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No. 100

Kaip Eina S. L. A.
Pildomos Tarybos

Rinkimai Kuopose
CHICAGO, ILL., bal. 26. —Paskutinėmis dienomis į “Nau

jienas” atėjo pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinki
mus iŠ šių mažų kuopų: 282, 366, 310 ir 16. Tų rinkimų rezulta
tai ir bendri iki šiol “Naujienoms” priduoti balsų skaičiai iš 88 
kuopų, yra tokie:

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez. Viso 

1619.  24.........1643
597...................2.......... 599
888............... ...3...........891

BAGOČIUS
Gegužis ....
Bachu n as ..

Į Vlce-Prezidentus:
Mikalauskas
Vokietaitis
Mockevičius

1779
569
532

12......... 1791
..4.......... .573
11......... .543 [Acme-P. W A. Photo j

Detroit, Mich. — 31 žmogus tapo sužeistas, kuomet Highland Parke įvyko ekspliozija.Į Sekretorius
Jurgeliutė .................................
Miliauskas ...............................
Čekanauskas .............................

Į Iždininkus

1081
606

1072

..7.... ...1088

.9.......... 615
10.... ...1082

GUGIS
Tareila .
Mažeika

1777
820
429

21....... 1798
.0.......... 820
.8....... ...437

Fašistai-centristai 
planuoją sudaryti 
bloką Prūsų seime

Baisus gazo sprogimas 
Detroite^ 31 sužeistu

Lietuvos Naujienos
Ęštai nori praplėsti 
prekybą su Lietuva

Talinas.—“Vaba Maa” prane
ša, kad atitinkamos įstaigos 
šiuo metu svarsto klausimą dėl 
prekybos ryšių išplėtimo tarp 
Estijos ir Lietuvos. Iki šiol 
Estija išveža į Lietuvą daugiau, 
negu įveža. Dabar svarstomas 
klausimas, kokios prekes galė
tų būti įvežtos iš Lietuvos di
desniais kiekiais. Tokios prekės 
pirmiausia galėt būti kviečiai, 
dobilų sėklos ir kailiai. Lietu
va įveža iš Estijos daugiausia 
manufaktūros prekes, i

Kokio alaus ir vyno 
galima dirbti

' Lietuvoj

ne-

Nauja baisi Olšau- 
skiada Kaune

Garsus” P. Šileika nužudė su
viliotą merginą ir įmetė ją 
srutų Šulinin

Į Iždo Globėjus:
Januškevičius -...............................
BAKANAS ......................................
STUNGIS ............  ....
Raginskas ............. ............ ..............
Mockus .................... ..t..........’.......
Sekys ...............................................

1340.. .
1352.. .
1259...

637.. .
772.. .

.4......... 1344
23......... 1375
21......... 1280
.4........... 641
4 ..........776
9

Dabartinis kabinetas rezignuos 
geg. 24 d.

BRONUSAS 
Klimas .......
Staneslow ..

Į Daktarus-kvotė jus: 
............................. . 1444. 
.......... ........ ............. ( 822.
% f ■........................... 598.

19..... ....1463
.4.......... 826
.6.......... 604

Lindbergh’ų kūdikio 
likimas nežinomas

Kalba apie Vokieti 
jos-Francijos taiką

Hopewell, N. J., bal. 26. — 
Praleidę 56 dienas ieškodami 
kidnaperių pagrobto kusTikio, 
Lindbergh’af; ir policija nieko 
neatsiekė. Keli Lindbergh’o 
atstovai dar stengiasi su kid- 
naperiais susižinoti.

Japonai susirūpino ki 
nų kariuomenės kon

centravimu

Geneva, bal. 26. — Tarp J. 
V., Anglijos ir Vokietijos- mi- 
nisterių pirmininkų įvyko pasi
kalbėjimas, kuriame buvo ap
tarta galimybės atsiekti taika 
tarp Francijos ir Vokietijos. 
Francijos ministerių pirminin
kas Tardieu pasikalbėjime atsi
lakė dalyvauti.

Berlynas, Vokietija; bal. 26. 
—Praėjus Prūsų seimo rinki
mams, paaiškėjo, kad Hitlerio 
fašistai ir katalikų Centro par
tija eisią iš vieno ir greičiausiai 
sudarys naujį Prūsijos kabine
tą. Fašistai rinkimuose laimė- | 
jo 162 vietas, o centristai — 
67. Tokiu' būdu sudarydamos į 
koaliciją, 
mažą 4 vietų didžiumą. Viso 
Prūsų seime j^ra 450 vietų.

Naujas seimas susirinks ge
gužės 24 dieną ir tuomet da
bartinis Prūsų kabinetas rezig
nuos, bet pasiliks galioje iki 
nebus išrinktas naujas kabine
tas.

Detroit, Mich., bal. 26. —De
troite Highland pa'rk dalyje, 
šaltkalvio dirbtuvėje įvyko bai
sus gazo sprogimas, sugriovęs 
Visą eilę artimų dirbtuvei na
rnų. Viso sužeistų 31, kurių 
vienas jau mirė.

Ispanijos kunigai 
rengiasi atnaujint 

kova su valdžia
baudžiamas

300—3,000 
vyną no iš

KinųShanghai, bal. 26/ 
šaltiniai praneša, kad japonų 
orlaiviai bombardavo geležinke
lio tiltą netoli Shanghajaus. Ja
ponai susirūpinę kinų kariuo
menės koncentravimu Soochowe 
ir Hangchowe.

La Guardia stos senato 
biržos komisijai liudyti

Priešinsis dėl naujo tikybinių 
įstatymų projekto

Vokietija pagerbė Jung.
Valst. ambasadorių

VVashington, D. C., bal. 26.— 
New Yorko valstijos atsto
vas kongrese La Guardia (rep.) 
buvo pašauktas prieš senato bir
žos tranzakcijų tyrinėjimo ko
misiją. Jis sakoma, suteiks ži
nių apie Krueger’io & Tool 
bendrovės Šerus ir bonus.

Baisi tragedija be 
darbių šeimynoje
Gunes, Kuba, bal. 26. —Be

darbis Santjago Basoi’a Monte- 
: jo < kirviu sukapojo savo žmo- 
| na, penkius vaikus ir padegęs 

los partijos turGtų |.plJmĮ) pats |)asikol.6.

Philadelphiečiai maldo
mis kariauja su be

darbe
Philadelphia, Pa., bal. 20. — 

5,000 Kensington, bedarbės la
biausiai paliestos Philadelphijos 
miesto dalies gyventojai nusi
rinkę j aikštę meldėsi prašyda
mi Dievo suteikti jiems darbų. 
Pamaldose dalyvavo 12 Skirtin
gų tikybinių įsitikinimų gy
ventojai.

Kontrabandininkai už
mušė :pnohibici jos 

agentų
. Miami, Fla„ bal. 26. —Svai
ginamųjų gėrimų kontrabandi
ninkai pagrobė ir nužudė prohi- 
bicijos agentą D. A. Ręmber- 
ger, dirbusį muitinėje. /

Portugalijoje užtiko ko
munistų bombas

Lisabona,, Portugalija, 
26.— Portugalijos policija 
eme daug .komunistų ir kelio
se vietose užtiko jų bombų. Ko
munistai ruošėsi prie riaušių.

bal /
su-

Madridas, Ispanija, bal. 26. 
— Ispanijos kunigija ruošiasi 
naujai kovai su valdžia dėl nau
jų įstatymų projekto, kurį ka
binetas greitų laiku rengiasi į- 
teikti “cortez’ui” (parliamen- 
tui).

Tie nauji įstatymai daugiau, 
šiai palies katalikus, nes jie su
daro 95% visų Ispanijos gyven
tojų. Jie tuos naujus įstaty
mus laiko nauju smūgiu baž
nyčiai, bet dauguma numato, 
kad reformos būtinai reikalin
gos Ispanijai modernizuoti.

•Svarbiausi projekto punktai 
reikalauja, kad visi tikėjimai 
butų lygus prieš valstybės įsta
tymus, bet kad tikėjimo reika
lai negali eiti toliau bažnyčios. 
Išoriniems susirinkimams ir 
procesijoms bus reikalingi tam 
tikri valdžios leidimai, 
čiose' tuo tarpu nebus 
varyti jokios politines 
ar laikyti milingai.

“V. ž.” 378 nr. paskelbtas 
laikinųjų akcizo mokesčių įsta
tų pakeitimas, kuriame sako
ma, kad gali būti 
paprastu kalėjimu iki 1 metų 
ir pinig. pabąuda 
lit.: 1) kas darys
vaisių ir ne • iš uogų; 2) kas 
pardavinėjimo reikalams darys 
alkoholinius gėrimus iš alaus 
arba vyno, primaišydamas prie 
jų kitų dalykų ir 3) kas darys 
alų iš salyklų apynių, mielių 
ir vandens, pridėdamas cukraus 
arba bet kitų dalyku.
. Pranešėjams ir tokias da
ryklas susekusiems už tai pa
skirtos tam tikros premijos. .

Įmonių skaičius Lietu-■ * * • • voje

Dažny- 
galima 
akcijos

Negavęs arklio, 13 me
tų berniukas nušovė 

' tėvą

š. m. sausio 1 d. visoje Lie
tuvoje buvo 1,032 pramonės į- 
mor.es, kuriose dirbo 1,183 tar
nautojai ir 12,611 darbininkų. 
Į tą skaičių įeina įmonės, ku
riose dirbo ne mažiau kaip trys 
samdomi darbininkai. Prekybos 
įmonių su samdomais tarnau
tojais buvo 2667, kuriose dir
bo 5,925 tarnautojai. Amatų 
įmonių buvo 2,560 su 11,664 
tarnautojais.

Grįžta užjūrio paukščiai

Tuebingen, Vokietija, bal. 26. 
—Iškilmingame posėdyje Tue
bingen universitetas apdovano
jo J. V. ambasadorių Vokieti
jai F. Sackett garbės daktaro 
laipsniu. Tuo budu Vokietija 
norėjo 'parodyti savo dėkingu
mą už jai suteiktą skolų mora
toriumą.

Dublin, Airija, bal. 26. —Ai
rija rengiasi atmokėti J. V. 
$4^000,000 paskolą, kurią 1921 
metais užtraukė De Valera.

Nori nukapoti Wiscon- 
sin vald. algas $1000000

Madison, Wis., bal. 26.—Wis- 
consin valstijoje svarstomas 
projektas numušti visų valdi
ninkų algas ir sutapyti $1,000,- 
000 į metus. Numažinimas pa
peš gub. La Follette ir visus 
Hitus valstijos valdiinnkus.

Australijoje atima vai
kus nuo komunistu tėvu

4 metų mergaitė išgel
bėjo broliuką

Kansas City, Ka^i., bal. 25.— 
Drąsi keturių metų mergaite 
išgelbėjo savo 18 menesių bro
liuką, kuomet tas pradėjo skęs
ti, per giliai nuėjęs j prūdą.

Rezignavo J.. V. amba 
sadorius Lenkijai

Kataloniečiai reikalau
ja autonomijos

Barcelona, Ispanija, bal. 26. 
—100,000 kataloniečių sukėlė 
smarkias demonstracijas reika
laudami, kad Madrido kortez 
(parliamentas) praleistų be jo
kių pataisymų statutą, sutei
kianti 'Autonomiją Katalonijai.

Pheonix, Ariz., bal. 26. —13 
metų berniukas norėjo jodinė
ti. arkliu, bet tėvas jam tai už
draudė. Supykęs, berniukas pa
griebė revolverį, mirtinai nušo
vė tėvą ir sužeidė motiną ir vy
resnį brolį. ,

Praregėjo po nugarkau 
lio operacijos

Amerikiečiai nevažiuo 
ja j Eucharistinį 

kongresą

š. m. kovo 31 d. ir balandžio 
1 d. apylinkėje pasirodė šne
kučiai,' vyturėliai ir kiti pau
kšteliai žiemoję šiltuose kraš
tuose. Kadangi laukuose yra 
nemažai sniego, o naktimis šal- 
tls siekia 8—15 laipsnių, tai 
paukšteliai neturi kuo misti ir 
kenčia šaltį. Pildunų km. lau
kuose rasta sušalę 3 vyturėliai. 
Paskutinę dieną saulė gerokai 
šildė ir laukai vietomis ėmė juo
duoti.

Kaunas, bal. 11.— Bal. 11 d. 
Kauno kriminalės policijos vir
šininkai kieme vienų namų, prie 
Duonelaičio gatvės surado mo
teriškės lavoną. Kaip išsiaiški
ni, nužudytoji buvo Felė Bile- 
vičiute. Policijos žiniomis ją 
nužudė Prabas Šileikis, kuris 
veik prieš dešimts metų pradė
jo su Bilevičiute romansą. Ji 
tuo laiku gyveno Šiauliuose.

Nužudytoji susilaukė sunaus
Netrukus Felė susilaukė sū

naus. Kūdikis augo labai grar 
žiai; dabar eina 8 metus ir lan
ko Šiaulių pradinę mokyklą.

» ,
Šileika suviliotą merginą rė

mė ir mokėjo alimentus, bet ji 
;am įgrįso. Ji. kaip Ustijaus- 
kienė pralotą Olšauską, perse
kiojusi nuolatos ir visur. 

t

Pernai rudenį ją nužudė
Pernai rudenį Felė paliko sū

nų motinai, o pati išvažiavo į 
Kauną, neva greit turinčios į- 
vykti sukaktuvės. Bet išvažia
vo ir išvažiavo...

Spėjama, kad Šileika Felę nu
žudė savo kambaryje ir suri
šęs, nunešė į kiemo šulinį.
KėlT turėję ryšius su žmogžu

dyste
Suareštuotas Šileikis prisipa

žinęs. Kriminalė policija tačiau 
turi žinių, kad Šileika' ne vie
nas šį žygį darė, turėjo bendra
darbių, vienas jų— technikas 
Jonas Kuodis. Vėliau paaiškė
jo, kad Šileika su juomi rengė
si įsteigti sprogstamosios me
džiagos laboratoriją. Sąryšy su 
žmogžudyste esą sulaikytas ir 
kitas Šileika Prano brolis An
tanas. Bendrai, šio įvykio dau
gelis siūlų veda į Prano Šilei
kos draugus, kas kriminalės po
licijoj stropiai tiriama.
Šileika—buvęs voldemarininkas

Šileika gimęs 1899 metais, da- 
oar lankė Lietuvos universite
to teisių skyrių. Savo laiku jis 
buvo mokytoju Raseiniuose, bet 
buvo paleistas už palaidą gy
venimą ir girtuokliavimą. Iški
lus voldemarizmui, Šileika bu
vo vienas veikliausiųjų volde- 
marininkų. Kelius sykius buvęs 
iŠtrerptas. «

ORH&ta
Chicagai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šalčiau; lengvas 
šiaurių vėjas.

Vakar temperatūra buvo .35 • 
43 laip.

Sydney, Australija, bal. 26.— 
Norėdama nuslopinti 'komuniz
mą, Australijos federalč vai 
dži-a’ nuo komunistų atėmė, vai
kus ir atidavė juos į prieglau
das. Savo žingsnį pateisina 
tuomi, kad komunistai skaito-, 
si bedarbiais, gauna iš valdžios 
pašalpą, ir tuo pačiu laiku ruo
šiasi ją nuversti.

Washington, D. C., bal. 26.— 
Ęezignaciją įteikė Jung. Vai. 
ambasadorius Lenkijai J. N. 
Willys. Galutinai iš- vietos pa
sitrauks birželio mėnesyje, ža
da grįžti į biznį, Amerikoje. .

' >
t ............ l»l

Včsula Georgijus val
stijoje

Mbntreal, Kanada, bal. 26.— 
Chroniškas girtuoklis prisigė
ręs medinio alkoholio apako. 
Daktarai padarė jam operacija 
nugarkaulyje ištraukdami tam 
tikrus nugarkaulio syvus. Da 
bar girtuoklis vėl praregėjo.

Dublin, Airija, bal. 26. —Del 
Airijoje susidariusios politinės 
padėties, tūkstančiai amerikie
čių, kurie planavo dalyvauti 
Dublino Eucharistiniam kongre
se atsisakė važiuoti į Airiją. 
Užsakytas laivakortes atsisakė 
priimti virš 20,000 keleivių.

Šiaulių gyvetnoja š. Pakalniš- 
kaitė, bežaisdama' montekristo 
revolveriu, persišovė krutinę. 
Paguldya ligoninėn, gyvybei pa
vojaus nėra.

Aborto auka
Dvėlaitėlių kaimo, Skaisgirio 

valsč. gyventoja St. Kazimie- 
raite tūlos bobeles pagelba pa
darė abortą, bet nelaimingai— 
užsinuodijo kraujas. Atvežta į 
Šiaulių miesto ligoninę. St. K. 
mirė. .

San Fra*ncisco, Cal., bal. 26.— 
Pirmu kartu nuo 1915 meti} 
United Steel korporacija pa.

Nashville, Ga., bal. 26.—Ge- 
orgios valstiją aplankė smarki 
vėti;a. Sugriovė keletą namų, 
žuvo 5 ūkininkai. Nuostoliai 
nedideli. . ' •

Padua, Italija, bal. 26.^-^e- 
toliese sprogo šilko fabriko ka-
tilas. žuvo 2. 2 sužeisti

Latviai gins lietuvių in 
teresus Kinuos

Su Latvija vedamos derybos 
apie tai kad Latvijos konsulai 
Šanchajuj ir Charbine apsiim
tų ir Lietuvos piliečių reikalų 
gyniirią Tolimuos Rytuos. Už 
tai Lietuvos atstovai Pietų 
Amerikoj imtųsi rūpintis Latvi-
jos piliečių interesų gynimu

VVashington, D. C., bal. 26.— 
VVashingtono. mokslų akademi
jos mokslininkai atrado vais
tus “sodium rhodanate”, kurie, 
gali atpratinti narkotiškus 
žmones, nuo opiumo ir kitų 
nuodų vartojimo.

Denver, Colo., bal. 26. —Va
kar pasirodė sniegas Čolorado, 
Wyoming, Nebraska ir Kansas 
valstijose.* Snigo ir Chicagoje.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

SU •
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 

' RAščIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO J dienų, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipedon.
Keliavimas dabar daug pigesnis., 
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks
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Rhinelandėr, Wis.
SLA 310 kuopos talsavimtr* 

pasek

SLA. 310 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
24 d. Susirinkimo- svarbiausiai’ 
tikslas buvo balsavimai už*‘Pil
domosios Tarybos kandidatus. 
Balsavimo pasekmes tokios:

į prezidentus: Bagočiim 7;
į vice-prezidentus: Mikniaus* 

kas 7;
i sekretorius: Čekanauskas 7;
j iždininkus: Gugis 7;
j iždo globėjus: Bakanas 6, 

Stungis 7, Raginskas 1 ;•
j daktarus kvotėjus: Dr. Bro- 

nušfts 7. —V. Chesna,

Pernai Lietuvių Nėprigul- 
mingas Pdlitlškžis KtitibAs taip
gi paskyrė $5, tad buvo'galima 
duoti dešimties dolerių dova
ną, šiemet dėl užsidarymo 
Kazemeko banko kliubas atsi
dūrė keblioj padėtyj ’ ir nc'- 
begalčjo paskirti dovaną.’

— Xar&.

L'rrarjvrA-rsooth 
(MJffltGIA SMOJE'

??/ /<. Ahfiftdudas.

Harrisburg, IMv
SLA Iff kuopos balsavimo • 

pasekmės

Balandžio 24 d. SLA. 16 kuo*' 
pa laikė mėnesinį susirinkimai 
kuriame buvo balsuojama už 
Pildoma Taryba. Nariai baisa* 
vo sekamai :

į prezidentus: Bagočius 11; 
Gegužis 1, Bačiunas 1;

į vice-prezidentus: Vokietai
tis 1, Mockevičius 10;

į sekretorius: Miliauskas 7, 
Čekanauskas 3;

Į iždininkus: Gugis 7, Mažei
ka <>? '

į iždo globėjus: Bakanas 12k 
Stungis 11; Mockus 2, Sekys 1;

į daktarus kvotėjus: Bronti
sas U. Klimas 2.

Delegatų į seimą neišgalėsi
me pasiųsti, nes kuopos iždas 
tuščias.

Antanas Geraltauskas, sekr.

Freeman Spur; III.
Balsavimai SLA 282 kuopoj

SLA. 282 kuopos susirinki
mas Įvyko balandžio 24 d. Bu
vo balsavimai už Pildomąją Ta- 
rvba. Balsavimo rezultatai to
kie:*

į prezidentus: Bagočius 4, 
Bačiunas 2;

Į vice-prezidentus: Mikalnu- 
: kas- 2, Vokietaitis 3. Mockevi
čius 1;

i sekretorius: Jurgeliutč 4, 
Miliauskas 2;

į iždininkus: Gugis ,4, Mažei
ka 2;

Į iždo globėjus: Januškevi- 
čia 3, Bakanas 3, Stungis 1, 
Raginskas 2, Mockus 2. Sekys 
1;

Į daktarus kvotėjus: 1)4. Sta- 
n<slow 6. —Narys -

WestvilW, Ilk >
SLA. 366 kito po s balsavimai'

SLA. 366 kuopa, laikė mene* 
sinį susirinkimą, kuriame įvy
ko balsavimai už Pildomąją 
Tarybą. Bčlsavimo pasėkos to^ 
kios: •

į prezidcnttfs: Bagočius 2, 
Gegužis 1;

i vicc prezidentus: Mikalau
skas* 3;

į sekretorius:' Jurgeliu'tė 3;<
į iždininkus: Gugis 3;
i iždo globėjus: Jamtškevi- 

čia 1, Bakanas 2, Stungis 2, 
Raginskas 1;

į daktarus kvotėjus: • Bronu- 
šas 1, Klimas 2.

-Pranus Slykas, sekr.

VVaterbury, (Jonnu
.SLA. 11 kuopa d ti tru d&tHtuąo 

gabiausiam. mirtk/tiui L

SLA. 11 kuopa nutapė 'duoti 
penkis dolerius auksu gabiau
siam lietuvių mokiniui, kuris 
šiais metais baigs ankštesnę 
mokyklą. Crosby* ir AVi|bįr.‘au
kštesnių mokyklų * gabiausiai 
mokinys gtHm-tą’-dovanųv

CIeveland, B-’
Mite Mirti Joną DifcilalttcH*

Balandžio 18 d. persiskyrė šit 
šiuo pasairhTt sena (JeVOlando 
gyventoja, Marijona Dagihiitfė- 
nč (llažoviėlutė), 61” nr. am
žiaus, duktė Jdrgio ir Jievos 
RAževičių, našle Vinco Dagilai- 
čio. Paėjo iš Lietuvos iš’ Svaigi
mų k., Sudargo par., šakių 
apskr. Gyveno su savo dviem 
dukterim 3293 E. 132 St. Ame* 
rikoje išgyveno 32 ■ metusi- visą 
laiką Clevelande. Paliko sunuS 
Joną ir Liudviką, ir dukteris 
Teofilę, Florencę ir Matildąi 
Taipgi paliko brolį IPranąs gy
venantį Racine, Wis., ir seserį 
Oną, gyvenančią Detroite. Lie* 
tuvoj dar liko brolis Jonas ir 
sesuo Agota Polterienė.

Šeimą » išaugino lietuviškoje 
dvasioje ir pati visados rėmė 
musų taUtos reikalus.

Velionė palaidota’ balandžio 
22 d.

Lai bus jai lengva amžinai 
ilsėtis šaltoje kapų žemelėj.

Indiana > Harbor ir 
East Chicago, Ind.:

Mūsų politika

Musų dvynukų miestų trys 
lietuvių pašalpiniai kliubai ir 
vienas iš Gary (pastarasis, ro
dosi, buvo sumanytojas) sukū
rė Lietuvių Politikos Sąjungą 
—The Lithuanian Political 
League. Kiekvienas kliubas iš
rinko po tris delegatus, kurie 
turėjo suvažiavimą Indiana 
Harborc p. Barzdžio namuose. 
Naujos organizacijos pirminin
ku tapo išrinktas p. Barzdys 
iš Indiana Harbor, vice-pirmi- 
ninku Jos K. Matukas iš East 
Chicago, sekretorium adV. Va- 
lasina iš Gary ir iždininku advi 
Jodis iš Indiana Harbor.

Susirinkimas sutvarkė Lietu
vių‘Politikos Sąjungos reikalus 
ir nutarė sukviesti masinį mi
tingą, kuris įvyks ketvirtadie* 
nio vakare, balandžio 28 dą 
Yvanovo svetainėj, kampas 
Broadway ir Deodor.

Taigi balandžio 28 d. yra 
kviečiami visi lietuviai iš In
diana Harbor ir East ChicOgos 
atvykti į masinį susirinkimą! 
Bus gerų kalbėtojų, kurie pla* 
čiai išdėstys šių dienų- negeru
mus politikoj. Visokie musų 
miestų negerumai vyriausiai pa* 
eina todėl, kad mes mažai dėl 
mesio tekreipiame į rinkimus 
įvairių' valdininkų. Atminkite, 
kad nuo balsuotojų priklauso 
išrinkti tinkamus ar netinka
mus valdininkus.

Gegužės 3' d. Lake' county tu
rėt? nominacijas, Per metų eiles 
buto'taip1, kad* į valdininkų vie
tas patekdavo žemos ’rųšies po
litikieriai, kuriems žmonių rei
kalai kuo mažiausiai: rupi. Jie 
žiūrėdavo tik ‘savo naudos. Dar
bo žmonėms tokie valdininkai 
nieko gero nepadarydavo. 1

Politikoj organizacija yra la
bai svarbus dalykas. Tik orgip 
nizuotai1 veikiant galima tikėtis 
što to atsiekti. Todėl ir veikimo 
organizacijoj. Kai ■ mes susibur- 
sime į ikruVą/>tai turėsime. (1n 
dėlę'jėgą ir žymioj dalyj galė
sime prisidėto- prie išrinkimo 
švaresnių valdininkų.

DAr kartą pakartoju: Lietu- 
,vlųx Politikos Sąjungos masinis 
susirinkimas įvyks balandžio 28 
(V/PFAdŽla -7:801 vai. vakaro.

Nčlbli’Pietų‘ Ašigalio ir Ug
ninės Žemės yra' sala “South 
Georgia.’* Ji randasi Argenti
nos vandenyse, bet joje plevė
suoja Anglijos vėliava, o in
dustrija yra Norvegijos khpi- 
talisl4|- rankoEHVc Induli rija n 
penk'toH'''stitftytt bangžuvių me- 
džioklėh’uir’ <jif proddk'hj gami- 
nintoi' aHftj'ttfMj'- trąšų,; e te*. 
Tai jjgtr iiPeYlžio’ja’ma1 i r doroja
ma ijiirų'ovitkai;'1 Dhrba« tęsia
si apie" 8 '’intčiieMhis'4r ■ Iįtomet 
saloje b Ima ‘apie 1,006“' gyven* 
tojų)"

Jutoipfto& kėliš' dehėttois1 me
tu i Argentina: de*
Pesdn siunčia savo • laivus į Sd.1 
Georgto.a Laivai clarBinto’kąim' 
ir pt«ifhAįto,MH4vežk)4!,"o tti’ipgi: 
k a n iMtotote bdngžuvėms med J 
žiotfl JTd)e milžiniškoje Argem 
tinos4 žiitalyiHčtf bendirbvūjc ■ va- 
dovanjaTučią1 rdly lošia 'pasair-* 
linis> mfltontoriu.vir! Argentinos 
bankiihinikas'! Torrtųnist, nor- 
vegit • k Hžfrro.' 1 tongžuvių 
trijai'Tdrn^to'st sukrovė tofli^r- 
dus.’ Bčt dafcbė1 sąlygos1 (larb?- 
ninkams’ten yru tiesiog khlor- 
ginės.’-'

Šį kovo mėnesį grįžo, iš 
South-Georgia 9 lietuviai: Ka
zimieras Juzakas, * Izidorius 
Čilvinas, Jonas Vaškas, Teo- 
filids' ii”iPdVitos NašlėhaK Kh- 
zJmicras Leleiva, Mikolas Va- 
UrtėtoS/ Kastania's A Stanaiti s, 
Pranciškus Garbus. Vieni jų 
■jau’kėltolikĄ metų teh dar* 
buojasi, kili po kelis metus. 
Vieni kas met žiemai' grįžta' į 
Buenos Aires, kili liekasi salo
je po kelis metus iš eiles. Mi
nėti lietuviai sugrįžo laivu 
“Tijuka” iš los salos stoties 
“Gryt Vikėn”. Kitose stotyse 
taipgi yra lietuvių darbininkų

[AcTne-’P? tJ A/“PliclMd("

i Los- Arigeleš, CM. —■■ Di". EJ 
Hi Willtoms, žytouš psichiatras, 
kuris išvyko į Honolulu liudyti’ 
Mkssie byloj.

Soti 11»’Gėorgia1 suloje? o'ta'ipgi 
kitose salose ir 'Tivrra de kFu- 
ego? Jų’ tarpe1 difba puUčinto- 
kas Michalkevičius ir daug lie
tuvių vilniečių.1-Apart lietuvių, 
ten dirba norvegai, rusai, uk
rainiečiai, baltgudžiai1 ir estai.

Keli melai pažįstu South 
Georgia salos “žuvininkusi” 
Labai įdomių dalykų jie apie 
savo gyvenimąf phpasakoja. 
Žiaurios ir baisios okeano ban
gos, dangų rėžianti ledų kal
nai, pingvinų pulkai ir sniego 
pūgos — lai visas gamtos ma
lonumas. Visoj' saloj yra tik 
dvi inotoi’yš: gydytojo žmona 
ir gerciltės žmona. Yra radio 
stotis, kinas ir bažnyčia. Nėra 
svaiginančių gėrimų ir nevalia 
jų atsivežti. Važiuodami salon 
darbininkai daugumoje pasi-

- ■ • - ■1 -•................. - .. ..

gerto taijpLkad kol
(toplauMto^salą per* kokias 10 
a^’20 fcnaUP tflfiB prlklau*
sOOmiOOlflll'y'd ^pOritilho’ ir rų- 
sifcs, ntfb oi’tT' ir ntto to? kaip 
pavyksta'pro ledų kabins pra- 
sintoštb šį metą ‘“Tiujh” lik 
dieną važiavo, o naktimis sto
vėjo. Kartą įstrigo milžiniškų 
plaukiojančių ledų larpan, 
kad jau visai nmnė jogei tik
rai reikės dugnan skysti.

I ’ H bŠ ’ ' b a wgžu v i ų i n e-
džioklH ttoVbfhittkĮiK’ kbinpani- 
joH> iešktoMvo ‘ po * visusi Pietų 
A fiyeri kds ■ ■ k toPp i r- m o k ė da- 
Vo agentoms'1 pOf,'100',Į>ezų, kad 
jiems! Hunmda. Bet
daWr,! taĮpi dftMfHtoktai patys 
n• po-’k^Rš' šitotoši pezų ko- 
ih)šO’ įvttMemsi> ttfrjfirtinkams, 
k&d'Aifc'p$toldi *'į StortH Geor- 
gto ar1 ‘kitos’ sahvs1 prie Pietų

MhlP *viMltF»1 krizis bai- 
sto'tKiW|’ o 'SitHikonh’hktovus su 
k^mpėMijirpėtoktts satosna jau į 

UŽtRdririta’s: Uždirba 
įtor’AtPlO^viItoPdtLpo18-10 pe- 
zip Padirbęs 8 mėnesius kiek-1 
vienas’jatottoi kredito iki po
rai t uk’štahčitl' norvėgišku kroJ 
nų,’T) korto’ gauna progos pa-' 
silifcfi teh ir žiemai? kad dirbti 
fabrike, tų kreditai’ jau visai 
sotidnas' pasidaro.1 Saloje dar
bininkai pinigų visiškai neina

Ten rėriktf labai tVirtus vyfUS 
ir kiiric dirba tylėdami. Kas 
kalba apie buntus, tą po vieno 
sezono palieka ten, iš kur pa
ėmė.4

Apart u.okesnio nuo dienų, 
darbininkams eina ir 2 nuoš.

kių bangžuvių, iš kurių vienos 
būna pusantro tuksiančio bač
kų aliejinis: Apie pačią bang
žuvių industriją yra įdomių 
straipsnių ispanų žurnaluose. 
Bangžuvės didžiausi dabar 
esanti gyvuliai.

S ta t rudam • ♦ Rotterdam 
Volendam ♦ Veendam' 

yra popai tarų s laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boūlogne- 
Sur-Mir. Ptiflčiinii jreftttrtO'i ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė j Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-Amerjca Line 
40 N. '■Dearborn St.,' Chicago-

■ - ---------

Jie Niekad Neragavo Tbniko!

kompanijos ofise gauna at
skaitą' ir' čekį, kurį Tornquisto 
banke pakeičia į pezus. Vieni 
per menesį ar du beatostogau
dami viską ir išmėto, o kiti 
taupina. Taupo vedusieji. Jie 
turi ir namelius ir kapitalo.

Patekti salosna labai sunku.
Prieš porą metų konsulas Ma
čiulis rašinėjo rckomcndaci-j Jc!gu . . .
jos laiškus Norvegijos konsu-; svarbiuosius organus.
lui, prašydamas, kad priimtu jkarta'5 reikalayia pągelbos.

1 • 6 Į nnniiim «r>c nn nKtnirn n

darban saloje Lietuvos bajorą 
Goštautą, buvusį kunigų ir 
konsulato smurtu užgriebtų 
“Pietų Amerikos Naujienų’’ re
daktorių. Bet vistiek nepriėmė.

nėra patentuotų gyduolių vaikai. 
Jų apetitas nereikalauja akstini- 

Jų liežuviai niekad nebūna pa-

Ir jų viduriai veikia kaip laik- 
kadangi jiems niekad nebuvo 

galite turėti tokius pat vaikus 
ir patys būti tiek pat sveiki — 

jus laikysitės nurodymų garsaus 
Stimuliuokite 
Stipriausi jų 

JC'RU J’c 
negauna jos. jie pasidaro neveiklus. Dr. 
Caldwell’s syrup pepsin yra švelnus, 
saugus stimuliantas.

Kada jaunuolis pradeda atsilikti mo
kykloje. galbūt jo kepenys, yra sutin- 
gę. Tankiai viduriuose susirenka tiek 
daug nuodingų Atmatų, kad atbukina 
protavim.}! Šaukštas šio skanaus sy

mo.
dengti, skruostai niąkad nebūna išblyš- 
kę‘

i rodis.
duota įprotį sudartntys liuosuotojai.

Jus

rup pepširt vkri4, Ar du sykiu į savai
tę viso to neprikiš. Jis turi šviežias 
liuosuojanėias žoles, veiklią senna ir 
tyrą pepsiną, ir labai daug gero pada
ro kiekvieno sistemai — jauno ar seno. 
Jus visuomet galite gauti šį puikų re
ceptini preparatą bilc kurioj aptielcėj. 
Tiktai paprašykit Dr. Caldwcll’s sy
rup pepsin.

Gaukit syrup pepsin šiandie ir ap- 
saugokit savo šeimyną nuo tų aitrių 
dienų, tankių liguistų priepolių ir 
šalčių. Laikykit bonką gyduolių in
daujoj vieton paprastų iiuosuotojų. 
kurie tankiai išvysto chronišką konsti- 
paciją. Dr. Caldwell’s syrup pepsin 
gali būti visuomet naudojamas. kad 
užsikimsusiems viduriams suteikti 
nuodugną išvalymą, be tų skausmingų, 
gnaibančių ar deginančių pasėkų. Jis 
nėra brangus.

Chosferfield Radio Programas
Pirmadieniais ir
Kolvirtadlenlais

BOSVVEll

Seserys
10:30 vai. vak.'

Anlradięniais ir
Ponkfadienloli

AlEX

Gray
10:30 vai. vak.

Trocladionlrtis ir 
Šeštadieniais

RUTH 
ETTING 

10 vai. vak.
Rytinis Dienos Šviesos Taupymo laikas ,. 

Shilkret’s Orkestrą kas nokt apart sekamdiento 

NORMAN BROKENSHIRE, Ivedejas 

COLUMBIA NETWORK

B DSVLidofirt & Mygus Tobacco Co. 1

iA ■ ■■ '■■■■' ■
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Mark Tmdin. Vertė A. V.

Pavogtas Baltas Dramblys
tos vyras gali uždirbti didelę 
sumą pinigų (ir būti pilnai ap
saugotas ųuo parsek i o,j imu) 
•Jeigu tuojau susižinos su ma
nimi.

“Viršininkas Bukis.”

“A.-x\vblv. 242
228wmlg. Ozpo,-

Pastebėjo, 1 
dar gyvas, jis

No. Tjnd-fz
2m! ogw.

(Tąsa)
Praėjo keturios nuobodžios 

dienos. Tuomet vargšus pra
kaituojančius detektyvus išti
ko didelė nelaimė — laikraš
tininkai atsisakė spausdinti 
jų teorijas ir šaltai tarė, “Leis
kite mums atsikvėpti.”

Po dviejų savaičių ir dramb
liui neatsirandant, vėl paklau
siau inspektoriaus patarimo ir 
pakėliau atlyginimą iki $75,- 
000. Tai buvo didžiule suma 
pinigų, bet galvojau, kad ge
riau paaukuosiu visą savo tur
tą, bet nenustosiu “loskos” pas 
karalienę. Ir dabar, kuomet 
detektyvai atsirado bėdoje, 
laikraščiai atsisuko ir pradėjo 
juos skaudžiai, sarkastiškai 
šmeižti. Neužteko ir to. Teat
rų komedijantai apsitaisė de
tektyvais ir scenoje juokin
giausiais budais ieškojo dram
blio. Karikatūristai darė pieši
nius, kuriuose atvaizdavo de
tektyvus besidairant po kraštą 
su žiūronais prie akių, o 
dramblys tuo tarpu kraustė jų 
kišenius. Ir be to jie piešė vi
kius pašiepiančius detektyvų 
ženklo paveikslus - kuri 
jums tikriausiai teko matyti 
atspaustą ant detektyvinių 
apysakų viršelio įsispyru
siai žiūrinti akis su parašu: 
“Mes visuomet budime.“ Be

atėjus, pažiūrėdavau j ramų, 
šaltą, jausmų neparodanti vei- 

jdą ir pasilikdavau.
Praėjus trijoms savaitėms po 

dramblio pranykimo, vieną ryt
iną ti buvau bepradedąs sakyti, 
•kad beliko man viena išeitis — 
' nudraskyti nuo savo uniformos 
• visus ordenus ir pamiršus apie 
j karjerą, atsiskirti nuo žmonių, 
jbet nepaprastas detektyvas už
čiaupė man lupas, padaryda- 
įinas nauji puikų, genialingą 
papa siūlymą.

Tai bvo kompromisas su va
giliais. Nieko panašaus į neiš
semiamą inspektoriaus suma
numą nebuvau matęs, o tuo 

Tarpu turėjau gana artymus 
1 santykius ir susidurdavau su di- 
Idžiausiais pasaulio protais. Jis 
'tarėsi esąs tikras, kad gali pa
daryti kompromisą su $100,000 
ir atgauti dramblį. Aš atsakiau, 
kad gal šiaip taip galėsiu tokią 
sumą sukrapštyti; bet kas tuo
met atsitiks su tais vargšais 
detektyvais, kurie dirbo taip 
sunkiai ir ištikimai?” Jis atsa
kė:

“Darant kompromisą, jie vi
suomet gauną pusę.”

Vienintelis mano užmetimas 
tuojau atpuolė. Tuomet inspek
torius atsisėdęs parašė du tokio 
turinio raštelius:

“Gerbiamas ponia, — Tams-

Viena tu konfidencialiu raš
telių pasiuntė “pagarsėjusiai” 
Brick Du f fy žmonai ir antrą 
pagarsėjusiai Red McFadden 
žmonai.

Už valandos atėjo šio užgau
lingi atsakymai: —

“Tu sianas žioplyi brick Mc 
Duffis ans jau miria kcip du 
miatai atkak

“ B r i gyta M a honey. ”
“Veršinyke Red McFadden 

būva sučuptas ir daba siedi a.š- 
tuniob’ke mienesiu. Bei kokis 
asilas išiemus detektyvą ta ži
ną

“Marija 0’1 looligan.”
“Aš jau per ilgą laiką tai 

nujaučiau,” tarė inspektorius, 
“tie atsakymai parodo, mano 
nujautimo neklaidingumą.”

Vos spėjo vienas būdas pa
sirodyti netinkamu, jis jau tu-’ 
rėjo kitą išeitį. Nieko nelauk
damas parašė apgarsinimą ry
tiniams laikraraščiams, ir aš 
užlaikiau vieną jo kopiją—

“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus”

“Mano nervai buvo Hllnni ir teikdavo 
man didelių skausmų,” rafio p. K. Savicką, 
Milwaukeo, Wis. "AS gydžiausi per keturiiiH 
metus ir negavau pareitos iki nepradėjau 
imti Nuga-Tonc. Dabar aS turiu stiprius, 
sveikus nervus. Aš turiu gorų apetitą. As 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
na* turėtų imti Nuga-Tono.”

Per 45 metus Nuga-Tono buvo geriausias 
draugas šilimų, liguistų žmonių. Jis greitai 
Hustalslo skausmus, suteiks jums gerą svei
katą ir padaro jus stiprų ir gyvą. Būtinai 
imkite Nnga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
paprašykite jį užsakyti is savo urmininko. 
Reikalaukite Nuga-Tono. Jokio kiti vaistai 
negali būti tiek geri.

ad jeigu vagį s 
ateis į priprastą 

susitikimo vietą. Vėliau paaiš
kino, kad priprasta vieta, buvo 
vieta kur tarp detektyvą ir pik
tadariu būdavo atliekami visi 
reikalai. Jis su 
sitiks dvyliktą

piktadariais su
valą ndą, sekan-

Man nebuvo iki to laiko kas 
daryti, todėl negaišuodamas iš
sinešdinau iš raštinės ir buvau 
kibai dėkingas už privilegiją.

Sekančią parą, vienuoliktą 
valandą naktį atnešiau $100,- 
000 bank notoje ir įteikiau juos 
inspektoriui ir netrukus, su tuo 

‘pačiu nesulaužomu pasitikėji
mu, drąsiu žvilgsniu, išėjo. Tie
siog nepakenčiama valanda 
pradėjo artintis prie galo: tuo-

met išgirdau jo mano pasiilgę 
tus žingsnius. Ir smarkiai pa
šokau ir svyruodamas* pi’israTti 
nau prie jo. Kaip triumfas 
spindėjo jo akyse! Jis tarė:

“Mes padarėme kompromisą! 
Bytoj juokdariai dainuos kito
kią giesmę! Sek paskui mane!”

Pasiėmė užžibintą žvakę ir 
nulipo j didelį akmens sienų ru
si, kur šešiasdešimts detektyvų 
visuomet 
dešimts 
kortomis, 
prie jo,
žingsniais ir greitai

:! “Gą^iinga musų 
nenustos gero vardo! 
dramblys!”.

snaude, o koks dvi- 
leido laiką lošdami

Slinkau tuč tuojau ’ 
Dideliais 

jis nuėjo 
j tamsų r u.sies užkampį, ir tuo 
pačiu laiku, kaip aš pradėjau 
uždusti ir svaigti netekęs oro 
kvėpuoti ir jis sukniupo ir per-* 
puolė, užkliudęs kojomis išsiki
šusius kokio tai nepaprasto di
delio daikto dalis. Išgirdau į i 
sušunkant —

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 

re rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

profesija 
štąį jūsų

Aš buvau užneštas 
a tga i v i li tas k arboli ne 
į kambarį subėgo visi detekty
vai ir surengė man tiesiog ne
matytas, neregėtas triumfo ir 
džiaugsmo iškilmes, J vidų bu
vo pašaukti ir laikraščiu ko
respondentai, butelių buteliai 
šampano pradėjo eiti iš ranku 
į rankas, visi gėrė toastus, svei
kinosi, bučiavosi; entuziazmui ir 
ūpo pakilimui nebuvo galo. Su
prantama, inspektorius Bukis 
buvo didvyris ir jo pasitenkini

viršun ir 
rakštimi.

mas buvo tiek nuodugnus ir 
kantriau kilniai užsitarnautas, 
kad ir pats pradžiugau, nors 
stovėjau ten, pasigailėjimo ver
tas ubagas, mano neįkainuoja
mas dramblys negyvas, ir pats 
netekęs vietos valdžioje, kaip 
atrodo, per didžiausį mano ap
sileidimą ir nerangumą.

(Bus daugiau)

TRINERIO £ 
KARTUS VYNAS K 

nuo koustipaeijos, prasto apetito, 
Kulvos sknndA jlmo, brinict?*. 

Visose aptiekose.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGA

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

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštį.

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

tektyvni pareikalavus išsiger
ti. šposininkas aludininkas nu
sijuokdamas paklausė: “Koki 
norėsi?- Akims prablaivinti?” 
Sarkazmui ir pajuokai nebuvo 
galo.

Bet dar buvo vienas žmogus, 
kuris užsilaikė kuo ramiau
siai, nesujaudintas, neįžeistas. 
Tai buvo ąžuolo širdis, inspek
torius Bukis. Jo drąsios akvs 
niekuomet dar neprisimerkė, 
nesudrebėjo jo nesugriauna
mas pasitikėjimas. Jis visuomet 
sakydavo: —

“Lai jie dūksta; gardžiausiai 
nusijuoks tas , kuris juoksis 
paskutinis.”

Mano pagarba tam žmogui 
pavirto beveik į dievinimą. Vi
suomet buvau arti prie jo. Jo 
raštine man pasidarė labai ne
smagi vieta ir dabar kiekvieną 
dieną darėsi vis nemalonesnė.

DABAR LAIKAS KRAUSTYTIS

Mes perk raustom pigiai ir atsakančiai. Taipgi pristatėm anglis. 
Musų patarnavimu busit pilnai patenkinti.

Victor Bagdonas & Bros.
3139 So. Halsted St. Tel. Calumet 3398

Bet buvau pasiryžęs būti prie
jo pakol vieta dar buvo paken
čiama; geriau pasakius, pakol 
galėjau pakęsti. Todėl ateida
vau reguliariai ir stovinėdamas 
—buvau vienintelis pašalietis, 
kuris sugebėjo tai padaryti. 
Visi stebėjosi mano kantrybe; 
bet tankiai ir pats pagalvoda
vau, kad jau daugiau negaliu, 
turiu bėgti, bet toms mintims

SUMAIŠYTA MALEVA

$1.40

ĮVAIRIU STY1.IV RF.MV» tikri tokio šlifuoti stiklai

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS '

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IK AKINIU DIRBTUVE .
756 West 35th Street. Telefonas Yards 1829

IN OUR OFFICE ,

Fiat Paint, vertės $2.40.
Galionas už ....................

Varniškis, vertės $2.50
Galionas už ....................

Enamel Maleva. Galio
nas už ..................................

$1.85
$1.49
$2.50

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

HARDWARE AND
WALL PAPER

80c

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

T«l. VICTORY 7261

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

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

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

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

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

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

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSH0LM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpjūčio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu j KLAIPĖDĄ

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

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

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

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

,P BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Montello Mass.

DIRVA
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

K. A. MAKAREVIČIUS 
62 Jackson St., Ansonia, Conn.

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

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

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

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

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

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

J. J. URBŠAS 
187 Oak St., Lavvrence, Mass.

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

J. VASILIAUSKAS 
Bank St., Waterbury, Conn.

VIENYBĖ 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS 
South Avė., Bridgeport, Conn.

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

S. 12

814

193

502

VVISSIG, į 
Specialistas iš

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 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 
dyk’ai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

X U XX U A’* X X XX X f

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtoji kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvėjais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos b’etuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

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

Kadangi 50 centų į Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalykų, nes ne viens lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio 1

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

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

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

Naujas Oscar Amerin^er 
Buvusio ILLINOIS M1NER Redaktoriaus, Savaitraštis 

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.
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NAUJIENOS
The Litbuanlan Daily News 

Publiahed Daily Except Sonday by 
.The Uthnantan Mewą Pub. Co.» Ine.

Uitkakymo JWmi 
ęhlcagoje — ©aitu:

Metams -------- --------- -----
Pusei metų ------------------
Trims mėnesiams _ ___

.Vienam minoiui

įer išMiUtojui
:opija_______

$8.00
. 4.00

2.00
1.50

.75

P«r year oi Chicago

March 
of CM

—------------------------ -
BecotMi Om» Matter 

the Post Office
L oader the act of

Naujienos fina kasdien. ilsHriant 
•ekmadieniusu Leidžia Naujiena Ben
drovė 17M & Babted SU ęhieaao, 
(U Telefonas Rooseveh 8500.

E, 18a 
---------------75c 

Suvienytose VaJjrtijo*e.vne CNca*oj, 
©altu:

Metams —------ ...___ _____ » 17.00
Pusei metų______________ L 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam minėsiu!________  .15
.Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams 18.00 
Pusei metų....... ...........  4.00
Trim* minesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ISPANIJOS RESPUBLIKOJE

Ispanijos respublika šio mėnesio 14 d. sulaukė vie
nų metų amžiaus. Per tų trumpą laiką ji padarė labai 
stambų progresą: tapo priimta moderniška konstituci
ja, atskirta bažnyčia nuo valstybės, įsteigta dešimt tuk- 
.stančių naujtj mokyklų, perorganizuota armija, sutvar
kyta krašto finansai, suplanuota didelė žemės reforma, 
padaryta platus planas laukų nusausinimo ir irigacijos 
darbams.

Prieš metus laiko, kai buvo nuversta tūkstančio 
metų monarchija Ispanijoje, vargiai kas galėjo tikėtis, 
kad naujieji krašto valdovai sugebės taip sklandžiai 
vykinti savo uždavinius. Ispanijos respublika vargiai 
butų galėjusi taip sėkmingai dirbti, jeigu butų atsisakę 
dalyvauti jos kuriamajam darbe socialistai. Buvo nuo
monių tarp socialistų, kad valdžioje dalyvauti galima 
tiktai tol, kol eina senojo režimo griovimas, bet naują 
tvarką steigti reikią pavesti buržuazijai, kadangi so
cializmą Ispanijoje tuo tarpu dar vistiek negalima vy
kinti. Bet dauguma su toms nuomonėms nesutiko.

Ispanijos socialistai nepritarė ir sindikalistų (anar
chistų) reikalavimui, kad Ispanijoje reikią “gilinti re
voliuciją”, paverčiant ją iš politiškos j socialę revoliu
ciją. Socialistai nepadarė Rusijos bolševikų klaidos. Jie 
suprato, kad, sugriovus monarchiją, tuojaus griauti ir 
ekonominę krašto santvarką reikštų griuvėsius versti 
ant griuvėsių, neužtikrinant liaudžiai rūbo, pastogės ir 
duonos kąsnio. Pasihuosavusi nuo ilgos priespaudos re
težių tauta turi pagyventi laisvose sąlygose, išmokti 
naudotis laisve, pirma negu ji gali pradėti statyti visai 
naują ekonominę ir socialinę sistemą.

Socialistai įėjo į koalicinę Ispanijos respublikos val
džią ir joje dalyvauja iki šiol. Kartu su social-radika- 
lais jie sudaro daugumą parlamente ir vadovauja val
džioje.

Kaip tik dabar valdžia rengiasi .įnešti parlamente 
naują įstatymą apie bažnyčios padėti respublikoje. Su
lig juo, visų religinių organizacijų veikimas Ispanijoje 
bus po valdžios kontrole. Bažnyčioms bus uždrausta 
kištis i politiką ir biznį.- Jos galės turėti ne daugiaus 
turto, kaip reikalinga jų gyvavimui. Valdžios priežiū
roje bus visų religinių organizacijų finansai.

Laukiama, kad bažnytininkai, ypač katalikų bažny
čios dvasiškija, visoms jėgoms priešinsis tam naujam 
įstatymo sumanymui. Bet Ispanijos respublika jau yra 
pakankamai stipri jų pasipriešinimą nugalėti.

REAKCIJOS DŽIAUGSMAS

Galutinai Prūsų seimo rinkimų rezultatai rodo, kad 
fašistai gavo 7,444,000 balsų (o ne 8,008,000, kaip pra
džioje buvo pranešta). Renkant Vokietijos prezidentų, 
dviem savaitėm anksčiau, Hitleris buvo surinkęs Prū
suose 8,204,274. balsus. Tuo budu fašistų balsai Prūsų 
seimo rinkimuose nepakilo.-

Bet hitlerininkai dabar turės didžiausių frakcijų 
Prūsų seime. Tuo labai džiaugiasi Francijos nacionalis
tai ir — lepkai, nes jie galės šaukti apie “pavojų” iš 
Prūsų pusės, teisindami savo atžagareiviškų politikų. į 
— "f* JT- ■'—. . ■■ . '■ i •   
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I Apžvalga
KOMUNISTŲ OPOZICIJA 

SUSIORGANIZAVO

Balandžio 2 di įvyko Brųękiy- 
no .lietuvių komunistų opozici
jos (“sklokos”) suvąžiavimaš, 
Kuris ^nutarė įsteigti jiacionalę 
ppozięininkų organizacijų, “Lie
tuvių Darbininkų Draugiją’’. 
Tftin tikra rezoliucija auvažia- 
yimas pareiškė savo nusistaty
mą. Ten sakoma pirmiausia, 
kad opozicija -atsirado, kaipo 

(pa&čka nevykusios taktikos 
Am. Kom. Partijos Liętuvių 
•Centro Biuro (t. y. Bimbos ir 
jo vienminčių), kuris “daužo, 
blaško ir skaldo” revoliucines I frazės. Apie

jėgas ir darbininkų organizaci-1 
jas.

Opozicija esanti priversta or
ganizuotis, bet ji netveria nau
jos komunistų partijos^ Ji rem
sianti bficialę komunistų parti
ją Amerikoje visuose jos žy
giuose ir eisianti kominterno 
ideologijos vaga. Rezoliucija sa
ko: “Ne Centro Biuras, bet 
Opozicija eina Lenino nurody
tais takais”.

Opozicininkai esą priešingi' 
‘‘sektantiškai” Centro Biuro, 
taktikai pašąlpinėse draugijose 
ir darbininkų unijose. Jie, kad 
ir .neturėdami “oficialio patepi
mo” iš partijos ir kominterno, 
^veiksią darbininkų judėjime ir 
skelbsią “revoliucinių spė^ų 
vienybę”. !

Tai, žinoma, yra daugiausia 
V' “revoliucinę vie-

nybę” nuolatos deklamuoja .ii? 
bimbininkai, kurie ftfąjgijgirįų$i 
esu “vieninteliai” ?rąvoliuęinib 
proletariato vienyt^jai. J$et kal
bėdami j apie vienybę, bįmbipin- 
kai nuolatos skaldo tas organL 
nacijas, kuriose' jie yeįkįa. 
Taip pat ir opozicijos steigimas 
naujos organizacijos yra ne 
vienymas, ■ bet skaldymas. Pa
sirodo, kad kalbėt .apie -vienybę 
yra vienas dalykas, o praktiko
je vykinti vienybę— kitas.

Pirmiausia reikia aiškiai ..ži
noti, kas norima vienyti. Par
tiniai komunistai nenori vieny
bes ne -tik su nekomunistais, 
bet ir su tais komunizmo pase
kėjais, kurie aklai nepasiduoda 
oficialei partijos “vadovybei”. 
Tų vadovybę pas komunistus 
ne partijos nariai 'renka, bot 
skiria Maskva. Aišku, kad šito
kios rųšies vienybe gali tarpti 
tiktai prievartos sąlygose — 
tenai, kur žmonėms nėra kito 
pasirinkimo, kaip tik dėtis prie 
oficialės partijos. Išimant Ru
siją, tokių sąlygų šiandie nie
kur kitur nerasi (Italijoje pa
našių, kaip Rusijoje, prievartos 
sistemų turi 'fašistai). Ameri
koje bimbišku budu suvienyti 
galima tiktai labai nedidelį skųi-< 
čių žmonių — daugių daugiau
sia keletu .tūkstančių. .

O ka nori vienyti opozicinin- 
kai? Jie truputį liberališkesni 
už bimbininkus. Jie sakosi no
rį suvienyti visas “revoliucines 
spėkas”, neatsižvelgiant, ar tos 
spėkos priims Maskvos .paskir-. 
to “vado” diktatūrų, ar .ne. Ta
čiau iš tų “revoliucinių ąpėkų” 
tenka išbraukti oficialius komu
nistus, nes jie prie kokių ten 
“oportunistų” nesidčs. Tai ką 
gi daugiaus opozicininkai vie
nys ? Prie socialistų jie $u savo 
“komunizmu” neprieiė (čia kal
bame, žinoma, apie protaujan
čius, išsilavinusius socialistus), 
nes tas pamargintas frazėmis 
iš Markso brošiūrų bakunizmo 
ir blankiznio kratinys, kurį ko
munistai ima, kaipo paskutinį 
proletarinio mokslo žodį, atro
do socialistams /perdaug nelo
giškas ir naivus, kad jie galėtų 
juo gėrėtis.

Galų gale, iš visų “revoliuci
nių spėkų” palieka tik patys 
vieni opozicininkai, t. y. tie ko
munistai, kurie Stalino dikta
tūros nemėgsta praktikoje 
(kada ji ^paliečia jų bailius),; 
bet garbina jų teorijoje. Kų 
Bimba iš partijos išspyrė, tų 
Lietuvių Darbininkų Draugija 
ketina suvienyti. Kokiam tiks- 
Idi? Tam, kad kiekvienas, ku
riam bimbininkų botagas per
daug įskaudina nugarų, galėtų 
rasti prieglaudų.

Opozicijos suvažiavimo įsi
vaizdavimas, tkad jie suvienys 
komunistines spėkas kovai prieš 
darbininkų klases išnaudotojus, 
yra tuščia aliuzija. Ji organi
zuojasi apsigynimui mio tos pa
čios komunistinės ..diktatūros, 
kurių opozicininkai da ir šian
die nedrįsta viešai pasmerkti 
(jie smerkia tik asmenis, ku
rie tų diktatūrų įvykina). Ir 
dėlto oficialu .partija jų taip 
neapkenčią.

Jeigu tarp bimbįnipkų ir .pru- 
seikinių eitų ginčai tik dėl tak
tikos, .tai jie dar įgalėtų yienį 
su kitais šiaip taip susikalbėti, 
— ypač, -kuomet jie ovienuir. 
antri sakosi tikį .į tuos pačius* 
principus. Bet pruseikiniai da
ro “baisesnį” dalykų: jie stato 
užvėjų tiems kpmuuizmu “ap- 
glušintiems” žmonėms, dŲjrįę, 
pirma neturėdavo kurjpasidęti, 
kuomet partijos boseliui^suma
nydavo juos nulynčįuoti. Todėl 
Bimba >deąpe,racijoje,.. ;kad nuo 
jo, diktatūros gali netrukus vi
si pabėgti.

ąęįmas nuspręs “galutipą kan-, 
didatų likimą”, peatsižvclgęla?' 
mas į balsavimus kuopose.

Dabar “Sandaros” tikslas, 
matyt, yra paruošti savo vien
minčiuose atatinkąipą nuotaikų 

(tam seimui. Ji rašo: ,
“Socialis.tų taktika laike 

pastarųjų SLA. rinkimų sa«s 
vo kraštutjnybėmis pralenkė 
net pagarsėjusią Tainmany 
Hali New Yorke arba Cicero 
politikierius.

• ‘ ‘Vakarų K-to’ pilni Šmeiž
tų ir nesąmonių lapeliai, ap
mokėti agitatoriai primena 
mums ‘garbingą’ bolševikų 
gadynę, kuomet mulkinimas 
žmonių buvo mylimiausias 
demagogų sportas.

‘‘Bagočiąus-Gugio-Bakano 
įsiviešpatavimas padarytų iš 
susivienijimo antrąją Aukš. 
'Prieglaudą.” <
Laimė dar, kad Susivieniji

mui nėra pavojaus pavirsti an
trąja Sandara, nes tai, iš tiesų, 
butų mizemas likimas!

Tais savo koliojimais ir šmei
žtais, tomis jon vaikiškomis

.priekabėmis prie socialįstų,. 
Bridgeporto savaitraštis sten
giasi sukurstyti SLA. narius 
prieš asmenis, kurie yra gavę 
daugiausia balsų kuopose. tKar- 
tu jisai (puČią į vienų dūdų su 
fašistais, tikėdamasi pakreipti 
-jų simpatijas savo pusėn ir su
daryti su jais-bendrų frontą. •

'Bet iš tos begėdiškos speku
liacijos vargiai kas išeis. Be 
reikalo '‘Sandara” įsivaizduoja, 
kad SLA. nariai yra toki, ku
riuos bite demagogas dar gali 
mulkinti. Juk ji jau daugiau, 
kaip pusę metų stengėsi, kiek 
įmanydama, juos apmulkinti ir 
blefais, ir ‘‘istoriškais faktais” 
ir paprastais melais, bet kas 
išėjo? Juo daugiau ji “procevo- 
jo”, juo mažiau pritarimo jos 
politika rado SLA: kuopose. Ir 
jeigu ji nepaliaus tęsusi savo 
nešvarų mulkinimo darbų, tai 
kai ateis seimas ir ims spręsti 
“galutinų likimų” įvairių kar^ 
didatų, tai jos klika susilauks 
tokio “surpraiz”, kokio ji dar 

‘neturėjo savo “garbingam” gy
venime.

JkolJilunnu už jį agitacija va- 
,romą, “Tėvynėjė” garsinasi ne 
tiek savo “bizniu”, kaip kiti 
.vertelgos -kad daro, bet ^avo 
didelį paveiksią talpina, lygiai 
kaip amerikonai politikieriai 
kad daro. SLA. rfpolitikavi-. 
niams nėra tinkama vieta. Tą 
p. J. J. įBačiunas patirs Pitts- 
burgh’o Seime.

SLA. nartai gins savo demo
kratinę organizaciją nuo put- 
Čistų ir diktatorių. Numaska- 
vįmas “tautininkų” tą stebuk
lą, padarys.

A. K. Rutkauskas, M. D., 
SLA. 238 kp. narys.

karu- 
didu- 
karu-

DRAPSTOSI

ĮVAIRENYBES
Meksikos karalių turtai

SLA. Reikalai

, Archeologui Caso pavyko at
rasti buvusių Meksikos valdo
kų kąpus. (Mokslui .tat turi ne 
mažesnes c reikšmės negu gar
sus iĘgipto Tutanhamono kapo 
suradimas. Monte Aiban tvir
tovės apylinkės miškuose, uolo
se surasti Jkeli, puikiai paslėpti, 
kapai. Kaip tik .pasklido apie 
;tai gandas, Caso gavo pasiuly-

Politikierių užsirno 
jimai

“Valio patriotai” užsispyrė, 
it komunistai praeityje kad da
rė, užgrobti “Tėvynę” Jr SLA. 
savo siauros partijos susitpri- 
ninio tikslu, bet ne SLA. gero- 
rovė susirūpinę. Smetonos 
diktatūros šalininkai nori 
“tautos vadui” prisigerinti ir 
po “medalį” laimėti. Apie 
.vietas su .riebia alga jau per 
vėlu.

Riebias algaš i man tieji Sme
tonos agentai Amerikoje, kad 
šiltų vietų neprarasti, yra pri
versti 100% “tautininkų” bū
relius organizuoti ir, it Stalino 
“ištikimieji”, tiiri bent triukš
mo dary,ni1 skelbtis, šitas 
SLA. narių į fOO%, ir į “neiš
tikimų” lietuvių .skaldymas 
yra smetonlaižių svarbiausias

SLA. konstitucija visokiam 
politikayunui užstoja kelią. 
Pažangieji SLA. nariai, kurie

Matydama, , ikad SLA. nariui; 
atmetė “Sandaros” rekomenda
cijas ir ^alsuoja daugiausia ųž 
tuos ^apdįdątus, ikmfiąos ji su- 
sirięsdama \pludo, ji ųpšaųkė: 
rinkimus ^‘cirku” ir, grūmoda
ma, pareiškė, kad ateinantis

būdą, nė nebando SLA. kpn- 
stitucijos taisyklėms priešta
rauti. Visai kas kita su “1(X)% 
tautininkais”; . jie Lietuvoje 
'ginkluoto, slapto perversmo 
keliu pasigrobė valdžią, ąu- 
ląužč priesaiką , ir panaikino 
Steigiamojo Lietuvos Sepno 
priimtą konstituciją, <ir visos 
Lietuvos aukščiausią organu— 
SEIMĄ ne tik išvaikė, bet .net 
Seimb .atstovus už konstituci
jos gynimą “karo teismais” 
.baudė. šitą uieužmirštįmt, 
reikia pažinti ir-SLA. nūn at
siradusius Smetonos garbinto
jus. :

SLA. konstitucija 100% 
“bendro fronto tautininkams” 
nieko nereiškia. Jie, mat, Jam, 
kad prastuolius yaldyti pųgal 
įsakymą iš “ekscelencijos” (ar 
jof agentų, o (ne pagaf kokias 
Įen dęmnkra.Upių konstitucijų 
(taisykles. “Tautos yadui” . to
kių niekų, kaip, konstitucijos, 
mereikia. Jo gi agentai Ame
rikoje laiko Amerikos pilie*- 
;čmm»’.lietuymm« nš liauno ,pa- 
diktuotą .elgesį. Nėra, jokią 
skirtumo tarp musų “valio pa
triotų” ir komunistų noro vi
siems per prievartą, diktato- 
riniu (b.udti vadovauti.

Mpųų Susivienijimą prižiūri 
Jungtinių Valstijų .įstatymais 
skirti ikomisiopieriai. :Susivię» 
nijimas yra (ne bpjoyų, ne 
“ėkselencijų” oxganįzaj:ijaj bef 
vargdienių.

. Politikavimo .dyasią SLA. 
,-organizacijon įvesdino “sandai 
rįę.čtai”? Jie praeityje <i|inką 
SLA. Seiman delegatais .savosi 
politines organizacijos vado
vus, .kuriems SLA. jmvo ant-* 
įraeilis ‘reikalas,, tiktaijkelionės 
lėšų apmokėjimui tręikalingas. 
„Toji srovinė politika SLA. jau 
tiek įsigalėjusi; (kad,, tūli “vei
kėjai”, kaip p. J. Virbickas;

net <SLA. Selino 'tRengęjų ,Ko- 
. misijos narius “socialistais” 
/pravardžiuoja už tai, ;kad tųji 
^komisija netarnauja ‘‘sanda- 
riečių” Seimo delegatų vaiši
nimui...

Kaip krilotflemai smetoni
niams ;tik pradžioje buvo rei
kalingi, taįp ir “sandarfcčiai” 
nūn “100% tautininkams” tal
kon kviečiami tiktai demo
kratinius SLA. narius upga- 
451 i. Visus SLA. narius ,ne fa
šistus /“socialistais” apšankda^ 
m i, Smetonos diktatruros\garJ 
ibintejai prie socailisto painia 
nčjimo bando prikergti .tautai 
žalingo asmens ypatybes. 
(renybėje, socialdemokratai, 
prakaitą liejančio luomo žvie- 
įtėjai jr tkulturintojai, kiekvie
noje tautoje, kurioje jie nuo 
šalies ^tvarkymosineatstumti/ 
stoja už tautų bendradarbia
vimą, (taikos :budu .ginčų iš-i 
sprendimų; senatvės, (nedarbo 
ir visokių nelaimių aprūpini^ 
mą. Darbįninkai nępavcr- 
giami, bet iki kultųrinio sto
vio pekeliami taip daug, kati 
proletarai dąmpa 1000 kurtų 
geresni patriotai, negu ‘ttaih 
tos vadai” ar “ekselencijos”. 
Ąš prie sociuldemokratų par
tijos nepriklausau ir socialde-* 
.mokintų nesiimu ginti. ,Tci: 
sybė nyine verčia tarti savo
Žodį, nes aš jau daug patyriau/; 
ir .veidmainingi žodžiai ma
nęs nepajėgia “užžavėti”. San- 
įtariečių užsi^pyrinias savą, 
^mogų SLA. prezidento /vietom i 
je amžinai laikyti, negali tbu* 
ti perdaug (peiktinas. Jie <po- 
Jiįikavo pirmiau ir jiems se
kėsi. Dabar sundariečių skah 
dynio jnątu, ūš demokratų san- 
darječių {tėtkalaRjAin*K kad jie 
fašistams nedėtų “Jautos prie
šus” socialistus .kovoti. Kodėl 
jie neprisipažįsta, kad jie 
diktatūros, fašizmo, pondhi 
dvarų grąžinimo, .gy.vouA<uaut 
pilietinių įeisiu . .atėmimo .ša-, 
liniukai, o jne; Lietuvos r liaų* 
dies laisves ir gerbūvio, -kuD 
taros šalininkai. Daug •su* 
klaidintų .Jįetuvjų, jum ^‘tauti
ni nka is” ęsant
,kad tikrenybėje .žinotų .kas ypo 
‘tĮmUihipkų” syardu slepiasi, iš 
karto įbestų tą “ėkselencijų ir 
šviesiausių kunigaikščių” lito- 
mų, o grįžtų ;pric sau lygių iiic| 
tuvių dėnipkratų. ? i;

Pqnas J. J. Bačiupas |Kutų 
mąloųus SLA. narys,^jeigu “jh 
mųjoliHkautų su demokraUjoSi 
šute ižėjais,. kuomet .visas..SLĄ 
susideda iš liąmlies, bėt po jš 
‘įekselencijų” ar dvarininkų, 
lį>U metai atgal p, J. J. Bačiu- 
.pas.nedavė ,. jukio sknlhhnų 
(Chicagos,.^LA. .Seimo rengimo 
komisijai ir .ėjo įkartu su tais, 
’kųrie nepaisė ir nępadėjc 
^SLA. nuo komunistų užpuoli- 
įmo apginti. :be jokių
mĮopelnų staiga lapo IlgutL 
pinkų” didvyris, unepavaduo- 
jamas žmogus, vadas, ir dabar,

mą parduoti yisa, ką jis ten 
ras, už milijonų dolerių. Bet 
tyrinėtojas nesutiko.

(Karstuose rastos aukso 
nes su karvelio kiaušinio 
mo perlais. Kiekviena tų
nų be perlų yra verta 500 dol. 
Be to, rasta daug apyrankių, 
karolių, brangakmenių, taurių, 
urnų, indų, iš kurių bus galima 
spręsti apie tų laikų menų. Gra
siausiai padarytas aras su auk
so grandine snape. Karste ras
ta kaukole nukariauto, matyt, 
Vado — priešo. Ji padabinta 
papuošalais; manoma, kad toji 
kaukolė , buvo nešiojama kaip 
trofejas.

Kampuose stovi dėžes pilnos 
kaulų. Kauluose keistomis rai
dėmis kažin kas parašyta. Gal 
tai bus savotiška istorine bib
lioteka. Tikimasi, kad ji at
skleis paslaptį, kas buvo tie 
karingieji mikstekai, astekų 
pirmtakunai. Stebina, kaip tie 
turtai išliko lig šiol neliesti. 
Nors jų europiečiai ieškojo jau 
400 metų atgal, Meksikos užka
riautojo, bandito Ferdinando 
Kortęzo vadovaujami Kad tie 
turtai buvo kalnuose, visi žino
jo, bet niekas jų ligi šiol nebu
vo aptikęs.

BRAM STOKER

fiflAFAS DRAKULA
Jkanbaion ay, EKųran 8 Co.

rlTąsa)
Prižiūrėtojui, kuris man 

pranešimų atnešė liepiau ,Ren- 
Tiekiui pasakyti, kad dabar aš 
buvau labai užimtas ir galėsiu 
jo prašymų jšpildyti tik rytų. 
Rrižiurėtajas pridėjo:

“Jis atrodo labai nekantrus, 
daktare. Niekuomet dar .nobu- 
Kvąu matęs jo taip labai užsi- 
;karščiavusio. Negaliu (pasakyti 
įkas gali atsitikti, bet tikriau
siai, jeigu jus, daktare, jo ne
nueisite .pamatyti, jis vėl turės 
•yiepą tų (pasiutimo antpuolių?’ 
Supratau, >kadpr įžiūrėto jas to 
nebūtų .pasakęs, neturėdamas 
pamato, todėl atsakiau: “Ge
rai; nueisiu dabar”; kitų pa
prašiau manęs palaukti .valan
dėlę, peš turėjau būtinai nu
eiti (pamatyti savo “pacijčntą”,

“Baimk .ir mane kartu su sa
vim, Jonai,” tarė profesorius.

“Užrašai ^pie jį tavo dieny-. 
,ne .mane labai suinteresavo įir. 
keliuose atvejuose jis turėjo $į 
tų bendro,su musų reikalu. 
Labai norėčiau jį ,pamatyti, 
ypatingai, laiku, kuomėt jo 
(Protas nėra normaliame , sto
vyje. sudrumstas.”

“Ar aš ėUgi galiu prie jūsų 
(Prisidėti?” .paklausė lordas 
iQodąl«ungas.

“G ąš?” Jarė Kvintas Mori 
ris. "Irfpš ųorččiau jį .pama
tyti,” pridūrė ^Hųrkeris. įGaH 
vos linktelėjimu sutikau.su jų 
pasiūlymais ir visi kartu muč- 
jome ilgu koridorių.
' (iŲžiikomc ji hepaprastąm<| 
susijaudini 1D<> stovyje, bet jis 
kalbėjo kur kas ^protingiau nr 
elgėsi daug rimčiau negu pra
eityje. (Pastebėjau keistų ajisit 
lėčMkitpą. Jis save gana gevaį 
įprato* kasj).as bepročius pa
prastai nepasitaiko; jis lniv<| 
pilnai įsitikinęs, kad jo išva| 
dos ir argumentai galėjo įti
kinti tmus, kurie skaiteines pil- 
>no, įprato įmonėmis. Visi ket 
Jutti jojome j (kambarį, bet nei 
VięnaSi jų inicko pirmas netareį 
;Ręnfiųldas tuo tarpu primygi- 
jinai prašė, kad jį atleisčiau iš 
Ugpipnės/įr pasiųsčiau naniOo 
,Tįj pappjkglayhriij parėmė ar- 
gppiątįtais apie visiškų pas vei
kimų ir įrodinėjo savo norma- 
luiną proto .atžvilgiu. “Alsi- 
šąpkiu į tamstos draugus,” ta
rė “ir tikiu, . kad jie neatsisa- 
kys tuo. klausimų padaryti 
^prendįmų. Beje, daktare, ma
ine su jais .dar nesupažindinai.” 
Buvau tiek jo žodžiais nuste
bintas, kad tpo laiku ir nepa
galvojau 'kaip keistas buvo jo

Verti A. Vaivada

pasiūlymas supažindinti ligo
ninės beprotį su lankytojais; 
ir, Jie to, jo elgesiuose buvo 
koks tai išdidumas, parodus, 
kad jis skaitėsi visiems lygus, 
todėl negaišuodamas pradė
jau : “Lordas Godalmingas, 
profesorius Van Helsingas; 
Kvintas Morris iš Texas valsti
jos, Jungtinių Valstijų; Jona- 
tanas Markeris; Renfieldas.” 
Iš eilės su visais pasisveikino 
tardamas: ’

“Lordas Godalminge, aš tu
rėjau garbės būti tamstos tė- 
»vo .antrininku, Windhame; 
man nesmagu žinoti, kad jis 
jau mirė, nes tamsta kaip ma
tau paveldėjai titulą. Jis bu- 
>vo visų gerbiamas ir mylimas 
.vyrąs; man teko girdėti, kad 
dar jaunas būdamas jis išrado 
d'umo punšą, kuris buvo labai 
impuliarus .laike Derby iškil
mių. Ponas Morris, tamsta tu- 
Fėlum .pasididžiuoti savo gar- 
;binga valstija. Jos įstojimas į 
Jungtines valstijas gali turėti 
Jabai svarbias pasekmes ir 
ateityje labai galimas daiktas, 
kad .žvaigždėta vėliava plevė
suos Tropikuose ir Ašigalyje. 
Jeigu pasirodys kad Monroe 
Doktrina yra lik politinis iš
mistas,. Sutartys dar gali pa
sirodyti geras įrankis plėsti 
savo ribas. Ar verta žmogui 
kalbėti iąpiejippųprastą džiaug
smą, k<R*i jaučiu .susitikdamas 
su Van^Hųlsingu? Gerbiamas, 
aš nesiteisinsiu praleidęs pri
prastus, /konyencijalius prefik
sus. Kuomet žmogus revoliu- 
cijonizuoju terapiųtika, atras
damas neputaukstančia smege
ninės medžiagos evoliuciją, 
konvencijalųs prefiksai netin
ka, nes jie jį lyg ir apriboja 
prie vienos srities. Jūsų visų 
gerbiamieji, kurie dėl savo 
tautybės, .dėl .paveldėjimo ar 
jprjgimtų gabumų esate tinka- 
<mi užimti savo vietas šiame 
pasaulyje, aš..prašau paliudyti, 
kad esu tiek pat sveiko proto, 
:kąip ir dauguma žmonių, ku
rie liuosai gali naudotis savo 
privalumais. Ir esu tikras, 
kad jus, daktare Sevarde, kai
po humanitaras, mediko — ju
ristas ir mokslininkas, supra
site savo moralę pareigų elg
tis su manimi kaip su žmogu
mi esančio ypatingose, išimti
nose ^aplinkybėse.” Paskuti- 
,nius lodžius užbaigė manda
giai parodydamas gilų įsitiki
nimą į savo žodžių teisingumų, 
kuris nebuvo 
simpatingumo.

be savotiško
(Bus daugiau)

sutikau.su
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Sutiko” dienai taksoms
sumokėti

Valstijos' legislatdros atstovų 
buto lyderiai sutiko paskirti 
birželio 1 dienų kaip paskuti
nę, kurią 1930 metų taksas tu
ri buti sumokėtos neužsitrau
kiant bausmės už užvilkinimą.

Banditas sugautas su1 
$5,000 “

» Areštuotas Frank Chismuode, 
buvęs kalinys ir vadas gengės, 
kuri specializavosi plėšime fi
nansinių ir apdraudos kompa
nijų šiaurinėj Indianoj ir Chi- 
cagOs metropoh'd srity.

Vakar Metropolitan '■ Life In
surance kdmpUnijos ofisuose 
llammonde dn banditai pasisiu
vo $2,000: Pihigus jie įsidėjo 
į čemodaną. Vėliau su tuo pa
čiu čemodanu buvo areštuotas 
gatvėkary Cihsmoude. Jo bute 

paskui policija užtiko čemoda
ne dar $3,900.

Aiitd neMirti^je žavu Ci 
cefd* valdihinkas*’

A , -

ir visu mėgiama dainibin'kė' Aiiėlė* SalAvėiėikiutėt . * 
didžiąjAme tarptautinės dAčbiilinkV.

Šaunioji
Steponavičienė dainuos 
šventės Pirmosios Gfegužėš koncerte Lietuvių Auditorijdjė. 
Koncertą pi‘adžift: 6 ’ vaE' vakare. Įžanga, padengimui lėšų, tiktai 
35 centai: *

DANUOS PlMifOS GEOt^BŠ'KONŪERtĖ'
I į .

JJAtTJIENOS, CSI(&g3, ni<
? 1?.... y e . .... aa.riaa -*.w>*•*••****•*•_■
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Taksų klausimas

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

r 730 W. 62 St.
Tel. EnglevTood 5840

Lietuviai Gydytojai
. Pbone Crnal 6122 . ,

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W, Marųuette Rd. arti Mestetn Ao. 

Pbone Hemlock 7828 
PadedHhis, Seredomis ir Pelnyčio Ui 

1821 So. Halsted Street

Automobilio nelaimėje vakar 
žtfvo Frairk Cuchna, naujai iš
rinktas Cicero kolektorius.

Jisai važiavo iš savo krau 
luvės per 22 gatvės elevatorio 
bėgius. Elektrikinis traukinys 
smogė į Cuchna automobili 
prie 60’court. Cuchna automo
bilis numesta į stulpą ir užsi
degė. O Cuchna tapo išmestas 
iš auto ir mirė kely į ligoninę.

Cuchna gyveno- adresu 1928 
S.* Austin boulevard.

Mes, namų savininkai, dabar
tiniu laiku gauname visokių pa
tarimų taksų mokėjimo klausi
mu Patarimus duoda pavieniai 
asmens ir įvairios organizaci
jos. Patarimai -pavienių asme
nų, žinoma?1 turi-’-milžtu įtakos. 
Bet, pavyzdžiui, Association of 
Keal Estatė Taxpayers of Illi
nois, kuri duoda patarimą ne
mokėti, pralošė dvi bylas (tai 
yra, Bištor’o ir Cizro) aukš
čiausiame valstijos* teisme.

Dabar tos organizacijos va
dai- kalba;- kdd jie. eis su'ta' by
la i fcderalį ‘ aukščiausią šalies 
teismai VVashingtohe, D. C. Bet 
kokį užtikrinimą gali namų sa
vininkai iš tos organizacijos 
gauti, kad toji byla bus laimė-

£

Ar tokia milžiniška paskola, 
kuri teks apmokėti su nuošim
čiais,- gali sumažinti taksas? 
„Visai ne. Tą gali suprasti kiek
vienas. Skola- bus - didesnė, tai 
ir--taksos didesnes.

Visiems yra žinoma, kad ma
žų .nuosavybių savininkų skai
čius, kuriė ’ nesumokėjo 1 taksų 
už 1928, 29 ir 30 metus, yra 
palyginti visai- mažas. Pasirodo 
noras didmiesčio savininkų nuo 
•taksų mokėjimo pasHiuosuoti. 
Pavyzdžiui, trbbėsis Biverside 
Plaza, 79 Wvst Monroe st., ne
mokėtos' taksos už’-1928 me~ 
ttus 
tus*

.A-U-A -i—

Kolektuotojai1 suimti;
Valstybės gynėjo policija pa

darė kratą- ofisuose Ogden (Cor
poration, 131 North La Šalie 
st. Suėmė 19 vyrų ir 6 mote
riškes. Kaltinami areštuotieji 
yra tuo, kad jie užsiėmę rakie- 

rakietas buvęs toks:
Firmos agentai pasisiūlydavę 

kolektuoti nemokėtas bilas.*Už 
iškoiektavimą susiderėdavę gau
ti 15 nuošimčiu kolektų'.
' Bet kolektavę ne iš skolihih- 

kų, bet iš tų, kuriems skolas1 
sutikę gauti. Jie' pranešdavę 
savo samdiniarhs, jogei užtikę 
banke skolininkų1 pinigų; • bet 
jiems atgauti reikėsią išlaidų 
teismo bylai. O kai gaudavę 
pinigą, neva bylai ■ ,tai jau: ki
taip kalbėdavę.

Užgyrė $20,000,000 bo- 
nūs bedarbiams šelpti'
Cook kauntus tarybos ■finan

sų.' komisija nžgyrė išleidimą bo- 
uų sumoj $20,000,000, kad šelp
ti bedarbius ateinanti rudenį ir 
žiemy visoj valstijoj.

Pieno išvežiotojų ir 
samdytojų derybos

Kaip vakar turėjo įvykti dar 
viena konferencija Chi'eagos 
pieno- išvežiotojų ir jų samdy 
tojų'.1 Derybos eina deliai ’ su* 
tarties su unija atnaujinimo.

Sniegas Chicagor
Vakar* snigo Chicagoj, • nors 

jau balandis baigiasi. Bet oro 
pranašas Donnell pareiškė, kad 
pirm- trijų metų sniegas yra 
kritęs ChicagOj gegužės~1 ir 2 
dienas, o jis turįs rekordą, ka
da sniegas buvęs birželio 2 d., 
1910'te.-’

JONAS DRAUGELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- 
įįlatWl<> 26 dieriį', 5:45 valahdV 
b'vakire 1932 m., aįmęs Liettf- 
llfvoj.

Amerikdj išgyveno apie 40 mC-'

Palikė dideliafnč' niiUucHriVė 
tmė'fefį" OA4'. po tėvais LeskV, tr?^' 
igsunuš'— Antah^; Jųdziįią' ir Da- 
S'nillhj, brolį' Bj/lmifniėjii! (gyv. 
KBrooklyn. N. Y.). brolį Willi.irti. 
kbrbliėnę’ Mify Ruikfrts (gyvi 
*;SpHMįfield,: Iiiir1 giminei? 
( Kūnai ' paSafvbtš'š ' randasi 3313 
ii S. Unidri ' Av^. tel. * Botife'vafd” 
£3354.

■■j LaidotuVės' įvyks' subitoj; ba- 
v laAtfžid 30 diertą1.’ 2 vai? po piet' ' 
p;iš naitftį bus nulydėtai į Tautiš-1 
? kas kapinei'.

<Visį ‘a. a. Joka* Draugdii gi; 
teminės, drJtdgdt 'it "pažyštAmf 'esit *1 
V'ndolirdžM' kyleHiny?7' * dalyvauti 
į^laidbtuvėše ir sutėfkti11 jam 'pas'Rh1- 

tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 

tf Moteris; Sunai, it Giminės.

Laidotiivčsė patarrtinja grabo? 
I rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

; 718 w. 18 St.
Tel. Rooeevek 7532

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

ir nuo '6t30 iki 8:30 vakare, Sek 
madieniau nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbooe Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steėle 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

f vairus Gygytdj^T

IGN. J. Z0LP 
Pigiausias Lietuvis - 
Graborius Chicagoi

s
■1646 W. 46tb St

Telefonai-

‘ Boiilėvard 5203'

Boulevard 8413 
t
1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

Lachavich ir SiMs
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuusu 

darbb busite' užganSdinti
Tel.- RdoKeVelt 2515 arba1 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS,'

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

Mrš. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THBRAPY

B MIDWIFB

) 6109 South
. Albany A v.
.. Pbone

Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591)

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

<Cor of I5tb tJ Halsred St») 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8

Npdėldieniai, pagal «nrartj

Ofiso h Rrz Tel Boulevard 591

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai, pagal sutarti

30

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgai 
ir akušeris

Gvdb įtaigia* ii ebroniška* liga, vy 
rt) moterų ir vaiko pagal naujauttui 
metodu? X Rav ir kitokiu, •lektro* 
pnriaisu*

Ofisas ir Laboratorija
1025 W I8th St.. netoli Morgan St 

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

Tel Canal 31 10 
Rezidencijoj telefonai

Ugdė Park 6755 ar Randolph 6800

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofi.<fr patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki‘9 v 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
1343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Jos kalbėtojai to* neprafnėša 
per radio; laiškuose, kuriuos 
jie siuntinėja namų“ savinin
kams, irgi nieko nesakb apie 
tai-, žiuriiit bešališkai'' į tais vi
sas organizacijas, atrodo; kad 
mes, namų “savinhikai,1 vargiai- 
ką laimėsime. Joniš tai 'nauda, 
neg norint joms priklAuSyti rei
kia įstojimo'į jas' mbkėti po $7 
ir daugiau? O jeigu' pasėkės bus 
tokios; kdkibš buvo ikT šiol, tai 
gal teks užmokėti ‘ taksos su 
bausme vieno nuošimčio už 
kiekvieną- mėnesį užvilkto* laiką.

IPavyzdžiUr,' 1927- mėtį? nemo
kėtos takios jau” turi* abušm^s 
48 nuošimčius, t. y. po 48 ten
tus ant kiekvieno dolerio. 1928 
metų nemokėtos taksos turi 
bausmės po 22 centu ant dole
rio; 1929 metų taksos — po 12 
centų ' ant“dolerio.’ Trijų- mėtų 
nemokėto^ taksos turi bausmės 
82 nuošimčiu.

Nemokėtą -taksų* 'irrbaušmių 
už nemokėj imą randasi Cook 
kauntėje: už 1927 metus* nemo
kėtų taksų $1'624'747, ’ o baus
mių $779,879; už 1928* m; — 
nemokėtų taksų* $19,537,973, o 
bausmių $4,298,354;' už 1929 

nemokėtų* taksų '$51,-

$13,0;i0’4; už T929 me- 
$160,21t>; bdti^tnės’ šiai 

savasčiai už< du' mėtų1- $47,- 
849’." TrkybesiO' priė Statė ir 
Bandoiph*' ’gatVių'1 nėsuniekėtos 
taksos už 1928‘'Tnetds: -— $1*10,- 
747; už 1929' metuš‘ nesumokė
ta $132,251; bdu^biėš tam“ tro
besį u i yra $4^34; ’ Midland 
Club trobesio*’ (2&’>Ea’št Van 
BuVeiCst.) už' 1928;'mėt(fs'taksų 
neiftokėta $($$9$S2$? už’ 1929 
metus' nemokyta* $Sil;916v; baus
mių jam teiiW:^^4>Wl;-!

Tai matonle ' kdtlėl’ ^i^ ’ noras 
tų iorgahizacijųi''islėišti tbdhus ir 
j ų nemokėtai' takias1 pdmUkinti.

Asmeninės savs&tiės- fasavi
mas sulig jos veftė,'Lokiia buvo 
trys metai At^al, ‘irgi',ati,bdo’ ne
įmanomas. Nes trys' metai! -at
gal, kai asmeninė savastiš atro
dė verta milionusk dol&HųV tai 
gal šiaridiė'*visai sunykusi;

Vienas išėjimas m'atosi! tak
soms palengvinti — tai į suma
žinti valdžios išlaidai ir \bekei- 
kalingą taksų eikvojimą. —dEjjD.

Telefonas - Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turitl ‘ automobiliui ' visokiems ' reika- 

lattti/ Kalni" brieiriaiha '

331S Aubtthi Avenue ’
CHIcAGČ. ILL.

Dl Sužana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligtf

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki'6 po pietų; 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 8 vai.) 
Seredomrs’ ir nedaliomis pagal susitarimą 

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

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 729 South Ashland Avė. I lubo» 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką Rgą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki' 12 vai. ryte, nuo 2 iki-4 
vai po pietą' ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v ‘ienų 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:*
Nao IO iki 12 died}.’ 2 iki .3 pcr'pilt

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepborft 'Plaža 3200

PHone' Bbuldvard" 4139
A. MASALSKIS

■ 4 . '
Musų Patarnavimas lai-. ' 
dotuv?se ir ‘ kokiame 'rei
kale ' visnonret esfi ■ ’ sąži- ’ 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii** 
laidą užlaikymui sky-' 
rią. /V J

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL/?'

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVlŠ ’ AKlV ’ SPECIALISTAS

1 Sugrąžo''H LietttV6t!f'
Palengvins ’ akių įtempimu koris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptehiimp, ' nerVuotumo, skaudami 
akhp karštį, ' nuima1 kataraktų, - atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkkeipiariii į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. ‘Nedaliomis 10 iki* 12 v. 
KREIVAS;. AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ f LAIKĄ, SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 Soufh* AshIand Avė.

PKdnė'Btttrt'eYttd’ 7589 '

Duo'kite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. Ri BEUMENTHAL

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 pu pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom nUO 10 

iki 12 dienų.
Telepbonai dienų ir naktį Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drcxel 9191 

Jei neatsiliepia šatikite Central 7464

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai
3102 So. Halsted St-

arti 31 sf Street, Chicago, III.
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet- 

7 iki 9 vakdto. Nedaliomis u 
šventadieniai? 10-12 dienų

Ret. 6600 South Artęsian Aveniu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182F So. Halsted Street 
CHICAGO; ILL.

Rez. tek Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley tt 24‘ gati)ės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valančios: Papedėly 3 iki 8, Utarninke 
....... .....Jfonygfrj H ...

Advokatai

•J. F. RAD/n S
PIGIAUSIAS LIEYUViŠ 11 

GRABORIUS CHICAGOJ . • « < -
Laidotuvėse patarriitr 
ju geriau ir pigiau 

'taegu kiti' todėl, kad 
priklausau prie -' gra

bą išdirbyštės
OFISAS:

668,,W. 18th Street 
Tel? Canal'' 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

K

o
į

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

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

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

Tel. West ' 2860
Namų' telefonas Brunsvick1 059?

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu*

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

DR.M.T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/ OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso- valandos ima. ~ Iki 1 ir nuo 6 i|d

8 vai. vak. Nedf Įlomis' pagili sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS

... . MIESTO ofisas
427 N. Dearborn St., Room, 1113 

Telefonas Centtil 4411 
Valandos?'nao 9 ryto iki 4 po pietą* 

Gyveninio vieta
1323 South Halsted Street 

Tel.1 BouleVard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarų išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo1 9 iki 12 ryto*'

metus- 
719,125, o bausmių $0,206,295; 
viso nesumokėtų taksų yra 
$72,881,845, o bausmių ant jų 
— $11,284,528.

Žiūrėdamas į tų nesumokėtų 
taksų skaitlinę kiekvienas gali 
suprasti, kad tie pinigdi1 yra 
jau išleisti ir kad už juos rei
kia mokėti nuošimčiai, kas su
daro dar aukštesnes taksas.

Association of Real Estate 
Taxpayers of Illinois direkto
rius, John Pratt, savo kalboje1 
Evanstone,“ Illinois, štai ką pa
sakė:1 Schnaekenbdrgio" bilius* 
duodąs atly^irtlhią už užmokė
tas taksas 1928-29 ir 30 m., jei- 
fcir bU^ ndUj-Aš niibšavybės įkai
navimas nėti^įš; o geriausias 
būdas tai^išleisti• bonų Tiėtižmo1 
|<ėtų' taksų padengimui-už'19^8, 
Ž9 ir 30 metus suma $700,000,i 
000.'

i

LIETUVIŲ

R A BORIU
1 EŪtįĖfKIŠ lr vėl nustebirid publiką su savo Tuipigiftto- 
mis kainomis "už aukštos rųšies palaido jimą.JMes nieko* 
nerokuojaftiė už atvežimą mirusio žmogaus'kurib į musų 

" jstafgiį iš bilė’ kokibš miėsto! dalies.
Reikalui esant, musų aūtomobiliui^’atvažiuot j vjusjp 

^ n&faisi ir at<eš 'j musų įstatą, Ikur galėsite pamatyti d^ 
džiausį pasirinkimą,grabų ir kitų reikmenų1 ir už tą 'pa- 

1 tarnavimą jums visai'nieko nereikės 'mokėti, nežiūrint 
u j tai/ ar jus ką pirkaitėj 'ar M**-'
-' EUDEIKIS yfa vienatinis lietuvių < grabtfrius,- * kuris 

teikia ambiilance patarnavimą Bu ekspertu lietuviu’ pd*-
" tarnautoju. Dykdi Keturio# Moderniškos Koplyčios1 DeL 

Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm negu kreipsitės kuri 
‘ kitiirh

■ . Į

» ’

!•>

V
k ‘M/VA4 ‘ • * '' * 1 * "i »

JUS^lGRABORIU®-
,,i - DUv>&OHwr'

Vi'si^r^ftinai^YAftDS'lTirir- 174Ž1’
$

Tei.’Yards 18'29

DR; a SERNER
Llfe^ŪVlS AKIŲ SPECIALISTAS

M IjkLhu. Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisą? ir.Akinių Dirbtuve
756 AVest 35th St.

kampas ‘Halsted St. 
Valandos ’nuo' 10—4, nuo 6 iki * 8 

Nedžliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydyto jai

DR. Avi KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Sirėėt

, Tel. Calumet 3294
i Nuo 9 iki 12 vaf.1 dienčrf ir *
! nuo 6 iki 9 valaridoa' vakare"

t '

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

•Į*el. Lafayette 4146
VALANDOS: ' 

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

John Kuchinskas’
Lietuvis* Advokatas ’ 
222h West 22«(F Streėt < 

Arti 1 Lrttift St1, 
reletoriiųi''Cančd 2552 

Valandos 9 ;ryio‘ iki 8 vakard.
Seredbj *ir Pėtnycioj nuo 9 iki 6 *

ryto

DR. J. J.KOW ARSKAS

Tel. Prospect 1028
Rez!' 2359 So. LeavittSt. Canal 070$ 

Ofišb valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 *”
Nedėlioj pagal sutartį

L

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

.,,. Tel Ke)nwdod 5107
VALANDOS: ‘

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

apart>' Ivehtadienid' ir ketvirtadienio

DR. A. L. YUSK A
2422 W. Marųdfttd Rd. . 

kampas 67tb ir Afiesipn Avė. 
Telefonas GrovehiU 1595

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

nedėlioms pagal susitarimų

A . A . S LA#1 S *
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 17 IV. VJashirrgton S|*, 
Robm I5O2‘ Tel. Central 297>' 

Valandos:' 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais i ‘Utafn., Kelt, ir Subitos 
. . — 6 iki 9. vai.

4145 Archer1 Ace. Tek Lafayette17337
? ...

Nimą Tel. H/de Park '3395 M.-, »*< .1 ■■ • .

JOHN* B? BORDEN 
(John Bagdžiunas Bprden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 * W. Addmi St>, Room 21.7 
Telephonc Randolph 6727

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

Namit 8-9 ryte Tel Republic 960b’

DR. A> J. GUSŠEN JOŠEPgiJv G®Sfl
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.*' 
aedėltomią pagal sutarti.' 
4847' Weit 14th Street 

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

Lietuvis Advokatas
4631’ So:Athlahd Avė.

Tel. Boulevard 2800
Re*. 6515 So. Rocktvell St. 

Tel. Republic 9723
------------ ----- ---------- ----------- «*.. , —

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '* 

į 3243! Stf.' Halsted Street 
I Ofisb* Tel. ,VkW^7I88
< Re£ TetAHemlock 2615

i Hemlock 8151 _ .
DR. V. S. NARES

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 2420 Mdetfuet^t RoM*

Valandos: 9—12, 7-*-9, Antradienį it
ketvirtadieni vakitaiš*1 pafcaf •aiitaritaį*

CHAS. a: pepperi*
LIETUVĖ ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
h Teišbūto Frankfin 5745

Namai; 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.
Teiephtnie-VietoTy 2213

ĮįDRu K. DRANGELIS
e DENTISTAS
m

ifsfi

•/

■ r.
■ .» j

2403 vvmst
kampas' Wcstėrh Avč.
Tel. Republic 2266

5^-iliSv

»( Phone’Boulevitd 7042 '
TIP C 7 VP7VT TQJLrJlCo V HiZitJrJJUAkj

Dentistas
4645 So. Ashland Avc.

arti-47th*Strw

ES ,J

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telcphone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedilibmls- pagal sutarti'

S



bal. 27, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Švęskim Pirmą Ge 
gūžės

darbiPirmoji Gegužės yra 
ninku šventė, ši šventė skiriasi 
nuo kitų švenčių tuo. kad ja 
švenčia viso pasaulio darbinin
kai, pareikšdami savo klasės 
solidarumų ir kovų netikusiam 
kapitalistiniam surėdymui.

Lietuviai darbininkai Chica- 
goje ir jų simpatizatoriai švęs 
šių tarptautinę šventę iškilmin
gai Lietuvių Auditorijoj atei
nantį sekmadienį. Programas 
prasidės 7 valandų vakaro.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
vietinė Centralinė Kuopa tam 
tikslui rengia prakalbas, kon
certų ir balių.

Kalbas pasakys vieni geriau
sių kalbėtojų. Jie nušvies Pir
mos Gegužės šventes reikšmę 
ir apibudins darbininkų klasės 
padėtį, nurodydami kaip svar
bu darbininkams palaikyti vie
nybę ir eiti visiems kartu po 
socializmo vėliava.

Šiandie, kuomet visame pa
saulyje siaučia* nedarbas, kuo
met milioninės darbininkų ar
mijos tiesiog badauja ir didelė 

. dalis jų neturi pastogės, mes 
lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės privalome visa tai turėti 
omenėje ir tuo vaduodamiesi 
kiekvienas ir kiekviena priva
lome atsilankyti į šį vakarų ir 
su viso pasaulio darbininkais 
švęsti šių taip brangių šventę.

Programe dalyvaus Pirmyn 
Choras, p-ia Steponavičienė ir 
kiti žymus dainininkai.

įžanga kaip tokiam svarbiam 
vakarui labai žema — tik 35 
centai asmeniui. Tad bukite vi
si ir visos ir savo draugus at
siveskite. —Kazys.

ir Jūsų sądrangams mano gilia 
padėkų už širdingus sveikini
mus ir gerus linkėjimus, ku
riuos maloniai pasiuntėte man 
mano gimimo dieną. Vienas 
giliausių pasitenkinimų mano 
gyvenime yra žinojimas, kad 
Jūsų tėvynainiai užlaiko drau
gingų jausmų man. Aš tiktai 
norėčiau, kad bučiau galėjęs 
daugiau padaryti tam užsitar
nauti. Aš bent galiu užtikrin
ti Jus, kad Jūsų senovinė kalba 
ir reikalai Jūsų žmonių ir ša
lies visuomet pasiliks tarpe 
svarbiausių mano studijose ir 
prisirišime.

Leiskite man, savo keliu, pa
linkėti Jūsų organizacijai juo 
geriausios kloties ir nepaliau
jamo pasisekimo.

Ištikimai Jūsų,
(Pasirašo) Harold II. Bendcr.

Naujienų Radio Pro 
gramas

Dėkoja už pasveiki 
nimą

Vaizbos
J. Elias, 
II. Bcn- 

telegramos.

Amerikos Lietuvių 
Buto prezidentas, J. 
nplaikė prof. Harold 
der laiškų deliai
kurių Vaizbos Butas buvo pa
siuntęs profesoriui ryšy su jo 
50 metų sukaktuvėmis. Štai tas 
laiškas:

Brangus P-ne Elias:
Leiskte man išreikšti Jums

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda t pavojingą ra- 
rirgimą. Sustabdykite jį omai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

Sekmadienį vėl buvo proga 
klausytis Naujienų Radio pro
gramo. šį kartą programų pil
dė Makalai ir dainininkas p. 
Ažukas.

P-nas Ažukas sudainavo po
ra dainų. Jam akomponaVo p. 
M. Jozavitas. P-nas Ažukas 
yra vienas iš šauniojo kvarte
to, kurio kiti trys partneriai 
yra pp. Stogis, Rimkus ir Ka
minskas. Ne tik man asmeniš
kai, bet, kiek teko su kitais šio 
programo klausytojais kalbėtis, 
p. Ažuko dainavimas visiems 
patiko. f

Makalai kalbėjosi apie savo 
pačių reikalus, anot Padaužų. 
Senis Makalas išrinktas delega
tu Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje šeiniau. Važiuos jis j 
Pittsburgha.

Senis kalbėjosi su Juozuku 
apie automobilį, kurį jam pa
dovanojo. Juozas, žinoma, su
tinka duoti Makalui automobi
lį, kad važiuoti į Seimų. Bet 
nėra tikras ar Malė leis duoti. 
Malė—tai abejonė Makalams.

Be to, ir pats Juozas yra su
sirūpinęs. žinote kok-o dabar 
laikai. Jisai mažai dirba—tik 
tris dienas savaitėje. O pagal 
darbą sumažėjo ir įplaukos. Ne
žino kaip pažiūrės į tai Malė.

Abelnai Makalų šeimos gy
venimo padangė atrodo prade
danti niauktis. Gal prašvis 
giedra, o gal ne.

Buvo keletas pranešimų. Vie
nas įdomiausių vasaros pra
džiai pranešimų tai apie p. Bal- 
zeko automobilių sandelį. Tas 
sandėlis randasi Archer gat
vėje, Brighton Parke. Čia .di
delis pasirinkimas taip naujų 
Nash automobilių, kaip antra- 
rankių automobilių įvairių iš- 
dirbysčių. Ieškantys automo
bilių prieinama kaina gerai pa
darys visųpirma pasiteiravę pas 
p. Balzekų. Pasiteiravimas nie-

ko nekaštuos, o galimybės su
rasti tinkamų automobilį p. Bal- 
zeko sandėly gal yra daugiau, 
nei kur kitur.

Jau nebe pirma kartą buvo 
pranešimų apie Archer Avenue 
Big Store. Pasakysiu, kad šio 
pranešimo x ypatingai atydžiai 
klausėsi mano šeimininkė pai
šelių rankoj ir popiera ant sta
lo. Ji, mat, yra bargenų me
džiotoja. Ir sakosi išgirdusi 
apie reikalingas jai bargenas. 
Tai pirmadienį ir išvažiavo jų 
pažiūrėti.

Mane pati greičiau suįdomi
no Central District Furniture 
Co. pasiūlymai. Kodėl? Konfi- 
dcncialįai pasiaiškinsiu. Sens 
tu, jau kai kurios kėdės atrodo 
perkietos, o kitos neparankios 
sėdėti. Prie to, žmogus juk ne 
kelmas: norisi, kad gyvenamo
ji vieta atrodytų žmoniškiau. 
Na1, visa tai krūvoj įdomina 
mane žiniomis apie rakandus. 
Ir tur būt teks dar šiomis die
nomis atsilankyti į tą krautuvę 
tavoro pažiūrėti, o gal ir ra
kandų pasipirkti.

Tiek to šiam kariui. Lauk
siu kito Naujienų radio progra
mo ateinantį sekmadienį.

’ —Klausytojas.

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio programus
Naujienoms,—
* širdingai ačiū Naujienoms už 
tokį malonų radio programų, 
koks buvo duotas praėjusį sek
madieni. Smagu buvo klausy
tis to programo, o labiausia 
p-nios Venslauskienos rekordo 
armonika.

Ačiū taipgi p. Ažukui. Labai 
maloniai dainavo. Mums links
ma, kad musų lietuviai gali pa
dainuoti taip gražiai. Tiktai 
gaila, kad programas taip grei
tai pasibage. Lauksime kito 
sekmadienio.

Domininkas Abelikis, 
Maywood, III.

Lietuvių valanda

Mirė jaunas lietuvis 
medicinos studentas

Pasišlavę kiek užtiko pinigų 
landitai išbėgo laukan, įsėdo au- 
.omobilin ir Ativažiavo.

Juos išsivijo iš aptiekęs p. 
?ratApas, šaukdamas policijos 
lagelbos, bet policijos nesima
tė, ir piktadariai dingo vakaro 
tamsoj—Rcp.

Francisco Avė. ąt 2:00 o’clock.
Everybody out at the mcet-

NAUJOS NAUJIE 
NŲ STOTYS

.Jau 
m a

CLASSIFIED ADS

The Engiish Column
Lithuanian Univers 

ity Club

anksti iš ryto dabar yali- 
Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

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

Financial

PINIGAI SKOLINAMI 
a 

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.
———— —— - ■'  .................... ......... ■ ■■■— ,

PARDAVIMUI geri $2000 pirmi 
morgičiai, $100 nuolaidos. 6% palūka
nų. Kreipkitės 353 1 W. North Avė.

Pirmosios Gegužės

KONCERTAS

Pereitam sekmadieny, balan
džio 25 d., girdėjome gražų lie
tuvių radio programų iš''stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
duodama lėšomis Jos. F. Bud- 
riko radių ir rakandų krautu
vės.

Buvo sudainuota solo ir gra
žių duetų Budriko štabo. Ypa
tingai gražiai sudainavo kele
tą liaudies dainelių ponia Elena 
Rakauskiene, daktaro Rakaus
ko žmona, kurie dabar yra ap
sigyvenę Kenosha, Wis. Tai vi
sų mėgiama dainininke. Sta
sys Rimkus, kaip paprastai, su
dainavo keletą solo ir duetų su 
Budriku. Jo didelis ir galin
gas baritonas visados daro ma
lonų įspūdį į klausyojus. Taip
gi pažymėtina Budriko radio 
orkestrą, kuri visados šauniai 
griežia linksmias lietuvių mu
zikos melodijas. Ketvergo va
karais nuo 7 iki 8 vai. taipgi 
būna gražus Budirko kruatuvės 
radio programai iš stoties WH 
FC, 1420 kilocycles.—-V,

Kazimieras Geštautas
Kazimieras Goštautas buvo 

vos tik 23 -metų amžiaus. West 
Virginijoj lanke 
trečius metus. Jis 
moksle. Studijavo 
jau neužilgo butų 
dicinos gydytojas.

Kazimieras Geštautas buvo 
gimęs Amerikoje, bet prieš pat 
yasaulinį karų su motina ir 
jroliu išvažiavo i Lietuvą. Lie
tuvoje juos ištiko didysis ka
ras. Ten teko jiems sunkus 
vargas kęsti. Mažasis brolis 
už kelių metų mirė Lietuvoje. 
Kazimieras išgyveno Lietuvoje 
net devynis metus. 1921 me
tais jis su motina grįžo atgal 
Amerikon. Kada sugrįžo iš 
Lietuvos, Kazimieras nemokėjo 
nei žodžio anglų kalbos.

Nieko nelaukdamas, jis stojo 
pradinę mokyklą ir į trejus 

metus baigė ją. Jau vien iš 
to galima spręsti kokių gabumų 
turėjo jis, kad ir nemokėda
mas anglų kalbos, o, į tris me
tus baigė pradinę mokykla.

Baigęs pradinę mokyklų, tuo
jau stojo į aukštesnę ir ją bai
gė į pusketvirtų metų. Užbai
gęs aukštesnę mokyklą, stojo į 
universitetą We^t Virginijoj 
Ten išbuvo trejus metus. Bet 
netikėta liga ir greita mirtis 
užbaigė'jo • gyveninių balandžio 
24, 1932.

Jo kūnas bus parvežtas šian
dien į Chicaga ir vakare buš 
pašarvotas tėvų namuose ad
resu 5619 S. Hermitage Avė.

I^uomet įvyks a. a. Kazimie
ro laidotuvės, bus . pranešta 
Naujienose.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, 4605 S. Her
mitage Avė.—J. Z.

univ^rsiteta 
buvo ghbus 
medicinų ir 
buvęs me-

Marųuette, Park
Padarė holdapų p. Kartano 

aptiekoje

Roseland

Prakalbos ir Balius
I. Talačka atidarė biznį

Sekmadieny, Gegužės
Lietuvių Auditorijoj

>

Dalyvauja Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”, Anelė 
Salaveičikiutė-Steponavičienė, 
Pranas Jakavičius, Mergaičių

Senas Naujienų skaitytojas ir 
rėmėjas, J. Talačka, savo name 
adresu 147 West 107 Street, 
atidarė cigarėtų, tabako ,ir 
niinkštų gėrimų krautuvę. >

Pp. Talačkai pirmiau laikė 
biznį Strumilo svetainėje. Stru
milo svetainę perėmė p. J. Bal 
čunas, o šiandie Talačkai jau 
savo name gyvena ir yra žino
mi kaip seni Roselando gyven
tojai ir draugiški žmonės, ku
rie neužmiršo Seno Petro ir 
padarė jam biznį. Senas Pctra’s 
linki jiems gerų pasekmių.

—Sehas Petras.

Praėjusio sekmadienio vaka
rų, Ii valandų, p. Kartūnas ren
gėsi jau uždaryti savo aptiekų 
prie 69 gatvės jr Rockwell St.

Aptiekoje tuo laiku buvo pats 
p. Kart anas, p-nia Kartanas, 
Dr. Draugelis ir p. Pratapas.

Du jauni vyrui įėjo vidun. 
Grūmodami revolveriais jie su
varė buvusius viduj keturius as
menis į kambarius prie aptie- 
kos ir paTeikalavo pinigų.

Dr. Draugelis, varomas 
kambarius, spėjo numesti savo 
pinigus—virš $50—į kampų. Ir 
banditai nepastebėjo. ’ '•

P-flas Pratapas turėjo mažiau 
pinigų, bet jiė buvo paslėpti 
kidk giliali jo drabužiuose. Ir 
jų piktadariai neužtiko.

Vienas banditų pasišlavę $30 
iš registerio. Paskui ėmė 
kalauti iš paties Kartano,
jis pasakytų kur daugiau pini
gų turi paslėpęs, grūmodamas 
nušauti, jei nesakys.

P-nas Kartanas nesakė. Kad 
išgelbėti jį, p. Pratapas pareiš
kė, jogei pinigų daugiau nėra, 
ba tą patį vakarų buvusi iš
mokėta renda aptiekai.

Banditai apsidirbo gana grei
tai, Bet matomai nebuvo sa
vo amato ekspertai, nes jie, iš
krėtę vienų registerj, ne neat
kreipė dėn>esio į kita, kuriame

rei
kme

Trio ir tt. Geriausi kalbėtojai

Pradžia 6 vai. vakare įžanga 35c

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

MĘMBERS, take notice!
May Ist is only Severai days 

avvay I
Although tbis is just another 

Sunday to many, to the Lithu
anian University Club, it is 
the day of a most important 
meeting pf all of its members. 
This meeting will be held in 
the Unlversal Club, 33rd and 
Halsted St. a t 2:00 o’clock 
sharp.

Every member is urged to 
come out. Finai plans for 
our Spring Festival to be held 
May 21st at the Lithuanian 
Auditorium aro to be arran-

Incidentally, there will be 
anbther meeting of the glee 
club Saturday, April 30th at 
Al Neckrasb’s home, 6623 So.

MADOS MADOS

2746
lis. Kiekviena moteris šį pavasarį no
rės pssisiudinti šią labai gražią ir prak
tišką suknelę. Su ilgom arba trumpom 
rankovetp. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 19, taipgi 36.ir‘38 colių per 
krutinę.

• ■ J'

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
rnierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu.. Laiškus reikia 
adresuoti:

j Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chlcago III.

NAUJIENOS Patterp Dept1
, 1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. --------
Mieros

Paskiausis Paryžiaus mode-

per krutinę

Ant Stando ant 63čios gatves 
prie Sacrainento avenue.

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

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.

Business Service

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
>ilną pasirinkimą malevų, varnišių it 
>ardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP » PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojiino bendrovės (Spuikos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie- 
nij ofisų — suteiksime paskolų.

T. RypkeviČia, 
sekretorius.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spuikos malonėkite 

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

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

T .Rypkevičia,
Naujienų Spuikos Sekr.

Liet. Daktarų Dr-jos susirinkimas 
įvyks balandžio 27 d.. 9 vai. vakare, 
Dr. A. L. Yuškos namuose. 2422 West 
Marųuette Road. Dr.N. Šimkus skai
tys referatą, “Placenta previa". Disku
sijos Dr. . *L. Yuška ir Dr. A. Bertash.

— Dr. G. /. Blozis, rast.
—

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Atmitage 2951 ir 2952

B. & W. Motor Co.
Kviečia jus pasinaudoti 
gerais pas ją pirkimais 
vartotų karų. Pamatykite 
naujus V-8.

Nauji Fordai atgabenami kasdie.
ADAM MARKŪNAS 

lietuvis pardavėjas

827 West 35 St.
Tel. Yards 6080

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

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

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

For Rent
NUPIGINTOS rendos, 17 ir Canal 

gatvės: 3 kambariai $7; 4 kamb. $10; 
5 kamb. $ 12. Matykite janitorių ant 
vietos, arba šaukite Kenwood 2807.

Personai 
Asmenų Ieško

ESU labai susirupinus, girdėjau, kad 
mano tėvas Peter Markūnas, apie kurį 
seniai neturiu žinių, esąs neseniai už
muštas Chicagoje. Gal koks nors ži
nantis apie jo mirtį • asmuo butų taip 
malonus ir man pranešti, bučiau labai 
dėkinga.

ELENA MARKŪNAS 
720 So. Logan St. W.-Frankfort, III.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

IEŠKAU partnerio ar partnerkos su 
mažu kapitalu į 58 kambarių rooming 
house biznį. į /

2318 W. Wasbington St.

REIKALINGAS pusininkas į gerą res- 
toranto biznį; neptyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6249 |S. Ashland Avė.

MERGINA ieško darbo prie namų, 
arba ir kitokio darbo.

3551 S. Union Avė.

Business Chances

EXTRA! Nepraleiskit progos, par
siduoda grosernė ir bučernė pigiai, už 
pusę kainos. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. 3002 W. 40th Place.

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

irgi pinigų

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas .garantuotas. Egzamiųacija dykai.
—---------------- -------------------------------T-—

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti, šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

šalę Ramova teatro
Valymas/ Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

PARSIDUODA Malt and Hops Sto
ras, nebrangiai, 5353 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0316.

GREITAM pardavimui delicatessen 
krautuvė, prie dirbtuvių, išvažiuoju į 
savo ūkį apsigyventi.

634 W. 59 St.

PARDAVIMUI restaurantas. geroj 
vietoj, senai išdirbtas, galima išbandyti.

4702 S. Halsted St.

CIASSIFIED ADS

Educational

Real Estate For Sale
- pi - -.

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar ičirSkiinų. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo rellcalits kaip papras
tai—žinoma. Jei nesate tiek paliego, kati 
esato ’ priversti gulfiti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus Ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
Mumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai-

Itės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
Tuo,. nrUliUrininlrnii > nnnnnllnfkva ju8U

MOKYKIS BARBHRYSTfiS 
AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
Sauk arba ralyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

TURIU tuojaus parduoti 6 kamba
rių bungalovv, garažas, furnaso šiluma. 
Improvementai išmokėti. Kaina $5,500, 
lengvi išmokėjimai. 1405 Clarence St., 
Berwyn, III.

pinigų. jeigu nenorėsite.

Miscellaneous 
Įvairus

MES PARKAME SENĄ AUKSĄ 
Mokame, pilną cash vertę už seną auksą, 
platinom, dantų crowns, sulaužytus auk
sinius daiktus, Harold H. Quint 8 Co„ 
Room 913, Century Bldg., 202 S.State st.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas; 3 po 6 kambarius flatai pierce 
Avė. gatvėj, arti Humboldt parko ir 
elevatoriaus. Pirmas morgičius $6,500, 
kaina $7,800. Kreipkitės

3531 Vf. North Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas prie Wabansia Avė., 5 ir 6 kam
barių, 2 karų, garažas, arti elevatoriaus. 
Kaina $6,200. $1,800 įmokėti. Kreip
kitės 3531 W. North Avė.




