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Tarpe Pilsudskio 
ir prez. Moscicki 

gali kilti ginčas
Maršalas nedalyvavo prezidento 

ir premjerų konferencijoj

Varšuva, bal. 27. — Paskuti
nėmis dienomis paaiškėjo, kad 
tarp Lenkijos prezidento I. 
Mosčickio ir diktatoriaus Pil
sudskio pasireiškė nuomonių 
skirtumas ir iš to gali išsivys
tyti ginčas, kurio pasekmių dar 
negalima numatyti.

Kelias dienas atgal, Varšuvo
je įvyko prezidento Mosčickio 
ir buvusių ministerių K. Bar- 
tel’o K. Switalski'o ir W. Sla- 
wek’o ir dabartinio ministerių 
pirmininko B. Prystar'o konfe
rencija, kurioje buvo plačiai ap
kalbėti ekonominiai klausimai.

Bet visiems teko nustebti, 
kuomet paaiškėjo, kad toje kon
ferencijoje nedalyvavo diktato
rius maršalas Pilsudskis, kuris 
vien tuo tikslu skubotai grįžo 
atgal į Varšuvą iš Rumunijos. 
Prezidentas jo visai nepakvietė 
ir spėjama, kad tai įvyko dėl 
maršald Pilsudskio nusistaty
mo bendrai prieš tokias prezi
dento konferencijos. Kiek ir ką 
konferencija nutarė nežinia.

Iš paskelbtų žinių apie 1931 
metų Lenkijos biudžetą, paaiš
kėjo, kad per paskutinius me
tus Lenkijos valdžia turėjo 
$252,(MM),000 įplaukų ir $275, 
000,000 išlaidų. Deficitas sie
kia $23,000,000. *šiais metais 
valdžia stengsis sumažinti išlai 
das iki $225,000,000.

Japonijoj, Kinijoj 
sovietai operavę 

savo radio stotis
Tuo budu jų agentai palaikė 

kontaktą su Maskva

Tokio, Japonija, bal. 28. — 
Japonų vadai paskelbė, kad 
Mandžurijoje ir pačioje Japoni
joje veikė slaptos radio stotys, 
kuriomis sovietų agentai tose 
šalyse palaike kontaktus su 
Maskva. Tuo pačiu laiku jie 
paskelbė, kad jauni komunistai 
iš Habarovsko prieš kiek laiko 
išprogdino prie Barbino japonų 
armijos transportinį traukinį.

Mandžurijos policija areštavo 
daug rusų, kurie kaltinami tas 
slaptas radio stotis operavę. 
Esą, sovietai planavę surengti 
maištą gegužės pirmą dieną. 
Stotys operavusios Barbinę, To
kio, Osaka, Shanghajuje ir vi
suose kituose svarbesniuose Ki
nijos miestuose.

Harbin, bal. 28. — Iš Barbi
no praneša, kad 1,500 sukilėlių 
užėmė šiaurinę Harbin-Bailun 
geležinkelių linijos dali.

N usižudė, pamokinęs 
Žmoną kaip varyti 

biznj
New York, bal. 28. — Gazu 

nusinuodijo garsus Brooklyno 
pramonininkas Russell Styles. 
Priežastis biznio nupuolimas. 
Prieš mirdamas parašė žmonai 
instrukcijas kaip biznį toliau 
varyti.

Nusižudė finansieriaus
Loewenstein’o tarnas

Chicago.
• |[Acme-P. ta A. Photo]

Trijų valstijų suimti gengsteriai (Illinois, Indiana ir Wisconsin). Nužiūrima, kad
jie papilde daug piktadarysčių.

N. Y. advokatai vyks 
į Kentucky

' New York, bal. 28. — Gegu
žės 10 d. American Civil Li- 
berties unijos vadai vyks į Ken- 
lucky anglių kasyklų distriktus 
ištirti angliakasių padėtį. Tarp 
jų bus garsus advokatai Ar- 
thur Garfield llays ir Dudley 
Field Malone.

Danijos astronomas 
atrado naują kometą

Lietuvos Naujienos
Prašvilpė 3,000 litų val
diškų pinigų, pabėgo, 

bet sugrįžo ir pats 
pasidavė policijai

Šiaulių ap. 3-čios nuovados 
policijos Meškuičių punkto ve
dėjas vyr. policininkas Juozas 
Ruseckas išeikvojo apie 3,000 
litų valdiškų pinigų ir, neturė
damas iš ko jų grąžinti, nese
niai vičną dieną pasišalino iš 
tarnybos ir pabėgo. Buvo nusi
bastęs net į Marijampolę, kur 
nusipirko civilinį kostiumą ir 
nusimetė valdišką, bet maty
damas, tu r būt, kad bausmės 
neišvengs, šiomis dienomis su
grįžo į Šiaulius ir pats pasida
vė policijai, kuri jį uždare, iki 
teismo, į sunk, darbų kalėjimą.

Stimsonas pasiliks 
Genevoje iki 

gegužės 7

Krueger’io turtas 
vertas $78,400

Lietuvos-Francijos pre
kybos sutarties pakei

timas pasirašytas

Socialdemokratai 
rinkimuose Klai
pėdos krašte iš- 

, statys 3 sąrašus
Klaipėda.—Klaipėdos krašto 

seimelio rinkimų reikalu jau 
nusistatę yra ir socialdemokra
tai. Per rinkimus jie išstatys 
3 sąrašus: vieną Klaipėdoj, vie
ną Šilutėj ir vieną Pagėgiuose. 
Socialdemokratų sąrašuose ne- 
figuruos Berčius, nes jis tiki
si, kad invalidų sąjunga išsta
tys jį pirmu kandidatu. Iki šiol 
socialdemokratų partijos viduj 
buvo tam* tikros opozicijos, ku 
riai vadovavo Kislat iš Šilutės, 
šiuo metu opozicija likvidavosi 
ir socialdemokratų partijoj reiš
kiasi vieningumas.

Tebesitaria su MiacDonaldų
Bruening’u

ir

Stockhohn, Švedija ,bal. 28. 
—Prof. M. Fehr, kuris tyrinėjo 
įvaro Krueger’io biznio reika
lus, paskelbė, kad nusižudžiu- 
sio degtukų karaliaus turtas 
vertas tik $78,400.

Nukrito nuo bėgių 
ekspresinis trau

kinys
South Bend, Ind., bal. 28. — 

Netoli South Bend nuo bėgių 
nusirito ekspresinis Montreal- 
Chicago traukinys. Užmušta in
žinierius ir pečkurys. Kiti du 
sužeisti.

Paryžius, bal. 28. — 1928 me
tais nusižudė garsus belgų fi
li ansierius Loevvenstein. Pasku
tinėmis žiniomis nusižudė ir jo 
tarnas. Priežastys nežinomos, 
bet jo mirtis sukėlė didelę sen
saciją.

Cambridgc, Mass., bal. 28.—d skelbt 
Copenhagoje, danų vokiečių Ikil 
mes astronomas, Muendleer at
rado naują kometą, kurią pa
vadino Oa’rrasco. Pranešta apie 
tai Harvard universiteto obser
vatorijai.

Airijoje tebesvarsto 
priesaikos panaikini

mo klausimų

Karaliaus giminaitis 
dirba Fordui

Paryžius, Fra-ncija, bal. 28. 
—Nuversto nuo Ispanijos sos
to karaliaus Alfonso giminaitis 
Orleans pradėjo dirbti Fordo 
dirbtuvėje, Franci j oje.

Kunigas pasodintas j 
kalėjimą už vogimą
Philadelphia, Pa., bal. 28___

Policija areštavo buvusį Chi- 
cagos lenkų parapijos kunigą 
.Jau Frydryk, kuris nuo tūlo 
ftyoniz’o VVolatkievvicz pavogė 
$1,000.

Fricdrichshafen, Vokietija., 
bal. 27. — Iš Brazilijos grįžo 
Grafas Zepelinas šiais metais 
padaręs tarp Vokietijos ir Bra
zilijos tris keliones.

NŲ

Sekmadieny, 
Gegužės 1 dieną

Bus iš Stoties
W-EI)C

1210 kilocyklcs

7:00 iki 7:30 vakare

%

l
Japonai pagerbė žuvu

sius Shanghajuje
Tokio, Japonija, bal. 28.—-To

kio, Japonijos sostinėje buvo 
suruoštos iškilmės ir pamaldos 
pagerbti kareivius, žuvusius 
Shanghajuje laike mūšių su ki
nais. Pamaldose dalyvavo ir 
japonų imperatorius Hirohito 
su visa savo palydovų virtine.

Dubliu, Airija, bal. 28. —Ai
rijos parliamentas antru kartu 
persvarsto De Valeros pasiūly
mą panaikinti Airijos ištikimy
bės priesaiką Anglijai.

“Atsiminė”, kad užmir
šo pašaukti ugniagesius

Išsigelbėjo nuo mirties 
išvaikščiojęs 21 vai.

New York. bal. 28. —H. Ed • 
vvards per klaidą paėmė nuo
dingų vaistų “veronalo”. Atvy
kę daktarai tuojau jį nugabe
no į ligoninę, kur jam buvo 
įsakyta visą laiką judėti, kad 
nusilpninti vaistų veikimą ir 
tuo budu išvengti mirties. Varg
šas Edvvards be pertraukos iš
vaikščiojo 21 valandą, bet išli
ko gyvas.

Komunistų demonstra
cija Richmond, Va. *

Niles, O., bal. 28. ■— Pusę 
metų atgal F. Robenski padegė 
savo krautuvę. Kad atrodytų 
kaip tikras gaisras nutarė iš
bėgti į gatvę ir pradėti šaukti 
“dega”. Bet susinervavęs už
miršo. Vakar kelius stiklus vy 
no išgėręs atsiminė. Kad ir vėl 
reužmiršus, nuskubėjo į ugnia
gesių stotį. Nieko neradęs pats 
užsilipo į jų automobilį ir iš
važiavo. Sustojo prie sudegu
sių namų. Bet policija jį tuo
jau sugriebė. Robenski išaiš
kino jiems dalyką ir paprašė 
patarimo. “Pasisamdyk advo
katą” tarė policininkai ir nu
tempė jį į kalėjimą už padegi
mą.

C.encva, bal. 28. — Ameri
kos užsienių sekretorius Henry 
L. Stimson, dalyvaująs nusi
ginklavimo konferencijoje, pa 
skelbė neišvyksiąs atgal į Wa- 
shington’ą ankščiau šeštadienio 
geg. 7 d. Ankščiau buvo pa- 

kad gnžš a'ntradienyj,

Nikaragoje paskelb
tas karo stovis

Paryžius.— Havas praneša, 
kad Tardieu, prekybos ministe- 
ris Rollin ir musų atstovas Pa 
ryžiuj Klimas pasirašė 1928 me
tais sudarytos lietuvių francu- 
zų prekybos sutarties pakeiti 
mą. Naujoji sutartis pakeičia 
franeuzų lietuvių ekonominius 
santykius, atsižvelgiant į da
bartines ekonomines aplinky
bes. .

Richmond, Va., bal. 28. — 
Richmond, Va., kur dabartiniu 
laiku eina J. V. gubernatorių 
konferencija įvyko komunistų 
demonstracija. Demonstrantai 
mėgino įsiveržti į susirinkimo 
salę, bet policija' jiems užkirto 
kelią.

Canton, O., bal. 28. — Gen- 
gsteriai sušaudė buvusį savo 
gaujų narį Harry Buklias, ku
ris pradėjo kelti aikštėn jų 
darbus. - < »

Amerikoje pražuvo 
keliautojas

Asuncion, Paraguajus, bal. 
28.—Paraguajaus tyruose mė
nuo atgal pražuvo Harvard uni
versiteto tyrinėtojas ir keliau
tojas Dr. Wees. Spėjama, kad 
jau mirė.

I

_,Dowagiac, Mich., bal. 28. — 
Per paskutinius 25 metus Hun- 
gerford šeimyna prigyveno 21 
kūdikį, 
gražiai

Visi kuo 
auga.

sveikiausi ir

geg. J d.
Paskutiniu laiku Slimson’as 

konferavo su Anglijos ministe
rių pirmininku Ramsay Mac- 
Donąldu ir Vokietijos kandę 
riu Dr. Hdnrich Bruening’u 
ir vėliau tarėsi su J. V. delega
cija j nusiginklavimo konferen
ciją, kur įeina J. V. ambasado
rius Belgijai H. Gibson, admi
rolas A. J. Hepburn ir senato
rius (Liaude A. Swanson.

Kodėl Stiinson prailgino savo 
aps i buvimą Genevoje, nežinia.

Managua, .Nikaraga, bal. 28. 
—Nikaragos kongresas paskel
bė karo stovi Esteli, Leon ir 
Chinandega departamentuose. 
Karo stovis buvo paskelbtas ir 
Atlantiko pajūryje. >

Ir bankieriai turės pasi-1 
aiškinti senato biržos 

komisijai
Washington, D. C., bal. 

—Washinglone paaiškėjo, 
komisija šauks

28. 
kad

Renka žinias apie iš 
tremtus iš Vokietijos
Paskutiniuoju laiku iš Vokie

tijos buvo priversta daugelis 
Lietuvos piliečių išvažiuoti. Pi
liečių apsaugos departamentas 
išsiuntinėjo aplinkraštį apskri
čių virš., kj.d surinktų žinias, 
t. y. pasiteirautų iš Vokietijos 
ištremtų Lietuvos piliečių, kiek 
tie piliečiai dėl ištrėmimo tu
rėję nuostolių.

Trys žuvo New Yorko 
prieplaukos gaisre

New York, bal. 28. —Upper 
Manhattan, New Yorko dalyje 
prieplaukos gaisre sudegė ketu
ri bedarbiai, kurie ten turėjo 
pasistatę lūšneles.

Skrenda iš Kanados i 
•Kubą

Montreal, Kanada, bal. 28.— 
Lou Reichers, J. V. lakūnas, ku
ris rengiasi skristi į Europą, 
išskrido iš Montręal, Kanados, 
į Havaną, Kubą. Kelionę pasi 
ryžęs padaryti be sustojimo.

Atstovų rūmai paskyrė 
$326,000,000 laivynui
Washington, D. C., bal. 28.— 

Atstovų rūmai praleido bilių, 
sekančiais fiskaliais melais pa
skirti J. V* laivyno užlaikymo 
tikslams $326,000,000.

Chk^gai ir apylinkei tedera 
lis. or.) biuras šiąi dienai pra 
našauja:

Debesuota, galiihas lietus 
pietryčių vėjas. 1

Vakar
Saulė

7:45.

temperatūra 
teka 5:50;

40-65.
leidžiasi

senato biržos
pasiaiškinti ir žymesnius ban- 
kierius, kurie, manoma, irgi 
prisidėjo prie serų kainų nupuo
limo.

Austrijos fašistai rei
kalauja parlamento 

išsiskirstyti

Meilės tragedija bepro
čių namuose

Varšuva, bal. 28. — Tworkų 
bepročių namuose, prie Varšu
vos mokytoja Bertczatkowna 
nušovė savo sužiedotinį Ba'ra- 
nowski. Vėliau pati padare 
sau galą. Baranowski’s buvęs 
neišgydomas ir tas susirūpinu
sią sužiedotinę išvedė iš lygs
varos.

Viena, Austrija, bal. 28. — 
Tvirtindami, kad parliamentas 
nerčprezentuoja tautos įsitikini
mų ir nusistatymą, Austrijos 
fašistai, kurie svajoja susispies
ti į Vokietijos Hitlerio stovy- 
lą, pareikalavo parliamento iš
siskirstyti.

Anglai žada apdėti mui
tais mėsos importus
London, Anglija, bal. 28. — 

Anglijoje pradėjo eiti kalbos, 
kad bus apdėti muitais mėsos 
importąi ateinu ne iš imperijos 
kraštų. Tas skaudžiai paliestų 
Chicagos skerdyklas.

200 policininkų ieško 
žmogžudžio

Farmingdale, N. Y., bal. 28. 
—200 policininkų ^apsįginklavę 
kulkosvaidžiais, šautuvais ir 
bombomis ieško negro, kuris du 
mėnesius atgal nudūrė žmogų, 
irgi negrą.

i
Maskva, bal. 28. — Turkijos 

premjeras Ismet Paša lydimas 
34 Turkijos didžiūnų atvyko į 
Maskvą, 
kilmingai

Jie ten buvo labai iš- 
priimti.

Seniausias žmogus pa
saulyje grįžta namo ____ M.
Istanbul, Turkija, bal. 28. — 

155 metų Zaro Agha, seniausias 
žmogus pasaulyje du metus pra
leidęs besilinksmindamas ir va
žinėdamas po užsienius, nutarė 
pagaliau grįžti namo. Jam pa
saulio gerybės jau nusibodo. 
Kiek ankščiau buvo paskelbta 
kad Agha mirė, bet tai pasiro
dė tik gandas.

Pinigų padirbėjų by
la Tauragėj

Balandžio 7 d. Šiaulių apy
gardos teismo sesija Tauragėje 
nagrinėjo pinigų padirbėjų by- 
l‘J- • .

Pereitais metais pavasarį 
Tauragės ap. nežinomi asmenys 
pradėjo platinti netikras 1 lito 
monetas. Netikri pinigai pasi
rodė Skaudvilėje, Kaltinėnuose, 
Tauragėje ir kitur.

Birželio 19 d. Dauglauky pa
sisekė Viutverti vieną netikrų 
pinigų platintoją ir pravedus 
kvotą paaiškėjo, kad pinigus 
dirbo Pagėgiuose Vokietijos pi
lietis Kinčaitis Henrikas ir Lau
ra Jonas, o platino Laurinai- 
čiri, Pilypai, Bagdonaitė. Visi į- 
tariami suimti, padaryta krata; 
pas Končaitį rasta pinigų dir
bimo įrankiai, metalas ir kt.

Tą bylą dabar teismas nagri
nėjo.

Sprendimas
Končaitis Henrikas —3 me

tus sunk, darbų kalėjimo, Lau
rinaitis Vincas ir Pilypas Jonas 
—po 2 metus, Bagdonaitė An
tanina, Laurinaitienė Agota' ir 
Pily pienė Uršulė po 1 met. 6 
mėn. Laura Jonas—išteisintas. 
Visiems nuteistiesiems išskaity
ta 9 mėnesiai atsėdėto prieš 
teismą, išskiriant Pilipienę, ku
ri buvo iki teismo laisva. Visi 
nuvaryti į kalėjimą.

Iš visų padirbtų 165 litų su
rasta tik 53 litai. Pinigai ir 
visi dirbimo įrankiai atiduoti 
polcijai.

Tarptautinis aukštes
nio jo. mokslo kon

gresas
Liepos 18-—23 d.d. Londone 

įvyksta 14-tas tarptautinis au
kštesniojo ntokslo kongresas. 
Lietuva pakviesta kongrese da
lyvauti*

JUMS smagu bus
KELIAUTI LIETUVON

SU
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCAŠTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 

x Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So.. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8
, ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.



Ikorespondencijos
Youngstown, 0.

^alsavimai SLA. 157 kuopoj..
•M A

SLA. 157 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimų, kuriame 
buvo balsuojama už Pildomo
sios Tarybos kandidatus. Bal
savimo pasekmės tokios:

į prezidentus: Bagočius 3, 
(gegužis 6, Bačiūnus 21;

į vice-prezidentus: Mikalau
skas 21, Vokietaitis 5, Mocke
vičius 4;

i sekretorius: Jurgeliutė 10, 
Miliauskas (i, Čekanauskas 1 1;

i iždininkus: Gugis 7, Tarei- 
la 21, Mažeika 2;

j iždo globėjus: Januškcvi- 
cia 1\ Bakanas 12, Stungis 5, 
Raginskas 10, Mockus lt;

į daktarus kvotėjus: Bromi
das 5, Klimas 3, Staneslow 22.

' .V (trys.

Waterbury, Conn.
Halsu vi n i o pasekti i ės.

SLA. 11 kuopos susirinkimas 
ivvko balandžio 21 d. Balsa
vimo pasekmės tokios:

i prezidentus: F. .1. Bagočius 
30, S. Gegužis 20, .1. .1. Bačiū
nus 01;

i vice-prezidentus: A. Mi
kalauskas 30, M. J. Vokietaitis 
68, M. Mockevičius 10;

i sekretorius: P. .lurgeliutė 
17, J. Miliauskas 12, V. M. Če
kanauskas 57;

i iždininkus: K. P. Gugis 33, 
.1. Tareila 81, P. Mažeika 0;

į iždo globėjus: J. .Januške
vičius 75, S. Bakanas 29, G. J. 
Stungis 23, M. A. Raginskas 19, 
S. Mockus 49, J. Sekys 28;

i daktarus kvotėjus: I. B. 
Bronušas 13, E. G. Klimas 2, 
Staneslosv 106.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą. sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa* 
gelbstint plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg..

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kcdzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedeliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laika nacal susitarimą.

Delegatų išrinkta 10 su už- 
mokesniu po $10,00. Tikielas 
kainuoja ten ir atgal $36.00.

Delegatais išrinkta: .J. Ta
reila, J. K. Lukošius, Dr. Sla- 
nislovaitis, Mrs. Stanislovaitis, 
V. Keniausis, sūnūs, V. Ke
niausis, tėvas, Vokietaitis, Jc- 
sinskienė, Strikutis, Žeman- 
tauskas. \

Visi biznieriai. — N. 5.

Courtney, Pa.
AL,!. 92 kuopos balsavimo pa

sekmės ir rinkimus delegato

Balandžio 3 d. SLA. 92 kuo
pos mėnesiniame susirinkime 
buvo balsuojama už Pildomų
jų Tarybų ir renkamas dele
gatas. Susirinkime dalyvavo 16 
narių, ir balsavimo pasekmės 
buvo sekamos:

i prezidentus: .1. .J. Bachunas 
gavo lt) balsų, o Bagočius ir 
Gegužis nieko;

i vice-prezidentus: M. Mpc- 
kevičius gavo 15 balsų, A. Mi
kalauskas 1;

i sekretorius: .1. Miliauskas 
gavo 13 balsų, P. Jurgeliui? 3. 
Čekanauskas negavo nieko;

i iždininkus: P. Mažeika ga- 
vo 15 balsu, Tareila 1 ;

i iždo globėjus: S. Bakanas 
9. Stungis 6, Raginskas 8, S. 
Mockus I, .1. Sekys 5, .1. .Januš
kevičius negavo nieko;

j daktarus kvotėjus: Dr. I. 
B. Bronušas 7, Dr. E. G. Kli
mas I, Dr. .J. S. Staneslo\v 5.

Delegatu i Seimų išrinktai 
senas ir patyręs SLA. darbuo
tojas .Juozapas Barškietis.

Narys.

Detroit, Mich.
T trasų raštininko raportas 

ne vieloje.

“Naujienų’’ No. 87-nie p. V. 
Karpšlis, aprašydamas SLA. 
200 kuopos susirinkimų iš bal. 
3-čios d. paskelbė los kuopos 
finansų stovį ir dar nuo savęs 
prirašė daug netikslių komen
taru. Sakau, netiksliu todėl, v v
kad jis pats norėdamas save 
persistatyti labai gudriu, o ki
tus narius palaikyti nieko neiš
manančiais, paslėbė tikrųjų 
teisybę. Taigi šiuonii ir noriu 
paaiškinti, kas “wrong” yra 
su SLA. 200 kuopa.

Pirmiausiai — apie Pildo
mosios Tarybos balsavimus. P. 
V. Karpšlis, apsidžiaugęs P. T. 
balsavimo daviniais, entuzias
tiškai sušunka: “Labai skau
dus smūgis tapo užduotas Ge
gužiui ir Jurgeliutei, nors mu
sų keli .Jonai ir varė už juos 
smarkių agitacijų.” Čia p. raš
tininkas, neturėdamas gana pi
lietiškos drųsos, bando kaip kų 
paslėpti. Dalykas buvo štai 
koks: Dar prieš balsavimų 
nutarta apkalbėti kandidatų 
tinkamumas. Keletas nariu, 
tame skaičiuj ir p. raštininkas, 
paagitavo balsuot už Gegužį, 
Bagočių, Bačiūnų, Jurgeli ulę, 
G ūgį ir kitus. .Jokio “karščio” 
ne pas vienų agitatorių nesi
matė.

Na, ir kas čia sveikai* pro
taujančiam žmogui gali išro
dyt! nepaprasto! Rinkimuose 
visuomet yra taip: vieni laimi 
-—kiti pralaimi. Bet štai kas 
yra nepaprasto: fašistas V. 
Karpšlis slepia nuo ‘Naujie
nų” skaitytojų, kad jis agita
vo už Bačiūnų ir kurie nariai 
balsavo kitaip, negu jis norė
jo, tai Juos išvadina Jonais. 
Tai matote, kokia fašistų lo
gika: jeigu Iii nebalsuoji taip, 
Jiaip jis nori, lai jie tave vien 
šai išniekina.

Apie delegato siuntimų į 
Seimų taipgi p. V. Karpšlis ne
tiksliai aprašo. Jis “aiškina”,, 
kad Jonai (suprask nefa^islai) 
norėtų delegatų siųsti į Seimų 
tik taip, kad apgintų Gegužį 
nuo Bagočiaus. žinoma, šito
kios mintys tik jo vaidentuve-'

[Acmc-P. y A. Photo]

Percy A. Rockefeller, kuris, 
sakoma, New Yorko biržoj už
dirbęs keletą šimtų _ milionų do
leriu.

je yra, o.ne pas “Jonus”. Priu- 
cipaliai kiekviena kuopa turė
tų būt Seime atstovaujama, 
nes lik iš kuopų atstovų Seimai 
ir susideda. Demokratinėje or
ganizacijoje, kaip SLA., mes 
palys turime savo reikalus 
spręsti, o no laukti, kad Mimus 
kas kitas išspręstų. Kuopų su
sirinkimuose mes galime kri
tikuoti viską, kas organizaci
joje yra bloga, bet kad tų blo
guma prašalinti, reikia Seimo. 
Pavyzdžiui, kad ir p. V. Karpš
lis per pereitus melus tiek pri- 
keikė Pildomųjų Tarybų, kad 
nė ant jaučio skaros nesura
šytam. Bet kurioje ' vieloje, t. 
y. Seime, iš tikrųjų galima su 
Pildomąja 'Taryba atsiskaityti, 
tai jis mano, kad ten lik “po
litikierių” reikalas. 'Tiesa, kad c
daug kuopų dėl blogos finansi
nės padėties negalės delegatų 
pasiųsti, bet lai jau yra male- 
rialis, o ne principalis klausi
mas, kurio, matomai, p. Karp
šlis nesupranta.

Pagaliau, įdomu butų žinoti, 
kas Į). V. Karpštį įgaliojo 200 
kuopos finansinį “raportų” iš
duoti visam lietuviškam pa
sauliui? Ar jis dabar mano, 
kad “Naujienų” skaitytojai 
ateis kuopai į pagalba, apmo
kėdami jos skolų? Jis nusi
skundžia, kad per paskutinius 
3 mėn. negalėta ne vieno nau
jo nario prirašyti. 'Tai ar po 
šitokio “raporto” jis mano, 
kad lengviau bus galima pri
rašyti naujns naritis?

Jeigu p. V. Karpšlis, kaipo 
veikėjas, turi gerus norus dėl 
organizacijos abelna.i, o dėl 
kuopos ypatingai, -— lai jis ne
turėtų šmeižti tų narių, kurie 
nepučia į fašistų dūdų.

—/<. Snitolis.

Alaska—Amerikos 
sankrova

Kuomet 1867 m. Valstybės 
Sekretorius Scvvard nupirko 
Alaskų nuo Rusijos už $7,200,- 
000,' jį Kongresas labai kriti
kavo ir naujai gautų teritorija 
buvo vadinama visokiais var
dais, — “Scvvard’o ledo bak- 
sas” ir “Seward’o paikyste”. 
Bet tik neseniai paaiškėjo, kad 
už Alaskų užmokėta tik $!,- 
400,000. Balansas hrba $5,- 
800,OOt) buvo užmokestis Rusi
jai už pasiuntimų dviejų Rusi
jos eskadronų į Amerikos van
denius laike (avilio karo, kai
po demonstracija prieš neku
ria S Europos šalis, kurios buvo 
prisirengusios pagelbėti įdėti
nėms valstijoms.

Stebėtina, kad šiandien, po 
65 m. sa\ininkyslės, vis randa
si žmonių, kurie tiki, kad
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‘Alaska už save dar nęužąinio- 
kfljo”. Nuo sepųviškų au^so 
kasymo dieipt, daugumas žmo
nių tiki, kad tolimi šiauriai 
vien tik aukso pilni. Bet duu 
lykai visai kitaip rodo, nes ši
tas ,“Scward’s ledo baksas” yra 
ne tik aukso kasykla, bet pa
virto į sakrovų; pilnų visokio 
maisto.

Tarp 1867 jp. ir 1931 ip. 
Alaska produkavo beveik 389 
miiionus dolerių vertės viep
ti k aukso. Vario ir sidabro bu
vo eksportuota net iki 265 bi
lijonų dolerių vertės. pasta
raisiais mėlius- žuvų (lašišų 
salmon) industrija peryiršiįų 
visas kitas. 1928 np suvipį 

šų eksportųotii, o nuo 1867 iki' 
1929 m. už 688 milionų dole
rių. Kitos žuvys sudaro dar 

y

ATPIGINTOS
DIDELI SUTAUHMAI

Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 29 ir 30

MILTAI

CORN FLAKES “Kellogg’s 2 pak.13c
nuo

ORANŽIAI Saldus sultingi California Navel Dideli tuz. 33c

OBUOLIAI
džiaras 14c

pilk. 15c

žali Pjaustyti STR1NG BEANS 3 No. 2 kenai

kenas 19c
svaro

3 kenai 13c
NAPHTHA Muilas “Midwest” 5 šmotai 22c

ALUS “Bohemian Special
PASTABA

GARSINKITE “NAUJIENOSE^

svarų 
mais.

svarų 
rnaiš.

Ccrcsota’’
Maistinę

Ištraukimas danties 
vaikams. ...........
Suaugusiems j.

ašakos 
A Taško j 
net

CUKRUS “Sea Island” Milteliai ar Rudas 2 1 sv. pak. 1

CLUB COOKIES “Paul Schulze

ANT MAISTO IR GROSERIŲ

Midwest Stores” Sankrovose

PANCAKE MILTAI “Dixiana

BRILLO” Valo puodus ir skauradas

JUODA ARBATA “Midwest

“BLACK BEAUTY” Skystas čeverykų Vaksas bonka 10c
© 1032 

by P. M. P. Co.

Kur jus nė eisite, jus 
visuomet rasite šio molto

* K ‘

supakuotus pilnus
3 svarus

' SMOE STOBE
MARTIN, Savininkai

Tel. Victory 6576

Dauguma "Midivcst Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. ui žemiausias kainas!

Nelabai seniai t>rasidejo 
nauja industrija, kuri žada 
tapti svarbiausia Alaskos in- 
dhslrija. Nuo 1890 m. įga
benta į Alaskų briedžiai tikslu 
pagelbėti indijonams pramisti. 
Tuomet buvo keli 
importuota iš Sibiro 
jos ir su pagelba Sibiro šiauri
nių žmonių Alaskos indijonai 
pramokinta, kaip juos ganyti. 
Nuo tos menkos pradžios ta 
industrija augo, ir , šiandien 
yra labai daug Ajrnerikos kom
panijų, kurios užsiima vien 
lik briedžių mėsos pardavinė
jimu. Dabartiniu laiku milio- 
nai tų gyvulių sudaro Alaskos 
pulkus ir kas mel net 2,000,- 
000 svarų mėsos išsiunčiama į

lugmami 
kviečiai 

25 bušelius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų, Ir' pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdai, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

PORK & BEANS “Yours Truly” 2 dideli 2'/: kenai 19c

PJAUSTYTI WAX BEANS 2 No. 2 kenai ....

Trečia Ahtskps didelė indus
trija— eksportavipias Kailių 

atnešė net $116,000,090. Iš 
viso Alaska jau atmokėjo net 
$1,500,0(10,000 ^sportais ir dar 
turi visokio turto, apie kurį 
dar nėra žinoma. ‘

Dr.AJ.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS .

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedeliomis pagal sutartį.

4847 West 14th St.
CICERO. 1LL.

X-Ray Phonc Cicero 1260

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Rokuojama, ; kad iš 586,000 
ketvirtainių mynų (įminant 
Aloulian Salas) net 100,000 
ketvitraihių mylių Alaskos že
mės gali būt Vartojama įvai
riems žemdirbystės tikslams. 
Ta žeme, apie Naujos Anglijos 
didumo, yra dideshe už Skan
dinavų peninsulų, tinka augi
nimui nekuriu daržovių ir ga
li užlaikyti 
skaičių.

'Trumpos 
ccn tralinėj 
produkuoj a

Šiandie, kaip ir vi- 
H'ndniet. Dine Ribbon 
Malto yra hu pakuot i 
j kėni) pilni 3 ava- 
rai; bet dar avar- 
liiau už kiekybę yra 
nepalyginama koky- 
bb kiekvienoje unci
joje. B1UC Ribbon 
Malte ji|H rasite duu- 
g-iauaiu g-eriaitalo.

UNIVERSAL
ZALESKI IR

3265 So. Halsted St

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

paktas i
g Kapitonas

Pasauliniame kare

Cevebykai-Seimynai
Nupirkit visai Šeimynai naujus čcvcrykus. Mes užlaikome puikius čcvc- 
rykus ir turime didelį pasirinki* '
ąną. Pas mus pirkdami, sutaupy- 
site pinigus. ’

M V JlIjM X jTlkJ Puikiausios Smetonos

MIBWEST
280 ’ iNDurEKUcnr

NETWEI«MT - jJ P

DR. A. J. GUSSEN 
f

Bridgc — tilteliai, už 
dantį ..........................
Auksinės karūnos— 
krowns .......................
Sidabriniai .filingai
$1.00 iki .............
Nervų išėmimas iš danties 
nuo $2.00 iki .......... .........
Balti porceliniai filingai. 
už dantį ............
Plcitos apatines 
burnai, ruberyje

T AČįTNITAT “Lincolnshire” I Cellophane IHf*JjAblINlAJL įvynioti ......... ..........X.............. ..C4 svaro pak. i-UUt

KEPTA “MEAT LOAF” “DreNeI Farms” .... sv. 23c

7.00
6.00
3.00
3.00
2.00

viršutinės, visai

$50.00
......... 75c

$1.50

C?TTT>TQ! “Brookfield’' Geltonas American 
oU-tvlo ar Brick Cream

BUY AT THE |MIDWEST| FOR LESS”

JSTORES
[kI NEtGHHOHHOOn STOSES

WINESAP” Tikrieji 
______ir gražus ....................

BUROKAI “Midwest” riekutės—rauginti

Ji >' >U*T

BLUEMBB0N MAIĮTOH®

kiekvienam akrui,—to nevir
šiju musų, pietų fappiįps. Kiti 
ggĮ0aif ir daržovės tųįpgi labai 
greitai įpigą,

i

Miežiai, avižos, žirniai, ko
pusiai, bulvės, inorkvos ir sa- 
licros, slyvos ir vyšnios taipgi 
pasekmingai auga.

Sulig sezonu, Alaska 1930 m. 
turėjo 5,278 gyventojų. India
nai' sudarė net pusę gyventojų 
skaičiaus^ Iš baltų žmonių 18,- 
400 ylętiniai ir 10,180 svetim
taučiai. Asiliška |ųri nuo 1912 
pi. icgislatuvip kuri renkama 
JięsįogimV baksavįinų. Su v. 
VaĮstijų pvc^įcleiĮtųs paskiria 
gubcrnųtorių ant keturių metų.

DABAR LAIKAS KRAUSTYTIS

Mes perkraustem pigiai ir atsakančiai. Taipgi pristatom anglis. 
Musų patarnavimu busit pilnai patenkinti.

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

f
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LSS. ŽINIOS
aldermanai.

Beaver Dam socialistai pra
vedė 11 iš 14 aldermanų ir iš- 
naujo išrinko mayorą Rae
Weaver.

Ručine išrinkti trys socialis
tai aldermanai ir du pavieto 
supervaizoriai. Tik socialistai 
turi keblumų su Racine mayo-Švęskime Didžiąją 

Darbininkų Šventę
Už kelių dienų viso pasaulio 

organizuoti darbininkai švęs 
savo solidarumo ir vienybės 
šventę. Pirmąją Gegužes. Tą 
dieną daugelio šalių darbinin
kai meta savo darbus fabri
kuose, kasyklose ir visose kito
se įstaigose ir su dainomis, 
muzika ir vėliavomis visi išei
na į gatves. Jie spaudžia vie
nas kitam pūslėtą delną ir jun 
ginsi į galingą demonstraciją 
darbininkų armijos, kuriai 
yra skirta laimėti sprendžiamą 
mūšį su žmonijos skriaudikais.

Kuomet prisipylę maišus au
kso ir visokių turtų dabartines 
civilizacijos tvarkdariai pa
skandino pasaulį ašarose ir 
kraujuose; kuomet bilionai 
turto suplaukia į vieno “be
darbio“ rankas, o milionai 
darbininkų kenčia šaltį ir ba
dą; kuomet vienas turtuolis į- 
sako šimtams darbininku už 

4 ' %

jo nustatytą kainą išbudavot 
jam palocius, kur vien tik jo 
šunys turi po kelis, gražiai ir 
turtingai, įrengtus kambarius, 
o darbininkas, išbudavojęs 
tuos palocius pats pusiau al
kanas ir nudryskęs ieško prie
glaudos arba guli gatvėj; kuo
met po didžiojo pragaištingo 
pasaulinio karo, kuris prarijo 
milionus gyvasčių ir bilionus 
turto, militaristai bekonferuo- 
dami rengia mums 
nį ir pražūtingesnį 
met čia pas mus, 
čiose Suvienytose
keturiose valstijose eina tik
ras pilietinis karas? kur alka
ni ir spėkų nustoję kasyklų 
darbininkai grumiasi su gink- 

f luotais kompanijų žmogžud- 
žiais tuomet prieš mus atsisto
ja klausimas: kuomet gi ant 
galo tas viskas pasibaigs, ar 
mes kaipo civilizuoti žmonės 
sulauksime šviesesnio gyveni
mo? Juk turto pasaulyje yra 
daugiau negu reikia, kad kiek- kodėl Pirmoji Gegužės?

^Lietuvių Socialistų Sąjungos 
t • Z 4 » • 1 * • * 1

S|^.«5

Kaip tik Milwaukcc pasi-

Užpakaliu

Tik.ai S "I 2.95 '

(folinis
Socialistų Partijoj AVĖ.

pasiliuo-

Gegužės

TAI PIRMOJI GEGUŽĖS

dar baises- 
karą; kuo
lai yra pa- 
Valstijose

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą visų Plumbingo 
Fix tūrių ir reikmenų. Paipos supiaustomos sulig užsaky
mo. Apskaičiavimai suteikiami dykai ant viso plumbingo ir 
apšildymo darbo. Išmokėjimai.

3948*47 LINCOLN AVĖ.
LakeView 8200 

8912-29 W. GRAND
National 0066

ar paltu. — Dykai

Tiesiu 
Roll 
Rim ' ; 
Sinka 
“A” rųšies. 
sinka, 4 2 colių .

2118-32 S. STATE ST.
Victory 2464 

4606-08 WEST 22 N D ST. 
Lawndale 2464—Cicero 180

Speciali domė į užsakymus telefonu

Atdara utarn.. ketv. ir sub. vakarais. Nedėl.’ iki 1

Roll Rim Sinka 
šmoto. Tiktai sinka, $ 
42 colių .......................

48 colių $14.95
52 colių $16.95

iš ’
mer-Labor partijos

•■■■■i,................... .. .................

pristatymas.

P- P-

—Klausyk, mamyte! kas įvyko?- 
Pažvelgk į fabriką tenai 
Nėra nei vieno darbininko, 
Visai nerūksta kaminai...

O ir kasyklų ratai stovi,
Nestaugia apie juos diržai, 
Ką žmonės ir anglis kilnoja, 
Žmonių ir ten visai mažai. 

Bet žvelgk mamyte! kas ten vyksta 
Iš kur žmonių tokie pulkai 
Ir vis nauji pulkai atvyksta, 
Pilni keliai, pilni laukai.

Visur vėliavos tik marguoja, 
Su užrašais kokiais matyt, 
Kiek daug tenąi jų plevėsuoja. 

Eik šia, mamyte, paskaityt 
—Palauk, vaikeli, greit užbaigsiu 
Ir aš jau darbą šios dienos, 
Ir nors pro langą pažvelgsiu 
J didžiąją šventę minios.

—Sakai, kad šventa, kaip malonu, 
Bet kodėl neskamba varpai?
O gal nesakė nieks klebonui...
Tokia minia, tai ne juokai. 

—Vaikeli, šventės šios nemyli, 
Visi turtuolių agentai, 
Dėl-to ir varpai šiandie tyli, 
Nes darbininkai švenč tiktai.

Klausyk, sūneli, tu da mažytis 
Ir taii nežinomi vargai, 
Kaip greit paaugsi, reiks daužytis 
Po fabrikus, kad gaut darbai, 

Kuomet bcvilties dienos ateis, 
Suspaus krutinę tau ledai, 
Tuomet suprasi šventės reikšmę 
Ir tą minią, kurią matai.

Tuomet ir tu jai busi tyras 
Kaip motinai jos sunūs, 
Drąsus, protingas kaipo vyras 
Ir mylintis jaunus, senus. 

Tuomet nelaukęs kitų Šauksmo, 
Į darbą už teises žmonių. 
Tu vedamas galingo jausmų 
Busi drauge tarp tų minių.

Gegužės pirmą ir tu stosi
I eiles skriaudžiamų draugų, 
Už idėjas šventai kovosi 
Tok kad neliks žemėj vargų. J, Ada

vienas galėtų būti sotus, apsi
rengęs ir turėtų pastogę. | šį 
ir kitus panašius klausimus 
atsako pasaulio darbininkų 
šventė Pirmoji Gegužes.

Jau vergijos, feodalizmo ir 
baudžiavos laikuose radosi 
žmonės, kurie šį klausimą kė
lė darbininkų miniose, bet jie 
nesuprato, kad'la galinga spė
ka, kuri galėtų prašalinti tą 
biaurų išnaudojimą, yra tų pa
čių darbo žmonių rankose.

Betvarkė (vadinama dabar
tinė tvarka), kuri vis auga 
drauge su turtais ir technika, 
privertė ne vieną ieškoti- bu
do jos prašalinimui. I šį dar
bą pradėjo atsiliepti drąsesni 
miestų darbininkai ir sąžinin
ga inteligentija, o ypač jauni
mas—moksleivija. Jie suprato, 
kad tik suorganizavus tą mil
žinišką darbo žmonių klasę į 
vieną Socialistų partiją bus ga
lima užbėgti už akių vis beau
gančiam kapitalizmo chaosui. 
Ir organizuotis reikia ne vie
nos kurios šalies darbinin
kams, bet visų šalių ir visiems 
darbininkams.

Kad demonstruoti tą soli-

rioj visų šalių rankpelniai, 
kartą j metus, parodytų pasau
lio valdovams savo jėgą ir 
klasinį susipratimą. Ir ta die
na tapo paskirta pirma gegu
žės diena, ši diena yra orga
nizuotų darbininkų jėgos de
monstracija prieš silpną fizi
niai, bet baisiai galingą tur

tais laiko sukaustęs rankas ir 
jausmus ne tik paprasti; žmo
nelių, kareivių, milicijos, po
licijos ir visokių • tarnautojų, 
bet dagi sugebi nupirkti sąži
nę ne vieno ir mokslinčiaus, o 
jau apie bažnyčias, tai nėra ir 
kalbos — jos visos randasi 
kapitalizmo glėbyje.

Kodėl Pirmoji Gegužės.
Gal ne vienas savęs paklaus,

Ko-

dėl ne sausio ar kokio kito 
mėnesio? Atsakymas yra, kad 
visa civilizacija, technika ir 
kapitalizmo sistema, per dau
gelį r paskutinių šimtmečių 
koncentravosi ir vystėsi tose 
Europos šalyse, kur gegužės 
mėnuo yra vienas iš tų gra
žiausių gamtos atgimimo mė
nesių. Gegužės mėnesy gamta 
atbudus iš po sunkaus žiemos 
miego pradeda džiaugtis švie
žia ir šilta pavasario ramybe. 
Medžiai pradedu puoštis ža
liais ląpais, ant gėlių pasiro
do pirmi pavasario žiedai, 
paukščiai gryžla iš tolimų 
kraštų ir pradeda sukti sau 
naujus lizdus, žodžiu sakant, 
gamtoj viskas atgija ir imasi 
už naujo darbo. Tik žmonių 
gyvenime niekas ne atsimaino. 
Fabrikų darbininkai ir laukų' 
artojai, da labiau spaudžiami 
prie darbo, da daugiau nori
ma iš j u išspausti pelno, ir 
kad jie nematytų ir nesupras-

Taigi pasaulio organizuotų 
darbininkų atstovai-socialis- 
tai, savo suvažiavime Paryžiu
je 1889 metais, nutarė, kad 
Pirmą Gegužės organizuotų 
darbininkų butų švenčiama vi
same pasaulyje kaipo solida
rumo ir vienybės diena. Nuo 
to laiko Gegužės Pirmą dieną 
organizuoti darbininkai pra
dėjo tikrą kovą su savo pa- 

pralieta darbininkų kraujo, 
daug atimta gyvasčių besigru
miant beginkliams darbinin
kams su aklais turčių samdi
niais. Kapitalistams ir jų viso
kiems agentams ši darbininkų 
solidarumo šventė buvo per
kūno trenksmas viduryj gied
rios dienos ir jie panaudojo 
visus savo gudrumus ir jėgą, 
kad neleisti darbininkams šias 
šventes švęsti. Bet tos atimtos 
gyvastys, tas nekaltai pralie
tas darbiu inkų kraujas, netik 
kad nenuslopino to darbininkų 
solidarumo, bet da labiau už
degė jų dvasią prie vienybės 
ir kovos už galutiną 
savimą.

Kiekvieną metą
Pirmoj vis daugiau ir daugiau 
suranda pritarėjų rankpelnių 
eilėse ir darysis vis didesnė ir ga
lingesnė iki darbininkai lai
mės užsibriežtą tikslą — tai 
yra tokią pasaulio tvarką, ku
rioj darbo žmogus butų skai
tomas žmogumi. —J. A-la.
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Socialistų Partijos 
konvencija

Nacionalė Socialistų partijos 
konvencija šiemet bus laiko
ma Mihvaukee, Wįs., mieste. 
Ji prasidės šeštadieny, gegužės 
21 d. ir tęsis keturias dienas. 
Ji bus laikoma Mihvaukee Au
ditorium, kurioj yra šešios sa
lės, talpinančios nuo 300 iki 
8,000 žmonių. Masiniam susi
rinkimui yra paimta didžioji 
salė. Auditorija yra už trijų 
blokų nuo Brisbane Hali, kur 
yra partijos (Wisconsino) raš
tine, unijų ofisai ir redakcija 
ir spaustuvė socialistų dienraš
čio Mihvaukee Leader. e

Konvencijoje patarnautojai 
bus Jaunųjų Socialistų lygos 
nariai'. Jie turės savo unifor
mą: mėlynus marškinius ir 
baltas kelines, panašiai kaip 
dėvi Europos jaunieji socialis
tai. Jie patarpėiiS delega
tams ir svečiams, ’ kad kon
vencija galėtų geriau tvarkytis 
ir atlikti daugiau darbo.

Geležinkeliai pranešė, kad 
jie nupigins kainą važiuojan
tiems į konvenciją delegatams 
ir svečiams.
< Konvencija nominuos socia
listų patrijos kandidatus į ša
lies prezidentus ir vice-prezi- 
dentus, priims partijos rinki
mų platformą, taipgi turės at
likti daug kitų bėgančių rei
kalų.

Tarp jau išrinktų į konyen- 
ciją delegatų yra ir vienas lie
tuvis, d. Walter Morris 
Grand Rapids, Mich.

NAUJIENOS, Chicago, III.

MILWAUK£E
Salė Mihvaukee, \Vis.

AUDITORIUM 

kurioj gegužės 22 iki 21 d. xl. bus 
ma nacionalė Socialistų partijos konvencija.

Pirmosios Gegužės 
Koncertas

Gegužes Pirmosios šventes ap- 
vaikščidjimui tą. dieni; rengia 
didelį koncertą, prakalbas ir 
balių Lietuvių Auditorijoje. 
Dainuos Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, veliamas K. 
Steponavičiaus, Anelė Sala- 
vcičjkiutėrSteponavičicnė, , Pr. 
Jakavičįus ir Mergaičių T]rio. 
Kalbės gi Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis ir d. Amnro- 
zailis iš Boston, Mass. Paskui 
bus šokiai, Jurgio Steponavi
čiaus orkestrui griežiant. Ka
dangi konėei’tas nėra Vengia
mas pelno tikslui, bet kad 
kiekvienas galėtų ateiti ir pri
sidėti prie tarptautinės darbi
ninkų šventės Pirmosios Gegu
žės apvaikščiojimo, lai įžanga 
bus tiktai 35c, kad lik pasi
dengtų būtiniausios rengimo 
lėšos.

Visi Chicagos ir apielinkių 
lietuviai kviečiami šiame ap- 
vaikščiojime-koncerte daly
vauti.

—LSS, Cenlralinė Kuopa.

Visoj šalyje yra labai padi
dėjęs socialistinis veikimas. 
Visur kuriasi f nauji lokalai, 
rengiamos prakalbos, eina pla
tus judėjimas.

—San Francisco, Cal., socia
listai asmeniškai aplankys 1,- 
000 namų, kad surinkti dau
giau narių partijai. Senas so
cialistų kalbėtojas Walter 
Thomas Mills < duos keturias

< i
prelckcijas,. Kartu kalbės prof. 
Robert Brady. Liepos 24 d. 
rengiamas piknikas, kuriame 
tikimasi 5,000 žmonių. Pirmo
sios Gegužės iškilmėj, prie 
kurios prisidėjo ir kelios kitos 
radikalės organizacijos, kalbės 
Cameron King.

—-Delroit, Mieli., 69 Erskine 
St., pradėjo eiti 4 puslapių 
socialistų laikraštis The M i- 
chigan Leader.

—Missouri socialistai išstatė 
kandidatus j legislaturą visuo
se distriktuose.

—Pirmą sykį stodami į rin
kimus, Whitefish, Mont., so
cialistai surinko 30 nuoš. visų 
balsų. '

—Ncw Jersey valstijoj nuo 
sausio 1 d. susitvėrė septyni 
nauji lokalai. Kongresiniai 
kandidatai bus išstatyti visuo
se distriktuose.

—Clevelando socialistąi ren
gia Pirmosios Gegužės apvaik- 
ščiojimą Slovenian National 
Hali, 6409 St. Clair Avė. Vy
riausiu kalbėtoju bus Joseph 
W- Sharts,. socialistų. kandida
tas į gubernatorius. ■

—New Yorko socialistai Pir
mąją Gegužės rengia demons
traciją.

—Buffalo, N. Y., Pirmosios 
Gegužės apvaikšČiojimas bus 
8 vai. vak., Lafayette hotely. 
Vyriausias kalbėtojas bus Gus
tave A. Strebel, gen. organiza
torius Amalgamated Ėlotbing 
Workcrs ir buvęs socialistų 
kandidatas į N. Y. gubernato
rius. , . . x .

—Clevelando socialistai šau
kia visų darbininkų ir frater- 
nalių organizacijų susirinkimą 
bendram yeikin^ui paremti ne
darbo apdraudą. ’
'—Minnesota socialistai kon

vencijoje nutarė remti Far- 
i valstijos

laiko*

kandidalus, jei jie nebandys 
remti nacionalius kandidatus 
kilų kapitalistinių partijų. Dė
lei to Fannęr-Ldbor konven
cijoj oficialoi mašinai nepasi
sekė pravesti indorsavimą 
Roosevclto.

< . . - ■ j. •

Bankietas Chicagoje 
atidarys socialistų 

kampaniją

tijos konvencija ir bus nomi
nuoti Socialistų kandidatai į 
prezidentus ir vice-prcziden- 
tus, tuoj prasidės plati sociali
stų priešrinkiminė kampanija.

Kampanija bus pradėta di
deliu bankietu Chicagoje, ku
ris įvyks trečiadieny, gegužės 
25 d., Stteuben name, 188 West 
Randolph St. Į bankielą atva
žiuos daug konvencijos dele
gatų ir laukiama daug svečių. 
Bankictui yra paimtas visas 
24 augštas Steubcn namo. 
Tarp jau pasižadėjusių kalbė
ti bankiete yra Milwaukee ma- 
yoras Danicl W. Hoan, Nor
mai! Thomas, Hehvood Broun, 
Morris Ilillųuit ir B. C. Vla- 
deck, žinoma, kalbės ir no
minuotieji kandidatai. Pirmi
ninkaus Wm\ A. Cunnea.

Lietuviai socialistai ir prita
rėjai yra raginami dalyvauti 
šiame bankiete. Tikietai kai- 

t

nuoja $1.?5, Rezervacijas kaip 
galima greičiausia reikia siųsti 
Socialistų Kampanijos Rankio
to Komitetui, <549 Randolph 
St., Chicago.

Panašus bankietai įvyks ir 
kituose miestuose.

Dideli socialistų lai 
mojimai Wisconsine

Danicl W. Hoan tapo išrink
tas Mihvaukee mayoru penk
tam terminui niekaij pirmiau 
nepasiekta 45,050 balsų di
džiuma. Miesto iždininku iš
rinktas Dr. John W. Mudroch 
39,852 balsų didžiuma. Mies
to advokatu išrinktas Max Ra- 
skin, 29 m. amžiaus, 8,716 bal
sų didžiuma. (Abi pastarąsias 
vietas ikišiol laikė “neparti
niai”). Skaičius socialistų aL 
dermanų padidėjo nuo 6 iki 
12. ’ Taipgi išrinkti deVyni pa
vieto supervaizoriai, vieton 
buvusiųjų, šešių. Vienas kan
didatas į aldermanus pralai
mėjo tiktai 57 balsais ir todėl 
naujas balsų skaitymas gali 
kartais padidinti socialistų at
stovybę miesto taryboje iki 13 
aldermanų (Viso yra 27 alder
manai).

Didelius socialistų laimėji
mus buvo galima numatyti iš 
nųminacijų, kuriose socialistai 
aplaikę labai dideliu laimėji
mų. O ndmįnacijos Wiscon- 
sine yra' labai svarbus dalykas; 
Ten yra taip vadinama nepar
tinė rinkimų sistema ir lik du 
daugiausia nominacijose gavę 
balsų kandidatai lieka išstaty
ti galutiniems balsavimams. 
Taip kad kandidato išrinkimui 
reikia gauti absoliutę didžiu
mą Į)alsų.

Socialistai aplaike stambių 
laimėjimų ir kitose Wisconsi- 
no vietose. Mihvaukee prie
miesty West Allis nuvertė se
nąją mašiną, kuri tą meistą 
valdė per 12 metų ir* išrinko 
mayoru socialistą Dr. M. V. 
Baxter. . Tai bus šeštas socia
listas mayoras Wisconsine. 
Taipgi ten tapo išrinkti ir trys 

ru William J. Swoboda. Par
tija pareikalavo, kad jis rezig
nuotų, priešingai grūmodama 
jam apkaltinimu. Jis, rodos, 
pasirinko rezignavmą.

lola mieste socialistas ma
yoras B. I. Anderson sumušė 
savo republikoną priešininką 
2 prieš 1 balsais.

Padaro galimas šias šen
sacingas kainas! m r , i u-

APRON VIRTUVES SINKOS U
Niekad pirmiau nebuvo tokios vertybės “A”— 
KOKYBĖS sinkų. Pasiūlomos už šias kainas 
kol jų išteks. Vieno šmoto apron kampinė 
sinka—^.48 colių, tiktai sinka ........

5 2 colių $19.85 
%

Toileto Autfitas
Šis klozeto autfitas susi- 

| J deda iš tyro balto cbina 
tanko ir puodo su ąžuo
line sėdyne. Kokybė ga
rantuota. $ 11 cn

SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

LAIVAS “LAN CAŠTRIA”

LANCASTRIA”
Be Jokio Persėdimo

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

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

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą
---,---_-- ,--------- , J ---------
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Kampinė Roll. Rim 
Sinka

su kampu, vieno

12.95

Kitchenette Sinka 
% •

I D E A L Ė dėl jūsų

mio ......... -

18x30 colių ^5.45
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46 VALSTIJOS “ŠLAPIOS”

Savaitraščio “Literary Digest” pravestas atsiklau- , 
simas prohibicijos klausimu davė 4,668,537 balsus iš vi
sų Jungtinių Valstijų. Iš to balsų skaisčiaus 1,236,660 
balsų yra už prohibicijos tęsimą, o 3,431,877 — už pro-, < 
hibicijos atšaukimą, kas sudaro 26.49 nuošimčius už 
prohibiciją ir 73.51 prieš.

Imant valstijomis, dauguma prieš prohibiciją pasi
sakė 46 valstijose, dauguma už prohibiciją pasisakė tik 
dviejose valstijose — Kansas ir South Carolina. Kan- 
sas valstijoje dalyvavo šiame “šiaudiniame balsavime” 
84,121 žmogus ir iš jų tik 397 balsais paėmė viršų “sau
sieji”. South Carolina valstijoje “sausieji” laimėjo 68 

. balsų dauguma iš 64,790 paduotų balsų.
Tas pats savaitraštis darė panašų “šiaudinį refe

rendumą” 1930 m. Tuomet prohibicijos šalininkų balsų 
nuošimtis buvo didesnis. Anam balsavime buvo pasta
tyti trys "klausimai: ar vykinti prohibiciją, ar ją pa
keisti, ar panaikinti. Už vykinimą pasisakė tuomet 
1,464,098 asmens, arba 30.46 nuošimčiai, o už prohibici
jos įstatymo pakeitimą — 1,399,314, arba 29.11 nuošim
čių. Už visišką prohibicijos atšaukimą balsavo 1,943,052 
žmonės, t. y. 40.43 nuoš.

Per dvejus metus nuo tos “Literary Digest” anke
tos iki dabar sentimentas prieš prohibiciją žymiai su
stiprėjo. Tuomet dar buvo 5 valstijos, kuriose “sausieji” 
turėjo daugumą; šiandie tokių valstijų, kaip matėme, 
jau tėra tik dvi.

Ar šis “šiaudinis balsavimas” visai tiksliai atspindi 
Amerikos žmonių nusistatymą prohibicijos klausimu, 
yra sunku pasakyti. Jeigu Jungtinių Valstijų kongre
sas padarytų tuo klausimu referendumą, tai balsavime 
dalyvautų apie 40 milionų žmonių, kupmdt “Literary 
Digest” anketoje dalyvavo 4 milionai. Oficialis referen
dumas pasiektų ne tik dešimtį kartų didesnį skaičių 
žmonių, bet ir tuos gyventojų sluoksnius, kurie laikraš
čiui yra mažiau prieinami. “Lit. Digest” balsavime da
lyvavo, be abejonės, daugiausia, miestiečiai, o ypatingai 
didmiesčių gyventojai. Tuo gi tarpu yra žinoma, kad 
už prohibiciją stoja labiau sodžius ir ekonomiškai atsis
ukę distriktai, negu- pramonės centrai su dideliais mies
tais. 

/ » 

Amerikos prohibiciją; yra pirmoje eilėje protesto- 
niškų bažnyčių padaras. Ją užkorė žmonėms protesto- 
niški kunigai, kurie turi daugiausia įtakos pietinėse ir 
vakarinėse valstijose tarpe farmerių ir smulkiųjų ver^ 
telgų. Sunku pasakyti, kokia dalis to elemento dar ir 
šiandie tebėra * ištikima svaigiųjų; gėrimų draudimo idė
jai, bet, tur būt, daug didesnė* negu miestų gyventojų. 
Todėl, padavus prohibicijos klausimą visuotinam balsa
vimui, “sausųjų” nuošimtis veikiausia butų žymesnis, 
negu “Lit. Digest” rezultatuose* Bet yra; pąmato many
ti, kad prohibicijos priešai vistiek laimėtų^

Bendrai imant, “slapiausios” valstijos yra tos, ką. 
guli prie Atlantiko vandenyno; Jose. yra seniausia pra- 
monė ir jos turi daugiausia gyventojų. Referendume- jų 
balsai persvertų “sausąsias” pietų ir vakarų valstijas.

Aštuonioliktas konstitucijos amendmentas, kaip 
dabar matyt, gali būt atšauktas, nežiūrint į tai, kad 
tam tikslui reikia kongreso ir 36 valstijų pritarimo; 
Netolimoje* ateityje jisai* bus atšauktas.

\ . t .. . t r - .....

matyt, kad Maskva žiuri gana abejingai į ateities san
tykius tarpe Rusijos ir Ukrainos.,

Jau buvo seniai įvairių: Europos ir Amerikos kores
pondentų pabrėžta tas? f aktas, kad. didžiausias pramo
nės įmones bolševikai stato ne Ukrainoje, kuri yra tun 
tinga akmenine anglimi irt* geležies ruda, bet centralinė- 
je Rusijoje arba į rytus* nuo. Uralo kalnų; Dąugęlis spė
jo* kad Maskva tąį daro, vadovaudamasi* karę* strategi
jos sumetimais; Ji norinti išvystyti milžinišką pramonę 
Sibire, idant ji galėtų< pasigaminti amuniciją, kiltis ka-r 
rui su Japonija. Bet yra lengviau gabenti gatavą amu
niciją, negu medžiagas ir kurą. Ukraina tų medžiagų 
ir kuro turi daugiau, negu distriktai už Uralo kalnų.

Atrodo, kad sovietų valdžia turi ką kibą galvoje* 
Vykindama savo garsiąją “piatilietką”, ji proporciona- 
liai mažiau rūpinasi vystymu anglies pramonės ir elek
trifikacijos darbais Ukrainoje, negu kitose srityse. Į 
Ukrainos pramonės statybą ji mažiau investuoja, ir vi
soje savo industrializacijos politikoje ji elgiasi taiprhad 
jai, tartum, rupi padaryti Rusijos pramonę nepriklau
somą nuo Ukrainos.

Logiška išvada iš to yra ta, kad* Maskva numato, 
jogei Ukraina gali atsimesti nuo Sovietų. Sąjungos.

Separatistiškų (atsiskyrimo) palinkimų Ukrainoje 
yra ir jie neina silpnyn, bet stiprėja. Tai nenuostabu, 
Ukrainų tauta yra milžiniška, susideda iš 40* milionų 
žmonių, ir jai nėra malonu būti po svetima valdžia, —* 
ypač po tokia valdžia, kuri nepripažįsta jokios laisvės 
žmonėms. *

Nelaimė* ukrainiečių* kad jų žemė- yra suskaldyta 
tarp kelių* valdžių. Žymi* ukrainiečių dalis kenčia po 
Lenkijos jungu, kuris irgi yra - labai kietas. Bet jeigu 
kada nors kiltų konfliktas tarp Rusijos ir jos kaimynų, 
tai ukrainiečiai pasinaudotų — taip, kaip pasinaudojo 
lietuviai, lenkai ir kiti. .

SLA. Reikalai
Klingos misijos ir 

fašistų konspira
cijos: SLA.

Dabar haladpjasi po liętur 
vių kolonijas Brooklynp fašis
tų agentas D. Klinga. Malon
inai, p. Klinga yra pradėjęs 
tas savo misijas nuo Rylų ir 
traukia link Chicagos. Kiek 
jau mums yra žinoma, p* Klius 
ga aplanke Pittsburgh, Cleve- 
landų, Detroitu ir nutraukė

Kokiais tikslais p. Klinga 
važinėja po lietuvių-kolonijas? 
Ir kieno lėšomis? Kol. kas 
fašistai tai laiko slaptybėje. 
Nors p. Klinga, važinėdamas 
po lietuvių kolonijas, persista- 
to “Vienybės” redaktorium, 
bet “Vienybė“ apie savo re-l 
dakloriaus Klingos maršrutą 
hcpi’isimena. ne žodžio. Pats 
ponas redaktorius lUinga ir-gi 
nerašo, nieko * apie savo kelio
nę. j.
—Reiškia, p. Klinga > važinėją 
jiui svarbiomis ir: slaptomis 
SLA. reikalaismisijomis. Yra 
laikomi* tikrųjų tautininkų* 
slapti susirinkimai, daromi

UKRAINA IR SOVIETŲ RUSI J A

Ukrainiečių Biuras (Londone) savo biuletine iš bąL 
5 d. 1932 ?im paduoda įdomių skaitlinių apie Ukrainos: 
svarbą ekonominiame Sovietų Sąjungos gyvenime. Iš 
jų patiriame, kad Ukraina kartu su Kazakstanu, sovie
tine Baltgudija ir Uralo distriktu parūpina, devynis dėr 
šimtadalius grudų sulig “penkmečio” planu.

Vienoje Ukrainoje randasi 68 nuošimčiai visos ;Sjp- 
vietų: Sąjungos anglies (Donbasl). Ukraina pagamina 
89 nuošimčius kokso ir. turi 77 nuošimčius geležies ru
dos.

Bet sovietų spauda nuolatos nusiskundžia, kadi 
Ukraina atsilieka nuo “piatilietkos” programo. Prie*- 
žastidj kodėl Ukraina nepristato pažymėtos kvotos diio«- 
nos, yra aiškinama tuo, kad jos gyventojai vartoja pa- 
svvaus pasipriešinimo taktiką prieš, sovietų valdžią.. It

• •» •

kaipp: “sękmmgąs biznierius” 
ir, “didelis veikėjąs”.

Kitas fašistų/ skymas yra 
kaip nors p. S. E. Vitaitį pra
šalinti iš “Tėvynės” redakto
riaus vielos ir, įstatyti Pr. Ba
jorą, kaipo tautiškai nusista
čiusį žmogų. “Tėvynės” redak
toriaus vietos norėtų ir, tokie 
geri tautininkai, kaip Valaitis 
ir Klinga. Reiškia, kati tautiš
kų kandidatų į “Tėvynės“ re
daktorius randasi pakanka
mai ir dėliai to pas musų tau
tininkus ir sandariečius bend- sf „ ' « 1 '• : I' L
rame fronte susidaro daug 
keblumų sudaryti “tautišką 
vienybę.“

, Pas fašistus ir dešiniuosius 
sandariečius bendras frontas

/
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Verti A. Vaivada
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nas ir Pikšris turi daug įtakos 
“Sandaroj“, ypač Pivariuno 
žodis yra daug? reiškiantis ir 
gali pakreipti “Sandaros“ nur 
sistatyiną į tikrųjų tautininkų; 
pusę dėl sudarymo bendro; 
fronto prieš sdcialistų “pavo
jų“. Žymiausi Pittsburgho 
sandariečių vadais yra drtih 
miausi broliai tautiškoj dvar 
šioj. O. už vis^ svarbiausias 
dalykas,. — lai prospektai dėl 
j). Pivariuno busiančiame SLA. 
Seime.

Fašistų škymčriai planuoja 
sudaryti bendrą frontą su dp 
šiniaisiais . sandąriečiais ir lii- 
kisi sudaryti šiokią tokią (Jąiif- 
gumą SLA. sciiųg ir neužtvir- 
.tinti’ Pildomosios Tarybos, vi- 
suoĮinu narių balsavimu iš
rinktos. Seime gi įstatyti į 

j Pildomąją Tarybą savus žmo
nes. Tokiaųic atvėjyj,. Pivariir 
nas galėtų būtį išrinktas SLA. 
iždininku, pavarius Seime de- 
inogogiją prieš advokatus if 
neya. pasiremiant Pehp. valsti}- 
jos , įstatymais, kad SLA. iždii- 
ninku&. turi būti iš Pdim., o

: 1 1 . 1 ■ ■ L ' I .

Bągočių, Gug| ir Bakaną, kad 
atmetus juos Seime, jei tik 
jįė bus išrinkti visuotinu bal
savimu. Praktiškai jau laike 
visuotino balsavimo fašistai ir 
dešinieji sandariečiai turėjo 
bendrą frontą ir kartu balsavo 
už savo tautiškus kandidatus, 
—kantu abeji šmeižė Bągočiųų 
Bdkaną ir Gugį. Bet sudaryme 
bendro fronto “Tėvynės“ re-t 
dakloriaus klausime susiduria
ma siŲdideliais keblumais, dęl 
tos paprastos priežasties, kad 
pas musų, tikruosius tautinin
kus randasi perdaug, kandi
datų į redaktorius in kad. pd 
Vitailis turi, ddug įtakos pas 
pąžangiuosius sahdariečius ir 
SLA. nariuose.

Pas mus Pittsburghe jair visi 
kalba, kad Klinga važinėja po | 
lietuvių, kolonijas ir peršasi į j 
“Tėvynės” redaktorius. Tas tai 
tik dalis Klingos misijos. Klinrj 
gos misijų tikslus, — tai kom 
spįraviinas prieš SLA. narių 
daugumos valią, vartojant sąr 
mokslus ir visokius skymus, 
kad įstačius savus žmones* į 
Pilcįomąją. Tarybą* ir kad' pas
kui galėjus “tautiškai“ šeimi
ninkauti ir. pasirodyti savo 
“tautos vadui“ Smetonai, jog 
tautininkai yra tikrai galingi.

Kad* Klingos misijos turi gę- 
ro pasisekimo dėl sudarymo 
d/ondro .frontų, tarp fašistų ir 
dešiniųjų sandariečių, ią. kad 
fašistai kartu su dešiniaisiais 
sandariečiais rengiasi prie 
“pytčo“ SLA. Šerne, — tai yra 
neužginčijamas faktas. Bet ar 
tas fašistų-sandarječių rcn^įąr

SLA.1 Seime
— tai jau kitas

kc Seimo nuo socialistų* “grę
siančio pavojaus“.

Ponas Klinga atvyko į Pitl«- 
burghą, pirmomis balandžio 
dienomis' ir buvo, apsistojęs 
pgs* P* Pivarhmą; Išbuvo 
PiUsburgbe daugiau, kaip sa
vaitę, laiko. Per. tą laikotarpį 
p. KJinga painiausiai aplankė 
žymcsniupsiiis PiUsbupgl|o. tau
tininkus, kad< patyrus jų ūpą 
ir nusistatymą. Paraše, kplėr 
tą slpaipsnių - į “Vienybę“, po 
kuriais davė P. Rivaraimui pa? 
sirašyti, kad . išrodytų, jog tai 
yra apties p; Pivaiuuno rašyti, 
^ąt, reikalingu parodyti p|a- 
čiąjąm pasauliui, kad p. Piva- 
riunas yra ne, bile koks Jur
giu, bet tikrai mokytas žmogus 
ir. didelis “veikėjas’’. “Vieny
bės“ redaktoriaus Valaičio 
žodžiais šūkaut,. “KJiuga popu- 
nmūzuoja pi Pivarįuną”- O 
tas “ppppliąrizavinĮjas’’ P. Pi-

inentu pamaniau, kad mėgins 
vėl man už gerklės griebti. 
Bet mano baimė buvo be pa
mato, nes maldaudamas ištie
sė į mane rankas ir tikrai jau
dinančiu balsu pakartojo savo 
prašymų. Pastebėjęs kad per- 
didelis jausmų parodymas vei
kė jo nenaudai, grąžindamas 
tarp musų senuosius santykius, 
jis ėmė tuo labiau mus tikinti 
į savo prašymo svarbumų. 
Žvilgterėjau į Vau Helsingų ir 
jo akyse išskaičiau savo nuo
monės patvirtinimų; todėl sa
vo elgesyje pasidariau kiek 
griežtesnis, šaltesnis ir daviau 
Renfieldui suprasti, kad jo 
pastangos yra bereikšmės. .Jau 
praeityje turėjau progos pas
tebėti panašų jame augantį su
sijaudinimų, kuomet pareiškė 
turįs labai svarbų prašymų, 
pavyzdžiui, kuomet jis parei
kalavo atnešti jam katę; ir 
šiuo kartu kaip, ir pirmiau bu
vau prisirengęs pamatyti jį 
į puolant. į niūrų sutikimų su 
savo likimu. Bet mano nu- 
žurėjimas pasirodė klaidingas, 
nes supratęs, kad jo prašymas 
nebus išpildytas, jis pradėjo 
gerokai karščiuotis. Puolė ant 
kelių, iškėlė rankas ir jas lau
ždamas, ir apsipylęs ašaromis 
ir veidu aižomo didžiausio su
sijaudinimo. pradėjo berte 
berti karštus maldaujančius 
žodžius:

(Bus jlaugiau)

P«Kmiuion Doublcday, Doran 8 Co.

(Tnsa) i

Per visą pasikalbėjimą pro
fesorius ' Van Helsingąs se- j 
kė jį* akimis labai atydžiai ir 
buvo tąipi labai sukoncentra- 

Svęs į jį. savo žvilgsnį* kad jo 
antakiai buvo suėję prie no
sies viraupės, ir darė jo, žvilgs
nį tiesiog perveriančiu, Po 
kiek: laiko tarė į Renfieldą bal
uli,; kuris mane tuo laiku nenu
stebino, bet vėliau, pagalvojus 
pąsirodū gana keistas, nes pro
fesorius į jį kalbėjo, kaip į 
sau lygų žmogų:

“AT galit atvirai man pasa
kyti* priežastįu kuri tave ver
čia reikalauti šią nakt būti pa
leistam iš ligoninės? Aš neabe
joju, kad* jeigu patenkinsi ma
ne, visai1 svetimą žmogų, beša
lišką ir pfipratusį į viską 
žiūrėti suprantančiomis akimis 
L-Dr. Scvardas rizikuos ir pri
ims visą atsakomybę jūsų pra
šymą išpildydamas?“ Renfiel- 
das liūdnai pakratė galvą ir 
pažiurėjo į profesorių., labai 
gailiomis akimis. Van Helsin- 
gas tęsė toliau:

“Apsigalvok; žmogau. Tvirti
ni* kad esi pilniausio proto* 
nes mėgini mus įtikinti į savo 
žodžių nuoseklumą. Mes apie 
tai dar galime labai abejoti ir 
tikėti, kad-viską darai' vien no
rėdamas ištrūkt ii nuo to. jūsų 
trukumo išgydymo. Jeigu nėr 
nori padėti mums surasti ger 
riaušių* išeitį, kaip-gi mes ga
lime atlikti pareigą, kurią pats 
mums primėtei? Apsigalvok ir 
padėk- mums; jeigu galėsime, 
kuo daugiausiai dėsime pa
stangų jūsų norą išpildyti.“ 
Renfieldas vėl kratydamas 
galvą atsakė:

“Dr. Van>Helsinge, nieko ne
galiu pasakyti. Jūsų argumen
tas yra sveikas ir tvirtas ir. jei
gu bučiau, laisvas tat padaryti* 
nesvyruočiau nei trumpiau
siai valandėlei; bet šiuo rei
kalu ne. aš turim galutiną bal
są, legaliu jūsų paprašyti ma
nimi pasitikėtu Jeigu mano 
prašymą almėsite, ne aš už pa
sekmes atsakysiu.“. Pamaniau, 
kad jau beveik laikas užbaig-, 
Ii šią sceną, kuri pradėjo, da
rytis perdaug komiškai rimta, 
todėl ėmiau artintis prie durų 

|trumpai tardamas;
“Eikime, vyrai, musų laukia 

darbas. Labanakt.“
Bet vos spėjau prie jų priei

ti, pacijente staiga įvyko nau- 
. Jis prie manęs

Mes ma-|šoko taip greitai, kad tuo mo-

mas “perversmas 
pųvyks, ar ne, 
klausimas. Aš čia noriu nuror 
dyli į lai, kokių negražių prięr 
monių griebiasi tas juodasis 
elementas, kuris save vadina 
“tikrais tautininkais,“ kad at
siekus tikslo.

Klingai paviešėjus Pitlsbur- 
ghe virš savaitės laiko, mes 
matome “Sandaroje“ ir “Vie
nybėje“ Pittsburgho Virbicko 
raštą, kur, kalbama apje “tau
tišką vienybę“ tarp sandarie
čių “ “dirvinių“, “vienyĮ)inįn>| įa permaina, 
ką“ ir. “fribuninkų“: .— .-T_ . 
tome, kad sandariečių organas 
“Sandara“ neva “demokvatiš- 
kas“ laikraštis, savo pirmame 
puslapyje atvirai kalba už/vie- 
riybę su fašistais, piktai puola- 
Bagpčių, Gugį bęi Bakaną ir 
gąsdina savo, sekėjus, kad 
SLA. gręsiąs pąvojus iš ■Bagoj- 
čiaus, Gugįo.ir Bakano pusės.

Dėl ko tos kalbos ąpie vie-| 
nybę ir riksmas apie tą mena-! 
jjną. SLA, pavojų#- Ne dėl kO 
kito, kaipntik dėltpi> kad dau
guma < SLA.- nariui nępąisė 

( “Sandaros“ ir fašjstfą. šlamštą 
Tareilai. O kas Buk PivarjunO’išmcižUĮTiiR;atidavė, savo buUųs 

‘ . i- u»?Bngnčili> Gugįt BąHauą, įr
reigqms, tai galima tiki tieki kitus pažangius kandidatus į ' « • i i • ___ •___  ■ • i i___ • _ rn __ ri"' „i

nęs ir dabar SLA. pinigų yra 
padėta Mellon Banke. Tai ir 
butų “drūtas” argumentas už 
Pivaiuuhą.

(Lkądi Pivąiūunas turi ambi-* 
cijų būti SLA. ižd|nipku, tai 
pittsburghięčiams nėra jokią 
nąsląplią,, Pirm Pildcimosios 
darybos, npinipącijų “Vienybe“ 
ir. “Dirvai tvirtai stojo / už l?i- 
yių’iunn kandija Uitą, į SLA,. iž
dininkus. Bet viąą. beda su Pi- 
yarinnpi kaiųlįdatura. buvo tą, 
Itad.Tareilą i« LopąBo stovėjo 
įpt kelio Pivariuno kandidUr 
Jurai, Pivariunas biivO* pniver$r 
tąs nusileisti ir. ištraukė sayo 
.kaudijalurą, kad nepąkeMkųa r«- x x w * i •. i *rwi__ •__ c.

, tinkamumo SLA. iždininko pą-( ūži Hagpoiij, <»nį|jt Bakaiti}, ir

pasakyti, kad p. Pivariupas 
gal, ir tiktų iždininko viętai ko
kioj junginėj, “susąidcj“, bet 
ne SLA?1 • ; ■ "

PąbarJmjų laiku,* kada, no-, 
minacijosc į SLA. iždiųinluią 
^anąila m LppąUV; llPjąųuSjP’ 

variuno buvo daromas siutam.^ rinkimuose vienintelis tau-.■ ................. 1 ’ * Wsrkan^
irgi atrodo, jdg pralaimės,* 
nęžįimnnb į tąi» kad. pasa|ė 
Vienybės? jis - “smąrkįaį,. vę- 

jąsirGugį’* Taręihu Hralaįmę- 
įus, rjpkipHmse, Sęinrn JĮ riek
ti bus nelabąi gprai. Ręikia, 
iešk*QU.!lvmdįdąto, jojančio, : ‘

kaip tai: Virbickas, pivaiąųf- dįiki numatomą,JZ. Pjyar.iuuas,

tikrais i^okavimais, kaip* ma-, 
tysiipe. žoniiaų. .

Ponus įmingu užUnikų. gąųą, 
jįlgąi Pittshųrghe sui sąvq; ųiį-. 
Sijęmis* Mat, Igįngps misijų 
tikahu. šiuo ląįkų . 1^1181)^:^’ 

sUiąte^įnk punktai.
Seimas bus Pitkibiirgbe, PiW-, 
burgho > sapdiųuečių vaųnį,

i,aųt

;Bildainųj ų Tapybą, Tad, mųsų 
iatžagaręiyiai rengią. savo, sekė
jus pi’ie poi’versmo Sei- 
-nic, nebūtų užLvirJlipti tie 
■Pildmuosips. T apybos, nųniai, 
(kmuc ijgra ųĮilaiĮkųs^ al&iga- 
reivių užmačįoms^ rengį^i 
špĮLirlo pĮ’jųjmpimmįa. P.gsigrię- 
btį Moš/dMžiules organizacijos I 
.Ygųovybę^ vifĮąi. nę^pitapt su 
daugumos SLA. narių valia, 
pmięįįštą bąjsųvimuo^e.
SĘA.. nariai turi lądi sayo or

ganizacijos reikalų sargyboje 
Jk tink|iųųų-, alpęiųyĮ i|fžagaręi- 
v i ų užmačias ir pasii noji m a 
prieš, opgapįzmūją-

--rfiinyįoja^

{

M
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New York
Iš Cbicago

I vip:Ną- 
PUSĘ
l ABI 

PUSES 

Tikietai geri tiktai 
coachcs vagonuose 
kada priduodami 
kartu su Trans-At-

L/^ lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau- 

, kiniai išeina iš Dcarborn stoties.
Cbicago. kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

Erie traukiniai. yra greitus ir pa
togiai. įrengti. Valgis musų val

domuosiuose vagonuose yra puikus 
,ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus. -

(Pėl. tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį. Erie tikietų ofis^ ar 

• prie
H. T. HARLOW.

. General Passengcr Agent,
327 So. ta Šalie St.. Cbicago 

d Telefonas HARRISON 4160 

ERIE RĄILROAD

Pirmosios Gegužės

KONCERTASu

JtMMi M

Prakalbos ir Balius

Sekmadieny, Gegužės 1 
Lietuviu Auditorijoj

Dalyvaują Chicagos Lietuvių 
Choras‘Tirnayn^, Anelė 
Salaveičikiutė-Stepp-navicienė, 
Pranas Jakavičius, Mergaičių 
Trio ir tt; Geriausi kalbėtojai.

Pradžia G'vaU vakare.• ’ * * .
Įžanga 35c
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Asmeninei savasčiai 
takšnoti bilius

nai imant, perkratinejataa apie 
10 bylų kasdien. Jų permažai, 
kad užlaikyti visą teismo sky
rių.

Illinois valstijos senatas pri
ėmė bilių, sustiprinantį įstaty
mą asmeninei savaisčiai takšno
ti ir kai kuriuos kitus aktus 
taikomus tam, kad pagelbėti 
taksu mašinerijai geriau veik
ti.

Svarbiausias iš priimtų sena
to bilių yra 182. Jis įgalioj;, 
kauntės asesorių kiekvienoj 
kauntėj pašaukti kiekvieną as
menį ir pareikalauti iš jo po 
priesaika liudyti kiek jis, as
muo, turi asmeninės savasties.

Pąšovė šerifo padėjėją
Du šerifo padėjėjai mėgino 

iškraustyti p-nios Miller rakan
dus iš buto 1238 Wcst 47 place 
už nemokėjimą rendos.

Moteriškė gindama savo bu
tą pašovė vieną šerifo padėjė
jų į ranką. Mat, šerifo padė
jėjai, neįleidžiami pro duris, 
mėgino įlįsti vidun per langą.

Traukinio nelaimėje žu
vo du

Holdapas buse ’
• v *' <

Du banditai įšoko iš automo
bilio, kuriuo jie važiavo, į pil
ną pasažierių busą ir čia at
ėmė iš p-los Claros Belkump 
$168 kompanijos pinigų, ku
riuos ji vežė į banką. Mergina 
tarnauja Thompsono valgyklai.

Apipiešė' banką
Du banditai padarė holdapą 

Oak Glen Trust and Sayings 
bankui miestely Lansing.

Įėję bankai: jie pasisakė esą 
bankų ekzaminieriai. Paskui 
greitai apsidirbo ir pasišlave 
apie $5,000 pinigų.

Banditai pabėgo.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Uždarytos penkios šo
kių salės

Uždarytos dar penkios šokių 
sales, kai mero Cermako palie
piau buvo atimti laisniai įš jų.

Holdapas stokjarduose

Išvežė seifą iš sinagogos
Vagiliai įsilaužė į žydų sina

gogą, 1132 North Spaulding 
avė. Išrite laukan 400 svarų 
saugiąją šėpą, jie įvertė ją j 
troką ir nuvažiavo savais ke
liais.

e Graborlai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevek 7532

Lietuviai Gydytojai
Phone Cr.nal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. KUauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergaij ir Subatomi 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .is 

I82l So. Halsted Street

Statys kandidatūrą kaip 
, nepriklausomas

\V. W. O’Brien, senas chica 
.rietis advokatas, paskelbė, kad 
jisai statys savo kandidatūrą 
gubernatoriaus vietai ateinan
čiuose rinkimuose kaip nepri
klausomas nuo partijų asmuo. 
Jau pradėta platinti Chicagoj 
peticija, kad surinkti reikalin
gą kandidatūros padėjimui skai
čių pavardžių.

Uždaryta municipalio 
teismo skyrius

Vyriausias municipalio teis
mo teisėjas Sonsteby pranešė, 
kad nuo gegužės mėnesio 2 die
nos bus uždarytas municipalio 
teismo Grand Crossing skyrius. 
Taipjau busiąs uždarytas to pa
ties teismo Pekin skyrius. Jų 
darbuotė busianti perkelta Į ki
tas pietas, kur reikalinga dau
giau bylų perkratinėti. Minė
tuose dviejuose skyriuose, abel-

Vakar rytą, šeštai valandai 
. išmušus, nušoko nuo bėgių 
Grand Trim k gelžkelio trauki
nio lokomotivas. Nelaimėje žu
vo lokomotivo inžinierius ir 
pečkuris. Inžinieriaus vardas 
James G rovės, pečkurio—Wal- 
ter Schinning. Abu gyveno 
Battle Creek, Mich.

Artimiausias prie lokomotivo 
vagonas nuriedėjo i stovėjusį 
netoliese namą ir sužeidė gy
venusią jame moterį, p-nią 
Bradburn, ir jos tris vaikus. 
Sužeistieji nugabenti i ligoni
nę.

Kuone visi kiti vagonai nušo
ko nuo bėgiu, bet sunkesnių ne
laimių su žmonėmis neatsitiko. 
Traukiniu važiavo apie 50 pa- 
sažierių. Kitu traukiniu pasa- 

ižieriai buvo atvežti Chicagon.
I . ■ - I - - ■ -- III.. I

i Neteko vilties naujam 
bankui

—r---------------------------

Kai užsidarė Second North 
■ Western Bank, tai dėty paslan
kus atidaryti jį perorganizuotą 
netoliese nuo užsidariusio. Pra
dėta rinkti depozitorių parašai. 
Bet nesurinkta jų pakankamai 
Taigi naujam bankui viltis pa
dėta i šalį.

Du banditai padare holdąpą 
Harry McNa'ir .kompanijos ofi
se. Jie pasipelnė $1,100 pini
gais,- atėmė tris daimanlinius 
žiedus ir pasišlave sūrų. Šerų 
betgi išleisti negales, ba jie ne- 
perleicįžiami kitiems.

Užsidegė drabužiai

Kūdikių paroda
Kūdikių paroda ruošiama En- 

glewoode gegužės 17 dieną. Pa
roda rengiama vietos biznierių 
indorsaviinu.

Kontestantus galima' užregis
truoti Southtown Infant Wei- 
fare stoty.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46lb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

|327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard '5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo D3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35U1 St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Geiai lietnviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St 

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

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

ANNA SAMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 26 dieną 3:30 valandą 
po piet 1912 m. sulaukus 40 
tų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
rą Williamą. dukteris Estelle 
chaels ir Mario D’Andrca.

me-

vy-
Mi-

Kūnas pašarvotas randasi 2839 
S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyėioj. ba
landžio 29 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų į St. Anthony parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus geduline 
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Holy Se- 
pulchre kapines.

Visi a. a. Anna Šamas gimi
nes. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. •

Vyras ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja • grabo- 
rius iGordon. Tel. Canal 1 344.

JONAS DRAUGELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 26 dieną, 5:45 valandą 
vakare 193 2 m., gimęs Lietu
voj.

Amerikoj išgyveno apie 4Q me-- 
tų.

Paliko dideliame nuljudįme 
moterį Oną. po tėvais Lesky, tris 
sūnūs — Antaną. Juozapą ir Da
nielių. du anukus' —- ĄUen ir 
Eillen. brolį Baltramiejų (gyv. 
Brooklyn, N. Y.), brolį 3Villiam, 
brolienę Mary Rutkins (gyv. 
Springfield, III.) ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3313 
S. Union Avė. tel. Boulevard' 
3354.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 30 dieną. 2 vai. po plet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jono Draugelio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, ir Giminės.

Laidotuvėsc patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Td. Yhrds 1741.

Lietuvės Akušerės

KAZIMIERAS GEŠTAUTAS
Universiteto Studentas

Persiskyrė su . šiuo pasauliu ba
landžio 24 dieną. 1932 m., su
laukęs 2 3 metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Jievą-—iš namų Rimkaitę— 
tėvą Petrą, dėdę Juozapą, dėdyną 
Marijoną dėdyną Apolioniją Vai- 
vadienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi tėvų 
namuose 5619 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj balan
džio 30 dieną, 8 vai. iš ryto iŠ 
namų j šv. Jurgio parapijos baž- 
nyęįą. Bridgcportc. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Geštauto 
giminės, draugai ir pažystarųi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Tėvas ir Motina. Dėdė, / ' 
Dėdynas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

m—nwr,T»6^iii—wirT

Louis Gilbertson, 42 metų, 
5050 Winona avė., šoferis, išli
po iš Vau Buren gatves karo 
prie Kedzie avė. Stąiga jo dra
bužiai užsidegė. Publika supuo
lė gesinti jį. Jis tečiau taip 
skaudžiai apdegu, kad teko jį* 
nugabenti ligoninėn. Degtukai 
kišenėj užsidegė. Del kokios 
priežasties—nežinia.

Sumažins kaštus

________Graboriai_______

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busite užgahėdinti.' 
Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Lincoln Parko taryba įspėjo 
kauntūs klerką Swcitzcrį suma
žinti jos taksų 1931 metams 
sumą $500,000. Atsižvelgiant į 
tarybos biudžetą sumažinimas 
sieks 17 nuošimčių. )

■■■

KAZIMIERAS KINDERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 27 dieną, 12:35 valandą 
po piet 1932 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 26 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį Marijo
ną, iš’ namų Stankaitę. dukterį 
Bronislav.),1 seserį Zofiją ir švogerį 
Romah' Ivąškevičius. seserį Juzefą 
Persijoje, o Lietuvoje tris'seseris— 
Marcijon.^ Kazimierą it Ievą, du 
švogeriu — Ųngainį ię Narbutą, 
du pyąbrolius -- Jųlijortą ir Sta
nislovą černaųskius, pusseserę Te
klę Carauškį’ ir gimirtes. Kūnas 
pašarvotas randasi 4*3 51 South 
Fairfi^d'Ave: ‘ *

Laidotuvės įvyks panedeiy, ge
gužės 3 dieną, 8!:30 vai. ryte iš 
namų į'bĮ'ekaįto prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažn/čią. kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
liortio siėl^, o'Iš ten bus nulydėtas 
į Kazimiero papines.

Visi a. a. Kažitfnero Kinderio 
gimines, draugai1it pažystami esat 
ntioŠjirdžih . kviečianti dalyvauti 
hidotifvėse' ir sUttlVtt jam pasku- 

’ tittį'patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nrtlludę liekįtne.

( j poteris, Duktė, Sesuo, 
ŠVbgeris it; Čirpinės.

Laidotuvėse patartiauja grabo
rius BŽėrškls, Boulevard
9277.

T el'ėf onas Y ardą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ji- 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius1 visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

Tel- Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel. Lafąyette 7337 
Rez. Td. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Masu . Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. .! ! »'

3307 Auburn Avė.
CFIĮGĄGP, ILL.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAĮSORIŪS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnąu* 
j<* geriau' ir pigiau 

. negu kiti todėl, kai 
priklausau • prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18lb Štreet 
Tel. Canal’ 6174^ 

b SKYRIUS: 
F 3238 S. Halsted St.

Te|. Victory 4088

zipR-

3RABUIIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl publiką ąu nyBiggito-
mis kainomis už aukštos rųšįęs palaidojimą. Me^ nięko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musy 
Įstaigą i§ bįle kokios miešto dalies*

Reikalai esant, musų automobilius įvažiuos j jūsų 
namus įr atveš j musų įstąigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nię^o nereikės mokėti, nežiūrint 
Į tai, ai* jus ką pirkaite, ar ne.

EUPĘIKĮS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarinautoju; 'Dykai ■ ęęiįurios ModpVp^W W ’
šermenų. Pajaukite EUDEįlKĮ pirm pegU kreipsite? Jtur 
kitur. ( .

EUDEIICI■bbbi HhF BaH ■ w ■
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Mrs. A. K.
JARUSH

■ ‘

PHYSICAL
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo U Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvęs skaudėjimo, svaigimo, 
akių apttmimo, netvuotumo, Skaudamą 
akių karštį; nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiatisias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10'iki 8 v* Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsilikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 Sąuth Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
T .u v • • z -.d « ■

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. k

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ą. R. BLUMĘNTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avi. 
Tel. Btoulevard 6487

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

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

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. KARL NURKAT
-f—(NURKAITIS)

&įįįįl Akiniai pritaikomi
mokslišku budu

‘ “ 2437 W. 69th St.
'Tel. Grovehill 2242

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofi«o valandos niro 2 iki 4 ir nno O iki 

8 vai. - vak. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

* OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną,1 2 iki 3 po piet

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

Ofiso Td. Victory 6893.
Rezidencijos Tel. Drexei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 

3102 So. Halsted St 
arti 31 st Street, Chicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
f Tel. Canal 1713-0241 

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

Ad vokat ai

K. GUGIS
t ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nėdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
. .J i ■ ■ '■

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare < •

A. L. Davidonis, M.D. 
1910 So. Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

» nuo 9 iki 11 valandai rytą: 
nuo 6 iki 8 valandai Vakate 

apart tventadienio ir ketvirtadienio
.....  ....................... i« ■ ■■■ 11  ’ ■' -        " * —  

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rėži Td. Hemlock 2615

KILK DRANGELIS
■n -h • ■ r

DANTISTAS

2403 W. 63 St
kampas Wcstern Avc.

■' Tel. Republic 2266

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

Tel. Lafayette 4146

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

< • f 4 f ‘ * * t ,«>.»’ Vi*
------- _ — . , ■ ------- , ■ ....... , * ,„„į, 

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63ird St., Suite C
Tel. prospect 1028

Rez. 2359 So. Lea'vitt St. Canal 0706 
Ofįsp valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nėdefioj pagal sutartį *
■ ■■■■■ ■■■—............... .. ........... - ■ ■  ■ ■■■■■■ .... ..

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd.

kampas 6 7th ir* Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it' 

nedalioms pagal susitarimą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokątas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9. iki 6

A. A. SLAKIS
•t ?•'■**' T'

ADVOKATAS
Miesto Ofisajt 77 W. Washington St.
Room 1502 Td. Central 2978

Valandoj 9 ryto iki 4 po ęietų

Vakarais: Utarn.» Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai;

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DANTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West lAth Street^ 

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

Namų TeL Įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams Si., Rbotn 2U7 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel; Republic 9600 
r '

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
' Tel. Bouhąrard 28&0 

Rez. 6515 So. Rockvoell St. 
Td. Republit 9723

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24Ž(f Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį it 
Ketvlrtgdienį vakarais pagal msitarimą. 
........ . i ,.iiiii I /i '....i-......i..... .'ti

r- Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužes
Man rodos, kad civilizuotatnc 

pasauly nėra tokio kampelio, 
kuriame darbininkai nebūtų gir
dėję apie Pirmos Gegužės šven
tę. O betgi Amerikos darbinin
kai mažai dėmesio kreipia į ją.

Keista: nors pirmiau organi
zuoti šios šalies darbininkai bu
vo nutarę švęsti pirmąją gegu
žės kaip darbininkų solidarumo 
ženklą, bet labai daug yra to
kių, kurie jokio supratimo ne
turi apie jos reikšmę.

Man dažnai pasitaiko primin
ti čiagimiams manoAiarbo drau
gams, kad jau nebetoli Pirmoji 
Gegužes ir kad ji yra svarbi 
darbininkams šventė. Tai kai 
kurie jų pradeda klausinėti kas 
tai per šventė, ką ji reiškia; 
kiti vėl prasitaria, jogei ji ne
santi jokia' valstybinė šventė.

Keista, pamąstai žmogus. 
Amerikos žmones lanko mokyk
las, skaito laikraščius, knygas, 
o tokio paprasto dalyko nežino.

Taip tai šios šalies darbinin
kai rūpinasi savo reikalais. Bet 
kada pasitaiko kokie rinkimai, 
tai jau apie juos visi žino ir už 
politikierius susiriesdami agi- 
ja. Tuo tarpu ant savo reika
lų tik ranka numoja' ir jų ne
paiso.

Darbininke, atsibusk! Stok į 
eiles kovojančių. Tavo išgany
mas ir laimė žinojime. Nors 
vargas ir skurdas spaudžia ta
ve, bet Pirmąją Gegužės surink 
visas s*avo jėgas ir pakelta gal
va ir upu žengk pirmyn kartu 
su viso pasaulio susipratusiais 
darbininkais. Parodyk savo 
galybę, parodyk susipratimą. 
Juk tu, darbininke, esi sutver- 
tojas viso pasaulio gerybių, o 
pats skursti ir badą kenti dėl 
savo nežinojimo.

Kartu ir mes, lietuviai dUi’bl- 
ninkai, nepasilikime nuo kitų. 
Bukime sekmadienį, gegužės 
pirmą dieną, Lietuvių Auditori
joj. Ten įvyks Pirmos Gegužės 

prakalbos,

sime Pirmą Dienę Gegužės. Mu
sų kolonijos lietuviai meldžiami 
atsilankyti į gegužinį apvaikš- 
čiojimą. SLA. 178 kuopos pir
mininkas B. Walantinas savo 
lėšomis pasamdė muzikantus tai 
šventei paminėti' ir švęsti ją 
kaip ženklą darbininkų vieny
bės.—IMrbininkas.*

heliai Tautinių Ka
pinių

“Vilnies“ Nr. 89-me komisa
rų korespondentas vėl lošia 
“monki-biznį“ pasivadindartias 
“Bepartyviu“.

Toje korespondencijoj jisai 
mini Dambrauską, Daubarą, at- 
kartotinai primesdamas jiems 
partyviškumą ir nežinojimą kas 
buvo veikiama kapinėse, o save 
perstatydamas daug veikusiu.

Ten sako, kad koks žydas 
galįs nupirkti kapines už $35,- 
000, kurios mums kainavo virš 
$100,000.

Ar didesnių “monki-biznie- 
rių” galima užtikti, kad taip 
kalbėtų kapinių reikalu.

Nužiūriu, kad taip kalba B,en. 
Lubinas, kapinių trustisas. Jei 
ne jis tą korespondenciją rašė, 
tai atsiprašau jo. O jei jis, tai 
turiu pasakytų kad pats būda
mas raudonas bolševikas dangs
tosi bepartyviška skraiste ki
tiems primesdamas partyvišku
mą.

Kodėl jis nieko nesako į nu
rodytus mano faktus? Ginče 
su trustisais jis kvietė dviko
vai už vartų tuos, kurie drįso 
jam pastebėti jo vienpusišką 
bolševikišką politiką. Gal jis ir 
tos pastabos mėgins užsiginti.

Geriau lai jis parašo į laik
raštį, jogei nežino ką darąs, tai 
nereikės užimti spaudoj vietos 
atsakymams jam.

P. Daubaras.

Prof. Bender dėkoja

apvaikščiojimas - —
koncertas ir šokiai.

—A. K. Sargas.

Marguette Park
SLA. 266 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 1 dieną ge
gužio 2 vai. po pietų K. J. Ma
čiuką raštinėj, 6812 So. West- 
ern avė.

Visi nariai ir narės esate 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir rūpintis SLA. ir 
kuopos reikalais ir gerove. O 
kuomet dalyvausime visi susi
rinkime, tuomet dauk ko nu
veiksime SLA. ir kuopos 
vei.—M. Pallock, sekr.

/P-as William VValdo buvo 
pasiuntęs prof. Harold H. Ben
deriai pasveikinimą su jo 50 
metų sukaktuvėmis. Į pasveiki
nimą prof. Bender paraše p-ui 
Waldo tokį atsakymą:,

Didžiai įvertinu širdingą pa
sveikinimą, kurį Tamsta malo
niai teikeis pasiųsti man. Tai 
buvo graži mintis iš Tamstos 
puses, ir aš užtikrinu, kad esu 
giliai dėkingas už gerus linkė
jimus.

Nuoširdžiai Jūsų, *• ■ 
(Pasirašo) Harold H. Bender.

Cicero
Visų dėmesiui.

gero-

Mt. Greenwood, III
Pranešimai, smulkios žinios.

Pirmoji Gegužės yra tarptau
tinė darbininkų šventė. Pami
nėsime ir mes, SLA. 178 kuo
pos nariai, Pirmąją Gegužės 
kartu su viso pasaulio darbo 
masėmis savo kuopos susirinki
me.

SLA. 178 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 1 dieną 1 
valandą po pietų paprastoj sve
tainėje.^

Visi nariai būtinai atsilanky
kite j susirinkimą. Ir jaunuo
menė kviečiama dalyvauti kar
tu. Kadangi šiemet gegužės pir
moji diena prieina* sekmadieni, 
t,ai visi turės progos atsilanky
ti.

Dar primenu, kad SLA. 178 
kuopos narys A. Mikshy 10 dįe- 

* ną gegužės išvažiuoja į Lietuvą 
keliems mėnesiams pasisvečiuo
ti. Tai mes, kuopos broliai, at
sisveikinsime su juo palinkėda
mi jam laimingos, kelionės.

Po kuopos susirinkimo, 3 va
landą popiet, toje pačioje sve
tainėje prakalbomis apvaikščio-

■ t • •

Tėmykite: kas nors nepap
rasto! Ateinantį sekmadienį, 
gegužės 1 dieną, 2 valandą po 
piet, Raudonos Rožės Kliubas 
pradeda bėsbolo sezoną. Kaip 
atidarymui, tai bus iškilmin
ga muzika ir automobilių pa
roda. Ji prasidės nuo 15 gatvės 
ir 49 avenue. Visi rinkitės ir 
susipažinkite Vsu Raudonos 
Rožes Kliubo lošėjais.

Šį metą lošėjai yra pasipuo
šę naujomis uniformomis, o 
jų vadas, menedžeris, Stasys 
Stankus, yra gabus lošėjas ir 
“senas vilkas“ tam gemini. Ki
ti visi lošėjai lietuviai, kliubo 
pariai. Atrodo viskas Number 
One. .

Praėjusį sekmadienį buvo 
pirmas ! pasirodymųs-praktika 
su gabiu kitataučių jauktu. 
Musų jauni tautiečiai išėjo 
pergalėtojais. Vadinasi 
žįa gan gera.

Lietuviai, laikykitės, 
jus gerbs.

prad-

o visi

įvykis

čios bus pasodintas medis ir prabą. PikčelTiĮnĮ^s rodo ją iš 
padėtas akmuo su parašu : tolo, šeimininkas paima pavei- 
Jurgio Washingtono atmintis kslą į savo rankas. 
200 metų.

Nors laiko nedaug, bet spar
čiu veikimu galima viskas at
likti, ir aš tikiu, kad lietuviai 
tinkamai pasirodys.

— Pašalinis.

Pirmyn' Choro kon 
certas

Praeitą sekmadienį, 
džio 24 dieną, Chicagos Lietu
vių Choras Pirmyn išpildė Ro- 
selande programą tikrai puikiai 
ir tikrai linksmybes jausmus 
sujudino klausytojų.

P-as K. Steponavičius, 'Pir
myn Choro vedėjas, yra gabus 
ir energingas jaunas vyras, ku
ris užsiėmęs tokį darbą atlieka 
jį didžiausiu pasisekimu. •.

Dainininkė Anelė Salaveiči- 
kiutė-Steponavičienė atliko sa
vo programo dalį artistiškai. 
Taipgi juokingas p. Pranas Ja- 
kavičius lošė savo rolę gražiai.

Trys rožytės — Ona Skęve- 
riutė/ Antonette Karnelaitė ir 
Elena Vespendraitė — puikiai 
pašoko ir padainavo kęlctą dai
nelių;

Po programo buvo puikus 
šokiai iki vėlumo.

' Anthony K. Kirby.

bala n

Lietuvis paskirtas 
resyverių

Kuomet dabar yra blogesni 
laikai, tai kai kurie namai ir 
bizniai patenka į resyverių ran
kas. Bet resyveriais taniau
siai yra skiriami svetimtaučiai, 
šį sykį liko paskirtas resyverių 
ietuvis, būtent P. Baltutis^ 

3327 S. Halsted St. Jis yra 
paskirtas resyverių namo 3441 
Auburn Avė. Sako, kad to na
mo savininkai labai nudžiugo, 
<ai sužinojo, kad yra skirtas 
resyverių P. Baltutis. “Su savo 
žmogumi vis geriau galima su
si 
tų
įkalbėti ir susitarti“, tvirtina 

namų savininkai.—A. Z.

. Paveikslas 
pasirodo jam prasčiau padary
tai, nei meistrui, kurie ima pilt- 
čerius galvoj, už dešimtuką.

Pikčerninkas vėl atverčia 
knygą ir klausia kokia' suma 

norės užsisakyti 

pasirodo moteris 
atiduoti jai jos 

Pikčerfiinkas 
žemiau nuleidžia . kainą -

and happy one, a meėting of 
all members studėnts is called 
for this Sunday, May Įsi, The 
place will be the University 
Club, 33rd and Halsted Streets 
and the limo 2:00 o’clock 
sharp. Evcrybody out!

šeimininkas’

Tuo tarpu 
ir reikalauja 
paveikslus.

PRANEŠIMAI

Dar vienas svarbus įvykis. 
Gegužės 8 dieną visi draugi
jos Vėliavos nariai rengiasi 
iškilmėms. • -

Kokioms? Bus pagęrbimas 
Jurgio Washii)gtono.

Pora savaičių atgal čia jau 
tokios iškilmės rengta. ‘ Bet 
mustj kampas, Grantvorkas, 
pasiliko nuošaliau. Tai dabar 
ta proga bus išnaudota. Prie 
šv. Antano parapijos bažny-

Apsižiūrėkite - A-
Atsitiko taip. Užėjo lietuvis 

vyras į' lietuvio džianitoriaus 
stūbą. Pasisakė,,kad jį atsiun
tęs tas ir tas. •

Stuboje viena šeimininkė. Už
ėjęs į stubą lietuvis atsireko- 
mendavo, kad jisai esąs pikčer
ninkas. Ir, girdi,, jei turite ko
kius paveikslus, tai duokite jam, 
pikčerninkui, o jis juos sugru
puos ir naują paveikslą pada
rys. Kokie tie paveikslai nebū
tų, nors tik akys žybety, vis- 
vien duokite, o naujas paveiks
las išeis gražiausias.

Jei norėsite,’ užtikrino pik 
Šerniukas, galėsite imti; jei ne
patiks, tai galėsite neimti. Ir 
sugrąžinsiu visus paveikslus, 
kuriuos man duosite. Mes dar 
neseniai iš Lietuvos, norim > už
sidėti pikčernę Michigaii avė... 
Ar jau taip tamsta pavydi lie
tuviui galimybės parodyti savo 
gabumus?... Tamstai1 nieko ne
kaštuos: norėsi— galėsi imti, 
nenorėsi—galėsi neimti... Tik 
duok man parodyti ką mes ga 
lime. •

Moteriškė šitokia kalbą pati
kėjo. Kur nepatikės. Ji surin
ko iš krajaus visus paveiksiu^ 
—tėvų, brolių ir seserų; pridėjo 
day §avo šeimynos^ paveįksĮųs. 
Bet pastatė^ sąlygų, kad * j ėigu 
jai ir jos šeiih-ynai naujas paT 
veikslas nepatiks, tai pikčernin
kas grąžins visus senuosius pa
veikslus, o jai mokėti už pik* 
černinko darbą nereikės. *

Pikčerninkas sutiko šiai są7 
lygai mielu noru.

Praslinko kelios dienos. Pik
černinkas atnešė prabą. Namie 
rado ne moterį,- bet jos vyrą. 
Pikčerninkas parodė truputį 
knygą ir. užskleidė ją. Po to' 
jis klausia: “Kokio brangumo 
paveikslus noritę užsisakyti? 
Pirmos rūšies kainuoja $43.50, 
antros—$33.50, trečios—$23.50 
ir kevtirtos $18,50.

Šeimininkas prašo

dar 
ati

duoda naują ' paveiksią už $20, 
$18, $12 ir už $8. Ncįsiulijęs 
paveikslą pikčėrninkas išėjo pro 
duris.

Kada vėliau šeimininkas paA 
telefonąvo pikčernei klausda
mas, kodėl negrąžinama* paduo
tieji jai paveikslai, tai susilau
kė atsakymo: Jei nori gauti 
juos, tai eik į teismą, arba už
mokėk.

Teko nugirsti, kad atokiu bu 
du nusivylusių yra ir daugiau 
lietuvių. Todėl patartina kitiems 
būti atsargesniems, kai jie su
silauks panašių pasiulymų.\ / 
' ? —Nusivyhisio < draugas.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spuikos) 
nariai, kurie neiššigalite užmo»- 
keti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą —- suteiksime paskolą, 

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

North Avė., 7:30 v. v. Bus orkestras, 
kurią dar mažai kas esate girdėję, užtai 
bus gera proga jauniems pasišokti, o 
priaugusiems pasiklausyti — Komitetas.

Westville, III. — Visi nariai Šv. Pet
ro ir Povilo dr-tės ir SLA, 29 kp. yra 
kviečiami kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
j susirinkimą .kuris įvyks nedėlioj. ge
gužės 1 d„ Štoko svetainėj, 1 vai, po 
pit. Bus svarstymas apie sukėlimą pi
nigų delegatų kelionei ir rinkimas de^ 
legatų. Jei kas neatsilankys į susirinki
mą, tegul nerugdja, jeigu kokį nutari
mą padarytų dėl sukėlimo delegatų fondo.

— Jonas Sabaliauskas, fin. rast.

North Sidės Bijūnėlio choro tėvų su
sirinkimas atsibus šeštadienio popietyje, 
balandžio 30 d., kaip 3 valandą, Almera 
Simons svetainėj, 1640 N. Hancock St. 
Visų dainininkų tėvai turėtų dalyvauti, 
kad aptarus kaip geriau prisirengti se
kančiam sezonui ir ką bus galima veik
ti bėgyje vasaros.

„ Kviečia Komitetas.

ClftSSIFIE D flDS
Miscelląneons 

įvairus
MES PARKAME SENĄ AUKSĄ 

Mokame pilną cash vertę už seną auksą, 
platinum, dantų crowns, sulaužytus auk
sinius daiktus, Harold H. Quint (5 Co„ 
Room 913, Century Bldg., 202 S.State st.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

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 Apt., tel. Rogers Park 4887

SPORTAS

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
nepaprastas sutrinkimas įvyks pėtny- 
čioj, balandžio 29 d., Amalgamated Cen
tro Name, 3 33 So. Ashland Bįvd. 7:30 
vai. vak. Šiame susirinkime nūs svar
bus pranešimas iš Joint Board. Malo
nėkite dalyvauti visi.

i ' F. P rasis, sekr. .' . J—_____
Humboldt Park Lietuvių^ Politiškas 

Kliubas rengia didelį balių šeštadieny, ba
landžio 30 d., K. P. svetainėj, 33 53 W.

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei e?site pas

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

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.

‘ r--- --------
Golden Star

BasebalfGolden Stars 
ęf Roseland hasn’t had 
practice *this season, būt

The 
Club 
\much 
wlth all of the prospects for 
thd team it looks likę they may 
havk another good season. 
Practieally all of lašt yeąrs 
players\ are baėk, and with 
SomC] new me,n, such the 
ųattery from the So. Chgo K. 
of L. team, Cy Young of the 
Hegcswięh Semi Pros. and 
some of the others we should 
have no trouble this year. The 
Golden Stars have practice on 
Tuesdays and^Fridays. From 
lašt years teanV'the Stars had 
5 meh gų out for tryout with. 
minor leagiie team, and the 
poi’nters they got should help 
them very ,mųqįi. , Sunday * the 
Golden Stars yiįjį play the Blue 
Island Fans at Cąnal & Division 
^ts. B|ųę I^laųd at ,3 P. M. Ad- 
miąsion 25c. , ‘s

For games calbor write: Ju
lius Dapkus, 10047 La Šalie St. 
or Pullman 7556?

IP. S. Visi Golden Star buste- 
riai ir nariai esate, širdingai 
kviečiami atsilankyti į pirmu
tinį lošį, kurį Golden Star loš 
su Blue Island; Įžanga bus 25 c, 
Lpšis prasidės 3 vai, po pietų 
Blue Island Parke.

i—   (i m i   i  

TheEnglish Column
The Lithuanian ' 
University Club

'Attehfion l, Members! , Tlie 
Lįthuaniani University Club is 
dępąrting on a yentūre new.

•On May 21st at ,the Lithu- 
anian Ąuditoriųįri; the entire
Lithuanian population of Chi- 
qągo wilį have Įhe opportun- 
ity to view one of the most 
outšianding festivals evęr to 
be štaged anywhere įn this 
great Middlc Wėst. As to who 
is arranging so gala a*n . affair 
nceds ho sečohd guėsšš. < No- 
body būt the * Lithuanian 
University Club coųld do . a 
better job of it. ;

To make this venture a safe

NAUJOS NAUJIE 
NŲ STOTYS

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

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

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkifnui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Sale Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

—o- -
RENDON 4 kambarių flatas, 2 lubos 

su maudyne, elektra, gazas, labai pigiai. 
2524 Lime St. Tel. Hemlock 9380.

PASIRENDUOJA storas su visais 
šiokeisais, aisbaksiu, pultebeliu ir regis- 
teriu, geroj vietoj, ant kampo ir ran- 
davojas didelė salė baliams ar. susirinki
mams ir keturi kambariai gyvenimui.

ANTANINA KEGAVIČIENĖ 
2256 We$t 19 St.

6tos durys

Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 
gatves.

63Č1OS

Ant Stando ant 63čios gatves 
prie Sacramento avenue.

LICITACUA' .
Subatoje, Balandžio 30, 1932, 2:30 

v. p. p. Naujai remodeliuotas namas, du 
po 4 kamb. flatai ir viškos, kuris ran
dasi.
3126 S. 53 Avė., Cicero,
Hawthorne,
Ogden Avė., bus parduotas daugiausia 
įsiūliusiam.
zitą ir pasiūlymą.
rėjimui 2 v. po piet.

Išanksto žinias galite gauti pas Kon- 
rad Ricker, 2458 S. St. Louis Avė., 
Chicago. Ateikite ir pamatykite. Kaina 
yra jūsų pačių. •

PASIRENDUOJA 6 kambarių cotta- 
ge, naujai dekoruota, furnasas, garažas, 
gera transportacija. 853 W. 86 St.

bloko į pietus nuo

Atsineškit su savim depo- 
Bus atdaras apžiu-

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

’ Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th street.

NAUJIENŲ ADM.

MADOS MADOS

. Žemos kainos

Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Heąlthy < 

Write foir Free “Eye Care“ 
or “Eye Beauty“ Book , 

M«rfaeC<MDept-II. S. 9 B. OhioSt.,Chi^

2671-—Ši suknelė
Tinka sportui ir prie ofiso darbo. Su
kirptos mieros 14, 16,' 18, 20, taipgi 
jJ6, 38 ir, 40 co!ii| per krutinę. •

1 Norint gauti vienį ar daugiau 
yiršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą., Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galimą pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakomu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.
f U* II ■■■■■■..............................

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St» Chicago, 
čia Jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. ___
.... per krutinę

dabar labai madoj

Mieros

(Vardas ir pąvardftj

ji 
parodyti

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

(Adresas)

(Miestas ii valstija)

5 KAMBARIŲ flatas. 2900 bloke 
Lowe Ave„ naujas furnasas. elektra, di
delės viskas, basementas. kiemas. 2853 
Lowe Avė. Tel. Victory 5930.

Partners Wanted

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

2318 W. Washington St.

Yra natūralus dalykas, kad šeiminin
ke ieško žemų kainų, kada ji eina pirk
ti maisto ir groserių. Bet tas faktas, 
kad niekurie dalykai yra pigus, dar ne
reiškia, kad jų kaina yra žema. Kar
tais nupirkus maistą šeimininkė pamato, 
kad lyginant fcp^ybę, ji užmokėjo bran- 
igai, nes negavo tos vertės, kurios ti
kėjosi.

„peras pasiūlymas taupioms šeiminin
kėms yra pirkti prekes gerai žinomų iš- 
dirbejų. Tokios prekės turi išdirbėjo 
žeifklą, kas yra garantija, jog produktas 
yra geras. Kada tokias prekes išstato 
pardavimui užtikimą sankrova, šeiminin
kė gali būti tikra, kad ji gauna gerą 
bargeną.

Reikalinga tiktai peržiūrėti šiandie 
telpantį **Midwest Stores“ apgarsinimą 
ir pamatysite, kad šios organizacijos na
riai teikia savo kostumieriams tikrą ver
tybę. Visi pagarsinti dalykai yra gerai 
žinomų išdirbėjų. Tai yra produktai, 
kuriuos šeimininkės vartoja per daugelį 
metų ir priėmė juos kaipo tikros ko
kybės prekes.

Žemos jų kainos padaro juos tikrai 
gerais bargenais. “Midivest Stores“ gali 
juos pardavinėti taip pigiai todėl, kad 
jie prekes perka' tiesiai iš išdirpėjų ir 
perka ištisais vagonais. 1

* %

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

Help Wanted—Malė 
Dirbi ninku Reikia

REIKALINGAS patytęs kriaušius, tu
ri suprasti apie naujus moteriškus ir vy
riškus drabužius. 1411 So. 49 Ct., 
Cicero.* Tel. Cicero 1674 J.

REIKALINGAS patyręs barberys. 
Darbas visados. Knygynas, 3210 South 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI pigiai bučemė arba 
mainysiu ant namo ar loto 

2317 W. Madison St.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBHRYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del mformaciit, 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
Pinaft»ai-Pa«kolo> .

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227

188 W. Randolpb St.

me

MES PERKAM Lietuvos 5% Lais
vės Paskolos Bonus už augščiausią 
kainą. , Rašykite ar telefonuokite.

' LAZAR & CO?
Room 1111.

. 120 So; LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

eash

♦

Business Service 
Biznio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kode! ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgit užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardvvare ir varnišių už žemas 
kainas. \
BRIDGEPORT TIN SHOP PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division
Tel. Armitagc 2951 ir

St.
2912

PARDAVIMUI Road House — Va
sarnamis, geroje vietoje. , Parsiduoda pi
giai, renda pigi. Atsišaukite skubiai. 
10200 S. Union Avė. Tel. Beverly 
4171.

PARDAVIMUI pigiai ice cream sto
ras. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 4213 So. Campbell Avė.

Farmg fcor Sale 
Ūktai Pardavimui

PARDAVIMUI 53 akrai arti ežero, ge
ros triobos, vištos, padargai, $2,400, 
$750 įmokėt. 40 akrų, triobos, arkliai, 
7 karvės, padargai, $1650, $750 įmo
kėt. 60 akrų, namas, barnė, miškas, $750 
$250 įmpkėti. Rašykit dėl sąrašo.

F. S. VAHUĖ, Allegan, Mich.

A

Real Estate For Sale
Nąnąąi-^ŽomjB Pardavinmi
PAUL M. SMITH 8 CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. skirtumo apielinkės —
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvare store, gasoline 
station* bučernių ir groseraių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS bargenas Marųuette Parke. 
Parsiduoda ant dviejų šeimynų namas, 
daug geresnis už mūrinį ir visai pigiai.

6602 S. Fairfield Avė.

' DIDELIS PAAUKOJIMAS
50 pėdų Wallace gatvėj, 2900 bloke, 

$30 už pėdą. 75 pėdos Lowe Avė. 
gat., 2800 bloke, $25 už pėdą. 2 flatų 
5 kambarių Lowe Avė. gt.. 2800 bloke, 
furnasas, $7,500, kainavo $10,500, 
tiktai $1,000 įmokėti.

G. C. OLCOTT
163. W.Wasbington St., tel.Franklin 5186 
arba 2853 Lowe Avė., tel. Victory 5930

PARDAVIMUI dviejų po 4 kamba
rius mūrinis prieky ir mažas 2 kamb. 
namas užpakaly. Toiletas, gasas. elektros 
šviesa, assessmentai užmokėti, išmokėtas, 
kaina $3,100, įmokėti $1,000. Jei bus 
daugiau įmokėta, ar visi užmokėti, kai
na atatinkamai bus mažesnė. Matykit sa
vininką užpakaliniame namely, 

2943 Low« Avė*




