvęs informuo
tas, kaip susirinkime turi elg-

gatMs ir IjĮJ, tu . —
simulia, tįelį;,, ki< 
ifąrjfj noppj. Juį ip prpožoilis 
sfiĮto:; v&jft, nepysi”; 
prieš dnugunuį, jėfrji tavęs ne- 
ųor.i, neatsilaikysi.

Beje, šiame susirinkime de
legatu ncišrinko “Tėvynės” 
redaktoriaus. Bet šis atsitiki
mas SLA. F26- kuopoje jau nc- 
bepirmas:. 1916 m. neišrinko ir 
tuolaikinio redaktoriaus p. V. 
K. RiĮgkaųpko.

čiff, ‘’NaujjpiĮH” ud^kala.yi- 
Dtfis ipapę. pfiq rie<Jgk<;ij<gi du-, 
ris išipesti. Juk, vyručiai, tai 
nedarbininkiška (nebolševikiš- 
•ką,?. - ‘fljį’h į ijftt ne- 
inąndfigib. o, l^iją tp, dabar di- 
'delp ifi pripš; žmo
gaus. dppm buri Htk
sayo, dar.lBh ųįatyęlHp, ųppride- 
r,a, kėsintįs, Mfli). npdpeH. į gy- 
veniiną, ręiHipt bick
ž/npųj^įaų, JuK tps. genimas 
yną, tp^. k“-
ris mus dgpgęlii ipplp, hgt ne 
sulig, ipųsų, ’IPrib Kam 
ląd: čia, viąnų^ ipąiąšc lęihifr 
dytiį?'..

(RgdąJįcijos. buvo
’pąąąkylą,:. ‘(jf,i; W, p"a? 
Bajoras dabąr, sako, kadi jisai 
nerėmė rezpbucijos, kuria bu
vo išreikštas papeikimas jo 
viršiniidtui, “Tėv.” redakto
riui. .Jęigu taip, tąi: pąptebėji^ 
inas apie parodymą jam durų, 
žinoma, a įpuola, Kart u; betgi 
tenka, pabrėžti, kąd, jeigu miir 
sų korespondentas be pamato 
padarė tą priekaištų p. Bajo
rui, lai jisai padarė jam mo
ralę skriaudų. Klausimas čia 
eina ne tik apie duonos kąsnį, 
bet ir apie atsakomybę,, ne tik 
apie teises, bet ir apie pareL 
gas. Kiekvienas darbininkas 
privalo atlikti savo darbą sąj- 
žiningai, o redaktoriaus pa
gelbininkas, turi da ir didesnę 
atsakomybę, negu paprasta^ 
darbininkas, kadangi ir jo 
darbas vra hc vien- mechanišr 
kas. Butų keiktas-redaktbriads 
pagelbininkas, kuris ažuot pa
dėjęs redaktoriui, stengtųsi jį 
diskredituoti.

Priimkite tamstos mano 
Jums atatinkamą(? *W.” Red.)

V.” Red.),

butų ėję

pagąrbą. Į šitą jovalienę nie- kaip aš, kaipo įtariamas, šitai 
kad nenorėjau būt įtrauktas* žinau 
bet jei jau įtraukė — priva
lau atsakyti ir pareikšti taip,

-P. Pajoras, 
“Tėvynės” Red.

Pagelbininkas.

Mark.

Kaip palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
' Bukit punktualus.

Bukit darb&tus.
Bukit lojąjus.

i tyirbdąpd mąstykite apie daębą,

į PAIN-EXPEl
‘ Įreg. J. V. Pfct Blate.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudšjima iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstybiems peršalimams. ......

PAIN-EXPEI»LEKIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino

tTOOTIk.7 7 - - - - P.r.M.0-.^
.y) INKARU
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CHICAGO, ILL.

“ta prarastas Vilnius
pgraiė ŲNl^ŪLIS

IfGA įdpmauja ij\ kajn rupi( šiandie Vilnius 
ąą tąįwįt idpinįą, ir gąbiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

L Kryžiuočių politika: kaip, lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II, popiežių politika, lietuvius naudoja, prieš stačiati
kius, magometonus, protcstopps ir eretikus.

Ulę pajoęamsi lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava. i$ dangną. 
Kunigų, fanatizmo, politika. — silpnina, valstybę. 
Vargas miginol Vargas lenkino. 
Velniai, Raganos ir Teologai, 
‘‘Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”. 
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų, ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta* 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI, 
i » ■

Išleido Naujienų Bendrove
\ ■ . ' ' ■ įr

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

“Naujienų” No. 91s 1932> m., 
korespondencijoje iš Brook* 
lyno ir New Ybrko tūlas llgu- 
nėlis prirašė daug neteisybės, 
kuo ir mane paliečia. Nenorė
damas “nuopelnų”, kurių aš 
neužsitarnavau, prašau- “Nau
jienų” Redakcijos duoti, man 
vietos Jūsų gerbiamame laik
raštyje į tas neteisybes atsaky
ti, mano rašįnip nętaisapt ir, 
jo minties neiškraipant, 1

Kaip. SLX 5-to apskričio su- 
>važigyime, taip ir šios kuopos 
siisiribkiinc p. Ilgunėlis nebu
vo; jis pats pasisako, kad jam 
tik kiti; žmones sakė, na, ir 
anatyt, jis* nenugirdo kurioje 
bažnyčioje varpais skambinta, 
Kaipp tanių susirinkime ne? 
buvęs, jis viską ten “mato:” 
kokias tai mašinas, gaspadh 
nes, gięiines, fašistus ir tt. ir 
tt* Jis-nurL“Naujienų” skaity-

įAcmc-P. A. Photo;

✓ Nevillc Ghamberlain, Anglijos 
kabineto ministOris, kuris pa
tiekė- parlamentui užtvirtinti 
subalansuotą biudžetą. (

mačiau rašant, kad tų mašinų 
sudarė jaunuoliai. Na, o juk 
Bajoras, Jurgeliutė, Valaitis, 
Ginkus ir kiti jau nebejaunuo- 
liai. Kadangi jait susidaro dvi 
priešingos nuomonės, apie ko
kios lai mašinos užsukimu, tai 
vien iš to galima spręsti, kad 
ir jokios mašinos nebuvo. O 
aš tikrhi sakau, kad jos nebu
vo ir apie tokį “prajoyų”- nic-

Spaudos Darbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

P-as Ilgunėlis rašo, kad Ba loj ua įtikinti, buk prieš tą su-

Beje, prikaišiojąina apie Ba
joro ir Jurgeliutės giminių, 
prie kuopos priklausymą i)’ 
susirinkime dalyvavimą, Eksą, 
čia lai ir sudaryta ta. .mašiną. 
Bukim teisingi: piąe įpinimos 
kuopos priklauso, Bajprę, 5, gi
minės, o Jurgeliutės <ĮnF l(>dpl 
Jurgeliutė, Bajprąs. ir jų giipif- 
nes gali sudaryti, “mašiną” (ir 
save prie jos pridėję) lik i& 
devynių narių, lięt tąme ausin 
rinkime dalyvavo 36 nariai ip 
prieš juos Bajoro-Jurgeliutės 
giminių ir jų pačių balsai, jul< 
didžiumos nesudaro, ir reųr 
kant delegatus vienas “nepar 
geidaujainųjų” gavo tik dovy-, 
uis balsus, o prieš balsavo visi 
kiti likusieji. (AŠ esu įsitįkir 
nęs, kad už tų žmogų kaip tik 
ir balsavo Bajoro ir Jurgelįuj- 
tos giminės).

Bendrai kalbantį kiek aš su
prantu apie susirinkimų eigų, 
lai tas susirinkinias buvo ve
damas tvarkiaijr nariai balf 
savo taip, kaip jieiiis geriausųi 
išrodė: davė balsų už visų pa; 
žvalgų kandidatus* ir išrinkę 
delegatais tuos žmones, kurie 
jiems, matyt, geriausia patiko, 
Pagalbiu, reikia žinoti, kad 
susirinkimuose kaip kada ir 
ypatingai nutinka;, susirinki
mas užsimanė siųsti’ tik 4idele-

■ Bilas
B Biznio Korteles.B Laiškus ir Konvertus
" Plakatus

DRAUGIJOMS:

Atsišaukimus
Lakelius
Karteles 
ProgramuS: 
Tikietus

Vizitinės Kortelėa 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai,, ete,

Draugijoms Konstitucijps.ir jų Vedamos Knygoj yra 
MĮusų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo- 
taig kaip jos vėdaruos, su spėęiąlūm linijom ir lietuviš
kais auteliais.

i
1 fh . J- 1' •

IZS^Sojith Hhlsted Street, Chicago, Ilk



Pirmadienis, balan. 25, 1932

Mark Tinai n.

Pavogtas Baltas Dramblys
(Tąsa)

Pd to pradėjo be paliovos ei
ti telegramos nuo detektyvų 
paplitusių New Jersey ir Penn- 
sylvania valstijose. Jų turinys 
irgi beveik išimtinai pranešė 
apie sunaikintus klojimus, tvar
tus, fabrikus ir išardytus belin- 
guojančių davatkų susirinkimė
lius. Visi jie tikėjosi dramblį 
sugriebsią, tikėjosi ne bepama- 
to. Inspektorius tarė:

“Labai norėčiau su jais susi
žinoti ir visus pasiųsti į šiaurę, 
bet to negalima padaryti. De
tektyvas atsilanko į .telegrafo 
centralinę tik siųsdamas tele
gramą; užbaigęs jis vėl nu du
mia savo keliais ir tikrai ne
žinia, kur gali jį sučiupti.’’

Dabar atėjo .pranešimas t- , 
• ^Bridgeport, Conn.;

12. 15 ryto.
“Barnum siūlo $1,000 į me

tus už išimtinas teises naudoti 
dramblį savo 
mos 
laiko 
Nori 
šas. 
kymo. (Barnum — < 
merikos impresarijus 
savininkas, 
džiulius turtus rodydamas smal
siems įvairias keistenybes. Vt.) 

“Boggs, Detektyvas^”
“Tai didžiausias absurdas, 

sušukau.
“žinoma, tamstos tiesa' 

sakė inspektorius. “Matyt, po
nas Barnum, kuris sakosi esąs 
labai gudrus, manęs dar nepa
žįsta — bet aš jį jau žinau.”

Tuomet padiktavo sekantį at
sakymą pranešimui —

MPono Barnum pasiūlymas 
atmestas. $7,000 arba nieko.

“ViršiAinl^s Bukfe.’V 
AtsaĮtyirtb Wr,ftėi^ikcš

maršrutų rekla- 
tikslams, nuo dabartinio 

iki detektyvai jį suras, 
ant jo užlipdyti cirko afi- 
Reikalauja skuboto atsa- 

garsus A- 
i —- cirko 

kuris sukrovė di-

at-

P “štai.
mums laukti labai ilgai. Darnu
mo nėra namie; jis telegrafo 
centralinėje — toks jau jo pa
protys, kuomet susiduria su 
pinigine tranzakcija. Už tri
jų
“TVARKOJ.—P. T. BARNUM”

Jo žodžius pertraukęs apara
to takšėjimas perdavė tokio 
turinio atsakymų. Nespėjau 
apie šį keistą epizodą padaryti 

• ir pastabos, nes sekantis pra
nešimas nuvedė mano mintis į 
kitų, labai nesmagią kryptį —

12:50 ryto.
“Apie 11:50 dramblys pasi

rodė iš pietų ir nudumė j miš
ko pusę, nuklodamas kelią la
vonais, sumažinęs ir raudotojų 
skaičių dviejomis ypatomis. Pi
liečiai paleido į jį kelias kul-

kas ir tuomet pasileido bėgti, 
gelbėdami savo kailius. Už de
šimts minučių kartu su mani
mi Iš šiaurės atvyko detekty
vas Burke, bet jis suklydo pa
ėmęs eilę luomų už dramblio 
pėdsakus. Sugaišinome labai 
daug laiko; bet pagaliau užti
kome ir tikruosius pėdsakus ir 
nusekėme jais į mišką. Slinko
me atsiklaupę ant kelių ir rėp
liojome rankomis, bet akyliai 
sekėme dramblio išmintu taku. 
Taip nurėpliojome iki 'krūmų. 
Burke buvo pryšakyje. Nelai
mei, gyvulys sustojo pailsėti; 
Burke prie žemės prilenkęs gal
vą, stropiai apžiūrinėjo pėdsa
kus ir nežinodamas, kad prie
kyje buvo dramblys, atsimušė 
į jo užpakalinę koją. Burke tuo
jau nudžiugęs pašoko ir pagrie
bęs dramblį už uodegos links
mai sušuko: “Aš reikalauju 
at —

fa*™

sušuko:
’, bet neužbaigė, nes vie

nas didelės nosies smūgis ištie
sė negyvo drąsuolio likučius 
žemėje. Aš pasileidau bėgti už
pakalin, o dramblys atsisukęs 
pasileido paskui ir pradėjo vis 
labiau artintis. Tikriausiai ii- aš 
bučiau pražuvęs, bet laimei pa
kelyje pasimaišė laidotuvių da
lyviai ir tas atkreipė nuo ma
nęs dramblio atydą. Dabar tik 
patyriau, kad nei vienas tų dar- 
lyvių neliko gyvas; bet tas nė
ra didelis nuostolis, nes vienų 
palaidoję galės palaidoti ir ki
tus. O tuo tarpu dramblys ir 
vėl pražuvo.

“Mulrooney, Detektyvas.”
Pranešimus tegavome. nuo 

darbščių ir uoslių detektyvų 
pasklidusių New Jersey, Penn- 
sylvania, Delavvare ir Virginia 
valstijose, kurie vis sekė nau
jais, optimistiškais pėdsakais 

' iki’tenpittį po antros po pie
tų, kuomet atėjo ši telegrama:

“Baxter Centre, 2:15.
“Dramblys buvo čia. Visas 

aplipytas cirko afišomis. Išardė 
atlaidus, pertrenkdamas ir su
žeisdamas* didelį skaičių maldi
ninkų, kurie apsivalę nuo nuo
dėmių rengėsi pradėti naują 
gyvenimų. Piliečiai uždare jį į 
aptvarą ir prie vartų pastatė 
sargybą. Kuomet po kiek laiko 
kartu su- manim atvyko detek
tyvas Bro\vn, įėjome į vidų ir, 
pasinaudodami fotografija ir 
aplinkraščiu, pradėjome dramb
lį identifikuoti. Visos dramblio 
išorinės ypatybės atatiko — iš
skyrus vieną — voties randas 
kairėje pažastyje. Norėdamas 
persitikrinti, Brown palindo po 
drambliu, bet buvo tuojau 
smogtas ir visa jo galva suski
lo ir subyrėjo į gabalėlius. Sme
genys tačiau neištiško, žmonės 
pasileido bėgti; paskui juos pa
sileido ir dramblys labai pa
sekmingai smogdamas, nosimi 
tai į vieną, tai į kitą pusę. Jis 
pabėgo, bet sužeistas armotų 
šūvių paliko didelius kraujuo
tus pėdsakus. Tikriausiai bus 
atrastas. Paspruko į pietus per 
tankų mišką.

“Brent, Detektyvas.”

(Bus daugiau)

V

NAUJIENOS, Chicago, 11).
Viso šiuo laiku sanitąris dis- 

triktas turi 1,041 darbininkų ir 
inoka jiems $231,855 per mė
nesį. O 1928 metais, paskilbu- 
sioj “whoopee” gadynėj, sanita- 
ris distriktas yra turėjęs 4,708 
samdinių j r mokėjęs algų jiems 
po $1,049,211 per mėnesį. Tai 
bent buvo gadynė politikieriams 
tada!

Sustabdys pašalpą be
darbiams

.• ■ ...m. .. ......_...........■y

Foardui pavyko surasti indė
nas, kuris pagelbėjo jam iš 
džiunglių išeiti.

Northwestern Trust 
Savings Bank

Immanuol Baptist bažnyčios 
kunigas pranešė, kad jo atsto
vaujama bažnyčia liausis mai
tinusi bedarbius, ba nebeturinti 
pinigų. Kunigas, be to, prane
šė, kad gal teks ir pačiai baž
nyčiai užsidaryti.

Tai yra viena' seniausių Chi
cagos bažnyčių. Ji randasi ad 
rusu 2320 So. Michigan avė.

Ridge State Bank
Resyveris Gilruth praneša, 

kad jis turi banko cash pini
gų $22,088, banko turtas ap
skaičiuojamas $501,908, o ban
kas skolingas kreditoriams 
$212,534. Tas bankas randasi 
prie So. Western avenue ii- 71

Oscar 
Norht- 

Savings

Ima pakarpos šokiu
sales

[Acme-P. 0 A. Photo]

Londonas. — Joan ir Dian Henry, dvynukes. Jos yra tiek 
panašios viena į antrą, kad tiesiog negalima jas atskirti.

Valstijos auditorius 
Nelson praneša, kad 
vvestcrn Trusl and 
Banko, 1201 Milwaukee avenue,
resyverio rankose randasi gry
nų pinigų $345,433, banko vi
sas turtas $10,393,035, ir kad 
kreditoriams bankas skolingas 
$8,059,211.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prasidėjo dienos šviesos 
taupimas

Naktį iš šeštadienio, į sekma
dienį prasidėjo vadinamas die
nos šviesos taupinimas, kitaip 
sakant, laikrodžių rodyklės ta
po pavarytos'vieną valandą pir
myn. Apskaičiuojama, kad vi
soj Amerikoj ir kai kuriose Eu
ropos vietos šie pavarymas laik
rodžių rodyklių palies 142,000,- 
000 žmonių.

Teismas išgelbėjo vaiki
ną nuo elektros kėdės
Winnebago kauntės apskri

čio teismas buvo pasmerkęs 
mirti Russellį McWilliamsą, 17 
metų, už tai, kad jis nušovė 
praėjusių metų rugpiučio mė
nesį Rockfordo gatvekario kon- 
duktorį. Dabar Illinois Supreme 
Court atmetu.tą nuosprendi ir 
įsakė \Vinnebago kauntės teis
mui iš naujo VVililamso bylą 
nagrinėti. Reiškia, vaikino gy
vastis išgelbėta, nes aukštasis

ti aplinkybių pateisinančių leng
vesnei bausmei paskirti.

Areštuoja automobilis 
tus

Vien praėjusį šeštadienį Chi
cagos policija areštavo virš 
2,000 automobilistų, kurie va
žinėjo neturėdami 1932 metų 
valstijos ir miesto laisnių.

Kad jis butų meras

Pamišo
Kaip sako “Her.-Ex.”, Krank 

Blashiewicz, 4811 So. Lincoln 
st., pamišęs iš rupesnio, kad il
gai neturi darbo. Jis taip skau
džia sumušė savo 6 metų duk
terį Elena, kad mergaitė gal 
mirs.

Mergina šovėja subyti- 
jo vaikinius

Evanston aukštojoj mokyk
loj ėjo kontestas aukštesniųjų 
mokyklų mokinių mokėjime šau
dyti tiesiai. Konteste dalyvavo 
didelis būrys šaudytojų. Pirmas 
prizas teko merginai, p-lei Ca- 
rolyn Yerkes, iš Winnctka, 
antrasis kadetui Charles 
Fromberg.

Carter II. Harrison yra bu
vęs keturius terminus Chicagos 
meru, šiandie jis jau 72 me
tų amžiaus ir politinio ofiso ne
beieško.

Bet, pareiškė jis, savo įsta
tymais amerikonai pa’sidare 
veidmainiais ir latrais. Ir jei
gu jis butų meras, tai leistų 
ir saliunams operuoti ir gem- 
bleriavimo vietoms; taipjau pa
skirtų vietų ištvirkimui kon
centruotis.

Vienok įspėtų, kad sunkios 
bausmės grūmojančios kiekvie- 
nams, kuris mėgins graftu pa
pirkti policiją arba kitus vy
riausybes tarnus.

o
R.

Suėmė nužiūrimus geng 
sterius

Chicago Heights policija su
ome 13 asmenų, nužiūrimų na
rių gengės, kuri specializavosi 
bankų piešimu ir pavogimu žmo
nių, kacį gauti išpirkimo. Kuo
ne visi suimtai j i yra italai. ,

Gengsteriai ’buvo rodomi nu- 
kontėj tįsiems ašmenims, ar šie 
nepažins jų kas p užpuolikų.

Išmokės dividendus
Side National Bank re- 
J. L. Mitchell, prane- 
artimoj ateity bus iš- 
16 nuošimčių banko

West 
syveris, 
ša, kad 
mokėta
depozitoriams.

West Side National 
Bank buvo adresu 1601 
Roosevelt road ir užsidarė spa
liu .mėnesio 8 d. 1931 m.

State 
West

Taksy bausmių susidėjo 
$11,000,000

Kaip įspėja Cook kaunčts ii* 
dininkas McDoiiough, už nemo
kėjimų 1927, 1928 ir 1929 metų 
taksų vien bausmių suma sie
kianti jau $11,284,528. Mat, kai 
nesumokama laiku taksos, tai 
pagal įstatymą dedamos baus
mes po 1 nuošimtį kiekvienų 
menesį.

Second Northwestern
State Bank

Edvvard Block laikė šokiams 
salę adresu (645 North Clark st. 
Kadangi policija keletą kartų 
ten buvo įsibriovusi, tai Block 
gavo indžionkšeną prieš poliui 
ją. Bet keletas tyrinėjimų, 
kaip elgiasi toj salėj publika, 
privedė prie to, kad indžionkše- 
nas tapo 'atšauktas ir gal būt 
sale bus uždaryta.

Garsinkites “N-nose”

Resyveris praneša, kad Se
cond Northwestern State Bank, 
2956 Milwauk.ee avenue, turi 
grynų pinįgų $113,166, banko 
turtas siekia $2,389,359, o kre
ditoriams bankas skolingas $1,- 
748,351.

Roseland State Savings
Bank

Resyveris praneša, kad Bose- 
land State and Savings Rauk, 
11431 So. Michigan avenue, tu
ri cash $150,270, banko turtas 
siekius .$1,880,988, o banko kre
ditoriams priklauso .$1,369,345.

Peoples State Bank, 
Maywood

Resyveris A. J. Busscher pra
neša, kad jis turi Peoples State 
Banko .$60,712 pinigų cash, ban
ko turtas apskaičiuojama $379,- 
613, o bankas skolingas kredi
toriams $455,672.

Ruošiasi perkelti Cicero 
policijos stotį

Naujieji Ciceros tėtušiai, kaip 
pranešama, planuoją perkelti 
miesto policijos stotį i Ciceros 
stadioną, prie 19 gatvės ir 52 
avė. Tas trobėsis yra muni
cipaliteto, jame esama pakan
kamai vietos ir policijai, ir dė
ka tam busią su tau pi n fa mies
teliui pinigų.

Mirė iš bado

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^pAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis'yra nesvarus, tai jus no
toms ar, nenoror»s turėsite ta 
kaipo užmetimą *am žmogui. O 
tuo tarpu gaUbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis liauju Hudu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalė* — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantti 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co4 Saint 
Louis, U. S. A.

Sanitarė taryba paleido 
252 iš tarnybos

Sanitario distrikto taryba .pa
leido iš darbo dar 252 samdi
nių. 68 pa'silikusiems samdi
niams nukapota, algos 10 nuo-

Thomas J. Walsh, Edison 
CommonwealtlK kompani jos au
ditorius, gavo laiškų, kad jo sū
nūs, Thomas Jr., mirė Ecuar 
doro miškuose pietinėj Amerikoj 
iš bado.

Thomas Walsh .Ir. ir jo drau
gas, Harold Foard, tyrinėjo 
vietas kur dar niekuomet balt- 
veidžio koja nebuvo užėjus, ieš
kodami rudos nuosėdų.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

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

Atsilankyk.it Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštį.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir. druskos vanos, 
j svvimming pool.

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

ALWAYS
’V • •

Kitchen-Fresh!

■ • • • . - J: t ">• <•»../

Mayonnaiše

t ■ >

WISSIG
Specialistas iš 

? ‘ Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

ŠYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas,, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

. galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

' dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Valandai it nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Kecler Avė. Tel. Crawford 5573

Labai Švelnus ,. . si 
mis miAinys parinktinio 
jaus. Avėloaus uketiso. vi 
nių kaiufiinių, retų piicsku :i 
Sumainytas mažom’ !:ru. 
mip dėl geresnio sken

Pristatomas ŠVIEŽIAS gres 
įlinkam* k!»* kritom dięnvs. 

rabatui; kit JU

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

IN 0UR OFFICESUMAIŠYTA MALEVA
Galionas 
ai ...................................
Fiat Paint, vertės $2.40.
Galionas už ...................
Varnishis. vertės $2.50
Galionas už ........... ......
Enamel Maleva. Galio
nas už ................................

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

HARDWARE AND
WALL PAPER

3147 So. Halsted St.
Tel. VICTORY 7261 
— " -

HIM
N

o
O'

$1.40
$1.85
$1.49
$2.50

80c

BOS S A FE L Ars 
-rSeE voo'feoor

LĄ'Nfc'f-SAKES BOS S

H’N A 3ANIT0R IN AN 
APPAR-TMENT HOOęą 
FO TH&EE

J. S. Ramančionis
OowAW'^ j

Milwauk.ee
Atsilankyk.it
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Chė Lithuanian Daily New* 
mbliahed Daily Excent Sunday by 
rhe Lithuanian

Teleplnnie
lited Street 
nevėli 8500

Editor P. GRIGAITIS

Sobecriptlon Ratas;*
|K80 Der tn ’Canada
17.eo per year outirida tA Chicaao 
la.00 per vaar ta Chieago 
Sr t*r cuov

ttaiahMi a» Second Clao Matter 
Jlarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. ander the act of 
Marcb 3rd 1879

Naujienos eina kasdien, ilaldriaUt 
■^knMKnmiks. Leidiia Naujienų Ben
dru vi. 1780 a Habt«4 SU Chicago,

tNriMl&Mo kainai
d aitu:Chicagoje — 

Metama ... 
Pusei metu _____
Trims mlnesiama 
Dviem mteeaiam 
Vienom mAneaiui ___

Chicogoj per lintliotojua; 
Viena kopija 
Savaitei „
Mineliui___ _________

Suvienytoje Valstijose, ne Chioaroj, 
paltu:

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

8c

Metanu ____    17.00
Pusei metu .............   — 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitus* ttisieniuoae 
(Atpiginta)

Metams ----------    18.00
Pusei metu .......... .....4.00
Trims mėnesiam* ................... 2.50
Pinigu* reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu

BERGŽDŽIAS DARBAS

________________________  NAUJIENOS,^

šia suma pinigų padaryti miOWas bir-j jam wyyW var-įklienei “kraujo aprtuodtnirnas.”
žoje. , i

šitokį pirkimą ir pardavimą valdžia turėtų uždrau- Į 
sti? Kompanijų '“stakų” pardavinėjimas turėtų tat lei-- 
džiamas tiktai toks, kur pardavėjas turi tą, ką parduo-; 
da, ir pristato parduotą prekę ptoklkui.
.. , ......  ..... — ... . —.... ' .... .......

* ‘Pirrnadiertis, balan. 25, 1932

Apie spekuliacijų biržoje
Jungtinių Valstijų senatas tyrinėja biržą, t. y. rin

ką, ‘kurioje perkama ir parduodama kompanijų akcijos 
(šėrai) spekuliacijos tikslais. Senatas nori patirti, kiek 
birža yra kalta, kad per paskutinius dvejus su puse 
metų baisiai nupuolė “stakai” (akcijos). .

Spaudoje dažnai tenka užtikti pareiškimų, kad spe
kuliacija biržoje guldanti akcijų vertę ir kenkianti biz
niui. Dažniausia yra smerkiami vadinamieji biržos “lo
kiai”, t. y. tie spekuliantai, kurie pardavinėja Šerus di
deliais pluoštais ir tuo ’budu muša jų kainas. Esama da 
ir kitos rųšies spekuliantų, kurie techniškoje biržos kal
boje yra vadinami "buliais”. “Bulius” tai — tas biržos 
dalyvis, kuris šėrus didelėms sumoms supirkinėja, no
rėdamas jų kainą iškelti.

Sakoma "lokių rinka”, kada biržoje yra daug di
desnis akcijų pasiūlymas pardavimui, negu noras pirk
ti. O “bulių rinka? — kada yra daug didesnis pareika
lavimas, negu pasiūlymas. Iki 1929 metų rudens Ameri
kos biržoje, kurios svarbiausias centras yra Wall gat
vė, veikė daugiausia “buliai”, Šerų supirkinėtojai. Kom
panijų akcijos iki to laiko nuolatos kilo, ir jas godžiai 
pirkdavo .pUbHha; o juo labiau jos būdavo perkamos,, 
juo daugiau jos brangdavo. Iki atėjo žinomas Wall gat
vės Šcuachas, kada “stakai” staiga, ’kaip nuo stogo, nu
sirito žemyn! Nuo to laiko biržoje įsigalėjo “lokiai”.

Daugelis biznierių įsivaizduoja, kad biržos “lokiai” 
mžtrauke depresiją -ant šios šalies. Taip mano ir prezi- 
Sentas ’Hooveris. Aną dieną jisai pareiškė, kad “lokių” 
įsiveržimas į Wall gatvę sugriovęs Amerikos gerovės 
pagrindą ir kad tie “lokiai” iki šiol neduodą Amerikos 
bizniui atsigriebti.

Taigi patikrinti, ar iiš tiesų biržos spekuliantai, va
dinamieji "lokiais”, yra depresijos kaltininkai, senatas 
ir pradėjo minėtąjį tyrinėjimą. Tam tikra senato komi
sija šaukia etambesniuosius biržos makliorius ir kvočia 
juos apie jų vdkimą,Komisijai jau davė savo parody
mus keletas žinomų ^finansinėse sferose “vilkų” (tai ir
gi yra ne žvėris, bėt žmogus) ir laukiama, kad ji pa
kvies jų »dar daugiau.

Kas iŠ to tyrinėjimo gali išeiti? Bene vienintelė iš 
jo nauda bus ta, ‘kad publika iš laikraščių susipažins su 
kai kuriais ’biržos terminais — patirs, sakysime, kad 
“vilkas” spekuliacijos pasaulyje yra ne keturkojis, bet 

kuris kartais pavirsta į "lokį” 
J”

nas mdbus iparuoŠtas sėkmingai biržoje lošti (gemble- 
riattti) -atba bent nuo biržos gemblerių apsisaugoti. !O 
pats :to tyrinėjimo pamatas yra be vertės.

Staigus didelio skaičiaus Šerų pasiūlymas pardavi
mui, be abejonės, nupuldo Šerų kainas. Šitoks “lokiškas” 
užpuolimas ant -tam tikros kompanijos a’kcijų gali pa
daryti daug nuostolių akcijų savininkams. Bet jeigu 
kompanijos biznis duoda pelną, tai jos šėrai negali pa
likti be vertės. Kas pardavinės nešančius gerą dividen
dą akcijas žemiau jų vertės, tas pats Sau darys nuo-, 
stolj. Todėl yra tiesiog juokinga įsivaizduoti, kad bir
žos "tokiai” pagimdė «pramonės krizį Amerikoje.

‘Sjokiai”, tiesa, ‘galėjo prasidėjusį krizį pagilinti, 
•iššaukdami -paniką !tarpe kompanijų šėrų savininkų ir 
.plačioje publikoje. Bet nemažiaus už juos nusidėjo ir 
“buliai”, kurie spekuliatyviu šėrų supirkinėjimu buvo 
jas iškėlę iki nenormalės aukštumos, taip kad paskui 
turėjo įvykti staigus “stakų” kritimas. i

Kol senatas yra pasiryžęs vien tiktai medžioti ^o-’ 
kius”, tai jo dari>as jdkių teigiamų vaisių negali duoti.: 
Gerą dalyką įisai padarytų tiktai tuomet, jeigu Jisai 
paimtų į nagą visus spekuliantus ir, iškėlęs aikštėn ,jų 
suktybes, visą spekuliavimą pasmerktų ir uždraustų.

Kenkia bizniui ne paprastas šėrų pirkimas ir par
davimas, liet tas gembleriškas pirkimo ir pardavimo 
būdas, kurį vartoja spekuliantai. Jie perka ne su tiksiu 
įsigyti nupirktą Serą, bet su tikslu jį parduoti, palaukus, 
patogaus momento. Tie šėrai, kurie yra spekuliantų 
perkami ir parduodami, nėra parduodančių rankose ir 
nėra pristatomi perkąstiems. -Ir spekuliantai už Jftios 
moka -ne pilną Ikainą, o tik tam tikrą nuošimtį. Jie Šė-’ 
rus, taip sukant, tik “užperka”, todėl jie gali nedidžiau-

dvikojis sutvėrimas, 
Cme^ką), bartais d k,*bulių”. Bet su tiek žinojimo ne vie-

SLA. Pildomos Tarybos rin
kimai kuopose jau beveik pra
ėjo. Su balandžio menesio pa
skutine diena balsavimai bus 
pasibaigę. Bet kuone visos kuo
pos laiko mitingus pirmoje mė
nesio -pusėje, taip kad nebalsa
vusių kuopų yra. likę labai ma
žai — gal koks pustuzinis. J 

Klausimas, kurie, kandidatai 
laimėjo ?

“Naujienose” buvo paskelbta 
84 kuopų (balsai, bet dalyvavu
sių balsavime kuopų bus netoli 
300, kadangi nominacijose daly
vavo 262 kuopos (apie 90 ne
dalyvavo), o rinkimuose daly
vauja paprastai didesnis skai
čius. ■<

Sprendžiant sulig tais rezul
tatais, kurie buvb “Naujieno
se” paskelbti, beveik nėra 'abe
jones, kad daugumas balsų bus 
gavę į prezidentus <F. J. 'Bago
čius, į vice-prezidentus A. Mi
kalauskas, j iždininkus K. Gu- 
gis, j daktarus-kvotėjus I. Bro- 
nušas. šitie kandidatai, galima 
sakyt, jau yra išrinkti.

Neaiškumas yra dar apie sek
retorių ir iždo globėjus. Į sek
retoriaus vietą zJur^ęliutė 'lenk
tyn! uoja su Čekanausku. (Pra
džioje p-le JurgcliUtČ buvo at
silikusi, bet dabar jau ji yra 
truputį pralenkusi p. Čekanau
skų. Ši pasireiškusi tendencija 
balsavimuose leidžia manyti, 
kad galutinuose rezultatuose 
Jurgeliutė 'Čekanauskų sukirs 
keletu šimtų balsų.

Kai dėl iždo globėjų, tai lenk
tynės eina daugiausia tarp tri
jų: Januškevičiaus, Bakano ir 
Stungio. Pradžioje Stungis ėjo 
pirmuoju. Paskui ji pralenkė 
Bakanas. Bet paskutinių dienų 
Skaitlinės rodo, kad Januškevi
čiaus balsai auga sparčiau, 'ne
gu jo oponentų. Todėl galima 
laukti, kad Januškevičius užims 
pirmą vietų, Bakanas aritrą- 
(nominacijose už Januškevičių 
paduota 2,629 b., už Bakanų 
2,084, už Stungį, 1375). Du 
reikia rinkti.

Kiek balsų gaus Bagočius?
Iš paskelbtų “Naujienose” 

3,104 balsų, padubtų »už visus 
‘kandidatus į prezidentus, Ba- 
gočius gavo .1)619, Gegužis 597, 
BaČiunas *888. Čia Bagočius tu
ri absoliučių, daugumų. Bet var
giai galima tikėtis, kad tokia 
balsų proporcija išsilaikys iki 
galo. Nors “Naujienos” skelbė 
visus rezultatus, koki tik buvo; 
gtflima gauti ( jose tilpo h* visi 
tie rezultatai, kurie padubti W 
tuose laikraščiuose), bet natū
ralūs dalykas, kad skaitlinės 
joms buvo priduotos iš dides
nės dalies kuopų, kuriose lai
mėjo 'Vakarų Komiteto kandi
datai, negu iš kitų ’kttopų.

Nelabai daug rezultatų “Nau
jienos” dar turėjo iš Pennsyk 
vanijos kietųjų anglių .srities, 
kur yra stiprios Gegužio kuo
pos, taip pat iš pietinio Illinois, 
kur visa eilė kuopų dar tebėra 
bolševikų kontrolėje. Apie taitj 
kaip ‘balsavo tos ir (kitos (kuo
pos, 'kurių rezultatai ‘dar nėra 
žinomi, galima tiktai daug-maž, 
spręšti, pasiremiant nominaci
jų pasėkomis ir palyginant jas 
su žinomais antrojo balsavimo 
rezdltataiis.
, (Per nominacijas BagdČius (bu
vo gavęs 'Visus (balsus 45 kuo
pose. Iš jų yra kolkas žinomi 
rinkimų rezultatai 11-Je ’kiid^ų.i 
IleiŠkia, dar 34 šitos rųšies1 
kuopų ‘.balsai 'nepaaiškėjo.

47-se kuopose Bagočius ip$»į 
nominacijas buvo .-gavęs daugu
mų ‘balso '(daugiau, taip kiek> 
vienas kitas MkUndiddtas, arba’ 
daugiau 'už *vtatts ■sudėjus

Tglai bepridės ^Ims-kčturials 
| šimtais.

IKuris kandidatas tas #avęs 
‘Idaugtaušta ’btflsų mž wWs?; Vei-’ 

...... 1 klausia, TMikdlaitatas. Tai rodo 
S slkaitlinės, 'pask^lUtos ■’Nėujie- 

I^airnifejoV
f’ntaudtos opozicijos. Jistii Idasi-"i-“-. ~ ’į-niZUdtos opozicijos. Jisai ’dasi-

dalktį). Tš tu 'kuopu 'buvo pra- Wys b8«t ift«l W 'betoj, 
nesti ririkimų rezdltdtai rapie. Atftras po Mikalatidko bus, 
28 kuopas. UelSlcja, «mr nBra tur-but, 'Gugls. Sors įfisai 'buvo 
Žinoma skaitlines iš 24 kuopi;. I vienas ® įpikčiauslai -tftakuoja- 

Yto 'tuo 'budu dar 58 iteunpos.’ '""i 'Mt įo Opbnen-,
kur neabejotinai BageMm »’p. IF«l’0ilh P«b-off6 >nepdpule- 
mėjo. Jeigu tose kuopose jisai ™8’ neŽiuHrit, kafl ir sabOarie- 
bus gavęs vidutiniškai po 15 R'b “vadas” šaukė savo pasekė- 
balstj (nes daugelis tų kuopų pus i tareilinj gardų. Nomina- 
yra nedidelės), tai susidarys' efimte už 'Gugį balsavo 3,(Wo 
netoli 900 balsų. narių. Rinkimuose jisai bus gft-

Paskui dar yra 72 kuopos,, v?s ne mažiau, kaip 3,400. 0 
kuriose per nominacijas Bago-į Taraila kažin ai* persiris ’.por, 
čius buvo gavęs mažumą (1: 2,000 (nomiiiacijošę už jjį 'buvo, 
balsą ir daugiau). Iš jų “Nau-paduota 1,779 balsai*)-, . 
jienose” buvo pranešta rezulta- Trečias g^li tat Januškevi- 
tai tik apie 33 kuopas. Dar ne- LjUS| jeigu apręšti ‘stilig nomi- 
žinoma 39 šitų kuopų rezulta- nacijų pastomis '(2,629 b.), 
tai. Sakysime, kad šitose kuo-pęeĮ)Utų nuostabu, jeigu jisai: 
pose Bagočius gavo kiekvienoje pa8iektų 3;800.

- - - Kai dol kandidatų į dakta-
kuris yra gautas | rus-kvotėjus, tai Dr. Klimui,' 

matyt, sugadino biznį Stanes- 
low, kurį rėmė Taštatai, nors 
formaliai jie tavo -pasisakę už 
Klimą. Mat, fašistai šiuose rin
kimuose bandė joti -ant dviejų- 
arklių į kelis ofisus : j sekreto
rius jie neva rėme p-lę Jurge- 
liutę, bet 'agitavo ir už čeka- 

Į nauską; į :iždo globojus jie, be 
Januškevičiaus, žadėjo stoti už 
sandariečių kandidatą Mockų; 
bet daugiau paramos jie teikė 
Raginskui. O veikliausias iš' 
sandariečių darbuotojų, kandi
datavusių ,į Pild. Tarybą, Se- 
kys, “tautinių” srovių visai ne
buvo remiamas. Bet už jį stip
riai stojo Naujoji Anglija, ir 
jisai galėjo gauti apie 900 bal-, 
sy* * %

Dabar teks laukti oficialių 
skaitlinių, kurios pasirodys apie 
vidurį ateinančio mėnesio. Bar, 
žiūrėsime tuomet, ar šitie spė
jimai pasitvirtins. ,

Apžvalgininkas. -

vidutiniškai po pusę to skai-l 
čiaus balsų, I 
aukščiaus minėtose kuopose, t.į 
y. po 77.5 'balsus. Tuomet susi
darys apie 300 balsų.

Pridėti reikia dar apie 140 
kuopų, kuriose per nominacijas 
Bagočius nebuvo gavęs nė vie
no balso, arba kurios nomina
cijose visai, nedalyvavo. Jeigu 
vidutiniškai kiekvienoje šitų 
kuopų -bus dabar paduota Už jį 
nors po 2 balsu, tai prisidės 
dar 280 balsų.

Tuo budu gausime viso tiek: 
buvo paskelbta 1,619 ir iš visų 
kitų kuopų (imant sulig to pa
skirstymo, K$įb aukščiaus iš-* 
dėstyta) 900 plūs 300 plūs 280 
a= kartu 3,099?

Jeigu balsuos daug-maž tiek 
pat narių, kiek nominacijose, 
vadinasi, 677$ tai Bagočiaus 
balsai "•sudaryk* apie 46>5 nuo-l 
šimčių visų paaudtų balsų. Bet 
rinkimuose dažnai dalyvauja 
visa tukstantiš: narių daugiau. 
Jeigu taip yra, ir šituose rinki
muose, tai -aš jiemanau, kad 
tai nuptildė (BUgočiaus balsų 
hubšinitį. Didesniam skaičiui 
balsavus, ir jo balsų skaičius 
turėjo pakilti.

žodžiu, galima spėti, kad Ba
gočius ;bus gavęs tarp 3,000 ir 
8,500 balsų.

Kas antras —- Gegužis ar . 
Bačiūnus?

/Ankščiaus minėjau, kad pa
lyginti mažai rezultatų yra ži-

MOTINA

Jonukas Čia pat stovėjo, bet 
nieko nesuprato. Ievutė klajo
jo, *o mažasąi -žmogiukas rėkė 
kidk gailėdamas. Gal jisai jautė 
mdtinos sveikatos padėtį, gal 
jisai ir suprato -savo likimo 
žiaurmą? O gal jisai nujautė 
kas joiadkia šioje‘ašarų pakal
nėje be motinos ir be auklės... 
Jisai vis 'tik rėkė ir savo pirš
tukus čiulpė.

Kai paskutinį kartą atėjo 
daktaras, tai Ievutė jau be ža
do gulėjo. Jau ir našlė Karklie- 
n£ suprato kame dalykas.'Tik
tai 'nesuprato mažasai pilietis, 
-kuris dabar našlės sterblėje 
miegojo. Jisai nematė motinos 
pamėlynavusio veido ir jos
iii litui !■!! liMį i 4 I I»I<     I III liieiMi ĮM iineni—I ■■

stiklinių akių; jisai nemato 
Jonuko ašarų.

Kai mažiukas atsibudo, tai 
motina jau buvo pora valandų 
mirusi... Jisai ir dabar nesu
prato, kodėl motina' mirė. Tik 
Jonukas suprato. Jisai paliko 
sūnelį našlei, o pats išbėgo... 
Dabar jam akys atsidarė. .Jisai 
dabar aiškiai suprato, • jogei 
šioje draugijos santvarkoje nė
ra vietos jauniesiems mylėtis; 
jogei čionais viskų geltonasis 
auksas valdo — viską, žmogaus 
kūną ir jo sielų.

Jonukas dabar suprato, kad 
milionai kitų jaunų vyrų, tokių 
kaip jisai, dar šių dalykų nesu 
pranta ir dėl to nėra meilės 
žmonių gyvenime. — Mat.

BRA"M ST0KER

GRAFAS'
Verti A. Vaivada

DRAKULA
Tumisaion Doobitdtfy, >DoMo « Ca.

kaip .lo

galvos nupjovimas. Tų abiejų 
paskutinių įrankių galingumų 
mes jau žinome.

“Tokiu taftų, užtikę to Nemir
tingojo guolį, mes galime už- 
♦kirsti jam kelių išeiti iš to guo
lio ir 'pasinaudodami tuo kų 
■mes žinome, galėsime jį pri
baigti. Bet jis gudrus. Pa
prašiau savo seno draugo Bu
dapešto universitete prof. 
Arininijatis parinkti man apie 
jį'žinių; sunaudojęs visus šal
tinius, jis man pranešė štai kų: 

1 Musų Būtybė yra greičiausiai

(Tąsa)
‘^Mėnulio šviesoje jis pasiro 

do dulkių pavidale 
natanui teko matyti tos trys
sesoVys Drakulos pilyje. Jis 
gali 'labai pakeisti savo kūno 
pavidalą — mums ir tai teko 
patirti, kuomet "Lucija, dar ne
pradėjusi ramiai ilsėtis grabe, 
įslinko į rūsio vidų pro plauko 
platumo plyšį tarpduryje. At
radęs išėjimų, jis gali įslinkti 
h* išeiti iš bet ‘kur, nežiūrint 
kaip tvirtai apsaugotas tas išė
jimas gali būti. Jis gali ma
tyti tamsoje ir tai yra Idbai buvęs -garsusis vaivada (karo 
svarbi ypatybė,' atsiminus, kad vadas) Drakula, kuris pasižy- 

pasaulio paprastai yra inejo mūšiuose *su turkais, Tur- 
pitskendusi timtscrjc. Bet iš- kijos -pasienyje, prie Dunojaus 

.Jis 'upes. Jeigu tai yra tiesa, jis 
buvo nepaprastas žmogus; nes 
tuo laiku ir šimtmečius vėliau 
jis buvo laikomas vienu gud
riausiu ir klatingiausiu, ir tuo 
pačiu laiku, vienu drąsiausiu 
“Užmiškio^ šalies” sūnų. Tie 
jo smegenys ir nesulaužomas 
pasiryžimas nuėjo su juo į ka
pus ir dabar jie yra pasirengę 
prieš mus kariauti. Drakulai, 
sako Armini jus, buvo didele 
galinga bajorų gimine, ndrs 
laiks nuo laiko pasitaikydavo 
ainiai, kurie, anot jų bendra- 
niečių, turėdavo reikalus su 
Nelabuoju. Jie patyrė jo pas
laptis Hermanstadt’o ežero 
kalnuose, kur kiekvieną de
šimtą savo mdkihį Nelabasis 
atsiimdavo už atlyginimą. Ar
mini jaus užtiktuose šaltiniuose 
ir kronikose *pasitaiko žodžiai 
“stregoich” — ragana, “ordog” 
'ir *lp6koT* — Nelabasis ir 
■pragaras; vienameradkraštyje 
»musų 5Drakdla tavo pavadin
tas ‘Svainpyr*u’\ ir to žodžio 
reikšmę 'mes Jdbui gerai žino
me. Iš jo, tos Būtybės ka
daise kilo kilnus -vyrai ir gar
bingos moterys ir jų kapai pa
šventino tą žemę kurioje jis 
gali gidėti 'ir jjyvuoti. Didelio 
pasibaisėjimo yru 'vartas fak
tas, kafl jjis <t«ip giliai yra įlei
dęs šaknis į gerą; Žemėje, kuri 
yra bergždžia, tneupšlakstytą 
krauju 4r ke garbingų praei
ties atsitikimų, 'jįs negali il
sėtis.”

(Bus ‘daugiau)

pus e

. Ievutė neteko darbo kai tik 
-tuo laiku kai jinai motina' ‘pa’ 
tapo. Nors jinai labai mylėjo' 
Jonuką, bet abu bedarbiai ■ 
kur tu Čia apsivesi, Nfi grašio 
prie dūšios, ne darbo... <0 ir kar^ 
ščiausia meilė šiame metate šuv 
akmenėj tįsiems gyventoj ams 
nieko nereiškia. 4

—Gal kaip nors prasistum-
iioma iš distriktų, kuriuose yra arva?—Ievutė pro ašaras ištarė 
stiprus Gegužis arba bolševikai, savo Jonukui, kuris ją tikrai) 
Beimšylvanija, be abejonės,'Ge-.pnričjo. Galima kreiptis į pa'žįs^ 
igttžio balsų skaičių pakdls. Bet, tarnus, j gimines, į draugus..^ 
klausimas, ar jisai 'pasivys■ BadM ;galų gale yra žmonių, kų.. 
'Čiuną? " rie ^ar gali Įeitų nelaimę-at j a U*

“Naujienų” praneštuose *re-< 8ti. . . 1
TMiItatuose BaČiunas •viršijame- /Draugai, kaip .paprastai, au- 
Jgužį -beveik :300 Wlsų (vienas'; s*s užsikimšo, o giminės, iš», 
turi 888 balsus, antras 597) .i kame dalykas, Ievutę iš? 
BaČiunas gauna dalį balsų, kkJį0 iojo.u^ t;okĮ grięką... Jonuką 
Tie nominacijose buvo Tmdu6ti:p1<au^ai/Pa^a^Nuroti iš 

miesto ir viską užmiršti, o ,gi-> 
minės gal butų ir gelbėję, bfef

■ | piiiigų neturėjo. Abudu ipama- 
<(ja te savo padėties rūstumą ir 

abudu susitarė dur-kartą bandy
ti šiaip -taiip verstis, nors -abu 
aiškiai matė juodą bedugnę.

Vieną kartą Ievutė nuėjo pa
sitarti su daktaru, kuris, žino
ma, be 'pinigų Šitdk'iuose atsi
tikimuose jai tiktai «prakalbėlę- 
pasakė ųr davė .patarimų kaip 
užsilaikyti. !

Kai atėjo gimdymo laikas/ 
tai Jlevdte gulėjo kaltame -beiz- 
mante ir purvinoj lovoj. Bolk 
rija (pašaukė daktarą, kurią 
'visais jam Žinomais budui^

už Grinių, ir dalį :(kai kur ?—i 
labai žymią) bolševikų balsų.. OiJ 
•Gegužis Griniaus balsų įgauna | 
labai nedaug, bolševikų 
mažiau. Todėl BaČiunas gali ’Ge-’ 
Agužį sukirsti. '

Nominacijose už Gegužį bal
savo 1,488 nariąi, o už -Bačiū
nų 904., Griniaus balsų buvo: 
1,393, Gatavecko (bolševiko), 
U94. Taigi dabar “pasiliuošavo” 
beveik 2,100 balsų. Jeigu Ba- 
čiiinas susisems kokius 500 bol
ševikų balsų (o fašistai bdlše- 
vikų balsus lengviausiu pasi
ima — mat, idėjiniai .pusbro
liai) i|* dar laimes :bent 400 Gri
niaus balsų, Itai »jo balsų skai-L^nggsj įvesti į *šį skurdo ir 
■«ius TfflčMes W0 >ir -pųšieks hprĮe9paųdų pasaulį dąr viena at 
4,800..prie 'to jisai dįali dar su- fkahft burnų. -G#1Ų įgale rėksnys
>»ug >padiaes 300 -ir -pųsieks !prieapaųdų pasaulį dar viena at 
4,800. .prie 'to jisai Jįali dar su- ikahft burnų. -G#1Ų igale rėksnys 
afkolėktuoti Sięk-'tiek -ir iš kitų įsunus atsirekomendavo kelioms 
-•Uikučių”. Taigi jisai gali dasi- bbaizmonto gyventojams, o Te- 
'Varyti iki -1*900 ir daugiau. pvutė įsigyjo paleistuvės vardą...

Kad neužsileistų ’Bačiunui, Ant rytojaus lievutč čįupk 
'Gegužis turi savo įgautą pi lnėjo savo sunaus kojų pirštu* 
mominariįįns balsų skaičių ?pa- kits dr drebėjo. Daktaras iš
didinti nors 500. Iš kur jisai‘traukę iš burnos termometrą-ir 
•gali juos 'paimki.^Neatrodo, kad I pranešė 'gailesting'a'i -našlei Kai*-'

klausykite manęs iki galo, 
gali visų tai padaryti, bet toli 
gražu nėra laisvas. Ne lais
vas, bet labiau suvaržytas ne
gu romėny vergas, labiau negu 
beprotis sukaustytas retežiuo
se ir■ uždarytas rūsyje. Jis 
negali būti visur, *kur tik pa
nori ; nors jis yra ne papapra- 
štas, antgamtiškas sutvėrimas, 
jis turi nusilenkti prieš gam
tos įstatymus —‘koclcl, mes ne
galime sužindti. Jtaį niekuomet 
negali įeiti į kurį nors namų, 
Iki vienas kuris namiškių ne
pakvies jį vidun'; po to, žino
ma, jis gali ateiti ir išeiti visai 

‘nesuvaržytas. Kaip ir visi kiti 
•piktieji stitvflriniai, jis nustoja’ 
savo galybės Hienai pradėjus 
♦brėkšti. Tik‘tam tikrais lalk-f 
tarpiais jis 'tegali 'turėti tųyri- 

lbdtą judesių laisvę. Jeigu jis 
nėra‘Vietoje, kur jis ‘turėtų bu
di, jis -gali persimainyti ‘tik pu-' 
šittttfiieityje arba laike saulės 
’tdkėjimo dr •sauIČluidžio. Iš 
savo «užrašų ir kitų prityrimų 
'mes lengvai ndklysdami, ^ali- 
:me padaryti’ tą Išvadų. Taigi, 
-tais turėdamas savt gudlį že- 
Jinės ‘shiogsnyje, savo kapą, sa# 
vo pvakoikimo vietų ai* nopaį 
'švęsta sklypų kapinyno, w 
'koip mums ?j«n teko patimi; 
kuomet atvykęs »į AVhilby 
(ntretalčpe savižudžio kapo, jis 
jgttii viską padaryti:; 'bot kita
me -dtvėtfyje tjis to negali ir te-, 
įstengia persimainyti lik taip 
tikram laikui atėjus. Kai kuj 
rie pasakoja, kaO pro tekanti 
vandenį jis tegali praeiti, tik 
laike atlujaus tor pakilimo. Ir, 
be to, yra daiktai, kurie į jį 
labai smarkiai veikia ir atima 
nuo jo pajėgas, pavyzdžiui 
vilkžolūs, apie kurias mes jau 
turėjome progų persitikrinti;' 
o kalbant ijpie šventenybes^ 
pavyzdžiui šjį Simbolį, manų 
kryželį, prieš kurį tuos prisiek 
tk0mexe!ti iki galo — kryželiui. 
Būtybė inieko nereiškia, bet 
Bdtybe thuo įjo tolinasi, jo bi4 
jo 'ii' .jį gerbia. Yra dar ir ki-į 
Ii (> daiktai, apie kuriuos irgi 
papasakosiu, nes jie gali mums 
būti reikalingi ateityje. Lau
kinės rožės Šaka padėta ant jo 
karsto, neleidžia jam iš jo iš- 
'eiti; pu^veiitinta kulka palei
sta į /jo kaistų užmuš jį, su
teikdama j dm x tikrų žmogaus 
'įnirtį; apie smaigo galybę mos 
•jau 'persitikrinome; arba vėl

NAUJAS Kultūros No.!3 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

Naujas No. 22 "Kovos* 
gautas šiandie. Kaina 10c, 
Klaupkite Naujienose.

"NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti tasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass. £



Pirmadienis, balan. 25, 1932
- . ' * • ■

naujienos, CHerga, m.
Paskirti šio komitetai:

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Narystės komitetas
Pirmininaks Stanley P. BaL 

zekas; komiteto nariai — A. F. 
Ambrose, Anton. Cesna, Joseph 
A. Dargis, John J. Zolp, John 
F. Eudeikis, Wm. J. Kareiva, 
Chąs. J. Majauskas, V. P. Ęiei;- 
zynski.

Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butas

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butas turėjo susirinkimą Uni- 
versal State Banko trobesy ba
landžio 19 dieną 1932 m. Taq) 
kitko buvo išrinkta Buto val
dyba einamiems melams. Ji yra 
tokia:

Prezidentas—Joseph J. Elias;
1 vice-prcz. ___ ____ .
vice-prez. F. P>. Bradchulis, 3 oidat. J. W.
vice-prez. J. W. Žacharewicz, 1 
vice-prez. J. J. Grish, sekreto
rius ir biznio menedžeris J. P.
Varkala, iždininkas M. J. Kj-j komiteto nariai—Dr. K. Dran- 
ra9t gelis, S. B. Komaiko, Joseph

__ Šmotelis.

Priėmimui komitetas

Pirmininkas Joąeph J, 
Komiteto nariai,— A< J. 
zynski, F. B. Bradchulis, 
G ūgis, Michael J. Kiras,
leocailis, Frank B. Mast, S. 
B. Komai ko, Anthony Olis, D. 
Piwaronas, A. A, Slakis, Wm.

Eliąs;

John

S B Komaiko, 2 ;M. Stulpin, J. P. Varkala, Frank 
' ”T Zachar.cwicz. 

t

Spaudos komitetas
Pirmininkas

Petrą GestautuB, 5619 S. Her- 
mitage Avo.

Givaborius Eudeikis yra įga
liotas parvežti kūną.

Vėliau, kaip sužinosiu, pra
nešiu daugiau žinių.

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Jau anksti iš ryto dabar gaiv
ina Naujienas nusipirkti šiose, 

naujose vietose'.

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatvės.

Ant Stando ant GBeios gatves 
prie Sacraniento avenue.

P-no Benošiaus Aptickoje, 
2612 W. 7 Įsi Street.

Graborfai

Lietuviai Gydytojai'
Phone Onai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietaviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarnmkati Kervergaii ir Subatom* 
,24 20 IV Marguettt Rd. arti Western Ai 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Scredomis ir Pėtnyčio b 

1821 So Halsted Street

KAZIMIERAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 24 dien^. 12:15 valandą 
A. M. 1 932 m., gimęs Raseinių 
apskr*. Kvedainių parapijos. Lem- 
bos kaimo. • Amerikoj išgyveno 
38 metus.

Paliko dideliame nubudime 2 
sūnūs Simonu ir Vincent.}. sesers 
dukterį Josjphine Gečienę, sescries 
sūnų Alexandrą Dolča ir gimines, 
o Lietuvoje seserį Petronėlę Dolr 
čienf.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
i S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj ba
landžio 27 dienį. 8 vai. iš Eudei- 
kio koplyčios j Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Petrošio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširfižiai kviečiami dalyvauti 
laido:

Importo, ir Eksporto komitetas
Pirmininkas Paul P. Baltutis; 

komiteto nariai — Joseph J. 
Ezerski, Alex Masalski, John J. 
Janeliunas, L. Kuchinskas.
Pasaulinės Parodos komitetas

Pirmininkas Joseph J. Elias; 
komiteto nariai —J. P. Varkala, 
Anton Kalvaitis, M. J. Kiras, 
S. B. Komaiko, Frank B. Mast, 
Frank Šatkauskas, J. J. Grish. 
A. A. Slakis, John J. Zolp.

Tarpe kitų reikalų sekama te
legrama. buvo pasiųsta Prince- 
ton universiteto profesoriui de- 
liai jo 50 metų sukaktuvių.

“Prof. II. II. Bender, 120 
Fitz Randolph Boad, Princelon,

LAcmę-P. b A. Photo]

Kepurė, kuri atrodo, kaip 
plaukai. Tą kepurė šią vasarą, 
bus naudojama, maudyklose.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel* Rooievelc 7532

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

1180 Archer Avenue

vairus Gydytojai

IGN. J ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W» 46tb St

Telefonai.

Boulevard 5203'

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

DR. HERZMAN
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 I — [§ RUSUOS —— 

riD DIPDTpA ęjllt r Getai lietuviam* žinoma* p« 25 mt LFIl. UEilt 1 riOU rua kaipo patyrę* gydytojai cbtrurga*

756 W. 35th St " .. d.reoakM u,., n
(Cor of 35tb H Halsted St*) rų, moterų ir vai^ų. pagal naujajam*

Ofiso valančios nuo !r3. nuo. 6:3 0»8150 .metodus X-Ray ir kitokiu* elektrot
Nedėldieniais pagal sutartį prietaisu*.

1 Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 1 Sth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Can^l 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard' 591-4

DU NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

daly vauti 
esc ir suteikti jam pasku

tinį pkarnavimą ir atsisveikinimą.

Nu ttfdę liekame,
Sunai. Sesers Duktė, Sesers 
Synus, Sesuo. riCjiminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Meldžiame priimti Chicagos 
ir Vidurvakarių lietuvių širdin- 

- ginusius sveikinimus 50 metų 
sukaktuvų dieną.

Jūsų pastangas 
, vadavimui atmins 
sų sūnus šioj, šaly 

, • Mes tikimės

Lietuvos iš- 
ir gerbs mu- 
ir svetur, 

turėti progom

i.

PADĖKAVONĖ PADĖKAVONĖ

sveikinti Jus sujaukus Jums 
75 metų sukaktuvių, kai Lietu
va ir visos giminingos tautos 
taps viena didele seserija”.

Telegrama tapo pasiųsta 
Amerikos Lietuvių Vaizbos Bu
to vardu ir pasirašė jų Buto 
prezidentas J. J. Eliaš ir sek’ 
rotorius

Lietuves Akušerės
Graboriaii

J. P. Varkala.
/

Mirė

v Mirė

stud. K. Ges 
tautas

Kazimieras Gestauląs, 
23 metų amžiaus, medicinos stu
dentas West Virginią universi
tete. Mirė po trumpos ligos. 
Palijo nubudime tėvus, Eva ir

Lachavich ir Sudus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite, užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba. 2516

2314 W. 23rd PI., Chicagę
. SKYRIUS:

14391 S. Court, Cicero, III.
, Tel, Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojąs

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu, automobilius visokiems reika

lams^ Kaina prieinama

3319< Auburn- Avenue
CHICAGO. ILL.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v*

Phone 
Hemlock 9252

Akiu. Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nno 7. iki 9 v. 
Nedėliomiš nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 ryte, nuo 2 iki. 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. *ieni 

Phone. Midway, 2880

Dr. Suzana A. Slakis | Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHNSpecialistė Moterų ir Vaikų Ligą
4145 A.rcher Ai ve.

Vai* 10 iki 12 ryto: 4: iki 6 po pietų, I 4631 South Ashland'Avenue 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki, 8 vaL) . <3bgoi.valan^oli:« t
Sėredomis ir nedėliomiš pagal susitarimą Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pie»

Ofiso Teb Lafayette 7337 7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 ild U
Rez. Tel. Hyde Park. 3395 Telepbone PlusJMO

JUOZAPAS TRIYONIS
Mįrė balandžio 9 d,. 1932 m., 

sulaukęs pusamžio, kilęs iš Tau
ragės apskr.. Šilalės parap.. Tųbč- 
nų kaimo. Paliko budinčius: 
lųottrį. sūnų, dvi dukteris, tėvą, 
tris brolius ir gimines. Po ge
dulingų pamaldų' Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos bažny
čioj palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse balandžio 12 dieną.

šjuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius dvasios vadams kun. 
BriŠkai, kun. Valančiui ir kun. 
Joneliui už gedulingas pamaldas. 
Ačiū bažnyčios tarnams, gėlių au
kotojams. gėlių nešėjoms, šv. mi
šių aukotojams. grabnesiams. 
Ačių, visiems giminėms, kaimy
nams ir draugams už laųkymą pa
šarvoto velionies namie, už tartus 
mums užuojautos žodžius, dalyva
vimą gedulingose pamaldose ir ly- 

j dėjimą, į kapines.
Už tvarkingų laidotuvių su

rengimą ir prietelingą patarnavimą 
dėkavojame

Be laiko 
sų vyras ir 

t. Žvakelė, 
maldaujame 
lai amžiną atilsį.

Nuliūdusį
Triyonių Šeimyna.

f.

graboriui Eudeikiui. 
skyrėsi su mumis mu- 
tėvelis. Užgeso kaip 
Gailestingojo Dievo 
suteikti velionies šie-

i

t 
>

!

r

STANISLAVA KRASAUSKJENĖ t
Mirė balandžio 17 d., o po ge

dulingų pamaldų Nekalto Prasidė
jimų Panelės Šv. paę, bažnyčioj 
palaidota, balandžio 20, d. šv. Ka
zimiero kąpįnėse. Ki|ų$ iš Rasei
nių apsk.r.. Tytavėnų par.; UriiR- 
nėf Kaim. Paliko lindinčius, 4 
dukteris. 2 sūnūs. 2 žentus ir gi
mines.

Čia reiškiame gilią padėką kleb. 
kun. Briškui ir jo asistentams 
kun. Jpneliui ir kun. Valančiuj 
už; gedulingas pamaldas. Toliau 
dėkavojame už patarnavimus gi
minėms. draugams, pažįstamiems, 
taipgi grabnesiams. gėlių auko
tojams. gėlių nešėjoms, šv. Mišių 
aukotojams, visiems dalyvavusiems 
gedulingose pamaldose ir lydėju- 
siems į kapines ir, NckąlĮo Prasi
dėjimo Panelės šv. Draugijai. Už 
prietelingą patarnavimą dėkavoja
me graboriui Eudeikiui. Ačiū, 
ačiū visiems.

O tau. musų brangi motinėlė, 
per malonę Gailestingojo Dievo lai 
sViečia amžinoji šviesa.

Nuliudusi.

Krasauskių Šeimyna.

SOFIJA BUTRIMAITC

Persiskyrė su Šiito pasauliu ba
landžio 22 d., 9:15 vai. ryte,
1932 m., sulaukus 13 metų am; 
žiatts. A. a. Sofija gimė lapkričio 
17 d., 1918 m., Chicago. III. Pa
liko dideliame nubudime motiną 
Adelę, po tėvais Krušinskaitę, tė
vą Vincentą, dvi seseris 
ir Malviną, 4. dėdes — 
rą Butrimą ir Liudviką, 
Juozapą Krušinskus ir 
Kūnas pašarvotas randasi 
Albany Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, bal. 
25 d., 8 vai. ryte iš namų į Ne; 
kalto Prasidėjimo Pan. Šv. para- 
pijus bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a, a. Sofijos Butriinaitės 
gimines, dęaugai ir pažystami esat, 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinį patarųavimą ir

Nuliūdę, liekame

Tėvai,-

— Oną 
Kazimic- 
Jona ir 
gimines. 

4635 S.

i

paj, badyčio j

Kilus iš Rasei-

Paliko lindinčius, 4

kviečiami dalyvauti 
ir suteikti jai pasku- 

atsisveikinimą.

Seserys, Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo? 
rius Eudeikis, tel* Yards 1744.

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 nžlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHięAGO, ILL. 1

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ- SPECIALISTAS

Sugryžp ii Lietuvos
Palengyiųs atyų. į^^pimą, kuris esti 

priežąstimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių> karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas., Specialė atyda 
atkreipiami į rffcSky'klos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomiš 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS. ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU- NAUJU IŠRADIMU, 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos, be 

aktnilį. Kginos pigiau kaip kitur
1 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 46tb St. Chicago. III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191- 

Jęi neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
_ _ _ -rr^ i art‘ 3 Jm Street, Chicago, III.DR. T. DUNDULIS Valandos^ 10-11 ryro. 2 iki 4 p« piet 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7 9 J*?.?- , ANfįai?.m“ “

4142 Archer Avenue Į šventadieniai* 10-12 dieną

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki R tef Mjdway 5512 ir Wi|Wette. 195 
4 ir 6 iki 8. vak. Ncdeliom otto 10 ■

iki 12 dieną. Ralph (L Cuj>lei\ ML D.
Telepbonat dieną ir naktį Virgtnia 0036 CHIRURGAS

—u.—-------- --—t-;—;----- ■ • -—j»‘»i E Oakley ir 24 gatvės
Rez. 6600 South. Artesian Apentse, TeL Canal 1713-0241

Phoųe Prospect 6659 Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke
Ofiso Tel. Canal 0257 | 1-4, Petnycioj 1-7

DR. P. Z. ŽALA TORIS Ad^taT=====
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821, So. Halsted Street vt /I f-T 10CHICAGO. ILL. | UŲ UĮO

ADVOKATAS 
miešto Ofisas 

127 H, Dearbotn &t„ Room, 1110 
Telefonas Centui 441.1 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Stfeexf 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos:, nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

4

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laktume, ^tarnau
ju, geriau ir pjgiau 

W M 
priklausau prie gra< 

bu, isdirbystės 
bFi^r

668 W. 18th Street 
T^ Caųįfį $174 

SKYRIUS:.
1 tyO St, 

TĮel, Viętaęy,, 4088

fe

a*.

■i

•

i ■

Seniausia ir Didžiausia

Duokite savo aki?, išegzaminuoti

Dr* A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m, 
4649, S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6407

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

243T W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

TeL Yards 1329

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Qfi$as ir Ąkiųių Dųb.tuvė

kampas Halsted ą Sf.
Valandos nud 10^-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomiš. nuo, 10 iki* 12

Ą. MONTVID, M. D*
West Town. State Bank B|dg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

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

O F I S'A S:

4645 S. Ashland Avė., • 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir. nuo O, iki i Svnt. vak. Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso, Tel.: Bpulevard 7820, 
Napių Te/.: Prospect 1930

A* K. Rutkauskas, M. D
4442 South Western Avenue

Teb Lafąyctte 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22n<J Street
■ Arti Leavitt St.

Telefonas Ganai. 2552
Valandos 9 ryta iki, 8 vakaro.

Seredoj, ir Petnycioj nuo 9 iki 6.

i ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

9

n

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir, vėĮ nustebino publiką su sąvo nupiffinto- 
misj kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. M<įs nięko. 
iterokuojame už ątvežimą mirusio žmogaus kūno j ipM: 
Įstaigą iš bije. kokios miesto dalias.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos Į 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatytiį dif 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa* 
tarnavimą jums visai: nieko nereikės mokėti, nežiūrint* 
j.tąi, ar, jus įą pirksiu ’ ««•.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gnąborius, kurisi EUDEIKIS- yra vienatinis lietuvių grabinius, kuris 
tęiRia aiųbųlaųce pątąrn»yinĮų ąų, eks^M lietuvių pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėlj 
šermenų. Pašaukite EUDEIIĮl. pirųti negu, kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRAUOJUUS

Didysis Q f įsas

4605-07 South Hermitąge Avenue
Visi .Telefonai: YARDS 1741 Ir 1742

' 1 i n. I...» ». —r—1" I    i. ..Į.i^rĮi

■ .»A A

i

Į

Lietuviai. Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
! Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294f 

Nuo 9 iki 12 vak dienos ir. 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Davitais, M.D.
4310 So. Michigan Avenue

Tel 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Kenwood 5107,

9 iki H valandai ryte:
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted^ Street
OfįtP,T.<1. Vfcw,718.S, 
ąez, Tek Hęn^ock 26|5,

r-r ■ -- ■ j~r . .......................---------- ------------- ■ - ---------------------- -- ------- —............. ”---------.

DR. K. DRAUGĖMS
DENTISTAS

2403 W. 63 St,

DR, J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd Sti, Suite C 
Tel. Prospect 1028*

Rez. 2359 So. Leavitt S(. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4* 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA 
24 22 W. Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Airtesian. Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki. 11 ryto, nuo 2-4 
ir,. 7.-9 po pietų, seredom* po pietų, ir 

nedėlioms pagal ipsitaęimą

DR. A, 1. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo £ ryto iki 9 vakaro. 
aedHfarais. pagal sutarti. 
4847 West 14th Street, 

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

-——   ----------------—------------------------ ■'■■■■ ■'

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
' (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( 24.20 MarųGetrę, Road

Valandos: 9r-12i 7-—9, Antradienį i| 
l^tviętądįępj ▼?kaMi»i

Phone Boulevard 704£

DR, C, Z, VEZEUS
Dentistas

4645, So. Ashlaųd Avė.
* arti 4 Ttb Str«t

A. A. S.I.AK1S
ADVOKATAS& 7Z

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
i — 6 iki 9 vai.
4145 Archer Ąvt, TaL LafftyeM.7337

Namų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BDRDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVI? ADVOKATAS:

105 W, Adams St,, Room 2 f. 7 
Telepbone Randolpb 6727*

2l£h 2gn< n«o, 4-9 
jone Roosevelt 9090

Namie S-9 lyte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis. Advokatas

4631 S® Ashland Avė. \ 
Tel. Boulevard 2800

6515 So RocktOeU St 
T|tL Republic 9723

i

MiUiain C. Mitchell
LIETUVIS, ADVOKATAS.

2656 We»t 69 Street
TelepĮhęne, Hėntiock. 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nttdėjiomis pagal, sutartį

l

i

€HAS. A. PEPPER
LIETUVIS. ADVOKATAS
Nj. Clurą, Sh, Room. 909

TeJephone Eranklin 5/45-
^aniai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.

Telcphone Victory 2213T
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CLASSIFIED ADS
SPORTAS

18 gatves apielinkė
Kampfer nugalėjo Kvvarianį

Kartu su visu pašau

Našliu biuras

Bridgeporta
AutomobilesJackšaudosi Bridgeporte

Marąuette Park

1 Apt., te!. Rogers Park 4887

PRANEŠIMAI

MADOS MADOS MADOS

•atidaro kliubo

2723

2533
2746

stokite

CLASSIFIED ADS
Educational

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

(Miestai ir valst.)
Chicagoadieną

kad
Bet

diena 
serija.

‘defense corps1 
tai reikia juk

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Personai 
Asmenų ležko

arba dalimis 
gegužio 1.

adresu
22 St.

tarp 2-5 
2121 W

Kwariani 
nes jis negalėjo atsi

Partners Wanted
Pusininku R eikis

Naujiem; Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti 
kviečiami atsilankyti į Naujie 
m; ofisą

North Side 
laikys savo mėnesini susirinkimą antra 
dienį, gegužės 3 d 
'2150 W, " ' ‘ 
vai. vak. 
tingai atsilankyti

FIXTURIAI pilni dėl kendžių Storo, 
bus parduoti už jūsų kainą, utarninke ir 
seredo,

Association House. 
Pradžia 7:30

PAIEŠKAU Antano ir Juozo Ciuži 
nų, paeina iš Tauragės apskr., N—’ * 
čių vals 
tuvos. 
nėkite pranešti Charles K. Braze, 
Sheridan Road, Kenosha, Wis.

JONAS BALTRUŠIS 
Cicero,

North Avė, 
Visi nariai yra prašomi skait

M. Šileikis, sekr.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tel. Haymarket 3313 
Darbas garantuotas.

IEŠKAU partnerio ar partnerkos su 
mažu kapitalu j 58 kambarių rooming 
house bizni.

2318 W. Washington .St.

Turiu .svarbų laišką iš Lie- 
Jie patys, ar kas žinote malo- ...... ... 7222

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

P. Miknaitis yna savininkas 
verykams taisyti šapos

Lietuvių Moterų 
Kliubas

gerus plaučius ir 
kačių ' koncerte

- suteiksime paskolą 
T. Rypkevičia, 

sekretorius.

Ką skaitė Senas 
Petras

dažnai j netikusias 
o dabar nebegali 
Jo manymu, tie 

butų padarę Lietuvą 
jei butų laiku parva- 

tėvynę ir ten savastį

Kaip žinia, Walker prieš ke
letą menesių rungėsi penkioli
ka raundų su Jack Sharkey iv 
išėjo lygiomis 
neseniai 
vusį pasaulio 
Dempsey.

Bendrai pranašaujama1, 
Walker rungtynes laimės 
kai kurie mapo Jog ir Levins- 
ky turi nemažai šansų išeiti 
pergalėtoju.—N.

Jūsų atsilankymas bus ir j u 
sų parengimas.

—Laisvės Varpas.

Balandžio 21 dieną įvyko 
Humboldt Parko Lietuvių Poli
tikos Kliubo susirinkimas Almi- 
ra Simons svetainėje.

Susirinkimą 
pirmininkas C. Kairis 8 valan
dą vakaro. Buvo perskaitytas 
ir priimtas protokolas. Įvairios 
komisijos išdavė raportus.

Veikiančioji Komisija rapor
tavo, kad rengiamas yra balius 
kliubo naudai, kuris įvyks šeš- 
tadien, balandžio 30 dieną, K. 
P. svetainėje, 3353 West North 
avenue, prie Homan avė.

Balius prasidės 7:30 valandą 
vakaro. Visi kliubo nariai pri
valo pasidarbuoti, kad. jis bu
tų sėkmingas. Būtinai privalo 
ateiti visi nariai ir pakalbinti 
atsilankyti visus saVo. draugus 
ir pažįstamus.

Bus gera orkestrą, kuriai 
grojant galėsime maloniai pasi
linksminti užbaigdami sezoną.

Taipjau kviečiama jaunuo
menė atsilankyti į balių. Mė 
giantiems šokti bus gera pro
ga pasišokti, o mums seniams 
bus smagu pažiūrėti kaip lie
tuvių jaunimas linksminasi.

2553— 
mitros 16 

2746-- 
iš vienos spalvos materijos pritaikinus prie jos kitą matjgą 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę

2723—f* - - ’ z'^' ‘
mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš-t 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Hąlited Stn ChicągOi IU.

geras ukes maini

suknelė. Tinka iš byle kokios materijos. Sukirptos

ras teisinosi, kad jisai nešovęs. 
O kadangi pas jį policija gink
lo neužtiko, tai paleido.

Policija nuvažiavo. Minia į- 
domaujančių betgi nesi skirstė. 
Paskiau dėmesį į save atkreipė 
vienas vyras, kuris papasakojo, 
kad nors jis ir negyvenąs su 
moterią, bet ir star burdingie- 
riui vietos neužleidžiąs. Kas 
tas vyras buvo, ne kuo jisai 
suinteresuotas, neteko sužinoti.

—Senas Petras.

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

3218 So. .Halsted St. 
Tel. Victory 4965

smukti 
laikyti prieš vokietį ir tapo pa
guldytas.
Mickey Walker jau Chicagoj

Į Chicagą atvyko Mickey Wal- 
boksininkas 

Ateinantį penktadienį jis bok- 
suosis su King Levinsky Chi
cagos Stadiume. Tai bus vio 
uos svarbiausių bokso rugty-

Po prakalbų ir koncerto bus 
smagus šokiai prie geros muzi
kos iki vėlyvos nakties.

Ir tas viskas bus suteikta 
gerbiamai publikai už labai že
mą įžangos kainą. Nes visiems 
yra aišku, jogei lietuviai socia
listai neruošia jokių pasipelny
mui parengimų. Ne pelnam 
gaudyti socialistai yra susiorga
nizavę. šiame parengime, kurie 
atsilankysite, išgirsite ko socia
listai reikalauja visai žmonijai 
-r-be melo, be apgaudinėjimo.

Socialistų veikėjai dirba ne
apmokami, deda savo spėkas ir 
laiką žmonijos gerovei. Socialis
tai neperkami ir neparduodami. 
Jie dirba savo įsitikinimu, su
prasdami, jogei reikalinga yra 
geresnė tvarka žmonijos gyve
nimui, kad pranyktų skurdas, 
kurį tam tikri visuomenės 
sluoksniai sužiniai palaiko yien 
asmeniniam pasinaudojimui.

Kuriems rupi, kurie norite vi
suomenei geresnes tvarkos, ku; 
rie nepakenčiate skurdo ir var- 

socialistų eiles, 
šiame Pirmos Gegužes apvaikš- 
čiojime - išpildykite aplikacijas. 
Vietoje bus Centralinės Kuopos 
LSS. valdybos nariai, kurie mie
lai priims jūsų pareiškimą.

Draugai- darbininkai, mums 
niekas nesuteiks žmoniškesnio 
gyvenimo. Mes patys turime pa
sistengti jį iškovoti. Pavieniai 
negalime laimėti, tad reikia or
ganizuotis ir * remti darbinin
kišką organizaciją' ir jos paren
gimus. .

rDFTTAT TP PIPTAT ItKEjUAI IK r IvrlAL
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai' užbaigiama pridinį 
mokslą i devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą i vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite Įsirašyti 
šiandien ir jums' padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo buvj žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.' *

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

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

Perkam, parduodam ir mainome na
mus. lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių. bardware 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 
Tel. Lafayette 0455

Mirė senas Town of Lako gy 
ve n to jas

3516 S. Halsted St.
Šalę Rarnova teatro 

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

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
■ STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam 

(6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas jau išgyveno devynius 
pietus ir daug gero yra pada
ręs musų pavargėliams Chica- 
goje. Jisai šelpė daugelį šei
mynų, bet šiemet kliubo pagel- 
ba žymiai pasididino. Kliubas su
teikia valgio, drabužių, pieno, 
taipgi kuro ir net rendas kai 
kuriems apmoka.

Ir tai ne viskas ką Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubas atsie
kė. Prieš pačias Velykas kliu
bo narės surengė biedniems vai
kučiams didelę pUotą. Keturius 
šimtus vaikučių kliubietės su
vežė į Lietuvių Auditoriją ir 
suteikė pasilinksminimo ir val
gių 
ką parsivežė. Tai 
menkas parengimas

Geugžės 15

BARGpNAS. Turiu parduoti prieš 
gegužės 1 d.» 4 rendų namą. Kaina 
$5,900. Įmokėti $1,000, likusius po 
$50 j mėnesį. Kreipkitės

• 2432 S. Turner Avė.

Pereitą ketvirtadienį pasimi
rė senas Town of Lake gyven
tojas, Leonas Lekaviče, šioje 
apielinkėjo išgyvenęs apie 28 
metus. Jis veik visiems buvo 
pažystamas, nes per pereitus 
14 metų dirbo pas graborių Eu- 
deikj. Paliko žmoną, 4 dukte
ris, sūnų ir nemažai giminių. 
Laidotuves bus rytoj, iš Eudei- 
kio koplyčios į. bažnyčią ir iš 
ten i šv. Kazimiero kapines.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVO.TIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

taksus už savo namą

“Naujoji Gadynė” No. 15-me 
sako, kad pripažintieji stalin- 
cai Chicagoj suorganizavę naš
lių biurą. Korespondencijoj iš 
Rockfordo kalbama taip:

“Mums rodosi, kad padorios 
moterys naktimis automobiliuo
se su svetimais vyrais nevaži
nėja šimtus mylių’’.

Toliau vėl kalbama pilnai ko
munistiškai apie komunistų mo
teris, kurios ir nakties laiku 
einančios tiesia pripažintųjų 
stalinei; linija, nelįsdamos į 
sklokos pelkes. Girdi:

Bet mes, chicagiečiai, ap
vaikščiosime Pirmąją Gegužės 
šiais metais Lietuvių Auditori
joj. Ir tą apvaikščiojimą rengia 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Centralinė kuopa.

Rengiama koncertas ir pra
kalbas. Bus ir šokiai. Koncerti
nei daliai išpildyti pakviestas 
yra didžiulis ir šaunusis Chica
gos choras— Lietuvių Pirmyn 
Mišrus Choras.

Bus geri kalbėtojai, kurie iaš- 
kiai savo kalbose apibudins Pir
mosios Gegužės šventės reikš-

Pareitą penktadienį Rainbo 
Fronton svetainėj įvyko risty- 
nės. Ritosi chicagiečiams ge
rai žinomas Kola Kwariani su 
vokiečiu Hans Kampfer. Atro- 

pradeda

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS. lie
tu vys, nori taisyti automobilius'jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 1329.

Gerai chicagiečiams žinomas 
p. Juozas Mosgeris 
duonos kepyklą 
šiandie, balandžio 25 dieną, iš
važiuoja į Lietuvą į savo ūkį 
Laižuvos parapijoj, Karaliau
čiaus* dvare, Mažeikių apskrity 
pas žmoną Petronėlę ir vaikus. *

Jisai į Lietuvą važiuoja jau 
ketvirtą kartą. Teko išsikal
bėti su juo apie Lietuvos ukius 
ir Lietuvoj vyriausybę. Jisai sa
ko, jogei Lietuva1 tai žemės ūkio 
šalis, jogei ūkininkai sudaro 85 
nuošimčius visų,šalies gyvento
jų, o vyriausybė, pasak jo, 
stengiasi ūkininkams gelbėti, 
ypač duodama kreditą ir padė
dama taip žemę, taip gyvulių 
veislę gerinti.

P-na’s Mosgeris apgailestauja 
Amerikos lietuvius, kurie suki
šo pinigus 
nuosavybes 
išsimokėti, 
žmonės 
auksine 
žiavę į 
įsigiję.

Juozas Mosgeris buvo vienas 
iš pirmųjų “Naujienų” platinto
jų Bridgeporte, dar 1914 me
tais, ir ne kartą “ciocės” jam 
yra grūmojusios, kad liautųsi 
jas platinęs.

Linkiu jafn laimingos kelio-

Mes visi žinome, jogei kas 
metas esama daugelio švenčių. 
Bet kokiu bildu tos šventės bu
vo įvestos ir kokiam tikslui jos 
yra švenčiamos, tai daugeliui 
žmonių nežinoma arba jie neno
ri žinoti.

žiemą švenčiame Kalėdas, pa
vasarį Velykas, pradedant vasa
rą švenčiame Sekmines. Tarp 
suminėtų aukščiau švenčiame 
daugybę kitokių švenčių ir 
šventelių. Bet veik visos jos ta
po įvestos tam tikros bizniškos 
korparacijos, kuri užsiima “iš 
tuščio į kiaurą” pardavinėjimu.

Turime ir kitokių švenčių, 
pav. pagerbimui didvyrių, ku
rie, būdami šimtus mylių ats
tume nuo priešų eilių, “užsitar
navo” pergalėtojų garbę. Turi
me dar “užmušt, o 
gerbti” šventes. Na, 
ir tokių, kurias kai 
sus” korespondentai 
džiaig 
kojos tik rytmetį galėjo par
nešti namo).

Taip, mes turime daugybes 
švenčių. Bet vieną vienintelę tu
rime metuose pasaulinę šventę, 
kurią švenčia kartu visas pa
saulis. Tai yra pasaulinė dar
bininkų (ne pseudo-darbininkų) 
šventė — Pirmoji Diena Gegu
žės.

Prie progos turiu pasakyti, 
nors tai yra skaudu, kad ir Pir
mąją Gegužės pradeda pavarto
ti smurto apaštalai savo dema
gogijai. ^Pavyzdžiui, Rusijoj 
komisarai minias bizūnais vai
ko tos šventės apvaikščiojimui.

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

Egzaminacija dykai.

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį, apie 2 vai. ryto (senuo
ju laiku), nežinomi piktadariai 
išmušė langus poros lietuvių 
biznierių.

Nukentėjo langai p. Lekavi
čiaus valgyklos, 818 West 18 
Street, iš abiejų šonų, kadangi 
valgykla randasi ant kampo.

Bombordavimas langų daryta 
alaus bonkomis. Kai kurios tų 
bonkų sudužo, bet viena ne! 
sveika ir su alum išliko.

Antroji vieta nukentėjo ad
resu 657 West 18 St. Tai bar- 
zdaskutykla. Jos išdaužta vie
nas didelis langas.

Be to, piktadariams neužte
ko. Visoj apielinkėj išmušta 
langai dešimties bizniaviečių.

Policija mano, kad daužymas 
langų atlikta tikslu padauginti 
štikliorii; darbą.

—Senas Petras.

PAIEŠKAU savo draugo Justino Ja- 
kevičiaus. paeino iš Vilkaviškio apskr.. 
Lauckaimio kaimo; girdėjau gyvena 
Baltimore, Md. Turiu svarbų prane
šimą iš Lietuvos. Prašau jo paties, ar
ba kas apie jį žino pranešti, busiu dė
kingas.

1501 So. 49th Avė.

Tad nepamirškite, jaunuoliai, 
kad jūsų vientaučiai, o dauge
lio ir tėvai, rengia didelį ba
lių šeštadienį, baalndžio (April) 
30 dieną, K. P. svetainėje, 3353 
West North avė. Užtikrinu, 
kad visi turėsite good time.

—Frank.

nės pasiekti mylimus namiš 
kius.—J. Grušas.

visoms “defense

Lietuvių Moterų Kliubas rengia 
savo devintą balių su vakarie
ne ir šokiais, kuris įvyks C.on- 
gress viešbuty, gražiajame Flo- 
rentino kambary.

Kaip visuoriiet kliubas suren
gia gražius vakarus, taip bus 
gražus ir šis. Taigi kas nori 
prisidėti ir pagerbti kliubo dar
bus, gali ir gražiai su kliubie- 
lėmis pasilinksmnti Congress 
viešbuty gegužės 15 d.

—Rėmėjas.

š Humboldt Parko Lietuvių 
Politikos Kliubo susirinkimo

Balandžio 23 d., apie 11:45 
valandą vakaro, pasigirdo du 
šūviai name prie 33 gatvės ir 
So. Halsted Street. Moteris iš
kišusi galvą pro trečio aukšto 
langą ėmė šauktis policijos pa- 
gelbos.

Kadangi tuo laiku nebuvo po
licininko arti, tai moteris nu
bėgo į artimą aptieką telefo- 
nuoti policijos stočiai. Neužilgo 
pribuvo net keturi skvadai.

Revolveriais rankose polici
ninkai suėjo į namą. Du jų 
nusivedė, v^rą žemyn ir iškra- 
ė jo kišenes. Nieko tačiau jo
se nerado.

šajygatvy tas vyras ir dar 
viena moteris pradėjo aiškinti 
policininkams, kad nieko ypa
tingo neįvykę. Suimtasis vy-

paskui pa
turime dar 
kada “gar- 
aprašo žo- 

gėrėm ir valgėm” (iki

vaikučiai dar ir namo kai 
buvo ne

Kink Levinsky 
gerokai apdaužė 

čempioną

“Sveiko senso moterys juk 
nepaliks naktį vienus vaikus ir 
nesitrankys po pasvietį ardyti 
rimtų susirinkimų.

Ko gero, iš tų naktinių eks
kursijų gali pasidauginti naš
lių biuro skaičius”...

O gal jos vaikosi Prusciką, 
kai dabai- yra “leap year?

“Naujoji Gadynė” kalba apie 
tas moteris, kurias Chicagos 
stalincai paskubomis suorgani
zavo kaip “defense corps*’ ir pa
siuntė šešiais automobiliais į 
Rockfordą kovo 15 dieną Pru- 
seikos prakalboms išardyti.

Well, Senas Petras irgi su
pranta, kad moterims palikti 
vaikus ir vyrus namie ir tran
kytis iš Chicagos į Rockfordą 
ir ten ardyti prakalbas lyg ne
tinka.

Bet, antrą vertus, sklokinin- 
kai turėtų suprasti štai ką. 
Jeigu stalincai pasiuntė šešius 
automobiliu 
caro lauką, 
slaugių mūšių fronte sužeistų
jų kareivių žaizdoms raišioti.( 
O jeigu tos moters tuo pačiu 
laiku dar kariavo prieš Pru- 
seiką, tai joms Senas Petras 
garbingai atiduoda kreditą kaip 
turinčioms 
mokančioms 
kniaukti.

Ir todėl 
corps” raudonarmietems, o taip 
gi toms, kurios priklauso naš 
lių biuruj, Senas JPetras ati 
duoda deramą pagarbą.

—Senas ’ Petras.

šio mėnesio 20 d. sukako 50 
metų amžiaus profesoriui H. H. 
Bender iš Princeton universi
teto. Savo gimimo dienoj jis 
susilaukė pasveikinimų iš įvai
rių lietuvių kolonijų. Pasiun
tė jam pasveikinimą ir vienas 
“Naujienų” bendradarbis iš 
Chicagos. Į pasveikinimą prof. 
H. H. Bender tuoj atsake laiš
ku. Laiške jis sako, jog jam 
teikia labai daug malonumo 
toks draugiškas lietuvių atsine- 
šimas į jį. Savo kalbotyros stu
dijose jis pasižada1 ir toliau ne
užmiršti lietuvių kalbos kuri 
yra viena seniausių pasaulio 
kalbų.

• “Naujienose” jau buvo šiek 
tiek rašyta apie prof. Benderį, 
kuris per daugelį metų studi
juoja įvairias kalbas, jų tarpe 
ir lietuvių. Apie lietuvių kalbą 
jis yra nemažai rašęs. Domisi 
jis ne vien tik lietuvių kalba, 
bet ir pačiais lietuviais, su ku
riais palaiko draugiškus ryšius. 
Ne vienam lietuvių studentui 
jis yra daug gero padaręs, štai 
visai nesenai jis išgavo iš Wa- 
shingtono stipendiją Rimavičiui, 
kuris važiuoja į Lietuvą studi
juoti lietuvių kalbą iš filologiš
ko atžvilgio.—N.

Business Service
________Biznio Patamavimatt ___

• NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. • Halsted St., Chicago. UI.

1 ' * . I

čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį *No .........__ .......

Mieros ..................... . ....... per krutinę

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai
, paternų pasirinkimui

Praktiška vasarinė
18. taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Labai šauni pavąsarinė suknelė. Dabar tokia labai madoj. Pasiūti galima 
_J niatfrijų* Sukirptos

14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.
■Mažutei mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus

P. Miknaitis, kuris pirmiau 
buvo keletą metų bedarbių ei
lėse, negaudamas niekur dar
bo, ėjo mokytis čeverykų tai
syti, ir jam pavyko gan gerai 
to amato išmokti, šiandie jis 
turi čeverykams taisyti dirbtu
vę adresu 2547 West 69 Street.

Jisai atlieka gražiai ir gerą 
darbą už prieinamą kainą. Ku
rių šiušai yra ligoti, tai kreip
kitės pas Miknaitį. Jisai juos 
pagydys greitai ir gerai.

—Senas Petras.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk* arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Weit Madiioa Schtt

Financial 
FĮnaniai-Paskoloi

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolph St.

turėjęs
Bridgeporte,, ker pasižymėjęs

Real Estate For Sale
Narnai-^

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

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

priduoti savo knygeleą dėl patikrinimo.
Taipgi nauji nariai priimami per yisą 

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

T .Rypkevičia,
Naujienų Spulkos Sekr.

SLA. 226 kuopa

Farms For Sale 
________ Ūkiai Pardavimui_________

EXTRA PROGA PASINAUDOTI 
VISIEMS

40 akrų ūkė su gyvuliais, už $1800.
40 akrų ūkė ant cementinio /kelio, 

$1200.
120 akrų ūkė su budinkais, be gy

vulių. $17Q0.
Taipgi turiu 

mui ant Chicagos namų.
P. D. ANDREKUS

Pentwater, Mich.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

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,




