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SutaikėNashAuto
Streiką

Automobilių taryba 
sutaikė Nash dar
bininku streiką

Darbininkams pripažinta teisė 
kclctkyviai tartis, pašalinta 
diskriminacija ir bus pakel
tos algos 10 nuoš.

Einant susitaikymo sąlygo
mis, darbininkams pripažinta 
teisė kolektvviai tartis su sam 
dytojais. Be to visi streikie 
riai bi.’s primami į darbą be jo 
kios diskriminacijos. Taips 
kompanija sutiko pakelti algat 
10 nuoš.

šią sutartį dar turės patvi - 
tinti darbininkai.

“Mes Galėsime Did 
žiuotis Lituanica II”

Sako lakūnas James-Janušauskas, apžiu 
rčjęs lėktuvą. Jis su Lituanica II par

skris Chicagon ateinančią savaitę

KENOSHA, Wis., bal. 6. — 
Automobilių darbo taryba, ku
riai vadovauja prof. VVolman, 
ir kuri buvo paskirta prižiūrėti 
pildymą automobilių išdirbėjų 
sutarties su* darbininkais, šian
die aplaikė pirmą svarbią per
galę, kai ji sutaikė streiką 
Nash Motor Co. ir Seaman Ro
dy Corp. 
Racine
dirbtuvės stovėjo uždarytos, bei 
Seaman bandė dirbti streiklau
žių pagelba. Streikas tęsėsi še
šias savaites. Darbininkai rei
kalavo pripažinti uniją ir pakel
ti algas 20 nuoš.

dirbtuvėse Kenosha, 
ir Milwaukee. Nash

Lauks prezidento 
nuosprendžio dėl 

30 vai. savaitės
VVASHINGTON, b. 6. —At

stovų buto demokratų vadai 
nutarė palikti pačiam preziden
tui nuspręsti priėmimą 30 va', 
darbo savaitės biliaus. Jie sa
ko, kad bilius yra tokis svar
bus ir gali turėti tokias dide
les pasėkas, kad jį negalima pri
imti be aiškaus prezidento pr-i 
tarimo.

20,000 angliakasių 
streikuoja

CHARLESTON, W. Va., b.
6.—Daugiau* kaip 20,000 ang
liakasių Fairmont ir Logan lau
kuose, West Virginijoj, sustrei
kavo.

Abi pusės sako, kad streikas 
tęsis tik porą dienų. Jis kilo 
delei nesusipratimų apie pri
taikymą Appalachian anglių dis- 
trikto sutarties, kuri įvedė 35 
vai. darbo savaitę ir pakėlė 
angliakasiams algas.

RFC išskolino 
$5,000,000,000

-Pil- 
Finansų 

nuo

WASHINGTON, b. 6. 
na Rekonstrukcijos 
Korp. veikimo apyskaita, 
jos susikūrimo vas. 2 d., 1932
m., parodo, kad ji per tą lai
ką išskolino arti $5,000,000,000. 
Apie 25 nitfoš. tų paskolų jau 
yra atmokėti.

Daugiausia pinigų paskolin
ta bankams ir geležinkeliams. 
Po jų seka morgičių kompani
jos, spulkos ir apdraudos kom
panijos.
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Chieagai ir apieiinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prata
šau ja:

Galbūt lietus ryte; šalčiau į 
vakarą.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:* 
20.

Deroito streikusTaikins
Sutaikiusi šį streiką, taryba 

skubiai išvyko į Detroitą tai
kinti ten kilstančius naujus 
darbininkų streikus automobi
lių pramonėje.

Detroite jau streikuoja Mo
tor Porducts Corp. ir Ex-Cell 
O Aircraft and Tool Co. darbi
ninkai, taipgi gręsia visuotinas 
“tool ir die makers” streikas.

Manoma, kad nebus didelių 
keblumų šiuos streikus sutai
kinti, nes kompanijos sakosi 
norinčios taikintis su darbinin
kais.

Naciai valosi nuo 
žydų ir masonų

BERLYNAS, b. 5. — Naciai 
paskelbė vajų, kad apvalyti sa
vo partiją nuo žydų ir masonų.

Kiekvienas nors ir labai to
limai susigiminiavęs sif žydais, 
bus pašalintas iš partijos. “Ari- 
joniško” kraujo grynumą turi 
įrodyti nuo 1800 m. Taip'gi bus 
pašalinti visi, kurie yra vedę 
žydes, ar negres, jei su jomis 
nepersiskirs.

Masonai, kurie dar iki sai*- 
sio 30, 1933, pasitraukė iš sa
vo ložų, galės pasilikti nariais, 
bet negalės būti valdybos na
riais.

Prie partijos
klausyti buvę nariai humanita
rinių ir senosios Prūsijos lo
žų, taipgi druidų, utopiškų ir 
katalikų veikimo organizacijų.

negales pri-

Pritaria pakėlimui 
pajamų taksų vie

niems metams
WASHINGTON, b. 6.— Se

nato finansų komiteto pirm. 
Harrison paskelbė, kad komi- 
tejtas pritarė pakėlimui ' 10 
nuoš. visų pajamų taksų vie
niems metams. Tas padidintų 
valstybės pajamas $450,000,- 
000.

Karo laivų darbinin
kai dirbs 40 vai. sav

WASHINGTON, b. 6. —Ge
neralinio prokuroro Cummings 
nuosprendžiu*, karo laivų darbi
ninkai dirbs 40 vai. savaitėj. 
Ikišiol jie dirbo 44 vai. Nuo
sprendis paliečia apie 42,000 
darbininkų.

BERLYNAS, bal. 6. — Iš iš
tikimų šaltinių patirta, kad 600 
vokiečių evangelikų kunigų 
kreipėsi j papą prašydami juos 
priimti į katalikų bažnyčią.

LA PAZ, Bolivijoj, b. 6. — 
Militarinės mokyklos kadetai 
pakėlė maištą ir užėmė polici
jos stotis, bet paskui 
pasidavė. Bešaudydami 
nušovė gatvėj ėjusias 
teris.

geruoju 
kadetai 

dvi mo-

Delei potvynių, kurie išplovė pabėgius, susidaužęs ties Hudson, Wis., traukinys. Nelaimėje 
žmonės.vo try|

............ .A

žu-

III. angliakasiai rei
kalaus 6 vai. darbo 

dienos
SPRINGFIELD, III., bal. 6.— 

Progresive Miners of Am. at
einantį pirmadieni prasidedan
čioj su kasyklų savininkais kon
ferencijoj Washingtone, reika
laus įvesti 6 vai. darbo dieną 
ir mokėti užtektiną pragyve
nimui algą.

Unijos prezidentas Claud? 
Percy su kitais unijos viršinin
kais, šiandie jau išvyko į Wa- 
shingtoną.

Atstovai Coal Producers 
Assn., kuri turi padariusi kon 
traktą su naująja unija, iš
vyko į Washingtoną be jokių 
instrukcijų.

Kiti Illinois kasyklų savinin
kai, kurie eina su senąja ang
liakasių unija, pirmiau patys 
atlaikys savo susirinkimą 
Washingtone, pirm pradės 
rybas su angliakasiais.

de-

Naciai protestuoja 
prieš Austrijos kon
centracijos stovyklas

VIENNA, b. 6. — Kancleriui 
Dollfussui tapo įteiktos Woel- 
lersdorf koncentracijos stovyk
los nacių protestas prieš pasi
baisėtiną padėtį toje stovyklo
je. Jie sako, kad nuo prasto 
maisto ir nepakenčiamų sani
tarinių sąlygų, stovykloje siau
čia dizenterija ir škarletina, bet 
“ligoninė”, kurioj sergantieji 
laikomi yra dar labai u pasibai 
sėtiname stovyje.

4 vaikai mirė nuo 
nežinomos ligos

MANCHESTER, N. II., b. 
—Laboratorijos daro skubiu 
tyrimus, kad nustatyti miste
rišką ligą, nuo kurios Hills- 
borough County ligoninėj už
vakar mirė keturi vaikai. Kar
tu dedama visas pastangas iš
gelbėti kitų trijų sunkiai ser
gančių vaikų gyvastis. Spėja
ma, kad vaikai serga reta di
zenterijos forma, bet negali su
prasti kaip ta liga galėjo įsi
gauti į kūdikių ligoninę.

6.
R

J. Martin-Marcinke- 
vičius Kenosha, Wis., 
miesto tarvb. narvs

KENOSHA, Wis. — Balan
džio 3 d. įvyko miesto tarybos 
rinkimai. Vienas kandidatų bu
vo ir J. Marcinkevičius-Martin, 
plačiai žinomas vietos biznie
rius ir darbuotojas.

Lietuviai birvo sudarę savo 
komitetą, kuris visais galimais 
budais rėmė 'Martiną. Jų pa
stangos nenuėjo niekais: J. Mar
tin tapo išrinktas miesto tary
bos nariu arba konsilmanu.

Bedarbių riaušės 
Minneapolis;, 18 su

žeista, 25 suimti

CALI, Colombia, b 6. —In
dėnai ieškantys turtų džiung
lėse rado Newton C, Marsall 
iš Milwaukee, Wis., vieną išly- 
kusį gyvą su'sidaužius kovo 10 
d. lėktuvui su 4 žmonėmis. Ju 
buvo veik be sąmonės ir nega
lėjo kalbėti. Kiek toliau ras- 

su 3 
ir

tas ir susidaužęs lėktuvas 
lavonais. Lėktuve buvo 
$100,000 auksu.

[iffltaiįįįį!

Prieš bedarbius pastatyti kul
kosvaidžiai. Buvo leistos du
jų bombos

MINNEAPOLIS, Minu., bal. 
6.—Apie 3,000 bedarbių susi
rinko prie miesto salės reika
laudami, kad butų tęsiami 
CWA darbai ir kad pašelpos 
bedarbiams butų mokamos gry
nais pinigais. Miesto valdžiai 
atsisakius priimti delegaciją ir 
ją areštavus,' kilo riaušes, ku
riose 18 žmonių, jų tarpe 10 
policistų liko sužeistas. Į mi
nią buvo paleistos kelios dujų 
bombos, bet jos minios nenu
malšino. Daugelis bombų bu
vo pastvertos minios ir mestos 
atgal policistams, taip kad ir 
miesto salėj prisirinko dujų ir 
tris teismus prisiėjo uždaryti.

Minia tik tada aprimo, kai 
prie salės tapo pastatyti kul
kosvaidžiai, kurių policija bet
gi nenaudojo. ‘

Demonstraciją, kaip matyt, 
suruošė komunistai, kurie pir
miau aitriai priešinosi CWA 
darbams, bet dabar tiek pat 
karštai už juos stoja.

Ickes kaltina du Chi- 
cagos advokatus

CHICAGO.—Chicago Bar As- 
sociation paskelbė vidaus reika
lų sekretoriaus Ickes skundą 
prieš du Chicagos advokatus, 
Lucius Malmin ir Larsen, rei
kalaudamas iš jų atimti advo
katų teises už bandymą sek
retorių “blakmelinti”.

Abu jie grūmoję iškelti ai
kštėn “nedorus” Ickes darbus 
jei nebus jiems duota 
politiškų džįabų.

augštų

Plieno industrija at 
kakliai priešinasi 

Wagnerio biliui
WASHINGTON, 'bal. 6. — 

Veik visos stambiosios indus
trijos pasipriešino senatoriaus 
Wagner, nacionalčs darbo ta
rybos pirmininko, biliui, kuris 
panaikina kompanijų “unijas” 
ir sukeikia didesnių galių na- 
cionalei darbo tarybai taikinti 
iškilančius nesusipratimus tam 
darbininkų ir samdytojų.

Bet labiausia tam biliui 
sipriešino plieno industrija, 
ri visą laiką buvo ir tebėra
šiaušia organizuotų darbininkų 
priešininkė. Plieno trusto ir 
kitų didžiųjų plieno kompani
jų atstovai liudydami senato 
komitetui bilių išvadino “ne
doru”, “destruktyviu” ir “la
bai neteisingu”. Labiausia plie
no magnatams nepatiko, tai 
kad bilių remia darbininkų or 
ganizacijos ir pati administra
cija.

pa
kil
ai-

Banditai apiplėšė ir 
sudegino Chini- 

jos miestą
SHANGHAI, b. 6. — 2,000 

banditų, vadovaujami 
Mongolijos 

Kweitang, 
miestą,

renegato 
užpuolė 

300 m. nuo

garsaus 
gen. Liu 
Kingyu 
Shanghai, perlipo per miestą
apsupančią 
sudegino, 
pagarsėjęs 
senai buvo 
bet 
mo.

vistiek

sieną, j j išplėšė ir 
Tas generolas yra 
banditų vadas, ne
skaudžiai sumuštas, 
nepaliauja banditiz-

11 užmušta bėgant 
per sieną

CHICAGO.—“Orlaivis puikioj dau darydamas inspekciją p’ 
tvarkoj, šiandien skraidysiu ryt su lėktuvu pakilsiu pirmam 
bandydamas. Netikiu išskristi bandymui.
Chicagon be šeštadienio ar se- heed Aircraft Corporation la
kančios savaitės pradžios. — i kūnas tvirtina, kad lėktuvai 
Juozas R. James-Janušauskas.” j‘perfect’ ir motoras veikia kuo 

Tokio tuvinio telegramą AL- geriausiai.
TASS’ui prisiuntė lakūnas R. | “World Wide News ir Asso- 
James-Janušauskas, kuris per-jciated Press fotografai ‘nušo- 
eitą šeštadienį išvažiavo Cali- vč’ mane kartu su orlaiviu* iš 
fornijon, kad pargabenti Chi- visų galimų pozicijų, ir kol aš 
cagon lėktuvą “LITUANICA sugryšių Chicagon, visa Ame- 
II”, kurią naudos savo trans- rika turbūt žinos apie skridi- 
atlantiniam žygiui.

Tą aeroplaną stato Lockheed įspūdingai atrodanti mašina ir 
Aircraft Corporation, Bifrbank, ',loi 
California, kur lakūnas dabar 
apsistojęs. Išbandęs mašiną, la
kūnas pasileis atgal į Chicago 
ir tikrai žada būti pas mus se
kančią savaitę.

Laiške, kurį prisiuntė AL- 
TASS sekretoriui, lakūnas Ja
nušauskas sako, kad 
lėsime didžiuotis aeroplanu ir 
jis yra vertas kur kas daugiau, 
negu mes už j j mokėjome.

Vyriausias . Lock-

Imą. Pats orlaivis yra puikiai.

mes visi galime juo didžiuotis. 
Iki spėsiu si.'gryšti busi ma
tęs jo paveikslą laikraščiuose 

“Nemanau apleisti Califomi- 
jos iki šeštadieno”. (Vėliausio
mis informacijomis lakūnas ne- 
išskris iki sekančios savaites).

Toliau lakūnas rašo, kad su- 
visi ga- sitiko Lockheed dirbtuvė h su

Wiley Postu, lakūno, kuris ap
skrido aplink pasaulį ir Art 
Goebel, kuris perskrido Pači-

“šiandieną (bal. 4) pralei- f i ko vandenyną.

Del ministerio nusi- Del teismo nuospren- 
žudymo krizis Ku- džio gal rezignuos 

Rumunijos kabinetas
BUCHARESTAS, Rumunijoj, 

bal. 5. —Premieras Titulescu ir 
jo kabinetas galbūt rezignuos 
dėl teismo nuosprendžio byloje 
geležinės gvardijos narių, ku
rie buvo kaltinami nužudę pre
mjerą Duca.

Teismas tris šios fašistinės 
ir anti-semitiškos draugijos na
rius nuteisė visam amžiui ką- 
lėjiman, o kitus 46 kaltina
muosius, kurie dalyvavo suo
kalbyje premierą nužudyti, teis
mas išteisino.

Valdžia yra nepatenkinta to
kiu teismo nuosprendžiu ir pre
mieras Titulescu, kuris užėmė 
nušautojo premiero Duca vie
tą, ruošiasi rezignuoti.

žudymo krizis Ku
bos kabinete

HAVANA, Kuboj, b. 6. — 
Del nusižudymo teisingumo mi- 
nisterio pulk. Penate, gręsia 
valdžios krizis ir eina gandų, 
kad prezidentas Mendieta ruo
šiasi rezignuoti iš priežasties 
protestų prieš jo valdžią.

Valdžios atstovai nedalyvavo 
nė ministerio laidotuvėse.

šalina darbininkus
Mendieta šiandie pasirašė 

dekretą, kuris pašalina iš dar
bo visoje šalyje 8,000 valdžios 
darbininkų, nes jie buk streikais 
siekėsi nuversti valdžią, 
nebus aretuoti, kadangi 
džia neturi pinigų, kad 
maitinti kalėjimuose.

Mendieta taipgi įsakė laips
niškai paleisti visus 3,000 Ha
vanos policistus, kaip tik jų vie
tas bus galima užpildyti pilnai 
ištikimais žmonėmis.

Ji? 
val

iuos

Martin Insull byla 
paskirta bal. 13 d.

Bankrutavo įmonė

SOFIJA, Bulgarijoj, b. 5. — 
11 Bidgarijos mahometonų li
ko užmušta bulgarų pasienio 
sargybos, kai jie bandė slapta 
pereiti į Graikiją.

LONDONAS, b. 6. —Neįkai
nuojamai brangus Rembrandto 
piešinys “Pontius Pilotas” su*de- 
gė gaisre, kuris sunaikino pui
kius garsaus polo lošėjo kapt. 
Tremeyne dvaro rumus.

b. 6.WASHINGTON, 
James W. Gerard, Wilsono lai
kais buvęs Amerikos ambasa- 
droius Vokietijoje, tapo paskir
tas demokratų nacionalio ko
miteto finansų komiteto pirmi
ninku.

NEW YORK, b. 6. Vakar sa
vo namuose pasimirė Mrs. Ga- 
ry, našlė buvusio plieno trusto 
galvos Ęlbert H. Gary.

Jo advokatai įnešė

CHICAGO.— Vakar Martin 
Insull stojo prieš tesėją Fardy, 
sąryšy su savo byla dėl Middle 
West Utilities Corp. pinigų iš
eikvojimo.
keletą pasipriešinimų jo apkal-, 
tinimui ir jo byla tapo atidėta 
nagrinėjimui iki penktadienio, 
balandžio 13 d. Bet nesitikima, 
kad ir tą dieną nagrinėjmas 
prasidėtų, nes advokatai dar il
gai argumentuos dėl paties ap
kaltinimo ir dėl Insullo parve
žimo iš Kanados teisėtumo.

HAKODATE, Japonijoj, bal. 
6.—Suradus griuvėsiuose dar 
daugiau lavonų, skaičius žuvu
siųjų baisią jame gaisre, kuris 
ištiko kovo 21 d. ir kuris su
naikino didesnę pusę miesto, 
pasiekė 1,989 žmones.

Vakar vėl buvo kilęs gais
ras, kuris sunaikino 70 namų 
ir kuriame žuvo dar du žmo
nes.

to

ŠIAULIAI—Kovo 8 d. šiau- 
lių apygardos teismo civ. sky
rius paskelbė neišsimokančiu 
skolininku štolerj šmuelį, ver
pimo įmonės savininką. Prisie
kusiu* rūpintojų paskirtas pri
vatinis gynėjas p. M Milis. što
lerj nutarta suimti, nes įmo
nėje įtariamas piktas bankro- 
tavimas. Bylą šmueliui užfun- 
dijo kelios Vokietijos firmos, 
kurios kreipėsi į Šiaulių Ap. 
teismą per vietos advokatus.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas iŠlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite.
arba rašykite j musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago. Ik.

bet tuojaus ateikite
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Viešbutis ir literatas- 
megėjas

Mikas Petrauskds
Mums stf draugu bekalbant, 

gatvėje prie tango pasirodė 
koks tai augštas, solidiškas kaip 
iš stuomens, taip ir iš liemens 
ponas. fkišo savo galvą pro 
langų į vidų ir rimtai ir lėtai 
pasakė — “Aha!”

Tai bu ?o ne kas kitas, kaip 
tik pats musų didysis maestro 
— Mikas Petrauskas.

“Greičiau vidun, kad 
ve....!” Mauktelėjau* labai 
džiugus Mikų pamatęs.

Neužilgo per parketo resto
rano grindis Mikas jau majes-

Pa- 
mo-

Kaune didžiausias, puošniau
sias ir visais atžvilgiais mo
derniškas viešbutis tai — “Lie
tuvos Viešbutis” (buvusis Me
tropolis).

Jame yra pirmos rųšies pui- 
•i.‘s restoranas. Pietų metu ir 
vakarais tenai būna geros mu
zikos, net ir labai geros.

Dabar Lietuvoje, kaip ir vi
sur Europoje, madoje tango.
Ypač miestuose kitų šokių be- totiškai žengė musų stalo link

ta-
nu-

gins 
nors 
noje

veik kaip ir nešokoma.
Tame restorane tekdavo man 

gan dažnai su senais draugais 
ir pažįstamais apturėti ir pra
leisti smagių ir gerų laikų ir 
momentų.

Vienų gražų popietį tame 
restorane sėdėjai? sau prie ati
daryto lango su vienu savo se
nu dar iš Rygos taikų draugu. 
Kavą gurkšniuodami šnekučia
vome kodėl tai apie literatūrų. 
Tas mano draugas iš profesi
jos t.; i inžinierius 
kas, o iš pašaukimo — litera 
tas. Jisai dirba finansų minis

chemi-'

jį tėmyti ir obser-

tas pats musų Mikas, 
andai Chicagoje. Port- 
pažasčia.

laugų veržėsi šviežias, 
žydinčių gėlių, medžių 

aromatas, o iš kam- 
kiemų galingas, gražus

terijoje ir dėsto chemijų Fizi- Dideli,

Pradėjau 
v uoti.

Visai 
kaip ir 
felis po

Kaune beveik kiekvienas pi 
lietis, jei po pažasčių netturi 
portfelio, tai jau būtinai ran
koje turi nors lazdutę. Be tv. 
daiktų Kauno piliečiai gatvėje 
jaučiasi lyg mes Chicagoje pa 
sijaustumem, na, daleiskime 
sau, kad ir be kelnių. Matyt, 
nežino ka daryti si? savo ran
komis.

Tie patys

ant
Pa
s

čiais, dideliais ūsais išrodė im
ponuojančiai.

žmonių minios jam šaukda
vo “Hoch der Kaiser!”, 
rriės šUii galingais 
traukėme 
vužei”

Vienoje vietoje, 
“Art Instituto 
išgirdome “Hurray for 
burgi”

Amerikoje tuomet
buvo
— vertikaliai.
gražios ir ne-
Atmenu ame-

“Ei

o 
tada balsais 
tu jeva, je-

mums prie 
privažiuojant, 

Luxem-

lietuvių 
šviesiai

da ir gelbsti “Birutei” kultū
rinti musų Chicagos lietuvių lio!
gyvenimų I

Valio, Mikas Petrauskas, va-

(Bus daugiau)

sotus
STOMACH 

Ulcer Powdcr

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau—atnešk dali 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St., Chicago, Rl.

TEL. VICTORY 7386-7048.

kos ir Chemijos Institute, 
Kaune.

Turiu vieną jo straipsnį apie
Lietuvą. Kada nors 
straipsnis tilps mano 
gų Keliais*’ skyriuje.

Kalbėjome apie
k.ivimo
lietuvių lai k rašei t Aise 
jam, 
jone.
raščiai neturtingi.
straipsnius neišgali. Lietuvoje
manoma, kad visi Amerikos 
lietuviškų laikraščių sandarbi- ną net penkiose ar 
įlinkai yra gerai apmokami.

galimybe?

kaizeriški ūsai, 
stati į viršų. Augštas. 

baltas krakmolytas kalnierius 
Apsirėdęs kerektingai, kaip ii’ 
visad.

Lietuvišku papročiu tris kar- 
pasibučiavome. Smagu4 bu 
ir vėl susitikti ir susieiti 
Miku ir dar kur — Kau- 

Nei vienas musų lo ne-

tas jo 
“Vikiu- tus 

vo 
sandarbinin- su

Amerikos ne!
Aiškinau įgalėjo tikėtis. Tai buvo lyg ii 

kad tai beveik tuščia sva-1 sapnas.
Amerikos lietuvių laik-| Išrodo 

Mokėti už į kai. Po 
si. Rašo 
pradėjo

Mikas gerai ir svei- 
senovei vis darbuoja- 

kompozicijas. Dabai 
rašyti muzikos žody- 

septynio- 
se kalbose. Kodėl keliose kai-

Gera Proga

Namų šeimyninkem įsigyti Elektrikinę Lcdaunę Rc- 
frigeratorį už 25 centus į dienų. Už tiek kiek ledas 
kainuoja, o potam tapsite savininku Ledauncs —- Refri- 
geratorio.
taip kad Ledaunė pati per save išsimokės ir už jūsų 
senų Lcdaunę gausite nuolaidų.

Tie 25 centai bus priskaityfi už Lcdaunę,

Budriko krautuvė yra pirmieji leidėjai Lietuvių Ra
dio Programų duoda šį pasiulijimų: 500 kostumcrių 
mokėti už Elektrikinę Lcdaunę ant miterio po 25 cen
tus į dienų. Kada Ledaunė išsimokės per save, miteris 
bus nujungtas ir Ledaunė pasiliks jūsų.

Budnikas užlaiko VVESTINGHOUSE, NORGE, LEO 
Kainos nuo

$200.00$69.00 ’K’

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

bose, tai to aš nesuprantu.
Sekasi musų Mikui gerai. 

Ypatingų rūpesčių neturįs. Lie
tuvos valdžia paskyrė jam pen
sijų, kurios geram pragyveni
mui Mikui pilnai užtenka.

Jo sįtaub gyvena ir eina mo
kslus Vienoje, Austrijoje, 
šakojo Mikas, kad sūnūs
kinasi ant konsulo. Taigi, yra 
galimybių, kad su laiku turė
sime labai pamokytų konsulų 
specialistų, kuris atstovaus ir 

Lietuvos reikalus kur 
daleiskime, kad ir vie- 

seniausių pasaulio respu- 
kaip Andorroje arba San

Marino. Taip, yra galimybių!
Ot, jums, mieli skaitytojai, 

ir galvosūkis. Jus manote, kad 
pažįstate geografijų. Pabandy
kite tas respublikas surasti 
žemėlapio. Visgi jos yra. 
skutinėje neseniai net ir 
dėlės revoliucijos” butą.

Ir taip su Miku4 bekalbėda
mi, galop, pradėjome žiovau
ti. Tai buvo ženklas, kad jau 
laikas namo, arba kur nors ki
tur.

Mažas incidentas
Restoraną paliekant, turėjo

me užsukti į rūbų kambarį, 
kad savo skrybėles ir lazdas 
paėmus. Man paskutiniam be
išeinant, ten koks tai besėdin
tis, truputį įsikaušęs, frakuo
tas, matomai, aukšto rango po
nas, paleido mano, taip sakant, 
antrašu keletą ne visai 
žodžių, priegtam dar 
kai.

Priėmiau tai juokais 
ko blogo nemanydamas 
kiau tam pom?i, kad čia 
kai kalbėti draudžiama, 
ponas man vėl paleido 
dar nešvaresnių žodžių, 
sukau, priėjau prie jo ir 
kalavau pasiaiškinimo.

Gilus tylėjimas. Mano 
jas užvirė. “Prašau atsistoti!” 
— ryškiai šoviau jam.

Ponas sai? sėdi, tyli ir žiuri 
man iššaukiančiai į akis. Pa
leidau jam pirštais spriktį į jo 
minkštų, mėsinga nosį.

Frakuotas ponas pasipurtė, 
bet atsistoti vis dar kaip tai 
ir nemanė.

Paleidau dar vienų — stip
resnį. Tas pats. Jokių pasek
mių.

Galop, paleidau jau tokį 
spriktį į tą pačią to pono no
sies vietų, kad net man pačiam 
pirštas suskaudėjo.

Ponas atsikėlė, nuleido 
va, lyg pagautas veršis, ir 
ka i?ždengė savo nosį.

“Labai malonu buvo man su 
jumis padaryti pažintį!” — už
giedojau jam savo išpustų kru
tinę atstatęs 
pergalėtojas -

Prieangy mano draugai gar
džiai kvatojo. Mikas pasveiki 
no mane, kad gerai padariau 
Inžinierius 
ponas tai brolis ar giminai
tis vienos labai žymios ypatos, 
priegtam garsus mušeika, pri
durdamas, kad, galop, “užėjo 
dalgis ant akmens.”

Tai nugirdęs, aš tuoj pasi
leidau atgal į kambarį.

Ponas mane vėl pamatęs, 
jau tu'oj atsistojo. Pribėgau 
prie jo ir pagriebiau jo ran
kų. Jisai nusilenkė, kaip ir no
rėdamas save ginti.

“Labai, labai atsiprašau
- ir persistačiau. Po-

švarių 
rusiš-

ir nie- 
pasa- 
rusiš- 

.Tas 
keletą
Apsi- 
parei •

k ra u

gal-
ran-

lyg tas gaidy 
ir sau nuėjau.

pasakojo, kad ta

Krautuvė Rakandų, Mužikos, Rndio 
Accordionų.

Liet. Radio programai: Nedelioj WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 v. p.p.
Nedėlioj WAAF, 920 k. nuo 1:80 iki 2 (val 

Ketverge WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v.v.'

kambarius. Kitaip, atlikinėjo 
savo rytinį emocijonų-mank- 
štų.

Nors buvb dar hhkšti, vis
gi Mikas, kol bus jiagamiriti 
pusryčiai, panorėjo mane pa- 
inksminti daina.

A .'i U*1- , ■ |..i J l'Z

Atsisėdo prie piano ir už
raukė kokių tai ilgų itališkų 

arijų.
Man užėjo noras parūkyti. 

Mikas nepakenčia tabako du
rnų. Todėl aš atsistojau kita
me kambario gale prie atida
ryto lango.

Rytas buvo puikus. Iš kie
mo pro 
švelnus 
ir žolės 
bario į
Miko balsas, na, ir mano ci- 
gareto durnai.

Kieme kokia tai mergaite ir 
vaikas vikriai, smagiai ir ar
tistiškai lošė ping-pong, kitaip 
— stalo tennisų.

Pasidarė puiki ir smagi kon
junktūra — suderinimas. Mae
stro, daina, gėlių aromatas, gra
žaus jaunimo vikrumas, pui- 
<us ryto saulėtas dangus. Sa
vo rųšies ypatinga puiki sim
fonija.

Tai taip. Vėliau jau Chica
goje apturėjau nuo Miko laiš
kų, kuriame jisai ir jo pati ma
nęs prašo pas jį ant blyhų, jei 
dar kada nors busiu Kaune.

Taigi, taigi simfonija pasi
baigė Miko apsivedimti su sa
vo namų prižiūrėtoja.

Temijau Lietuvoje žmonės 
turi gaita gerų ir praktiškų sau 
pačias parinkti būdų. Nužiūrė
tų panelę pirma pasamdo sau 
už namų prižiūrėtojų. Tokiu 
budu susipažįsta šli paneles 
budu, charakteriu, na, gal ir 
su1 kitokiomis ypatybėmis, o 
paskui, jei viskas tinka, tai 
apsiveda. Tai beveik geriau nei 
Amerikos taip vadinamas “trial 
marriage”.

‘^Birutė”
Kiekvienas musų, kuris il

giau gyvena Amerikoje, turi 
pripažinti, kad f Mikas Petrau
skas ii- jo chorai Amerikoje 
smarkiai pastūmėjo musų liau
dį prie tautiškos sųmones, si?- 
sipratimo, kultūros ir vieny
bės.

ir....!”
nas padare tą patį.

Abu apturėjome gerų juo
kų ir, be to — aš skaudan
čią pirštų, o ponas skaudan
čių nosį.

Persiskyrėme jai? visai gra
žiai.

Daina ir Pihg-Pong
Tų naktį teko man nakvo

ti, tikriau baliavoti, netoli nuo
sakių Petrausko namų. Apie 
septintų ryto nusibaladavau pds 
Mikų pusryčiams.

Geros, sveikos ir patraukian
čios išvaizdos ir figūros jau
na tarnaitė atidarė man du
ris.

Mikas, chalatu4 apsivyniojęs 
ir šliurėmis apsiavęs, jau lė
tai ir rimtai sau žygiavo po

su Luxembu4rgu. Aš
“Birutėje” imdavau

tautinė vėliava 
mėlyna ir balta 
Tai buvo tikrai 
kaltos spalvos,
rikonai labai gėrėjosi tuomet 
lietuvių vėliava.

Matomai, lietuvių vėliava a. 
kas tai kito tokio turėjo pa
našaus 
tuomet
smarkų dalyvavimų. Turėjau 
gerų, stiprų balsų. “Birutės” 
chore būdavo iki dviejų šim
tų žmonių. Perrėkt ir perva- 
žiu’ot per visų dainuojantį cho
rų kokia nors aukšta gaida 
man būdavo niekis.

Taigi, išgirdęs 
“Luxemburg 
ribojant, 
uania!” 
šaukti ■ 
uania!*’

Tai t 
praeities, o dabar žodžių ke 
lėtų iš dabarties.
u

šauksmą 
”, chorui bedai- 

aŠ riktelėjau—“Lith- 
Minia pradėjo ploti ir 
— “llurray for Lith-

jums trupinių iš

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu italpos
“AQUITANIA

Egle, žalčių Karaliene”
Ryt “Birutė” žada vėl šau

niai, net ir labai šauniai pasi
rodyti. Ryt Lietuvių Auditori
joj , lygiai kaip išmuš šešta 
valanda, Chicagos lietuviai re
gės ir klausys dar jiems ne-: 
matytų ir negirdėtą muzikalį! 
kurinį

Tai eis pirmoji 
opera 
lienė”. Premjeros siužetas — j 
žodžiai paimti iš lietuvių mi-H 
tologijoš — senų senovės žmo-į 
nių padavimų. Muzika — mu-! 
sų visų mylimo kompozito
riaus, dainiaus, ki?lturnešio ir 
veikėjo — Miko Petrausko.

Taigi, ryt Chicagos lietu
viuose tai ‘didėlė jų kultūros 
ir dailės švente.

Ryt Chicagos lietuviai turės 
tikrų savo sietai, savo jaus
mams, savo širdžiai pitotų.

Ryt visi tie, kuriuose dar 
nenustojo plakti tikrų lietuvių 
širdis, bus Lietuvių Auditori
joj- '

- veikalų
lietuviška

“Eglė, žalčių Kara-

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį, į' mažiau kaip 6 
diends. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas — Pins Bukšnaitis. t

kul- 
kar- 
gar-

Valio!
Valio, niekad nesenstanti, 

visad jauna Chicagos “Biru
tė”!

Valio

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasatilyje mies
tų Londonu, o iš ten per Kiel Kanalų į Klaipėda.

............. $107.50
...........  $181.00
......... $138.00
..... . $241.00

“NAUJIENAS” dėl

Chicagoje “Birute” atliko 
milžiniškus darbtlš. Kitados tai 
buvo galihgas, didėlis choras, 
apie kurį koncentravosi ir su
kosi visas lietuvių ktiltitfiiiis 
ir artistiškas gyvenimas.

“Birute” ne tik sviete ii’ 
lurino musų žmones, bet 
tu smarkiai ir finkartidi
sino lietuvius afriėi’ikbhatriš.

Praeities atsiminimai
Perstatymai būdavo tokiuo

se teatruose, kaip “Globė”, 
“Columbia”, “Garrick” ir ki-

, , i f M ’

tuose. Tai vis yidurmiesty. Tų 
teatrų šiahdien jaii hėi’U.

“Birutės” perstatymai tada 
žmonėse sukeldavo didelio en
tuziazmo. Tai bildavb lyg ir 
tautos šventės. Didžiausi tada 
teatrai būdavo žrhonių pripil
dyti.

“šėnhpjūvęs 
menu, sukėlė

preitijera, at- 
’tokių ovacijų, 

kokių rbtai Amerikoje lietu
viuose galima pastebėti.

Tuomet “Birutė” visados da
lyvaudavo visokiuose ametiko-: 
niškuose .parengimttdse. Ypač 
ketvirto, liepos.

Amerikonai gėrėjosi liėiuViŠr 
komis dainomis, ir šokiais. At
menu4 kartą mums bešokant, 
rodosi, Washingidn pal’ke, kur 
buvo didžiausia žinonių minia, 
teko girdėti: — “Gbšh, ihe 
Lithuanian dances are pretty 
and peppy!”

Kiirjožai
Pasitaikydavo ir kur j ozų. 

Kokiame tai dideliame parade 
ant Michigan gatvės lietuviai 
dalyvaudami turėjo keletą gra
žių ir puošnių “floats” — ve
žimų.

Viename jų tautiškais rit- 
bata apsirėdę buvo “Birutės” 
choro dalis. Petrauskas su ei- 
linderiu ant galvos ir savo std-

visi dailininkai, visi 
kūrėjai, visi tvėrėjai, kurie ve-

Trečia Klase į vienų pusę .........
Į abi pusi ........ ...... ........ ............
Turistine Klase į vienų pusę ....
1 abi pilsi ........... .........................

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

. “NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
«EW YORK $1R
I’Hiladėlphia $14 *

28 valandas smagios keliones
■ ■ ’

PITTSBURĮIO
ČtĖYKDANO 
DETKOiT.. 
TOLEDO (

AR RENGIATĖS 
KEĮjONEN?

, IGIH

PJEORIA, ILL. 
QUINCY, ILL 
ST. JOSEPH, MO- $6.0P, 
KANSAS CITY
Du busai kasdion iSvažiuoja Į vlrS minffs 
lūs niibfltua-T-vionaa. peasAditnua—vienu bu- 
hu visą kelią. Nauja miegojimui kedfi ap
rūpinta rr.vno audeklo apdangalu ir pa- 
duSka DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikit* arba Telef oliuokite:

Misspurj Transit Line 
328 Sb. Statė St

Tel. IIARRISON OO7»

Ekonomiškiausias

»i).75
$7.00

j
7.50YbUN«ŠTQWN »8..........  AKRON

filio kur l RYTUS

FAST
KITA LINIJA NE 

NUVEŠ TAIP SAUGIAI 
4ĖI, TAIP. 

PARANKIAI.
,Sąf6wąy ęlfilo 
skirtingo budo 

patairOiviitią.

407 So. Wabašh A Ve;
arbd ftrėyoort LObby —- 

Ižb MadisOn 
, Tel,. W.aba»h 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

* / ( « 
l’erdein Greitas Patarnavimas.

.Vienon pusėm | abi
"......  $2.50....... $3.50j

...... $4.00  ..... $6.00 
$10-80 

$6.00....... $io.od

ST. LOUIS $3
DETkOIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS 

Pašaukite:

BUDAS
KELIAUTI

Į abi pusi 
$500

I abi pusi 
$500

VISUR.

Dė Liiie Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

Trumpiausias kėlias j 
Sbuth’iis

Southėrii Limited
407 So- Wabąsh. Avė. 

72 Wėst Raridolph St.
Tel. Čalumet 4668—-Wabash 6171

Ekpresims 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lionę į bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. IIARRISON 0072

re



TAI NAUJA!
Nuplaunama Sienai Popiera

r

NAUJIENOS. < hiratro. Iii.

Loan Arsociaticn

PASKUTINE PROGA
PIRKTI

temso

atsi - 
bro •

davė 
juos

vaikučiai
o Mildė į epušę

Daugelis žmonių serga skilvio ligo
mis iodel, kad jie arba greit valgo 
arba persivalgę.

TR1NERTO KARTUSIS VYNAS
. -• W I

Pataiso jūsų nuodėmės prieš dietą, 
laiko jūsų vidurius liuosai, pagelbsti 
virškinimui ir pašalina nuodus iš ju-1 
sų žarnų. Jis niekuomet ne suvad-l 
žioja. “Mano skilvis buvo labai blo
gam stovy”, rašo mums p-nia R. 
Bro z, Chicago, “oet nuo to laiko, 
kaip aš vartoju Triner'io Kartulį 
Vyną, aš jaučiuos daug geriau ’. 
Mano gydytojai jį man rekomenda- 
davo. Visi vaistininkai ji parduoda. 
Jos. Triner Co„ 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

šios savaites paskutines dienos 
turtingos įvairiais vakarais

i Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai i
M- - IĮ .■■■«■»■ II II M ■■ ■ — ■ 4 I.w. - ,.■»« —————        I--Į-.-T,

t imano Daukanto Eu’lding and po gerojon putėn. Kai kurie i'; 
mi dalininkų, kurie liovės mo
kėti depresijai s. spaudus šalį, 

Simano Daukanto Statybos ir'dabar pradeda iš naujo mokėti. 
Paskolų Bendroves buveinė ran-! Ir šiemet jau gauta 15 naujų 
dasi adresu 2242 West 23rd i narių.
Place, p. B. J. Kazanausko real I 
estate ofise. I

Bendrovės vedėjai 1931 m.
yra: John J. Kazanauskas, p.e- 
z.(lentas; John Zelis, vice-prcz 

’en J.;

v o drabužius krūmuose ir vien
marškinės uogauja ir gėlos ren
ka. Tuo tarpu atėjęs žaltys, 
ža.čių karalius, pagriebia Eg
les drabužį, ir seko ncatiduo 
Jos jo kol viena ji] nepažadča 
už jo ištekėti. Eglė p. sižada.

Simano Daukanto Bend.ovė 
pasirodė laiminga tuo, kad for- 
klozavimų turėjo visai maža' 
■■t- lik 4 namus. Mat, spulka, 
ypač dėka prezidento Jono Ka- 

Joseph Misevich, ižd-; Ben J. zanausko atsargumui, laiku su- 
Kazanauskas, sekretorius; John stojo davusi paskolas. Bendrai 
Kuchinskas, advokatas; bend-l ji imant, net krizio laiku spul- 
rovės direktoriai: Michael Ko-jka pajėgė mokėti pinigus rei- 
napeckas, Wiiliam Dūda, John' kalingiems jų jei ne visus, 
J. Kazanauskas, Anthony Vii-[tai mažesnėmis sumomis fra
kas, Joseph Misevich, Ben. J. 
Kazanauskas, Petras Kraujalis, 
John Zelis ir Felix Kar\valos.

Simano Daukanto Statybos 
ir Paskolų Bendrovė tapo suor
ganizuota 1905 m., taigi ji gy
vuoja jau 29 metus. Jos tvėrė
jai, pasirašiusieji čarterį, buvo: 
Juozas Radomskis, Mike Mel- 
dažis, Andrius Kerulis — pir
mas raštininkas, Jonas Urbikas 
ir p. Makoveckas.

ši bendrovė yra narys fede- 
ralio Home & Loan Banko. Ji 
kontroliuoja $394,59724 turtą.

Per 29 metus apskaičiuoja
ma, ji pagelbėjo įsigyti žmo
nėms daugiau kaip 3,000 namų. 
Didžiuma tų žmonių — kokie 
75% buvo lietuviai.

Pasak p. Kazanausko, Sima
no Daukanto Bendrovės sekre
toriaus, spulkų darbuotė pakri-

tį l užėdyli. Iš Eglės dukrelė:; 
Mildos jie išgavo slaptus žq 
džius žaiuiui iš ežero prišauk
ti. Prišaukę, jie jį užkapojo 
dalgiais. Ir kada atėjo Eglė 
ir šaukė savo vyrą, kraują: 
pasirodė ežero b .ngo. e. Dievus 
Akapirmas tada paėmė ją i; 
jos vaikučius į savo priegk bs 
lį. Ji pavirto į eglę, o jos 

Kernius į ąžuo.ą

Baliai, koncertai, 
prakalbos ir kiti 

parengimai

ria..'j ir Girėnp tragedijos pa
veikslai.—Hp.
IL idgeporc. polLLiLs klubu-ren

gia mai šini tingų pirmadieni 
i;R. DGEPORT.--Bridgepcrlo 

ietuvių Pelitinis Klubas ir 
ij'vUv.ų Moterų Piliečių Lyga 

pirmadienį, bal. 9 d. rengia po- 
J tinęs prakalbas Chicagos Lie- 
uvių Auditorijoje, kuriose bu:- 

.nuzikalis programas ir kalbės 
Jie žymių kalbėtojų. Smulkiau 
pirmadienį.

DABOKITE SAVO 
SKILVI!

Daugiau kaip 300 naujoviškų, su sko
niu nupieštų, graž'ai atspausdintų 
neblunkančiu spalvų popiera-
Reikalaukite savo Maliavos ir Hard- 
ware Krautuvėje arba pas savo malio- 
rių, kad jie jums parodytų Novak’o 
Sienoms Popieros knygą.
Busite tikrai patenkinti.

Chas. Novak&Son
1652-54 Blue Island Avė. 

Chicago, III.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewieh 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

gyvenimui; nė vienam nebuvo 
atsakyta.

Kai dėl spulkų ateities, tai 
p. Kazanauskas numato joms 
praktiškai visą kontrolę ma
žesniųjų namų finansavime. 
Savo nuomonę jis remia Suv. 
Valstijų federalės valdžios prie
monėmis ugdyti statybos ir pa
skolų bendrovių darbuotę atei
ty. —V. P.

EGLĖ, ŽALČIU 
KARALIENĖ

šešių aktų opera, parašyta 
Miko Petrausko. Stato “Biru
tės” choras Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, bal. 8 d. 6. v. v

Aktas pirmas
Vaidevučio, Eglės tėvo kie

me, kaimynai pasitinka pavasa
rį. Senas vaidyla Rimonas ra
gina garbinti Lietuvos dievus, 
o ypatingai pavasario dievaitę 
ir gausos aprūpintoją Pergru- 
bę. Po apeigų Vaidevutis kvie
čia vaidylą ir visus žmones į 
savo namus pasilinksminti

Aktas antras
Būrys mergaičių ateina į

jelį prie ežero uogauti ir pa
simaudyti. Sif jomis ateina 
Eglė ir jos dvi seserys Gražu
tė ir Auskė. Jos pasideda sa-

go-

Vaidevutis s..* savo žm< iri 
Audrone laukia žalčio piršlių ir 
galvoja ar negalėtų jie piršlių 
apgauti. Kada atvyksta šalčio 
piršlys Gulbė Dievaitis jie į- 
. odir.a i jo vežimą žaltį. Bei 
..egutė išduoda klastą, ir tada 
Gc'.bė Dievaitis sugryžęs griež
tai reikalauja Eg.ės. Eglė 
sveikina su savo tėvais, 
liais ir seserim.

Aktas ketvirtus
Eglei jos vyras žaltys 

plieninius batus. Kada ji
sudėvėsianti, galėsianti aplan
kyti savo tėvelius . Tų batų 
pakakę jai visam amželiui, bet 
savo gudrumu ji siAiėvėjo juos 
į penkioliką melų. Dabar ji 
su savo vaikais rengiasi apleis
ti žalčio karališkus rūmus eže
ro gelmėje. Vyras ją leidžia 
ir atsisveikindamas pasako jai 
slaptus žodžius, kuriais ji ga
lėsianti prisišaukti savo vyrą 
iš ežero: “kad gyvas pasirodyk 
pieno pumomis, o kad miręs ap
sireikš krauju’’.

Aktas penktas
Belaukdami Eglės sugryštant, 

jos tėvai, giminės ir kaimynai 
švenčia rudens šventę ir gar
bina gausos dievą Vaišgantį. 
Aktas atsidaro baletu, kurs 
vaizduoja dievo Vaišgančio gar
binimą už gerą derlių rugių ii 
kviečių. Vaidelytė Baniv?tė ir 
vaidyla Rimonas veda dievmaL 
dybą. Po to mergaitės šoka 
Ragutį. Vos joms baigus šok
ti, pranešama, kad Eglė atva
žiuoja aukso vežime, žalčiais 
kinkytame”. Pasirodo Eglė su 
savo vaikučiais, Kerniu ir Mil
de, ir 
na ir 
gantį.

Didžiausias ir reikšmingiau
sias parengimas šią savaitę yra 
pastatymas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, operos “EGLE, 
ŽALČIŲ KARALIENĖ”. Ope
rą stato “Birutės” choras sek
madienį, bal. 8 d., 6 vai. va
kare. Įžanga tiktai 75 centai.

Apart operos, šiandien ir ryt 
įvyksta sekami parengimai:

visi ją širdingai sveiki- 
dar sykį garbina Vaiš-

Aktas šeštas
Eglės broliai, Rustulis ir Vai- 

nys, nenorėdami, kad Eglė 
gryštų pas žaltį, nusitarė žal-

Mt. Greenwood kuopa rengia 
balių-kumštynes-šokius

MT. GREENWOOD—- SLA. 
178 kuopa ryt, sekmadienį, ren
gia didžiulį ir margą šokių, 
kumštynių ir linksmybių vaka
rą. Smulkesnės žinios kitoje 
vietoje.
Chicagos Lietuvių Pol. Klubas 

rengia prakalbas
MARŲUETTE PARK—Chi

cagos Lietuvių Politikos Klubas 
rengia prakalbas— masinį mi
tingą sekmadienį, 4 vai. po pie
tų St. Adrian’s svetainėje, 7022 
South Washtenaw avenue. Mi
tingas rengiamas parėmimui 
klubo pirmininko Antano K. 
Valuko kandidatūros į 11-to 
senatorialio distrikto komittee- 
monuS, kuriai vietai jį skiria 
nacionalė republjkonų partija 
—anot mums prisiųsto prane
šimo. Massmitinge kalbės kan
didatas ir eilė kitų žymių kan
didatų. Įžanga veltui.

—Povilas.

BALANDŽIO 10 Dieną 
Balsuokite už 

A. W. KOMAREK
Į COUNTY COMMISS1ONIERIUS

Aukštas kalibras kandidatų, ku
riuos reguliarių republikonų grupė 
pasirinko Balandžio mėnesio no
minacijoms tėra tik paaukštinimas 
A. W. KOMAREKO, kandidato į 
County Comųiissioniers iš apskričio 
miestelių.

Kandidatas Komarek yra gerai 
žinomas lojaliains Republikonams, 
kurie atsimena jį kaipo sensacingą 
balsų laimėjimą 1932 metais, kuo
met dar tik buvo pradėjęs aktyviai 
dalyvauti politikoje.

MAYTAG

*89.50
Drabužių Plovyklą 
su Aluminum Tub, 
No. 30 — $133.50 už

Nes kaina kįla 
Augštyn.

Nuolaidą už seną plovyklę.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

kommittemanus

ii

BALANDžIO 7 d.
“FUGITIVE LOVERS”

taipgi komedija ir 
Mickey Mouse

BALANDŽIO 7 d.

“DINNER AT 8”

21
12
26
16
30 real 

dis- 
bu- 
bet. 
lai-

su Robert Montgomery, Magde 
Evans, TedHealy ir NatPendleton 

taipgi Spalvuota Muzikalė 
komedija

su Mane Dressler, John Barry- 
more, Walace Beery, Jean Harlow, 
Lionei Barrymore, Lee Tračy, 

Edmund Lowe, Billie Burke.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Daug pinigu sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

| •ERB Naujienų skaityto- 
Ii. n 4kaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

Del informacijų kreipkitės i

•imi

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

RAMOVA Jheatre
3518 So. Halsted St.

Visa Kelionė Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhagą) 
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

S. S. United States .... Balandžio 7 
S. S. Frederik VIII ,.... Balandžio 
S. S. United States ...... Gegužės
S. S. Frederik VIII ....... Gegužės
S. S. United States ....... Birželio
S. S. Frederik VIII ....... Birželio

DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Scandinavian American Line
134) N. LaSalle St., * 248 Washington St. 27 Whitehall St.,

Chicago, UI. Boston, Mass. New York, N. Y,
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

Republikonai rengia balių 
bal. 7 d.

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Republikonų Centras bal. 7 d., 
rengia propagandos balių Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street, bal. 
7 d., išpopulerizavimui savo 
nario Antano K. Valako kandi
datūros į senatoralio distrikto 
kommitteemanus—nuo republi
konų partijos. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Lietuvių Republikonų cent
ras pagelbsti nepiliečiams iš
gauti pilietybės popierius. Tuo 
reikalu reikia kreiptis į orga
nizacijos iždininko p. B. Piet- 
kiewicziatfs ofisą, 2608 W. 
47th st. Ten pat laikomi or
ganizacijos susirinkimai, kurie 
įvyksta kas pirmą ketvirtadie
nį kiekvieno mėnesio.

—Valdyba.
“Spring Dance”

18 APIELINKĖ.—20-to War- 
do Lietuvių Politikos ir Pašal
pos klubo jaunuolių skyrius 
šiandien 7 v. v.1 rengia “Pava
sario šokius—“Spring Dance” 
Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje, 18th ir Union kampas. 
Gros Mettricko orkestras. Į 
vakarą įeis programas, prizai 
už geriausius šokius. Vakare 
bus primami ir nariai paleng
vintomis sąlygomis. Visus kvie
čia atsilankyti Rengimo komi
sija.

—A. Zalagėnas-pirmininkias.

A. W. Komarek
Kandidatas i County Boftrd 

(Cotintry Towns)
Komarek laimėjo didele pergalę 

apskričio miesteliuose kaipo kandi
datas į Sanitarinį Distriktą. Jis pali
ko gilų įspūdį balsuotojuose pasižy
mėdamas kaipo menadžerisi 
estate departamento sanitarinio 
trikto. Tie balsuotojai dideliais 
riais atidavė jam savo balsus, 
keistos aplinkybės rinkimų tuo 
ku nebuvo pergalimos:

Būdamas Sanitarinio Distrikto real 
estate menadžerium, Komarek pel
nė apie pusę milijono dolerių mo
kesčių mokėtojų naudai, kuomet jo 
įpėdinis paliko virš $200,000 DEFI
CITO.

Komarek, jeigu bus išrinktas, su
teiks vakariniu miestelių gyvento
jams pirmą tikrą reprezentaciją ap- 
(skričio tarnyboje laike arti 20 me
tų. Jis gyvena Riverside su žmona 
ir trejetu vaikų ir nėra jam lygaus 
vakarinių miestelių piliečių reikalų 
ir sąlygų žinovo.

Tūkstančiai balsuotojų jau išrei
škė pageidavimą matyti Komarek’ą 
įų atstovu Aspkričio tarnyboje lap
kričio mėnesi po jo nominavimo ba
landžio mėn. Komarek’ui tetruks tik 
mažo būrelio daugiau draugų, kad 
laimėti rinkimus. Paduokite už ji 
savo balsą balandžio 10 dieną.

Veikite tuo jaus! Pakol dar mes šių plovy- 
klių turime stake, bet jos greitai parsiduoda 
ir anei dieną sekančią savaitę MAYTAG 
plovyklės bus parduodamos už daug aukš
tesnę kainą.

Nelaukite kito priminimo, nes jau bus 
pervėlu. Ateikite šiandien ar pirmadienį į 
PEOPLES KRAUTUVĘ ir rezervuokite 
sau MAYTAG! Jei nesuspėjate atsilankyti 
ypatiškai, galite paduoti užsakymą per tele
foną, Hemlock 8400 arba Lafayette 3171.

Norintiems lengvus išmokėjimai yra pri
taikomi pagal kiekvieno išgalės.

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

Amerikos z/vz «»vo«o
V* DIDELĖS EKSKURSUOS <V4

Roselande rengia masinį 
mitingą

ROSELAND.—Gireater Pull- 
man Lithuanian Better Govern
ment Club sekmadienį, 7 v. v. 
rengia politinį masinį mitingą 
Visų šventų parapijos svetai
nėj, 10806 Wabasb. avenue. Kąk 
bes kandidatas į 9-to wardp 
demokratų
Stephen J. Michuda ir kiti kal
bėtojai. Be to, bu's rodomi Da*-

t LIETUVĄ 
Rengiamos Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
"GR1PSHOLM*
Gegužės 28 
Liepos 3, š.m.
I KLAIPĖDĄ

Kiti 
Išplaukimai

, balandžio 21
M. L. Kungsholm, gegužės 7
S. S. Drottningholm, gegužės 18
M. L. Kungsholm, birželio 4

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės {vietinius afentus arba į

SVVEDISH AMERICAN LINE
Boston, iostate str.-nev vork, 21 statė str.-Chicago,i8I no.michioan avė.
BroJiurėlė.aple ekskursijas Tamstai bus sutelkta veltui ant pareikalavimo-



NAUJIENOS, ChicagG, DL šeeštadienis, balan. 7, 1934

DEFLIACIJA FRAKCIJOJE

NAUJIENOS
rhe Lithuanian Daily Newa 

Eublished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newg Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8600

Užsisakymo kaina*
Chicago je — paltu:

Metams _______________ .... 88.00
Pusei metu ------------------ -— 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija ——-------------- 8c
Savaitei .................................... .. 18cBditor P. GRIGAITIS

Subecription Rateai
38.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Mėnesiui -- -----------------------75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

palto i
Metams___________________87.00
Pusei meti - ----------------------- 8.50
Trims mėnesiams — 1.75
Dviem mėnesiams___________1.25
Vienam mėnesiui _ _______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -.... .... .........  88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams___ _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L onder the art of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienu Ben
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Komunistų organas, šitaip 
elgdamasis, žinoma, spekuliavo 
tuo, kad skaitytojai jo sufalsi
fikuotą straipsnį su dideliu ant- 
galviu pastebės, o smulkutės 
pastabos apie tai, kad tai yra 
falsifikacija, nepastebės, ir pub
likoje tuo būdu pasklis žinia, 
kad socialdemokratas Severin- 
gas “parsidavė Hitleriui”.

Šitą biaurią komunistų niek- 
šystę aprašo šios savaitės lai
doje savaitraštis “New Leader”, 
kuris eina New Yorke.

Tai ve iki kokių šlykštybių 
prieina komunistai. O dar ran
dasi naivių žmonių, kurie sako, 
kad su tais degeneratais reikią 
daryti “bendrą frontą”!

Tuo pačiu laiku, kada Amerikoje yra pravedama 
irifliacija — dolerio auksinės vertės sumažinimas, pre
kių kainų ir algų kėlimas — kitose šalyse, kur dar te
bėra aukso valiuta, tęsiasi defliacijos procesas. Pirmą 
vietą tarpe tų šalių užima Francija. Jos “nacionalė” 
valdžia laikosi įsikabinusi į auksinį franką.

Bet kadangi ji nenori atsižadėti auksinio valiutos 
standardo, tai jos užsienių prekyba smunka, valstybės 
pajamos mažėja, ir valdžia yra priversta taupyti ir ka
poti savo išlaidas. Todėl šiomis dienomis Francijos par
lamente buvo pervarytas įstatymas, kuriuo nukertama 
algos visiems valstybės tarnautojams ir tūkstančiai 
tarnautojų visai atleidžiama iš tarnybos.

Tai didina nepasitenkinimą ir neramumą krašte. 
Kalbama apie fašizmo pavojų. Ekonominis krizis iššau
kia politinį krizj.

J. S. Lopattos atsa-

PROFESORIAMS ALGŲ NĖRA

Du šimtai penkiasdešimt profesorių pakėlė triukš
mą Ispanijos švietimo ministerijoje, kada jie negavo 
pamatyti ministerj ir pasiskųsti jam dėl neišmokėjimo 
algų. Jų algos yra užvilktos nuo lapkričio mėnesio.

Bet Ispanijos pariamentas neseniai nubalsavo mo
kėti algas ir pensijas kunigams, nors respublikos kon
stitucija atskyrė bažnyčią nuo valstybės.

Kunigams pašalpos, o profesoriams algų nemokėji
mas. Tai eina ranka už rankos. Typingi klerikalizmo 
reiškiniai.

* • * . < * '

Apžvalga
DABAR JAU KABINSIS 

ANT SIENŲ

Broliai “ščyrieji” dabar tai 
jau turės medžiagos rašyti! 
Nes “sklokininkų” organe 
“Naujojoje Gadynėje” tapo 
įdėtas lakūno J. R. James-Janu- 
šausko atvaizdas su paaiškini
mu, kad tasai lakūnas rengia
si Lituanica Antrąja skristi j 
Lietuvą.

Dėl tos žinios įdėjimo “N. 
bimbininkai ne tik ra-G-j e

šys, bet šauks ir ant, sienų ka
binsis, kad “skloka” jau visai, 
galutinai ir amžinai nudardėjo 
j fašizmą!

BIAURI FALSIFIKACIJA

“Naujienose” jau buvo mi
nėta, kad balandžio 1 dieną 
vienas fašistų laikraštis Vokie
tijoje įdėjo neva žinią, kad so
cialdemokratas Kari Severing, 
buvęs Vokietijos ir Prūsų vi
daus reikalų ministeris, persi
metė į “nacių” partiją ir išlei
do brošiūrą “Mein Weg zu 
Hitler” (Mano kelias pas Hitle
rį). Tą melagingą žinią Ame
rikos korespondentai persiuntė 
telegrafu j Ameriką. Už poros 
dienų tačiau jau atėjo prane
šimai iš Vokietijos, kad pats. 
Kari Severing užginčijo prasi
manymą apie savo “ateiverti- 
mą į nacius”, o fašistų laikraš
tis, kuris tą blefą buvo paskel
bęs, aiškinosi, kad tai 'neva bu
vęs “A’pril Fool” šposas, tik su
galvotas ne jO paties, bet pa
imtas iš kokio tai vokiško lei
dinio Vokietijoje.

Dabar išėjo aikštėn visa to 
kvailo “džioko” istorija. Pasi
rodo, kad jį buvo sufabrikavę 
komunistai!

Melą apie socialdemokratą 
Severingą pirmiausia paskelbė 
komunistų organas “Deutsche

Volkszeitung”, spausdinamas 
mieste Saarbruccken, Saar dis- 
trikle, kuris dabar randasi po 
Tautų Sąjungos globa. Tas ko
munistų organas įdėjo straips
nį su dideliu antgalviu “Mein 
Weg zu Hitler”, po kuriuo pa
aiškinta, kad “Deutsche Volk
szeitung” redakcijai netikėtai 
pakliuvusi į rankas įžanga nau
jos knygos, kurią parašęs buvu- 
sis socialdemokraitas ministeris 
Kari Severing, aiškindamas sa
vo perėjimą į Hitlerio šalininkų 
eiles.

Toliau po to redakcijos pa
aiškinimo eina mišinys ištrau
kų iš įvairių senų Severingo 
straipsnių ir prakalbų, kuriuos 
pati redakcija surankiojo, bet 
kuriuos ji, apgaudinėdama sa
vo skaitytojus, padavė, kaipo 
dalį naujos Severingo knygos.

Bet to negana. Bijodamas, 
kad už tokią begėdišką falsifi
kaciją Severingas gali atvykti 
j Saar distriktą ir laikraštį ap
skųsti, komunistų organas ta
me pačiame numeryje, tik ne
žymioje vietoje ir smulkiomis 
raidėmis išspausdino pastabą, 
kad tos lieva ištraukos iš Se- 
verihgo knygos yra Sufabrikuo
tos pačios redakcijos.

Gal netikite, kad laikraštis 
galėjo šitaip begėdiškai pasielg
ti? jdėt viename puslapyje sti- 
faišifikiidtą straipsnį, o kitame 
puslapyje smulkutėmis raidė
mis paaiškinti, kad tai yra fal
sifikacija!

Bet taip iš tiesų, jisai pa
sielgė. Minėtoji komunistų Or-Į 
gano pastaba skamba (Vokiečių 
kalba) taip:

“Der ih dfer vorliėgendeh 
Ausgabc von uns abged- 
ruckte a'ngebliche Ausžūg 
aus dem nėtien Bttdh Gari' 
Severings ist ih unserer Re-- 
daktion ėhtstanden...” '(Lie
tuvių kalbon išvertus, tai 
reiškia: “Tariamoji ištrauka 
iš naujos Carlo Sevėringo 
knygos, kuri įdėta šiame nu
meryje, yra pagaminta mu
sų redakcijoje...”)

C1U1
Ponas J. S. Lopatto atsiun

tė “Naujienoms” šitokį atsa
kymą į adv. F. J. Bagočiaus ne
perseniai tilpusį čia straipsnį 
ir, grasindamas teismu, reika
lauja jį įdėti:

PIKTI PRASIMANYTI 
ŠMEIŽTAI.

GERBIAMAS REDAKTORIAU:
Mano domė tapo atkreipta i 

rašinį, tilpusį Tamstos reda
guojamam laikraštyje “Naujie
nose”, 1934 metų, 20-tos die
nos kovo, laidoje, ant ketvirto 
puslapio, užvardinta “Provoka
cija”, po kuriuom pasirašo Ad
vokatas F. J. Bagočius. Tame 
rašinyje tarp kito, telpa pa
reiškimui taikomi man kaipo 
asmeniui ir kaipo profesijona- 
Ui. Ta dalis rašinio, kurį pa

liečia mane, yra piktu šmeižtu, 
tiesioginiai siekiančiu apjuo
dinti mano reputaciją ir suda
ryti prieš mane visuomenėje, 
o ypatingai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje nariuose ne
apykantą, ir su tikslu mane iš
niekinti ir pažeminti.’

Ponas Bagočiiiš’. savo rašiny
je neteisingai ir piktų tikslų 
Numetimais stengiasi nužemin
ti mano karakterį, reputaciją 
ir profesijonalį stovį visuome
nėje abelnai, o prieš Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje na
rius ypatingai. Tačiaus p. Ba
gočius labai gerai žino, kad aš 
neturėjau ir neturiu nieko ben
dro su Susivienijimo invest- 
mentais, kuriuos Pildomoji Ta
ryba padarė pirm p. Gugio iž- 
dininkavimo ir po to, kaip p. 
Gugis užėmė SLA. Iždininko 
vietą. Tik viena Finansų Ko
misija teikė Pildomajai Tary
bai pagėilbą investmentų reika
luose, o ne jokis kitas asmuo 
ar instancija. Jis taipgi labai 
gerai žino, kad SLA. Pildomo
ji Taryba turi pilną galią įdė
ti Susivienijimo pinigus į to
kias aseknradijafc, kurias nu
rodo SLA. konstitucija ir Penn- 
sylvania Valstijos įstatymai ii 
kad visa atsakomybė už tokių 
investmentų saugumą tenka 
Pildomajai Tarybai. Ir Pildo
moji Taryba šitai Suprasdama 
padarė investmeritus sulig sa
vo geriausio supratimo ir pa
siėmė atsakomybę ant savo pe
čių, ar tie iriVėStmentai butui 
geri ar blogi, Pildomoji Tary
ba niekuomet mano opinijos 
nei patarimų investmentų rei
kalais, perkant bonus ar kitas 
kokias asekuracijas, pas manė 
nesiklausė. SLA. konstitucija: 
ir įstatymai nepažymi Legalio 
Patarėjo urėdo ir todėl jisai 
neguli turėti jokio autoriteto 
organizacijos rėikaluoše ' apart 
to, kokį aUtoritėtą jam sutei
kia Pildomoji Taryba ir todėl 
Legalis Patarėjas atlieką tik 
Itokius patarnavifiiūs, kokiems 
jį Pildomoji Taryba autorizučr

Visu mhno ilgų melų Susi- 
viėhijime tarnybos laiku — per 
pastarus 25 metus — Pildomo
ji Taryba niekad manęs neau- 
torrzavo išžiūrėti organizacį? 
jos iiivestihenhis ir! niekad nė* 
reikalavo manęs patiekti bent 

lėgalį patarimą invest*kokį

mentų į asekuracijas reikalu, 
šia proga taipgi turiu pareik
šti, kad investmentai. kokius 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje padarė, buvo priimti 
Pennsylvanijos Insurance De- ; 
partamento kaipo “admittes 
assets”. Jei butų buvę padary
ti tokie nelegaliai investmen
tai, kaip p. Bagočius tvirtina, 
tai Pennsylvanijos Insurance 
Departamentas tuojaus butų 
įsakęs tokius investmentus bo 
atidėliojimo parduoti, kaip tik 
butų pastebėjęs organizacijos 
metiniuose raportuose tokį ne
tikslumą. Ir kiek man yra ži
noma, tai per pastaruosius 20 
metų jokios kritikos SLA. in* 
vestmentams Insurance Depar 
tamentas nedarė.

Toliaus aš noriu pažymėti., 
kad aš atstovauju kitų tautų 
keletą fraternalių organizacijų, 
kaip lygiai ir Susivienijimą 
Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje. Niekuomet Susivieniji
mo Lietuvių * Rymo Katalikų 
Amerikoje Pildomoji Taryba, 
nei jokios kitos organizacijos 
viršininkai nejieškojo mano pa
tarimo sulig jų pinigų įdėji
mo į bent kokius investmen- 
;us ir niekuomet tokio pata
rimo nedaviau, vienok p. Ba
gočius savo straipsny bando 
visuomenę įtikinti, kad aš ge
riau patarnavau Susivienijimui 
Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje, teikdamas jam gerus 
patarimus, o Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje padariau 
jlėdį teikdamas blogus patari
mus. Tokis iš p. Bagočiaus pu
sės tikslus ir piktas šmeižtas 
jaleistas aiškiais sumetimais, 
<ad mane diskredituoti kaipo 
advokatą, kaipo pilietį ir kai
po 'SLA. narį, ypatingai šiuom 
aiku, kada eina SLA. narių vi
suotinas balsavimas pasirinki
mui kandidatų į Pildomąją Ta
rybą ir ypatingai tuom laiku, 
kada aš kandidatuoju į SLA. 
Iždininko urėdą.

Kaltinimai, kad SLA. invest
mentai padarytį - pirm išrinki
mo p. Gugio SLA. Iždininku 
yra netinkamais inyestmėntais, 
apsilenkia su faktais, nes aš 
esu painformuotas per buvu
sius Iždo Globėjus ir Pildomo
sios Tarybos narius, kad tie 
investmentai buvo “augštos rų
šies” ir jei p. Gugiui užimant 
SLA. Iždininko urėdą, arba 
tuojaus po tam tiė investmen
tai butų buvę parduoti, tai Su
sivienijimas netik nėbut'ų tu
rėjęs nuostolių, bet dar butų 
gerai uždirbęs, šitas faktas ga
lima lengvai patikrinti pažiū
rint J tų laikų biržės kainas, 
tų asekifracijų. Taip pat tie 
patys Iždo Globėjai, kurių pa
reigomis yra peržiūfeti Susi- 
viėriijftnd knygas ir Vigą tur
tą bent kartą į metus mane 
painformavo, kad nuo to lai
ko kaip p. Gugis tapo išrink-: 
tas SLA. Iždininku, S irsi vieni-; 
jimo investmentai nei kiek nė- 
pagerėjo. Priešingai, pablogė
jo, ypatingai mortgičiai paties 
:p. Gugio rekoniendivoti ir pirk
ti nekaip stovi. Vienok aš ne
noriu nei jokio priekaišto p. 
Gugiui daryti ar jo sprendimu 
smerkti, nes jis sulig savo ge-’ 
riausio supratimo tik rekOmėn-, 
davo tuos investmentus Pildo-’ 
majai Tarybai ir bent didžiu
ma Pildomosios Tarybos nariu 
jo rekomendacijas tfžgyrė. Už 
tai jei ką kaltinti tai kaltinti 
dabartinę finansinę padėtį Ame
rikoje ir visame pasaulyje, bet 
ne p. Gugį ar Pildomąją Tary-t 
m >

Be abejonės SLA. Pildomo-! 
ji Taryba žinojo ir žino, savo! 
pareigas ir atsakomybę sūligj 
padarymo investmentų Organi-j 
zacijos pinigais ir jei matytų 
reikalo gauti patarimo kokioėj 
asekuracijos orgėfiizacijai butui 
IgeijiauSih ir peliiingiausia pirkM 
ti, tai “ atšikldtištų ilnėrisinlų 
ekspertų, tokių kaip Moody’s 
Iiivėstment Service, ar kitų 

‘įstaigų^ kifrids yra tokiame bfz-į 
’hyįje'. Pagaliau, štai “Tėvynės”1 
laidėjeuiš šių fiiCtų, kOVo 16 d.',; 
Sužibome, kad Pildomoji -Ta^ 
'ryba pasamdė finansinius pa-

tarėjus, Breckenridge firmą, 
<ad gauti jų patarimus sulig 
perkamų ar keičiamų invest
mentų.

Tačiaus p. Bagočiaus rašinys 
siekia sudaryti tokią impresi
ją kad SLA. Pildomosios Ta
rybos Legalis patarėjas turi 
;eisę ir galią ir net autorite^ 
tą nurodyti ir net uždrausti 
Pildomajai Tarybai daryti in- 
vestmentus. Tokis autoritetas 
man niekuomet nebuvo suteik
tas ir aš tokio autoriteto ne- 
priimčiau. Tai butų klaida iš 
Pildomosios Tarybos pusės su
teikti tokį autoritetą vienam 
asmeniui 
nurodyti kokius investmentus 
Pildomoji Taryba gali daryti ir 
kad Pildomoji Taryba butų 
priversta tokius nurodymus 
pildyti, gerai žinant, kad atsa
komybė už padarom irs invest- 
mentus prisieina nešti Pildo
mąją! Tarybai.

Pagaliau aš turiu pabrėžti, 
kad sulig Seimo nutarimo SLA. 
Pildomoji Taryba pasamdė ma
ne savo Legaliu Patarėju vien 
tūtom tikslu, kad laikas nuo 
laiko suteikčiau Pildomajai Ta
rybai legalius patarimus tokiais 
reikalais, kuriais prie1 manęs 
Pildomoji Taryba kreipiasi ir 
man paveda išrišti ar ištirti. 
Ir visuomet sulig įstatymų iv 
mano geriausio supratimo su
teikiau teisingus ir nuoširdžius 
patarimus Pildomajai Tarybai 
visais reikalais, kuriais 
manęs kreipėsi.

Akyveizdoje viso to, 
augščiait pasakyta, šiuomi 
kalauju p. Redaktoriau, 
spausdinti šį mano paaiškini
mą ištisai artimiausioje Tam
stos laikraščio laidoje, toje pa
čioje vietoje, kurioje tilpo aug- 
ščiau paminėtas piktas šmeiž
tas mano vardo ir karakterio 
apjutodinimui. Toliau reikalau
ju, kad Tamsta kaipo leidėjas 
ir redaktorius, atšauktum tą 
šmeižtą ir taip gi turi atšauk
ti ir p. Bagočius tą šmeižtą, 
kitaip aš busiu priverstas irž 
šį apšm'eižimą užvesti bylą 
prieš autorių ir leidėją.

J. S. Lopatto.

kuris turėtų galią

nevaržomai atsakyti, ir prašė, 
kad “Naujienos” leistų jam pa
siaiškinti viešai, pirma negu 
tarimas, kuris buvo jam mes

tas, pakenks jo kandidatūrai.
Aiškus dalykas, kad Redak

cija turėjo galvoje ir jo inte
resus dabartinėje SLA. rinki
mų kampanijoje, nes juk nė
ra paslaptis, kurion pusėn ši
toje kampanijoje krypsta “Nau
jienų” simpatijos. Kandidatas 
į SLA. prezidentus norėjo ap
siginti nuo pasalingo jo prie
šų įtarimo, kad jisai slaptai 
pardavęs kitą jo draugų re
miamą kandidatą (kandidatą j 
iždininkus), ir, nuo to šmeiž
to gindamasis, jisai užkabino 
trečią kandidatą — J. S. Lopat- 
tą. Tačiau, musų supratimu, p 
Lopatto nebuvo tenai kritikuo
jamas nei kaipo asmuo, nei 
kaipo 
tiktai

vietą.

prie

kas 
rei- 

iŠ*

jo straipsnio

niekur nebu • 
patarimų da-

profesijos atstovas, bet 
kaipo kandidatas į tam 
organizacijos viršininko 
Mes nepastebėjome, kad 
Bagočius savo straipsny

je butų kame nors parodęs 
“piktus tikslus” arba kėsinęsis 
“pažeminti”, “apjuodinti” ir 
visuomenės “neapykantai” iš
statyti kritikuojamojo kandi
dato karakterį, reputaciją ir 
profesionalį stovį, kaip kad 
skundžiasi p. Lopatto. Jeigu 
butume tai pastebėję, Supran
tama, nebūtume 
dėję.

P-ui Lopattai 
vo prikišta blogų
vimas, bet, priešingai, buvo pa
sakyta, kad jisai nedavė pata
rimų, kurie Pildomąją Tarybą 
butų apsaugoję nuo tam tik 
rų, anot straipsnio kutoriaiTs, 
neteisėtų investmentų. P-as Lo
patto dabar į tai atsako, kad 
jisai ir neturėjęs reikalo pata
rimus tais ♦ klausimais duoti, 
nes tai buvusi ne jo pareiga. 
Taigi autoriaus priekaištas p-ui 
Lopattai buvo ne kad jisai blo
ga valia arba savo nekompe
tentingumu padkręs žalos Su
sivienijimui, bet tik kad jisai 
nejjuyęą ^pakankamai suintere-

strofas šios organizacijos rei
kalais.

Mes šitaip supratome to 
straipsnio turinį ir todėl nega
lėjome palaikyti jį šmeižtu, ir 
dagi piktu. Kad autorius ne
turėjo tų piktų norų, dėl ku
rių skundžiasi p. Lopatto, liu
dijo ir mandagus jo straipsnio 
tonas. Kalbėdamas apie p. Lo
patto, jisai vienoje vietoje ši
taip apie jį atsiliepė: “... adv. 
lopatto, asmuo teisingas ir ge
ras ir su ilgu patyrimu frater- 
nalių organizacijų veikime”. 
Kitoje straipsnio dalyje auto
rius, vėl užsimindamas apie 
adv. Lopatto, užtikrina, kad jį 
“aš asmeniškai gerbiu.”

Šitoki mandagus išsireiški
mai ir net komplimentai p. 
Lopattos adresu, musų nuomo
ne, buvo pakankamas įrody
mas, kad autorius apšmeižti ji 
nenorėjo. Todėl straipsnis u- 
buvo įdėtas.

Baigdami, turime dar tarti 
porą žodžių apie investmentų 
gerumo ir blogumo klausimą, 
kurį nagrinėja savo atsakyme 
p. Lopatto. Su ginču, kilusiu 
tarp Bagočiaus ir jo, šis klau
simas mažai tesiriša. Bagočius 
rašė apie tai, kad buvę “ne
leistinų” investmentų^ O in
vestmentų “gerumas” (t. y. 
pelningumas) yra visai kitas 
dalykas. Aišku, kad gerovės 
laikais labiausia spekuliatyviš- 
ki investmentai gali kartais at
nešti daugiausia pelno, bet ar 
tai reikštų, kad organizacijai 
valia užsiimti spekuliacija? ži
noma, kad ne. Taigi ir visas 
p. Lopattos išvadžiojimas apie 
pražudytą Uždarbį dėl nepar- 
davimo investmentų, padarytų 
“prosperity” laikais, prasilen
kia su klausimu. O priekaištas 
dabartiniam iždininkui, kad jo 
rekomenduoti ir pirkti morgi 
čiai “nekaip stovi”, turi ten
denciją tik supainioti dalyką. 
Kada morgičius “nekaip stovi”, 
tai visgi dar pasilieka nuosa
vybė, — jeigu tik tas morgi
čius nėra “deveniškos” rųšies.

Rcdiikcijtk ta-* r**-*. t*

Dėl tariamų šmeižtų
phrėiš- 
keletas

Lopat-

Dėl šitų p. Lopattos 
kimų tenka padaryti 
pastabų.

Pirmiausia, jeigu p. 
tai rupi išaiškinti klausimai,
dėl kurių kilo tarp adv. Bago 
čiaups ir jo ginčas, tai jam ne
buvo jokio reikalo statyti sa
vo reikalavimą dėl jo atsaky
mo patalpinimo “Naujienose” 
tokioje formoje, kokioje jisai 
tai atliko. “Naujienos” niekuo
met bemanė atsisakyti duoti 
įam vietos savo Slaptose, nes 
tai butų priešinga šio laikraš
čio nusistatymui. “Naujienos” 
leidžia išsireikšti žmonėms, ne
žiūrint ar jos sutinka su jų, 
nuomonėmis, ar ne; ir juo 1&-* 
biau jos laikosi šios taisykles 
tuose atsitikimuose, kada joms 
prisiunčia raštą asmuo, kuris 
jaučiasi esąs užgautas ir nori 
apginti savo vardą.

Taip asmuo, kaip ir laikraš-> 
lis negali būti bešališkas tei
sėjas savo reikale. Tociėl mes 
nesiimame spręsti, ar buvo nu
sidėjimas įdėti “Naujienose” 
■F. J. Bagočiaus raštą. Apie tai 
‘geriau gali spręsti visuomenė. 
‘Redakcija iš savo pusės turi pa
sakyti tiek, kad ji nė galvoje 
‘neturėjo minties padaryti ko
kią nors skriaudą p. LopattT 
asmeniui, ir nemaloniausias jai 
yra dalykas, kad phs ji susida
rė tokia nuomonė, jogei “Nau
jienos” leido savo skiltyse pa
daryti ataką prieš jo profesi
nį rdputačiją ir gerą vardą.

Dėdami 
straipsnį, 
daugiausia tilo sumetimu, kad 
skaitančioji visuomenė turi> tei
sę būti painformuota apie da
lykus, turinčius višūdmehiriės 
reikšmės, Be to, straipsnio au
torius fitivo klastingu bildu už
pultas kitame Ihikraštyje, ku
riamo jisai abejojo ar galėsiąs

J Ėa^dČiaus1< 
mes vhdo vaVomcs

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

Pavasaris jau garsiai trium
fuoja laukuose. Tvirtesnieji 
jo prajovai pasiekė ir mieštą. 
Krautuvių reklamos larigai 
pasipuošė skaisčių, gyvų spal
vų rūbais. Iš tokių langų try
kšta pavasario džiaugsmas, 
noras ir viltys.

Bet nuo Lituanikos gatves,, 
pro uždaryto banko kaiiipą 
sukasi šiukšlės, pušė sudras
kyto laikraščio ir švento Jur
gio bažnyčios varpai. Jie skabi 
bina už kažkieno kito dūšią. 
Kurtus 
■pkšiekia Halsted

ir liūdnas jų garsas. 
1 gatvę išsi

blaškęs ir silpnas. O prie bal
zamuotojo koplyčios stovi* 
būrelis nusiminusių žmohių. 
Lėtai juda jų rankos, liūdni 
jų gestai, nedrąsus, proteliai, 
žodžiai. * Ghronologe paminei 
taš nabašninkas Juozas Skin~ 

‘kis, kuris buvo labai žinomas: 
lietuvių rateliuose ir geras, 
Kosto Mirono draugas.

Kostas Mironas, sušitliiręs’šui 
nejaukiu vaizdų, pažvelgė įi 
savo darbo kabinėto dūris, 
kuriose gražiai išmuštos auk
sinės raidės:

K. MIRONAS 
REAL ĖSTATE AND 

MOĖTGAGES.
Užrašas buvo gražus ir Šva

rus, lygiai foką pat, kaip įfir- 
mą sykį užrašytas. Bet ridUe 

‘tas pats, tada slėpęs ilgą ir 
spalvintą ateitį, išrodęs be ga
lo didelis, be galo reikšmin
gas, dabar jis buvo be ateities, 
be spalvų, susitraukęs ir ne
įdomus. tikras prigaudinetd- 
jas!

“Ten po medžių degė, bet 
ne pinigai ten degė,”—-atsidu
so dar jaunas žmogus ir, pa
greitinęs žingsnį, smuko saVo

darbo kabinetan pasisplėti už 
stalo.

Tąsyk prabėgo pro jį jauna 
mergaitė, aukštai iškėlus gal
vą. Iš jos akių žėrė džiaugs
mas ir viltys.

Nebuvo Mironas tas nclai- 
nring&š vilčių ir svajonių ap
gautas ieškotojas, kuris, pa
vargęs kely, atsisuka ir žiuri 
į savo nepatenkinti} norų, su
naikintų vilčių kapais nutiestą 

Pirmose, dienose savo 
•jaunystės jis turėjo didelį 
troškimą ir platų mastą. Pa
leidęs svajonės sapnus, jis 
siuntė ją į tolį. Ret vistick ne
senai jis buvo daugiau atsie
kęs, nėgii andai troško ir įsi
vaizdino. Lengvai, netikėtai 
tas paukštelis trutas pakliuvo 
į jo rankas, iškėlė jo vardą, 
ypač lietuvių visuomenėje pa
darė jį dideliu žmogumi, viso
kių lietuvių komitetų pirmi
ninku ir banketų principaliii 
kalbėtoju. Suteikė jam puikų 
konfortą, saliomis ir vilas. Jis 
apypirkinėjo žemės plotus, 
pirko ir pardavė didelius ir 
mažus naiirtfs. Ir kitaip spe
kuliavo pinigais. Tarnavo jam 
agentai, advokatai, štenogra- 
fistės, buvo jis nekilnojamo 
turto pagarsėjęs specialistas... 
PūskUi staiga kažkas atsitiko: 
namų ir žemes niekas nebe
pirko, kainos pudlo, "paskolą 
ir įplaukų nebebuvo. Kai ku
riuos brokerius ir bankieriūs 
sodino j kalėjimą. Visą kraš
tą, kuone visus gyventojus pa
lietė ta baisi katastrofa. Miro
nas taip pat slinko žemyn.

(‘toliau bus)

kelią.

GARSINKITES 
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Komunistų organas, šitaip 
elgdamasis, žinoma, spekuliavo 
tuo, kad skaitytojai jo sufalsi
fikuotu straipsnį su dideliu ant- 
galviu pastebės, o smulkutės 
pastabos apie tai, kad tai yra 
falsifikacija, nepastebės, ir pub
likoje tuo būdu pasklis1 žinia, 
kad socialdemokratas Severin- 
gas “parsidavė Hitleriui”.

Šitą biaurią komunistų niek- 
šystę aprašo šios savaitės lai
doje savaitraštis “New Leader”, 
kuris eina New Yorke.

Tai ve iki kokių šlykštybių 
prieina komunistai. O dar ran
dasi naivių žmonių, kurie sako, 
kad su tais degeneratais reikią 
daryti “bendrą frontą”!

DEFLIACIJA FRAKCIJOJE

pačiu laiku, kada Amerikoje yra pravedama 
— dolerio auksines vertės sumažinimas, pre

kių kainų ir algų kėlimas — kitose šalyse, kur (Jar te
bėra aukso valiuta, tęsiasi defliacijos procesas. Pirmą 
vietą tarpe tų šalių užima Francija. Jos “nacionalė” 
valdžia laikosi įsikabinusi į auksinį franką.

Bet kadangi ji nenori atsižadėti auksinio valiutos 
standardo, tai jos užsienių prekyba smunka, valstybės 
pajamos mažėja, ir valdžia yra priversta taupyti ir ka
poti savo išlaidas. Todėl šiomis dienomis Francijos par
lamente buvo pervarytas įstatymas, kuriuo nukertama 
algos visiems valstybės tarnautojams ir tūkstančiai 
tarnautojų visai atleidžiama iš tarnybos.

Tai didina nepasitenkinimą ir neramumą krašte. 
Kalbama apie fašizmo pavojų. Ekonominis krizis iššau
kia politinį krizj.

J. S. Lopattos atsa

ciui

PROFESORIAMS ALGŲ NĖRA

Du šimtai penkiasdešimt profesorių pakėlė triukš
mą Ispanijos švietimo ministerijoje, kada jie negavo 
pamatyti ministerį ir pasiskųsti jam dėl neišmokėjimo 
algų. Jų algos yra užvilktos nuo lapkričio mėnesio.

Bet Ispanijos parlamentas neseniai nubalsavo mo
kėti algas ir pensijas kunigams, nors respublikos kon
stitucija atskyrė bažnyčią nuo valstybės.

Kunigams pašalpos, o profesoriams algų nemokėji
mas. Tai eina ranka už rankos. Typingi klerikalizmo 
reiškiniai.

Apžvalga
DABAR JAU KABINSIS 

ANT SIENŲ

organe 
tapo

Broliai “ščyrieji” dabar tai 
jau turės medžiagos rašyti! 
Nes “sklokininkų” 
“Naujojoje Gadynėje
įdėtas lakūno J. R. James-Janu
šausko atvaizdas su paaiškini
mu, kad tasai lakūnas rengia
si Lituanica Antrąja skristi j 
Lietuvą.

Dėl tos žinios įdėjimo “N. 
G-je” bimbininkai ne tik ra
šys, bet šauks ir ant, sienų ka
binsis, kad “skloka” jau visai, 
galutinai ir amžinai nudardėjo 
j fašizmą!

BIAURI FALSIFIKACIJA

“Naujienoje” jau buvo mi
nėta, kad balandžio 1 dieną 
vienas fašistų laikraštis Vokie
tijoje įdėjo neva žinią, kad so
cialdemokratas Kari Severing, 
buvęs Vokietijos ir Prūsų vi
daus reikalų miriisteris, persi
metė į “nacių” partiją ir išlei
do brošiūrą “Mein Weg zu 
Hitler” (Mano kelias pas Hitle
rį). Tą melagingą žinią Ame
rikos korespondentai persiuntė 
telegrafu į Ameriką. Už poros 
dienų tačiau jau atėjo prane
šimai iš Vokietijos, kad pats 
Kari Severing užginčijo prasi
manymą apie savo “atsiverti
mą j nacius”, o fašistų laikraš
tis, kuris tą melą buvo paskel
bęs, aiškinosi, kad tai neva bu
vęs “A'pril Fool” šposas, tik su
galvotas ne jo paties, bet pa
imtas iš kokio tai vokiško lai
dinio Vokietijoje.

Dabar išėjo aikštėn visa to 
kvailo “džioko” istorija. Pasi
rodo, kad jį buvo sufabrikavę 
komunistai!

Melą apie socialdemokratą 
Severingą pirmiausia paskelbė 
komunistų organas '“Deutsche

Volkszeitung”, _ spausdinamas 
mieste Saarbruecken, Saar dis- 
trikte, kuris dabar randasi po 
Tautų Sąjungos globa. Tas ko
munistų organas įdėjo straips
nį su dideliu antgalviu “Mein 
Weg zu Hitler”, po kuriuo pa
aiškinta, kad “Deutsche Volk
szeitung” redakcijai netikėtai 
pakliuvusi į rankas įžanga nau
jos knygos, kurią parašęs buvu- 
sis socialdemokratas ministeris 
Kari Severing, aiškindamas sa
vo perėjimą į Hitlerio šalininkų 
eiles.

Toliau po to redakcijos pa
aiškinimo eina mišinys ištrau
kų iš įvairių senų Severingo 
straipsnių ir prakalbų, kuriuos 
pati redakcija surankiojo, bet 
kuriuos ji, apgaudinėdama sa
vo skaitytojus, padavė, kaipo 
dalį naujos Severingo knygos.

Bet to negana. Bijodamas, 
kad už tokią begėdišką falsifi
kaciją Severingas gali atvykti 
j Saar distriktą ir laikraštį ap
skųsti, komunistų organas ta
me pačiame numeryje, tik ne
žymioje vietoje ir smulkiomis 
raidėmis išspausdino pastabą, 
kad tos neva ištraukos iš Se
veringo knygos yra NufabrikUo- 
tos pačios redakcijos.

Gal netikite, kad laikraštis, 
galėjo šitaip begėdiškai pasielg
ti? įdėt viename puslapyje sti- 
falšifikiiOtą straipsnį, o kitame 
puslapyje smulkutėmis raidė
mis paaiškinti, kad tai yra

. šifikačija !
Bet taip iš tiesų, jisai 

sielgė. Minėtoji kdmufiištų 
gano pastaba skambi (Vdkiėčių 
kalba) taip:

“Der iii 'dėr Vorliė#ehdėh 
Ausgabe von uhs ab^ed- 
ruckte aiigebliche Ausžiig 
aus dem nėtien Bttčh Gari* 
Severings ist ih unserėr Rė- 
daktion eiitstanden...” Tbiė- 
tuvių kalbon išvertus, tai- 
reiškia: “Tarihmoj'i ištrauka 
iš naujos Carlo Sevėringo 
knygos, kuri įdėta šiame nu- 
mėryje, yra pagaminta mu
sų redakcijoje...”)

f ai

pa- 
or-

Ponas J. S. Lopatto atsiun
tė “Naujienoms” šitokį atsa
kymą į adv. F. J. 
perseniai tilpusį 
ir, grasindamas 
lauja jį įdėti:

PIKTI PRASIMANYTI 
ŠMEIŽTAI.

GERBIAMAS REDAKTORIAU:
Mano domu tapo atkreipta į 

rašinį, tilpusį Tamstos reda
guojamam laikraštyje “Naujie
nose”, 1934 metų, 20-tos die
nos kovo, laidoje, ant ketvirto 
puslapio, užvardinta “Provoka
cija”, po kuriuom pasirašo Ad
vokatas F. J. Bagočius. Tame 
rašinyje tarp kito, telpa pa
reiškimai taikomi man kaipo 
asmeniui ir kaipo profesijona- 
Itfi. Ta dalis rašinio, kurį pa
liečia mane, yra piktu šmeižtu, 
tiesioginiai siekiančiu apjuo
dinti mano reputaciją ir suda
ryti prieš mane visuomenėje, 
o ypatingai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje nariuose ne
apykantą, ir su* tikslu mane ;š- 
niekinti ir pažeminti.'

Ponas Bagočhtš1 savo rašiny
je neteisingai ir piktų tikslų 
Numetimais stengiasi nužemin
ti mano karakterį, reputaciją 
ir profesijonalį stovį visuome
nėje abehiai, o prieš Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje na
rius ypatingai. Tačiaus p. Ba
gočius labai gerai žino, kad aš 
neturėjau ir neturiu nieko ben
dro su Susivienijimo invest
inei) tai s, kuriuos Pildomoji Ta
ryba padarė pirm p. Gugio iž- 
dininkavimo ir po to, kaip p. 
Gugis užėmė SLA. Iždininko 
vietą. Tik viena Finansų Ko
misija teikė Pildomajai Tary
bai pagėflbtj investmentų reika
luose, o ne jokis kitas asmuo 
ar instancija. Jis taipgi labai 
gerai žino, kad SLA. Tildomo
ji Taryba turi pilną galią įdė
ti Susivienijimo pinigus į to- 
'kias asėkuradijak, kurias nu
rodo SLA. konstitucija ir Tenn- 
^ylvania Valstijos įstatymai h 
kad visa atsakomybė už tokiu 
investmentų saugumą tenka 
Pildomajai Tarybai. Ir Pildo
moji Tarnyba šitai suprasdama 
padarė investmeritus sulig sa
vo geriausio supratimo ir pa
siėmė atsakomybę ant savo pe
čių, ar tie inVe'stmentai butų; 
geri ar blogi. Pildomoji Tary
ba niekuomet mano opinijos 
nei patarimų investmentų rei
kalais, perkant bonus ar kitas 
kokihs asekuracijas, pas manė 
nesiklausė. SLA. konstitucija 
ir įstatymai nepažymi Legaliė: 
Patarėjo urėdo ir todėl jisai 
negali turėti jokio autoriteto 
organizacijos rdikaluoše apart 
to, kdkį au‘tdritėtą jam sutei
kia Pildomoji Taryba ir todėl 
tegalįs Patarėjas atlieka tik 
kokius patarnaviftiuš, kokiems 
jį Pildomoji Taryba autorizuo
ja

Visu mhno ‘ilgą melų Susi- 
viėfiijime tarnybos Irikh — pėr 
pastabus 25 metus — Pildomo
ji Tanyba niekad manęs neau- 
■torizavo užžiurėti organizaci’ 
jos investmentus ir! niekad ne
reikalavo tnafięs patiekti bent 
kokį lėgalį patarimą invest*

Bagočiaus lie
čia straipsnį 

teismu*, reika-

mentų j asekuracijas reikalu, 
šia proga taipgi turiu pareik
šti, kad investmentai kokius | • ■ ■ - ■: Y
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje padarė, buvo priimti 
Pennsylvanijos Insurance De
partamento kaipo “admittes 
assets”. Jei butų buvę padary
ti tokie nelegaliai investmen
tai, kaip p. Bagočius tvirtina, 
tai Pennsylvanijos Insurance 
Departamentas tuoj aus butų 
įsakęs tokius investmentus be 
atidėliojimo parduoti, kaip tik 
butų pastebėjęs organizacijos 
metiniuose raportuose tokį ne
tikslumą. Ir kiek man yra ži
noma, tai per pastaruosius 20 
metų jokios kritikos SLA. in- 
vestmentams Insurance Depar 
tamentas įiedarė.

Toliaus aš noriu pažymėti., 
kad aš atstovauju kitų tautų 
keletą fraternalių organizacijų, 
kaip lygiai ir Susivienijimą 
Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje. Niekuomet Susivieniji
mo Lietuvių - Rymo Katalikų 
Amerikoje Pildomoji Taryba, 
nei jokios kitos organizacijos 
viršininkai nejieškojo mano pa
tarimo sulig jų pinigų įdėji
mo į bent kokius investmen
tus ir niekuomet tokio pata
rimo nedaviau, vienok p. Ba
gočius savo ' straipsny bando 
visuomenę įtikinti, kad aš ge
riau patarnavau Susivienijimui 
Lietuvių Rymo Katalikų Ame
rikoje, teikdamas jam gorus 
patarimus, o Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje padariau 
bledį teikdamas blogus patari
mus. Tokis iš p. Bagočiaus pu
sės tikslus ir piktas šmeižtas 
paleistas aiškiais sumetimais, 
kad mane diskredituoti kaipo 
advokatą, kaipo pilietį ir kai
po SLA. narį, ypatingai šiuom 
laiku, kada eina SLA. narių vi
suotinas balsavimas pasirinki
mui kandidatų į Pildomąją Ta
rybą ir ypatingai tuom laiku, 
kada aš kandidatuoju į SLA. 
Iždininko urėdą.

Kaltinimai, kad SLA. invest
mentai padarytį, pirm išrinki
mo p. Gugio' SLA. Iždininku 
yra netinkamais investmentais, 
apsilenkia su faktais, nes aš 
esu painformuotas per buvu
sius Iždo Globėjus ir Pildomo
sios Tarybos narius, kad tie 
investmentai buvo “augštos rų- 
šies” ir jei p. Gugiui užimant 
SLA. Iždininko urėdą, arba 
tuojaus po tam tie investmen
tai butų buvę parduoti, tai Su
sivienijimas netik nebūtų tu
rėjęs nuostolių, bet dar butų 
gerai uždirbęs, šitas faktas ga
lima lengvai patikrinti pažiū
rint į tų laikų biržos kainas 
tų asekuracijų. Taip pat tie 
patys Iždo Globėjai, kurių pa
reigomis yra peržiūrėti Susi
vienijimo knygas ir visą tur
tą bent kartą į metus mane 
painformavo, kad nuo to lai
ko kaip p. Gugis tapo išrink-, 
tas SLA. Iždininku, Sušiviehi-j 
jimo investmentai nei kiek ne
pagerėjo. Priešingai, pablogė
jo, ypatingai mortgičiai paties 
p. Gugio rekomenduoti ir pirk-' 
ti nekaip stovi.. Vienok aš ne
noriu nei jokio priekaišto p. 
Gugiui daryti ar jo sprendimą! 
smerkti, nes jis sulig savo ge
riausio supratimo tik rekOmėn-; 
davo tuos investmentus Pildo
majai Tarybai ir bent didžiu
ma Pildomosios Tarybos narių 
jo rekomendacijas užgyrė. UŽ 
tai jei ką kaltinti tai -kaltinti 
dabartinę finansinę padėtį Ame
rikoje ir visame pasaulyje, be 
ne p. Gugį ar Pildomąją Tary-i 
H- . ■ !

Be abejonės SLA. Pildomo
ji Taryba žinojo ir žino savo 
pareigas ir atsakomybę sulig 
padarymo investmentų Organi
zacijos pinigais ir jei matytų 
reikalo gauti patarimo kokios 
asekuracijos organizacijai butui 
Igeriauših ir pelningiausia pirk- 
fti, tai: atsiklauptų finansinių 
ekspertų, tokių kaip Moody’s 
Invėštmėnt Ser'vice, ar Įeitų 
lįštaififųį ktfrids yra tokiame biz- 
’fiyije. Pagaliau, štai “Tėvynės’^ 
•laidoje''iŠ šių iriėtų, kOVo 16 d.,; 
Sužinome, kad Pildomoji Ta-: 

sryba pasamdė finaiisihius pa*.

tarėjus, Breckenridge firmą, 
kad gauti jų patarimus sulig 
perkamų ar keičiamų invest
mentų.

Tačiaus p. Bagočiaus rašinys 
siekia sudaryti tokią impresi
ją, kad SLA. Pildomosios Ta
rybos Legali s patarėjas turi 
teisę ir galią ir net autorite1- 
tą nurodyti ir net uždrausti 
Pildomajai Tarybai daryti in- 
vestmentus. Tokis autoritetas 
man niekuomet nebuvo suteik
tas ir aš tokio autoriteto ne- 
priimčiau. Tai butų klaida iš 
Pildomosios Tarybos pusės su
teikti tokį autoritetą vienam 
asmeniui, kuris turėtų galią 
nurodyti kokius investmentus 
Pildomoji Taryba gali daryti ir 
kad Pildomoji Taryba butų 
priversta tokius nurodymus 
pildyti, gerai žinant, kad atsa
komybė už padaromus invest
mentus prisieina nešti Pildo
mąją! Tarybai.

Pagaliau aš turiu pabrėžti, 
kad sulig Seimo nutarimo SLA, 
Pildomoji Taryba pasamdė ma
ne savo Legaliu Patarėju vien 
tuom tikslu, kad laikas nuo 
laiko suteikčiau Pildomajai Ta
rybai legalius patarimus tokiais 
reikalais, kuriais prie manęs 
Pildomoji Taryba kreipiasi ir 
man paveda' išrišti ar ištirti. 
Ir visuomet sulig įstatymų iv 
mano geriausio supratimo su
teikiau teisingus ir nuoširdžius 
patarimus Pildomajai Tarybai 
visais reikalais, kuriais 
manęs kreipėsi.

Akyveizdoje viso to, 
augščiatf pasakyta, šiuomi 
kalauju p. Redaktoriau,
spausdinti šį mano paaiškini
mą ištisai artimiausioje Tam
stos laikraščio laidoje, toje pa
čioje vietoje, kurioje tilpo aug
ščiau paminėtas piktas šmeiž
tas mano vardo ir karakterio 
apjuodinimui. Toliau reikalau
ju, kad Tamsta kaipo leidėjas 
ir redaktorius, atšauktum tą 
šmeižtą ir taip gi turi atšauk
ti ir p. Bagočius tą šmeižtą, 
kitaip aš busiu priverstas už 
šį apšriteižimą užvesti bylą 
prieš autorių ir leidėją.

J. S. Lopatto.

nevaržomai atsakyti, ir prašė, 
kad “Naujienos” leistų jam pa
siaiškinti viešai, pirma negu 
įtarimas, kuris buvo jam mes
tas, pakenks jo kandidatūrai.

Aiškus dalykas, kad Redak
cija turėjo galvoje ir jo inte
resui dabartinėje SLA. rinki
mų kampanijoje, nes juk nė
ra paslaptis, kurion pusėn ši
toje kampanijoje krypsta “Nau
jienų” simpatijos. Kandidatas 
į SLA. prezidentus norėjo ap
siginti nuo pasalingo jo prie
šų įtarimo, kad jisai slaptai 
pardavęs kitą jo draugų re
miamą kandidatą (kandidatą į 
iždininkus), ir, nuo to šmeiž
to gindamasis, jisai užkabino 
trečią kandidatą — J. S. Lopat- 
tą. Tačiau, musų supratimu, p 
Lopatto nebuvo tenai kritikuo
jamas nei kaipo asmuo, 
kaipo 
tiktai 
tikrą 
vieta.

prie

kas 
rei-
iš-

jo straipsnio

niekur nebu- 
patarimų da-

nei 
profesijos atstovas, bet 
kaipo kandidatas į tam 
organizacijos viršininko 
Mes nepastebėjome, kad 
Bagočius savo straipsny

je butų kame nors parodęs 
“piktus tikslus” arba kėsinęsis 
“pažeminti”, “apjuodinti” ir 
visuomenės “neapykantai” iš
statyti kritikuojamojo kandi
dato karakterį, reputaciją ii 
profesionalį stovį, kaip kad 
skundžiasi p. Lopatto. Jeigu 
būtume tai pastebėję, supran
tama, nebūtume 
deję.

P-ui Lopattai 
vo prikišta blogų
vimas, bet, priešingai, buvo pa
sakyta, kad jisai nedavė paba
rimų, kurie Pildomąją Tarybą 
butų apsaugoję nuo tam tik 
rų, anot straipsnio autoriaus, 
neteisėtų investmentų. P-as Lo
patto dabar į tai atsako, kad 
jisai ir neturėjęs reikalo pata
rimus tais ♦ klausimais duoti, 
nes tai buvusi ne jo pareiga. 
Taigi autoriaus priekaištas p-ui 
Lopattai buvo ne kad jisai blo
ga valia arba savo nekompe
tentingumu pUdhręs žalos Su
sivienijimui, bet tik kad jisai 
n.el>UY,ę§.; pakankamai suintere-

suotas šios organizacijos rei
kalais.

Mes šitaip supratome to 
straipsnio turinį ir todėl nega
lėjome palaikyti jį šmeižtu, ir 
dagi piktu. Kad autorius ne
turėjo tų piktų norų, dėl ku
rių skundžiasi p. Lopatto, liu
dijo ir mandagus jo straipsnio 
tonas. Kalbėdamas apie p. Lo
patto, jisai vienoje vietoje ši
taip apie jį atsiliepė: “... adv. 
Lopatto, asmuo teisingas ir ge
ras ir su ilgu patyrimu frater- 
nalių organizacijų veikime”. 
Kitoje straipsnio dalyje . auto
rius, vėl užsimindamas apie 
adv. Lopatto, užtikrina, kad jį 
“aš asmeniškai gerbiu.

Šitoki mandagus išsireiški
mai ir net komplimentai p. 
Lopattos adresu, musų nuomo
ne, buvo pakankamas įrody
mas, kad autorius apšmeižti ji 
nenorėjo. Todėl straipsnis u- 
buvo įdėtas.

Baigdami, turime dar tarti 
porą žodžių apie investmentų 
gerumo ir blogumo klausimą, 
kurį nagrinėja savo atsakyme 
p. Lopatto. Su ginču, kilusiu 
tarp Bagočiaus ir jo, šis klau
simas mažai tesiriša. Bagočius 
rašė apie tai, kad buvę “ne
leistinų” investmentų. O in
vestmentų “gerumas” (t. y, 
pelningumas) yra visai kitas 
dalykas. Aišku, kad gerovės 
laikais labiausia spekuliatyviš- 
ki investmentai gali kartais at
nešti daugiausia pelno, bet ar 
tai reikštų, kad organizacijai 
valia užsiimti spekuliacija? ži 
noma, kad ne. Taigi ir visas 
p. Lopattos išvadžiojimas apie 
pražudytą uždarbį dėl nepar- 
davimo investmentų, padarytų 
“prosperity” laikais, prasilen
kia su klausimu. O priekaištas 
dabartiniam iždininkui, kad jo 
rekomenduoti ir pirkti morgi 
čiai “nekaip stovi’’, turi ten
denciją tik supainioti dalyką. 
Kada morgičius “nekaip stovi”, 
tai visgi dar pasilieka nuosa
vybė, — 
čius nėra

M

jeigu tik tas morgi- 
“deveniškos” rųšies.

Rcd&kcijtu

Dėl tariamų Šmeižtų
Dėl šitų p. Lopattos pareiš

kimų tenka padaryti keletas 
pastabų.

Pirmiausia, jeigu p. Lopat- 
tai irupi išaiškinti klausimai, 
dėl kurių kilo tarp adv. Bago 
čiau‘s ir jo ginčas, tai jam ne
buvo jokio reikalo statyti sa
vo reikalavimą dėl jo atsaky
mo patalpinimo “Naujienose” 
tokioje formoje, kokioje jisai 
tai atliko. “Naujienos” niekuo
met bemanė atsisakyti duoti 
įam vietos savo Slaptose, nes 
tai butų priešinga šio laikraš
čio nusistatymui. “Naujienos” 
leidžia išsireikšti žmonėms, ne
žiūrint ar jos sutinka su jų 
nuomonėmis, ar ne; ir juo la
biau jos laikosi šios taisykles 
tuose atsitikimuose, kada joms 
prisiunčia raštą asmuo, kuris 
jaučiasi Osąs užgautas ir hori 
apginti savo vardą.

Taip asmuo, kaip ir laikraš-. 
lis negali būti bešališkas tei
sėjas savo reikale. Totlėl mes 
nesiimame spręsti, ar buvo nu
sidėjimas įdėti “Naujienose” 
•F. J. Bagočiaus raštą. Apie tai' 
įeriau gali spręsti visuomenė. 
'Redakcija iš savo puses turi pa
sakyti tiek, kad ji nė galvoje 
neturėjo minties padaryti ko
kią nors skriaudą p. Lophtto< 
asnieniui, ir nemaloniausias ja;, 
yra dalykas, kad pks ji susida
rė tokia nuomonėj jogai “Nau
jienos” leido savo skiltyse pa
daryti ataką prieš jo profesi
nį rdputači’ją ir gerą vardą.

Dėdami F. J. ĖagOčiaus 
straipsnį, mės vhdovaVomčs 
daugiausia tUo sumetimu, kad 
skaitančioji visuomenė turit tei
sę būti painformuota apie da
lykus, turinčius visuomenines 
reikšmės. Be to, straipsnio au
torius bUvo klastingu budu už
pultas kitame Ikikiaštyje, ku
riame jisai abejojo ar g’alčsiiįs

' i ' ' ' •' į’k,
... . .. ..

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
I.

Pavasaris jau garsiai trium 
fuoja laukuose, 
jo prajovai pasiekė ir mieštą. 
Krautuvių reklamos langai 
pasipuošė skaisčių, gyvų spal
vų rūbais. Iš tokių langų try
kšta pavasario džiaugsmas, 
noras ir viltys.

Bet nuo Lituanikos gatvės, 
pro uždaryto banko kaihpą 
sukasi šiukšlės, puste sudras
kyto laikraščio ir švento Jur
gio bažnyčios varpai. Jie skafti 
bina už kažkieno kito dužią. 
Kurtus ir liūdnas jų garsas 

gatvę iŽsi- 
blaškęs ir silpnas. O prie baL 
zamuotojo koplyčios stovi! 
būrelis nusiminusių žmohių.; 
Lėtai juda Jų rankos, liūdni 
jų gestai, ‘nėdrąsųs, proteliai 
žodžiai. ’ Ghronologe paminė
tai nabašninkas Juokas Skin
kis, kuris buvo labai žinomas 
lietuvių rateliuose ir geras 
Kosto Mirono drangas.

Kostas Mironas, sušicliiręs Nu! 
nejaukiu vaizdų, pažvelgė įi 
savo darbo kabinėto dhrife, 
kuriose gražiai išmuštos auk
sinės raidės:

K. MIRONAS 
REAL ĖSTATE AND 

. MOĖTGAGĖS.
Užrašas buvo gražus ir šva

rus, lygiai toks pat, kaip ipir- 
mą sykį užrašytas. Bet rtJbe 
'tas pats. Tada slėpęs ilgą ir 
spalvuotą ateitį išrodęs be ga
lo didelis, be galo reikšihin- 
gas, dabar jis buvo be ateities, 
be spalvų, susiitraukęs ir fie- 
įdourius. Tikras prigaudinčto- 
jas!

“Ten po medžių degė, bet 
ne pinigai ten degė,”—atsidu
so dėr jaunas žmogus ir, 0a- 
grėitinęs žingsnį, smuko saVo

phšiekia Halsted

Tvirtesnieji

turėjo didelį

darbo kabinetan pasisplėti už 
stalo.

Tąsyk prabėgo pro jį jauna 
mergaitė, aukštai iškėlus gal
vą. Iš jos akių žėrė džiaugs
mas ir viltys.

Nebuvo Mironas tas nelai- 
įhingas vilčių ir svajonių ap
gautas ieškotojas, kuris, pa
vargęs kely, atsisuka ir žiuri 
į savo nepatenkintų norų, su
naikintų vilčių kapais nutiestą 
kelią. Pirmose, dienose savo 
jaunystės jis
troškimą ir platų mastą. Pa
leidęs svajonės sapnus, jis 
siuntė ją į tolį. Bet vistiek ne
sekai jis buvo daugiau atsie
kęs, neįii andai troško ir įsi
vaizdino. Lengvai, netikėtai 
tas paukštelis trutas pakliuvo 
į jo rankas, iškėlė jo vardą, 
ypač lietuvių visuomenėje pa
darė jį dideliu žmogumi, viso
kių lietuvių komitetų pirmi
ninku ir banketų principaliu 
kalbėtoju. Suteikė jam puikų 
konfprtą, saliomis ir vilas. Jis 
apypirkinėjo žemės plotus, 
pirko ir pardavė didelius ir 
mažus naihds. Ir kitaip spe
kuliavo pinigais. Tarnavo jam 
agentai, advokatai, stenogra- 
fistės, buvo jis nekilnojamo 
turto pagarsėjęs specialistas... 
PUSkUi staiga kažkas atsitiko: 
nanių ir žemės niekas nebe
pirko, kainos pudlo, paskolą 
ir įplaukų nebebuvo. Kai ku
riuos brokerius ir bankierius 
sodino f kalėjimą. Visą kraš
tą, kuone visus gyventojus pa
lietė ta baisi katastrofa. Miro
nas taip pat slinko žemyn.

(Toliau bus)

*
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvoje mirė Chi- 
cagiečio Vinco “Dė
dės” Mišeikos brolis
linas Mišeika buvęs nuoširdus, 

nenuilstantis visuomenes dar
buotojas — demokratas.

Iš Lietuvos atėjo žinia, kad 
Puodžium] kaime, Linkuvos 
vaisė, kovo 9 d. mirė Jonas Mi
šeika. 53 metų amžiaus. Buvo 
palaidotas kovo 19 d. Linkuvos 
kapinėse. Tai buvo brolis chi- 
cagieciams gerai žinomo Vinco 
“Dėdės” Mišeikos.

“Lietuvos Žinios” apie velio
nį rašo:

“...Paliko žmoną ir penketą 
vaikučių.

Viena duktė studentė medi
kė. o jauniausis sūnūs 2 kl.

Tai buvo nuoširdus, nenuil- 
stąs visuomenės darbuotojas 
demokratas. (Palydėti jo į tą di
dįjį visuotinąjį susirinkimą, į 
kurį visi vykstam, susirinko 
daug žmonių, kad atiduotų pa
skutinę pagarbą.

Kai vežimas su karstu, ap
kaišytas eglytėmis įvažiavo į 
vieną kaimą, tai paskutiniai 
vežimai palydovų dar tebebuvo 
kitame kaime.

Už tiesų, atvirą, teisingą bū
dą buvo visų gerbiamas, nors 
turėjo ir priešų, nes dirbdamas 
didelį darbą, negalėjo visiems 
patikti.

Prie kapo gimnazijos

kalba

kape- 
kun. Grigaliūnas pasakė 
apibudindamas velionies ka), kuris, 
tę. Gimnazijos dirėkto- valdžios ir

rius Brazdžiūnas, kaipo arti- Ameriką

mas kaimynas, ir drauge dir
bęs, savo kalboj paminėjo, kad 
J. Mišeika, kaip ir kiekvienas 
kaimo veikėjas, anais sunkiais 
laikais buvo spektaklių rengė
jas, švietėjas ir t. t. Senai prieš 
karą Linkuvoj įkūrė vartotojų 
kooperatyvą ir vadovavo jam. 
Nepriklausomoj Lietuvoj pir
mas savivaldybininkas, kopera- 
torius, karys, žemės ūkio koo
peratyvų ir sąjungų veiklus 
darbuotojas, Linkuvos pieninės 
ir gimnazijos steigėjas ir jų to
limesniais reikalais rūpintojas; 
geras ūkininkas.

Visi, kam teko dalyvauti pir
maisiais nepriklausomosios Lie
tuvos kūrimosi laikais, įvairiuo
se savivaldybių ir kooperatyvų 
suvažiavimuose Šiauliuose, at
simena Joną Mišeika, kurio žo
dis, turintis didelį svorį, prisi
dėdavo prie praktiško išrišimo 
iškilusių klausimų.

Neaplenkė Jono Mišeikos ir 
šių dienų madni bėda: tai drau
giški vekseliai ir žirai. Daug 
turėjo rūpesčio su ta bėda.

šią žiemą, prieš Naujus me
tus sutikau jį Šiauliuose jau la
bai sergantį ir važiuojantį pas 
daktarą. Atsiminus apie bėdas, 
pasakė: “Nebijau, kad iš var
žytinių parduotų ūkį, kad tik 
mano vaikučiai šiokį tokį moks
lą užbaigtų.”

Nuoširdumas, darbštumas, 
teisingumas, nenuilstamas bu
dėjimas visuose frontuose mu
sų gyvenimo, o svarbiausia, tai 
kad visą dirbo neatsižvelgda
mas ir nelaukdamas ypatingo 
užmokesčio — turėtų būti pa
vyzdžiu kokių mums reikia 
žmonių, kad musų gyvenimas 
butų sutvarkytas kaip reikia. 
Prieš trisdešimt su viršum me
tų, aš girdėjau nuo senų, anų 
sunkių laikų veikėjų apie bro
lių Mišeikų 
studentas

bendradarbis a. a. Jonas Mišei
ka buvo tas giliai įkastas pa
matinis akmuo, ant kurio sta
tomi gražus linkuviečių suma
nymai. —A. Povylius.

Šie darbuotojai žada 
tikrai ką tai nepa

prasto
MT. GREENWOOD.

178 kuopa rengia didelį balių, 
sekma- 

d., 
w.

SLA

vi-

i darbuotę: tai buvo 
Mišeika (V. Mišei- 
persekiojamas rusų 

kalinamas bėgo į 
ir artimiausias jo

šokius ir kumštynes 
dienio vakare, balandžio 8

Mitehell svetainėje, 3001 
lllth st.

Visi šios kuopos nariai ir
sa lietuvių visuomenė yra kvie
čiama atsilankyti į šį muši] di
delį visuomenišką parengimą. 
Atsiveskite savo draugus ir 
pažįstamus, nes galėsite pra
leisti vakarą kuo linksmiausiai. 
Bus visokių įdomių parengimų, 
visų labiausiai įdomu bus pasi
žiūrėti į kelias poras kumšti
ninkų, kurių tarpe bus ir lie
tuvių “boksorių”, kurie yra da
lyvavę Golden Gloves turna- 
mente ir pasižymėję ameriko
niškoje spaudoje. Vienu žodžiu, 
mes jums užtikriname tokį va
karą, kurio jus ir jūsų draugai 
nepamiršs per ilgą laiką. Mat, 
šio parengimo komisija rengia 
didžiausj visuomenės parengi
mą, kokį ši musų lietuviška ko
lonija yra turėjusi tarp lietu
vių ar svetimtaučių.

Komisija pasirinko didžiau
sią, geriausią ir gražiausią sve
tainę M't. Greenwoode. Geriau
sių ir ganėtinai visokių gėrimų 
ir užkandžių. Geras ir gražus 
lietuviškas orkestras, kuris 
jums suteiks tikrą lietuvišką 
muziką. Galėsite pasišokti, pa
silinksminti, atsimindami tuos 
jau seniai užmirštus laikus jū
sų tėvynėje. IPradžia 6 v. v. 
Įžanga 25 centai, vaikams 10 
'centų. Jeigu kas manote, kad 
mes neteisybę čia kalbame, tai 
vistiek atsilankykite ir patik
rinkite. Ši lietuvių kolonija di
dėja diena iš dienos, taipgi di
dėja ir jų visuomeniški paren
gimai. —Padengimo Komisija.

prižadame ‘New Deal’. Viso-' Well, where in the dickens haveF. Kuehnle, vienas iš jauniau
sių bankų prezidentų Chicago- mis pajėgomis ir visais ghbu- you beeh... What say there Jer- 
je. Bet, nors jauniausias, turi 
bene geriausį finansinį išlavi
nimą ir patyrimą. 15 metų at
gal jis dirbo Old Colony Trust 
Company Bostone; vėliau Che
mical National Bank New 
Yorke. Gimęs Iowa valstijoje.

Jauni yra ir kiti banko vir
šininkai ir tarnautojai, visi ma
žiau 40 metų amžiaus, progre- 
syviški, patyrę, draugiški ir 
prieinami. Jie visuomet bando 
suprasti klientų “triubelius”, 
bando su jais kooperuoti, ge
riausiai patarnauti ir duoti 
nuoširdžius patarimus.

Pietvakarinis distriktas gali 
jaustis laimingas turėdamas to
kią įstaigą. Banke yra ir lie
tuvių skyrius, kurio priešakyje 
yra p. Antanas Valūnas, 
pymo Sąskaitų skyriaus 
jas. —(Spec.)

Tau- 
vėdč-

Dar viena lietuvio 
aptieka Bridgeporte

Rakas PhUrmacy
Buvusi seniau kitataučių 

rankose aptieka ant Halsted ir 
37 gatvių kampo (3659 South 
Halsted st-) perėjo į lietuvio 
p. Prano Rako, rahkas.

P-as Rakas yra registruotas 
aptiekorius ir viehaš seniausių 
lietuvių farmacentų Chicagoj.

Jisai yra turėjęs aptieką Ci- 
ceroj, Marųuette Parke, Brigh- 
ton Parke, Town d Lake ir 18 
gatvės apielinkėse.

Pernai p. Rakas buvo sun
kiai susirgęs ir ilgoką laiką pra
leido farmoje Michigan valsti
joj. Dabar, sveikatą pataisęs, 
vėl atsidarė aptieką ir prakti
kuoja savo profesiją.

P-as Rakas, be abejones, tu
rės pasisekimą naujoj vietoj, 
kadangi yra darbštus ir paty
ręs aptiekorius. —V. P.

“Prižadu mažesnius 
mokesčius, prižadu 
jums W for

Reikšmingas Darbuotės 
REKORDAS

Įstaiga, kuria piet
vakarių distriktas 

gali didžiuotis

Penkiolika 
Metą 
Išpildytų 
Pažadų

Karididatns 
su Partiniu 
Prestižu ir 
įtekme.

Ji yra Hialsted Exchang 
National Bank

Su rezuršais, 
Virš dviejų ir pusę

Sheldon W. Govier
Kandidatas j Ward Committeeman’us 

tame Warde ant Reguliario 
Demokratų Tikieto.

W. GOVIEIVK) valdiškas rekordas yra at- 
vira knyga, kuri padengia penkioliką metų jo darbuo
tės. Knyga, kurią 9-to wardo balsuotojai yra kviečiami 
atsikleisli ir dėl savo užsiganėdinimo persitikrinti, kad 
jis buvo IŠTIKIMAS PILDYME SAVO PRIEDERMIŲ, 
kad jis IŠPILDĖ SAVO PAŽADUS, kad jis yra IŠTIKI
MAS ir vertas PILNO UŽSITIKĖJ1MO, kuris buvo jam 
pareikštas.

Sheldon IV. Govier’io y paloje. Chicagos lietu
viai atrado tikrą ir užtikimą drhtigą—jis užsi~ t 
pelnė ir pilnai užsitarnauja pilnihusios jų pa- 
rainos.

siekia 
. milijonų 

dolerių, su nuolat augančia apy
varta, kuri1 paskutinius du me
tu pddidėjo^net 800'/, pietva
karių (18-tos apielinkčs ir ki
tų artimų vietų) distriklo ban
kas thė Halsted Exchange Na
tional Bank, išaugo į finansi
nę įšthiga, kuria jo aptarnau
jamas distriktas tegali didžiuo-. 
itis.

Įsteigtas prieš 8-erius metus, 
batikas finansų atžvilgiu yra 
•nepaprastai stiprus, gali mo- 
meritalihi išmokėti visus depo
zitus, nereikalaudamas jokių 
pranešimų iš anksto ir 
čiu pajėgia aprūpinti 
biznio įstaigų sezonio 
reikalhvimus.

Pergyveno depresijos 
Halsted Efcchange

Bank of Chicago, kuris randasi 
'prie 19th ir Halsted street, pa
sekmingai pergyveno sunkiuo- 

metus, nenusi- 
kliutis ir keb- 

visi bankai sū
kuriuos dauge-

tuo pa
vietinių 
kredito

metus
National

IŠRINKITE Iš NAUJO DABAR SHELDON W. GOVIER 
į Wardo Committeenian’us Balandžio mėnesy ir užsi
tikrinkite tęsimu to valdymo budo, kuris buVo taip 
naudingas 9-tos vvardos žmonėms per phskutinius įich- 
kioliką metų.

Tai tokie dalykai dedasi Chi
cagoje šią savaitę visose sve
tainėse, ir s vėtai relėse, kur 
telpa koki 100 žmonių.—R. M.bal-, balandžio 10 d., nueikite į “pol 

l?ng pleisą 
kryžiuką kur rašo 
Whatšis, 
nebijok, 
ten jums jau paikidys kur kry
žiuką padėti.

ma-
at-

bal-

mais mes jums tarnausime, jei- ry!... Taip, taip, ponas Imski, 
gu balandžio 10 d.! nuėję 
suoti jus pasisakysite už 
no kandidatūrą būti jūsų 
stovu’ šios šalies valdžioj...

“Atėjo laikas, kad jus,
suotojai, sujungtumėte savo jė
gas ir išmestumėte tuos senuo
sius graflerius, kurie jus jau1 
siurbė per tiek daug metų. Af- 
ėjo laikas, gerbiamieji, kad jus 
jų vietas užleistumėle kitiems... 
Atėjo laikas, kad jaunieji, su 
naujais su’manymais ir nau
jais planais pakeistų tuos se
nuosius, kurių metodus jau pa
seno, kurių skymai yra per
daug visiems aiškus...

“Prižadai? Mes nėdėrome tik 
prižadus. Gerbiamieji, mes ne
manome eikvoti laika aušinda
mi burnas tuščiais žodžiais. 
Musų prižadai yra paremti ge
rais norais, musų priežadai pa
matuoti tais dėsniais, kuriuos 
masės, kaip jus, sudarė ilgai
niui patyrusios praktiško gy
venimo. “Prižadėsi — patiešy- 
si, neišpildysi, negriešysi”., 
žmonių patarle sako ir visi tie 
žmones tai patarlei- giliai tiki. 
O mes, gerbiamieji, niekuomet 
nemanome išeiti prieš didžiu
mos įsitikinimus.r. Mes juos,! 
gerbiamieji, mes tiems įsitiki
nimams esame palankus iv 
jiems tarnaujame...”

O tuo tarpu minia jaunų ir 
senų busimų balsuotojų ir pri
augančių balsuotojų maukė

Daugelis apgailestauja, 
rinkimui teįvyksta tik ret
karčiais, apie kkrtą į metiis

kiad'

alų, kurį duosnųs kandidatai
• • V 1 1 — • lt

ir ten padėkite 
James F. 

Walter Whosis... O 
klaidos nepadarysi,

VAKfUfot b Y MOS
UžgydomoN Nauju Metodu

“Eh, Jonai, einame namo! 
Ką čia, alaus daugiau* nebeduo 
da...”

oiH>rR'*i)o» ar ĮA»r«Wimu. B* prlveraUno 
ooHhio *»• paprasta* •ndymafUf* namie lėni 
*.la f tmi atlikti mhv<» r< iknhir kaip papras 
■ ai—fttnoma, Jei n<*»at«- t<»-k i>ah«*>:«. <h4
-ale (iri fftilAU lovoje. Tokiam*' *U|ti 

klme. Emernld Oti veikia taip greitai, kad 
lEk/^yli juvų ko j u žhiaohk ■nimaAuir Mm 

titmiir ir naAalintl vtaun nkaiiRmna, kad Jų« 
I trn-rtoą laiku railaite atrikein Tiktai i».< 

I UvUitea lengvų nur.Mlyirnj ir Jiima i'krai p»
■ Joni nptieit! ntnkrtM nepaeilaikv, in«a 

..t.ien .rieti i>,mirMi»

i Vykite 
I

x| BALSUOKITE UŽ
GEORGE E. CARNEY

DEMOKRATU KANDIDATAS I
Kongreso Narius

nuo Penkto Kongressionalo Distrikto
Yra tikras draugas privačių namų savi
ninkų, biznierių ir darbininkų. Pats bū
damas darbininku ir legionierium, j s at
stovaus jus kaip Amerikos pilietis turė
tų būti atstovaujamas- Eikite j Balsavi
mo Vietas, Antradieny, Balandžio 10 d. 
1934 ir padėkite kryželi prie jo pavar
dės, jeigu jus nenorite būti nepatenkin
tas dar du metus, kaip kad jus buvote 
praeity. Jis yra sąžiningas, pilnai atsa
kantis, patikėjimo vertas ir ištikimas.

Progress Krautuvėje

parūpino iškilmėms, ir klausė-! 
si jų auksaburniškų žodžių. Ne-: 
sužavėti oratoriškų gabumų,1 
bet atgriebę kvapą, jaunesnie-: 
ji metėsi trampyti į taktą foks-Į 
troto 
heck, 
time.. 
stuff

“Mes jums prižadame ma
žesnius mokesčiui, mes jums you here

ar one-stepo “What the' 
we’re all having a good 

Wish there was more 
likę this...”

O kandidatai, kuriems visi į, 
susirinkę buvo “brangiausi bro
liai ir seserys” ir žadėjo jų nie
kuomet neužmiršti, jeigu ba- ; 
Jandžia 10 d., visiems jiems f 
duos po kryžiuką, švaistėsi, su 

‘kiekvienų sveikinosi, spaudė 
rankas, “My pal, old boy, old, 
boy, how ya doin’? Glad to see> 
you here. Just tell me if yoh' 
*wana’ have anyting. H’bout 
some beer, heh? Here’s a coupla 
tickets. Have some beer, come 
on... Boy, I’m su’re glad to šee 

O, helio theėe Tom!

|R. wn IMI......... .. UI

18-TOS KOLONIJOS
PAVASARINIS ŠOKIS ŠĮ VAKARA

SU 1SLAIMSJIMU
— JJENGIĄ —

20-to Wardo Liet. Politikos ir Pąš. Kliubas
Subatoje, Balandžio (April) 7 i, 1934

Dievo ApveiizdOs PaT&pijos Svetainėje,
ISth Sįtreęt.ii; Union Ąveriuę. 

Pradžia 7 vai. vak. BUS MUZIKA—Metričk Kampus Club Orchestra.
Nauji nariai bus priimami i Kliub;

A. BITINO
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTR
958 West lllth Street3958 West

Tel. Beverly
Vienatinis lietuvis, kuris užlhiko di
džiausią paminklų išdirbystę Chica
goje. Didžiausia pasirinkimas impor
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Ptis 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug- 
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti phš mus

sius depresijos 
leisdamas prieš 
laibus, kuriuos 
tiko, bet prieš 
lis ių suklupo. Šveikas protas
banko biznio vedime, prisilai
kymas Seni]) patirtų metodų ir 
nuoširdus atsidavimas tarnavi- 
rrtui diStriktui,. kuriame bankas 
randasi, yra kelies priežastys 
paaiškiriančios įstaigos pasise
kimą.
Banko prezidentas •— jauniau

sias Chicagoje
Be abejo, tas pasisekimas 

priklauso nuo banko viršinin
ką, kurių priešakyje stovi Curl

■ VENETIAN 
MONUMT CO.

I^ČCTRPČltATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪSIUS •
Pattiinkty ir Maūzotėju

Didžiausia Dirbtuve Į
Chicago je / 1

Virš 60 metų Patarimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuves ir .tau- ■ 
pykite pinigus. Mes ’padaršme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Wfest‘errt Avėhtie
arti Grftnd Xvonhe

1 Phone SEELEY 6103 
CHICAGO, 1LL.

Phone

Ugnies Išpardavimas
Baigiasi Ketverge, April 12tą!

Visos prekės durnų, vandens ar stiklų paliestos bus iš
leistos už mažiausias kainas jų tikros vertės.

$38.00irII $75.60 iki $125.00 Seklyčiom 
II Setai po .........   ...
l| $110.00 iki $200.00 Seklyčiom 
Į| Setai po .......... .............. ............
II $70.00 iki $100.00 Miegamų 
U Kambarių Setai po ..................
j| $65!0b iki $95.00 Valgyklų 
U Sėtai po . ........... ..... ...........
j| $30:00 iki $45.00 9x12 
|| Kaurai po ........... .............. .......
II $70.00 iki $'100:00 visokie 

■z RA'DlOS po ..............................
II $r>0!06 iki $65.00 Gesiniai 
|| Iečiai p<>........... ............ ........
U $65.00 iki $75.00 Drabtržhj 
|| PLOVYKLES ix> .... .......... .......
|| $100.00 iki $11O.(K) Rcfrigera- 
|| toriai po .... ................... ......
|| $8.00 iki $12.00 Vatiniai 
|į M ATRAŠAI po .........................
|| $18.00 iki $30.00 Springtihiai 
|j MATRASAI po ..... .................
]| $8.00 iki $15.00 LOVOM 
|| SPRINGSAI po .... ..... ............
IĮ $6.00 iki $12.Č0 Plieninės

LOVOS po .................................
$30.00 iki $40.00 STCDIO 
COUCHEŠ po ................. .........

Ir šimtai visokių kitokių prekių bėgyje tų kelių dienų 
bus išparduota tik už mažą dalelę jų tikrosios vertės.

J Todėl malonėkite paskubėti. Veikli tiiojaus! Nes abso- 
’ liūtiškai viskas turi būti išparduota iki 12-los dienos šio

. < menesio.
Ateikite patys. Pasikvieskite tavo draugus!
Lengvus išmok ėjimai bus pritaikomi kiekvienam, pri

dedant biškį palukų. Krautuvė atvira šiandien, antra- 
' dienio ir ketVirtadiėh'ič vakare iki 10-tos valandos.

*27.50 
*49.50 
*29.50
19.50 
•12.75 
*19.75 
*26.00 r 

. *28.50 "■ 
$59 50ir

$

’1.95
16.50

ir

ir

ir

$65.00

$39.50

$39.50

$19.75

$29.50

$33.00

ir $6.75

ir $14.75

ir $6.95

ir $5.75

ir $19.95

J, KALED1NSKAS, J. ROMANAS, Vedėjai

3224 SO. HALSTED STREET
Pat įklausykime musų Lietuviško Radio Programų ryloj, 

U-tą valandą prieš piet iš stoties WGES, 1360 kil.
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Tarp Ghicagos;
Lietuvių

Jack Demsey šito

matysime jį “13-to”
Paaiškėjo, kodėl buvęs čempio

ną*’ išmetė Petrą Wistartą iš 
kempės.

Buvusiam pasaulio čempionui 
Jack Dcmpsiui rengiantis tū
loms kumštynėms dėl čempiono 
diržo, tier.iravimosi < kslams 
pasiėmė Į kempę lietuvi kumš
tininką 
netrukus 
darbo pas 

. i' bcksorių”.

DALYVAUS TURNIKE
ALTASS NAUDAI

Pasauliniai žinomas risti kas 
Petrą \Vistarta. Bet Jack J- Smith, kuris dalyvauji 

tras grįžo netekęs Kumštynių ir Bistynių tu. ny- 
žymiausi “pasaulio ie» l,ak Agnės . u< i-

I torijoje. Jis risis su kitu žy
miu ristiku, George “Rough- 
house” Mack.

Turnyrą rengia Dariaus i- 
Girėno Postas lakūno Juozo B 
James Janušausko sklidimui.

klausė kas atsitiko. Pasi
etai kas. Kartą, kuomet

reniravosi su Jack Dcmp-
Pctras. VVie'tartaš taip

jis t
SU, 
smarkiai užvažiavo Jack Demp- 
siui i žandą, kad tas išvirto i 
ringėje visai “išnakintas”. Py- kainos nuo 
lė kibirus vandens, po nosį Pirkite juos 
čempionui kišo aromatišką spi
ritą,
pė už kojų, rankų, iki ji atgai- posto nari 
v i no. į

Pagalvojo čempionus, kad tu-!
rodamas tokj- 
reri” — taip
kuriai; treniruojasi 
laiko praleis y gulė 
ringio grindų, negu 
rias kumšti
jinga “oponentą”

Pasirodys “Sporto Turnyre” 
Šitą istoriją

žai 
trynė su alkoholiu, tam- ti

centų iki $1.10. 
anksto, nes ma- 

galima gau- 
ir pas visus

Al. G. Kumskis ha 
landžių 10 d. nomi 

nacijose

transliuojamas kandidato
Kumskio programas. (Sp.)

Balandžio 
I alsavimo 
partijos 
Kumskis kr.ufi 
Counly

10 d. “Primary” 
diena, demokratų 

kandidates Al. G.
i Cook; kandidatuoja

Conimisiomcrius

'l’aipgi 
nu lūs darbuot e 
lumas mums 
nias, bet ir jo

s (Irbar yra
(’riminal C

dalyvavęs
Cou rt’e. 

avęs visuo- 
tik jo veik- 

•rai žino-

po pietų k

yra gerai zin 
> jėgos sporte.

nuo .1:30 iki 
tolios VV.JJ1) b

ROOSEVELT

SLA 301 KUOPA RENGIA
MARGUČIŲ VAKARĄ

CICERO. — Cicero SLA 301 
kuopa šiandien rengia margą 
“Margučių Vakarą” .1. šemetų 
svetainėje, 1500 So. 49th avė. 
Šokiai, vakarienė, prizai, mar
gučiai ir pio^ramas laukia at
silankiusių tik už 30 centų 
Įžangos asine:.iui. Visi apielin- 
kės ir Cicero lietuviai širdin
gai kviečiami atsilankyti Į pa
rengimą. Pradžia 7 vai. vakare.

FURNITURE CO., Ine
(ĮPĖDINIAI ( ITY FURNITURE CO.)

.1/. P. .lomu(iiiskds ir ./. P. Rertulis, Savininkai

Geriausios Pasauly
Išdirbystės

Skalbiamos Mašinos

“sparring part- 
vadina tuos su

— daugiau 
nas ant 
miklinda-

tad nutarė pavo- 
nusikratvti.

Ar rengiatės šią va 
sąrą piknikauti?

pavasaris, 
noriu jums 
m i pranešti 
pilnai pasin 

papasakoj.o ne sius užga 
pats Petras \\'ištartas, bet ki- ras?e pui 
ti, incidentą matę. Pats Petras !r lauke y 
perdaug kuklus 'tąip krutinę iš
pusti. Bet jam nereikia žodžių 
tai Įrodyti. Jis parodys lietu
viams ar tas pasakojimas tei
sybe ar ne. Kumštynių ir Ris- 
tynių Turnyre, kuris Įvyks ba
landžio 13 d., penktadieni. St. 
Agnės Auditorium, prie Kock- 
v.ell ir Archer avenue. '

Jis bus suporuotas su kitu 
žymiu kumštininku, kuris skai
toma; tikras “teroras” kumšti
ninkų tarpe. Pakol kas jo var
do neskelbsime, bei sekite laik
raščius.

Mack, 
Rudy Hoffman

George
Johnny

Louis

Apait \Vistarto ir “teroro”, 
tu nyil‘ dalyvaus žymus risti- 
kai, kaip Jack Smith 
‘Rounhouse 
Mason,
jjingela, Joe Marųuette, F runk 
Keter ir kiti.

Turnyrą rengia Dariaus ir' 
Girėno postas Amerikos legio
no, Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjungos— 
“Lituanicos 11” naudai. Bilietų

J<adio
Bus labai įdomus lietuvių

Nedėlioję 
Balandžio 8 d., 1934

nuo 8:45 vai. ryto
KALBĖS

S. Beneckas 
kuris yra gerai susipažinęs 
su Šv. Rato mokslu. Jis kal-

“Šventųjų Mėty Atsi
liepimas j Ramybę ir 

Gerovę”
Bus kalbėta apie tuos šven
tus metus, kuriuos popie
žius atidarė Ryme 1933 m. 
Girdėsite apie tas palaimas 
kokias parnešė arba dar 
parneš dėl žmonių tie šven
ti metai.

Apart to bus pajudinti labai 
svarbus dalykai. Ta kalba tęsis 
per keletą sekmadienių. Prašome 
nepamiršti pasiklausyti.

JEHOVOS LIUDININKAI.
,________________ i_________

jauGerbiamieji, jau včl a t 
vasaris, taigi tuo tikslu 
riu jums draugai ir pažp

atėjo 
ir

mes esame

Taigi H'ika’ui esai 
kreiptis y pa tiška i r 
telefonu Willow Spr 

Savininkas
Wm. Bam

•i’as mane 
dėl piknikų 

platforma, kurią 
gurno duosiu vel
enu parengimu, 

esant meldžiu 
pašaukti

Dambrauskas.

PINIGAI DEL BIZNIO
. r- ■; , . ■ UI? - U . H X ,

KOMERCINES P/VSKOLAŠ
«• ' -. į. ■ Vb. . • ' ••'r. ■ ■■

; DUODAME ĮSTAIGOMS.
’ '■ . -■ ■■ z/..• <

REM1ANTIES JŲ REKORDU 
“•U f-'-i,’'i!' T};;!

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
. Narys" FEDERAt 

INSURANCE KORPORACUOŠ
■: Į U iįi' ; X f,U /

tik už

$49.50S

Linoleum (Klijonkės) 9x12 didžio 
tik UŽ .... ................................

2'7A
Į

VrtcJL /iLrM

šmotų seklyčios setai, padi 
mušti nuosavoje dirlituvėje.

PILNAI GARANTUOTI.

Visur parsiduoda už........... $75.00
Iš musų gi dirbtuves tiktai

i .

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Pitone SEELEY 8760

Atdara Antradieniais, 
Ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais iki 10 vai. vak

ATDARA SEKMADIENIAIS

Nuo 10 v. r. iki 4 vai. po pietų.

_ ■■■ f ,DIDELIS BALIUS IR KUMŠTYNES
Rengia Susivienijimo Liet. Amerikoje 178 kuopa, Mt. Greenwood 

NEDĖLIOS VAKARE
BALANDŽIO-APRIL 8, 1934

MITCHELL’S SVETAINĖJE 3001 W. lllth Street
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25 Centai — Vaikams 10 Centų

ODrni Al 10 n AOIIII VU A 0 I ‘^as kainas jsiskaito visi 
UILviALiO rAMULTlYlAu Taksai ir Dykai pristatymas

TIKTAI 3 DIENAS CHICAGOJE
KVORTOS PAINTĖS

CADET 100 PROOF STRAIGHT WHISKEY1i'| 5.25 15.75
I7 metų sena BONDED VHISKEY
SNUG HARBOR DIXIE BELL MINIATURES

100 PROOF 
STRAIGHT 

WHISKEY 
FIFTHS $14.35 PAINTĖS $18.25
WINDSOR

$o EE
PAINTĖ

on UžOaSUKEISĄ
TAIPGI DAUGELIS KITŲ POPULIA
RIŲ RUSIU ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS CHICAGOJE.

TbiH atvertiBoment Ib not tntended to 
offor whiskey for sale or delivery ln any 
Blato or community whereln the advor- 

tisinę', sale or ubo thoręof 1b unlawful.

3265-67 So. Halsted St. RRIDBFPORT
CHICAGO, ILL. UIUMMIU VIII

LIQUOR CO. INC.
Victory 5382-83

CHICAGO, ILL.

roj
etuviu Opera

Pagalios susilaukėme laimingos dienos, ka
da išgirsime ir pamatysime savo scenoie savo 
pirmą operą, Eglę, Žalčių Karalienę.

Kiek leidžia musų scena Lietuvių Auditori
joj, musų pirmutinė opera bus išpildyta atatin
kamu tokiam veikalui didingumu ir įspūdingu
mu. ...

“Birutės” choras yra pilnai prisiruošęs at
likti sunkią ir garbingą užduotį. 0 gi operos so
listais yra musų gabiausieji dainininkai įr dai
nininkės.

Pirmąsias roles atliks musų dainos pasau
lio žvaigždės. Musų jautri, maloni ir dailinga 
dainininkė JULIA GAPŠIS atvaizduos Eglės ro
lę. Jos puikus ir dramatingas dainavimas ne
galės nesujudinti širdžių. Pačio Žalčio rolę at
liks ANTANAS KAMINSKAS, plačiai pagarsė
jęs savo pastebėtinai puikiu, turtingu, tikrai 
operiniu tenoro balsu ir artistiniais gabumais.

Labai talentingi ir puikus vaidintojai ir 
vaidintojos atliks kitas roles.

Vaidelytės Baniutės rolę savo nepaprastai 
maloniu soprano balsu dainuos VERA STRA- 
DOMSKAITĖ.

Gražutės rolę dainuos gabi ir dramatinga 
HELENA VESPENDERAITĖ.

Auskės role atliks pilna artistiniu gabumu 
VANDA MISEVIČIUTĖ.

Audronės rolę atžymės savo giliu altu 
BRONĖ TVERIJONAITĖ.

Gubės-Dievaičio sparnuotoj rolėje drama- 
tingai pasirodys savo puikiu tenoru ANTANAS 
STELMOKAS.

Vaidilos Rimono rolę atžymės tikrai mal
dingu balsu J. KEMĖŠIS.

Senio Vaidevučio role tipiškai atvaizduos 
DR. K. KLIAUGA.

Eglės brolių Rustulio ir Vainio roles labai 
charakteringai atliks A. GEDVILAS ir D. KIZAS.

Penktame akte bus žingeidus baletas, kurs 
atvaizduos pagoniškų pamaldų ceremonijas. 
Balete dalyvauja sekamos puikios šokėjos: Sallv 
Aleksiunas, Albina Aleksiunas, Agnės Barnett, 
Mary Barnett, Aldona Bitaut, Mildred Butkus, 
Adelina Gedvilas, Natalie Jakstis, Antoinette 
Kairis, Mary Kudulis, Bernice Maller, Stella Pet- 
kunas, Aldona Rumchaks, Anne Ralis, Aldona 
Vaishville ir Genevieve Vespender.

Operos direktorių ir orkestros vedėju bus musų 
maestro JONAS BIJANSKAS, o režisoriumi plačiai pa
garsėjęs poetas ir dramaturgas KLEOFAS JURGE
LIONIS. Sneciales dekoracijas prirengė artistai M. J. 
ŠILEIKIS, P. Kačerauskas ir B. Liudkevičius.

Taigi rytoj pasigrožėsime savo pirma opera ir jos 
puikiu išpildymu Lietuvių Auditorijoj. Tai bus visiems 
neužmirštinas vakaras.

B

■M,,.
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RADIO
Sekmadienio programas

Progress Furniture Co. pa
stangomis ryt 11 vai. prieš pie
tus bus transliuojamas radio 
programas iš stoties VVGES, 
1360 kilocycles. | programo iš
pildymą jeina daug žymių dai
nininkų ir dainininkių. Prie to 
graži muzika ir jdomios kal
beles bei pranešimai suteiks 
linksmaus ir naudingo pasiklau
symo. —X.

tojai išgirs gražų radio prog
ramų, kurį leis Al. G. Kumskis, 
kandidatas j County Komisio- 
nierius ant demokratų balioto, 
iš stoties WJJD (1130 kilo- 
cycles). Programe dalyvaus A. 
Kumskis ir kiti kalbėtojai.

Rep.

Iš Bostono transliuos 
opera, “PELLEAS ir 

MELISANDE”

Vestuvės per radio
Ryt dieną nuo 1 iki 1:30 

pietų -bus šaunios lietuviškos 
vestuvės su dainomis ir inuzi- 

kiloc.
savo 
Bud- 
radio

po

tuviams kaipo pavieniuose, taip 
ir abelnuose visuomeniškuose 
reikaluose. Užtenka prisiminti 
tik paskutinius lietuvių visuo
meniškus veikimus, prie kurių 
Sheldon W. Govier daug prisi
dėjo. Dariaus-Girėno skridimui 
Lietuvon aukavo. Jo pasidarba
vimu buvo gauta leidimas Chi
cago j rinkti aukas (tag day). 
J. Janušausko skridimui pa
aukavo 10 dolerių. Reiškia, vi
sados yra artimas lietuviaftis.

S. W. Govier 9 wardoj buvo 
aldermanu per 16 metų be per
traukos. 1932 m. jisai buvo iš
rinktas j Appcllatė Court raš
tininko vietą. Tada jisai rezig
navo iš aldermano vietos. Per 
paskutinius 6 metus buvo war-

ka iš stoties WCFL, 970 
Visa Makalų šeimyna su 
gerais draugais pasirodys 
riko radio valandoje, o
klausytojai turės tikrą malonu
mą sykiu gėrėtis šiuo nepap
rastu įvykiu, kuris jiems pri
mins jų pačių praeities links
mas valandas. Budriko radio 
orkestras pilname sąstate grieš 
Makalų veselijoj, o dainininkas 
Kazys
žerskiene

12:50 Chicagos laiku ir per 
Chicagos stotis WMAQ ir KYW 
iš Bostono bus transliuojama 
opera “Pelleas ir Melisande”, 
kurios kompozitorius yra 
Claude Debussy, o libretto au
torius Maeterlinck. Vadovauja- Uos kommitteemanu. Numato 
mose dainose Lucrezia Bori 
(Melisande), Ina Bourškaya, 
Eilėn Dalosy, Edvvard Johnson 
(Pelles) ir kiti. Operą stato 
Metropolitan Opera Company 
Boston Opera rūmuose, kur da
bar gastroliuoja. Transliuoja 
American Tobacco Company, 
“Lucky Strike” cigąretų 
mintoj ai.

Operos turinys paimtas 
graikų mitologijos.

ma, kad jisai ir vėl bus išrink 
tas.

............................... 1 '"“N-------- - 1 '■■■■ Į '

Northwest Sidės Moterų Kliubas 
rengia Bunco Party, šeštadieny, ba- 
andžio 7 d. 1934, 6 vai. vakare, J. 

Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage 
Avė- Vakarėlio pelnas skyriamas 
J. Janušausko skridimo fondui. Po 
taulukų bėrimo — šokiai, apie 50 
dovanų bus išdalinama Bunco lošė- 
ams. Komitetas-

18 Apielinkčs S. L. A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 8 d. 1 
vai. po pietų G. Chernaūsko svet., 
1900 S. Union Avė, Visi nariai ma- 
onėkit dalyvauti, nes šis susirinki

mus svarbus tuom, kad bus balsavi
mai centro valdybos ir rinkimas de- 
egatų j busimą seimą. Taigi visų 
larių pareiga dalyvauti ir išrinkti 
tinkamus delegatus i seimą.

Valdyba.

Cicero, III. — Domei rėmėjų Ant
rojo Skridimo j Lietuvą sekmadieny 
balandžio 8 d., įvyksta ALTASS vie
linio skyriaus susirinkimas Šv. An
tano parapijos svetainėje ant antro 
aukšto mokyklos kambariuose, 3 vai. 
no pietų.

Todėl draugysčių bei kliubų atsto
vai bei rėmėjai esate kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes tu
rėsime daug reikalų išspręsti, ypač 
kas link parengimo kuris įvyks ge
gužio 5 d. Komisija.

Bridgeporto Lietuvių .Politikos 
Kliubas ir Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga, šaukia lietuvių masini susi
rinkimą, pirmadieny, balandžio 9, 
7 vai. vak. Lietuvių Auditorium. Vi
si lietuviai ir lietuves ateikite, nes 
šisai susirinkimas šaukiamas dėl jū
sų naudos. Įžanga dykai.

Kviečia Komitetai

Kruopiškiu Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas Įvyks sekmadieny 
balandžio 8 d., 10 vai. ryto Morning 
Star Kliubo buveinėje, 1654 North 
Damen Avė.

Visi nariai kviečiami atsilankyti 
turime svarbių tarimų ir bus renka

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielirikinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažjstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

ga

1S

Per tiek metų buvęs miesto 
taryboje nebuvo įveltas j jo
kius netikslumus, kas labai 
dažnai pasitaiko pas kitus po
litikierius. Reiškia Sheldon W. 
Govier yra švarus žmogus. Ji
sai savo rinkinių kampanijoje 
eina obalsiu, “išpildau pasiža
dėjimus, dirbu dėl savo wardos 
žmonių gerovės.” (Apsk.)

Priklausykite į Gerą 
Draugiją

Pašalpa Ligoje ir Po
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta

mi darbininkai ateinančiam vakarui, 
kuris atsibus šešt. balandžio 14, Yuš- 
cos svetainėj. V., čepulevičius.

Draugyste Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1. Draugai ir draugės 
malonėsite susirinkti i susirinkimą, 
kuris, įvyks nedėlioj balandžio 8 d. 
1934 1 vai. po pietų A. Česnos svet. 
4601 S. Paulina St., yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Raštininkas.

j urna

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
. Palengvins akiu įtempimą, kuris 

e$ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
~___ Draugijos _ N ari ai.____

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Pažerskas su p-ią Pa- 
pakviesti 

dalyvauti, padainuoti, palinks
minti klausytojus, šiam prog
ramų! pasibaigus bus kitas lie
tuviškas programas iš stoties 
WAAF, 920 kil. nuo 1:30 iki 
2 vai. po pietų, su gražiomis 
dainomis ir rinktina muzika.

Abu minėtus programus duo
da Jos. F. Budrik radio, ra
kandų ir muzikalių instrumen
tų krautuvė, adresu 3117 South 
Halsted st. —Nugirdęs.

Šiandien laidojamas 
jaunuolis Edmun

das Mankus
PRANEŠIMAI

IR

Politinė radio va
landa

Sekmadieny, balandžio 8 d- 
1:30 vai. po piet, radio kiaušy

Sheldon W. Govier

PRANCIčKUS WYZUJA 
Toluca, Illinois.

CICERO. Šiandien, 1:30 
po pietų bus laidojamas jau
nuolis Edmundas Mankus, ku
ris yra pašarvotas 1918 South 
48th Court, Cicero. Mirė labai 
staigia mirčia, palikdamas di
džiausiame nuliudime tėvelius 
ir jauną broliuką Ričardą, 8 
metų amžiaus.

Miręs Edmundas butų buvęs 
15 metų amžiaus balandžio 20 
d. Jis buvo gabus moksle ir 
lankė per dvejus metus Morton 
aukštąją mokyklą.

K. G. Urnčžis.

PRANEŠIMAS DRAUGAMS 
PAŽYSTAMIEMS

šiuomi pranešame draugams ir 
pažistamiems, kad mes atidarėme 
aludę toj pačioj vietoj kur per 24 
metus laikėme grosernę ir bučemę. 
Kviečiame savo draugus ir pažysta
mus prie progos atlankyti musų už
eigą. su mumis išsigerti skanaus 
alaus ir degtines.

BUCZINSKAl,
11853 So. Michigan Avė.

Roseląnd, III.

Garfield Pafk
LIETUVIU VYRU IR. MOTERŲ 

PAŠELPINIS KLIUBAS 
rengia

1934

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 2, 1934 sulaukęs 66 
metų amžiaus. Gimęs Vilka
viškio apskr., Kizių parap., 
Visgirdų kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliama nuliudime 

moterj Marijoną, 3 sūnūs, švo- 
gerką Kunsulavičienę, švogeri 
Motiejų Gutaucką ir giminės, 
o Lietuvoj 2 seseris.

Laidotuves jvyko seredoj, ba
landžio I dieną su gedulingom 
pamaldom Toluca, III. Rymo 
Kataliku Bažnyčioj ir buvo nu
lydėtas i Toluca, III. Katali* 
ku Kapines.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Simai, švogerka, 
Švogeris ir Giminės.

šitą apgarsinimą paduoda 
Motiejus Gutauckas, 2114 No. 
Oakley Avė., Chicago, III.

ROSELAND. — Besiartinant 
bal. 10 dienos balsavimams 
(Primary Election), Roselande 
politiškas darbas eina pilnu 
smarkumu. Mat, minimoje die
noje bus renkama Wardų ko- 
mitteemanai, 9 wardos tarpe 
demokratų Sheldon W. Govier 
ir Michudos eina smarkus vei
kimas. Lietuviai irgi užintere- 
suoti ir prisidėję prie tos rin
kimų kampanijos. Lietuvių De
mokratų Klubas, kuris remid 
Al. G. Kumskio kandidatūrą į 
County Commissioner vietą; 
taipgi yra nusitaręs remti Shel
don W. Govier kandidatūrą j 
Wardos komitteemano vietą.

Klubas gana smarkiai veikia 
ir turi daug pasekėjų už rėmi
mą Sheldon W. Govier kandi
datūros, kaipo žymaus vietos 
politikieriaus, su kuriuo lietu
viai yra turėję daug reikalų ir 
kuris yra labai nuoširdus lie-

SUBATOJ, BALANDŽIO 7 d 
Lawler Hali, 3929 W- Madison St- 
Pradžia 7 ^ąl^ųak. įžanga perkant 

iškalno 25c., prie durų 30c.
įstojimas i kliubą laike baliaus iki 
25 metų dykai, nuo 25—40 metų $1.

Kam priklausyti j dvi arba 
pašelpos draugijas ir dar kur 
šalpa ligoje, nei pomirtine nėra 
tikrinta, tai geriau įsirašykite j 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
— čia pašalpa ligoje yra trijų sky
rių: $6, $10 ir $16 savaitėje, pomir
tine $250 ir i mėnesi reikia mokėti 
tiktai 50c., 75c- arba $1-25 sulig to 
kokio skyriaus pašalpą nori gauti.

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nesti naštą bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpą ligoje tokią kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai, ligonis ir nėra jokitį 
bausmių — vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpą nariams išmokama bile kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

šimtai vyrų ii- moterų priklauso 
šiai DRAUGIJAI, tai kviečiam ir 
Jumis čia prisidėti—kiekvienas svei
kas lietuvis,, vyras ir moteris, nuo 
15 iki ,48 metų yra laukiamu svečiu i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

DRAUGIJOS ofisas atidarąs tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatoje nuo 4 iki 7:30 vai. 
vakarę, — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti čia pažymėtoms die
noms dėl įsirašymo DRAUGIJOM. 
Arba (detonuokite Canal 0117, kad 
norite jstoti DRAUGIJON, musų at
stovas atVy^ ^į jūsų namus-

tris 
pa- 
už-

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St, 

Tel. YARDS 0803

s Lietuves Akušerės •
Mrs. Artelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Siunčiame Gėles Telegramų i vis>‘ 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, BankietamS ir 

Pagrabaftis
Pristatome, i visas miesto dalis

3316 So. Halsted $i., Chicato. 111.
Phone Boulevard 7814

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo, 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

l nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
4—-------------------- ■■ -----------------------

. Lietuviai Daktarai
DR. G. SERNER

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Svarbus pranešimas
■ .. . z . ♦ - ...

TIEMS ĘURIE GYVENATE 
KITUOSE MIESTUOSE

Prirengiu kūną dėl grhbo- 
rių, nuvežti ant dipo arba par
sivežu iš kittj mieštų šti kdrd- 

Nera
* 'J Aš f'skirtumo kaip toli už $40.

bonu arba ndvežu.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 S t.
Chicago, 111.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituahica Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. C. MICHEL. 0. tt
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i r 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Avė

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.________

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.J)0 ir augščiau.

Moderniška kopily'Čia dykai.
668 W. , Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALŠAMUdTdJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangūs

718 W. loth St;
Tel. Monroe 3377

A. L. Davidonis, M Ik
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID; M. D.
West. Towii State Bank pldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų,'6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Nftmų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avfi.

TeL Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

. , Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

t ... DENffISTAS .
4143 Archer av., kamp. Francisco aV.

Juozapas Pocius ;
Apleido ši pasauli Balandžio 5 dieną. 3 valandą po pietų, 1934 

m., sulaukės 53 metų amžiaus, buvo nevedęs, gimęs žigaičių piardp., 
Vilaičių kaime, Tauragės apskr. . . ..^

Paliko dideliame nuliudime Lietuvoje motina, brolius^, seseris 
ir daug kitų giminių, o Amerikoj pusbroli Stanislovą Pocių, bro
lienę Barborą ir jų Šeimyną, pusbroli Joną Pocių ir pusbroli Bene
diktą Pocių, tetą Julijoną Kimbartienę Rhinelander, Wis., dėdienę 
Oną Pocienę ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi J. J. Bagdono koplyčioj 2506 West 
63 Street.

Laidotuvės i vyks pirmadieny, balandžio 9 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j švento, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Pociaus gimines, draugai |r pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paštu- 
tnj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbroliai, Broliene, Teta, bčilieriė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

laidotuvėmis rūpinasi pusbrolis Stanislovas Pocius ir jo mote
ris, Tel. Hemlock 5727.

, J * k

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

t'
-A- V*

Visi Telfefonai

Yards 1741-1742
___________________________ __________________  I ______________ >8 VA-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktdrius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

IU0ZAPAS EUDEIKI
TĖVAS

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangunio 
Laidotuvėse__ ... Pašaukite.;.-.:;

[iBLE-Public 8340
5340 Sp. Kėdzie Avenue

m 8U i#irma tu0

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 LitUariica Avė
Tel. Boulevard 4139

v Phone Bouievfird( • 7042- 11 ■DU. C. Z. VĖŽĖMIS
Dentistaš

4645 So. Ashland "Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ’

Gerai lietuviąms žinopiąs per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir. akušeris. .

Gydo .staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St. netęli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel... Canal 3110 , 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koph^ia dvkai.
92 ARCHER AV

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. Charles Segal
. .v. OFISAS

4729 So.. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. 17,___ 17 “ ~
valandai dieną.

'Nedėliomis nuo 10 iki 12
Phone **MIDWAY 2880

I. J. ZOLP 
’ GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 841.3

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas. Grovehill 1595 

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Telefonas Yards 0994 _

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: .
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o fini

šų darbu' busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 ,

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

,. runėsčlug man.
2506 Wėst 63rd Sfc

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius

CICERO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Atenuė.
Phone Prospect 6659

, Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
•- 'tr,.. 1 «, •»*, U " ... . •   f..™....,,,'

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
vaI-8373ed® M 12

Tel. Boulevard 1401

Phdne Ctdial 6122
DR, S. BIEŽ1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valąhdos: — 1— • 3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti.

Rez., ^631 So. California; Avenile
Telefonas Rebub’lic 7868 .

9

Ofiso Tel. Victory 6893
Rėz. Tel. Drexel 9,191 t

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
, atti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai 

JOSĖPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
• Tek Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Ročkwįll SL

Tel. Republic 9723

Tbl. Ofiče Wėntwdtth. 6330
Res. Hyde Park 3305

Dr.Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialtetS
6900 So. Halsted St.

Vai dildo s 1-^4 po pietų,. 7—8 $al. x^ak. 
išskyras seredomis

J K-r JlllN JLp« JOxZ

105 W. Mohroe St; prie Clark
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Reputilic 9600.



MORTGAGE BAHKERS

NOTARY PUBLIC

(Clotster €o

2608 West 47th St

Furnished Rooms

For Rent

Yards 4329-4330

CLASSIFIEDADS

Kas Tas Abejotinas Asmuo?

betman pirmiausia 01d Golds

Rūmai

Partners Wanted
©P.LorillardCo,,Inc.

TUčZčZ^CAMERIKOS CI GAR ETAI

De- 
j nū

dieną 
Kitu

Sekmadieni SLA. 260
4-

kuopos susirinkimas

M. BOŽENSKI, 
lietuvių atstovas

ar pu- 
rakan-

Road 
kampo

Kcal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, furnace šiluma. Parda
vimo priežastis išvažiuojame i Eu
ropą. 6046 So. Tripp Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

me
lisų 

nuo-

Virš tūkstančio atsi
lankė C. L. Auditori
joj pagerbti KumskĮ

Gordon Realty Co
809 W. 35th Street

seimą i
svarbių
kio atidė’iojimo

NOTARY PUBLIC 
APDRAUDA 

NAMU PREŽIURA

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska« 
ninimo)

Attuhitv suvo priimtuvui ant TED MO-RITO sensacingo# Hol!ywood Orkestros kas trečiadienio vakarą-Columbia Tinklo

merginos.
South

$345
Kaip nau-
$225

MAHŲUETTE PARK 
260 kuopos bertaininis susirin
kimas įvyks bal. 8 d. 2 vai. po 
pietų A. N. Masulio Real Estate 
oiise 
riai i 
gai atsilankyti 
t.omos ’i 
delegatų

‘‘Tačiau kaip ‘nuolatinę dietą* 
... aš beveliju OLD GOLDS. Jie 
švelnus kaip medus ir malonus. 
Ir yra jie taip gerai prikimšti ir 
dailiai padirbti. Aš nemėginu

TEL. LAFAYETTE 1083

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St 

Tel. Boulcvard 0505

PARSIDUODA grosemė ir saldai
niu krautuve, gori fixturiai, prieina
ma kaina, su staku ar be stako. 4601 
S. Well St.,‘Chicago, III.

PARDAVIMUI Alaus Tavern biz 
nis išdirbtas gerai, priežastį parda 
vimo patirsit ant vietos.

Tel. Triangle 5339

farma.
60 my-

Savininkas, 4920

Tbia 
offer 
Mate 

tisinr

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties 
dvieju biznių, apgyventa skirtingo
mis tautomis. 2942 W. 39th St-

PARDAVIMUI gasolino stotis 
Road House ir 20 akerių 
Randasi už Kenosha, Wis. 
liu nuo Chicagos. 
West 14 St. Tel. Cicero 4572

PARDAVIMUI saliunas, vienai mo 
terei persunku apsidirbti.

1707 So. Halsted St.

delikatessen ii 
užpa

TAVERN pardavimui su laisniu 
Kaina labai prieinama.

1715 W. 46 St.

Naujienų spulkos 
narių atydai

Vakaras sutraukė daug 
publikos

RENDAI šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos- Garu šildomas — 
antros lubos, fronte, 2622 W. 69 St. 
Hemlock 1628.

PARSIDUODA aludė ir restauran- 
tas, pardavimo priežastis liga, biznis 
gerai išdirbtas.

3641 So. Morgan St.

PIGIAI parsiduoda Tavern, geras 
biznis, seniai išdirbtas, priežastis par
davimo, kitas biznis-

6759 So. Halsted St.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00. 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 68rd St.

PARSIDUODA 
grosernė yra 4 kambariai — 
kalyj, renda $20 i mėnesi.

3443 So. Lituanica Avė

REIKALINGAS bizniavas Isebox 
5x6 didumo.

749 W. 81 St. PARSIDUODA aptieka, labai pi 
giai. Del platesniu informacijų pa 
šaukite Tel. Pullman 0071.

NAMAI BEVEIK UŽ DYKA
2 pagyvenimu, po 5 kambarius, 

mūrinis namas už $3100. 6 pagy
venimų, medinis, ant cementinio pa
mato, už $2900. Abudu namai ne
blogame padėjime, randasi gerose 
vietose ir visi flatai išrenduoti. Par- 
siduos lengvais išmokėjimais.

Rašykit greit i
“Naujienas”, 

Box 101

paskatinti jus atsisakyti nuo sa
vosios rūšies, bet kodėl nepamė
ginti nors keletą dienų OLD 
GOLDS? Jus galite susilaukti 
malonų siurprizą!”

REIKALINGAS pusininkas 
sininke, turinti kiek naminių 
dy. Pinigu mažai tereikia. 
House randasi ant geriausio 
South West.

CLUB RIDGE, 
103rd ir Ridgeland Avė 

Chicago Ridge, III. 
Tel. Oaklawn 199

BARGENAS. 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, Iii. su triobomis ir gy
vuliais. Kreipkitės laiškų J. K. Box 
46. Ladd. 111.

$1000 ĮMOKĖTI. likusi geromis 
sąlygomis, nupirks murini Cottage, 
6 dideli kambariai su maudyne, ar- 
žuolo išbaigimas, 3226 Lowe Avė. 
Tinkamas pasiūlijamas ne bus at
mestas. Apleidžiu miestą. Veikite 
greit. t

TAUTIŠKOS PARAPIJOS BA
LIUS, su iŠlaimėjimu Nedėlioj, B.a- 
landž.o 8 dieną. 1934 m., Parapijos 
svetainėj. 3501 So. Union Avė. Pra
džia 7 valjyndą vakare.

Įžanga 25c, 
Kviečia visus 

K u n

PARDAVIMUI ar mainymui fa 
vern, gera vieta. Svarbi pardavi 
mui priežastis.

832 W. Jackson Blvd.

POPIERUOJAME IR PENTINAME
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausitt 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

EXTRA DEL BIZNIERIŲ
Labai gražioj ir parankioj vietoj 

priemiesty Roadhouse, naujai pasta
tyta. Renduosiu labai pigiai arba 
priimsiu pusininką, kuris turi išsi- 
pirkęs gėrimų laisnj Chicagoje.

5521 S. Harlem Avė ir Archer
Subatoj nuo 1 vai. ir visą 

nedėlioję busiu ant vietos, 
laiku pašaukite

Drexel 3689

REAL ESTATE
Biznu pamatuctak reitingam*

INSURANCE 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Skaniausių gėrimų 
Išdirbystė 

Pagal geriausius
Europos receptus 

dektinas. Romas ir kiti
Likeriai.

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Westem Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00, Nauji — Vartoti Par
lor Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, Orientališkio Styliaus Kaurai 
—$10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatu.

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victbry 4965 
3216 So. Halsted St.

FORNIŠIUOTAS kambarys, priva 
tiškoj šeimynoj. Rami apielinkė ar 
ti 79th ir Ashland, galima ir su vai 
giu. Triangle 0394.

“maištininkas
kuris nori 

demokratą”
kandidatuodamas 

tvardo ko 
Walter Paca-

PASIRENDUOJA Storas tinkamas 
dėl įvairių mažų biznių, o labiausia 
dėl saldainių, cigarų ar beauty ša- 
pos. Tel. I^afayette 1310, 2555 W. 
43 St.

g tavernų pripažįsta 
šiuos gėrimus kaip 

geriausius.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $800 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo 
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapj 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI dining setas 6 krės 
lai, mažai vartotas^ Pigiai. 

2889 W. 63 St.

atvertiaenu-nt i« not to
whi»koy for nale or delivery in any 

coinnmnity wher«-in the adver- 
aale or ūso thereof it unlawful.

Kviečiam visus tavernų sa 
vininkus atsilankyt. Sempc 

liai veltui

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (millwork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą lumberį, pas lietuvį, apskaitlia- 
vimas veltui.

BUILDERS SUPPLY.
3553 So. Halsted St.

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada.

PAIEŠKAU darbo prie .vaučių ar 
ba bet kokį dalbą pragy\enima pa 
daryti. 40 metų amžiaus. J. Kalutb 
North Main St., Iloute 1. Wheaton 
llincis.

10 KAMBARIŲ naujai pertaisyta 
“Road House”, lotas 98x125 ir gara
žas. Randasi prie Westem Avė. ka
rų ir 100 St. Labai gera vieta biz
niui ir gyvenimui. Kainavo $16,000, 
dabar parduosime tik už $6500, taip
gi į mainus mažą namelį, lotą ir 
$1000, pinigais priimsime.

5 kamb. moderniškas namelis, lo
tas 50x125, garažas ir vištininkas. 
Randai arti lllth St. ir Sawyer 
Avė. Labai graži vieta gyvenimui, 
ir galima laikyti paukščių bei gyvu
lių. Mainysime į bungalow arba 2 
flatų su mažu mortgačiu.

2 flatų namas, 5 ir 6 kamb. ir 2 
karų muro garažas. Randasi Mar
ti uette Parke. Mortgačiu savinin
kas parduoda tik $5500, įmokėt 
$1500, arba dauginus.

Mes turime įvairio didžio namų, 
kuriuos parduodame žemiaus dabar
tines kainos. Pirkite dabar, nes kai
nos jau pradeda kilti.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE-MAČIUKAS

2346 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

Situation Wanted
Da.bo Ieško

PASIRENDUOJA namas. labai 
gera vieta dėl road house Willow 
Springs apielinkėj. Kreipkitės A. M. 
Butchas, 4414 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow Mount Greenwoode, 50x125 pė
dų lotas, didelis 1 karo garadžius, 
vištininkas, dideles viškos. Kaina 
$2600, $500 įmokėti, likusi išmokėji
mais. Agentai teneatsišaukia.

Kreipkitės pas
WILLIAM KNOPF, 
3458 W. 114th St.

GERA PROGA
Parsiduoda namas Telšiuose, 2 

uagyvenimų, 3 budinkai, dešimtinė 
žemės su sodnu ant bizniavos gat
vės.

Atsišaukite asmeniškai
ANTANAS ČEPAUSKAS 

12314 So. Green St. 
Chicago, III.

Asistavo kalbomis James F. 
Ilillock, “maištininkas demo
kratas”, kuris nori sumušti 
Tcguliarį

McDonough
j 11-ito, Bridgcporto 
.nmitucemanus

n lid

P. CONRAD
PBOTOGRAFIST Ab 

Fotografuoju jusu na 
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

virė. Daugiausiai

Help VVanted—Ma’e 
Darbininkų reikia --- **- ****

REIKIA shearmonų ir shearmonų 
pagelbininkų, su patyrimu dirbti 
fcnp geležies yarde. Apex Ircn & 
Metai Co., 4000 Wenworth Avė.

lio, geri budinkai 
u. ė verta $5000. 
budinkai, miškas 
$14v0. 40 akrų ūkė 20 akrų miško, 
upė žuvinga geri budinkai, gyvuliai. 
Vislias $1900 200 akrų ūkė gero
irm.Ko, upė teka, daug gyvulių, pa
daigų, gražus sodnas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ir gerą namą.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PASIRENDUOJA kambarys 
vedusių arba pavienio ar 
Elizabeth Strazdas, 4438 
Satvyer Avė.

u t. gILI NiĄ mažai pelenų 
IMiikut pavadų, i u jas Uel Fecahontas 
Black .Goki. Luniu arna Evg. $6.00 
Mine run. $5 75; Scroeninųs $4 7* 
Grundy MirJng Co.. Cedarcrest 2011

PAIEŠKAU vyro dėl aps've limo 
kad butų ne jaunesnis kain 50 
tu ir kad turėtų biskį turto, 
našle. Vaikai suaugę. Vienai 
bodu gyventi.

Kreipkitės laišku į
“Nauįien"s” 

Box 100

PARSIDUODA Aludė geroj apie 
linkėj.

6627 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS vyras ant ūkės 
kuris mvli dirbti ūkio darbus, val
gis, guolis ir biskutį pinigais. J 
N. 3118 W. 39th St. Chicago, 111.

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba atskyrai priešais lietuviškas ka
pines; yra pletforma dėl šokių, visos 
savaitės išranduotos. Alex Kučinskas, 
Willow Springs, 82th ant Kean Avė.

PARDAVIMUI arba mainysiu 2 
bizniavi namai — maži mortgičiai. 
Mainysiu ant privatiško namo arba 
ant farmos. Bill Dudor 

6826 So.. Racine Avė.

KAINAVO $9,300 UŽ $4,900
2 flatų po 6 kamb. ant 34tos ir 

Union Avė. mainys ant didelio na
mo arba bile kokio biznio. Turime 
visokių bargenų, namų, farmų, ga
lime pigiai pirkti arba mainyti, ra
šykite arba kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO.
8352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

?, 6641 S. Western avė- Na- 
ir naiės kviečiami’ skaitlin- 

nes įvyks Pil- 
uuybos balsavimai ir 

i r.n .imai j ateinanti 
r taip pat turim daug 
reikalų aptarti be jo- 

M. P. sokr.

Visi naujienų Spulkos na 
riai kurie turite spulkos kny 
gcles, malonėkite priduoti 
Naujienų ofisą dėl metinio pa 
tikrinimo.

T. Rypkevičia,
sekretorius.

NOKTI l SIDE. — Balandžio 
5 d. jos laikė susirinkimą ir 
air.n per lakto skylutę teko nu- 
giisti, kaip jos stropiai rengia
si prie bunco panty, kuri įvyks 
balandžio 7 d. J. Grigaičio sve
tainėje, 281)4 Armitage avė.

Tiktai 5245 
“COMMANDER” 
1930. Sunku at- 
6 puikus tairai,

$195 
paskiausis

DVI PUIKIOS FARMOS
175 aker’u žemės, 40 akerių miš

ko kita dirbama, 5 ki mbarių stu- 
ba, didelė barnė, du dideli vištinin- 
kai ir kiti budinkai, 2 mulai, 1 ar
klys, 3 karvės, 1 telyčia, 18 avių, 
60 vištų, 5 antys, 4 žąsys, 1 kiaulė 
didelė, 5 priaugantys, traktoriai, 2 
plūgai, diskos, vežimas, akėčios, 2 
kalaveiteriai, daug šieno ir kornų; 
parduodu už $3,500 — įmokėti $2,500, 
kiti ant lengvų išmokėjimų.

ANTRA FARMA FOUNTAIN, 
MICH.

40 akerių — 3 akeriai miško, kita 
dirbama, 3 kambarių stuba, didelė 
barnė, vištininkai, didelė klėtis ja
vams, gražus sodnas, visas ūkis ap
tvertas, kaina —$25()t) — įmokėt 
$1,800, kiti ant lengvų išmokėjimų. 
Viena iš dviejų būtinai turi parduoti, 
nes vyras mirė, negaliu apžiūrėti. 
Klauskite:

ZUZANA ADAMS,
R. 3, Box 58A, Berlin, Md.

BIUDGEPORT.— Apie tūks
tantis žmonių trečiadienį vaka
re susikimšo į Chicagos Lietu
vių Auditoriją, kur įvyko, kaip 
programas skelbia, “Vakaras 
pagerbimui Al. G. Kumskio, 
kandidato į Cook County Com- 
missionierius”.

Grojo šokių orkestrai, alus 
bėgo iš kelių kranų be paliovos, 
salė ūžė 
nimo.

rą lietuvį į valdvietę, kurią ji: 
bando pasiekti. Jis kalbėjo 
susirinkusią minią, ninodyda 
inas kodėl už jį lietuviai tu.e 
tu balsuoti.

FARM A S — UKES
Stebėkite ir pasinaudokite auksinė 

m.-a Kuri jus čia laukia. 40 akrų 
ūkė, geros žemės ir budinkai $650. 

tbu ūkių gera ūkė ant cementinio ke- 
upelis teka $2500, 
119 akrų ūkė geri 

sodnas, kaina

“A čiu, aš užrūkysiu vieną iš 
tamstos cigaretų. Jie nėra 

mano mėgiamieji, bet nėra nė 
priklųs man. Faktinai man patin
ka visos vadovaujančios rūšys.

N/.V.K moteris parduoda pigiai 
arba mainys ant mažo namo 40 
akerių fauną, su gyvuliais netoli 
Ch eugos. * Busiu Chicagoje iki su- 
balGs. Tel. Grovehill 19G5.

NASH l)E LI’XE paskiausis 1931 
Sodan. Yra kaip naujas. Turi karš
to vandens lieaterį, puikius tairus. 
Garantuotas kaip

OLDSMOBILE Sodan Paskiausis 
1932 Modelis. Visai mažai var
totas. š 'ši <lratin:ai ratai kaip nau- 
jj, 90 dienų garantiją. $195
\VILLYS DE LUXE Sodan, pas
kiausis 1932. Važiavau juo tik ke
lias mylias. Su Free Wheelingu. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Musų kaina tiktai

HOTELIS pardavimui visai pigiai 
23 ruimai tik už penkis šimtus, šty- 
mas prie randos, o randa tik $70.00. 
Rengiuosi važiuoti į Lietuvą, 
visi išrenduoti visada.

’651 W. Madison St. 
Tel. Haymarket 2529

Raka^
JAUNA pora turi paaukauti 4 

kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

Kor.lpozitorius Mikas Pet
rauskas, pirmos lietuviu operos 
autorius ir “Birutės” choro 
steigėjas.

Ryt, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje “Birutės” choras pa
gerbs savo “Tėvą” pastatyda
mas scenoje tą pirmąją operą. 
‘Eglė, žalčių Karaliene”. šį

met komp. M. Petrauskas šven
čia 60 metų sukaktuves.

NORTIIVVEST SIDeS MOTE 
RYS SUSIRŪPINĘ

Mat, visą pelną jos skiria pa
rėmimui J. Janušausko skridi
mo. Didžiausias jų susirūpini
mas yra tas, kur dės dovanas? 
Jeigu nesusirinksį užtektinai lo
šėjų. Dovi n i turi labai daug. 
Tai po 2 dovanąs kiekvienam 
nenorėtų duoti. —Žvalgas II.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietoą 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, Ui 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Kiti k.md’datai 
t ant to palies tik ėto”, yra 
nthony J. Z.'gmnntovcirz i 
migresa ir ('.lia;les l<uiikcws\i.

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus beveik 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite į kainas. Panašių neraaite niekur Chicagoj.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. •
Mes atsakome už kiekvieną pas mus pirktą karą. Musų vardas 

yra jūsų apsauga.
Priimsime jūsų seną karą j mainus. Labai liberališkos sąlygos.

I.c jokių žymių. Garan 
tuntas 90 dienų. 
STUDEBAKER 
l)e Luxe Sodan, 
skirti nuo naujo 
labai mažai važinėtas. 
Tiktai ........ ... ....... ..
GRABAM DE LUXE 
1931. Geras visais atžvilgiais. Iš
baigimas kaip naujas. '1'uri 4 Speed 
Traninissijas, 6 ratus ir COČft 
tairus, Spot light. Tiktai 
PACKAR1) paskiausis 1931 Sedan. 
Tai yra gražiausias karas mieste. 
Neturi nei ženklo. Mes garantuoja
me kaip ir naują. CUOK 
Tiktai ................. ...........
BUICK 1931 Sodan, puikus vi
sais atžvilgiais. Mažai važiuotas. JJ 
Dratiniai ratai. Puiku 
išbaigimas. Tiktai ....
A U BU R N 1931 Sedan. 
jas. Tik-

OAKLANI) paskiausis 1931 Sedan. 
Taip geras kaip diena kuomet bu
vo nupirktas. Be jokių ženklų iš 
oro ar vidaus, 6 dratiniai 
ratai, puikus tairai. Tiktai♦Jifcvv
HUPMOBILE Sedan 1931. Yra pui
kiausiam stovy. Puikus išbaigimas,
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO. 
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.
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Komitetas
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Armėnu Ieško "... ,... '
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui_______




